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تا به حال است. رژیم  1948ترین مسائل منطقه خاورمیانه از مسأله فلسطین یکی از پیچیده
رائیل در چندین جنگ با اعراب، بر مناطق فلسطینی زیادی مسلط شده و اراضی آنها را اشغال اس

دید، اما رقابت ها امنیت خود را تأمین شده میکرده است. این رژیم در اتحاد با آمریکا برای سال
 روزافزون ایاالت متحده با چین، که یکی از دالیل خروج تدریجی آن از منطقه است و افزایش
نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه، موجب شده هم اعراب، به خصوص متحدان عربستان 

، روندی موسوم به 2015رو شده و از های امنیتی روبهسعودی و هم رژیم اسرائیل با چالش
هایی نیز دست یابند. در این میان پرسش سازی روابط را آغاز کنند و تا کنون، به موفقیتعادی

این روابط میان اعراب و رژیم اسرائیل، داری سازی عادیروند  در فلسطین مسألهت که اصلی آن اس
و  ،ی است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش تحقیق مقاله تحلیلی و توصیفیجایگاه و وضعیتچه 

سازی روابط، به طور خاص تا حدودی نیز تاریخی است. هدف مقاله آن است که در این روند عادی
سطین متمرکز شود، چرا که این مسأله برای جمهوری اسالمی، یکی از نقاط بر موضوع فل

ایدئولوژیک است که در تضاد با وجود رژیم اسرائیل، با امنیت آن گره خورده. نتیجه کلی مقاله 
جایگاه باالیی برای آرمان فلسطین قائل سازی، ، در روند عادیدهد اعراب متحد عربستاننشان می

اما سعودی که ادعای رهبری مسلمانان را دارد، در شعار، حل مسأله فلسطین را یکی از  ؛نیستند
چنانچه امنیت آن بیشتر  حالبا اینداند، با رژیم اسرائیل میخود سازی کامل روابط شروط عادی
 رها خواهد کرد.نیز این شرط را  عربستان تهدید شود،
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 مقدمه -1
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، میان دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای عربی زیادی 
در منطقه خاورمیانه متولد شدند، اما در منطقه فلسطین، کشوری عربی به وجود نیامد، پس از جنگ 

تانیا، یهودیان از سراسر جهان به این منطقه و بری 1جهانی دوم، با همکاری میان جنبش صهیونیسم
مهاجرت کردند تا در جوار کوه صهیون، ارض موعود خود را پدید آورند. این روند اگرچه با 

وارد یهودی، ها میان اعراب بومی و مهاجران تازهمخالفت اعراب مواجه شد، اما در نهایت با درگیری
 1970ام، میان کشورهای عربی و این رژیم، تا دهه به تأسیس رژیم اسرائیل منجر شد. از آن هنگ

حداقل سه جنگ بزرگ به وقوع پیوست که با شکست اعراب به پایان رسید و بنابراین اعراب را از 
آزادسازی فلسطین ناتوان ساخت. در این میان غرب، به خصوص آمریکا همواره حامی رژیم 

د اعراب خلیج فارس بود، موجب امضای ، همین کشور که متح1990اسرائیل بود و در در دهه 
)فتح( و این رژیم شد. توافقی که اعراب امید داشتند  3میان جنبش آزادیبخش فلسطین 2پیمان اسلو

های صلحی را نیز ارائه دادند. در نهایت به حل مسأله و مناقشه فلسطین بیانجامد و پس از آن طرح
کردند، رژیم اسرائیل نه تنها به اما روند وقایع نشان داد چنانچه رهبران انقالب اسالمی بیان می

نیز بر آن افزود. در این میان، وقوع بهار عربی  2010بلکه تا تا دهه اشغالگری خود پایان نداد، 
محور  4موجباتی را فراهم آورد تا نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه به واسطه تشکیل ژئوکالچر
، 2020مقاومت به شدت افزایش یابد، در کنار این، رقابت آمریکا با چین نیز موجب شد تا در دهه 

ریج نیروهای خود را از منطقه خارج سازد. این دو عامل، امنیت متحدان آمریکا، این کشور به تد
اعراب خلیج فارس و رژیم اسرائیل را با چالش روزافزونی مواجه ساخت و آنها شروع به روند 

ترین مشکل آنها با به این سو کردند، آن هم کشورهایی که عمده 2010سازی روابط خود از عادی
 سأله و مناقشه فلسطین بود.یکدیگر بر سر م

این سازی عادیروند  در فلسطین مسأله»با توجه به این امر، پرسش اصلی مقاله چنین است که 
در پاسخ به این سوأل، « ی است؟جایگاه و وضعیتروابط میان اعراب و رژیم اسرائیل، داری چه 

سازی برای آرمان در روند عادی اعراب متحد عربستان جایگاه باالیی»دارد که: فرضیه مقاله بیان می
فلسطین قائل نیستند، اما سعودی که ادعای رهبری مسلمانان را دارد، در شعار، حل مسأله فلسطین را 

داند، اما چنانچه امنیت آن از سوی ایران سازی کامل روابط با رژیم اسرائیل مییکی از شروط عادی
روابط خود را با رژیم اسرائیل رسمی خواهد بیشتر تهدید شود، این شرط را رها خواهد کرد و 

برای آزمون این فرضیه، روش تحقیق مقاله عبارت است از روش تحلیلی و توصیفی، اما در «. کرد
                                                           

1. Zionism Movement   
2. Oslo Accords 1993   
3. Palestinian Linearization Organization (PLO)  
4. Geo-culture 
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کنار آن با توجه به بُعد تاریخی مسأله فلسطین، از روش تاریخی نیز استفاده شده است. هدف اصلی 
متمرکز شود، چرا  سازی روابطدر روند عادی مقاله آن است که به طور خاص بر موضوع فلسطین

که این مسأله برای جمهوری اسالمی، یکی از نقاط ایدئولوژیک است که در تضاد با وجود رژیم 
های اسرائیل، با امنیت آن گره خورده است، به طوری که آزادی فلسطین از اشغال، یکی از آرمان

سازی کامل روابط موجب پیدایش یانقالب اسالمی در چارچوب محور مقاومت است. عاد
عبری و مقابله آن با ژئوکالچر محور مقاومت خواهد شد. سازمان مقاله چنین است -ژئوکالچر عربی

که پس از این مقدمه، پیشینه، سپس چارچوب مفهومی و مبانی نظری، آنگاه تاریخچه موضوع مورد 
 هد آمد.گیری خوابررسی، بعد از آن آزمون فرضیه و در نهایت نتیجه

 

 پیشینه -1
 اسرائیل روابط سازیعادی سایه در خاورمیانه صلح اندازچشم»در  1399ملکی و محمدزاده در 

، (Maleki & Mohammadzade, 2020: 45-64)(؛45-64: 1399ملکی و محمدزاده، «)عرب نجها و
 را خاورمیانه هادهه که استبغرنجی  المللیبین بحران 1فلسطین -اسرائیل مناقشهاند که بیان کرده

 این بهخواهد ها برای صلح میان دو طرف، این مقاله میبا وجود شکست تالش. است ساخته درگیر
آنها بر این . اندگرفته قرار روابط سازیعادی مسیر در اعراب و اسرائیل چرا که گوید پاسخ سوال

