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مقدمه

اخیراً نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده داده است که بزودی و به طور رسمی 

توافق نامه هایی در زمینه صلح با برخی کشورهای عربی به امضا برساند. چندی پیش »اسرائیل 

کاتص« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرده بود هیأتی از این رژیم، با هدف بحث در مورد 

انعقاد یک پیمان »عدم تجاوز« با چند کشور عربی، مذاکراتی رسمی و علنی را در واشنگتن دنبال 

خواهد کرد. به گفته کاتص این مذاکرات با حمایت آمریکا انجام می شود. در واقع این مذاکرات 

در چارچوب طرح گسترده ای است که از سوی رژیم صهیونیستی به کشورهای شورای همکاری 

خلیج فارس جهت امضای توافق نامه های دوجانبه و پایان دادن به منازعه به بهانه تمرکز بر مقابله 

با ایران ارائه شده است. گفته شده است کاتص، این طرح را  در جریان دیدار با برخی وزیران 

امورخارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با آن ها در میان 

گذاشته است و در اختیار جیسون گرینبالت فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور صلح 

خاورمیانه نیز قرار داده است. این مقاله به بررسی جزئیات این طرح، سابقه روند عادی سازی روابط، 

اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا از پیگیری این طرح و نهایتًا چشم انداز و پیامد آن می پردازد.

مرور و بررسی جزئیات ارائه شده طرح

اسرائیل کاتص وزیر خارجه رژیم صهیونیستی  اکتبر ۲۰۱۹ گزارش شد که  اوایل  در 

دنبال توافق های عدم تجاوز با کشورهای خلیج فارس به عنوان مقدمه ای برای توافق های صلح 

من تحت حمایت آمریکا در حال  »اخیراً  نوشت  توییتر  در  است.کاتص  بوده  آینده  احتمالی 

پیشبرد یک ابتکار سیاسی برای امضای توافق نامه های عدم تجاوز با کشورهای خلیج ع-ر-ب-ی 
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بوده  ام.«]۱[ گفته شده است کاتص، این طرح را  در جریان دیدار با برخی وزیران امورخارجه 

کشورهای حاشیه خلیج فارس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با آن ها در میان گذاشته است 

و در اختیار جیسون گرینبالت فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور صلح خاورمیانه نیز 

قرار داده است. این امر طی دو ماه آنقدر پیش رفت که یک هیئت اسرائیلی در اوایل دسامبر 

گذشته برای گفتگوهای بیشتر بر سر این موضوع وارد واشنگتن شدند. بر اساس گزارش های 

رسانه ای، ویکتوریا کوتس، مشاور معاون امنیت ملی آمریکا، برای بررسی این ایده با نمایندگان 

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دیدار کرد. او در این خصوص با سفرای امارات، بحرین، عمان 

و مراکش نیز در واشنگتن دیدار کرد و طرح رژیم صهیونیستی را به آن ها توضیح داد و از آن ها 

جواب خواست. آن ها به وی گفتند که پیام را به رهبران کشورهایشان منتقل خواهند کرد و هر 

چه زودتر پاسخ خواهند داد. تاکنون هیچ یک از کشورها چنین گزارش هایی را تکذیب نکرده اند.

]۲[

بر اساس گزارش های منتشر شده، این طرح شامل چهار بند است:

توسعه دوستی ها و همکاری ها میان رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس 

براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل

انجام اقدامات الزم و موثر برای اطمینان از این که هیچ یک از طرفین دست به فعالیت هایی 

چون جنگ، دشمنی، خرابکاری، تحریک علیه یکدیگر نزنند.

