شناخت زمینههای ارائه طرح معامله قرن ،امکانسنجی
تحقّق آن و رسالت شبکههای برونمرزی
حسن مجیدی 1،جبّار شجاعی

2

چکیده
شکست طرحهای پیشین برای سازش بین دو طرف صهیونیستی -فلسطینی ،سران رژیم-
صهیونیستی و آمریکا را بر آن داشت تا طرحی نو برای تحقق اهداف پیشین ارائه کنند که
امروزه از آن به «معامله قرن» یاد میشود .لذا پرسش اصلی مقاله پیشرو عبارت است از:
«چه زمینههایی موجب طرح چنین معاملهای شده است؟» واکاوی ماهیت طرح یاد شده و
رفتار سیاسی طرّاحان و بازیگران آن در چارچوب ابعاد  5گانه مکتب کپنهاگ و به روش
توصیفی -ت حلیلی ،نگارندگان را به این نتیجه رساند که طرح مزبور ،با توجه به زمینههایی
چون تأمین امنیت رژیم صهیونیستی ،وجود نزاع سیاسی بین گروههای فلسطینی ،تحوالت
قدرت در عربستان سعودی ،کند شدن روند بیداری اسالمی ،گسترش مقبولیت منطقهای ایران
به دنبال پیروزیهای محور مقاومت ،توسعه روابط آشکار و پنهان عربی -صهیونیستی،
افزایش بحران اقتصادی در غرب آسیا و اهمیت انرژی در معادالت قدرت ،در کنار جایگاه
محوری مسجداالقصی ،صحرای سینا و کرانه باختری از منظر فرهنگی و ژئوپلیتیک ،ارائه
شده است.
کلید واژهها :آمریکا ،معامله قرن ،فلسطین ،رژیمصهیونیستی ،قدس.

� .دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران
� .دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.

majadi118@yahoo.com
jabarshojaei@yahoo.com
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مقدمه
پس از شکلگیری صهیونیسم و بعدها ارائه طرح تشکیل دولتی برای اسکان یهودیان
جهان ،تالش های غرب به سرکردگی انگلیس و بعدها آمریکا در راستای نیل به تحقق
هدف مذکور ،در قالب «اعالمیه بالفور»1و «قرارداد سایس پیکو»2عملی شد .پس از جنگ
جهانی اوّل ،غرب از هیچ کوششی برای تجزیه جهان اسالم و بهطور خاص تجزیه مناطق
تحت سلطه امپراتوری عثمانی و تغییر نقشه سیاسی آن ،دریغ نورزید .بهگونهای که می-
توان از عمق یافتن علقه امپریالیسم با صهیونیسم در تأسیس حکومتی صهیونیستی در
قلب کشورهای اسالمی سخن گفت.
همزمان با افزایش اقدامات تجاوزی و اشغالگرایانه صهیونیستها ،رفتهرفته مبارزان
فلسطینی ،گستره تقابل خود را به فراسوی مرزها هدایت کرده و تالش کردند تا به مبارزات
خود بُعدی بینالمللی ببخشند و از این طریق ،سازمانها و نهادهای بینالمللی را درگیر
واکنش نسبت به اقدامات تهاجمی صهیونیستها یا فعالیتهای دفاعی فلسطینیان کنند
(خسروشاهی.)54 :1370 ،
در دهه هشتاد میالدی و همزمان با شکلگیری انقالب اسالمی در ایران ،روند مبارزاتی
هم متفاوت گشت .با ظهور مفهوم انتفاضه در اندیشه مقاومت ،تحوّالت قرن بیستم شکل
و نمودی جدید یافتند .این مفهوم علیرغم سادگی خود ،تأثیری ژرف در روح و جان مردم
فلسطین بر جای گذاشت .انتفاضه به دلیل تأسیس سرفصلی نوین در صفحه مبارزه
فلسطینیان ،دارای تأثیرات زیادی در حال و آینده است .به دنبال شکلگیری انتفاضه اوّل،
دایره تأثیر مقاو مت مردمی در فلسطین به آنسوی مرزهای عربی و اسالمی نیز رفت و
ساکنان اروپا را درباره اقدامات خباثتآمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان،
آگاه کرد .انتفاضه ،انسجام درونی فلسطینیها را برای این تقابل افزایش داد تا اندازهای که
صهیونیستها تمام تالش خود را برای توقّف این حرکت و به انحراف کشاندن آن ،مصروف
داشتند .از این رو ،در قالب توافقنامههای سازش و وعدهی تشکیل دولتی فلسطینی ،گمان
کردند که نزاع فلسطینی -صهیونیستی را به نزاع فلسطینی -فلسطینی ،تغییر دادهاند امّا
پس از اینکه مردم از اجابت نشدن خواستههای خود آگاه شدند ،انتفاضه دوّم آغاز شد تا
. Balfour Declaration
. Sykes˚ Picot Agreement
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صهیونیستها را مجبور به تقابلی جدید و گستردهتر کنند .لذا صهیونیستها برای مقابله
با انتفاضه جدید از سالحهای مدرن برای ترور ،تخریب و ایجاد وحشت در بین فلسطینیها
بهره بردند.
