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گردد از یماز یک قرن پیش باز کم به بیش  های آن دستریشه فلسطین که -مناقشه اسرائیل
اخته درگیر تنش س ه راها منطقه حساس خاورمیانی است که دههالمللبینهای ترین بحرانبغرنج

ها د، نهادز سوی افراابه صلح جامع بین طرفین مناقشه  فراوانی در راستای دستیابیهای است. تالش
اینکه  به وجهتگرفته که تاکنون به نتیجۀ غایی منتج نشده است. با  و کشورهای مختلف انجام

ظهور و  طورهمینامنیتی و های اصلی تهدید از محرکنوان یکی ع فلسطین به -مناقشه اسرائیل
از  ریگی هرها با بکند تگردد، این مقاله تالش میبروز تروریسم در خاورمیانه و جهان قلمداد می
ناقشه وی این مای به واکاحلیلی و منابع کتابخانهت -نظریه نوواقعگرایی و استفاده از روش توصیفی

روابط  سازییعادر اسرائیل و اعراب در مسی دیرپا پرداخته و نیز به این سوال پاسخ گوید که چرا
رایط سوب و شای که نقطۀ عطف مهمی در مناسبات طرفین محاند. مسئلهبا یکدیگر قرار گرفته

ده میان آم گیری خاورمیانه جدید سخن بهکه از شکل جدیدی را در منطقه رقم زده تا جایی
منافع  پیشبُرد بهتر طورهمینعرب و  هایمشترک اسرائیل با برخی کشور های امنیتیاست. نگرانی

 وسرائیل روابط ا توان به عنوان نقطه ثقل این چرایی عنوان نمود که موجبات اعتالیرا می ملی
رگیر رفین دطهای متفاوت بررسی دیدگاه اعراب را فراهم آورده است. در این مقاله عالوه بر

 ه است.شیده شدکب این مناقشه نیز به تصویر به امنیت، نقش برجسته ایاالت متحده در باراجع 
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 قدمهم
عمده انون کدوم، جهانی از جنگ قرن پیش و مخصوصاً پس  منطقۀ خاورمیانه از حدود یک

 ت. مناقشه درشده اسو ترور مترادف  با جنگو یکم نیز و بحران بوده و در قرن بیست جنگ 
-همنطقت درون مدهای کوتاه ای دیرپا، درگیریمنطقه مختلف همچون مناقشاتمنطقه در سطوح 

ران خارجی تحمیلی از سوی بازیگ هایداخلی، پدیدۀ صعودی تروریسم، و جنگای، منازعات 
ه مام سطوح وجود داشتقومی در تهای گروه میان طورهمینو  هادولتداده و مناقشات بین  رخ

ا بر هرای دههبه و این نزاع اسرائیل بود -ای عمدتاً متأثر از مناقشۀ اعراباست. مناقشات منطقه
 (.Milton-Edwards, 2011: 110,114سیاسی خاورمیانه سیطره داشته است )فضای 

سید اما خود ر اسرائیل به اوجها و اسرائیل با تاسیس دولت هرچند مناقشه اعراب/فلسطینی
 عربان امی که رهبربه ایگردد، یعنی از تأسیس اسرائیل باز می مناقشه به حوادث پیشریشه این 

 رزمین شوند. درس ملی یهودی در آن موطن جود آمدنو کردند تا مانع بهمیدر فلسطین تالش 
اختند شنطین نمینام فلسسرزمین را به  ینمحلی هنوز ا واقع کشمکش زمانی آغاز شد که ساکنین

 -اعراب مناقشۀ معاصر هایدیگر، ریشهعبارت دانستند. به عثمانی میرا جزئی از امپراتوری  و آن
متعارض  دعاهایمیالدی و ا 19عربی در اواخر سدۀ  گرایی اسرائیل در پیدایش صهیونیسم و ملی

دیگر  هود و از طرفیمردم  عنوان وطن تاریخی از یکسو به نهفته است که به سرزمینی آنها نسبت
از نازعه پس م گردد. اینمی های اسالمی تلقیاز سرزمین فلسطین و جزئیبه اعراب  متعلق

 طننوعی مو شدن رسمیت شناختهقیمومت بریتانیا حادتر شد، چون مفاد قیمومت حائز اصل به 
 به رهبری هیتلر هانازی یافتن قدرتبا  ،1940و  1930د و در دهۀ ملی برای یهودیان در فلسطین بو

رانی ه ابعاد بحدیگر باز کشورهای های آنان در بسیاری ها و رویهدر آلمان و گسترش اندیشه
 (.Lewis, 1995:361رسید )
اعالمیه  با صدور« اسرائیلدولت »با پایان قیمومت بریتانیا بر فلسطین،  همزمان ،1948مه  14در 

فزونی و اسرائیل رو به  از اعالم استقالل، مناقشه بین اعراباستقالل، اعالم موجودیت کرد. پس 
 ها پیروزی با اسرائیل بود. اما تنشها رخ داد که در همۀ آن جنگجنگ بین آن گذاشت و چندین

های ارضی که طلبیگرایانه در رقابت بر سر جاه نظامی و ملی های سیاسی، منازعات و کشمکش
زمان رفته با گذشت  بیستم شدت یافت، رفتهعثمانی آغاز و طی قرن امپراتوری متعاقب فروپاشی 

وسیع  اسرائیل در مقیاس -تر شد و از مناقشۀ اعرابو یکم کمرنگو عمدتاً در اوایل قرن بیست 
های تالش، 1970بعالوه از  فلسطین در سطحی محدودتر بدل گردید. -ای به مناقشۀ اسرائیلمنطقه

ها با اسرائیل صورت گرفت تا شرایطی ایجاد موازی برای ایجاد صلح در مناقشه اعراب/فلسطینی
-Mohammadzadeh Ebrahimi and et.al., 2018: 112). شود که مورد توافق طرفین قرار گیرد

113) 
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 رداشت نظریهد؟ با نظانروابط قرار گرفته  سازیعادیچرا اسرائیل و اعراب در مسیر 
 ورهایاز کشری و شماسوال داد. اسرائیل توان پاسخ درخور و مناسبی به این نوواقعگرایی می

 سازیعادیلی خود به م بهتر منافع تامین طورهمینمشترک و امنیتی های نگرانیدلیل  عرب به
اس بر این اس د.انیانه شکل دادهجدیدی را در خاورم بندیو صف آورده روابط با یکدیگر روی

روابط  سازیعادیو  ستقلممتغیرهای در قالب ملی  بهتر منافعمشترک و تامین  امنیتیهای نگرانی
ا ست تا باضر درصدد ااست. مقالۀ حعنوان متغیر وابسته مدنظر قرار گرفته  با اعراب به اسرائیل
-رسی این برای به کتابخانهحلیلی و منابع ت -از روش توصیفیگیری و بهره نظریهاز این استفاده 

 لحصانداز روند چشم طورهمینپرداخته و  عرب نزدیکی اسرائیل و جهانمناقشه دیرپا و چرایی 
رار نظر ق ناهیم( مورد امعاابربا اسرائیل )توافقات  روابط اعراب سازیعادیخاورمیانه را درسایۀ 

 دهد. 
 

