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آغــاز ریاســت جمهــوری ترامــپ در آمریــکا در ســال  2016موجــب تحــول در رونــد منازعــه اعراب-ارسائیــل
شــد .طرحهــای صلــح ترامــپ در حالــی ارائــه شــد کــه از امضــای قـرارداد کمــپ دیویــد تنهــا اردن در ســال
 1994حــارض بــه امضــای ق ـرارداد صلــح بــا ارسائیــل شــده بــود .هــر چنــد طــرح اول ترامــپ موســوم بــه
معاملــه قــرن بــه نتیجــه دلخــواه آمریــکا و ارسائیــل نرســید امــا برخــی از کشــورهای منطقــه بــا حامیــت
ترامــپ ،بــه پیــان صلــح آبراهــام بــه عنــوان طــرح جایگزیــن پیوســتند کــه بــه برقـراری روابــط رســمی بــا
رژیــم صهیونیســتی انجامیــد .امضــای ایــن توافــق و عــادی ســازی روابــط بــا ارسائیــل میتوانــد تحوالتــی در
مجموعــه امنیتــی منطقـهای خاورمیانــه ایجــاد منایــد .ســوال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه پیــان صلــح
آبراهــام چــه تاثیــری میتوانــد بــر مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه داشــته باشــد؟ فرضیــه ای کــه بـرای پاســخ
بــه ایــن پرســش مطــرح میشــود ایــن اســت کــه پیــان صلــح آبراهــام از طریــق تغییــر در قطبــش قــدرت و
الگوهــای دوســتی و دشــمنی میتوانــد باعــث تحــول مجموعــه امنیتــی منطقـهای خاورمیانــه گــردد.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه پیــان صلــح آبراهــام میتوانــد بــا کــم رنــگ کــردن دشــمنی
بــا ارسائیــل و برســاخنت تهدیــد مشــرک از ایـران منجــر بــه شکســن انــزوای منطقـهای رژیــم صهیونیســتی،
تقویــت قطــب عربســتان در مقابــل محــور مقاومــت و کاهــش پیونــد میان ســه زیــر مجموعــه در مجموعه
امنیتــی منطقـهای خاورمیانــه گــردد .امــا مخالفــت مــردم منطقــه بــا ایــن رونــد بــه عنــوان مانعــی جــدی در
مقابــل پیــان صلــح آبراهــام تلقــی میشــود .ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی-تحلیلــی و بــا بهرهگیــری از
منابــع کتابخانـهای و فضــای مجــازی انجــام شــده اســت.
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مقدمه
خاورمیانــه منونــه بــارز شــکلگیری یــک منازعــه اســت .ریشــه بســیاری از پویشهــای
مربــوط بــه منازعــات منطقــه بــه ســال هــای بیــن دو جنــگ جهانــی بر میگــردد .اســتقالل
ارسائیــل باعــث بــروز اولیــن منازعــات میــان فلســطینی هــا و مهاج ـران صهیونیســتی در
ســطح دولــت شــد و اولیــن جنــگ بینادولتــی چنــد جانبــه را باعــث شــد (مناطــق .)100
منازعــه اعراب-ارسائیــل موجــب ظهــور زنجیــرهای از جنگهــای اساســی و رشــته بیپایانــی
از درگیریهــای نظامــی در داخــل ارسائیــل و پیرامــون آن شــد .بــا خــروج مــر از میــان
کشــورهای عربــی مبــارز علیــه رژیــم صهیونیســتی بــه واســطه قـرارداد کمــپ دیویــد ،روند
درگیــری نظامــی میــان اعـراب و ایــن رژیــم متوقــف شــد امــا بــا وجــود تــاش قدرتهــای
غربــی و در راس آنهــا آمریــکا بــه منظــور برق ـراری صلــح میــان فلســطینیان ،کشــورهای
منطقــه و رژیــم صهیونیســتی ،ارسائیــل همچنــان بــه عنــوان یــک دولت مســتقل در منطقه
پذیرفتــه نشــد.
بــا روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ در ســال  2016بــه عنــوان رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده،
وی بــا همراهــی دامــاد و مشــاور یهــودی خــود ،جرد کوشــر در صدد حل مســئله فلســطین
بــر آمــد .در ایــن راســتا در ابتــدا طــرح صلــح ترامــپ کــه بــه معاملــه قــرن معــروف شــد
مطــرح گردیــد امــا ایــن طــرح بــه دالیــل متعــددی از جملــه یکجانبــه بــودن ،عــدم توجــه
بــه مطالبــات طــرف فلســطینی ،تضــاد بــا طرحهــای بیناملللــی ،مخالفــت هــای منطقـهای
و جهانــی و غیــره بــا شکســت مواجــه گردیــد .پــس از ایــن شکســت ،پیــان صلــح آبراهــام
بــه عنــوان ابتــکار جدیــد آمریــکا رومنایــی شــد کــه در ظاهــر بــه دنبــال عــادی ســازی روابط
کشــورهای خاورمیانــه بــا ارسائیــل و خــارج شــدن ایــن رژیــم از انــزوای منطقـهای بــود .امــا
بررســی موشــکافانه ایــن پیــان کــه تــا کنــون میــان ارسائیــل و کشــورهای امــارات متحــده
عربــی ،بحریــن ،ســودان و مراکــش بــه امضــا رســیده اســت ،ابعــاد دیگــری از ایــن پیــان را
آشــکار میکنــد.
در چارچــوب مباحــث مطــرح شــده ســوال اصلــی پژوهــش حــارض ایــن اســت کــه پیــان
صلــح آبراهــام چــه تاثیــری بــر مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه میتواند داشــته باشــد؟ فرضیه
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مطــرح شــده در مقابــل ایــن پرســش بدیــن صــورت میباشــد کــه پیــان صلــح آبراهــام
میتوانــد از طریــق تغییــر در قطبــش قــدرت و الگوهــای دوســتی و دشــمنی خاورمیانــه
باعــث تحــول درونــی ایــن مجموعــه امنیتــی منطقـهای گــردد.
پژوهــش حــارض در ادامــه بــه بررســی ایــن تاثیــر بــر اســاس نظریــه مجموعــه امنیتــی
منطقــهای خواهــد پرداخــت.
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چارچوب نظری
بــا انتشــار کتــاب بــوزان بــا عنــوان «مــردم ،دولتهــا و ه ـراس» دســتور کار امنیــت در
نظریــات امنیتــی وارد مرحلــه تــازهای شــد .بــه گفته بــوزان حوادثی کــه در اواخــر جنگ رسد
در نظــام بینامللــل بــه وجــود آمــده ،هــم ابعــاد جدیــدی از امنیــت را مطــرح کــرده اســت
و هــم مرجــع امنیــت از دولتهــا بــه ســوی جوامــع و بازیگـران فرادولتــی و فرودولتــی نیــز
رسایــت پیــدا کــرده اســت .ولــی وی معتقــد اســت تحلیــل هــای ســطح کالن و ســطح خــرد
منیتواننــد پاســخگوی تغییـرات ایجــاد شــده در ابعــاد و مرجــع امنیــت باشــند (ســازمند و
جــوکار.)۱۵۴ ،1394 ،
بــری بــوزارن و الــی ویــور مدعــی هســتند امنیــت هیــچ کشــوری تنهــا متکــی بــر خــود
نیســت و منیتــوان تنهــا بــر ســطح ملــی در تحلیــل امنیــت متکــی بــود .از طرفــی ســطح
جهانــی نیــز بســیار کلــی و فاقــد فهــم کافــی از امنیــت بـرای کشــور اســت .بنابرایــن آنهــا
ســطح منطقـهای را بــه عنــوان ســطح تحلیــل مناســب معرفــی میکننــد (نــور محمــدی و
فصیحــی دولتشــاهی .)۱۵۸ ،1397 ،آنهــا نظریــه مجموعــه امنیتــی منطق ـهای  1را ارائــه
میکننــد .ایــن نظریــه در مقایســه بــا ایــده هــای بســیار ســاده ســاز تــک قطبــی یــا مرکــز-
پیرامــون ،دیدگاهــی بــه مراتــب جزئــی تــر ارائــه میدهــد ،امــا در عیــن حــال مکمــل آنهــا
میباشــد ،هــر چنــد در بعــد نظــری تــا حــد درخــور توجهــی متکــی بــه خــود اســت ( بــوزان
و ویــور .)51 ،1398 ،یکــی از اهــداف ابــداع مفهــوم مجموعههــای امنیتــی منطقــهای
حامیــت از ســطح منطق ـهای بــه عنــوان ســطح مناســب ب ـرای گســره وســیعی از تحلیــل
هــای امنیتــی کاربــردی بــود.
ایــن رویکــرد ،امنیــت را بــه جــای عینــی دانســن برســاخته اجتامعــی میدانــد .پویایــی
تکوینــی و ســاختار مجموعــه امنیتــی منطقهای توســط درک امنیتــی دولتهــای درون آن از
یکدیگــر و تعامــل شــان بــا هــم ســاخته میشــود (.)Soderbaum,2003:142
شــکلگیری مجموعههــای امنیتــی منطقـهای از یــک طــرف ناشــی از تعامــل میــان ســاختار
آنارشــیک و پیامدهــای آن بـرای تــوازن قــوا و از طــرف دیگــر ناشــی از فشــارهای نزدیکــی
جغرافیایــی اســت (بــوزان و ویــور .)۵۶ ،1398 ،بــر اســاس ایــن نظریــه بـرای اینکــه گروهــی
از دولتهــا یــا واحدهــا کیفیــت مجموعــه امنیتــی منطقــهای داشــته باشــند بایــد از
نظــر امنیتــی تــا آن انــدازه وابســتگی متقابــل داشــته باشــند کــه ب ـرای تبدیــل آنهــا بــه
مجموعههــای متصــل و در عیــن حــال مجـزا از مناطــق امنیتــی پیرامــون کفایــت کنــد (نــور
محمــدی و فصیحــی دولتشــاهی .)۱۵۸ ،1397 ،بــوزان در تعریــف یــک مجموعــه امنیتی آن
را مجموعـهای از واحدهــا میدانــد کــه در آنهــا فرایندهــای عمــده امنیتــی کــردن و غیــر
1. RSCT
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امنیتــی کــردن یــا هــر دوی آنهــا آن انــدازه در هــم تنیــده شــده انــد کــه مشــکالت امنیتــی
منیتواننــد جــدای از یکدیگــر تحلیــل یــا حــل شــود (بــوزان و ویــور .)۵۵ ،1398 ،مجموعــه
امنیتــی منطقـهای دربــاره شــدت روابــط امنیتــی میــان دولتهــا اســت کــه بــه الگوهــای
متامیــز منطقـهای منجــر میشــوند کــه توســط توزیــع قــدرت و روابــط تاریخــی دوســتی و
دشــمنی شــکل گرفتهانــد (.)Soderbaum & Shaw,2003:141
برای تعیین و تعریف مناطق ،تحلیل گران غالبا معیارهای زیر را ذکر کردهاند:
 -۱خودآگاهــی اعضــا از اینکــه یــک منطقــه را تشــکیل داده و ادراکات و برداشــتهای
دیگ ـران از ایــن کــه یــک منطقــه وجــود دارد.
 -۲مجاورت و نزدیکی جغرافیایی اعضا
 -۳شــواهد و قرائنــی دال بــر وجــود میزانــی از خودمختــاری و متایــز از نظــام جهانــی
بگونـهای کــه منطقــه مــورد نظــر در قــدرت نظام مســلط دخل و ترصف داشــته و اســتقالل
خــود را بــه منایــش گــذارد.
 -۴تعامالت شدید و منظم بین اعضا یا وابستگی قابل توجه آنها
 -۵درجــه باالیــی از شــباهت و قرابتهــایسیاســی و اقتصــادی و فرهنــگ (صفــوی و
نبــوی.)۳۵ ،1394 ،
ساختار بنیادین یک مجموعه امنیتی منطقهای  ۴متغیر دارد :
 -۱مرز که مجموعه امنیتی منطقهای را از همسایگانش جدا میکند
 -۲ســاختار آنارشــیک بــه ایــن معنــا کــه مجموعــه امنیتــی منطقـهای بایــد از دو یــا چنــد
واحــد خودمختــار تشــکیل شــده باشــد
 -3قطبش قدرت که پوشش دهنده توزیع قدرت در میان واحدهاست
 -۴ســاخت اجتامعــی کــه شــامل الگوهــای دوســتی و دشــمنی میــان واحدهاســت (بــوزان
و ویــور.)۶۴ ،1398 ،
درون ســاختار آنارشــیک دو نــوع از روابــط یعنــی روابــط قــدرت و الگوهــای دوســتی و
دشــمنی ســاختار بنیادیــن و ماهیــت مجموعههــای امنیتــی منطقـهای را تعریــف میکننــد
(بــوزان و ویــور .)۶۰ ،1398 ،پویایــی هــای داخلــی مجموعــه امنیتــی را میتــوان در امتــداد
یــک طیــف قـرار داد بــر اســاس اینکــه تعریــف وابســتگی متقابــل امنیتــی توســط دوســتی
تعییــن میشــود یــا دشــمنی .ایــن جنبــه از تئــوری کامــا شــبیه فرمولبنــدی ســازهانگارانه
جدیــد ونــت از ســاختارهای اجتامعــی بیناملللــی از منظر دشــمنی رقابت و دوســتی اســت
( .)Soderbaum & Shaw,2003:142الگوهــای دوستی-دشــمنی درون یــک مجموعــه امنیتــی
منطقـهای ،منظومــه امنیتــی منطقـهای را تحــت تاثیــر قـرار میدهنــد کــه میتوانــد منجــر
بــه ایجــاد طیــف وســیعی از وابســتگی امنیتــی بیــن خــود و دیگ ـران شــود (ســازمند و