پس از مقاومت گسترده فلسطینیها ،این رژیم ،طرحهای متعدّدی چون طرح صلح،
دیوار حائل ،طرح ژنو ،شارون و طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ را برای خروج سودمندانه
خود از مخمصه رشد گروههای جهادی و فشارهای بینالمللی در کنار ذلتهای روزافزون
منطقهای ،پیگیری میکند که عموماً به دلیل خوی ددمنشانه و استعمارگونه صهیونیست-
ها از دنبالهروی چنین طرحهایی ،نتیجهای بر آنها مترتّب نشده است (الکعکی:2005 ،
.)226-190
صهیونیستها که در طرحهای قبلی شکست خوردند ،در رویکرد جدید خود ،مهمترین
کشور حامی خود یعنی آمریکا را جلودار ارائه طرح و ایجاد شکاف داخلی در بین نیروها و
جریانهای داخلی فلسطین کردند تا از این طریق ،اندیشههای یهودیسازی فلسطین را
به پیش ببرند .از این رو ،شاهد پیشنهاد طرحهایی آمریکایی با عناوین «صلحطلبانه و
دعوت به سازش و مذاکره طرفهای درگیر» هستیم؛ اما روند شکست طرحهای یاد شده
از سوی آمریکا و دیگر حامیان صهیونیسم ،آنها را واداشت تا طی پروژهای کالن و
فرامنطقهای ،ضمن همراهسازی کشورهای مؤثر و جریانها و دولتهای منطقه و البته
فراهم آوردن زمینه های نظامی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی آن ،طرحی نوین ارائه کند
تا از این طریق آرمان مطلوب صهیونیستها را محقق سازد.
طرح جدید آمریکا که بهدلیل شکست پروژهای قدیمی تحت عنوان «دو دولت برای
دو ملّت» ،گسترهای بیشتر و عمیقتر را شامل میشود ،قرار است با همراهی احتمالی
برخی از کشورهای منطقه به سرکردگی سعودی ها و حضور امارات ،مصر و اردن ،به اجرا
درآید .به گونهای که در صورت تحقّق موفّقآمیز آن ،دیگر قرار نیست عمالً دولتی تحت
عنوان «فلسطین» در عرصه سیاسی حضور داشته باشد که جوامع بینالمللی و مردم
منطقه و جهان از حقّ فلسطین و هتک حقوق آنها سخنی به میان آورند.
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آغاز توافق جدید که امروزه تحت عنوان «معامله قرن»1از آن یاد میشود به جلسه
سری سران اردن ،مصر و رژیمصهیونیستی در عقبه2اردن در تاریخ آوریل  2016بازمی-
گردد .در این تقسیمبندی ،نوار غزه به مصر ملحق شده و بخشهایی از کرانهی باختری
تحت تصرّف اردن قرار خواهد گرفت و باقی اجزای کرانه باختری -که در آن شهرکهای
متعدد صهیونیستی احداث شده است -به رژیمصهیونیستی ملحق میگردد (حمامی،
.)26 :2018
افزون بر این ،دولت ترامپ در تاریخ  14می  2018با انتقال سفارت خود از تلآویو به
قدس ،به زعم خود اولین گام جدی را برای اجرای طرح معامله قرن برداشت.
