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 چکیده:

گرفته  شاتبیش از گذشته بحرانی شده است. این بحران ن 2020تا  2010خاورمیانه در دهه 

 واعش ای، دی، افزایش تنش بین کشورهای منطقهاز موضوعاتی از قبیل موج دموکراسی خواه

ای منطقهی شورهاکبحران سوریه و... بوده است. به همین دلیل روابط و همچنین اتحادها و ائتالف 

در  یستیونیهص میعربستان و رژ نیروابط بنیز با دگردیسی مواجه شده است. یکی از این تحوالت 

ه و جهان عنوان محورکشورهای عربی منطقه نزدیکی تاکتیکی عربستان ب .است ریاخ یهاسال

ای منطقه داخلی،اهل تسنن  و رژیم صهیونیستی از اهمیت خاصی برخوردار است. دالیل مختلف 

-تا مین راسونیستی شده است. در ایالمللی باعث نزدیکی بیشتر عربستان و رژیم صهیو بین

 اهش نفوذران، بحران یمن، کای ایاخلی عربستان، افزایش قدرت منطقههای دبه چالشتوان 

عادی ه گفت کد ته بایای عربستان، فشار دولت ترامپ بر مدیران عربستان و.... اشاره کرد. البمنطقه

نیستی صهیو سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی بیشتر تاکتیکی است، چرا که روابط رژیم

 ورایی گافراطو عربستان بنا به دالیلی همچون محور جهان تسنن، عربستان خاستگاه اصلی 

 راتژیکیاست اندتویونیسم به سران اعراب و..... نمیهای ضد صهیونیستی، نگرش منفی سران صهجنبش

 شناخته شود.
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 مقدمه

ست. این اده های اخیر بوشاهد بیشترین تحوالت در دهه 2020تا  2010دهه  خاورمیانه در

جنگ  ر،حمله عربستان به یمن، شکاف بین عربستان و قطهای عربی، تحوالت همچون انقالب

جی خارست های داخلی عراق باعث شدند که سیاچالش داخلی سوریه، برجام، داعش و تروریسم و

 ت کالن وواقع رهیافت تاریخی کشورها نسبت به موضوعا ای دگرگون شود. درمنطقهکشورهای 

ی و اطقههای منمتحول شود. در این راستا ائتالف خرد سیاست خارجی حداقل بصورت تاکتیکی

ییر ای تغههای منطقهای داخلی و شکستاز سوی عربستان با توجه به چالش المللی بخصوصبین

 شود.حور کشورهای عرب منطقه شناخته میعربستان میافت. چرا که 

بوده  صهیونیستی  میدر قبال رژ ژهیو یاعراب شاهد تحول یمواضع رسمتوان گفت در واقع می

تالش  ریاخ یدر طول سالها اضیکرده است. ر فایا نهیزم نیدر ا یاست و عربستان نقش اساس

شود.  لیتبدخود  یاستفاده از نفوذ اقتصاد قیاز طر یکشور عرب نیتریکرده است که به قو

و  یحکام سعود رایدنبال کرده است، ز یهدف را در واکنش به حوادث بهار عرب نیعربستان ا

 منیبه عربستان  یخود هستند. تجاوزگر یهمجوار نگران از دست دادن زمامدار یکشورها یبرخ

با  یاسیاست و بن سلمان به خاطر موج سرکوب مخالفان س دهیاز اهداف خود نرس کی چیبه ه

داده سوق  یاو را به سمت حکام لمان،بن س یروبرو است. شکست و ناکام یاگسترده یانتقادها

دشمن  ویو تل آو اضیو امارات و مصر. ر لیاسرائ ریدارند؛ نظ یمشابه یهااستیاست که س

که در است  ییهاعربستان در چارچوب ائتالف با طرف یهااستیرا دارند. س رانیبه نام ا یمشترک

به  یعرب یهااز حکومت یاریبسهستند.  کیحقوق دموکرات انیبه ز تیتمرکز بر امن یتالش برا

 یفروپاشممکن است باعث  یاسیس انیب یمخالفان و آزاد تیاند که فعالدهیرس جهینت نیا

-میاز رژ یاریامر باعث شده است که بس نیشود. ا یبعد از بهار عرب ژهیو هرچ و مرج به و یاسیس

نوع نگاه  نی. ااورندیب یرو یاسیو سرکوب گفتمان س یداخل تیبر امن شتریو ب شتریب یعرب یها

 نیروابط ب یکینزد شیباعث افزا یاسیس ونیسیاپوز رفتنیو نپذ سیارتش و پل تیبر تقو یمبتن

ترس از  یتیبه خاطر تمرکز خود بر فاکتور امن یعرب یها. حکومتشودیم لیعربستان و اسرائ

و  روندیشمار م همشکل ب کیسلطه اشغالگران  ریز یهاینیمعتقدند که فلسط یاسیس امیوقوع ق

اخیر از جمله های المللی در سالای و بینمنطقهتحوالت  (8/6/1389.)مشرق. تیاولو کینه 

های عراق، سوریه و حضور این کشور در یمن و از طرف دیگر نقش تأثیرگذار ایران در بحران

موجب ای ایران انجامیده و ای میان ایران و کشورهای غربی به افزایش قدرت منطقهتوافق هسته
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ای ایران، عربستان سعودی شده است. با توجه به فضای رئالیستی حاکم بر نگرانی رقیب منطقه

-تان هرگونه قدرت یابی ایران در منطقه را به زبان خود میمنطقه خاورمیانه و خلیج فارس، عربس

 .استای ایران برآمده داند و در چارچوب بازی با حاصل جمع صفر در صدد مقابله با قدرت منطقه

فضای سیاسی در اسرائیل طی چند سال گذشته و پس از ارائه طرح آریل شارون در آوریل سال 

گرگون گردید و دهای یهودی نشین در نواز غزه به کلی ، مبنی بر خروج اسرائیل از شهرک2006

 (55 :1387در اسرائیل اتفاق افتاد. )چامسکی، « های سیاسیزلزل»گران به زعم برخی تحلیل

صهیونیستی ربستان و رژیم سی این پژوهش دالیل خرد و کالن آشکار شدن روابط عسوال و هدف اسا

 به بعد است.  2010های از سال

 ادبیاتمرور 

با  یدر فصل رانیا یاسالم یجمهور رامونیپ یتیامن طیمحدر کتاب  یزند اقیدکتر داود غرا

ورده است آ یاز دکتر متق کایآمر ییگرا کیدر عصر هژمون رانیا یتیامن طیمح یعنوان شکل بند

همراه بوده  یاگسترده و عیسر راتییها در دوران بعد از جنگ سرد با تغکشور یتیامن طیکه مح

 یکشورها یامنطقه گاهیبر جا کایآمر یالمللنیب گاهیو جا ینقش مل شیمعتقد است افزا وی است.

 کایآمر یگرمداخله زانیاعتقاد هستند که به هر م نیبر ا یگذار است. برخریتاث رانیهمانند ا

 شانن یامنطقه طیمح یهاتیکه واقع ی. در حالابدییافول م رانیا گاهیو جا تی، موقعابدی شیافزا

 میابراه فواد است. افتهیارتقاء  رانیا یامنطقه تیموقع کا،یآمر یگرمداخله شیدهد که با افزایم

-تیو رصد فعال انیعیبه نقش عربستان در تحوالت منطقه و نقش ش عربستان انیعیشدر کتاب 

 ونیسیاپوز انیمبارزه آشکار م میدهه و ن کیآنان در عربستان پرداخته و معتقد است پس از  یها

بازگشت  هیجنبش اصالح ی. برادیآغاز گرد دیجد یادوره 1993، از سپتامبریسعود میرژ و عهیش

در روند  تاینها انیعیرا به دنبال داشت که در آن جامعه ش یاز سازگار ی، آغاز مقطعاعضا به کشور

در  یاز ناظران، به عنوان نقطه عطف یاریبازگشت توسط بس نیادغام شد. ا یجامعه سعود یکل

-یدر نظر گرفته م یدر استان شرق یو مقامات محل یبا دولت سعود انیعیجامعه ش انیروابط م

 شد.