 پژوهش نهپیشی -1
 ها با اسرائیل بهمتعددی درخصوص مناقشه اعراب/فلسطینی ها و مقاالتکتاب تاکنون

 تشکیلمناقشه را و پیشینۀ این  عظیم ادبیاتهای مختلف به رشتۀ تحریر درآمده که حجم نزبا
کواندت یام شود: ویلهای اخیر اشاره میبه سالدهد. از آنجمله به چند مورد برجسته و مربوط می

 ،(2005)« 1967از اسرائیل پس  -آمریکا و مناقشه اعرابروند صلح: دیپلماسی »درکتابی با عنوان 
خاورمیانه  صلحگری پیچیده میانجی متحده در برخورد با چالشعملکرد روسای جمهوری ایاالت 

 دهد. اسرائیل تا مرگ یاسر عرفات را مورد بررسی قرار می -اعراب 1967 از جنگ
 -سیاسیتحوالت  (،2014)« عرب و جهان دیوار آهنین: اسرائیل»شالیم در کتاب  آوی

عرب را طی چند دهۀ گذشته و جهان  های روابط بین اسرائیلچالش طورهمیندیپلماتیک و 
گذشته دستاوردهای های کند. او بر این باور است که گرچه دولت اسرائیل طی سالواکاوی می

بزرگتر با جهان عرب همچنان بر ها و در مقیاس کشور با فلسطینیاشته اما مناقشه اینبزرگی د
کند. نویسنده در این کتاب، چگونگی تاثیر تغییرات در نگرش می تاریخ این کشور سنگینی
رهبران آن کشور بوده مورد  قدرت انکار ناپذیر اسرائیل را که راهنمایبرخورد با اعراب از موضع 

 دهد.ی قرار میبررس
از ارائه (، پس 2016) «تاریخ خاورمیانه مدرن»بانتون در کتاب  کلیولند و مارتین ویلیام

و عمدتاً ژرف تحوالت بررسی هفتم، به در قرن  منطقه از ظهور اسالم ای درباره تاریخمقدمه
گیری صهیونیسم شکلو مصر، عثمانی گذشته، از اصالحات  دو قرن طی چشمگیر خاورمیانه

خاورمیانه، تا تاثیرات  اسرائیل و روند صلح -اعراباسرائیل، مباحث سیاسی و تشکیل دولت 
 پردازند. متحده میسیاست خارجی ایاالت 

خارجی جدید: فراتر از  سیاست»عنوان هفتم از کتاب خود تحت ساکس فصل جفری 



 

 

 

48    9139 زمستان(، 67) 3، شماره 71المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 داده است. نویسنده فلسطین اختصاص -شۀ اسرائیل(، را به مناق2018) «استثناءگرایی آمریکایی
های امپریالیستی فریبکارانه توسط قدرتبحران امروز به معامالت های معتقد است که ریشه

های حلبهتر راهگردد. بنابراین جهت درک اول باز می جهانیاز جنگ اروپایی در طول و پس 
 پیش را مورد توجه قرار داد.  نقرممکن برای حال و آینده باید وضعیت یک 

 
 نظری مبانی -2

 ارجی بودهخو سیاست  المللبینواقعگرایی عمالٌ پارادایم مسلط در روابط از دیرباز رهیافت 
ایی که واقعگر رویکرد ملی قرار دارد.است که بر پایه تاکید بر سیاست قدرت و پیگیری منافع 

ارد که قرار د صلیاشود بر مبنای این فرض یاد می« سیاسیواقعگرایی »برخی اوقات از آن با نام 
 1980 ی دههط(. »Heywood, 2002: 128) ی استالمللبینجهانی یا دولت بازیگر اصلی عرصه 

منزله اثر  تز، که بهوال( کنت 1979) «المللبیننظریۀ سیاست »میالدی، واقعگرایی با انتشار کتاب 
ت، تجدید مورگنتا را گرفهانس جی  «هایملت سیاست میان»شاخص از دید واقعگرایان جای 

« پا کرد به ایتازههای جدلو حیات یافت. این کتاب اثر بسیار تاثیرگذاری از کار درآمد و بحث 
(Waltz, 1979); (Elman, 2007: 13-14.) 

میت علت اه اید. بهنمقدرت معرفی می را قلمرو ضرورت و سیاست المللبینسیاست »والتز، 
بقای خود  تامین هالتدوی، کارکرد همه المللبینمرجعی برای تضمین آن در سطح  بقاء و فقدان

یی که این هادولتوجود »(. از دید والتز، Moshirzadeh, 2007: 108,114«)جویی است و امنیت
 بیشینه وه برای بقاء ک خواهد بود زیرا آنهاییباشند نامعمول و عمرشان کوتاه را نداشته اهداف 

 عاً حذف خواهندتالشی دارند سرییی که چنین هادولتدست دیگر خود نکوشند به سازی قدرت 
در چنین  هالتدوگردد. میهدف محسوب باالترین شد. در شرایط فقدان اقتدار مرکزی، امنیت 

 خودیاری اصل یه کنند.به اهداف و تأمین امنیت باید بر قدرت خود تکدستیابی وضعیتی برای 
 .(Waltz, 1979: 111,126); (Chernoff, 2007: 51)«آنارشیک است اساسی در یک نظمرفتاری 

-همواره به  هادولتدهد: ملی را نیز در دیدگاه خود مورد توجه قرار میمفهوم منافع »والتز 

خودکاری ملی همچون راهنمای  نظر، منافعباشند. از این نقطه بهتر منافع ملی خود می دنبال تامین
نمایند. نظریه سو باید حرکت موقع و به کدام  چه هادولتکند رهبران میاست که تعیین 

همیشه و تقریباٌ بطور خودکار منافع ملی را  هادولتکند که رهبران مینوواقعگرایی والتز فرض 
ها و به تعارض بر توجه قعگرایان عالوهنووا» .((Jackson and Sorensen, 2013: 81« کنندتعقیب می

-آنها تمام امکان»دیگر،  عبارت. به (Ghavam, 2006: 89)«دارندها نیز عنایت ستیزها، به همکاری

با  هادولتکنند، و لیکن معتقدند که همواره را انکار نمی هادولت به همکاری میان های مربوط
خود را به حداکثر برسانند و استقالل خود را حفظ  نسبی کنند تا قدرتمییکدیگر همکاری 
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که توسط چنان  المللبین(. نظریۀ نوواقعگرای روابط Jackson and Sorensen, 2013: 49)« نمایند
ها و اسرائیل مورد تواند برای تحلیل مناقشه اعراب/فلسطینیسازی شده است می والتز مفهوم

بر بستر و پیشینه تاریخی مناقشه  نه تالش در این راستا، مروریاز هرگواستفاده قرار گیرد. اما قبل 
 باشد.حائز اهمیت می