عدم پیوستن طرفین به ائتالف، سازمان یا اتحاد با کشور سومی که ماهیت نظامی یا امنیتی 

داشته باشد و منع همکاری و تبلیغ برای آن ها

حل و فصل تمام اختالفات طرفین در خصوص این توافق از طریق رایزنی. ]۳[
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ــا  ــط ب ــازی رواب ــت عادی س ــم صهیونیســتی در جه ــات رژی ــابقه اقدام س
ــی کشــورهای عرب

شکست های پیاپی کشورهای عربی از رژیم صهیونیستی عماًل قبل از انقالب اسالمی ایران 

آن ها را به سمت به رسمیت شناختن وضع موجود در فلسطین حرکت داده بود. در واقع عربستان 

با اعالمیه ملک خالد در سال ۱۹75 )۲ سال پس از آخرین جنگ اعراب و اسرائیل(که برای اولین 

بار رژیم صهیونیستی را به صورت مشروط به رسمیت شناخته بود، روند سازش را آغاز کرده 

بود و این حرکت کشورهای عربی چند ماه بعد از پیروزی انقالب اسالمی به معاهده صلح کمپ 

دیوید مصر با رژیم صهیونیستی منتهی شد. آن ها پیروزی انقالب اسالمی را فرصتی مناسب دیدند 

تا بر آن شکست ها سرپوش بگذارند و بنابراین پیکان دشمنی خود را به سمت ایران تغییر دادند.

با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ نیز روند سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 

تسریع شد. این کشورها در مواجهه با رژیم صهونیستی که از پشتیبانی آمریکا و غرب برخوردار 

بود متکی به حمایت های سیاسی و تسلیحاتی شوروی بودند. با فروپاشی شوروی این کشورها 

دیگر در قضیه فلسطین هیچ پشتیبانی برای خود در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی دیدند. 

برگزاری کنفرانس صلح مادرید در سال ۱۹۹۱، معاهدات اسلو در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹5  و صلح اردن 

با اسرائیل در سال ۱۹۹۴ در چنین شرایطی انجام شد.]۴[

انقالب اسالمی ایران که برآمده از طبقات مردمی و ارزش های دینی و فرهنگی بود باعث 

روی کار آمدن یک نظام سیاسی متفاوت با نظام های سیاسی قبیله ای منطقه شد و الهام بخش برخی 

از حرکت ها در کشورهای عربی برای مبارزه با رژیم های حاکم شد. این حرکت ها در راستای 

شعار صدور انقالب اسالمی ایران تفسیر شد و هراس حاکمان آن کشورها را به از دست رفتن 
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بقای رژیم هایشان برانگیخت. بنابراین به مرور زمان مخصوصًا از سال ۲۰۰6 ، با قدرت گیری 

حماس و نمایش قدرت حزب اهلل در جنگ با اسرائیل به عنوان دو گروه مورد حمایت ایران، برخی 

از آن کشورها که هنوز نظام های سیاسی آن ها به صورت قبیله ای است به ایجاد روابط پنهانی با 

رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با تهدید مشترک ایران روی آوردند.]5[

با آغاز تحوالت مردمی موسوم به بهار عربی، این ترس رژیم های عربی تشدید شد و رژیم 

صهیونیستی نیز که از روند همکاری های مستقیم و غیرمستقیم با این کشورهای عربی راضی بود 

این تحوالت را برای خود تهدید قلمداد کرد. لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در سال 

۲۰۱۱، بزرگ ترین تهدید اسرائیل را موفقیت انقالب مصر و دموکراسی در آن کشور می دانست. 

بنابراین همکاری آن ها در راستای سرکوب این تحوالت افزایش یافت.

یکی دیگر از عوامل افزایش روابط بین رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، 

نارضایتی و تنفر دوجانبه آن ها از  سیاست های باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در خصوص 

ایران و منطقه غرب آسیا بود. در سال های اولیه  تحوالت بهار عربی، اوباما با حمایت از آن 

تحوالت، عربستان و امارات را به خشم آورد و با رها کردن حسنی مبارک رئیس جمهور مصر،  

رژیم صهیونیستی نیز احساس نگرانی می کرد. امضای توافق هسته ای با ایران در سال ۲۰۱5 ، به 

شدت مورد مخالفت رژیم صهیونیستی و اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفت. همین 

طور رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات با انزجار یکسانی به حمایت محکم ایران از حکومت 