 تیامن یبرا یدر جنوب عربستان به عنوان خطر منی یدیز انیعیرسد تحرکات شینظر م به

 شود. یکشور عربستان تلق یمل

معتقد است  ینصر ریبا ترجمه قد انهیدر خاورم تیامن دیچهره جددر کتاب  نیمات ی.نور.جیل

 یجامعه و حت ،یارض تیتمام یعنی تیامن یها، با مولفه مذهبی -یقوم یریکه اختالفات و درگ
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 مانیا میرژ یاسیس تیدهد. اگر توده مردم به مشروعیقرار م دیرا مورد تهد میرژ تیمشروع

خواهد رفت،  لیآن به تحل یداخل ییتوانا د،یگرفتار آ یدر گرداب جنگ داخل میو رژ اشندنداشته ب

ثبات  یب یبرا میرژ ی، از دشمنان داخلیتوانند با سوء استفاده از جنگ داخلیم یدشمنان خارج

 در آن کشور دست به مداخله بزنند.  میبه طور مستق ایآن بهره گرفته و  یساز

 انیورمحمد کمال سر دیبا ترجمه س یاسیو اسالم س کایآمردر کتاب  سی. جرجیا فوازا

د که در شویم منجر یاندهیراه به آ کیقرار دارد:  یریخط یبر سر دوراه انهیمعتقد است خاورم

وند و شیممسلط  انهیمکنند، بر خاوریم دایدست پ یکشتار جمع یهابه سالح ونیآن افراط

به  گریه داو ر دنینمایمتحده را در منطقه با خط موجه م التیدوستان ا گریو د لیرائاس تیموجود

کاف ش یظر ون به گردد.یم یمنته یامنطقه تیو ثبات و امن ی، رفاه اقتصادیدموکراس شبردیپ

 یادیشکاف بن ،گرید یو گفتگو از سو یسو وصلح و آزاد کی، از ی، تجاوز و انزواطلبخشونت انیم

 است. انهیدر خاور م

 دهقانی سیدجالل کترد نوشته المللی،بین هایرژیم و ایمنطقه همگرایی هاینظریه کتاب -

 .آبادی فیروز

 و اینطقهم همگرایی هاینظریه مختلف انواع تا است بوده تالش در کتاب این در نگارنده

-منطقه مگراییه به معطوف نظریات کتاب این راستا این در. دهد توضیح المللی را بین هایرژیم

-رهیافت و اتارتباط نظریه نوکارکردگرایی، فدرالیسم، کارکردگرایی، کالسیک نظریات شامل ای،

 این از بخشی که اآنج از. کندمی تبیین تلخیص و را غیره و نولیبرالیسم گرایی، نوواقع نظری های

 گرایینوواقع منظر منطقه از هر در اتحادها و هاائتالف گیریشکل علل تشریح به مشخصاً کتاب

 بسیار ایان نامهپ این در نظر مورد پدیده عوامل و علل توضیح و فهم جهت آن مطالعه پردازد،می

 شد. واقع مفید

 .مقدم بهرامی جادس نوشته اسرائیل، و اعراب منازعات به عربستان رویکرد تحول مقاله -

 جایگاه، و طینفلس یمسئله قبال در سعودی عربستان رویکرد تاریخی و دقیق بررسی به مقاله این

 و شواهد ائهار. پردازدمی اسرائیل و اعراب منازعات مسئله در کشور این و عملکرد هاسیاست

 ویکردر این تحول و خصوص این در عربستان متنوع و رویکرد هاسیاست از دقیق مستندات

 .است این مقاله کاربردی و برجسته هایمؤلفه از اخیر سنوات در

 طور به مقاله این درUprising jolt the saudi- iranian rivalry, by Frederic wehrey مقاله

  هاینقالبااهمیت  به مشخص طور به و شده پرداخته عربستان و ایران هایرقابت علل به مشروح
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 شده پرداخته کشور دو ایمنطقه هایرقابت بر انقالب این تأثیرات و عربی کشورهای در مردمی

 که است موضوعاتی غیره، و حوزه این در ترکیه اقدامات مرسی، محمد دولت عملکرد .است

 .است داده قرار بررسی مورد مذکور رقابت و بر روابط را آن تأثیرات نویسنده
- The geostrategic consequences of the Arab Spring, by Zaki Samy Elakawi. 

 و تونس در عربی بهار عنوان تحت مردمی هایانقالب گیریشکل بررسی به مشخصاً مقاله این

 این کالن اثرات و منطقه در حاکم هایرژیم چهره تغییر در انقالب این نقش و به پرداخته مصر

 .پردازدمی منطقه در موضوع

 چارچوب مفهومی

 یینوواقع گرا

در  المللنیروابط ب پردازانهینظر نیاز مهمتر یکی ییکایمشهور آمر نیسیوالتز، تئور کنت

 یتیروا ییاست. نو واقع گرا المللنیدر روابط ب ییگرامکتب نو واقع انگذاریپنجاه سال گذشته و بن

بر  شباشد کشمک زیالملل اقتدار گرنینظام ب یتا وقت دیگو یاست که م ییقدرتمند از واقع گرا

اصالح  یهانقدها را بر پروژه نیترهنگران شهیر ییگراادامه خواهد داشت. نو واقع تیسر قدرت و امن

رفتار و  ،یینگاه نو واقع گرا از (152: 1388)برزگر، . الملل وارد ساخته استنیب استیطلبانه در س

 طیاز طرف محکه  یبا توجه به زور و فشار شتریب الملل،نیها در حوزه روابط بدولت تیفعال

باورند  نیها بر اهستند. در واقع نو واقعگرا حیقابل توض شود،یبر آنها وارد م یالمللنینظام ب یرقابت

 هایژگیهمه وها با همه دولت شود،یکه باعث م دوجود دار یفشار ساختار الملل،نیکه در نظام ب

است،  یمل تیهمان منافع و امن راه، که کیفشار در  نیا ریکه دارند، تحت تأث ییهاییو توانا

  .حرکت کنند..

و  کندیاز قدرت ارائه م یمتفاوت رییدهد، و تغیم رییرا تغ یروابط علت و معلول ییگراواقع نو

در حال تعامل  یهاجهان از دولت ان،یواقع گرا دیبا سطح واحدها دارد. از د یبرخورد متفاوت

 یساختار یهامعلولها و ساختن علت زیتنها با متما ان،یگرانوواقع دیاز د یاست. ول افتهی لیتشک

 یبررس یستگیدر حال تعامل را به شا یهاتوان دولتیسطح واحدها م یهاو معلول هاعلت از

 یها را به طرز متفاوتمعلولها و علت زیها و نها و هدفلهیوس ،یینو واقع گرا هیدر پرتو نظرکرد. 

و از  ستندین هیسو کی هادهد، که علتینشان م یینو واقع گرا ةی. نظررندیگیمد نظر قرار م

 نیب جینتا یهاعلت یبرخ دیاند. باهیشوند، بلکه دو سویحاصل ختم نم جیمتعامل به نتا یواحدها

 رییواحدها با تغها در سطح علت رییچون تغ ی. ولمیابیمتعامل ب یرا در سطح واحدها یالملل
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 یاسیدر سطح ساختار س زین اها رعلت یکه برخ ستین نیجز ا یاخواند، چارهیمشهود نم جینتا

 .میبدان یالمللنیب

ها با ولتاست، د وربا نیبر ا ییگرانو واقع هینظر انگذاریراستا، کنت والتز، به عنوان بن نیهم در

 یارکردک یاصل یهاو افراد در همه جنبه یاساس نیقوان ،یکیدئولوژیا ،یفرهنگ یهاوجود تفاوت

 شانیهاییانااز تو یاشن یاریبس زانیها به مدولت انیدارند و تنها تفاوت عمده م گریکدی هیشب

 یدهقان). رابرندناب یذات ای ینیها با هم برابرند، اما، از نظر عهرچند رسما دولت د،یگویم یاست. و

 (37: 1388،یآباد روزیف

 المللنیب ستمیاز س یشتریبزرگ سود ب یهاکه قدرت ییاز آنجا د،یگویوالتز م گرید یسو از

 زیند نارزشم یولکه به باور ببر آنان الزم است،  المللنیب ستمیس تیرینه تنها مد نیبنابرا برند،یم

 هاستیئالر نندو هما دانندیم یریو درگ یبر همکار یرا مبتن المللنیروابط ب هاستی. نئورئالاست

ه ب دیتهد ایزور  . از نظر آناندانندیم یخارج استیموضوعات س نیو بقا را جزو مهمتر یمل تیامن

ها ولتدشدن  ینجهادر دوره  یاست. حت یابزار حکومت دار نیتراستفاده از زور، همچنان کارآمد

خود  یهاارزش یرتقاا یها همچنان خودخواهانه در پبه دنبال منافع خود باشند و دولت دیبا

مرج  هرج و نیدارد. اقرار  یشگیو هرج و مرج هم ینظمیهستند. از نظر کنت والتز جهان در ب

 نیأمتبه فکر  یستیبا یزیاز هر چ شیها پمعناست که دولت نیبه ا الملل،نیموجود در نظام ب

 ساب کنند؛ح گرانیکمک د یرو توانندینم وجهچیها به هحال آن نیخود باشند. در ع تیامن

 (144: 1388،ی)دوئوت. آماده باشند تا خطرات را از خود دور کنند شهیهم دیبا ن،یبنابرا

روش  نیبهتر م،ستیس لهمسأبر  دیکتأبا  ییگرانو واقع :ییگرانو واقع هیقدرت در نظر  گاهیجا