جــوکار.)۱۵۷ ۱۵۶ ،1394 ،
الگوهــای دوســتی و دشــمنی را زمانــی میتــوان بــه بهرتیــن وجــه فهمیــد کــه تحلیــل از
ســطح منطقــه آغــاز شــده و بازیگ ـران جهانــی از یــک طــرف و متغیرهــای داخلــی را از
طــرف دیگــر در بــر گیــرد ایــن الگــوی ویــژه کــه کــی از چــه کســی میترســد یــا چــه کســی
را دوســت دارد عمومــا از ســطح سیســتم وارد منیشــود بلکــه بــا ترکیبــی از تاریــخ سیاســت
و رشایــط مــادی بــه صــورت درونــی در ســطح منطقــه تولیــد میشــود (بــوزان و ویــور،
.)58 ،1398
دوســتی هــا تنفــر هــای تاریخــی مثــل موضوعــات خاصــی کــه موجــب منازعه یــا همکاری
میشــوند در شــکلگیری مجموعــه فراگیــری از ترسهــا تهدیدهــا و دوســتیهای تعریــف
کننــده یــک مجموعــه امنیتــی منطقـهای نقــش ایفــا میکننــد (بــوزان و ویــور.)61 ،1398 ،
الگوهــای دوســتی و دشــمنی از انــواع موضوعــات ناشــی میگــردد کــه منیتــوان آنهــا را
رصفــا بــا بررســی توزیــع قــدرت فهمیــد ایــن موضوعــات امــور ویــژه ای چــون اختالفــات
مــرزی عالقــه بــه جمعیتهــای مرتبــط از لحــاظ قومــی و همســویی ایدئولوژیــک گرفتــه
تــا ارتباطــات مثبــت یــا منفــی تاریخــی مثــل روابــط یهودیــان بــا اعـراب هــا و آمریکاییهــا
ویتنامیهــا و چینیهــا را شــامل میگــردد (ســازمند و جــوکار.)۱۵۷ ،1394 ،
دشــمنی اشــاره بــه روابطــی میــان واحــد هاســت کــه در آن ســوء ظن و تــرس حاکم باشــد و
منظــور از دوســتی ایــن اســت کــه روابــط میــان دولتهــا طیــف وســیعی از دوســتی واقعی
تــا انتظــار حامیــت و حفاظــت را شــامل میشــود (نــور محمــدی و فصیحــی دولتشــاهی،
.)۱۵9 ،1397
بنابرایــن الگوهــای دوســتی و دشــمنی در قالبهــای مــادی و معنــوی رده بنــدی میشــوند
در بحــث مــادی میتــوان بــه مســائلی همچــون اختالفــات مــرزی رقابــت قدرتهــا بـرای
برتــری جویــی منطقـهای اشــاره کــرد در بخــش عوامــل معنــوی نیــز میتــوان بــه هویــت
منازعــات قومــی مذهبــی وجــود ایدئولوژیهــای معارضــه اشــاره داشــت (نــور محمــدی و
فصیحــی دولتشــاهی.)۱60 ،1397 ،
بــا وجــود ایــن چهــار متغیــر اصلــی تشــکیل دهنــده یــک مجموعــه امنیتــی بــوزان از یــک
عامــل خارجــی نیــز بــه نــام نفــوذ یــا پوشــش نــام میبــرد کــه هرچنــد ذاتــی یــک مجموعــه
امنیتــی منطقـهای نیســت امــا میتوانــد پویشهــای درونــی یــک مجموعــه را تحــت تاثیــر
قـرار دهــد و تغییراتــی در آن ایجــاد کنــد بــر پایــه ایــن نظریــه نفــوذ زمانــی اتفــاق میافتــد
کــه قدرتهــای خارجــی بــا دولتهــای تشــکیل دهنــده یــک مجموعــه امنیتــی یــک صــف
بنــدی امنیتی را تشــکیل دهنــد (ســازمند و جــوکار.)۱۵6 ،1394 ،
آنچــه الگــوی فراگیــر توزیــع قــدرت میــان قدرتهــای جهانــی را بــه پویشهــای منطقـهای
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مجموعههــای امنیتــی پیونــد میزنــد ســاز و کار نفــوذ اســت .نفــوذ زمانــی اســت کــه
قدرتهــای خارجــی بــا دولتهــای واقــع در یــک مجموعــه امنیتــی منطقـهای وارد صــف
بنــدی امنیتــی میشــوند .یــک رقابــت منطق ـهای بومــی نظیــر رقابــت هنــد و پاکســتان
فرصــت هــا یــا تقاضاهایــی ب ـرای نفــوذ قدرتهــای بــزرگ در منطقــه فراهــم میکنــد
(بــوزان و ویــور.)57 ،1398 ،
از ســوی دیگــر ،تقســیم جهــان بــه مجموعههــای امنیتــی منطقـهای مشــتمل و مرتبــط بــا
یکدیگــر موجــب میشــود تــا ایــن نظریــه ،چهــار ســطح تحلیــل متفــاوت را بــه یکدیگــر
پیونــد دهــد و در هــر ســطح مشــخص منایــد کــه چــه چیــزی بایــد بـرای تحلیــل مبنــا قـرار
گیــرد .چهــار ســطح تحلیلــی کــه ایــن نظریــه ارائــه میدهــد عبارتنــد از:
 -۱در بعــد داخلــی در دولتهــای منطقــه و مخصوصـاً آســیبپذیریهای داخلــی آنهــا.
آســیبپذیری خــاص یــک دولــت معــرف نــوع ترسهــای امنیتــی آن اســت و گاهــی باعــث
ایجــاد تهدیــد ســاختاری بـرای یــک دولــت دیگــر یــا گروهــی از دولتهــا میشــود؛ حتــی
اگــر آن دولتهــا نیــت خصامنــه نداشــته باشــند.
 -۲روابط دولت  -ملت (که منطقه را آن گونه که هست شکل میدهد)
 -۳تعامل منطقه با مناطق همسایه
 -۴نقش قدرتهای جهانی در منطقه (بوزان و ویور.)62 ،1398 ،
منازعه فلسطین -ارسائیل
مناقشــات منطق ـهای عمدتــا متاثــر از مناقشــات اعراب-ارسائیــل بــوده و ایــن ن ـزاع ب ـرای
دههــا بــر فضــای سیاســی خاورمیانه ســیطره داشــته اســت (ملکــی و محمــدزاده ابراهیمی،
 .)۴۶ ،1399از اشــغال فلســطین و شــکلگیری رژیــم صهیونیســتی چهــار جنــگ بیــن اعراب
و رژیــم صهیونیســتی رخ داد کــه اعـراب در همــه آنهــا شکســت خــورده انــد .در ایــن بین
فرآینــد صلــح اعـراب و ارسائیــل یکــی از مهمتریــن و طوالنیتریــن مــوارد بحـران در تاریــخ
خاورمیانــه اســت (آجیلــی و نصیــری پایرونــد.)۸۱ ،1400 ،
آخریــن جنــگ میــان اع ـراب و ارسائیــل بــه ســال  1973برمیگــردد کــه بعــد از آن مــر
از گــروه کشــورهای عربــی مبــارز علیــه رژیــم صهیونیســتی خــارج و وارد رونــد صلــح بــا
ارسائیــل بــه عنــوان اولیــن کشــور عربــی شــد .اولیــن توافــق را جیمیکارتــر رئیسجمهــور
دموک ـرات وقــت ایــاالت متحــده بیــن انــور ســادات رئیسجمهــور مــر و مناخــم بگیــن
نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی در تاریــخ  ۱۷ســپتامرب  ۱۹۷۸میانجیگــری کــرد کــه بــه
پیــان کمــپ دیویــد معــروف شــد .هــر چنــد انــور ســادات تــاوان تابوشــکنی خــود را داد و
بــه ســبب ایــن اقدامــش دو ســال بعــد در هنــگام یــک نیــروی ویــژه نظامــی توســط خالــد