معامله قرن ،جامعه علمی را با پرسش از زمینههای ارائه ،اجرا و سنجش امکان آن
روبرو ساخته است که در این مقاله تالش میشود تا ضمن توصیف زمینههای طرح چنین
معاملهای ،تحقّق آمال آمریکایی -صهیونیستی امکانسنجی گردد.
 -1چارچوب مفهومی -نظری
 -1-1مفاهیم
 -1-1-1معامله قرن
جان بولتون -م شاور امنیت ملی دونالد ترامپ -طرحی برای سازش بین فل سطینیها و
صهیونی ستها ارائه کرد که م شکالت طرح پی شین «دو دولت برای دو ملّت» را ندارد .از
این رو ،سردمداران آمریکا به آماده سازی زمینههای از سرگیری چنین پروژهای مباردت
ورزیدند .لذا طی نشستی در می  2017در ریاض که سران کشورهای عربی در آن بودند،
همراهی آنها برای طرح تقسیییم فلسییطین به سییه بخش تحت نظارت مصییر ،اردن و
رژیمصیییهیونیسیییتی را نهایی کردند تا از این طریق و طی بازهی زمانی طوالنی ،دولت
فلسطین وجود نداشته باشد.
 -2-1-1امنیت
امنیت وضعیتی از تعادل بین خواستهها و داشتهها در چارچوب ضریب ایدئولوژیک است
که موجب رضایتمندی در یک واحد سیاسی میشود .از این رو ،میتوان گفت امنیت ،نبود
. Deal of the Century
. Aqaba
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تهدید نسبت به ارزشهایی است که کسب شدهاند و در عرصهی ذهنی هم به معنی فقدان
هراس نسبت به مورد حمله واقع شدن این ارزشهاست(افتخاری.)83-76 :1392 ،
 -3-1-1ژئوپلیتیک
تأثیر متقابل سه حوزه جغرافیا ،سیاست و قدرت بر یکدیگر را ژئوپلیتیک میگویند .در
این حوزه ،تأثیر و تأثّر سه حوزه یاد شده بر یکدیگر و انعکاس آن در روابط کشورها با
یکدیگر و حضور سیاسی در عرصه داخلی و بینالمللی ،بررسی میشود (عزتی:1394 ،
.)24
 -4-1-1نئواستعمار
سیاست دولت های امپریالیستی برای تحت سلطه درآوردن کشورهای کوچک به بهانهی
آبادی و سازندگی و به تاراج بردن دارایی آنها البته با شعار دموکراسی و آزادیخواهی را
نئواستعمار گویند.
 -4-1-1مقاومت
مقاومت رویکردی اجتماعی مبتنی بر مؤلفههایی چون اسییالمخواهی ،اسییتبدادگریزی و
استعمارستیزی ،حمایت از مستضعفین و استقاللطلبی در کنار صلحگرایی است که راه
برونرفت از مشکالت داخلی هر کشور و پیشرفت پایدار را در تمسک به داشتههای خود
و بهرهمندی عزتمندانه از توانمندی دیگر کشورها میداند.
 -2مبانی نظری
کارشناسان امنیت ،این مقوله را با دو بعد ذهنی و عینی تعریف کرده و تبیین مینمایند؛
لذا از بُعد عینی ،امنیت اجتماعی به معنای ایجاد شرایط و موقعیت ایمن برای افراد جامعه
و از بُعد ذهنی ،امنیت به معنی احساس امنیت میباشد .در این بین ،مکتب کپنهاگ1
امنیت را شرایط فقدان تهدید تعریف میکند .اندیشمندان این مکتب ،بر این باورند که
نمی توان برای تمامی کشورها سیستم امنیتی یکسانی قائل بود .این مکتب ،در مقابل
دیدگاههایی که «تفسیر مضیّق» از امنیت ارائه میکنند« ،تفسیری موسع» از امنیت دارد.

. Copenhagen School
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باری بوزان 1بهعنوان موسس مکتب کپنهاگ ،ضمن رد دیدگاههای رئالیستی و آرمان-
گرایانه بهعنوان دو رویکرد تکبعدی در خصوص کسب امنیت ،دیدگاهی میانه را که هر
دو بُعد قدرت و صلح را در نظر بگیرد ،ارائه میکند (بوزان.)70-123 :1386 ،
بوزان پنج بعد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و زیستمحیطی را برای امنیت در
نظر میگیرد .وی برخالف دیدگاههای پیشین که امنیت را امری عینی و واقعی به شمار
میآورند ،معتقد است که امنیت مسئلهای بینذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران است.