 
 اسرائیل-اعراب مناقشۀ تاریخ -3

از امپراتوری عثمانی فلسطین جزئی سال سرزمین  400 اول، حدوداز جنگ جهانی پیش 
تُرک را در دستورکار ومیت ها برتری قپایانی این امپراتوری، عثمانیهای رفت. در سالشمار میبه

آوردند. تبعیض علیه اعراب را فراهم ها موجبات خود قرار دادند و با تاکید بر ارجحیت تُرک
و اعراب طی  عثمانی منجر به این گردید که تعداد زیادی از یهودیان آزادی از یوغهای وعده

گرایی وسیعی از ملیدایش موج پیکنند، که سبب اول از نیروهای متحدین حمایت جنگ جهانی 
یهودی عرب ساکن فلسطین و جمعیت جمعیت ها بین دوران بود که تنشعربی شد. در همین 
فلسطین، یهودی  جنگ جهانی اول جامعه فزونی گذاشت. در پایان رشد رو بهکوچک اما در حال 

بریتانیا با صدور اعالمیه ، دولت 1917در توجهی رسیده بود و قابل میزان ها و مهاجران، به قدیمی
 .( ,2000Segev :48-49)یهود را مورد حمایت قرار داد ملی برای ملتموطن تأسیس  1بالفور،

 ن به فلسطینیهودیابریتانیا درآمد و مهاجرت قیمومت فلسطین تحت بعد از جنگ سرزمین 
یافت  بیشتریزایش ها افمهاجرت یهودیج ها در آلمان موقدرت رسیدن نازییافت. با به افزایش 

ا ن یهودی رساکن فلسطین هجوم سریع مهاجرایهودی دو برابر شد. اعراب و تقریباً جمعیت 
 را اتخاذ هاسیاستدیدند. افزون بر این یهودیان برخی خود میموطن و هویت تهدیدی برای 

، به 1920وایل های زیادی در اعتراضکردند که نارضایتی وسیع اعراب ساکن را در پِی داشت. ا
بود   یز بعدیآمگرفت، که نتیجه آنها وقایع خشونتروند رو به گسترش مهاجرت یهودیان صورت 

(Lesch and Tschirgi, 1998: 47-51). 
مسئله، بریتانیا از آمیز  این مسالمت برای حلدیپلماتیک های ماندن تالش ناکاممتعاقب 

ای با عنوان ملل کمیته، سازمان 1947مه  15کرد. در تحد درخواست کمک مملل  سازمان
هفته تحقیق پیشنهاد  5دولت را تشکیل داد. کمیته بعد از  از نمایندگان یازده متشکل 2آنسکاپ،

اعراب در فلسطین های مجزا یکی برای یهودیان و دیگری برای کرد که دو دولت با سرزمین
 سازمان مجمع عمومی 1947نوامبر  29مورخ  181قطعنامهدو دولت، طی  حل شود. راهتشکیل 

تصویب رسید و  ممتنع به 10و غایب  مخالف، یکرای  13موافق در برابر  رای 33متحد با ملل 

                                                           
1. Balfour Declaration 
2. United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) 
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دهنده عرب تشکیل ی هادولتگردد.  ی ادارهالمللبینصورت المقدس به مقرر شد اورشلیم/ بیت
ملل را رد کردند. به این ترتیب اعراب و یهودیان ساکن فلسطین سازمان  قطعنامهعرب اتحادیه 

 ( Fraser, 1980: 41حساس به زد و خورد با یکدیگر پرداختند.)برای کنترل مواضع 
  1گوریونبریتانیا بر فلسطین، دیوید بن  از اتمام قیمومتروز قبل  ، درست یک1948مه  14در 

 حل ای رسماً مخالفت خود با راهعرب طی نامه روز بعد اتحادیه را اعالم کرد.یهود تأسیس دولت 
های مصر، لبنان، سوریه، اردن و نمود و در همان روز ارتشسازمان ملل اعالم دو دولتی را به 

 شدند. ارتش تازه 1948اعراب  -عراق به اسرائیل حمله و به این ترتیب آغازگر جنگ اسرائیل
تقسیم سوی طرح  خود را به آنتنها تهاجم اعراب را دفع کرد، بلکه مرزهای رائیل نه استأسیس 

وسیعی از سرزمین تحت قیمومت را ، اسرائیل بخش 1948آنسکاپ هم گسترش داد. در دسامبر 
کنترل غربی درکنترل اردن و نوار غزه تحت مانده شامل ساحل باقیدر کنترل داشت. بخشهای 

 (Smith, 2004: 198مصر بود .)
 کشور بهعرب این هایو همسایهبین اسرائیل  1949جنگ متارکه  با امضای قراردادهایجنگ 

 ی دولتالمللبین عنوان مرزهایسبز، امروز به اصطالح خط  یا به 1949متارکه پایان رسید. خط 
. (Morris, 2008: 375شود )یاد می، 1967از عنوان مرزهای پیش  اسرائیل شناخته و از آن اغلب به

شدن کانال  ، بعد از ملی1956اند. نخست در جنگ دیگر با اسرائیل داشتهاز آن، اعراب سه پس 
اسرائیلی. در آن سال، اسرائیل های روی کشتی عقبه به عبدالناصر و بستن خلیجسوئز توسط جمال 

های کینۀ اعراب جنگ شعلهه به مصر هجوم برد. این همراه بریتانیا و فرانسای مشترک به طی برنامه
روزه  ششبه جنگ موسوم  1967را دامن زد و سرانجام به درگیری بعدی آنها با اسرائیل در 

خود را به یهودیان باختند. از اراضی  موفقیتی نداشتند و بخشی انجامید. در این نبرد نیز اعراب
 1973و اسرائیل در آخرین نبرد عمدۀ اعراب  2کیپور(، یومبه جنگ جنگ )معروف  چهارمین

پیروزی نائل نشدند  هایی داشتند، بهبار نیز، هرچند در ابتدا کامیابیاعراب این اتفاق افتاد. نیروهای 
 گستردهدر سطح  هایخود نگه دارد. جنگمتصرفی را در اشغال های شد سرزمین و اسرائیل موفق

 ;(Quandt, 2005: 137-152)یافت  کیپور خاتمه یومپس از جنگ  بسقات آتشعمدتاً با تواف
Homayounpour, 1985: 48-50)). 