اســامبولی و دیگــر اعضــای گــروه جهــاد اســامی مــر تــرور شــد .نخســتین موافقتنامــه
رودرروی حکومــت رژیــم صهیونیســتی و ســازمان آزادی بخــش فلســطین (ســاف) کــه
بــه عنــوان پیــان اســلو معــروف اســت در  ۱۳ســپتامرب  ۱۹۹۳بــا حضــور یــارس عرفــات،
اســحاق رابیــن و بیــل کلینتــون بــه امضــا رســید .البتــه در ایــن ارتبــاط اســحاق رابیــن هم به
رسنوشــت انــور ســادات دچــار و تــرور شــد .بیــل کلینتــون رئیسجمهــور دموکـرات آمریــکا
ایــاالت متحــده ،در  ۲۶اکتــر  ۱۹۹۴نیــز میانجــی توافــق اســحاق رابین ،نخســت وزیــر رژیم
صهیونیســتی و ملــک حســین طــال پادشــاه اردن دیگــر کشــور عربــی منطقــه بــود کــه بــه
عنــوان معاهــده صلــح اردن و ارسائیــل کــه گاهــا وادی عربــه نیــز نامیــده میشــود( .آجیلــی
و نصیــری پایرونــد.)۸۱ ،1400 ،
کنفرانــس صلــح مادریــد  ۱۹۹۱و نشســت آناپولیــس  ۲۰۰۱کــه اعراب توســط آمریــکا و برای
حــل بحـران دو ملــت جمــع شــدند کافــی نبــود .تالشهــای ایــاالت متحــده بــه همیــن جــا
ختــم نشــد و جــورج میشــل در ســال  ۲۰۰۹عــازم خاورمیانــه شــد تــا بــه دســتور اوبامــا ایــن
پرونــده را پیــش بــرد و جلــوی دخالــت و مامنعــت عربســتان را در راســتای شهرکســازی
ارسائیــل بگیــرد .امــا بــاز هــم مطالبــات آنهــا بســیار بیشــر از بودجــه بــود کــه قـرار بــود
رصفــه مصالحــه شــود .جــان کــری وزیــر امــور خارجــه ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال
 ۲۰۱۶کشــورهای عربــی را ب ـرای صلــح بــا ارسائیــل تحــت فشــار ق ـرار داد و البتــه در آن
زمــان اختــاف بیــن احـزاب زیــاد بــود و منیتوانســت فلســطین را تحــت فشــار قـرار دهــد.
ســعودیها و دیگــر رهـران جهــان عــرب حتــی حــارض بــه نشســتی بیناملللــی و مشــرک
بــا ارسائیــل نبودنــد چــه رســد بــه اینکــه بخواهنــد گامــی در عادیســازی بردارنــد (یادلیــن،
.)۱۶ ،1399
پــس از قـرارداد هــای صلــح مــر و اردن ،دیگــر کشــورهای خاورمیانــه موضــع اعالمی خود
در خصــوص رژیــم صهیونیســتی را حفــظ کــرده و تــا روی کار آمــدن ترامــپ وارد تعامــات
مســتقیم و علنــی بــا ایــن رژیــم نشــدند .امــا طــرح صلــح ترامــپ موســوم بــه معاملــه قــرن
ایــن رشایــط را دگرگــون منــود.
معامله قرن؛ طرح صلح نافرجام
معاملــه قــرن اصطالحــی سیاســی اســت کــه از ســوی دولــت ترامــپ ،رئیــس جمهــور ایاالت
متحــده در راســتای رونــد صلــح بیــن دولــت فلســطین و دولــت رژیــم صهیونیســتی و در
ظاهــر بــه منظــور پایــان دادن بــه بیــش از  ۷۰ســال منازعــه فلســطین-رژیم صهیونیســتی
ارائــه شــده اســت( .آجیلــی و نصیــری پایرونــد .)۸5 ،1400 ،حییــم ســابان 2در گفتگوی خود
2. Haim Saban
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در ابتــدای دســامرب  ۲۰۱۷بــا جــرد کوشــر (دامــاد و مشــاور ارشــد ترامــپ) ،برخــی مــوارد
مهــم ایــن طــرح را بیــان کــرد .او ایــن طــرح را کمــک کننــده بــه ایجــاد ثبــات در منطقــه و
تضعیــف کننــده نفــوذ ایـران در منطقــه نامیــد (.)The Saban forum,2017
این طرح شــامل دو بخش اقتصادی و سیاســی اســت .کاخ ســفید در  ۲۲ژوئن  ۲۰۱۹بخش
اقتصــادی معاملــه قــرن موســوم بــه صلــح بـرای شــکوفایی و اواخــر ژانویــه  ۲۰۲۰بخــش
سیاســی آن را منتــر ســاخته و بــر ایــن اســاس ق ـرار اســت یــک صنــدوق رسمایهگــذاری
 ۵۰میلیــارد دالری بـرای  ۱۷۹پــروژه زیربنایــی و تجــاری ایجــاد گــردد کــه واشــنگنت امیــدوار
اســت کــه بخــش اعظــم مخــارج آن را دولتهــای ثرومتند حاشــیه خلیــج فارس و کشــورهای
اروپایــی و آســیایی هم ـراه بــا رسمایهگــذاران بخــش خصوصــی تامیــن مناینــد (ملکــی و
محمــدزاده ابراهیمــی.)53 ،1399 ،
 ۶دســامرب  ۲۰۱۷دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت متحــده بیــت املقــدس را بــه
عنــوان پایتخــت دولــت ارسائیــل را بــه رســمیت شــناخت و بــه وزارت خارجــه دســتور داد
طرحــی را بـرای انتقــال ســفارت آمریــکا از تــل آویــو به بیــت املقدس تهیــه کنــد (The,2017
.)white House
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بــر اســاس طــرح معاملــه قــرن ق ـرار اســت رژیــم صهیونیســتی و تشــکیالت خودگــردان
فلســطین و جنبــش حــاس توافــق جدیــدی بـرای ایجــاد یــک دولــت انجــام دهنــد .ایــن
دولــت فلســطینی شــامل کرانــه باخــری و نــوار غــزه اســت کــه توســط پلــی بــه هــم متصل
خواهنــد شــد؛ ولــی زمیــن هــای اشــغال شــده توســط شــهرکهای صهیونیســتی از ایــن
مناطــق جــدا و بــه رژیم صهیونیســتی ملحق میشــوند (فرجــی راد و شــاملو.)۲۵۵ ،1399 ،
بــر اســاس ایــن طــرح بخشهایــی دیگــر از فلســطین شــامل نیمــی از کرانــه باخــری و
بخشــی از بیــت املقــدس رشقــی کــه از نظــر جامعــه جهانــی به دولت فلســطین تعلــق دارد
بــه رژیــم صهیونیســتی واگــذار میشــود و در عمــل رژیــم صهیونیســتی بــا تشــکیل کشــور
مســتقل فلســطینی در نیمــه دیگــر کرانــه باخــری و متام نــوار غــزه و چندین محلــه از بیت
املقــدس رشقــی موافقــت میکنــد (آجیلــی و نصیــری پایرونــد .)۸5 ،1400 ،خالصــه طــرح
موســوم بــه معاملــه قــرن ایــن اســت کــه رژیــم صهیونیســتی ،کشــور ملــت یهــود اســت و
فلســطین ،بــا حاکمیــت محــدود ،کشــور ملــی فلســطینیها اســت (فرجــی راد و شــاملو،
.)۲۵7 ،1399
امــا وقتــی ترامــپ بــه طــور یــک جانبــه بیــت املقــدس را بــه عنــوان پایتخــت ارسائیــل بــا
وجــود مخالفــت هــای شــدید دیگــر اعضای شــورای امنیــت و مجمــع عمومی ســازمان ملل
بــه رســمیت شــناخت ،تشــکیالت خودگــردان فلســطین ضمــن محکــوم ســاخنت ایــن اقــدام
ایــاالت متحــده ربــع قــرن مذاکـرات تحــت موافقتنامــه اســلو را تــرک و ترصیــح منــود کــه