نتایج آنها نشان . است منطقه جدید شرایط شده، طرفین مناسبات در عطف نقطۀ که ایمسئلهباورند 
 منافع بهتر پیشبُرد همینطور و عرب کشورهای برخی با اسرائیل مشترک امنیتی هاینگرانیدهد می

آمریکا در این  برجسته نقشنقطه قوت مقاله توجه  است. چرایی این ثقل نقطه عنوان به آنها، ملی
سازی پرداخته است. فلسطین، به دلیل عادیروند است و ضعف آن اینکه بیش از توجه به مناقشه 

 نوآوری مقاله حاضر، پوشش دادن به این نقطه ضعف است.
 آن پیامدهای و آمریکا با اسرائیل و سعودی عربستان اتحاد»در مقاله  1399عباسی و حمیدفر در 

-7: 1399عباسی و حمیدفر، ««)خاورمیانه در ایران اسالمی جمهوری نفوذ و قدرت موازنه بر
 رژیم و عربستان روابط نزدیکی و گسترش بررسیبه  (Abbasi and Hamidfar, 2020: 7-25(؛)25

 ایرانی ضد جبهه تقویت هراسی ایران راستای در تالش و آمریکا با هاآن راهبردی اتحاد و اسرائیل
تمرکز آن اند. قوت مقاله در اند و بر ابعاد مختلف همکاری آنها متمرکز شدهپرداخته آسیا غرب در

ثباتی به ضرر ایران است. ضعف اثر نیز در بر توجه به ایجاد ثبات در منقطه علیه ایران و ایجاد بی
ش دارد آن را توجه کم آن به مسأله فلسطین در روابط میان این دو است. امری که مقاله حاضر تال

 مد نظر قرار دهد.
« یکی عربستان و امارات با اسرائیلها در حاشیه نزدفلسطینی»در مقاله  2018اولریشسن در 

(Ulrichsen, 2018: 79-89 به بررسی ابن موضوع پرداخته که چرا و چگونه عربستان و امارات )

                                                           
1. Israeli–Palestinian Conflict 
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اند. درک تر شدهسو، به رژیم اسرائیل نزدیکبه این 2011اند که از هایی را دنبال کردهسیاست
ثباتی بود و بنابراین آنها دیگر ، منبع اصلی بیپیامدهای بهار عربی و تهدید فزاینده ایران برای آنها

دیدند. نقطه قوت اثر این است که روابط تازه میان رژیم اسرائیل را تهدید اصلی در خاورمیانه نمی
ها را دارای راهبردی تشخیص داده است و ضعف آن اینکه بیش از پرداختن به حاشیه این رژیم

آنها پرداخته است. در برابر نوآوری مقاله حاضر این است رفتن فلسطین در این چارچوب، به روابط 
 که به حاشیه رفتن فلسطین در روابط میان آنها را به طور مشخص، برجسته نماید. 

کالرده، یمراد«)صهیونی-اتحاد سعودی»با عنوان  1397کالرده در اثر دیگر کتاب مرادی
گیری و جدید ( تالش کرده به رابطه در حال شکلMoradi Kelarde, 2018: 1-213(؛)1-213: 1397

اسرائیل بر  عربستان و رژیم اسرائیل بپردازد. این اثر در یک جستجوی تاریخی به معضل اعراب و
های یمانپسر فلسطین پرداخته و تاریخ این تقابل را بررسی کرده و سازش میان دو طرف را در 

سعودی در  دنبال کردن این روند، به نقش و موضع کمپ دیوید و اسلو مدنظر قرار داده، سپس با
وند را با توجه این ر 2020پرداخته و تا دهه  1970روابط میان اعراب و اسرائیل به خصوص از مقطع 

خی در مورد به محور مقاومت، مورد توجه قرار داده است. نقطه قوت اثر در پیگری یک روند تاری
گیرد و نقطه ضعف آن اینکه تالش داشته تا یک دید برمیسازی را هم دراین روابط است که عادی

قاله حاضر سعدی مکلی از موضوع ارائه دهد، بنابراین تنها بر مسأله فلسطین متمرکز نشده، امری که 
 دارد تا آن را برطرف سازد.   

 
 مبانی نظریچارچوب مفهومی و  -2

ای آزمون له خواهد آمد تا بردر این بخش به ترتیب چارچوب مفهومی و سپس مبانی نظری مقا
 ی به وجود آورده شود.های بعدی، بنیان مناسبفرضیه در بخش

 هومیچارچوب مف -1-2
 دو اگر»میالن است. طبق تعریف دانشنامه مک 1رابطه سازیعادیترین مفهوم این مقاله، مهم

میان  دوستانه روابط به معنای برقراری کنند، عادی را خود روابط اختالف، یا جنگ از کشور پس
 روابط در سازیعادی از منظور. به این ترتیب، (Macmillan Dictionary, 2021: 1)«آنهاست

 که شود تبدیل حالتی به باشد، تیره کامال اینکه از کشور دو میان روابط که است این دیپلماتیک
 در. کنند مبادله سفیر و گشوده دیگر کشورهای در سفارت و پرداخته یکدیگر با همکاری به آنها
 و اسرائیل رژیم میان دیپلماتیک معمول مناسبات ایجاد روابط، سازیعادی از مقصود پژوهش این

 .است سعودی عربستان ویژه به عربی کشورهای
مفهوم دیگر، مسأله فلسطین است. مسأله فلسطین یا مناقشه خاورمیانه، با مهاجرت یهودیان به 

                                                           
1. Normalize the Relationship 
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( و 1917تحت حمایت اعالمیه بالفور ) 1948تأسیس رژیم اسرائیل در و  1922سرزمین فلسطین در 
(، میان اعراب و جنبش صهیونیسم، آغاز شده و به آوارگی جمعیت 1947ملل متحد ) 181قطعنامه 

های عربی و رژیم اسرائیل منجر شده های متعدد دولتزیادی از ساکنان عرب فلسطین و جنگ
های عربی، یوید، با وقوع انقالب اسالمی دوباره در میان ملتداست. مسأله فلسطین پس صلح کمپ

های عربی با توجه دوباره به آرمان فلسطین )نابودی رژیم اسرائیل(، مورد توجه قرار گرفت و دولت
و افزایش نفوذ جمهوری اسالمی  2011های عربی از نیز آن را پیگیری کردند، اما با وقوع انقالب

های عربی و در پی روند ایجاد ژئوکالچر مقاومت، توسط اکثر دولت در منطقه یا به عبارتی
توان به تالش برای سازی روابط آنها با این رژیم به محوریت عربستان سعودی، که از آن میعادی

 عبری یاد کرد، به حاشیه رفته است.-پیدایش ژئوکالچر عربی
 مبانی نظری: نظریه ژئوکالچر -2-2

: است کلمه دو از ترکیبی شد استفاده  والرشتاین امانوئل توسط بار اولین برای که ژئوکالچر
 عناصری بیانگر  فرهنگی -سیاسی جغرافیای اصطالحی، بیان ترینساده بیان در. فرهنگ و زمین
؛ (130: 1385 فرهادیان، و روشن) است ژئوپلیتیک هایرویه در دین و قومیت زبان، فرهنگ، مانند