قدرت  ،تیمناهمچون  یمیقدرت در ارتباط با مفاه یندهایاز منظر قدرت است. فرا ندیفرا لیتحل

 حتل را تالملنیبکه هر دولت در نظام  یافتیگردد. رهیم فی... تعررهیساختار، بقاء و غ ،ینسب

-کلش ندیرابر ف هینظر نیکشد. ایم ریالملل به تصونیمتعارض نظام ب یکنش ساختارها ریثتأ

 کیرشآناا الملل رنیساختار ب یینو واقعگرا نکهیتمرکز دارد. از جهت ا تیامن یمعما یریگ

 نیمأترا  جهان تیکه امن کیفرض نبود دولت هژمون شیامر و پ نیهم لیدارد، به دلیمفروض م

 نیه اب ییاواقعگر. نو ندیبهره جو یاریخود از اصل خود  یکند، دولتها مجبور هستند جهت بقا

نظر  نیاز ا اذعان دارد؛ انجامدیم گریدولت به کاهش قدرت دولت د کیقدرت  شیکه افزا لهمسأ

 ،یحی) ذب. دیآیهرج و مرج گونه است که به صحنه م کیآنارش یفضا کیدر  تیامن یمعما

1391 :73) 
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ها دولت انیروابط و مناسبات م یتضاد وکشمکش عنصراصل کرد،یرو نیا یهاآموزه یةپا بر

فراتر  یقدرتکه  یالملل است. در ساختارنینظام ب کیگرفته از ساختار آنارش تنشأامر  نیاست. ا

 برها ها ممانعت به عمل آورد دولتدولت ریسا یاز اقدامات تهاجمها وجود ندارد که دولت ریاز سا

ها همواره دولت ،ینظام نیخودشان هستند؛ در چن تیامن نیمتأمسئول  یاریاساس اصل خود 

از  ت،یامن نیمتأگونه تالش جهت باشند و هریم گرانیباز ریسا یتهاجم اتینگران اقدامات و ن

 .ردیگیم تنشأنظام  کیامر از ذات آنارش نیقلمداد شده و ا دیتهد یگرید یسو

شده است: فقدان  گریکدیها نسبت به سبب هراس دولت لیمعتقد است که سه دل مر،یمرشا

-یها هرگز نمکه دولت تیواقع نیها و ادولت یتهاجم ،ینظام تیو ظرف ییتوانا ،یقدرت مرکز

را در  یراتییتغ ،یتهاجم انیگرارچه کنت والتز و سپس واقعهم آگاه باشند، گ اتیتوانند از ن

 ییگراواقع یهاآن بر اساس آموزه یکردند، اما بافت اصل جادیا هینظر نیا یزارهااهداف و اب

قدرت و  شیافزا یبرا لیاز م یها جنگ و شر، همواره ناشستیاستوار است. از نظر رئال کیکالس

ملل وارد کرده و النیب استیرا در چهارچوب س اتینظر نیها استیگرفته است. رئال تنشأسلطه 

 دیبارز دولتها، تول یهایژگیاز و یکیکسب قدرتند.  یهمواره در پ زیها نمعتقدند که دولت

 طیمح کیو باعث آشوب در  زدیانگیگسترش و حفظ قدرت است. توسعه قدرت، ترس بر م

 یمعماسان  نیبد د،ینما یم جادیها ادولت یبرا یتیامن خأل یمعضل، نوع نیگردد. ا یم کیآنارش

 (88: 1391 ،یحی)ذب. دیآین الملل میبه صحنه روابط ب تیامن

 یاپا نهادن در عرصه یگام برا نیقدرت، اول یمعتقدند که مبارزه برا ییگرانو واقع متفکران

جهت مترصد  نیالملل باشند، بدنینظام ب گریباز نیتریاز کشورها در صددند قو کیاست که هر 

الملل، عدم نیب ستمیدر س یرقبا هستند. چهار فرض: وجود آنارش گریقدرت در برابر د شیافزا

 هیتوج یجملگ ،یتهاجم ییحفظ بقا و توانا یتالش برا گر،یکدیها از مقاصد دولت نانیماط

-مزبور، دولت ستمیس نکهیا جهیباشد، نتیها مکسب قدرت دولت یدر راستا زیرقابت آم یرفتارها

حداکثر به  گرانیباشند تا قدرت خود را در برابر د ییهاکند تا مترصد فرصتیم قیتشو ها را

-یاقدام به رفتار م یها در چهارچوب آنارشاست که دولت نیا ،یتئور نیا نی. نگاه متفکردبرسانن

 یمعنادولت به  کی یابیدارد،که قدرتیم انیبا حاصل جمع صفر ب یجهت باز نیبد ند،ینما

دولت  تیدولت به کاهش امن کی تیامن شیاست. متعاقباً افزا گرید یقدرت دولت افتنیکاهش 

قدرت  ةدولت به مرتب کیکه  ابدییم انیپا یرقابت زمان ه،ینظر نیگردد. طبق ایمنجر م گرید

 .ابدیدست  کیهژمون
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 یتهاجم انیواقع گرا

داکثر ا به حرخود  یقدرت نسبکند که یدولتها را وادار م یواقع آنها معتقدند که آنارش در

ت وشند قدرکیم و دولتها ستین یگاه قطع چیالملل هنیو بقا در درون نظام ب تیامن رایرسانده ز

 ابیم ک تیمناست که در آن ا یهابز یتیوضع یآنارش نیخود را به حداکثر برسانند. در واقع ا

 ،یحیذب). وندخود به آن نائل ش ینسب ازاتیکوشند با به حداکثر رساندن امتیو دولتها م است

1391: 114) 

 دیفر کرد. اشاره مریو جان مرشا ایزکر دیتوان به فریم یتهاجم یگراشاخه واقع یاعضا از

دهند یم شیاافزخود را  یقدرت نظام شوند،یکه دولتها ثروتمند م یمعتقد است که هنگام ایزکر

 افتهی شیفزاا یکنند قدرت آنها از نظر نظامیآنها تصور م یاصل رندگانیگ میکه تصم یو هنگام

متر ولت مهدقدرت  یتهاجم یهاکیکنند. در واقع از نظر نو کالسیاتخاذ م یتهاجم یهبردهارا

 یراز آن باتواند یدهد که حکومت میم لیرا تشک یاز قدرت مل یبخش رایاست. ز یاز قدرت مل

 شیافزا یملرت هر چه قدرت دولت و قد ایبه اهداف خود استفاده کند در واقع از نظر زکر دنیرس

ه هدف کمعتقد است  مریمرشا شود.یتوسعه طلبانه منجر م یخارج یهااستیبه س کند، دایپ

سب ک  یابه معن نیداده و ا شیافزا یسهم خود را از قدرت جهانآن است که  یلتهر دو یاصل

 زیچسه  در دیرا بادولتها  یقدرت طلب یاصل لیاست و به نظر او دل گرانید انیقدرت به ز

 جستجو کرد:

 الملل .نینظام ب کی( ساختار آنارش1

 خوردارند.که دولتها  از آن بر یتها جم یهای( توانمند2

 دشمن.و مقاصد  اتیندر مورد  نانی( عدم اطم3

د و دانیو جنگ طلب بشر را مهم نم سرشت قدرت طلب کیکالس انیگرااقعبر خالف و او

هم س توانندتا ب دهندیشکل م یالمللنیب یهستند که به نهادها یقو یلتهادو نیمعتقد است ا

 دنکنیم کتهید یجمتها انیگراآنچه را که واقع دیلتها بارا حفظ کنند و دو یخود از قدرت جهان

 کنند.عمل 

 المللمنطقه گرایی در روابط بین

 شرفتهیپ یایهستند بلکه در دن یالمللنیمسائل ب لیلحو ت حیساز توض نهیتنها زم ها نهیتئور

ها و برخورد منافع آحاد افراد در اکناف و شدن راه کیموجب نزد یکه وسائل ارتباط جمع یفعل

درک مسائل و به  لیما زیهر جامعه ن یاسیس ریوغ یشده، بخش خصوص اینقاط دن یاقص
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 ینیب شیو پ نییها قدرت تبهیهر چه نظر انیم نیاست. در ا دهیگرد یالملل نیمعادالت ب

-یم لیغالب تبد یهاهیدهند به نظر حیالملل را بهتر توضنیداشته و تحوالت روابط ب یشتریب

 یالمللنیب طیآن، تحوالت مح شتریو ظهور و بروز ب یمهم شدن هر تئور لیاز دال یکیگردند. 