فلســطینیها هرگــز بــه ایــاالت متحــده اجــازه نخواهنــد داد تــا دوبــاره نقــش میانجی صلح
را ایفــا منایــد (ملکــی و محمــدزاده ابراهیمــی.)53 ،1399 ،
طــرح معاملــه قــرن حتــی بــا رویکــرد «راه حــل دو کشــور» مغایــرت داشــته و مبتنــی بــر
نقــش محــوری رژیــم صهیونیســتی در قالــب راهحــل یــک کشــور خواهــد بــود .بســیاری بر
ایــن موضــوع اشــاره دارنــد کــه معاملــه قــرن هویــت و موجودیــت گروههــای فلســطینی
را تحتالشــعاع قــدرت و راهــرد رژیــم صهیونیســتی ق ـرار میدهــد ( متقــی.)۴ ،1398 ،
پــس از مخالفــت شــدید فلســطینی هــا بــا طــرح صلــح ترامــپ و عــدم حامیــت کشــورهای
عملگـرای عــرب از ایــن طــرح کــه پوششــی در الحــاق یکجانبــه ارسائیــل بــود ،تیــم صلــح
ترامــپ تشــخیص داد کــه طــرح مزبــور در بن بســت قرار گرفتــه اســت ( یادلیــن.)۴ ،1399 ،
مخالفــت گروههــای فلســطینی ،نــوار غــزه ،جبهــه مقاومــت ،عــدم همراهــی افــکار
عمومــی جهــان عــرب و اســام ،عــدم همراهــی اروپــا و روســیه و مغایــرت ایــن طــرح بــا
قطعنامههــای شــورای امنیــت مانــع بــه نتیجــه رســیدن ایــن طــرح گردیــد.
پیامن صلح آبراهام و عادی سازی روابط؛ پیامنی فراتر از صلح

توافــق صلــح آبراهــام توافــق نامــه ای اســت کــه تــا کنــون بــا حامیــت و میانجــی گــری
آمریــکا میــان ارسائیــل و کشــورهای امــارات ،بحریــن ،مراکــش و ســودان بــه امضــا رســیده
اســت و ایــن کشــورها از طریــق ایــن توافــق نامــه بــه عــادی ســازی روابــط خــود بــا رژیــم
صهیونیســتی پرداختــه انــد .امــارات متحــده عربی به عنــوان اولین امضــا کننده ایــن توافق،
هــدف از آن را جلوگیــری از الحــاق کرانــه باخــری بــه رژیــم صهیونیســتی کــه در معاملــه
قــرن مطــرح شــده بــود عنــوان منــود (بیــژن .)1399 ،در ادامــه بــه بررســی توافــق نامــه میان
رژیــم صهیونیســتی و کشــورهای مذکــور خواهیــم پرداخــت:
الف -امارات متحده عربی
توافــق نامـ ه صلــح آبراهــام بــه منظــور عــادی ســازی روابــط و صلــح بیــن ارسائیــل و امارات
متحــده عربــی ابتــدا در  ۱۳اوت  2020و طــی بیانیــه مشــرک ایــاالت متحــده و ارسائیــل و
امــارات اعــام و  ۱۵ســپتامرب  ۲۰۲۰در کاخ ســفید امضــا شــد .بــا امضــای ایــن توافــق امــارات
متحــده بــه ســومین کشــور عربــی بعــد از مــر و اردن تبدیــل شــد کــه رســا وارد ایــن
عــادی ســازی شــد و روابــط خــود بــا ارسائیــل را عــادی ســازی کــرد (ملکــی و محمــدزاده
ابراهیمــی .)54 ،1399 ،مهمتریــن مــوارد ایــن توافــق نامــه کــه جامــع تــر از توافــق نامــه
هــای ارسائیــل و بحریــن ،ســودان و مراکــش اســت بدیــن رشح میباشــد:
دگرگونــی خاورمیانــه بــا برقـراری صلــح و عــادی ســازی کامــل روابــط بیــن طرفیــن از طریق
تحریــک رشــد اقتصــادی و تقویــت نــوآوری هــای تکنولوژیکــی و ایجــاد روابــط نزدیک بین
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مردم
 برقراری صلح و روابط دیپلامتیک و عادی سازی کامل روابط دوجانبه برقـراری روابــط بــر اســاس منشــور ملــل متحــد و بــه رســمیت شــناخنت حــق حاکمیــت،توســعه روابــط دوســتانه میــان خــود و مــردم
 ایجاد سفارتخانه ،مبادله سفیر و برقراری روابط کنسولی جلوگیــری از هرگونــه فعالیــت تروریســتی یــا خصامنــه علیــه یکدیگــر در داخــل یــا خــارجاز قلمــرو هــای مربوطــه
 انعقــاد تفاهــم نامــه هــای دوجانبــه در زمینههــای تامیــن مالــی و رسمایهگــذاری،هوانــوردی مدنــی ،خدمــات ویــزا و کنســولی ،روابــط تجــاری و اقتصــادی و نــوآوری،
مراقبتهــای بهداشــتی ،علمــی و تکنولوژیکــی ،اســتفاده صلحآمیــز از فنــاوری فضایــی،
توریســم ،فرهنگــی ،ورزشــی ،انــرژی ،محیــط زیســت ،آموزشــی ،ترتیبــات دریایــی ،ارتباطات
و پســت ،امنیــت ،کشــاورزی و غــذا ،آب و همــکاری هــای مــروع
 ایجــاد برنامــه هــای مردمــی ،گفتگــوی بیــن ادیــان و مبــادالت فرهنگــی ،دانشــگاهی،جوانــان ،علمــی و غیــره بیــن مردمــان خــود
 همکاری در مقابله با افراط گرایی و تروریسم اعــام آمادگــی طرفیــن بـرای پیوســن بــه ایــاالت متحــده بـرای توســعه و راهاندازی دســتورکار اسـراتژیک بـرای خاورمیانــه بــه منظــور گســرش دیپلامســی ،تجــارت ،ثبــات و همــکاری
منطقهای (Abraham Accords peace Agreement Between the United Arab Emirates and,2020
.)the State of Israel