(Roushan and Farhadian, 2006:130) . درباره هااندیشهاگرچه نظریه ژئوکالچر، ناآشناست، اما 
 تاریخی مختلف هایدوره در که گردندبازمی هاییهویت به و هستند دارریشه بسیار ژئوکالچر،

 پردازنینظریه دیدگاه از. (Hannerz, 2009: 267-268)«اندشده جغرافیایی مناطق بر نامگذاری موجب
 وابستگی مارکسیتی، هاینظریه و گراییواقع نظیر مختلفی مکاتب به» و اندپرداخته ژئوکالچر به که

 برعهده المللیبین تحوالت گیریشکل و ایجاد در را ایعمده سهم فرهنگی متغیرهای دارند،
  .(Akhbari and Moazen Jami, 2010 :36)؛(36: 1389 ،جامیمؤذن و اخباری)«دارند

 و ژئوپلیتیک میان یبرآیند توانمی نوعی به را فرهنگی(-)جغرافیای سیاسی ژئوکالچر
 منطقه یک در که است سیاسی جغرافیای به وابسته سو، یک از که چرا. آورد شمار به انگاریسازه

 و رهبران ذهن در االذهانیبین هایمفاهمه در که است وابسته معانی به دیگر سوی از و دارد وجود
 یعنی فروملی، بازیگران و هادولت یعنی ملی، بازیگران منطقه آن در که است سازانیتصمیم

 بر که است دیگر بازیگران از افراد این ذهنی هایبرداشت. کنندمی هدایت را سیاسی، هایگروه
 و هاهویت از برآمده هابرداشت این که البته و گذاردمی اثر هم به نسبت آنها سیاست و رویکرد
 کانتی، و الکی هابزی، فرهنگ، سه انگاران،سازه دید به. سازدمی را هاهویت این که است فرهنگی

 طرفین هابزی،فرهنگ در. است اثرگذار ایمنطقه سیاسی جغرافیا یک بازیگران هویت بر اینجا در
 کانتی، فرهنگ در و دانندمی رقیب را یکدیگر الکی فرهنگ در کرده، تلقی دشمن را یکدیگر

 فرهنگی -سیاسی جغرافیای». کنندمی تلقی شریک یا همکار کانتی، صلح به وابسته را یکدیگر آنها
 کندمی اشاره معینی جغرافیای در خاصی هویتی -فرهنگی رفتارهای با مشخصی فرهنگی مجموعه به
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 فرهنگی جغرافیای قالب وجه.... دارد تاثیرگذاری آفرینیِنقش ،آن پیدایش در جغرافیایی فضای که
 ساختاری  هایویژگی به دهیشکل در جغرافیایی هر و است محیطی مختلف هایویژگی محصول

 هایویژگی لحاظ از همچنین.  دارد متفاوتی تاثیرگذاری فرهنگی-سیاسی جغرافیای رفتاری و
 و فضایی الگوهای انواع گیریشکل و  ،...(و افکار جریان سنن، دین، قومیت، زبان،) هویتی

؛ (78: 1399 زاده،ولیقلی)«دارد بسزایی ثیرتأ فرهنگی جغرافیای ،(دوستی رقابت، دشمنی،) تعامالتی
(Valigholizade, 2020 :78). 

 ایوجهه است، جهانی نظام پنهانی وجهه فرهنگی-سیاسی جغرافیای» والراشتاین، امانوئل نظر به 
 جغرافیای قالب در جهانی نظامیعنی، . ماندمی باقی عقیم دیگر وجوه آن، گرفتن نظر در بدون که

 :Wallerstein, 1991)« پردازدمی عمل به سیاسی، جغرافیای با پیوند در فرهنگی،-سیاسی
برای  .است آورده پدید ایمنطقه و جهانی سطح در را ژئوکالچر شبکه وضعیت، که این (53,57
توان به ژئوکالچر مقاومت که ایران در منطقه غرب آسیا به وجود آورده و یا ژئوکالچر نمونه می

عربی که برخی کشورهای عربی به رهبری سعودی با رژیم اسرائیل، در مقام مقابله با -عربی
توان اشاره کرد. هویت ژئوکالچر مقاومت ژئوکالچر مقاومت، در حال ایجاد آن هستند، می

عبری، امنیتی و مادی است. به همین جهت، -معنوی و هویت فرهنگی ژئوکالچر عربی-نجاریه
اعراب با کنار گذاشتن آرمان فلسطین به عنوان یک هنجار هویتی، در این ژئوکالچر جدید در حال 

 اند.گیری، مسأله فلسطین را به حاشیه بردهشگل
 
 اعراب و رژیم اسرائیل  سازی روابطعادی تاریخچه -3

فلسطین بخشی از سرزمین عثمانی بود که پس از جنگ جهانی اول در پی »از منظر تاریخی 
های توسط جامعه ملل تحت اداره بریتانیا قرار گرفت. همه سرزمین 1922فروپاشی عثمانی، در 

( 1917بالفور )عثمانی به کشورهای مستقل تبدیل شدند به جز فلطسین که بریتانیا تحت اعالمیه 
تأسیس خانه ملی برای مردم یهود در »حمایت خود را با مهاجرت گسترده یهودیان به آن، از 

، به مقاومت و شورش اعراب در برابر مهاجرت تبدیل شد و تا 1937، اعالم کرد و در «فلطسین
 و قیمومت خاتمه پیشنهادها میان دو طرف، تداوم یافت. در این سال، ملل متحد با خشونت 1947
ای را با صدور قطعنامه یهودی دیگری و فلسطینی عرب یکی مستقل، کشور دو به فلسطین تقسیم

انجامید و موجب اشغال بیشتر و آواره شدن  1948صادر کرد، اما این امر به تشکیل رژیم اسرائیل در 
غال وارد های عربی برای پایان دادن به اشدرصد جمعیت فلسطینی شد. از آن زمان، دولت 70

، (United Nations, 2021: 1)«، شکست خوردند1973و  1967، 1948های درگیری شدند و در جنگ
 به این ترتیب، مسأله فلسطین یا مناقشه خاورمیانه همچنان تداوم یافت.

 با که عربی کشور اولین، 1973های عربی از این رژیم در جنگ پس از شکست سنگین دولت
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روی  1970که در دهه  بود اردن کشور دومین و مصر ساخت، عادی را خود روابط اسرائیل رژیم
دیوید، توانست صحرای سینا را سازی روابط خود در پیمان صلح کمپمصر در قبال عادی .داد

 رژیم و فلسطین آزادیبخش سازمان میان اسلو پیمان امضای 1993 دربازپس گیرد. در تحول بعدی، 
 کرد، باز حدودی تا عربی کشورهای و اسرائیل رژیم میان روابط شدن عادی برای را زمینه اسرائیل،

 این از جلوگیری به منجر رژیم این توسط فلسطینی جدید هایسرزمین اشغال حال، این با
 کرد،نمی دنبال را سازیعادی سیاستی ،2006 سال تا اسرائیل رژیم اگرچه. شد روابط سازیعادی

 اصل دو از خاورمیانه قبال در اسرائیل خارجی سیاست ،2006 سال از و روزه 33 جنگ از پس اما،
 متحدین و عربستان مانند کشورهایی با روابط سازیعادی سیاست اول اصل: است کرده پیروی
 به آن ایمنطقه متحدین و ایران اسالمی جمهوری با تقابل سیاست دوم اصل و ترکیه نیز و آن عرب
 تهدید به را ایران است شده موفق اسرائیل راستا، این در.... رژیم این امنیتی چالش ترینمهم عنوان