 
 خاورمیانه برای  صلح جستجوی در -4

 3«یا هیچهمه »همچون  هادیدگاهخاورمیانه و وجود برخی منطقه فزاینده در علیرغم خشونت 
                                                           

1. David Ben-Gurion 
2. Yom Kippur War 
3. All or Nothing 
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های ، تالش1970 بیستم حاکم بوده است، از دهۀای قرن هپایدار که در بیشتر سال درباره صلحی
 فلسطین صورت -مناقشۀ اسرائیل طورهمیناسرائیل و  -موازی برای ایجاد صلح در مناقشۀ اعراب

 338و  242های طرفین قرار گیرد. به موجب قطعنامهگرفته تا شرایطی ایجاد شود که مورد توافق 
به تصویب رسید  1973و  1967های اعراب و اسرائیل در جنگشورای امنیت که به ترتیب بعد از 

مقرر بود که طرفین مناقشه در این چارچوب به حل و فصل معضل بپردازند اما سیر تحوالت 
 دیگری به شرح مختصر زیر رقم خورده است. های صلح تاکنون بگونهمرتبط با تالش

 از کمپ دیوید تا معاملۀ قرن -4-1
 ور سادات رئیسصلح بین انپیمان  1979متحده در  ایاالت وقت جمهوری کارتر رئیس جیمی
بط اساس روا گری نمود. بر اینبگین نخست وزیر اسرائیل را میانجیمصر و مناخیم جمهوری 

 تمذاکرا اولین کرد.جزیره سینا عقب نشینی  طرفین برقرار و اسرائیل از شبه دیپلماتیک بین
گرفت.  صورت مادرید در 1991 در خاورمیانه مناقشه در درگیر هایرفط تمام بین مستقیم

 پیمان اتموجب جداگانه گفتگوهای و پیگیری واشنگتن در 1993 تا مذاکرات بعدی دورهای
 . مذاکرات(Federal Foreign Office, 2019: 1) آورد فراهم 1994 در را اسرائیل -اردن صلح

 و طرفین بین قتواف اولین به نروژ )ساف( در فلسطین بخش ادیآز سازمان با اسرائیل محرمانه
 امضا به واشنگتن رد اُسلو اصول اعالمیه ،1993 سپتامبر 13 در و انجامید دوجانبه شناسایی پیمان
 خودگردان تشکیالت ایجاد منجربه درنهایت اُسلو هایموافقتنامه گرچه (.Slater, 2001) رسید

 نهایی ضعیتو موضوعات فصل و حل درباره اما شد تبعید از فلسطینی نرهبرا بازگشت و فلسطین
 وضعیت به ربوطم مسائل و نشد عملیاتی هیچگاه اُسلو توافقنامه مفاد واقع، در» نیافت. توفیقی

 . (Ramsbotham and et.al., 2011: 123) «ماند باقی نشده حل مناقشه نهایی
اصولی کلی  و روسیه طرحملل اروپا، سازمان همراه اتحادیه به متحده ، ایاالت 2002در ژوئیه 

حل دو  کردند که به نقشۀ راه برای صلح موسوم است. هدف اصلی این طرح تحقق راهرا اعالم 
شده مشخص  2005به توافق نهایی از جمله تشکیل دولت فلسطینی سال دولتی و زمان دستیابی 

از هدات خود را بطور کامل در این چارچوب انجام ندادند. پس یک از طرفین تعبود، اما هیچ 
دوباره جانی  2007در نوامبر  1خاورمیانه با کنفرانس آناپولیس اتمام انتفاضۀ دوم روند صلح

به توافق تا اواخر نمودند با هدف دستیابی ها موافقت ها و فلسطینیگرفت، جایی که اسرائیلی
ها برای دستیابی حال تالش(. با این Benn, 2007: 1-2گر مذاکره کنند )بطور مستقیم با یکدی 2008

بر پیچیدگی موضوعات مورد  دور از گفتگوها، عالوهآمیز نبود. ناکامی این به توافق موفقیت
  (.Federal Foreign Office, 2019: 2) شدمیداخلی هر دو طرف هم مربوط ی هاسیاستمذاکره به 

 اوباما کلید خورد.جمهوری باراک خاورمیانه با آغاز ریاست از روند صلح  یاتازهمرحله 

                                                           
1. Annapolis Conference 
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، و بعد از نزدیک به دو 2010مستقیم بین اسرائیل و فلسطین را در سپتامبر  دولت اوباما مذاکرات
و در نتیجۀ عدم تمدید  2010 در اواخر سپتامبر (Ismael and Ismael, 2011: 330).سال میزبانی کرد

بست مستقیم هم با بُنها از سوی اسرائیل، مذاکرات سازیماهه شهرک  10زمان تعلیق مدت 
 3اسرائیلی و فلسطینی دوباره از های طرفمستقیم بین مذاکرات  .(Laub, 2010: 2)شد مواجه 
 محمود عباس، رئیس  ای در بر نداشت.در امان پایتخت اردن آغاز شد اما نتیجه 2012ژانویه 

ملل در سپتامبر عمومی سازمان خود در مجمع  خودگردان فلسطین، طی سخنرانیالت تشکی
 29عمومی در  شد و مجمع« دولت ناظر غیرعضو»ها به عنوان خواهان پذیرش فلسطینی، 2012

 تغییر داد  دولت ناظر غیرعضووضعیت فلسطین را به با رأی اکثریت اعضای خود  2012نوامبر 
(Whitbeck, 2013: 1-3) . 

ز ارگیری مذاکرات سمتحده برای از های ایاالت دنبال تالشبه  طرفین بین مستقیم گفتگوهای
 ،2014سال  ماه و تا اواسط 9بندی قرار بود طی دوباره شروع و بر اساس زمان 2013ژوئیه 

 هبراه  قیم نیزمست یابند. این دور از مذاکراتمناقشه به توافق دست  نهاییدرخصوص وضعیت 
لسطین مذاکرات فملی گیری دولت وحدت دنبال شکل و به ،2014جایی نبرد. اسرائیل در آوریل 

 .(Somfalvi, 2014: 1-3) را به حالت تعلیق درآورد
 1طرح صلح ترامپ )معاملۀ  قرن( -4-2

متحده در  ایاالتجمهوری عنوان رئیس  بهدونالد ترامپ دنبال تحلیف  وقفه و بهاز مدتی پس 
سازی ابتکار جدید در حال آماده  دادند که دولت ای گزارش، برخی منابع رسانه2017ژانویه 

اول (. در گفتگوی Feierstein, 2018: 7-9) و فلسطین استجدیدی برای توافق اسرائیل  صلح
لی طرح برخی مفروضات اص 3سابان، با حییم مشاور ارشد ترامپ، 2جَرِد کوشنر، 2017دسامبر 

کرد، کمکی برای ایجاد ثبات در منطقه توصیف عنوان گردید. او این ابتکار را به  موردنظر عنوان
 6 در (.The Saban Forum, 2017: 10-12) رساندتضعیف نفوذ ایران یاری می اینکه بهضمن 

ن پایتخت المقدس را به عنوامتحده بیت، دونالد ترامپ اعالم کرد که ایاالت 2017دسامبر 
سفارت آمریکا از تل خواست تا مقدمات انتقال  خارجهشناسد و از وزارت می رسمیتاسرائیل به 

 (.The White House, 2017: 1) سازدالمقدس را فراهم آویو به بیت 
-عنوان پایتخت اسرائیل، با وجود مخالفت المقدس را بهوقتی دونالد ترامپ بطور یکجانبه بیت