سوریه می نگریستند.]6[

از دید بسیاری از کارشناسان، نزدیکی روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی از سال 

۲۰۱5 به حدی بوده است که به تشکیل ائتالفی غیررسمی میان آن ها برای مقابله با ایران و حرکت 
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عربستان به سمت شناسایی رژیم صهیونیستی منجر شده است. رژیم صهیونیستی تالش های خود 

را برای عادی سازی پنهان نمی کند. نتانیاهو در نوامبر اعالم کرد که اسرائیل با حداقل شش کشور 

عربی پیوند برقرار کرده است. در اول دسامبر، وزارت خارجه این رژیم طی بیانیه ای رسمی اعالم 

کرد که هیئتی از اسرائیل، سفری رسمی به دبی خواهند داشت تا ترتیبات مشارکت در نمایشگاه 

بین المللی اکسپو ۲۰۲۰ را فراهم کنند. سفر نتانیاهو به عمان در سال ۲۰۱8 گام مهمی در حرکت 

این رژیم از روابط پنهانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس به سمت روابط آشکار بوده است. 

اکنون رژیم صهیونیستی و آمریکا امیدوارند از طریق متقاعد کردن کشورهای عربی به امضای 

یک پیمان عدم  تجاوز، این روابط را رسمی کنند.

اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا از پیگیری این طرح

رسانه های صهیونیستی  این طرح را حول محور منافع مشترک کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از نفوذ منطقه ای ایران تحلیل می کنند.  استدالل می شود 

که کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان و امارات، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک 

متحد قهری در رویارویی با آن چه »تهدید توسعه طلبی ایران« نامیده می شود به رسمیت می شناسند. 

از طرفی برای رژیم صهیونیستی هم به جای این که به تنهایی با ایران روبرو شود، با چنین پیمانی 

ایران تبدیل به یک تهدید منطقه ای می شود و آن رژیم مشروعیت بیشتری در چگونگی پاسخ 

دادن به ایران می یابد.]7[

اما در واقع هدف رژیم صهیونیستی از این طرح، پرداختن به مهم ترین مشکل و مسئله خود 

یعنی عدم مشروعیت و عدم شناسایی توسط کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای عربی، 
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شناسایی این رژیم را مشروط به حل مسئله فلسطین با شرایط خاصی کرده اند. رژیم صهیونیستی که 

نمی خواهد آن شرایط از جمله عقب نشینی از مناطق اشغالی ۱۹67 را برآورده کند، به دنبال راه حلی 

برای این موضوع است. این رژیم راه حل را در تهدیدنمایی از ایران برای این کشورها و برساختن 

مفهوم »منافع مشترک مقابله با ایران« دیده است. اما در مقابل، جمهوری اسالمی  همواره دست 

دوستی و همکاری با  آن کشورها دراز کرده است که این امر می تواند سیاست رژیم صهیونیستی 

را ناکارآمد سازد. بنابراین رژیم صهیونیستی تالش می کند از هر طرح و روندی که می تواند سبب 

همکاری ایران با کشورهای منطقه شود مقابله کند. در واقع این طرح اسرائیل کاتص تا حدودی 

پاسخی به پیشنهاد امضای معاهده عدم تجاوز با تک تک کشورهای خلیج فارس از سوی ظریف 

وزیر خارجه ایران بود که ابتدا در ۱5 اردیبهشت در مصاحبه با شبکه الجزیره و سپس در 5 خرداد 

)۲6 می ۲۰۱۹( در سفر به عراق و دیدار با مقامات این کشور مطرح شد. به طور کلی هدف رژیم 

صهیونیستی از پیشنهاد مذکور این است که ضمن بازداشتن کشورهای عربی از همکاری با ایران، 

هم زمان با طرح صلح  معامله قرن از سوی آمریکا این کشورها را وارد فرآیند مذاکره کرده و 

روند عادی سازی روابط خود با کشورهای عربی را بدون برآورده کردن شروط آن ها در خصوص 

مسئله فلسطین به پیش ببرد.