 هراسی ایران ایده روانی، عملیات و تبلیغات با و کند تبدیل عربی کشورهای برخی برای نخست
 روابط و بحرین و عربی متحده امارات مانند کشورهایی با روابط سازی عادی با منطقه در را خود
 است تالش در رژیم این.... کند عملیاتی عربی کشورهای دیگر و سعودی عربستان با پرده پشت

 همراهی کند، شکاف دچار را خود علیه اعراب اجماع بتواند تا کند معرفی اعراب دشمن را ایران که
 آنها با روابط سازی عادی و خود با اعراب نمودن همراه در رژیم این برنده برگ اسرائیل با عربستان

 (.Abbasi and Hamidfar, 2020: 11,15,21؛)(21،15،11: 1399 حمیدفر، و عباسی)«است
 موفقیت اسرائیل آمریکا، در ترامپ دونالد رسیدن قدرت به از پیش تا اما ها،تالش این وجود با

 در و ایران علیه فشارحداکثری با که برجام از ترامپ خروج اما نداشت، خصوص این در چندانی
 افزایش موجب بود، مقاومت محور چارچوب در منطقه در ایران نفوذ افزایش سیاست آن پی

 ایجاد برای که رسیدند نتیجه این به اسرائیل رژیم و عربی کشورهای و شد منطقه در هراسیایران
 خصوص به بپردارند، یکدیگر با روابط سازیعادی به هستند ناچار منطقه، در ایران با قدرت موازنه
 به. شد آنها نزدیکی موجب نیز ترامپ فشار و داشتند نزدیک روابط نیز آمریکا با همگی آنها اینکه

 توافق اسرائیل، رژیم با خود مناسبات سازیعادی راستای در عربی، کشورهای از تعدادی ترتیب این
: 1399 ابراهیمی، محمدزاده و ملکی)«اندکرده امضا آمریکا حضور با را «ابراهیم پیمان» به موسوم

 سازیعادی به دیگر توافقاتی در نیز دیگر برخی و (Maleki & Mohammadzade, 2020: 55)؛(55
 سپتامبر 15) بحرین و عربی متحده امارات: از عبارتند کشورها این. اندپرداخته اسرائیل رژیم با روابط
 از دیگر تعدادی رسدمی نظر به(. 2021 ژانویه 6) سودان و( 2020 دسامبر 10) مغرب  ،(2020

 البته که است سعودی عربستان آنها جمله از که اندگذارده پای راه این در نیز عربی کشورهای
در آخرین تحول تا زمان  .است نکرده علنی را نآ و داشته نگاه پنهان را رژیم این با خود روابط

نگارش این مقاله، برخی کشورهای عربی همچون بحرین و امارات، به طور متقابل با رژیم اسرائیل، 
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 اند. سفیر مبادله کرده و اقدام به گشایش سفارتخانه در خاک یکدیگر نموده
 
 عبری-سازی روابط عربیجایگاه و وضعیت فلسطین در روند عادی -4

روابط میان عربستان سعودی و رژیم اسرائیل، خارج از روابط میان اعراب و سازی روند عادی
با این رژیم نیست، با این حال تالش خواهد شد تا تأکید بیشتری بر سعودی و دیدگاه آن نسبت به 

 مسأله فلسطین در اینجا صورت گیرد.
 مواضع سعودی در قبال اشغال فلسطین در بدو پیدایش رژیم اسرائیل -1-4

، کشورهای عربی به آن حمله کردند، اما 1948زمان با اعالم استقالل رژیم اسرائیل در هم
شکست خوردند. اما مواردی وجود داشت که موجب تعدیل سیاست عربستان نسبت به این رژیم، 

 به هاشمی خاندان با سعودی داخلی سیاسی رقابت عامل، ترینمهم» شد.حتی پیش از تأسیس آن 
 عراق، شامل هاشمی دولت ظهور از سعودابن مَلِک ترس که طوری به بود، ینحس شریف رهبری

 قبل که هاییصهیونیست علیه شدید کارزار یک سعودی، نظر ازو  کرد تشدید  را فلسطین و اردن
 اینکه علیرغم سعود ابن. نمودمی خطرناک بودند، کرده مهاجرت فلسطین به اسرائیل تأسیس از

 اردن حضور با ایاتحادیه در فلسطین ادغام برنامه با بود، فلسطین در یهودی دولت تأسیس مخالف
 با یهودیان تا کند جلوگیری کاری چنین از تا خواست انگلیس از بنابراین بود، مخالف عراق و

 .(Abu Aliye and Alnatshe, 1999: 66-67)؛(66-67: 1999 النتشه، و ابوعلیه)«شوندن مخلوط اعراب
 سیاسی، لحاظ به حال، این با بود، مخالفت نظامی جانبههمه کارزار یک برپایی با سعودابن اگرچه

 مخالف یهود مستقل کشور یک با آغاز در هاشمی، خاندان برابر در خود مشروعیت افزایش برای
 «است اعراب به متعلق» که خوانده «مسلمان مقدس کشور یک» را فلسطین»و نامه به روزولت،  بود

 نسبت واهی ادعایی نیرنگ و تقلب اساس بر که هستند «استثمارکنندگانی و ولگردها» هایهودی و
 حل راه یک به که کرده امیدواری ابراز روزولت پاسخ، در. دارند خود به فلسطین سرزمین تعلق به

 مشورت یهود و عرب طرف دو هر با فلسطین،آینده  درباره نهایی تصمیم از قبل و برسد آمیزصلح
گانه رابطه سعودی، سه و این اولین باری است که (Breitman and Lichtman, 2013: 251-252)«کند

گیرد. در این زمان ترومن از فرصت استفاده کرد و در یک توافق آمریکا و رژیم اسرائیل، شکل می
میت ارضی سعودی آرامکو، متعهد شد تا از تما 1944سعود، ضمن تقویت قرارداد نفتی پنهانی با ابن

 مخالفت کاهش به پنهانی توافقی در را خود از را آمریکا حمایتحمایت کند، بنابراین عربستان، 
نیروی  ازمیزان کمی  1948و در جنگ  داد ترجیح فلسطین در یهودیان فعالیت از خویش عملی

 را به یاری اعراب گسیل داشت. ندیده آموزش قبایلنظامی 
 و مسأله فلسطین 1973تا  1948رژیم اسرائیل از روابط عربستان و  -2-4

 جایگاه به توجه با اما ،نداشت کارآیی ارسالی عربستان نیروی ،1948 جنگ در اگرچه
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به  .بگیرد نادیده زمان این در را فلسطین مسأله توانستنمی سنی، اسالم جهان در آن یژئوکالچر
جامعه فلسطینی مهاجر به سعودی که بیشتر در صنعت نفت آن مشغول بودند، اثرگذار «عالوه فشار 

 سال در سعودی آرامکو شرکت اعتصاب در که خارجی کارگران اکثریت آنهابود، به طوری که 
، امری که موجب (Abir, 1988: 73)«دادند تشکیلداشتند را  شرکت فلسطین از حمایت در 1953