شناخت، رسمیت ملل، به سازمان  عمومیامنیت و مجمع  شورای د دیگر اعضایشدی های

                                                           
1. Deal of the Century 
2. Jared Kushner 
3 . Haim Saban 
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متحده، رُبع قرن مذاکرات ساختن این اقدام ایاالت  محکومفلسطین ضمن خودگردان تشکیالت 
ها هرگز به ایاالت متحده اجازه نخواهند موافقتنامه اُسلو را ترک و تصریح نمود که فلسطینیتحت 
سفارت ترامپ با انتقال (. دولت Sachs, 2018: 78صلح را ایفا نماید )دوباره نقش میانجی  داد تا

ها با استناد ساالنه به فلسطینیدالر کمک ، و قطع صدها میلیون 2018المقدس در مه آمریکا به بیت
ها فلسطینیاز پیش خشم ترامپ، بیش خودگردان از مشارکت در ابتکار صلح امتناع تشکیالت به 

شدیداً « آنهااز تخاصم اسرائیل علیه حمایت »دلیل متحده را به ایاالت را برانگیخت. محمودعباس، 
 المقدس پایتخت همیشگیعلیرغم هر توطئه یا اقدامی، بیت»مورد انتقاد قرار داد. او گفت: 

حاکمیت ترامپ  ،2019 مارس 25(. در The Times of Israel, 2019: 2« )فلسطین باقی خواهد ماند
 .( Landler and Halbfinger, 2019: 1-2رسمیت شناخت ) جوالن را به هایاسرائیل بر بلندی

شود، یاد می «معاملۀ قرن»عنوان  مختلف بههای ترامپ یا آنچه در خبرگزاریصلح  طرح
و خش اقتصادی بدو شامل طرح است. این  گردیدهتدوین  جَرِد کوشنرسرپرستی توسط تیمی به 

 برایصلح »به  بخش اقتصادی معاملۀ قرن موسوم ،2019ژوئن   22سفید در  سیاسی است. کاخ
میلیارد  50گذاری  سرمایه اساس قرار است یک صندوقرا منتشر ساخت. بر این « شکوفایی

 ماعظ خشب پروژه زیربنایی و تجاری ایجاد گردد که واشنگتن امیدوار است 179دالری برای 
ا بیایی، همراه اروپایی و آسفارس و کشورهای ی ثروتمند حاشیۀ خلیج هادولتمخارج آن را 

(. بخش Spetalnick and Holland, 2019: 1-2نمایند )خصوصی، تأمین بخش گذاران سرمایه
عباس . محمود توسط دونالد ترامپ رونمایی شد 2020قرن نیز در اواخر ژانویه سیاسی معاملۀ 

ت که اسید کرده اسرائیل، تاکعنوان پایتخت  المقدس بهدانستن شناسایی بیت« غیرقانونی»ضمن 
  (.The Times of Israel, 2019: 2) «مردود است، مردود است، مردود است»طرح صلح ترامپ 

 سازی روابط اعراب و اسرائیل عادی -4-2-1
ئیل در عمل پیشینۀ طوالنی دارد. در حقیقت، عرب با اسرا یهادولتهای و تماسارتباطات 

اسرائیل، با دولت  زمان تشکیل اسرائیل تقریباُ به -امضاء شده و دیدارهای رسمی اعرابتوافقات 
رسمی های از آن، مالقاتحدود دو دهه پس گردد. برای ، باز می1949 متارکه جنگقراردادهای 
 دیگرجویان، و موضوعات امنیتی، آب، پناهرخدادهای  پایین دربارۀسطح  معموالمتناوب ولو 

از ها پس وجود داشت. از سرگیری تماس -باالتر خصوصی سطح با بسیاری دیدارهایهمراه 
از ، یکی 1993منجر شد. در سپتامبر  1979، به پیمان صلح اسرائیل و مصر در سال 1973جنگ 
طی آن دولت اسرائیل و  وقوع پیوست، که و بهترین لحظات درگفتگوها با پیمان اُسلتاریخی
و صلح اسرائیل رسمیت شناختند. پیمان فلسطین، بطور متقابل یکدیگر را به بخش آزادی سازمان 
به امضاء رسید. بعدها نیز با  1994و صلح بین دو کشور در سال سازی روابط منظور عادیاردن به 

از ، بسیاری ی روی داده در منطقههایا سایر بحران ها طی انتفاضۀ دوموجود برخی وقفه
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ها با باال میان اعراب/فلسطینی ها، توافقات، و ارتباطات دیگر سطحسران، مالقات هاینشست
 .(Maleki and Mohammadzadeh Ebrahimi, 2018: 19)  داده است اسرائیل رخ

  عربی تحدهمامارات  -فقنامۀ صلح اسرائیلتوا -4-2-1-1
 ه ابتدا درکمتحدۀ عربی  ماراتاروابط و صلح بین اسرائیل و  سازیعادیمنظور ای به توافقنامه

 15الم و در متحده اعمتحده، اسرائیل و امارات ، و طی بیانیۀ مشترک ایاالت 2020اوت  13
بی کشور عر ه سومینبمتحده  توافق، امارات با امضای اینسفید امضاء شد.  در کاخ ،2020سپتامبر 

سرائیل خود را با ا روابطسازی شد و وارد این عادیبعد از مصر و اردن تبدیل شد که رسماً 
 به کنگره این ،2020نوامبر  10دولت ترامپ در  .(Halbfinger, 2020: 1-4)کرد می سازیعادی

 قنامه صلحاز تواف یعنوان بخشمتحده، به پیشرفته به امارات کشور خبر داد که با فروش تسلیحات 
 نظامیات تسلیح روشاز فسنای آمریکا نیز نموده و  متحده موافقتابراهیم بین اسرائیل و امارات 

 370میلیارد و  23، به ارزش پیشرفته و پهپادهای 35 -های افکشور، منجمله جنگنده به این
 (.Edmondson, 2020: 1-2کرد ) میلیون دالر حمایت

 اسرائیل -روابط بحرین سازیقنامۀ عادیفتوا -4-2-1-2
دیپلماتیک و سایر مناسبات بین بحرین و اسرائیل که روابط  سازیعادیمنظور  ای بهتوافقنامه

 2020سپتامبر 15توسط دونالد ترامپ اعالم شد. این توافقنامه بطور رسمی در  2020سپتامبر  11در 
رسمیت  شود که اسرائیل را بهکشور عربی تبدیل سفید امضاء شد تا بحرین به چهارمین  در کاخ

متحده یک گروه بحرینی،  ایاالتراستا،  در همین(. Magid and Ahren, 2020: 1-2شناسد )می
تروریستی  هایبه پرسنل آمریکایی مستقر در منطقه، را در فهرست گروهبه طراحی حمله متهم 

با اعالم تحریم  ،2020دسامبر  15ن آمریکا، در پیشیوزیر خارجه  1پمپئو، مایک قرار داد.
خارجی و سیاست ملی  جدی علیه امنیتگروه را تهدیدی  ، این)سرایا المختار( مختار هایگردان

کرده بود گروه پیشتر اعالم . این به پرسنل آمریکایی در بحرین خواند ایاالت متحده و عامل حمله
 .(Reuters, 2020: 1) خواهد شدآن نفوذ الفت و مانع که با حضور اسرائیل در بحرین مخ