دو ابر  نیبروز جنگ سرد ب سم،یرئال هیمهم، غالب شدن نظر لیاز دال یکیمثال  یباشد. برایم

 یکه در سالها یمهم یهایاز تئور یکیدر آن دوران بود.  یتیمسائل امن افتنی تیقدرت و اهم

 است. «ییمنطقه گرا»سرد برجسته شده است،  پس از جنگ

 استیاست که مدتهاست در س ییهایژگیمعنا و و یمفهوم دارا کیبه عنوان  «ییگرا منطقه»

گرایی بر این طرز فکر قرار دارد الملل مطرح است. اساس منطقهنیکشورها و در روابط ب یخارج

 فراهم را یونیورسالیسم آرمان به حصول زمینه ای،که باید با بسیج عوامل پیوند دهنده منطقه

ارتباط با اتحادیه کشورهای اروپایی تقابل در های مطقه گرایی مبتنی به الگوی همکاری، منتساخ

عامل  اقتصادی. البته رشد قوی های همگرایانه استهای ملموس توفیق این نوع برداشتاز نمونه

های ایی در جهت کاهش اختالف و درگیریای اروپدر تحقق اهداف همگرایی منطقه یمهم

نظیر موقعیت  یق دیگر. لیکن تصمیم این الگو به مناطنظامی میان آنان بوده است ،سیاسی

 استیس ندیفرا در. باشدباشند، تقریبًا محال میجنوب که مشحون از عوامل واگرا میهای کشور

 ییشود که باعث همگرایو روش انتخاب م استیس کیبه عنوان  ییگراکشورها منطقه یخارج

اما  بوجود آورد. نیطرف یشود که حداکثر منافع را برا یم ی، فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد

روابط  یهانیسیپردازان و تئور هیاغلب نظر یالملل برانیدر روابط ب ییهمگرا ژهیبو ییمنطقه گرا

، گریشود و از طرف دیکشورها م نیب یاست چون که موجب روابط فرامل تیالملل حائز اهمنیب

از جهان  یامنطقه یاست که بتواند اهداف مورد نظر برا ینبال هنجارها و قانونمنددروابط به  نیا

 بدست آورد. 

 ییزدا تیشدن، امن یتیامن یاز واحدها که روندها یابه عنوان مجموعه یتیمجموعه امن کی

توان از یها را نمآن یتیامن یهاادغام شده که چالش گریکدیها چنان در آن یهر دو ایشدن، 

و  یسطوح دولت انیدر مرکز م هینظر نیدر ا یامنطقه ریز ای یاکرد. سطح منطقه کیتفک گریکدی

 انیدر م یتیامن یهاکنش و واکنش دیتهد یهالیآن پتانس لهیقرار دارد که به وس یستمیس

 قرار دارد. تیکوتاه بودن مسافت در اولو لیبه دل گانیهمسا

واحد در  کیشدن ممکن است به صورت  یسازمان یبه سو یارمنطقهیچرخش مجموعه ز

اروپا و به طور  هیعمل کند، چنانکه مورد اتحاد یو جهان یالمللنیسطح ب یحت ای یاسطح منطقه

به  میو تصم گانیهمسا نیب یتیامن یداشته است. قبول وابستگ یروند نیناتو چن یاندهیفزا
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اعضا نقطه  نیروابط ب یو ساختاربند میتنظ یبرا یالملل نینهاد ب کی جادیفعال از ا یرطرفدا

 یکنش و واکنش واحدها به سو کیتیژئوپل ستمیس کیشروع در انتقال از مفهوم منطقه به عنوان 

ها جامعه دولت ،یسیبول و مکتب انگل یاست. مطابق با نظر هدل «یاجامعه منطقه»از  یمفهوم

 دیآگاه باشند. با یمشخص یهاو ارزش یها از منافع جمعاز دولت یشود که گروهیم جادیا یزمان

که  ستین نیا ازمندین یاجامعه منطقه کیدرون  یتیمجموعه امن یسازگفته شود که نهادمند

 ای یشناخت ییباشد. منطقه گرا یچیدو یبه معنا یااجتماع منطقه کیحتما  یینها یخروج

 یو نوع - «یما بودگ» معنای در -متقابل یبا عنوان همدرد یصرفا ماد یهازهیانگ یبرجستگ

 یاجتماع یریادگی یزمان محصول روندها کیممکن است در  یامنطقه تیدر هو یبودگ میسه

-یرخ نم یینوکارکردگرا یتیسرا ندیفرا لیلزوما به دل ییهمگرا قیدهد که تعمینشان م نیا. باشد

و در  یهمکار راستا، گسترش افق نیاست. در هم دهیفا - نهیمحاسبات هز جهیدهد، بلکه نت

 یتیمجموعه امن کیدر  تیعضو .است یمنطق لیمنطقه وابسته به همان دال یاعضا گرید یریبرگ

شعار  ،ییهمگراو نه  یکه همکار ییاست. از آنجا یاقدرت منطقه عیبه توز ابستهشده و نهینهاد

کند. به یم نییرا تع یهمکار یشکل نهاد ییحکومت گرا نیاست، ب یسازمان باتیترت نیچن

-یم یباق یندارد و وابسته به کنترل دولت یاتیسازمان از خود ح ،ییحکومت گرا نیب امدیعنوان پ

 ماند. 

 دالیل نزدیکی عربستان و رژیم صهیونیستی

-چند یتیوضع کیدر  کیدئولوژیدر حال حاضر هم از نظر قدرت و هم به لحاظ ا انهیخاورم

 دیرا با تأک یتیو فرامل یفرامل ییگرامدل از اسالم کیاست که  رانیا سوکیاز  -1قرار دارد.  یوجه

اسالم نامشروع  دگاهیسلطنت را رد کرده، و آن را از د ،یرانیدر نظر دارد. مدل ا عهیبر عنصر ش

به  زیجنگ سرد حاکم بود را ن انیکه از پا کایآمر یتحت رهبر یانظم منطقه نی. همچنداندیم

خود را به چالش  گانیاز همسا یاریبس یخارج استیس میطور مستقبه جهیو درنت دهیچالش کش

حداقل  ،یرانیابا مدل  میطور مستقبه یگفت، عربستان سعود توانیسو م گریاز د -2. کشدیم

چه دولت  اگر گر،ید یدر وجه -3شده است.  دهیخود، به چالش کش عهیش تیاقل انیدر م

 کیگروه  نیا (کنیشود، )ل دهینام یاقدرت منطقه کیبه نام  تواندیم یسخت)داعش( بهیاسالم

 عربستانکار محافظه یاز نسخه رسم یکه عناصر دهد،یرا رواج م یفرامل یسلف کیدئولوژیمدِل ا

-5اشتراک دارد. را به  هیحزب عدالت و توسعه ترک یسن یگرااسالم سمیاز اسالم و پوپول یسعود

از  یریجلوگو  یغرب همچنان به تصرف کرانه لیاسرائ ریوزنخست اهوینتان نیامیحال، بن نیدر هم
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 یطبمدل چندق کیمنطقه  نیدر ا بیترت نی. بددهدیادامه م نیکشور مستقل فلسط لیتشک

مردد و نامعلوم  -و داعش رانیا -ترشانبزرگ دیدر مورد تهد هایوجود دارد. سعود کیدئولوژیا

با ترس عربستان  رانیا هیو عربستان عل هیترک یعیطبظاهر  به که اتحاد متوازن کننده هستند. چرا

در جهان  نیمبه اخوان المسل ک،یو دموکرات یستیپوپول ییگرااز اسالم هیبر آنکه مدل ترک یمبن

 تیبا توجه به وضع یطورکل عرب کمک خواهد کرد، با مشکل و ممانعت مواجه شده است. به

 یهایاز همکار ییهانشانه رغمیمنطقه؛ عل یکشورها یدر همکار نانیو عدم اطم یچندقطب

عربستان و  نیمابارتباط  تیدر جهت تقو لیاسرائ متحدهاالتیاز دوستان ا یبرخ لیو تما یپنهان

 نیا ،یادیاست. تا حد ز دهیطور کامل محقق نگردامر به نیا ،یو دولت اسالم رانیا هیعل لیاسرائ

. شودیم تیهداو  کیتحر هامیرژ تیمرتبط با امن یبا ترس ک،یدئولوژیا ییعدم توازن در چندپاگرا

 یبرا جهینت رنگران بوده و د یفرامل کیدئولوژیا یهاامیاز پ یکه رهبران در مورد اثرات داخل چرا

عضو  یکشورها نیب آمدهشیبدگمان هستند. با توجه به شکاف پ یابا متحدان منطقه یهمکار

 فارسجیخل هیعرب حاش یکشورها یبرخ مینشانه ضعف بوده و تصم فارسجیخل یهمکار یشورا

در  یواقع یرهبرواسطه فقدان در منطقه به قیبا قطر نشانگر بحران عم کیپلماتیدر قطع روابط د