فشار بر رهبران سعودی، یعنی تلقی یهودیان به عنوان دشمن، و فشار آنها بر آمریکا شد، تا آنجا که 
 مَلِک کرد، اشغال را سینا جزیرهشبه از بخشی و غزه نوار اسرائیل رژیم که ،1956 نبرد دنبال به

 واشنگتن به بودند شده اسرائیل رژیم شرط و قید بدون نشینیعقب خواستار یادداشتی با سعودی
عربستان نگران حمله رژیم اسرائیل به خاک خود بود، امری که   .(Baron, 1994: 294)«کرد سفر

 اتفاق افتاد. تیران تنگه و عقبه خلیج، چندین بار بر سر دو 1957به طور پراکنده و محدود تا 
گیری ( و ترس سعودی از قدرت1952کار آمدن عبدالناصر در مصر )با این حال پس از روی

ها در عربستان، مبادله اندک اطالعات با مداخله آمریکا میان سعودی و رژیم اسرائیل ناصریست
ناصر، جهان عرب ملتهب بود و  عربیسمپان اوجوجود داشت، به طوری که حتی در زمانی که در 

 به آمریکا های هاوکموشک فروش برابر در عربستانداد، اب را به سوی جنگ سوق میناصر اعر
 عربستان با اسرائیل رژیم همکاری» .(Rusk, 1990: 379)نکرد  چندانی مقاومت ،1962در  اسرائیل

 سلطنتی رژیم علیه یمندر جنگ داخلی  الصالح عبداهلل از ناصرزمانی بود که  1964 در بار اولین
 موساد با خود طلبسلطنت متحدان به اسلحه تهیه برای تالش در عربستان حمایت کرد. بدر امام

 این.... کند فراهم را طلبانسلطنت به اسرائیل از تجهیزات و اسلحه انتقال ترتیب تا گرفت تماس
 ناصریسم گسترش از داشت سعی سعودی دو طرف بود. راهبردی مشترک منافعدر نتیجه  همکاری

« دهد شکست منطقه آن در را ناصر نیروهای داشت سعی اسرائیل و کند جلوگیری جزیرهشبه به
(Al-Monitor, 2013: 1) .سوریه، و مصر هایانتقاد از تا کردندمی تالش همکاری، این با هاسعودی 

آنها در مورد مسأله فلسطین  بخشش غیرقابل خیانت و اعراب همبستگی آشکار نقض آنها که را آنچه
کنند و در قبال آن، سهم عربستان سعودی در جنگ اعراب با اسرائیل برای  پیدا رهایی دانستند،می

ها فقط با ، سعودی1973تقریبا صفر بود و در اکتبر  1967آزادی فلسطین در جنگ شش روزه 
 شرکت جزئی نبرد و فقط در داشتند شرکت هواپیما تعدادی و تانک تیم یک نفر، 1500

. در یک وضعیتی متناقض پس از شکست (Hariri, 2001: 47-48)؛(48-47: 2001 حریری،)«کردند
، عربستان برای نفوذ در کشورهای عربی علیه مصر، به بازسازی ارتش آنها کمک مالی کرد. 1967
 فلسطین اصلی حامیان از یکی عنوان به مصر به تواننمی دیگر اینکه درک با عرفات، یاسر»حتی 

 روابط دنبال به هستند، همدرد فلسطین آرمان باهمچنان  هاسعودی اینکه از اطمینان با کرد، اعتماد
های مالی عربستان به جنگجویان وی ، امری که با کمک(Chanoff, 1989: 241)«بود عربستان با بهتر

 همراه بود.
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 و مسأله فلسطین 2001 تا 1973 از اسرائیل رژیم و عربستان روابط -3-4
از رژیم اسرائیل و خروج مشاوران نظامی شوروی  1973شکست سخت اعراب در جنگ اکتبر 

از مصر در چارچوب جنگ سرد، موجب شد هم عربستان و هم آمریکا، دست باال را بیابند. زمانی 
 رژیم اشغال تحت که بودند خود سرزمین از هاییبخش بازپسگیری فکر در تنها سوریه و مصرکه 

خصوص در قبال مسأله فلسطین در دست گرفت. ، در عمل عربستان رهبری اعراب را بهبود اسرائیل
که  کرد حمایت متحد، ملل 338 و 242 شماره هایقطعنامه از سعودی عربستان» زمان، این در

 هافلسطینی قانونی حقوق از حمایت و اسرائیل توسط المقدسبیت یهودیان محله تخلیه خواستار
 شناختن رسمیت به مقابل در را عربی هایسرزمین از اسرائیل کامل خروج خواستار همچنین و شده

 عربستان بنابراین، و نبود عربی کشورهای دیگر خواست که امری بودند، اعراب، توسط یهود دولت
 ,Abu Aliye and Alnatshe)؛(279-280: 1999 النتشه، و هیلوعاب«)داد تغییر را خود موضع ناچار به نیز

این نخستین باری بود که موضوع به رسمیت شناخته شدن رژیم اسرائیل توسط  .(279-280 :1999
ها را اجرا نکرد، عربستان نیز به تحریم نفتی این رژیم اعراب مطرح شد. اما چون اسرائیل این قطعنامه

 و غرب توسط اعراب پیوست. 
تحریم نفتی به سرعت به یک سالح در دست عربستان تبدیل شد تا جایگزین مصر در رهبری 
اعراب شود، اما این امر موجب شد تا عربستان مجبور شود به جز مسأله فلسطین در امور دیگر اعراب 

 توافقنامه تأییدعدم هم عربستان سیاستنیز این نقش را برعهده گیرد. رهبری اعراب موجب شد 
؛ موافقتامه این نکردن رد هم و ، باشدشد امضا مصر و اسرائیل رژیم بین 1978 در که دیوید کمپ

  جبهه در نه و بود، رمُصِ اسرائیل رژیم با صلح ایجاد در که بود مصر جبهه در نه سعودیبنابراین 
 .(Cordesman, 1984: 80, 194) کردند رد را توافق شدتبه که تندرو عربی کشورهای و هافلسطینی

، وضعیت را به نفع آرمان فلسطین و به ضرر رژیم 1979، انقالب اسالمی ایران در در این میان
 علیه توازن ها،فلسطینی از آن حمایت و ایران در انقالب بعداسرائیل، مصر و تا حدود عربستان کرد. 