دولــت ترامــپ در  10نوامــر  ۲۰۲۰بــه کنگــره ایــن کشــور خــر داد کــه بــا فروش تســلیحات
پیرشفتــه بــه امــارات متحــده بــه عنــوان بخشــی از توافــق نامــه صلــح ابراهیــم بیــن ارسائیل
و امــارات متحــد موافقــت منــوده و ســنای آمریــکا نیــز فــروش تســلیحات نظامــی بــه ایــن
کشــور منجملــه جنگنــده هــای 35-و پهپادهای پیرشفته بــه ارزش  ۲۳میلیــارد و  ۱۷۰میلیون
دالر حامیــت کــرد (ملکــی و محمــدزاده ابراهیمــی.)54 ،1399 ،
ب -بحرین
توافقنام ـ ه عادیســازی روابــط دیپلامتیــک و ســایر روابــط بیــن بحریــن و ارسائیــل در ۱۱
ســپتامرب  ۲۰۲۰توســط ترامــپ اعــام شــد .ایــن توافــق نامــه در  ۱۵ســپتامرب  ۲۰۲۰در کاخ
ســفید بــه طــور رســمی امضــا شــد تــا بحریــن چهارمیــن کشــور عربــی باشــد کــه ارسائیــل را
بــه رســمیت مــی شناســد .نــکات مهــم ایــن توافــق بــه رشح زیــر اســت:
 به رسمیت شناخنت حق حاکمیت هر دو کشور -ادامــه تــاش هــا بـرای دســتیابی بــه یــک راه حــل عادالنــه ،جامــع و پایــدار بـرای مناقشــه

ارسائیل و فلســطین
 برقـراری روابــط دیپلامتیــک کامــل ،ارتقــای امنیــت پایــدار ،اجتنــاب از تهدیــد و اســتفادهاز زور
 پیشربد همزیستی و فرهنگ صلح همــکاری در زمینههــای رسمایهگــذاری ،گردشــگری ،پروازهای مســتقیم ،امنیــت ،ارتباطات،فنــاوری ،انــرژی ،مراقبتهــای بهداشــتی ،فرهنــگ ،محیط زیســت و ســایر زمینهها
 گشایش متقابل سفارتخانه ها (.)Abraham Accords,2020در همیــن راســتا ایــاالت متحــده یــک گــروه بحرینــی متهــم بــه طراحــی حمله علیه پرســنل
3
آمریکایــی مســتقر در منطقــه را در فهرســت گروههــای تروریســتی قـرار داد .مایــک پمپئــو
4
وزیــر خارجــه پیشــین آمریــکا در  ۱۵دســامرب  ۲۰۱۰بــا اعــام تحریــم گردانهــای مختــار
ایــن گــروه را تهدیــدی جــدی علیــه امنیــت ملــی و سیاســت خارجی ایــاالت متحــده و عامل
حملــه بــه پرســنل آمریکایــی در بحریــن خوانــد .ایــن گــروه پیشــر اعــام کــرده بــود کــه بــا
حضــور ارسائیــل در بحریــن مخالفــت و مانــع نفــوذ آن خواهــد شــد (ملکــی و محمــدزاده
ابراهیمــی.)54 ،1399 ،
ج-سودان
دونالــد ترامــپ در  ۲۳اکتــر  ۲۰۲۰اعــام کــرد کــه ســودان و ارسائیــل ب ـرای عــادی ســازی
روابــط بیــن دو کشــور توافــق کــرده انــد .بــه ایــن ترتیــب بعــد از امــارات متحــده و بحریــن،
ســودان نیــز بــا میانجیگــری واشــنگنت دربــاره عــادی کــردن روابــط خــود بــا ارسائیــل بــه
توافــق رســید .در بیانیــه مشــرک ســه کشــور آمــده اســت :رهـران بــا عــادی ســازی روابــط
ســودان و ارسائیــل و پایــان دادن بــه وضعیــت جنگــی بیــن کشــورهای خود موافقــت منودند
(ملکــی و محمــدزاده ابراهیمــی .)54 ،1399 ،مــن امضــا شــده میــان ســودان ،ارسائیــل و
ایــاالت متحــده در واقــع هــان مــن اعالمیــه صلــح آبراهــام بــوده و نســبت بــه توافــق
امضــا شــده میــان ارسائیــل و ســه کشــور عربــی دیگــر مختــر تــر میباشــد (Sudan,2020

.)Agreement

در  ۱۴ســپتامرب  ۲۰۲۰آمریکا رســا ســودان را از فهرســت کشــورهای حامی تروریســم خارج
کــرد .دولــت ســودان در  ۶ژانویــه  20۲۱اعــام منــود کــه در راســتای عادیســازی مناســبات
خــود بــا ارسائیــل توافــق موســوم بــه پیــان ابراهیــم را بــا آمریــکا امضــا کــرده اســت .وزارت
دارایــی ســودان اعــام کــرد کــه ب ـرای تســهیل بازپرداخــت بدهیهــای خارجــی خــود بــه
بانــک جهانــی بــا وزیــر خزانـهداری آمریــکا یــک تفاهــم نامــه بــه امضــاء رســانده اســت .بــر
اســاس ایــن توافــق ســودان قــادر خواهــد بــود هــر ســال حــدود یــک میلیــارد دالر از بانــک
3. Mike Pompeo

 .4رسایا املختار
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جهانــی وام دریافــت کنــد (ملکــی و محمــدزاده ابراهیمــی.)55 ،1399 ،
د-مراکش
در  ۱۰دســامرب  ۲۰۲۰دولــت ارسائیــل در ادامــه سیاســت توســعه روابــط با کشــورهای عرب
و خاورمیانــه بــا میانجــی گــری آمریــکا بــه توافــق عــادی ســازی روابــط بــا مراکــش دســت
یافــت و دو طــرف ارتباطــات رســمی خــود را بعــد از حــدود  ۲۰ســال از رس گرفتنــد .مراکش
چهارمیــن کشــور عربــی اســت کــه در ماههــای اخیــر و پــس از امــارات ،بحریــن و ســودان
خصومــت هــا بــا ارسائیــل را کنــار میگــذارد .اهــم مــوارد ایــن توافــق بدیــن رشح میباشــد:
 شناسایی حاکمیت مراکش بر صحرای غربی توسط آمریکا تشویق توسعه اقتصادی و اجتامعی با مراکش تاکید بر موضع تغییر ناپذیر و ثابت مراکش در مورد مسئله فلسطین برقراری روابط صلحآمیز در راستای منافع مشرتک دو کشور برقـراری پروازهــای مســتقیم بیــن مراکــش و ارسائیــل از طریــق ایرالیــن هــای دو کشــورو عبــور پروازهــا از فضــای رسزمینــی یکدیگــر
 ترویج همکاری های اقتصادی فراگیر و پویا دنبــال کــردن همــکاری در تجــارت ،تامیــن مالــی و رسمایــه گــذاری در زمینههــایتکنولوژیکــی ،هوانــوردی مدنــی ،رسویــس هــای کنســولی و ویـزا ،توریســم ،آب ،کشــاورزی
و غــذا ،امنیتــی ،توســعه ،انــرژی ،ارتباطــات و ســایر بخشهــا
 بازگشایی منایندگیها در رباط و تلآویو (.)Joint Declaration,2020ایــاالت متحــده بــه عنــوان بخشــی از توافــق و در قبــال شناســایی ارسائیل از ســوی مراکش،
پذیرفتــه اســت تــا حاکمیــت ایــن پادشــاهی شــال آفریقا بــر صحـرای غربی یعنــی منطقه
نفــوذ جبهــه پولیســاریو را بــه رســمیت بشناســد (ملکــی و محمــدزاده ابراهیمــی،1399 ،
.)55
ایــن توافــق نامههــا را میتــوان از دو جنبــه حائــز اهمیــت زیــادی دانســت .اول از ایــن
جهــت کــه امضــای توافــق صلــح میــان چهــار کشــور عربــی مذکــور ،موضــع تقریبــا واحــد
کشــورهای عربــی در مقابــل ارسائیــل بــه عنــوان تهدیــد مشــرک را دچــار خلــل جــدی کرده
و میتوانــد ســدی کــه پیرامــون رژیــم صهیونیســتی به وجــود آمده بــود و تحــرکات منطقه
آن را محــدود کــرده بــود را بشــکند و منجــر بــه شــکلگیری همــکاری هــای امنیتــی و
ائتالفهــای جدیــدی در منطقــه شــود و دوم از ایــن جهــت کــه افزایــش روابــط میــان
کشــورهای یــاد شــده و رژیــم صهیونیســتی الگوهــای دوســتی و دشــمنی شــکل گرفتــه در
منطقــه را تغییــر داده و یکــی از عوامــل مهــم بهــم پیوســتگی مجموعــه امنیتــی خاورمیانه
و شــال آفریقــا را دچــار تحــول منایــد .در ادامــه بــه بررســی تاثیــر ایــن توافــق نامــه بــر دو