 (https://dmsonnat.ir 11/4/1397منطقه است.) یسن یجهان عرب و کشورها

 لیروابط عربستان و اسرائ یسازیعاد ییچرا

 توانیرا م یروابط علل متعدد یسازیعاد ریدر مس لیخصوص حرکت عربستان و اسرائ در

 عبارتند از: لیدال نیتراز مهم یعنوان کرد، اما برخ

 انهیدر خاورم ینظمیو شدت گرفتن ب 2011در سال  یعرب یهاامی. وقوع ق1

 یهاامیروابط، وقوع ق یسازیعاد ریدر مس لیحرکت عربستان و اسرائ لیدال نیتراز مهم یکی

 انهیحفظ وضع موجود را در خاورم استیس یو عربستان سعود لیبود. اسرائ 2011سال  یعرب

 هیعل دیرا تهد آنداشتند و  ینگاه مشترک هاامیق نیبه ا لی. عربستان و اسرائکنندیم یریگیپ

در تونس  یبن عل نیدباالع نیو وابسته شامل ز یسقوط حاکمان سنت رایز دانستندیم ودخ تیامن

منجر شود.  انهیمحور مقاومت در خاورم تیبه تقو توانستیمبارک در مصر در عمل م یو حسن

 متحد هم کرده است. میرمستقیرا به طور غ لیمشترک عربستان و اسرائ دیتهد نیا

 نیا یامدهایپ نیتراز مهم یکی ،یعرب یهاامیدر ق یغرب یهابا مداخله قدرت ن،یبر ا عالوه

محقق  ،«شلیم یکوب»از کانون توجه بود.  یستیونیصه میو رژ نیکنار رفتن مسئله فلسط ها،امیق

کمتر از قبل به  هایکه سعود کندیعنوان م ویدانشگاه تل آو یمل تیموسسه مطالعات امن
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نسبت  یترامن هیدر حاش یستیونیصه می( لذا رژAlsaafin,2017متعهد است. ) نیموضوع فلسط

 یداخل لیمساو  ییگراافراط سم،یمبارزه با ترور ریدرگ یعرب یبه قبل قرار گرفت. اغلب کشورها

متحدانش به  نکهیاست، اما به واسطه ا تیاگرچه در داخل خود شاهد امن زین رانیشدند و ا

دارد. قرار متحدان  نیاز ا تیشد، تمرکز خود را بر حما هاستیجنگ با ترور ریدرگ هیخصوص سور

 میرژ یبه فرصت برا یعرب یهاامیق دیسبب شد تهد طیشرا نیاست که ا یدر حال نیا

 یهابهرهاز  یکیبهره برد.  انهیدر خاورم ینظمیب تیاز تقو میرژ نیشود و ا لیتبد یستیونیصه

 جهیو در نت هاامیق نیدر قبال ا یعربستان سعود استیاز س تیحما ،یعرب یهاامیاز ق لیاسرائ

 است. اضیروابط با ر یکینزد

 رانیمشترک: ا دی. تهد2

وع نروابط،  یسازیعاد ریدر مس لیحرکت عربستان و اسرائ لیدال نیتراز مهم یکیشک  بدون

 و یعودعربستان سسطح روابط  ریدهه اخ کی یاست. ط رانیا یاسالم یرابطه آنها با جمهور

 افتهینزل ت« خصومت»به « رقابت» تیداشته و سطح روابط دو کشور از وضع یروند نزول رانیا

 یکوب»است. کنون قطع شده تا 2016از سال  اضیر -تهران کیپلماتیکه روابط د یاست، به نحو

 یعودکه عربستان س کندیعنوان م ویدانشگاه تل آو یمل تیمحقق موسسه مطالعات امن ،«شلیم

 لیاسرائ ،رانیا .مشترک دارند دیفارس به استثناء قطر تهد جیخل یابه همراه مصر، اردن و دولته

در  رانیفوذ انمقابله با  نیو همچن ه،یبحران سور ران،یا یادر موضوع هسته یو عربستان سعود

بستان عر یرفتار یمنافع مشترک داشته و همسو با هم عمل کردند. الگو هیعراق، لبنان و سور

مه ادا رانیا یامنطقهقصد ندارد اجازه دهد تحول قدرت  یکه دولت سعود دهدینشان م یسعود

 مانع بر هم خوردن کندینه تنها تالش م ی( در واقع، عربستان سعودAlsaafin,2017کند. ) دایپ

ا روابط ب یسازیعاد قیدارد از طر یشود بلکه سع رانیا یاسالم یبه نفع جمهور یاموازنه منطقه

 دهد. رییموازنه را به نفع خود تغ نیا لیاسرائ

تهران و بوده و « خصومت»چهار دهه گذشته در سطح  یهمواره ط زین رانیو ا لیاسرائ روابط

خود اجزا در ساختار تفکر  یستیونیصه می. رژشوندیدشمن هم محسوب م نیترمهم ویتل آو

معطوف به  شهی. اندتیج( جمع ن،یب: سرزم( دهیدارد که عبارتند از: الف: وجود )اصل ا یو ارکان

: 1395)ثابت، . رندیگیمآن قرار  هیامور در سا هیاست و بق یساخت و دال مرکز ان،یک ووجود 

متعارف  یهاشامل جنگ تش،یدهه اول از موجود 5 یط لیاسرائ یاصل یتیامن یهای( نگران250

 روزیها پبرساند و در جنگمربوط به اصل وجود بود: چگونه مانع جنگ شود، جنگ را به حداقل 
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با مصر و اردن در  لی. اسرائستیمتعارف مواجه ن ینظام دیبا تهد لیحاضر، اسرائ لشود. در حا

عراق و  هیعل کایآمر 2003هم بواسطه تهاجم سال  هیعراق و سور یهاصلح دارد، ارتش مانیپ

از  توانینم گریکه نه تنها د یمواجه شدند، به نحو یادیز یهابیبا آس هیسور یداخل یهایناآرام

شکننده در  یهادولت یهاو عراق از نشانه هیدو کشور سخن گفت بلکه سور نیقدرت بودن ا

 نیشد که ا نیگزیاز سطوح مختلف جا دیجد یهامتعارف با چالش دیهستند. تهد انهیخاورم

 یموشک یهاو زرادخانه رانیا بردانیم یهاعبارتند از: موشک لیاسرائ یبرا دیجد یهاچالش

واقع در  (Rabinovich,2015: 3)حماس(. ) نیفلسط یاسالم مقاومتحزب اهلل لبنان و جنبش 

را  لیدال نیاند. اشده یستیونیصه میو رژ عربستان یکیباعث نزد یمختلف لیتوان گفت که دالیم

و و اعراب  رانیو ا یو سن عهیش نیهمچون شکاف ب یخیتار یهانهیتوان در چارچوب زمیم

همچون  یستیونیصه میو رژ عربستان یاسیس یهانظام تیماه لیاز قب یموضوعات نیهمچن

 نیدر ا نیذکر کرد. همچن ییو اسالم گرا رانیبودن و ترس از ا ینید ،یمداخله گر رکوب،س

قدرت  شیافزا انه،یخاورم لیترامپ به مسا کردیرو ه،یهمچون تحوالت سور یراستا به عناصر

 توجه کرد. و زوال داعش رانیا یامنطقه

 میآشکار با رژ یمناسبات راهبرد یجز برقرار یراه ،ینجات از امواج انقالب اسالم یبرا اضیر

را  رانیکه بتواند ا یقدرت مهم یاست که در حوزه عرب یدر حال نیو ا ندیبینم یستیونیصه

 یامکان برخورداردر واقع هرگونه  رانیبا ا منیو  هیعراق، سور ییکند، وجود ندارد. همگرا یخنث

 یستیونیصه میبرده است. از آن طرف در رژ نیاز ب یعرب یو اطالعات یمؤثر نظام تیاز حما ربستانع

و غزه به  هیکه او را در لبنان، سور ییگرااسالم یهاغلبه بر گروه ینگاه وجود دارد که برا نیهم ا

و هم  ینسب ییکه هم توانادارد  «ریپذسکیعرب ر مانیپهم» کیبه  ازیاند، نمحاصره درآورده

« سعودآل»هم به  نیداشته باشد که ا یو سن یعیش ییگرااسالم انیمقابله با جر یبرا یکاف زهیانگ

حدود  ل،یاسرائ یمل تیامن یهامرکز پژوهش سیرئ ن،یادلیاساس عاموس  نی. بر اشودیختم م

گسترش  دیبا یاهیدر صدر هر توص»منتشر کرد:  گونهنیخود را بد یهایبررس جینتا شیسال پ کی

 95 وریشهر 8در روز دوشنبه  مزیتا ورکیویو روزنامه ن« روابط با عربستان، مصر و اردن باشد

 یمانیپهم» کیبه  جینه تنها در حال بهبود است بلکه به تدر لیروابط عربستان و اسرائ»نوشت: 

 یدر حال نیا«. است «رانیبه ا یاعتمادیب»وجه اشتراک آن  نیترکه مهم شودیم لیتبد« آشکار

سطوح  یو چه در بعض یتیامن یاسیچه در سطح س لیاسرائ میبا رژ سهیاست که عربستان در مقا