 خود، نفع به توازن این تغییر برای تالش در نیز رژیم این و بود خورده هم به شدتبه اسرائیل رژیم
 و زاهدی)«شد عربستان نگرانی باعث که کرد آغاز ترکیه با 1970 دهه اواخر در را نظامی همکاری

 تا داشت اسرائیل رژیم که امیدی هرگونه بنابراین، (Zahedi and Nabi, 2012 :31)؛(31: 1391 نبی،
  .رفت میان از یابد، دست سعودی عربستان با بهتری روابط به مصر همچون

اما این انقالب منافع مشترکی را نیاز میان دو طرف سعودی و اسرائیلی ایجاد کرد، چرا که آنها 
مند بودند که در خطر سقوط به دست سازمان آزادیبخش به حفظ ثبات در اردن هاشمی عالقه

 عراق حمله با طرف، دو هر منافعشد. به عالوه، فلسطین )ساف( بود که از سوی ایران حمایت می
در  1981بود و عربستان توانست اعراب همسایه را در  شده مشترک ،1980 سپتامبر 22 در ایران به

شواری همکاری خلیج فارس متحد کرده و رهبری کند. رژیم اسرائیل نیز که نگران تقویت آرمان 
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جانب ایران فلسطین بود، مادامی که ایران درگیر جنگ با عراق بود، احساس تهدید کمتری هم از 
کرد، اگرچه مجبور شد نیروگاه ازیراک عراق را هدف قرار دهد که البته و هم از جانب عراق می

کرد. در تحولی دیگر، رژیم اسرائیل که نگران نفوذ ایران منافع سعودی و آمریکا را نیز تأمین می
ستان به آمریکا پیام بود، به جنوب لبنان حمله کرد تا نیروهای ساف را سرکوب کند. در برابر عرب

داد که هیچ ابتکار صلحی را نخواهد پذیرفت، مگر اینکه اشغال لبنان خاتمه یابد. اما تداوم این 
، با فروش تسلحات آمریکایی به سعودی مخالفت کند. 1987شرایط باعث شد تا رژیم اسرائیل در 

همراه بود، کشوری که  1991پایان این دهه با پایان جنگ ایران و عراق و فروپاشی شوروی در 
 کرد.ها میبرای فشار بر آمریکا در طول جنگ سرد، حمایت بیشتری از فلسطینی

ها در این ، رهبری که به قهرمان فلسطینی1991همزمان با شکست صدام در حمله به کویت در 
کاری میان ها برای ایجاد پیمانی میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی با همزمان تبدیل شده بود، تالش

 بیانیه رسمی نام با اسلو پیمان قطبی افزایش یافت.عربستان و آمریکا و رژیم اسرائیل، در فضایی تک
 و اسرائیل حکومت بین موافقتنامه نخستین 1خودگردان، دولت موقت هایاولویت اصول اعالم

 اسلو پیمان. رسید طرف دو امضای به 1993 سال در که بود( ساف) فلسطین آزادیبخش سازمان
 فلسطین و اسرائیل منازعه کامل وفصلحل به که بود مشخص چارچوب یک تعیین برای تالشی

ها جلو بینیاما وضعیت طبق پیش .(Fishman, 2004: 63-64)(؛63-64: 1383من، فیش«)بینجامد
توسط تندروهای یهودی، پس از امضای توافق  1995رابین در  وزیر اسحاقنرفت و ترور نخست

 ، این رژیم را برای ادامه روند صلح، عقب نشاند. 2اسلو
 اثر در کهطور یکجانبه بود و به 2000اما تحول دیگر، خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال 

 جای بر همیم اثر مقاومت، این .داد رویمورد حمایت ایران  لبنان اهللحزب نیروهای تمقاوم
 رویداد این. کرد خواهد نشینیعقب، شود روروبه مقاومت با چنانچه اسرائیل داد نشان و گذاشت

 و فلسطین لبنان، مردم میان در تا شد موجب مدتی برای و داد نشان منطقه در ایران نقش اهمیت
 جلوه اییکشوره عربستان، همچون اسرائیل، با صلح طرح دهندگان ارائه عرب، جهان عمومی افکار
 .هستند فلسطین آرمان گذاردن زیرپاراستای  در که کنند
 و مسأله فلسطین 2015تا  2001روابط عربستان با رژیم اسرائیل از  -4-4

سپتامبر شروع شد و با حمله و اشغال افغانستان و عراق در  11با رویداد تروریستی  21قرن 
توسط آمریکا همراه بود که شرایط را در منطقه پیچیده کرد و در این میان مسأله  2003و2001

 فلسطین را تا حدودی به حاشیه برد. با این حال، هنوز برای اعراب این امر، اهمیت داشت، به طوری
 معروف عربی صلح طرح عنوان به که کرد ارائه را پیشنهادی عبداهلل امیر ،2002 سال بهار درکه 
 «عادالنه صلح» عنوان به عربی کشورهای آنچه با تا بود شده خواسته اسرائیل از طرح، این در. شد

                                                           
 اإلنتقالی الذاتی الحکم ترتیبات حول المبادئ إعالن .1
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 کشورهای با روابط کامل سازیعادی ازای در طرح، این اساس بر. کند موافقت کنند،می قلمداد
 همه از کرد،می پیدا فلسطینی پناهجویان مسأله برای عادالنه حل راه یک باید اسرائیل عربی،

 شد،می خارج لبنان جنوب در شبعا مزارع جمله از روزه، شش جنگ از پس شده اشغال هایسرزمین
 قدس، پایتختی با غزه، و اردن رود باختری کرانه در تکه دو فلسطینی مستقل کشور یک ایجاد با و

 به کنون تا پیشنهادی چنین. اگرچه (Aljazeera, 2007: 1)؛(1: 2007 الجزیره،)«کردمی موافقت
 فلسطین دوم انتفاضه و برد باال فلسطین در را هاتنش عرفات، و اهللرام محاصر اما بود، نشده رئیلاس
 یک در. رساند خود اوج به را، داشت ادامه 2005 تا سپس و بود شده آغاز 2000 سال از که را

 کشته اسرائیلی 27 تعداد 2002 مارس در نتانیا شهر شمال به فلسطینی مبارز هایگروه سوی از حمله
 اسرائیل، رژیم ، چرا کهکرد مواجه شکست با ابتدا همان از را عربی صلح ابتکار امر این و شدند،

. (Teitelbaum, 2009: 12-14)داد  قرار طرحی چنین به نشدن وارد برای دستاویزی را حمله این
 ایران سوی از و بودند غزه در گرفتن قدرت حال در که حماس چون فلسطینی، مبارزان نه عالوهبه
 .باختری کرانه مردم نه و دادند نشان آن به خوشی روی شدند،می حمایت سوریه و

از سوی دیگر، نفوذ ایران در منطقه، هم در عراق پس از اشغال آن و هم پس از ترور رفیق 
در لبنان شروع به افزایش کرد، امری که موجب واهمه سعودی و رژیم اسرائیل  2005حریری در 

اندازی برای شد. اگرچه در این سال، امیرعبداهلل، مبدع طرح صلح عربی، پادشاه سعودی شد و چشم
 بر موجب ،2006 ژانویه 25 در 1حماس پیروزی فلسطین، موضوع با رابطه درپدید آمد، اما صلح 

و نفوذ ایران و سوریه را در فلسطین افزایش داد،  شد خودگران دولت در قدرت معادله خوردن هم
ل اهلل و رژیم اسرائیروزه حزب 33حال غزه نیز به حامیان محو این رژیم پیوسته بود. به عالوه جنگ 

اهلل برخوردار است، جنگی که برای اولین بار با نیز نشان داد ایران از چه قدرتی به واسطه حزب
ای به مسأله 2002ای ایران نیز که از شکست این رژیم همراه بود. در این میان، موضوع برنامه هسته

ائلی بود که پرونده آن به شورای امنیت ارجاع شد، از دیگر مس 2006مهم تبدیل شده بود و در 
مسأله فلسطین را در دید اعراب خلیج فارس به حاشیه برد. ترس امنیتی این کشورها از ایران، موجب 