طبق این نگاه ،ممکن است یک اقدام در نگاه کشوری ،تهدیدی امنیتی تلقی (تعریف)
شود در حالی که کشور دیگر ،آن را مسئلهای عادی به حساب میآورد .همین رویکرد را
در روابط بین کشورها شاهد هستیم که ممکن است مسئلهای نظامی برای یک کشور،
امری حیاتی تلقی گردد در حالی که برای کشور یا کشورهای دیگر ،ضد امنیت بوده و
بهعنوان تهدید حساب شود (نصری.)109-114 :1390 ،
آنچه همیشه و از دیرباز موجب ایجاد ناامنی در منطقه غرب آسیا شده است ،نه صرفاً
رقابتهای نظامی بلکه بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی بوده که در محدوده منطقه و نه
خارج از آن روی داده است .این ناامنیزایی را میتوان در ظهور و بروز جریانهای
تروریستی -تکفیری و مسائل قومی -قبیلهای تا طرحهای شوم استعماری شاهد بود .از
این رو ،با همین نگرش چندبعدی و موسع به مقوله امنیت ،تالش میشود تا زمینههای
طرح و ارائه چنین نقشهی شومی از سوی آمریکا و با البی صهیونیستها بررسی و امکان
تحقّق آن با عنایت به زمینههای ارائهی چنین طرحی ارزیابی شود.
 -3بسترهای شکلگیری طرح معامله قرن
پروژه معامله قرن بهعنوان توطئهای بینالمللی به سردمداری آمریکا و البی صهیونیسم و
نمایندگی رژیمصهیونیستی در منطقه ،بر اساس زمینههایی که احتمال به ثمر نشستن
چنین تفکّری را باال میبرد ،ارائه شده است .بررسی دقیق ابعاد این طرح ،زمان ارائه و
گامهای اولیه اجرای آن ،نشان میدهد که سه عامل سیاست ،جغرافیا و اقتصاد ،زمینه
الزم را فراهم آورده است که در ادامه تبیین میگردند.
. Barry Gordon Buzan
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 -1-3زمینههای سیاسی
زمینههای سیاسی طرح معامله قرن ،در ابعاد منطقهای و فرامنطقهای تعریف میشوند که
وزن اثرگذاری هر کدام در روند تدوین و اجرای طرح ،متفاوت است .این زمینهها در ادامه
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
 -1-1-3شکست طرحهای پیشین و ضرورت تأمین امنیت رژیمصهیونیستی
بهطور کلی رفتار سیاسی آمریکا در قبال فلسطین ،نتیجه فشار رژیمصهیونیستی و البی-
های آن در آمریکا ،سازشگری حکام مرتجع عربی و خوی استعماری رژیم اسرائیل است.
از آنجایی که رژیم صهیونیستی نماینده انحصاری آمریکا در منطقه است ،واشنگتن در
تالش است تا مواضع خود را با رویکردهای این رژیم همسو سازد .یکی از مهمترین این
مواضع ،موضوع تثبیت اشغال فلسطین بهعنوان (باصطالح) ملک یهودیان است که این
روند باید طبق شرایط خاصی صورت پذیرد .در این مورد ،آمریکا باید فعالیت دیپلماتیک
خود را برای پذیرش روند سازش در منطقه افزایش دهد .اقدامات آمریکا بهطور خاص با
فریبکاری و فشار بر اعراب و تشکیالت خودگردان طبق مفاد توافق اسلو1انجام میشود
(قرنی.)268 :2011 ،
آمریکا علیرغم مخالفتهای نمایشی خود با اشغالگری تا سال  2004تالش کرده بود
تا با طرحهای موسوم به سازش( ،از سال  1970تا آخرین طرح «مذاکرات  ،)»2013رژیم
اسرائیل را از مخمصه تهدید «وجودی» نجات بخشیده و اشغال فلسطین را با موافقت
فلسطینیها و همسویی حکام مرتجع عرب ،قانونی سازد؛ اما با شکست آخرین مذاکرات
صلح ،در پی ارائه طرح فراگیر ،مؤثر و گستردهتر است .از این رو و با عنایت به نفوذ
صهیونیستها در دولت ترامپ و همسویی سیاستهای او با یهودیسازی قدس ،سیاست
خاورمیانهای آمریکا در این دوره ،مبتنی بر تالش بیشتر برای تأمین امنیت پایدار این رژیم
قرار گرفت .در صورت پیروزی هرچند حداقلی در این سیاست ،مرحلهی بعد ،آمریکا برای
مشروع ساختن سلطه صهیونیستها بر اراضی اشغالی ،سیاست تغییر اسناد و مصوبات
بینالمللی ذیربط را در دستور کار قرار خواهد داد.