 است،یسبر  لیاسرائ طرهیدو به س نیا یمانیپبرخوردار است. لذا هرگونه هم یکمتر ییاز توانا گرید
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 .https://tfpsq ،ی)زارع .شودیمنجر م یعرب یهادولت ریعربستان و سا تیامنحکومت، اقتصاد و 

net) 

 خصوص دولت ترامپ به کایمتحده آمر االتینقش ا

و  نیترگبزر زین لیو اسرائ انهیدر خاورم کایمتحد عرب آمر نیترمهم یسعود عربستان

 اکیآمرصوص خ. در واقع، متحد غرب به شوندیمنطقه محسوب م نیدر ا کایمتحد آمر نیترمهم

ن ربستاع لیگس، محقق ارشد مسا یگوریاست. گر ویو تل آو اضیاز وجوه اشتراک ر یکیبودن 

که  کندیاستفاده م «کیکالس یوابستگ»از  کایبا آمر یعربستان سعود بطهدر خصوص را یسعود

ارد. ود دخو اقتصاد  یخارج استیدر س یکشور وابسته استقالل و انتخاب محدود طیشرا نیدر ا

رارداد نه آن قه نموکعنوان کرد  کایرا در زمره اقمار استعمار آمر یعربستان سعود توانیدر واقع، م

ربستان ع یارز ریاز ذخا یمیاز ن شیدو کشور است که ب انیم 2017سال  یردال اردیلیم 400

 داده شد. کایآمر لیتحو

ن عربستا و لیئواشنگتن از اسرا یتیحما کردیرو کا،یدونالد ترامپ در آمر دنیبه قدرت رس با

ر تالش شده است. دولت ترامپ د تیتقو ریاخ یهادهه یط یگریاز هر زمان د شیب یسعود

 نیر عدجذب کند. خود  یاهداف اقتصاد نیتأم یرا برا یعربستان سعود ینفت یاست درآمدها

 کایمرآ ینونکبرخوردار است. دولت  کایدر آمر یهودی یگسترده الب تیحال، دولت ترامپ از حما

 نیالکه از بکند  درک رانیمشترک ا دیرا از تهد لیعربستان و اسرائ یهایدارد نگران ینه تنها سع

 ترامپ، دولت راهبرد. بر اساس ردیگیبهره م رانیبه اهداف خود در قبال ا یابیدست یبرا دیتهد

 ود شود.محد دیبا انهیو محور مقاومت در سطح منطقه خاورم رانیا یاسالم یجمهور وذحضور و نف

 ار قرارت فشتح یطرفدار خود برا یروهایمتحد کردن ن قیراهبرد را از طر نیاز ا یبخش کایآمر

در  رانیکننده ا ثباتینقش ب زیراهبرد ن نیا دواژهیو کل کندیم یریگیپ یاسالم یدادن جمهور

 (232: 1397است. )آجرلو،  انهیورمتحوالت خا

کردن  ییاجرا ه،انیترامپ در قبال خاورم یکایآمر یراهبردها نیتراز مهم یکی گر،ید یسو از

 لیائافع اسرمن یطرح که در راستا نیا تیاز شروط موفق یکیاست. « معامله قرن»طرح موسوم به 

 است. یعربستان سعودشده، جلب موافقت  میتنظ نیفلسط -لیدادن به کشمکش اسرائ انیو پا

 یهادشاپ یبه کرس یابیکه محمد بن سلمان درصدد دست یکنون یگر، عربستان سعودید یاز سو

حمایت  یبرا کایشروط آمر نیتراز مهم یکیوابسته است.  کایبه آمر یگریاز هر زمان د شیاست، ب

 از ریاض حمایت و لیبا اسرائ یروابط عربستان سعود یسازیعادمحمد بن سلمان، یاز پادشاه
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 .استطرح معامله قرن 

 کایراهبرد آمر ران،یا دیاز تهد لیگفت درک مشترک عربستان و اسرائ توانیم ،یطور کل به

 یریگشکلمعامله قرن سبب  ییکایطرح آمر نیو متحدانش و همچن رانیمحدود کردن نفوذ ا یبرا

و سپس  یسازیبه عاد کایمثلث، آمر نیشده است که در ا کایو آمر لیمثلث شوم عربستان، اسرائ

 یاستگذاری. شبکه مطالعات سیعماد) .کندیکمک م لیو اسرائ یعربستان سعود روابط تیتقو

 (17/5/1397،یعموم

  یعرب یعدم توافق در ناتو

 دایکشور در حال پ نیکند و ایم تیهدا رانیرا در برابر ا "یناتو عرب" یعربستان سعود اگرچه

 نیاست؛ اما آخر رانیا یبازدارندگ دهیجهان عرب در برابر ا میتحک یبرا ییابزارهاها و کردن راه

بار  بکه رهبران عر چرااست.  دهیفا یها تاکنون بتالش نیعرب نشان داد که ا هینشست از اتحاد

پاسخ هماهنگ در  کی ینشدند. درخواست برا رانیدر مورد ا یبه توافق یابیموفق به دست گرید

حال،  نیمارس برپا شد. با ا 73عرب در اردن در  هیجهت اقدامات تهران در اجالس سران اتحاد

 .بودندبه توافق ناکام  یابیرهبران عرب در دست د،یرس یینها هیاعالم بیکه قرار بر تصو یهنگام

(Eadaily,2017) نیچنانچه اکند.  یرا منزو رانیهمواره در تالش است تا ا یعربستان سعود 

 یبرا ییهاتالش نیو همچن سمیمبارزه با ترور یبرا یاسالم ینظام هیروند متشکل از اتحاد

 دونالدمشتاقانه  یبانیو با پشت ،یسیمطرح شده توسط عبدالفتاح الس "یِناتو عرب"طرح  شِینما

 نیا یاعضابا دو تن از  یتیاست، که در حال حاضر عربستان در مسائل امن لیاسرائ میترامپ و رژ

حزب  ن،یاخوان المسلم یمنیسو شاخه  کیدارد. از  کینزد یاتحاد نوپا، مصر و اردن همکار

م یرژوجود دارد که  ییهاکرده و نشانه یعربستان همکار یائتالف به رهبر نیاالصالح، با ا

قطر با عربستان به  شده است. رابطه هیتنب یسازمان به اندازه کاف نیباور دارد که ا یسعود

و  با قطر، یعربستان سعود ،یماه جار لیرود. چنانچه در اواینوبه خود رو به وخامت م

اقدام، امارات متحده  نیا یروابط خود را قطع کرد. در پ ،یمل تیحفاظت از امن یظاهراً برا

را انجام  یشوند، اقدامات مشابه یم تیعربستان حما یکه از سو من،یمصر و دولت  ن،ی، بحریعرب

 یهافصلنامه پژوهش تیسا ،1397زمستان  دیگران و یدمآ به نقل از) ؛(Soage,2017:8.)دادند

 (استیس یراهبرد

  یامتحد منطقه وعربستان 

 رژیم با روابط یسازیعاد یو حت لیاسرائ میارتباط با رژ یحکومت عربستان برا لیاز دال یکی
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 یز ابتدااو  یامنطقه بیبه عنوان دو رق یو عربستان سعود رانیاست. ا رانیموضوع ا ،یستیونیصه

 گریکدیبا  یادر مورد موضوعات مختلف منطقه ستمیقرن ب لیکشور عربستان در اوا لیتشک

 یمذهب یهاقرائت زیو ن انهیئل خاورمبه مسا کیدئولوژیاند و تفاوت نوع نگاه اداشته فاختال

الش تعربستان  لیدل نیدو کشور شده است. به هم نیدر روابط ب ییهابروز کدورتمتفاوت باعث 

رد وا زین لیرائاس میرژ یعنیاعراب  یبا دشمن سنت یدر منطقه حت رانیمقابله با ا یکرده که برا

 یرد، مدعمنتشر ک 2011که در سال  یدر گزارش مزیتا ییکایو معامله شود. مجله آمر ذاکرهم

ر کرده تا عبو الرفعیغ یشیطور آزما خود را به ییپدافند هوا ستمیس یسعودشد عربستان 

 یهارفکند. ط یسازهیشب رانیکشور و با هدف بمباران ا نیا یرا از فضا یلیاسرائ یهاجنگنده

ده که نشان داکردند، اما اطالعات منتشر شده  بیگزارش را تکذ نیا یستیونیصهو  یسعود

 قیز طرا لیسرائا میعربستان و رژ و،یآوو تل اضیر نیب کیپلماتید ینداشتن روابط رسم رغمیعل

ه انور ک یدارید مثال در یدارند. برا یکینزد یهمکار گریکدیبا  رانیا هیعل یجاسوس یهاسیسرو

در  یستیونیصه میسابق رژ ری( سفDore Goldو دور گولد) یبازنشسته ارتش سعود لژنرا ،یاِشک