آن چه رژیم صهیونیستی و آمریکا را در پیش کشیدن این طرح امیداور می کند مشکالت 

امنیتی رژیم های سیاسی کشورهای حاشیه خلیج فارس و  نیاز فزاینده آن ها در پی خیزش های 

منطقه ای به تجهیزات امنیتی و نظارتی برای نظارت بر جمعیت خودشان است. تخصص رژیم 

صهیونیستی در این زمینه که طی بیش از پنج دهه اشغال اراضی فلسطینی و نظارت بر فلسطینی ها 

بدست آمده است یکی از گزینه های این کشورهای عربی است. عالوه بر این طی چند دهه، 

پیوندها  این  اما  کرده اند  ایجاد  واشنگتن  با  نزدیکی  پیوندهای  فارس  خلیج  عربی  کشورهای 
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همیشه با معامله گرایی و تأکید بر برقراری روابط شخصی با افراد قدرتمند در واشنگتن به عنوان 

جایگزینی برای فقدان حمایت گسترده در جامعه امریکا محدود شده است؛ آن ها همیشه با مانع بی 

اعتمادی حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی در واشنگتن که در سیاست خاورمیانه ای آمریکا نفوذ 

زیادی دارند نیز روبرو بوده اند.]8[ بنابراین آمریکا و رژیم صهیونیستی ضمن تهدیدنمایی از ایران 

امیداورند این رژیم های عربی برای رفع چنین مشکالتی با آن ها همکاری کنند. استدالل می شود 

که اغلب رژیم های سیاسی عربی سرمایه گذاری های خود در امنیت داخلی را شدیداً افزایش داده اند 

و مخالفت های سیاسی را سرکوب کرده اند. رویکرد تقویت قدرت نظامی و پلیسی و کاهش 

تحمل مخالفت سیاسی کشورهایی مانند عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را طبعیتًا در کنار هم 

قرار می دهد و در واقع اگر حکومت های عربی برای دفع ترس از قیام سیاسی بر امنیت تأکید کنند 

احتماالً فلسطینی ها را مشکلی می بینند که باید از آن کناره بگیرند، نه اولویتی که باید حل شود.]۹[

چشم انداز و پیامدها

حرکت به سمت این نوع روابط رسمی در قالب یک پیمان عدم  تجاوز با دو مانع مهم 

روبرو است: نخست افکار عمومی؛ حتی مصر و اردن که با رژیم صهیونیستی معاهده صلح امضا 

کردند شهروندانشان هم چنان این رژیم را دشمن تلقی می کنند؛ در واقع تنها، صلح سرد به معنی 

فقدان جنگ میان آن ها برقرار شده است. مخالفان صلح با رژیم صهیونیستی شامل بسیاری از 

نخبگان، روشنفکران، رسانه ها و روحانیون هستند و  این نشان می دهد مردم کشورهای عربی 

آمادگی صلح با اسرائیل را ندارند و آن را نمی پذیرند. بنابراین برای کشورهای عربی هنوز سخت 

است که به سمت ایده پیمان عدم تجاوز با رژیم صهیونیستی حرکت کنند. بسیاری ازکارشناسان 
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صهیونیستی این نکته را تأیید می کنند و پیشنهاد می کنند که اسرائیل به منظور رسیدن به هر نوع 

صلحی باید به فراتر از نخبگان سیاسی دسترسی پیدا کند و مستقیمًا با عموم صحبت کند. از نظر 

»اِفرایم اینبار« رئیس »موسسه استراتژی و امنیت اورشلیم«  تالش برای توافق نامه های رسمی 

اثری معکوس دارد. او می گوید »مشتی کاغذ ارزش محدودی دارد و فشاری غیرضروری بر 

کشورهای عربی وارد می کند … باید سعی کنیم بدون کاغذهای رسمی روابط را عادی سازی 

کنیم. برای مثال اسرائیل باید روشن سازد که از توریسم از مبداء آن کشورها استقبال می کند و ما 