مولفــه مهــم مجموعههــای امنیتــی منطقـهای یعنــی قطبــش قــدرت و الگوهــای دوســتی
و دشــمنی میپردازیــم.
تاثیر پیامن صلح آبراهام بر قطبش قدرت
در رأس سلســله مراتــب منطقـهای خاورمیانــه ،چهــار قــدرت ارسائیــل ،عربســتان ســعودی،
ترکیــه و ای ـران ق ـرار دارنــد .ایــن کشــورها بــا چهــار معیــار عمــده ای کــه در قدرتهــای
منطقـهای اغلــب مشــرک اســت ،مطابقــت دارنــد :ادعــای رهــری ،در اختیــار داشــن منابع
انــرژی الزم ،بکارگیــری اس ـراتژی هــای موفــق سیاســت خارجــی و پذیــرش نقــش رهــری
توســط ســایر دولتهــای منطقــه (.)Kamrava,2018:604
خاورمیانــه کــه پــس از جنــگ دوم خلیــج فــارس شــاهد حضــور موثــر دو ابرقــدرت جهانــی
بــود .پــس از پایــان جنــگ رسد ،منطقــه شــاهد صعــود مســتمر قدرتهــای ســنی همســو
بــا ایــاالت متحــده ،یعنــی مــر ،ترکیــه و عربســتان ســعودی و متحــدان خلیجی]فــارس[
آن ،و مهــار دوگانــه ای ـران و ع ـراق بــود و ع ـراق بــه ای ـران ایــن فرصــت را داد کــه بــه
طــور پیوســته نفــوذ خــود را در همســایگان جنــگ زده خــود در رشق و غــرب گســرش
دهــد و تــا دهــه  2000ایـران بــه عنــوان یــک بازیگــر مســلط در امــور منطقــه ظاهــر شــد

(.)Kamrava,2018:605

رقابــت بــا ســابقه ایـران ،عـراق و عربســتان بــا تحــت فشــار قـرار گرفــن صــدام و ســپس
ســقوط وی بــا حملــه آمریــکا ،بــه رقابــت ایـران و عربســتان تبدیــل شــد و بــا توجــه دیدگاه
مخالــف جمهــوری اســامی ایـران در خصــوص رهــری نظــام جهانی توســط آمریــکا ،روابط
گســرده و عمیــق آمریــکا بــا کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس و خصوصــا
عربســتان ســعودی برقـرار افزایــش و موجــب تقویــت جایــگاه ایــن کشــورها گردیــد .امــا
ایــن رونــد بــا قــدرت یافــن حــزب اللــه در لبنــان و شــیعیان در عـراق متحــول شــد.
بــا خــروج رژیــم صهیونیســتی از جنــوب لبنــان در اثــر مقاومــت اســامی شــکل گرفتــه در
آن کشــور و تقویــت حــزب اللــه و همچنیــن قــدرت یافــن شــیعیان در عـراق بــه عنــوان
اکرثیــت جامعــه عراقــی پــس از ســقوط صــدام ،محــور مقاومــت بــه عنــوان یــک ائتــاف
بــه رهــری ای ـران ظاهــر شــد .ایــن محــور دارای مولفههــای ســلبی و ایجابــی متنوعــی
اســت امــا یکــی از مهمتریــن مشــخصههای ایــن محــور را میتــوان مخالفــت بــا رژیــم
صهیونیســتی دانســت؛ هرچنــد کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس نیــز همــواره
حداقــل در اعــام مواضــع خــود ،بــر حامیــت از فلســطینیان تاکید داشــتند اما ایــن موضوع
در محــور مقاومــت و ای ـران منایــان تــر بــود .رویارویــی دو محــور بــه رهــری ای ـران و
عربســتان در موضوعــات مهمــی ماننــد تحــوالت بیــداری اســامی ،بحـران ســوریه و جنــگ
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یمــن آشــکار بــود.
بررســی ایــن حــوادث در بــازه ســال هــای  2010تــا  2020نشــان از غلبــه نســبی محــور
مقاومــت بــر محــور شــواری همــکاری خلیــج فــارس اســت .در تحــوالت بیــداری اســامی
حاکــان همســو و مــورد حامیــت غــرب و عربســتان ســعودی ســقوط کردنــد؛ ســوریه و
بشــار اســد بــه عنــوان عضــوی از محــور مقاومــت در ایــن محــور حفــظ شــد و حکومــت
وابســته بــه عربســتان در یمــن ســاقط شــده و صنعــا در اختیــار انصــار اللــه بــه عنــوان
عضــوی از محــور مقاومــت ق ـرار گرفــت.
از طــرف دیگــر ارسائیــل بــا وجــود اینکــه توســط دولتهــا منطقــه بــه رســمیت شــناخته
نشــده اســت ،مــورد حامیــت گســرده و همــه جانبــه آمریــکا ق ـرار داشــته و بــا نیــروی
نظامــی و ســاح هســتهای خــود ،در زمــره قدرتهــای منطق ـهای طبقــه بنــدی میشــود.
اگرچــه ارسائیــل یکــی از بازنــدگان تحــوالت بیــداری اســامی بــود ،امــا ایــن تحــوالت باعــث
بــه وجــود آمــدن زمینههــای همکاری مشــرک میــان ارسائیل و کشــورهای شــورای همکاری
خلیــج فــارس شــد کــه بــا روی کار آمــدن ترامــپ ایــن همکاریهــا بر مبنــای تهدید مشــرک
ایـران ،گســرش قابــل توجهــی یافــت و بــه امضــای پیــان صلــح آبراهــام شــد.
ایــن توافقنامههــا بــر اســاس مالحظــات امنیــت ملــی و بــه صــورت دقیــق تــر بـرای مترکــز
بــر تهدیــد مشــرک همــه کشــورهای منطقــه (ایـران) و متحدیــن مشــرک (ایــاالت متحــده)
تظیــم شــده انــد (یادلیــن .)10 ،1399 ،در حقیقــت پیــان صلــح ابراهیم با مهندســی دونالد
ترامــپ و جــرد کوشــر بــر اســاس تغییــر رویکرد کشــورهای عربــی در تعیین دشــمن حاصل
شــده اســت.
رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا در اجــاس مــه  2017ریــاض اذعــان کــرد کــه از شــکلگیری
جبهــه متحــد عربی-عربــی بســیار خرســند اســت و از ایــن جبهــه در برابــر تهدیــد مشــرک
ایـران حامیــت خواهــد کــرد (یادلیــن .)۱۴ ،1399 ،بنابرایــن عربســتان و آمریــکا بــا داشــن
یــک تهدیــد مشــرک در منطقــه بــه ائتــاف راهــردی علیــه جمهــوری اســامی ایران دســت
زدنــد (بهادرخانــی ،دهقانــی فیــروز آبــادی.)۲۰ ،1399 ،
هامنگونــه کــه بــا بررســی پیــان صلح آبراهــام مشــخص گردید ،ایــن پیامن شــامل همکاری
در ابعــاد امنیتــی نیــز بــوده و خصوصــا در پیــان صلــح میــان امــارات و ارسائیــل ،عــاوه
بــر ایــن بعــد ،بــر آمادگــی طرفیــن بـرای راهانــدازی دســتور کار اسـراتژیک در خاورمیانــه
بــا مشــارکت آمریــکا تاکیــد شــده اســت .ورود رژیــم صهیونیســتی بــه ائتــاف عربســتان
متشــکل از برخــی کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس و شــال آفریقــا و برقـراری
ارتبــاط در زمینههــای ذکــر شــده در ایــن توافــق و بــه طــور ویــژه همــکاری هــای امنیتــی،
میتوانــد ســبب تغییــر در توزیــع قــدرت منطقـهای شــود.