ر دمشترک  ره منافعداشتند دربا نگتندر واش اهو،ینتان نیامیبه بن کینزد یهاو از چهره کایآمر

 گو کردند.گفت رانیمخالفت با ا

اظهار کرد: ما و اعراب، همان  ل،یجنگ سابق اسرائ ری، وز1االونیموشه  2017ژوئن سال  در

را نابود کنند، امروز خود  هودیکه با ائتالف در جنگ شش روزه در تالش بودند تا کشور  ییهاعرب

با ما هستند  قیقا کیاز قطر عمدتاً در  ریبه غ یعرب ی... کشورهانندیبیبا ما م قیرا در همان قا

 ووآلی، 2017نوامبر  19در  تی. در نهامینیبیخود م هیعل کیشماره  دیرا تهد یاهسته رانیا رایز

درباره  جیرا یهاینگران لیبه دل لیاعالم کرد: اسرائ ل،یاسرائ یانرژ ری(، وزYuval Steinitz)تزیاشن

 یهایاز همکار یعموماعالم  نیاول نیداشته است. ا یبا عربستان سعود یپنهان یهاتماس ران،یا

 (6/12/1398. کنایا) .آمدیبه حساب م ستیونیمقام ارشد صه کی یدوجانبه از سو

 مدی عادی سازی روابطدالیل ناکارآ

ه و نه در دراز مدت حاضر ب مدتعربستان نه در کوتاه  دهدیوجود دارد که نشان م زین یلیدال

 :اند ازنخواهد شد که عبارت لیروابط خود با اسرائ یسازیاعالم عاد

 لیروابط عربستان با اسرائ یسازیکردن عاد یکه مانع از علن یعامل نیترکه مهمنیا نخست

 هاینیدر نزد فلسط ژهیو عرب منطقه به یهاملت انیو نفوذ خود در م گاهیآن از جا ینگران ،شودیم

                                                           
1- Moshe Ya’alon 
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در خاک خود، در  نیفیشر نی. عربستان اکنون از رهگذر حرماست گاهیجا نیو از دست رفتن ا

اما  ،رودیم شمار عامل به نیو با نفوذتر رگذاریتأث نیترتسنن، بزرگ أهل یاسالم یکشورها انیم

خود را در  تیحائز اهم گاهیآشکار کند، جا ویآوروابط خود را با تل یرسم طور که به یدر صورت

-مدتو مصر  هیچون ترک ییکه کشورها یگاهیمنطقه از دست خواهد داد؛ جا یمسائل و رخدادها

 ،یکار نیعربستان در صورت اقدام به چن ن،ی، اما موفق نشدند. بنابرااندآن بوده دنبال هاست به

 تسنن و عرب از دست خواهد داد. أهل یهاملت انیخود را در م تیمرجع

 یکشورها نیدر ب رانیمهم ا گاهیاست. نفوذ و جا رانیعربستان از نفوذ ا یعلت، نگران نیدوم

 که به یاگونهبه ؛رودیم شمارعربستان به یبرا یکابوس هاینیفلسط نیدر ب ژهیومسلمان به 

را  هیده نیترخود را از دست بدهد، بزرگ گاهیعمل کرده است و اگر جا رانیا یاصل بیرق عنوان

در نزد  یریگچشم گاهیاز جا زیپرسش مطرح شود که مصر ن نیا دیکرده است. شا میتقد رانیبه ا

خود  گاهیشناخت و نگران جا تیرا به رسم لیاسرائ ن،یبرخوردار بود که با وجود ا یعرب یهاملت

 مقدس به ماکناز مؤلفه ا یبرخوردار علتگفت که عربستان به  دیپرسش با نینبود. در پاسخ به ا

کشور عرب  چینزد مسلمانان برخوردار است که نه مصر و نه ه ییباال اریبس یگاهیکعبه، از جا ژهیو

 ت،یماه ،یعمل نیچن یدر صورت اقدام عربستان برا ن،یاز آن برخوردار نبوده است. بنابرا گرید

 تمام خواهد شد. رانیبه نفع ا نیخود را در منطقه از دست خواهد داد که ا یینفوذ و کارآ

 ،یسعودعربستان نیشیپادشاه پ ،«زیعبداهلل بن عبدالعز» 1982است که سال  نیعلت ا نیسوم

عرب و  هیکرد که در اتحاد شنهادیپ هاینیو فلسط لیاسرائ نیصلح ب یبرقرار یرا برا یطرح

قرار  زین یالمللنیب یهاو مورد استقبال کشورها و سازمان دیرس بیبه تصو یسازمان همکار

-عقب 1967سال  یبه مرزها لیکه اسرائ یبود که در صورت نیطرح ا نیبخش ا نیترهمگرفت. م

بشناسد و  تیقدس به رسم یمنطقه شرق یتختیرا به پا ینیکند و کشور مستقل فلسط ینینش

خواهند  تیرا به رسم لیاسرائ یعرب یهمه کشورها رند،یآن را بپذ زیو سازمان ملل متحد ن کایآمر

 میناقض تصمطرح صلح عدول کند و خود را  نیاز ا یبه سادگ تواندینم ربستانشناخت. اکنون ع

 دیبا لیاسرائ ،بارهنیادر  ن،ینشان دهد. بنابرا یعرب و اجماع عرب هیاتحاد یهاو قطعنامه

 داشته باشد. ،بارهنیادر  یهیتوج اضیبدهد تا ر هاینیهر چند اندک، به فلسط ییازهایامت

 یداخل یدر داخل عربستان دارد. فضا سلماناست که محمد بن ییهایعلت نگران نیچهارم

دسته از مردم اساساً، آن  رایز ست؛ین ریمتحده سنجش پذ یامارات عرب یداخل یعربستان با فضا

 بر خالف ستند؛ین تیبا حاکم ییارویهستند(، در خط رو یدرصد کل مردم امارات 12امارات )

 یتیامن یروهاین یشاهزادگان، بازرگانان و حت ،ینید یاز مردم، نهادها یاریبسعربستان که 
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 /30/5 ،لنایا ،یچراغاو هستند.) هیکودتا عل یبوده و مترصد فرصت مناسب برا سلمانمخالف بن

همچنین باید به مشکالت داخلی عربستان بطور مثال جهت گیری نخبگان سیاسی اشاره  (1399

 تابندیبرنمکه دولت عربستان را  یاز نخبگان یکرد. بخش یبندنخبگان عربستان را دسته دیباکرد. 

 ی( تمامیو مردم یبرالیو چه نخبگان ل یافراط یگرا)چه نخبگان اسالم دانندیو مشروع نم

از نخبگان در دستگاه  ی. اما بخشبرندیسؤال م ریعربستان را ز یو خارج یداخل یهااستیس

دولت  یو برا کنندیم تیحما لیروابط عربستان با اسرائ شیعمالً از گشا عربستان یحکومت

منطقه و  یدولت و حفظ منافع دولت عربستان با توجه به ناامن نیا تیامن ،یسعود یپادشاه

 نیا یخارج داتیمقابله با تهد ای کند،یم دیعربستان را تهد میرمستقیو غ میکه مستق یخطرها

 ن،یدر سرکوب بحر من،یدر بمباران  لیعربستان و اسرائ یهمکار نکهی. کما ادانندیامر را الزم م

 نیو ا کردندیممسئله دفاع  نیخود از ا یهادر عربستان در مصاحبه یاسیو س ینخبگان نظام

 ( fa.alkawthartv.com، 17/5/1397،یری)بص. دانندیم یامر را ضرورت

از هر زمان  شتریب ،ینادرست حاکمان سعود یهااستیو س یضعف داخل لیآل سعود  به دل

دارند تا از  یاسیسهستند که با آنها مواضع مشترک  ییهامیبه رژ یوابستگ جادیبه دنبال ا یگرید

نامتعارف  یابه گونه رانیچون ا ییکشورها شرفتیبتواند ضعف قدرت خود را در برابر پ قیطر نیا

 ارذرگیتاث لیاسرائعربستان و  نیدر روابط ب تواندیمهم است و م اریکه بس یاکند. اما نکته انجبر

از  یکیو قصد دارد خود را به عنوان  کندیاست که بر خالف آنچه عربستان تصور م نیباشد، ا

 یاربرقراز آنکه در  شیب یلیقلمداد کند، مقامات اسرائ لیاسرائ یخارج استیس یاصل یهاتیاولو

سوء استفاده از ضعف  شهیمدت باشند، در اند یروابط با عربستان به فکر تعامالت سازنده طوالن

خود نسبت به خصمانه  یهااستیس شبردیپ یعربستان برا یبسته و سنت یحاکم بر نظام پادشاه

گفت با وجود  توانیخاطر است که م نیدر منطقه هستند. به ا یگریهر کشور ثالث د ای رانیا

 یهااستیسمخالف  یکشورها هیعل گریکدیروابط با  یبه برقرار لیهر دو طرف رابطه، تما نکهیا