 سازی روابط سودان و اسرائیل عادی -4-2-1-3
روابط بین  سازیعادیکرد که سودان و اسرائیل برای  اعالم ،2020اکتبر  23 دونالد ترامپ در

گری متحده و بحرین، سودان نیز با میانجی این ترتیب بعداز امارات به اند.کردهدو کشور توافق 
کشور توافق رسید. در بیانیه مشترک سه  خود با اسرائیل به کردن روابطواشنگتن درباره عادی 

جنگی بین  دادن به وضعیتروابط سودان و اسرائیل و پایان  سازیعادیرهبران با »آمده است: 
آمریکا رسماٌ سودان را از فهرست ، 2020 دسامبر 14در « نمودند.موافقت خود  کشورهای

اعالم نمود که در  ،2021ژانویه  6سودان در  دولتکرد.  تروریست خارجحامی کشورهای 

                                                           
1. Mike Pompeo 
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را با آمریکا امضاء « ابراهیمپیمان »به  مناسبات خود با اسرائیل، توافق موسوم سازیعادیراستای 
 خارجیهای کرده که برای تسهیل بازپرداخت بدهی دارایی سودان اعالم کرده است. وزارت

به امضاء رسانده است. براساس « تفاهم نامه»داری آمریکا یک جهانی با وزیر خزانهخود به بانک 
 جهانی وام دریافتاین توافق، سودان قادر خواهد بود هر سال حدود یک میلیارد دالر از بانک 

 (.Reuters, 2021: 1کند )
  ائیل و مراکشسازی روابط اسرعادی -4-2-1-4

عرب و  سیاست توسعۀ روابط با کشورهای اسرائیل در ادامه دولت ،2020 دسامبر 10 در
یافت، و دو طرف روابط با مراکش دست  سازیعادیگری آمریکا به توافق خاورمیانه با میانجی

کشور عربی است سال از سر گرفتند. مراکش چهارمین  20از حدود ارتباطات رسمی خود را بعد 
گذارد. ها با اسرائیل را کنار میو سودان، خصومت از امارات، بحرین،اخیر و پس  هایکه در ماه
ها، کشورهای اسرائیل و مراکش دنبال آغاز گفتگوهای اسرائیل و فلسطینیو به  1990طی دهۀ 

پایین طرفین  دیپلماتیک سطح رفته بودند، اما روابطود پیش خ روابط سازیعادیعمالُ در راستای 
 متحده به ، قطع شد. ایاالت2000 ها در سالاعتراضی انتفاضۀ دوم از سوی فلسطینیبا آغاز جنبش 
این مراکش، پذیرفته است تا حاکمیت  از توافق و در قبال شناسایی اسرائیل از سویعنوان بخشی 

رسمیت را به  2،«جبهه پولیساریو»منطقۀ تحت نفوذ  1غربی،یقا بر صحرای آفرشمال پادشاهی 
  (.Aljazeera, 2020: 1-3)بشناسد 

 متحده؛ شریکی برای امنیت اسرائیلایاالت  -4-3
ین متحد و پشتیبان ترمهمعنوان تاکنون به  1948متحده از زمان شناسایی اسرائیل در  ایاالت

ین دو فع متقابل ارفته که منا کشور بوده و تا آنجا پیش رکنار اینمختلف داسرائیل در سطوح 
یا  ز دموکراتاست. تمام روسای جمهوری آمریکا اعم اویژه نمود یافته  کشور در شکل روابط

در قبال  ایجانبهسرائیل، تعهدات همه ا -جمهوریخواه علیرغم فراز و فرود در روابط آمریکا
 اند.تهی آن پذیرفهامتعارف بر همسایهکشور ازمنظر تسلیحات کیفی اینامنیت اسرائیل و برتری 

 ینترمهماست.  لقائ روابط این گسترش و حفظ برای ایالعاده فوق اهمیت متحده ایاالت کنگره
 تحت املک بطور که است اسرائیل به شده ارائه خارجی هایکمک میزان حمایت، این ویژگی
 اسرائیل، تأسیس  زمان از را متحده ایاالت مختلف یهادولت سیاست و ددار قرار کنگرهنظارت

 (.Maleki and Mohammadzadeh Ebrahimi, 2010: 108-109) است داده قرار تاثیر تحت
 موطن ایجاد برای متحده ایاالت حمایتی و همدردی سیاست از کشور، دو این سویه دو روابط

 نظامی نظر از اما کوچک اسرائیل که شده موجب غیرعادی ابطرو برقراری تا ،1948 در یهودی

                                                           
1. Western Sahara 
2. Polisario Front 
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ها برای دهه(. »Mark, 2005) باشد وابسته متحده ایاالت به نظامی و اقتصادی لحاظ به قدرتمند،
کند، اما در می عنوان واسطه و میانجی بین دو طرف عملمتحده ادعا کرده است که به ایاالت 

 ها بارها پیشنهاداتاسرائیل بوده است، و فلسطینیمالی امنیت  کننده نو تأمی واقع، آمریکا ضامن
 (. Sachs, 2018: 78« )اندنفع اسرائیل بوده را رد کرده متحده که یکجانبه بهصلح ایاالت 

 سرائیل بهاامنیتی فع ای نسبتاً طالیی را برای مناهای متعاقب آن دوره سرد و دههجنگ  پایان
حده به متیاالت اپیمان آن یعنی سنتی آن کشور ضعیف شدند و نزدیکترین هم  دشمنان بار آورد.

. هم آوردئیل فراهای بیشماری را برای اسراعنوان تنها ابرقدرت جهان درآمد. این وضعیت فرصت
ی خارج یگر کلیدهای اخیر در منطقه خاورمیانه حکایت از آن دارد که اینک دو بازسالتحوالت 

ه تعریف متحد التبزرگ در منطقه را همراه با ایاهای ای یعنی روسیه و چین رقابت قدرتهمنطق
-شگرچه چال بزرگ در صحنۀ خاورمیانه زنند. بازگشت بالقوۀ رقابت این دو قدرت و رقم می

وابط ر ای درمدهع خلل تواندمتحده ایجاد کرده اما نمیهایی را در برابر روابط اسرائیل با ایاالت 
 وششنه با پل را فعاالمتحده کماکان اسرائیوجود آورد. زیرا ایاالت  ویژه موجود بین دو کشور به

ونی نقطۀ کان کند و اسرائیل نیز آمریکا را درگوناگون حمایت میهای دیپلماتیک و به روش
 شناسد.خود میمواضع 

یل با به اسرائ عربوردن کشورهای آمتحده و اسرائیل، روی بُعد دیگر تقویت روابط ایاالت 
از ل جمهور قب ترامپ در این رویکرد برخالف رئیسباشد. گرچه نقش متحده  میحمایت ایاالت 