 پرهیز مستقیم اظهارنظر از ایران، ایهسته موضوع طرح دوران بیشتر در عربی کشورهای»شد 
اما در پشت پرده از آمریکا  (،Soheili and et.al., 2019: 172(؛)172: 1398 ،دیگران و سهیلی«)نندک

، در شورای امنیت به اتفاق 2010تا  2008و غرب بخواهند که ایران را تحریم کنند، امری که از 
 نتیجه صلح در خاورمیانه، متهم نمایند.افتاد و در کنار آن، ایران را به جلوگیری از به

ای وارد مرحله تازه 2011حاشیه رفتن موضوع فلسطین نزد اعراب به خصوص عربستان، از   به
ها وارد بهار عربی یا به تعبیر جمهوری ها و شورششد. در این زمان جهان عرب با وقوع انقالب

                                                           
 عبدالعزیزتوسط  1987. حماس شاخه فلسطینی اخوان المسلمین است که در اإلسالمیه )حماس( المقاومه . حرکه1
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کار عرب را مخدوش کرد و های محافظهای که امنیت دولتاسالمی، بیداری اسالمی شد. پدیده
بی و... ساقط شود. امری های آنها همچون مصر، تونس، لیهمه آنها نگران از آن شدند که حکومت

که با ظهور داعش، با مقابله ایران و افزایش شدید نفوذ آن در منقطه شد، به طوری که ایران توانست 
های طرفدار خود در لبنان، عراق، سوریه، یمن و... پدید آورد ژئوکالچر مقاومت را با حضور گروه

 دوباره اسرائیل» رژیم عربی، هایانقالب وجم آمدن پدید باو موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد. 
 که بود این اسرائیل امنیتی و سیاسی نهادهای در مسلط دیدگاه. گرفت قرار خود قبلی موقعیت در

 جو. بماند باقی همچنان موجود وضع از بهتر و نیست صلح  برای جدید اقدامات آغاز زمان دیگر
 میان از را عربی صلح ابتکار به دادن پاسخ برای اسرائیل بر قبلی فشار عرب، جهان در جدید سیاسی

 بغداد در عرب اتحادیه اجالس در عربی صلح ابتکار به عربی کشورهای تعهد تکرار نتیجه در. برد
. رژیم اسرائیل از (Podeh, 2014: 597)«نداشت بر در اسرائیل سوی از پاسخی هیچ 2012 مارس در

جنگی را علیه حماس در نوار غزه به راه اندخت، در برابر  2014 این فرصت استفاده کرد و در ژوئن
 هایی که با یاری ایران به فناوری تولید آنها دست یافته بود، به مقابله پرداخت.حماس با موشک

 و مسأله فلسطین 2015سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل از روند عادی -5-4
ایران در منطقه غرب آسیا به واسطه ایجاد ژئوکالچر های عربی، افزایش نفوذ رویداد انقالب

دانست، قدرت یافتن ( که رژیم اسرائیل آن را توافق بدی می2015مقاومت، امضای توافق برجام )
( و روند فزاینده خروج آمریکا از منطقه 2017کار آمدن ترامپ )(، روی2015سلمان در سعودی )بن

(، 2017بط، افزایش توان موشکی ایران، شکست داعش )سازی رواو فشار این کشور برای عادی
(، خروج آمریکا 2017ایجاد شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به اختالفات قطر با سعودی )

ای، همگی های منطقه( و روابط خصمانه میان ایران و عربستان به عنوان قدرت2018از برجام )
س بیشتر تهدید از سوی ایران توسط عربستان و سو، موجب احسابه این 2015عواملی بود که از 

سازی روابط برای متحدان عرب آن به همراه رژیم اسرائیل شد، امری که آنها را به فکر عادی
افزایش امنیت خویش و در واقع ایجاد یک ژئوکالچر در مقابل ژئوکالچر مقاومت انداخت که 

لکه مسأله فلسطین را نزد اعراب به کلی به تنها سیاست آنها در قبال یکدیگر را تعدیل کرد، بنه
 هاینگرانی و منافع عربستان و اسرائیل رژیم که است ایمنطقه تعدیل این چارچوب در»حاشیه برد. 

  .(Furlan, 2019: 6)«است کرده تقویت آنها میان را تریعمیق روابط که ندکرد کشف را مشترکی
 ارتش مأموریت» اسرائیل، ارتش مشترک ستاد رئیس ،2015 سال دربه واسطه همین وضعیت، 

 فلسطین دکترین، همین 2018 سال شده روز به سند در .کرد منتشر را آیزنکوت،یا دکترین  «اسرائیل
 اسرائیل همکاری و هماهنگی باید جدید، سند پایه بر. است گرفته قرار دوم جایگاه در تهدید، نظر از
 دیگران، و زادهتقی)«یابد ارتقا و تقویت جهانی هایقدرت با همزمان عربی، معتدل هایدولت با

سازی روابط عربستان و (. البته روند عادیTaghizade and et.al., 2021: 82-83؛)(82-83: 1400
با تعدادی از دیدارهای پنهانی مقامات دو طرف آغاز شده بود و تا آنجا پیش  2014رژیم اسرائیل از 
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 اسرائیل و اعراب میان درگیری کرد استدالل سعودی ارشد دیپلمات یک ،2019 ژوئن دررفت که 
 .است فرارسیده اسرائیل، علیه اقدام دادن پایان دوره که داده تشخیص عربستان و شده طوالنی بسیار

 سال در که نوشت خود رسمی توییتر در اسرائیل امورخارجه وزارت» ،2019 اواخر دردر برابر 
 توسط آنها، و کرد خواهد دیدار سعودی عربستان از بار اولین برای یهودی هیأت یک ،2020

   .(Bard, 2021: 1)«اندشده دعوت سفر این به مسلمانان جهانی اتحادیه
سازی روابط را بیشتر پنهانی انجام دهد و است تا عادی با این حال، سعودی تالش کرده

 قراوالن عرب متحد خود، همچون مغرب، امارات و بحرین را به ایجاد روابط رسمی با رژیمپیش
ها ق فلسطینیاسرائیل سوق دهد و خود را، به عنوان رهبر اعراب، در ظاهر هم که شده، مدافع حقو

 طور به هک عمومی مواضع اتخاذ به سعودی عربستان متحد، ملل سازمان دردهد، تا انجا که  نشان
 برای ترامپ دولت هایتالش با که امری. دادمی ادامه ،2020 سال تا بود، ضداسرائیل آشکار
 بیشتر با همراه سعودی، عربستان ،2017 سال اواخر در ؛بود منافات در ،طرف دو کردن نزدیک
 واشنگتن توسط المقدسبیت شناختن رسمیت به که دادند رای ایقطعنامه به ملل، سازمان اعضای

در فوریه »حتی   .(Salari, 2017: 1)؛(1: 2017 ساالری،) کردمی محکوم را اسرائیل پایتخت عنوان به
ها موافقت کرد که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی ، عربستان سعودی بنا به گزارش2015

 :Shahin and et.al., 2018« خود برای حمله به ایران در ازای پیشرفت در مسأله فلسطین خواهد بود
 سازیشهرک که بود ایهقطعنام طراحان جمله از سعودی عربستان 2018 نوامبر در» حتی(. (125