. Oslo

1
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 -2-1-3نزاع سیاسی فلسطینی -فلسطینی
از آن جا که ورود حماس به عرصه سیاسی چندان خوشایند صهیونیستها و هواداران فتح
نبود ،اختالفات فتح و حماس بر سر هویّت دولتِ تشکیل شده به ریاست اسماعیل هنیه
در سال  2017عمیقتر شد .این اختالف ابتدا با وساطت برخی از کشورهای منطقه و طی
قرارداد تشکیل دولت وحدت ملی تا حدودی کاهش یافت؛ اما بعد از آنکه حماس ،کنترل
مراکز امنیتی فتح را بهدلیل «احتمال کودتای فتح علیه دولت هنیه» ،به دست گرفت؛
رابطه دو گروه به شبهدشمنی تبدیل شد .در نتیجه تشکیالت خودگردان مقر خود را به
کرانهی باختری منتقل کرد و با تشکیل دولتی مستقل ،دولت هنیه را به رسمیت نشناخت.
اختالف این دو جریان روز بهروز بهدلیل عمق یافتن تضاد رفتاری و نگرشی در خصوص
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی ،مقاومت سیاسی -نظامی و تعامالت اقتصادی و
انرژی ا فزایش یافت .این اختالف ،امروز به ابزاری برای غارت منابع فلسطین و انحراف
افکار عمومی جهان اسالم از آرمان قدس و در نهایت سلطه رژیمصهیونیستی بر فلسطینیان
تبدیل شده است .همچنین پس از شروع بحران سوریه در سال  2011م ،اختالفاتی در
درون جنبش حماس و بین حماس و جهاد اسالمی در خصوص تعامل یا تقابل با نظام
سیاسی سوریه ،بروز یافت تا یکپارچگی پیشین دفتر سیاسی حماس متزلزل گردد .این
نزاع سیاسی افزون بر اینکه بستری برای نفوذ کشورهای حاشیه خلیجفارس ،مصر و اردن
فراهم کرد ،زمینه را برای ارائه طرح معامله قرن فراهم نمود .طرح مذکور اگرچه میتواند
بر مشکالت اقتصادی غزه و کرانه باختری تاثیراتی بگذارد ،اما در نتیجه آن دیگر هویتی
تحت عنوان فلسطین و قدس شریف که اساس محور اتّحاد فلسطینیان و جهان اسالم
میباشد ،وجود نخواهد داشت و حقوق آوارگان فلسطینی نیز تضییع خواهد شد.
 -3-1-3تحوّالت قدرت در عربستان سعودی
نزاع بر سر قدرت در عربستان سعودی ،اگرچه ریشهای تاریخی دارد ولی طی سالهای
اخیر و با اقدامات بیپروای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و حبس تعدادی از شاهزادگان
و مخالفان آل سعود ،وارد مرحلهی جدید و البته خطرناکی شد .این نزاع که امروزه مرزهای
سیاسی داخل عربستان سعودی را درنوردیده و به آن سوی منطقه هم رسیده است ،به
گونهای شعلهور گشته که شرارههای آتش آن دامن مردم بیگناه فلسطین را هم گرفته
است.
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محمد بن سلمان بهعنوان یکی از مدعیان پادشاهی ،تالش میکند تا با بهرهگیری از
نفوذ اطالعاتی -امنیتی قدرتهای فراسرزمینی بهخصوص رژیمصهیونیستی و آمریکا ،راه
رسیدن به پادشاهی را برای خود هموار سازد .به همین دلیل ،ضمن پیروی از سیاستهای
این رژیم در منطقه ،عمالً به ابزار سران رژیمصهیونیستی برای نیل به آرزوهای چندین
سالهی خود تبدیل شده است .ولیعهد عربستان سعودی بهدلیل تعقیب و قتل وحشیانه
منتقدان سعودی از جمله جمال خاشقچی و نگرانی از احتمال شورش داخلی ،بیش از
گذشته به نیروهای امنیتی این رژیم نیاز دارد.