 بیترت نیبه ا رسد،یمتفاوت به نظر م اریعملکرد دو کشور بس تیفیدارند اما ک انهیخود در خاورم

که  یحالهوشمندانه در برابر آل سعود در نظر گرفت، در  یرا موضع لیموضع اسرائ توانیکه م

. در ردیگیکورکورانه نشات م دیصرف و تقل یموضع عربستان کامال نابخردانه است و از وابستگ

خود و کشور دوست در ارتباط با  کیشر کیعربستان را قبل از آنکه به عنوان  ل،یواقع اسرائ

نظر  در انهیاهداف خود در خاورم میرمستقیغ شبردیپ یبرا یالهیکشور را به عنوان وس نیا ند،یبب

 تواندیمابعاد،  یدر تمام یکمتر یهانهیبا صرف هز قیطر نیکه معتقد است از ا ردیگیم
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 نیا توانیدر پاسخ به سوال در نظر گرفته شده م تیدستاوردها را به دست  آورد. در نها نیشتریب

موضوعات مختلف، و عربستان بر سر  لیمشترک اسرائ یهاطور استنباط کرد که با وجود دغدغه

 یهاتیو موفق هاشرفتیشده است، پ یگریاز دو طرف به د کیهر  دینگاه جد جادیموجب ا هآنچ

عربستان تمام و  لیمنافع اسرائ انیاست که در هر دو سطح به ز رانیا یالمللنیو ب یامنطقه

 روزنامه اطالعات( تیسا ی، بی تا،سالم) .شودیم

 نتیجه گیری 

 کیدر  ،یاحاضر و با توجه به تحوالت منطقه و عربستان در حال لیاسرائ یخارج استیس

 ای یکیدئولوژیادارد که مقدم بر مالحظات  شهیر یالمللنیو ب یااز امور منطقه یعمل یابیارز

مذکور در قدم اول با  یو عربستان، کشورها لیاسرائ انیم یاست. با وجود اختالف ظاهر یخیتار

 یارشد خارجگذاران  استیاز س یاریبس یکنند. برایخود عمل م یاو منطقه یمنافع مل هتوجه ب

، تمرکز بر مقابله با 7340از دهه  انهیدر خاورم لیاسرائ استیس یهسته اصل ،یلیاسرائ یِتیو امن

بوده  هیهمسا یبا آن دسته از کشورها کیمشارکتِ استراتژ زین یدر منطقه و به تازگ ییگرا طافرا

در  ییهاگذاران منطق استیس دیکنند. از دیها احساس خطر مهگرو نیتوسط ا زیها ناست که آن

زمان جنگ هدف بوده و از  ،یافراط یهاشهیها و اندجنبش زیفارس ن جیخل یهمکار یشورا

 جیحوزه خل یدر کشورها یها بر امور داخلگروه نیا ریسرد، فعاالنه به دنبال محدود کردن تأث

کردند؛  یهمکار منیدر  1390 در دهه انهیمخف ،یو عربستان سعود لیاسرائ میاند. رژبودهفارس 

کردند.  ییمشترک از مصرِ دوران جمال عبدالناصر را شناسا دیتهد کیدو دولت  نیکه ا یزمان

در  کایاز دخالت نکردن آمر نیچنو هم رانیدو کشور در درک خطر از جانب ا نیا یامروزه، تمرکز فعل

دولت دو  نیا نیب یهمکار یشکل ده یرا برا یگریمشترک د یهانهیمسائل منطقه است که زم

 جدا از دشمنی میان مقامات رژیم صهیونیستی و (Coates Ulrichsen,2016:2) .کندیم جادیا

اسالمی، آنچه مقامات ایرانی به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی جمهوری 

سعود را به واکنش مشترک با اسرائیل علیه ایران وا داشته، روند رو به رشد و پیشرفت جمهوری آل

عنوان یک عامل تاثیر این عامل به . المللی استای و بینهای اخیر در ابعاد منطقهاسالمی در سال

ای بوده که بر خالف گذشته که روابط بین تقویت کننده در روابط عربستان و اسرائیل به اندازه

اندازه زیادی گرفت، اکنون این روابط تا مقامات دو طرف به صورت پنهانی و غیرعلنی صورت می

روابط خود در  ای که مقامات آل سعود و اسرائیل هیچ ابایی از آشکار شدنعلنی شده به گونه

بین  توان منافع مشترک بین دو طرف و توسعه دامنه آندر این میان نمی. خاورمیانه ندارند
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اسرائیل، اردن، مصر، عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را که از آن تحت عنوان 

منظور  بهچیزی که بر این منافع مشترک و مشابه ت. یده گرفشود، نادیاد می« ائتالف سنی»

زند، نظر سنجی سال گذشته در عربستان است که نتایج آن نشان داد روابط فشرده مهر تایید می

 .دانندرا عامل نگرانی خود در منطقه می ها بیش از اسرائیل، از ایران بیم دارند و آنبیشتر سعودی

 لیدر جهت تشک فارسجیخل از منطقه گریو چند کشور د یاقدام عربستان سعود یطورکل به

 یاتحادها جادیا ران،یا یاهسته مخالفت با برجام و برنامه سم،یائتالف ضد قطر، مبارزه با ترور

در جهت  یراه تواندیتنها نمنه ران،یطور خاص مقابله با امنطقه و به انیعیمبارزه با ش ،یامنطقه

 تیامناز تقابل، و  دیفاز جدرا وارد  یاباشد؛ بلکه منازعات منطقه یابه ثبات منطقه دنیرس

 رانیا یو انزوا فیتنها در جهت تضعائتالف نه نیا بیترت نی. بدسازدیم رتریپذبیرا آس یامنطقه

در  یافراط یهاو رشد گروه یقدرتمند خارج گرانیباز کارگر نبوده است بلکه تنها به مداخله

صرفاً  انهیدولت اوباما در قبال خاورم استیکرد، س یادآوری توانی. چنانچه مکندیمنطقه کمک م

 اریبس راثیمهموار کرد که  زیآمخشونت یردولتیغ گرانیباز جیگسترش انبساط و ترو یراه را برا

-بیآس متحملِ یعربستان سعود ب،یترت نیگذاشت. بد یجا به یامنطقه تینظر امن از یمنف

-ینم دیناپد یطور ناگهانبه زیترامپ نوجود دولت  با یاست که حت یدیشد یتیامن یهایریپذ

 جدا یاکه از اجماع منطقه یتیامن استیس کیبازگشت به  یسعود یپادشاه یبرا نی. بنابراشوند

 .طور کامل به دولت ترامپ وابسته گردد، پرمخاطره استشده و به
 است؛ ام گرفتهکالن انج خرد  و لیبنا به دال -یکیالبته روابط تاکت -یستیونیصه میروابط عربستان و رژ یکینزد

 

 

 دالیل کالن

 

 

 رانیترس از قدرت ا -

 رانیا ینفوذ منطقه ا شیافرا -

 کاهش تنش ها در منطقه یمتحده برا االتیفشار ا -

 کایامر استیس نیو ترس عربستان از ا کایمداخالت امر یروندکاهش -

  یعرب یعرب و ناتو هیهمچون اتحاد یعرب نیشیپ یها و ائتالف ها هیاتحاد یناکارامد -

 ییترس از اسالم گرا -

 

 

 

 دالیل خرد

 کایو امر رانیبرجام و ترس از توافق ا -

 عربستان یاقتصاد یهاچالش -

 منیشدن عربستان در باتالق  ریدرگ -

 هیتحوالت سور -

 یترس عربستان از شورش و اعتراضات داخل -

 کایامر یامنطقه یهااستیس رشیپذ جهیبدست گرفتن قدرت و درنت ینگرش بن سلمان برا -

 یستیونیصه میرژ یعربستان به فناورها یوابستگ -
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صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره 
ی

س
 ،

زمستان
 

1401
 

126 

 

 قا،آفری الگرایش خاورمیانه و شمای،ارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقهک، سوریه تحوالت

 المللی، دانشکده روابط بینآفریقا
English Resources 

Book 

- Dougherty, J and Pfaltzgraff, R (1971), Contending Theories in International 

Relations, New York: Harper and Row 
Site 

- Al- Hayat. (2004),Greater Middle East Partnership,Working paper. at: WWW. 

Meib.org/documentfile/040213.htm. 

- Alsaafin Linah, (2017), what is behind the covert Israeli-Saudi relations?, Alja-

zeera 

- Cobban, Helelna (2007), Sunni Arab View of U.S- Iran tension,at:http:// news. ya-

hoo.com/s/csm/ 20070208/cm-csm/ ycobban08 

- Cordsman, A., (1996), The Peace Process and the Arab-Israeli Military Balan-

ce, Boulder, Colo: West view Press 

- Deutsche Welle, 29/11.2007 

 