 در. کردمی وممحک را جوالن هایبلندی و شرقی قدس فلسطین، اشغالی هایسرزمین در اسرائیل
 علیه متحده تایاال حمایت با که را ایقطعنامه متحد، ملل سازمان در عربستان سفیر 2018 اواخر

 آن رد مینهز و کرد محکوم  را بود گیریرأی حال در متحد ملل سازمان عمومی مجمع در حماس
 .(Bard, 2021: 1)«آورد فراهم را

طرح در عمل  اینرا اعالم کرد،  1«معامله قرن»، زمانی که دولت ترامپ طرح 2020در ژانویه 
 کشور دو حلراه برای پایانی خط معنای به تعبیر شد و فلسطینی رهبران راندن حاشیه به به عنوان
 طرح» با سعودی عربستان خصوص به اعراب عالقه مورد پیش هامدت از که بود فلسطینی-اسرائیلی

 همه اگرچه رهبران فلسطینی با آن مخالفت کردند و عمال طرح به جایی نرسید، اما. بود «عربی صلح
 دیگر مناقشه، این حل برای صلح هایطرح ارائه زمان که دانستندمی سعودی عربستان متحد اعراب

 البته مستقل، کشور یک تشکیل بر مبنی فلسطین آرمان فراموشی با باید حال و است رسیده پایان به
 اسرائیل با روابط سازیعادی به باشد،( هم کنار در کشور دو طرح) اسرائیل مستقل کشور کنار در

 تداوم جهت کنند، تکیه خود امنیت تأمین برای آمریکا به طرف دو هر اینکه جای به و بپردازند،

                                                           
1. Deal of the Century 
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  .نمایند تکیه یکدیگر به بقا،
 برای مذهبی اساسی وظیفه یک را المقدسبیت از حفاظت سعودی عربستانبا این حال همچنان، 

 کشور این برای مشروعیت و اعتبار اسالم جهان نظر از که داند،می اعراب رهبر عنوان به خود،
 است مرتبط فلسطین و اسرائیل مناقشه با ناپذیریجدایی طور به المقدسبیت امروز مسأله. آوردمی

 دستیابی قابل ترگسترده صلح روند چارچوب در تنها شهر، این وضعیت مورد در نهایی توافق هر و
 بدون کند، برقرار اسرائیل با رسمی دیپلماتیک روابط سعودی عربستان باشد قرار اگر بنابراین،. است
 شناختن رسمیت به حداقل و فلسطین و اسرائیل مناقشه حل جهت در توجهی قابل اقدام اینکه
-عربی مشترک حاکمیت تحت حداقل باید که اسالم مقدس مکان سومین عنوان به المقدسبیت

 را هاسعودی موقعیت که چرا. است تصور غیرقابل حاضر حال در شود، انجام بگیرد، قرار اسرائیلی
 عادل» ،2021 مارس 19 در چنانکه. اندازدمی خطر به توجهی قابل طور به جهان، مسلمانان نزد در

 سعودی، موقعیت اسرائیل، و عربی کشورهای از برخی روابط سازیدیاع وجود با بود گفته الجبیر
 تنها و است مانده باقی خود جای بر سازی،عادی مورد در ما موضع افزود و مانده، باقی تغییر بدون

با این وجود،  .(Bassist, 2021: 1)«شودمی حاصل ها،فلسطینی با صلح مورد در توافق صورت در
اند برای تغییر کرده روابط در حال پیشرفت است و متحدان عرب سعودی که روابط خود عادی

رسد کوشند، این روند به نظر میافکار عمومی اعراب و کاهش تلقی دشمن و تهدید از اسرائیل می
سازی روابط سعودی با رژیم اسرائیل بیانجامد و در نهایت با تداوم نفوذ ایران در منطقه، به عادی

ها تحت یک ژئوکالچر تازه تاسیس ای برای این رژیمآرمان فلسطین در برابر ایجاد امنیت منطقه
 عبری، به فراموشی سپرده شود. -مادی عربی-امنیتی

 
 گیرینتیجه

گیری به عمل آورد. اما پیش توان از آنچه ذکر گردید، نتیجهپس از پایان کلیه مباحث، حال می
اعراب متحد عربستان »داشت: از آن نیاز است تا فرضیه مقاله یکبار دیگر مرور شود که بیان می

رهبری سازی برای آرمان فلسطین قائل نیستند، اما سعودی که ادعای جایگاه باالیی در روند عادی
سازی کامل روابط با رژیم مسلمانان را دارد، در شعار، حل مسأله فلسطین را یکی از شروط عادی

داند، اما چنانچه امنیت به خصوص از سوی ایران بیشتر تهدید شود، این شرط را رها اسرائیل می
توان شد میبر اساس آنچه بیان «. خواهد کرد و روابط خود را با رژیم اسرائیل رسمی خواهد کرد

به این یافته دست یافت که روابط عربستان و رژیم اسرائیل در بدو پیدایش این رژیم، همچون 
آمیز نبوده است و اگرچه با مشکالت کشورهای دیگر عربی، همچون مصر و سوریه، خصومت

ده ها اعراب با این رژیم با قدرت شرکت نکررو بوده، اما هرگز عربستان در جنگای روبهعدیده
بود و حتی در دوره ناصریسم، از همکاری محدود غیررسمی با رژیم اسرائیل سود برده تا آنجا پس 
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رغم حضور در تحریم نفتی غرب در اواخر این دهه، نقش به رهبر اعراب تبدیل شده و ب 1973از 
 1993سلو فعالی برای صلح میان دو طرف فلسطینی و اسرائیلی ایفا کرده تا آنجا که در توافقنامه ا

به  2002نقش میانجی پنهانی داشته، با این وجود دو طرح صلح آن، به خصوص طرح صلح عربی 
نتیجه نرسیده است که روابط رسمی اعراب با اسرائیل را منوط به پایان اشغال اراضی فلسطینی 

 دانست.می
اما رویداد  ، عربستان با این طرح صلح، به پایان اشغال فلسطین متعهد بود،2011اگرچه تا 

های عربی، افزایش نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا، امضای توافق برجام ، قدرت یافتن انقالب
کار آمدن ترامپ و روند فزاینده خروج آمریکا از منطقه و فشار این کشور برای سلمان، رویبن

همکاری سازی روابط، افزایش توان موشکی ایران، شکست داعش، ایجاد شکاف در شورای عادی
خلیج فارس با اختالفات قطر با سعودی، خروج آمریکا از برجام  و روابط خصمانه میان ایران و 

سو، موجب احساس بیشتر تهدید از سوی ایران توسط به این 2015عربستان، عواملی بوده که از 
سازی یعربستان و متحدان عرب آن به همراه رژیم اسرائیل شد، تا آنجا که آنها را به سوی عاد

حاشیه رفتن روابط برای تکیه امنیت به یکدیگر در غایب آمریکا سوق داده، امری که موجب به
رسد چنانکه فشار امنیتی بر آرمان فلسطین توسط کشورهای دارای روابط عادی شده و به نظر می

اعراب در  عربستان افزایش یابد، این کشور نیز آرمان فلسطین را به واسطه آماده شدن افکار عمومی
 تلقی دوست از اسرائیل توسط کشورهای دارای روابط عادی، کنار گذارد و امنیت را ترجیح دهد.
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