عربستان سعودی اگرچه تا قبل از قبحشکنی مصر در صلح با رژیم صهیونیستی،
سیاست اعالمی و تا حدودی اعمالی خو د را بر تقابل با این رژیم تعریف کرده بود ،امّا از
دههی  70میالدی تاکنون ،سیاست مصالحتجویی با صهیونیستها را برگزیده است که
این سیاست سرانجام در طرح صلح  1982موسوم به «طرح ملک فهد» 1و کنفرانس
آناپولیس2مصداق یافت (اللداوی .)317-327 :2016 ،سلسله طرحهای سعودیها برای
سازش فلسطینی -صهیونیستی و رفع ممنوعیت تعامل با رژیم صهیونیستی ،بهخصوص
پس از شکلگیری بیداری اسالمی در منطقه ،وارد مرحلهی نوینی شد .عربستان سعودی
با توجه به همراهی نکردن قدرتهای منطقهای با طرحهای سازشگرایانه و نفوذ و
مقبولیت باالی ایران در منطقه و بهطور خاص فلسطین ،تالش خود برای تحقّق سازش را
از طریق همراهی با سیاستهای آمریکایی-صهیونیستی ،دنبال میکند؛ بنابراین نزاع
قدرت در داخل عربستان سعودی و نیاز بن سلمان به حمایت سازمانهای اطالعاتی
رژیمصهیونیستی و آمریکا ،سبب همکاری سران عربستان سعودی با طرح صلح آمریکا
تحت عنوان «معامله قرن» شده است (أبوسعدة .)23 :2018 ،البته فشارهایی که برخی از
گروههای پرنفوذ داخل کشور عربستان از جمله «شورای بیعت» به بن سلمان وارد آوردند،
باعث شده که وی با شک و تردید به همراهی با واشنگتن و تل آویو در این زمینه بپردازد.

. THE FAHD PEACE PLAN
. The Annapolis Conference
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 -4-1-3کند شدن روند بیداری اسالمی
بیداری اسالمی در منطقه غرب آسیا ،نه تنها سیاستهای آمریکا در منطقه را با شکست
روبرو ساخت ،بلکه دارای آثار فرامنطقهای نیز بود .در فراسوی مرزهای منطقه ،ظهور آن
در شکلدهی به تقابل گفتمانی و تعمیق آن به حوزه نزاع خردهگفتمانی بین اسالمگرایان
و سکوالرها قابل مشاهده بود (بلقزیز .)18 -22 ،2012 ،یکی از مهمترین آثار بیداری
اسالمی ،تضعیف گفتمان مصالحه و تساهل که بهطور خاص در تعامل با جریان غربگرا
و عادیسازی روابط با رژیمصهیونیستی نمود مییافت ،بوده است .نمود دیگر بیداری
اسالمی در تقویت جریان مقاومت و رویکردهای انقالبی منطقه و تنزل جایگاه سیاسی
رژیم صهیونیستی در عرصهی بینالمللی و به خصوص منطقهای است.
پیامدهای بیداری اسالمی بر خالف منافع جریان سعودی -عبری و سکوالرهای
اقتدارگرا و برخی از جریانهای سکوالر مدّعی دموکراسیخواهی بود .لذا آنها از هیچ
اقدامی برای شکست آن ،فروگذار نکردند .از این رو ،بیداری اسالمی که رفتهرفته بستر را
برای همسویی هرچه بیشتر کشورهای عربی و اسالمی با آرمان فلسطین و شکست طرح-
های صهیونیستی فراهم میکرد ،سرانجام با توطئه صهیونیستی -سعودی و بیتجربگیِ
اسالمگرایان اخوانی در مدیریت بحران ،زمینه را برای انتقامگیری جریانهای مخالف رشد
مقاومت در منطقه ،فراهم آورد .بدین ترتیب و با کند شدن روند بیداری اسالمی،
کشورهایی که رشد و گسترش آن را برای حیات سیاسی خود خطرناک میدیدند ،گام در
مسیر بسترسازی برای محو عوامل احیای دوبارهی آن نهادند .به همین دلیل ،برنامهی
البی یهودی و سران رژیم اشغالگر قدس اینگونه شد که ارتباط کشورهای عربی با این
رژیم را عادی جلوه دهند و از سوی دیگر ،قدس و فلسطین را برای مردم منطقه و سران
نظامهای سیاسی آن ،تهدید به شمار آورند.