هور جموسای اسرائیل همه ردر قضیۀ امنیت  ذلکمعاو در قبال اسرائیل بسیار پر رنگ است، 
طعاً آمریکا، نیز ق جدیدجمهوری رئیس که جو بایدن،  القول هستند. سیاستی متحده متفقایاالت 

 صادی چین دراقتقدرت  گیریطلبی روسیه در خاورمیانه و اوج دنبال خواهد کرد زیرا فرصت
 کلیدی وان بازیگرانعنای ازجمله ایران و ترکیه به منطقههای دیگر قدرت منطقه و سر بر آوردن

ی را ضرور متحده و اسرائیلویژه ایاالت در ژئوپلیتیک جدید لزوم تحکیم و تقویت روابط 
 .(Sachs and Huggard, 2020)سازد می

 ها با اسرائیلنوواقعگرایی و مناقشه اعراب/فلسطینی -4-4
به  هادولتدنبال امنیت هستند. به  هادولتکنند که همۀ نوواقعگرایان بر این نکته تاکید می

خود  باشند انجام خواهند داد تا از امنیتتوان داشته چه در سازی قدرت مبادرت و هر آن بیشینه 
ها نیز اساساً منازعه بر سر امنیت در ها و فلسطینیحراست نمایند. هستۀ اصلی مناقشه بین اسرائیلی

 گردد که بر مبنای آن، امنیت تواند از طریق توافقی حاصلحل مناقشه نیز میمقابل زمین است. راه 
و اصلی در مناقشه اسرائیل بر طرفین  عالوه ها معاوضه شود.ن برای فلسطینیبرای اسرائیل با زمی

دیگری نیز وجود دارند که به امنیت هر دو طرف مناقشه متعهد هستند. فلسطین، بازیگران 
 باشند در حالی که ایاالتها متعهد میعرب همچون مصر و ایران به امنیت فلسطینی کشورهای
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ها از اسرائیلینمونه، ایاالت متحده برای محافظت عنوان  رائیل متعهد است. به متحده به امنیت اس
کار توان خود را به ای، تمام از دستیابی ایران به سالح هستهدر برابر حمالت حماس و ممانعت 

یابی در این خصوص، بیشینه سازی قدرت اسرائیل با اتحاد و های اطمیناناز راهبندد. یکی می
خود هستند. آنها معتقدند با   ها نیز نگران امنیتدیگر فلسطینی در طرف. نظامی استکاری هم
 (.Muyo, 2015: 9-10) شودمی، امنیت هر دو طرف تضمین و تبادل امنیت با زمین حل دو دولتیراه

 سبینا قدرت تکنند با یکدیگر همکاری می هادولتهمواره  باور دارند که»نوواقعگرایان 
(. (Jackson and Sorensen, 2013: 49«  خود را به حداکثر برسانند و استقالل خود را حفظ نمایند

ا، و ، نهادههادولتان ها با اسرائیل، ماهیت اتحادها و مشارکت میبه مناقشه اعراب/فلسطینینگاهی 
 ملل مانهمکاری سازنبال د سازد. برای نمونه، هر دو طرف بهی را آشکار میالمللبینهای سازمان

 همریکا بالفت آمخها، با وجود در مسیر پیشبُرد امنیت خود هستند. بر همین اساس نیز فلسطینی
مان در ساز« وناظر غیرعض دولت»امنیتی اسرائیل، درصدد ارتقای جایگاه خود به عنوان شریک 

 ند.یشتر کناکره به میز مذبازگشت بملل برآمدند تا ضمن افزایش قدرت، فشار بر اسرائیل را جهت 
منیت و پشتیبان اا حامی تی هستند المللبینهای و سازمان هادولتدنبال حمایت هر دو طرف به 

شده  حاصل نسبیای جویندۀ امنیت نگران دستاوردهی هادولتعنوان  آنها باشد. هر دو طرف به
الت سرائیل به ایاامثال، ستند. برای و اقتصادی هنظامی از طریق همکاری  هادولتتوسط سایر 

 اهللن، حزبفلسطیکه حماس، جهاد اسالمی  نگرد درحالیمتحده در قالب یک دوست و متحد می
فلسطین  -رائیلکه در روند صلح اس کند، شرایطیخود قلمداد میلبنان، و ایران را دشمنان 

 .(Sachs and Huggard, 2020: 14-16حکمفرما بوده است )
 ، با اینا رد کرده استرای هستهبه سالح  دستیابیبرای بارها اتهام تالش هرچند ایران تاکنون 

 برنامه نحصر بهمها درباره اقدامات ایران محدود به آمریکا و اسرائیل و همچنین حال نگرانی
 تحده، ومات عربی از جمله عربستان سعودی، امارکشورهای کشور نیست. برخی  ای اینهسته

ی جد هدیدیعنوان تبه  به ایران دارند و این کشور رامشترکی راجع  امنیتی هایبحرین نیز نگرانی
 .نها باشدآتواند از عوامل اصلی برقراری روابط و نزدیکی کنند، که همین مسئله میارزیابی می

 واسطۀ کم به ویالدی م 2000دهۀ  گیری اتحاد اعراب و اسرائیل علیه ایران بهشکلهای ریشه
 گرددکشور باز می های متقابل با اینلسطین و تنشف -مناقشه اسرائیل شدن اهمیترنگ 

(Ramani, 2017: 1-3). 
عرب حاشیۀ  تر شدن روابط اسرائیل و کشورهایبا دوستانه  2017این ائتالف در نوامبر سال 

ای یافت. یوسی گسترده ایرسانه بازتاب ورشو 2019تر و در پرتو اجالس فارس پُر رنگخلیج  
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مشترک اسرائیل  بود که نگرانی اعالم کرده 3(2019) کنفرانس هرتزلیادر  2رئیس موساد، 1کوهن،
به توافق صلح تاریخی را برای دستیابی  فرصتعرب آمریکا از اقدامات ایران، بهترین  و متحدان

ابراهیم، اظهار های از امضای توافقنامه. کوهن، پس (Williams, 2019: 1-3است )فراهم آورده 
کلیدی در تصمیمات طلبانه ایران نقش توسعه ای دربارۀ اهداف های منطقهنگرانی»داشت که 
کردن مناسبات خود با این  رسمیت شناختن اسرائیل و عادی فارس برای بهخلیج عرب  کشورهای

خود با اسرائیل بحرین و امارات با عادی کردن مناسبات » او معتقد است که« کشور ایفا کردند.
 (.The Times of Israel, 2020: 1-2)«اندمنافع دراز مدت خود را درنظر گرفته

ود خملی نافع مبهتر دنبال تأمین همیشه به  هادولتهمچنین معتقدند که »نوواقعگرایان 
را مشخص  هادولت مسیر حرکت رهبراندانند که را راهنمای خودکاری میباشند و آن می
وجه واقعیت این است که قضیۀ فلسطین از صدر ت(. (Jackson and Sorensen, 2013: 81 «کندمی

 و اسالمیرب عاز کشورهای به آن در بسیاری شده و پرداختن حاکمان عرب به حاشیه رانده 
ابل ش در مقا به نرمکه دیگران رر حالی از آنها د صرفاَ درحد شعار و نه عمل بوده است و بسیاری