تقویــت همــکاری میــان کشــورهای امضــا کننــده ایــن پیــان با ارسائیــل و گســرش احتاملی
دامنــه ایــن کشــورها میتوانــد تــوان عملیاتــی محــور مقاومــت و بــه خصــوص ای ـران را
بــه چالــش بکشــد .یکــی از نتایــج قابــل تصــور ایــن پیــان حضــور امنیتــی ارسائیــل در
خلیــج فــارس خواهــد بــود کــه باعــث ایجــاد مســائل متعــدد امنیتــی در خلیــج فــارس بـرای
جمهــوری اســامی ایـران شــده و موقعیــت آن را در منطقــه بــه خطــر بیانــدازد .اما تشــکیل
ائتالفــی بــا مشــارکت ارسائیــل در منطقــه اث ـرات بــه مراتــب مهمتــری بــر توزیــع قــدرت
در منطقــه خواهــد گذاشــت .تضعیــف ســوریه و تحــت فشــار ق ـرار گرفــن حــزب اللــه
لبنــان ،تضعیــف ع ـراق از طریــق دامــن زدن بــه اختالفــات داخلــی و افزایــش فشــار بــر
یمــن همگــی میتواننــد حاصــل همــکاری هــای نظامــی ،امنیتــی ،تکنولوژیکــی و مالــی
کشــورهای عضــو پیــان آبراهــام باشــند .از طــرف دیگــر همــکاری کشــورهای عربــی بــا
ارسائیــل باعــث خــروج آن از انــزوای منطق ـهای شــده و موقعیــت ارسائیــل را در تحــوالت
منطقــه تقویــت و بــا توجــه بــه قابلیــت هــای اقتصــادی و تکنولوژیکــی و نظامــی آن بــه
عنــوان یــک قطــب منطقـهای مطــرح خواهــد شــد.
اراده صهیونیس ـتها در ایــن اســت کــه ایــن مجموعــه امنیتــی {خاورمیانــه} بــر اســاس
مـراودات تجــاری ،اطالعاتــی و نظامــی رشــد یابــد و هویــت آن بــر اســاس دشــمنی بــا ایـران
و ترویــج ایـران هراســی قــوام پیــدا کنــد .رژیــم ارسائیــل میخواهــد در مقابــل مجموعــه
امنیتــی ای ـران ،ســوریه ،حزباللــه و حــاس مجموعــه امنیتــی ارسائیــل ،امــارات ،بحریــن،
عربســتان و آذربایجــان را در کوتــاه مــدت ایجــاد کند (حســینی )۱۴۰ ،1399 ،که نشــانههای
تشــکیل ایــن مجموعــه در حــال آشــکار شــدن اســت.
ایــن ائتــاف کــه تحــت ســایه پیــان صلــح ابراهیــم در حــال شــکلگیری اســت ،میتوانــد
موجــب تضعیــف قطــب مقاومــت در خاورمیانــه شــده و مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه را با
تحــول درونــی روبــرو ســازد.
تاثیر پیامن صلح آبراهام بر الگوهای دوستی-دشمنی خاورمیانه

درگیریهــا میــان فلســطینیها و ارسائیــل نــردی محلــی بــود کــه باعــث دشــمنی میــان
ارسائیــل و همســایگان چســبیده بــه آن و جهــان عــرب در حالــت گســردهتر شــد (بــه طــور
اخــص ای ـران پــس از  .)1979منازعــه اعراب-ارسائیــل کــه در کانــون ناسیونالیســم فراملــی
عربــی بــود آن را تقویــت و از برخــی جهــات تعریــف کــرد و باعــث شــد خاورمیانــه بــه
عنــوان یــک مجموعــه امنیتــی منطقـهای انســجام خــود را حفــظ کنــد .عربیســم و اســام
گرایــی بــه عنــوان ســمبل هــای مشــرک و مترکــز آنهــا بــر منازعــه بــا ارسائیــل بــود کــه بــه
پویشهــای امنیتــی خاورمیانــه امــکان داد در چنیــن فاصلــه زیــادی بــه یکدیگــر متصــل
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شــوند (بــوزان و ویــور .)102 ،1398 ،حــال امضــای توافقنامــه صلــح میــان ارسائیــل و
کشــورهای منطقــه خاورمیانــه میتوانــد ایــن مجموعــه امنیتــی منطقـهای را تحــت تاثیــر
قـرار دهــد.
هــان طــور کــه بــا مــرور جزئیــات توافــق نامههــا مشــخص گردیــد ،ایــن توافــق نامــه
جنبههــای مختلــف تعامــات میــان ارسائیــل و چهــار کشــور امــارات ،بحریــن ،ســودان و
مراکــش را در بــر میگیــرد .همکاریهــای دولتــی در زمینههــای اقتصــادی ،فرهنگــی،
علمــی ،پزشــکی ،امنیتــی و غیــره و گســرش ایــن همــکاری هــا بــه حــوزه مردمــی میتوانــد
منازعــه اعراب-ارسائیــل بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای اصلــی مجموعه امنیتــی منطقهای
خاورمیانــه را کــم رنــگ منــوده و تحــول درونــی مجموعــه امنیتــی را رقــم بزنــد .برقـراری
تعامــات مســتقیم میــان دولتــی هــای مذکــور و گســرش آنهــا میتوانــد باعــث پیدایــش
وابســتگی در ابعــاد اقتصــادی و امنیتــی شــده و بــا پیدایــش منافــع مشــرک از دیــدگاه
عملگرایانــه ،انــگاره دشــمن بــودن ارسائیــل را محــو منایــد.
همچنیــن از نظــر اع ـراب و مســلامنان ،قســمت اعظــم تهدیــد در {خاورمیانــه} ناشــی از
ارتبــاط نزدیــک ایــاالت متحــده بــا ارسائیــل بــود ،ضمــن اینکــه یــک تــرس فرهنگــی عمومی
از غــرب و دشــمنی آن بــا ارزشهــای اســامی نیــز وجــود داشــت (بــوزان و ویــور،1398 ،
 .)125توافــق صلــح آبراهــام کــه بــا حامیــت و میانجیگــری آمریــکا بــه مثــر نشســته اســت
بــه همـراه تبــادالت فرهنگــی میــان دولتهــای مذکــور و همچنیــن مــردم و همــکاری در
موضوعــات مختلــف میــان ارسائیــل ،آمریــکا و کشــورهای عربــی ،میتوانــد تصــور عمومی
از تهدیــدات نزدیکــی آمریــکا و ارسائیــل را از میــان بــرده و حتــی آن را تبدیــل بــه فرصتــی
جهــت بهرهمنــدی از مزایــای ایــن نزدیکــی منایــد.
تضعیــف و کــم رنــگ شــده منازعــه اعراب-ارسائیــل کــه عامــل مهمــی در پیونــد ســه زیــر
مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه (مغــرب ،شــامات و خلیــج فــارس) اســت ،میتوانــد ســبب
جدایــی زیــر مجموعــه مغــرب از مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه شــده و مــرز ایــن مجموعــه
امنیتــی را تغییــر دهــد.
هــر چنــد بــه دلیــل الگوهای منازعــه ریشــه دار و تعیین کننــده در خاورمیانــه ،توافق صلح
آبراهــام تــوان ایجــاد اجتــاع امنیتــی در ایــن منطقــه را نــدارد امــا کــم رنگ شــدن دشــمنی
اعراب-ارسائیــل در ســایه ایــن توافــق میتوانــد الگوهــای دوســتی و دشــمنی را بــه ســمت
الکــی شــدن و رژیــم امنیتــی ســوق دهــد؛ هــر چنــد ایــن رونــد بــا نادیــده انگاشــن و بــه
فراموشــی ســپردن حقــوق فلســطینیان و رسزمیــن اشــغال شــده آنــان همـراه خواهــد بود.
بــا ایــن وجــود علیرغــم تــاش پیــان صلــح آبراهــام در جهــت تغییــر الگوهــای دوســتی
و دشــمنی در منطقــه خاورمیانــه ،مطابــق بــا نظــر ســنجی «مرکــز مطالعــات و تحقیقــات

سیاســی عــرب » 5کــه در ســال  2020انجــام شــده مــردم منطقــه همچنــان اصلــی تریــن
دشــمن و منبــع تهدیــد خــود را رژیــم صهیونیســتی میداننــد .ایــن مرکــز در نظــر ســنجی
خــود کــه در جــدول ( )1آمــده اســت ،بــه واکاوی دیــدگاه مــردم کشــورهای منطقــه و عــرب
زبــان در مــورد مهمتریــن تهدیــد جهــان عــرب پرداختــه اســت .میانگیــن ایــن نظرســنجی
نشــان میدهــد ارسائیــل همچنــان تهدیــد شــاره یــک جهــان عــرب از دیــدگاه مــردم
منطقــه میباشــد.
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نتیجه گیری