 -5-1-3پیروزیهای محور مقاومت
از جمله مهمترین دستاوردهای پیروزیهای محور مقاومت که بیش از پیش نظام سلطه
و متحدان منطقهای آن را به واهمه واداشت ،گسترش و تقویت روحیه مقاومت در بین
مردم مسلمان و غیرمسلمان از طریق شکلگیری هستههای جدید مقاومت در کشورهای
عراق ،سوریه ،بحرین ،افغانستان ،پاکستان و یمن است .دفاع از آرمان قدس و تقابل با

شناخت زمینههای ارائه طرح معامله قرن ،امکانسنجی تحقق آن و رسالت شبکههای برونمرزی *۸7

سلطهطلبی غربی و اشغالگری عبری ،محور کنش جهادی و اساس اتّحاد هستههای
مقاومت است .این پیروزی ها بیش از پیش موجب شد تا یکبار دیگر فلسطین به سرفصل
تحوالت جهان اسالم بازگردد .این در حالی بود که جریانهای تکفیری آن را به حاشیه
برده بودند.
شبکه ای شدن مقاومت در منطقه ،سبب شد تا کشورهایی که با خَلق داعش و دیگر
گروههای تروریستی-تکفیری ،نظیر جبهه النصره (فتحالشام) بیداری اسالمی را به انحراف
کشاندند ،از ترس تسرّی آن به داخل کشورهای خود (عربستان سعودی ،امارات ،بحرین و
 )...یا اتحاد بیشتر مسلمانان در راستای تقابل با موجودیت آنها ،کوشیدند تا مقابله خود
با رشد مقاومت را در دو عرصه نظامی و سیاسی ،بیش از گذشته ،توسعه بخشند .آنها
چون توانایی رویارویی نبرد نظامی طوالنی با این محور را در خود ندیده و نمیبینند،
عمدتاً اهرمهای نرم خود را به کار انداختند.
 -6-1-3افزایش قدرت و مقبولیت منطقهای ایران
جمهوری اسالمی ایران با رویکرد انساندوستان و دیدگاه مکتبی و با تاکید بر وحدت
جهان اسالم ،نسبت به ستم سلطهطلبان بر مردم منطقه بیتفاوت نبوده و از هیچ تالشی
برای کمک به آنها ،دریغ نورزیده است .عالوه بر این ،جمهوری اسالمی ایران برای تأمین
امنیت ملّی خود ،با تهدیدهایی که خارج از مرزهای جغرافیایی ایران ظهور یافتند ،به
مقابله پرداخته و میپردازد .از این رو و با عنایت به اینکه ایران برای انقالب اسالمی مرزی
جغرافیایی قائل نیست ،از مقبولیت نسبی در بین مردم منطقه و تمایل کشورهای منطقه
و دیگر قدرتهای فرامنطقهای برای همکاری و ائتالف با ایران ،در راستای تشکیل ائتالف-
های منطقهای بهره برده است تا بتواند بهتر و سریعتر آرمانهای ایدئولوژیک خود در
حمایت از مستضعفان و یاری مظلومان را محقّق سازد .با تداوم حمایتهای ایران از آرمان
فلسطین ،پیروزی ائتالف محور مقاومت به رهبری ایران بر سلطهطلبی غربی -عبری و
اشغالگریهای برخی کشورهای مرتجع عربی ،گستره مقبولیت ایران در منطقه بیش از
پیش افزایش یافت .این مقبولیت سبب شد تا جریانها و کشورهای مخالف محور مقاومت
و به طور خاص انقالب اسالمی ،در پی محدودسازی رشد نفوذ ایران برآیند .از این رو ،نه
تنها اندیشکدههای آمریکایی -صهیونیستی که سران نظامی -امنیتی آنها نیز بر مقابله با
نفوذ ایران در منطقه تأکید داشته و دارند.