ارچوب چرفاَ در صکنند خود به قضیۀ فلسطین و فرآیند صلح اسرائیل با اعراب می اسرائیل متهم
ها و یند. هزینهنمانگرند و از آن زاویه موضوع را تفسیر و تعبیر میملی میو مصالح منافع 

 1973رمضان سال با اسرائیل که جنگ دیگر  مشکالت در غلتیدن کشورهای عرب در جنگی
ائیل جدد با اسرمآغاز درگیری ای را در میان اعراب برای مورد آن بود تاکنون انگیزهآخرین 

  .(Maleki, 2007: 55) ایجاد نکرده است
 

 گیرینتیجه
برای ایجاد  1970 زیادی از دهۀهای فلسطین تالش -طوالنی مناقشه اسرائیل علیرغم تاریخ

دیوید شروع و اسرائیل با قرارداد کمپ اعراب  فرآیند صلح. گرفته است ح در منطقه صورتصل
 عنوان اولین دولتبا اسرائیل رابطه برقرار و به مصر اولین کشوری بود که چهار دهه پیش  شد.
در  عرب به قضیۀ فلسطین داد که رویکرد پان با اسرائیل نشان روابط سازیعادیمقدم با  خط

مصر پیوست. بعد از  به 1994عربه وادی نتیجۀ پیمان کمپ دیوید فرو ریخته است. اردن با پیمان 
بطور پنهان در و بعضاٌ غیرعرب اسالمی کشورهای عرب  این دو کشور روابط اسرائیل با برخی

کشورهای  دفاتر بازرگانی و رابط وجود داشته یا کماکان وجود دارد. در واقع، درحالی کهشکل 
اسالمی در عرب و کنفرانس  شعارگونه اتحادیهچهار دهۀ گذشته در پشت اجماع عرب در طی 

                                                           
1 . Yossi Cohen 
2 . Mossad 
3 . Herzliya Conference 2019 
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 دنبال رویکردهایملی به منافع گرفتند، خود در راستای تعقیب دفاع از قضیۀ فلسطین سنگر می
 1967سال فرانس را که علیه اسرائیل در کنتاریخی « نه»روابط با اسرائیل بودند و سه دوجانبه 

 خارطوم سر داده بودند به فراموشی سپردند.
 که در راستای عربیو کشورهای ترامپ میان اسرائیل پایانی زمامداری های ماهتوافقات 

هم مدستاوردهای  شد از دولت آمریکا انجام گریروابط این کشورها و با میانجی سازیعادی
ترامپ از ان مخالف هایی که حتیرود. گامشمار می ی بهخارج ترامپ در عرصۀ سیاستدولت 

ایک اند. مدهجدید آمریکا، هم علناَ لب به تحسین آنها گشو جمهوریجمله جو بایدن، رئیس 
ا علیه هکثری تحریماز کارزار فشار حداترامپ، این دستاورد را ناشی دولت  پمپئو، وزیر خارجه

د بتوانن کشور عربی از صلح با چندمداران اسرائیلی امیدوارند پس داند و سیاستایران میحکومت 
 خارجی واشنگتن شکل دهند.تاثیرگذاری بر سیاست بلوک متحدی برای 

فتن یاایان په انداخت با را ترامپ به کهخواهد یافت و یا قطار صلحی  اثر دومینو ادامهآیا این 
دی است که بین سر صلح ابراهیم قراردادهایوافقات شود؟ آیا تاو متوقف میجمهوری ریاست 

ها ومتحک بین افقعرب برقرار شده است؟ آیا این توافقات تنها توی هادولتاسرائیل و برخی 
  بهین معنی قطعاًاگیرد؟ تحقق ذیربط در اشکال مختلف را در برنمی هایملتبین بوده و روابط 
به  میان این عرب و در ید آمریکا و نیز در اردوگاه کشورهایجدبعدی در دولت  سیر تحوالت

 هربستان هموارعدارد. گرچه سعودی بستگی صلح بین اسرائیل و عربستان  تحول یعنیبزرگترین 
ابط با اسرائیل در روخود تأکید کرده و هرگونه تحول  2002سال  صلحدر قضیۀ فلسطین به طرح 

  دید آمریکا دارد.جدولت به مواضع امر بستگی داند، اما این هم میم به تحقق اینرا منوط 
-ده ی اسرائیل بوسنت دموکرات و حامی حزبمیانه کار از جناح جو بایدن، سیاستمدار کهنه 

که  دموکرات،زب ح« پیشرو»به  رسد دولت او اجازه دهد جناح موسومنظر نمی رو به است از این
طقه ائیل و منبه اسر ابراهیم هستند، سیاست آمریکا نسبتاسرائیل و منتقد توافقات صراحتاَ مخالف 

ر آمریکا ه ناپذید خدشرا دیکته کند کما اینکه بایدن در اولین تماس تلفنی خود با نتانیاهو بر تعه
ی عرب و هادولتبین  سازیعادیبر امنیت متحد خود، اسرائیل، تاکید ورزیده و از توافقات 

 ائیل حمایت کرد.اسر
-منطقه دموکرات در تالش است تا واشنگتن را از متحدانرادیکال در حزب گو اینکه جناح 

-بسیاری  معذلکمتحده دور کند، سعودی، اسرائیل، و امارات خود، مخصوصاً عربستان ای سنتی 

نظامی، کمک دوجانبه آمریکا و اسرائیل شامل راهبردی  گران معتقدند همه روابطاز تحلیل
موشکی های دفاع مشترک، و توسعۀ سامانه نظامیامنیتی، مانورهای اطالعاتی، همکاری هماهنگی 

بسیار مفید بوده است و بایدن، هر دو طرف استراتژیک برای استمرار خواهند داشت. همکاری 
ها، تهدید نخواهد کرد، ینیفلسطمنظور گرفتن امتیازاتی برای  نظامی به کمک اسرائیل را با تعلیق

 است. بایدن احتماالَ رویکرد سنتیکرده  دموکرات مطرحپیشرو حزب جناح  کهای مطالبه
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-تواند از همگرایی تاریخی او میها احیاء خواهد کرد و دولت به فلسطینیها را نسبت دموکرات

اقتصادی و تا حد زیادی ارتقاء منافع ای و و اعراب جهت تحکیم جایگاه منطقهمنافع بین اسرائیل 
 بلندمدت سود جوید. متحده برای امنیتی ایاالت 

تواند می عربیدیگر کشورهای دامنۀ آن به  ابراهیم و گسترشدرمجموع گرچه توافقات 
داده  اریخ نشانای و ارتقاء ضریب امنیتی برای اسرائیل شود اما تهای منطقهکاهش تنشموجب 

صلی اکه طرفین  مکند مادانهایی قضیۀ فلسطین کمک حل  تواند بهاینگونه توافقات نمیاست که 
 تأکید ورزند.« همه یا هیچ»مناقشه، اسرائیل و فلسطین، بر موضع همیشگی خود 
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