باید تعامالت مردم با مردم را تشویق کنیم«.]۱۰[

مانع دوم، منازعه فلسطین است. تشکیالت خودگردان فلسطین از سیاست  برقراری روابط  

با رژیم صهیونیستی  از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس قبل از رسیدن به یک راه حل دائمی 

برای مسئله فلسطین بسیار ناراضی است. منابع تشکیالت ادعا می کنند که این امر نقض توافقات 

نشست سران عربی و اتحادیه عرب است. مقامات تشکیالت خودگردان می گویند این کشورها 

بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان باید چشمشان را باز کنند و بفهمند که خیری از جانب 

با معامله قرن به دنبال  آمریکا به آن ها نمی رسد.]۱۱[ درحالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی 

مخالفت  اما  عادی سازی هستند  روند  پیش برد  و   مذاکره  فرایند  به  عربی  کشاندن کشورهای 

همه جانبه فلسطینی ها با این طرح راه ورود به مذاکره را برای کشورهای عربی می بندد و آن ها 

نمی توانند این طرح را بهانه ای برای دست کشیدن از شروط سابق خود برای به رسمیت شناختن 

رژیم صهیونیستی کنند و به مذاکره در مورد پیمان عدم تجاوز بپردازند.

صرف نظر از این که چشم اندازی برای موفقیت چنین طرحی وجود ندارد این نکته شایان 

ذکر است که محققان سیاسی عمومًا بر این باورند که پیمان های عدم تجاوز،  خود به تجاوز از 

سوی طرف قوی تر علیه طرف های ضعیف تر منجر می شوند. رفتار رژیم صهیونیستی در گذشته 
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نیز همین رویه را ثابت می کند؛ این رژیم با توافق سال ۱۹78 با مصر، نیروهای خود را برای 

حمله به لبنان  در همان سال و بار دیگر در سال ۱۹8۲ آزاد کرد. توافقات با ساف و اردن نیز 

منجر به گسترش شهرک ها در مناطق اشغالی ۱۹67 )شامل قدس شرقی؛ جوالن و کرانه باختری( 

شد و اکنون آن رژیم به دنبال ضمیمه کردن آن هاست.]۱۲[ بر این اساس چنین پیمانی می تواند 

مقدمه ای برای یک تجاوز جدید از سوی رژیم صهیونیستی باشد که هدف آن می تواند هر یک از 

کشورهای منطقه یا فلسطینی ها باشد.
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نتیجه گیری

با کشورهای حاشیه خلیج  تجاوز  پیمان عدم  از مطرح کردن  هدف رژیم صهیونیستی 

فارس پرداختن به مهم ترین مشکل و مسئله خود یعنی عدم مشروعیت و عدم شناسایی توسط 

کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای عربی شناسایی این رژیم را مشروط به حل مسئله 

فلسطین با شرایط خاصی کرده اند. رژیم صهیونیستی که نمی خواهد آن شرایط از جمله عقب نشینی 

از مناطق اشغالی ۱۹67 را برآورده کند به دنبال راه حلی برای این موضوع است. این رژیم راه حل 

را در تهدیدنمایی از ایران برای این کشورها و برساختن مفهوم »منافع مشترک مقابله با ایران« 

دیده است. آن چه رژیم صهیونیستی و آمریکا را در پیش کشیدن پیمان عدم تجاوز و برقراری 

روابط رسمی امیداور می کند مشکالت امنیتی داخلی رژیم های سیاسی کشورهای حاشیه خلیج 

و نیاز فزاینده آن ها در پی خیزش های منطقه ای به تجهیزات امنیتی و نظارتی برای نظارت بر 

جمعیت خودشان و تخصص رژیم صهیونیستی در این زمینه است. در واقع پشت این استدالل 

که کشورهای عربی به دلیل ترس از ایران به دنبال رابط نزدیک با رژیم صهیونیستی و آمریکا 

هستند ترس آن ها از مردم خودشان نهفته است؛ چیزی که رژیم صهیونیستی به دنبال بهره برداری 

از آن است.
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