روی کار آمــدن ترامــپ بــه عنــوان رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا نقطــه عطفــی
در منازعــه اعراب-ارسائیــل تلقــی میشــود .طرحهــای ترامــپ و جــرد کوشــر بــه عنــوان
مشــاور وی ،بــه منظــور حــل مســئله فلســطین و در حقیقــت بـرای بــه فراموشــی ســپردن
آن تحــوالت مهمــی را در منطقــه خاورمیانــه ایجــاد کــرد .طــرح ترامــپ ب ـرای صلــح کــه
بــه معاملــه قــرن معــروف شــد ،مــوارد چالــش برانگیــز متعــددی از جملــه انتقــال ســفارت
آمریــکا از تــل آویــو بــه بیــت املقــدس ،الحــاق بلندیهــای جــوالن ،بخــش از کرانــه باخــری
و بخشــی از اردن بــه ارسائیــل ،ســلب حــق بازگشــت فلســطینیان را شــامل میشــد کــه بــه
دلیــل مخالفهــای منطقـهای و جهانــی و مغایــرت بــا طرحهــای پذیرفتــه شــده بیناملللــی
بــه نتیجــه مطلــوب آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی نرســید امــا زمینــه را بـرای طــرح دیگــری
مهیــا کــرد.
امــارات متحــده عربــی کــه بــا امضــای پیــان صلــح آبراهــام بــه عنــوان ســومین کشــور
عربــی روابــط خــود را بــا ارسائیــل عــادی میکــرد ،ادعــا منــود کــه بــا هــدف جلوگیــری از
الحــاق کرانــه باخــری بــه اردن بــه اقــدام دســت زده اســت .در ادامــه ســه کشــور بحریــن،
ســودان و مراکــش نیــز بــه ایــن پیــان پیوســته و روابــط خــود بــا ارسائیــل را عــادی ســازی
کردنــد .ایــن عــادی ســازی روابــط بــر اســاس نظریــه مجموعههــای امنیتــی منطقـهای از دو
طریــق میتوانــد در مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه تحــول ایجــاد منایــد.
اولیــن مــورد ایجــاد تغییــر در توزیــع و قطبــش قــدرت در منطقــه میباشــد .تقویــت قطب
عربســتان و متحدانــش در مقابــل محــور مقاومــت و جمهــوری اســامی ایـران و کمــک بــه
شکســن انــزوای منطقـهای رژیــم صهیونیســتی و تبدیــل شــدن آن بــه قطــب منطقـهای در
خاورمیانــه را میتــوان از اثـرات عملیاتــی شــدن ایــن پیــان میــان کشــورهای عربــی امضــا
کننــده و گســرش آن میــان ســایر کشــورها دانســت .دومیــن اثــر این پیــان را بایــد در تاثیر
آن بــر الگوهــای دوســتی و دشــمنی و جســتوجو کــرد .کــم رنــگ و محــو شــدن دشــمنی بــا
ارسائیــل در منطقــه هــم میتوانــد اتصــال مغــرب بــه عنــوان زیــر مجموعــهایــن مجموعــه
امنیتــی منطقـهای از آن جــدا کنــد و هــم بــا تعریــف تهدیــد مشــرک از ایـران ،مناســبات
منطقـهای متفاوتــی را در تقابــل بــا ایـران ایجــاد منایــد .موفقیــت پیــان صلــح آبراهــام در
مــوارد یــاد شــده بــه دو معنــا خواهــد بــود :اول اینکــه تحــول درونــی مجموعــه امنیتــی
منطقـهای خاورمیانــه بــر اثــر تغییــر توزیــع قــدرت و تغییــر الگوهــای دوســتی و دشــمنی
رقــم خــورده و ترتیبــات امنیتــی جدیــد در منطقــه بــه وجــود خواهــد آمــد و دومیــن اثــر
تحــول بیرونــی اســت در اثــر کــم رنــگ شــدن اتصــال میــان زیــر مجموعههــای شــامات و
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خلیــج فــارس بــا مغــرب و جــدا شــدن مغــرب از مجموعــه امنیتــی خاورمیانــه خواهــد بــود.
هــر چنــد پیــان صلــح آبراهــام نقطـ ه آغــاز تالش بـرای تغییــر در الگوی دوســتی و دشــمنی
و توزیــع قــدرت در خاورمیانــه نیســت ،امــا یکــی از مهمتریــن عوامــل ترسیــع ایــن رونــد
تلقــی میشــود .برقـراری روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای منطقــه از طریــق تاســیس دفــر
اقتصــادی و رشکتهــای ارسائیلــی یکــی از موضوعــات اعــام نشــده ای بــود کــه در ســال
هــای اخیــر در جریــان و بــر مولفــه هــای فــوق تاثیرگــذار بــوده اســت .همچنیــن برجســته
ســازی تهدیــد ایـران بـرای کشــور هــای منطقــه و دامــن زدن بــه ایـران هراســی از جملــه
مــواردی اســت کــه بــه صــورت متعــدد در ســال هــای گذشــته توســط مقامــات کشــورهای
منطقــه و رســانهها مطــرح شــده کــه عــاوه بــر تاثیــر بــر الگوهــای دوســتی و دشــمنی
زمینههــای مهمــی را بـرای تغییــر توزیــع قــدرت فراهــم منــوده اســت.
بــا ایــن حــال تغییراتــی کــه ایــن پیــان میتوانــد در توزیــع قــدرت و الگویهــای دوســتی
و دشــمنی ایجــاد منایــد بــا توجــه بــه وضعیــت آمریــکا در منطقــه ،اهمیــت ویــژه ای
مییابــد .ایــن تغییـرات در آینــده میتوانــد منجــر بــه شــکلگیری ائتــاف عربی-عربــی در
خاورمیانــه شــده کــه منافــع آمریــکا از جملــه حفــظ نفــوذ آ ن بــر منطقــه ،تســلط بــر نفــت
خاورمیانــه و امنیــت رژیــم صهیونیســتی را در دورانــی کــه آمریــکا در سیاســت خارجی خود
رویکــرد توجــه بــه رشق را در دســتور کار دارد ،تامیــن منایــد .نقــش فعــال و جــدی آمریکا در
مذاکـرات صلــح میــان چهــار کشــور عربــی و ارسائیــل و اعطــای امتیــازات ویــژه بــه آنهــا
را نیــز میتــوان در همیــن قالــب تحلیــل کــرد .البتــه در مقابــل موفقیــت روندهــای مذکــور
همچنــان موانــع بزرگــی از جملــه عــدم همراهــی و رضایــت مــردم منطقــه وجــود دارد.
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چکیده

دیپلامسیشــهری بــه حضــور شــهرها در کنــار دولتهــا ،ســازمانهای غیردولتی ،رشکتهــای چندملیتی
و ســازمانهای بیناملللــی و همچنیــن ســایر بازیگـران نظامبینامللــل در عرصــه تعامــات بیناملللــی
در ایفــای نقشهــای دیپلامتیــک اشــاره دارد .کالنشــهرها بــه عنــوان بزرگرتیــن مجموعههــای
انســانی در جهــان ســهم بس ـزایی در گســرش و بهرهبــرداری از دیپلامسیشــهری دارنــد .از ایــن
رو کالن شــهرهایی ماننــد مشــهد بــا توجــه بــه پتانســیلهای منحرصبهفــرد جغرافیایــی ،مذهبــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،علمــی و ارتباطــی خــود حائــز اهمیــت باالیــی در تحــرک و فعالیتهــای
دیپلامتیــک ایـران بــا نهادهــای همتــای خــود و در ســازمانهای منطقـهای نظیــر اکــو میباشــند .این
نوشــتار بــرآن اســت تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه بــارزه هــا و مولفــه هــای بالقــوه نقــش
آفرینــی کالن شــهر مشــهد در حــوزه دیپلامســی شــهری بــا نــگاه معطــوف بــه حــوزه جغرافیایــی
ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی اکــو چیســت؟در پاســخ انــگاره ابتدایــی ایــن اســت کــه مشــهد و
بــه تعبیــری خراســان از ویژگیهــای چندگانــه طبیعی،انســانی و معنایــی موثرتــری نســبت به دیگر
شــهرهای کشــورهای عضــو اکــو در ایفــای ایــن نقــش برخــوردار اســت .روش مــورد اســتفاده روش
کتابخان ـهای و اســنادی میباشــد.
واژگانکلیدی:دیپلامسیشهری،خراسان،مشهد،اکو،بارزههایطبیعی/انسانی/معنایی
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