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 -7-1-3روابط آشکار و پنهان کشورهای عربی با رژیمصهیونیستی
از دیرباز ،یکی از موانع جدّی ارتباط شفاف کشورهای عربی و اسالمی با رژیم اشغالگر،
مسئلهی فلسطین بود .از این رو ،صهیونیستها از هر حربهای برای اینکه مسئله فلسطین
را از اولویت مردم و سران این کشورها خارج کنند ،بهره میگیرند .در این میان ،رهبران
وابسته برخی کشورها چون امارات ،مصر ،اردن و عربستان سعودی ،به صورت علنی و
برخی نیز به شکل پنهانی ،ارتباط خود با این رژیم را نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در
عرصه سیاسی -امنیتی نیز از سر گرفتند .البته کشورهایی چون مصر و اردن ،از سالها
قبل با صهیونیستها ارتباط داشتند که پس از کودتای ژنرال سیسی در سال  2013م،
این روابط گسترش بیشتری پیدا کرد.
تالش نظامهای اقتدارگرای عرب برای برقراری رابطه با رژیمصهیونیستی و نیازمندی
این رژیم به ارتباط رسمی با آنها برای کسب مشروعیت ،سبب شد تا صهیونیستها از
فضای نیازمندی کشورهایی چون عربستان سعودی و نفوذ خود در کشورهایی دیگر
همچون امارات ،اردن و مصر ،برای هسموسازی با سیاستهای اشغالگرایانه خود در
راستای محو آرمان فلسطین یا به حاشیهرانی آن ،تالش کنند .رژیم اسرائیل از روابط خود
با مصر ،عربستا ن سعودی ،اردن و امارات به خوبی بهره برده و نگرش آنها را به ضرورت
تحقّق طرحی جهت پایانبخشی به مسئله فلسطین بهعنوان مسئلهای که از ابتدا تاکنون
چالشهای بسیاری برای کشورهای عربی ایجاد کرده است ،مدیریت کرد (الصفاری:2018 ،
.)17
 -2-3زمینههای اقتصادی
 -1-2-3بحران اقتصادی کشورهای منطقه
نوسانات قیمت انرژی و ارز در بازارهای جهانی پیامدهای منفی بسیاری برای ساختارهای
اقتصادی به خصوص منطقه غرب آسیا و بهطور ویژه بازار بورس عربستان سعودی و اقتصاد
امارات داشت.
از سوی دیگر ،کشورهایی چون مصر که همیشه از مشکالت اقتصادی رنج میبرد ،به
دلیل درگیری های داخلی و ناامنی ،از صنعت گردشگری نیز محروم شدند و معضالت
اقتصادی آنها ،دوچندان شد (فؤاد .)13 :2018 ،در این میان ،گسترش جریانهای
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تروریستی -تکفیری و افزایش منازعات داخلی در این کشورها و جنگهای تحمیلی بر
مردم منطقه ،نه تنها منابع اقتصادی کشورهای منطقه را نابود کرد که موجب افزایش
تعداد بیکاران و گسترش فقر شد .همین زایش بیسابقهی فقر و نابودی شریانهای خروج
از بحرانهای مالی ،سبب شد تا حکام عرب برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی و
جلوگیری از تعمیق اعتراضات و نارضایتیهای مردم ،حاضر به پذیرش توافقنامهها و طرح-
هایی شوند که تا قبل از این ،مقابله با چنین پیشنهادهایی را هویت سیاسی خود به شمار
میآورند .از جملهی این طرحها واگذاری دو جزیرهی راهبردی تیران 1و صنافیر 2به
عربستان سعودی توسط مصر و همسویی برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس برای
مطامع آمریکا و رژیمصهیونیستی بود.
 -3-2-2اهمیت ذخایر انرژی در معادالت قدرت
سرزمین فلسطین و بهطور خاص باریکه غزه و کرانه باختری ،سرشار از منابع نفتی و گازی
است که بخش چشمگیری از این منابع ،امروزه تحت سیطره صهیونیستهاست و
فلسطینیها هیچ سهمی از آن ندارند (سنخینی .)23-41 :2003 ،به دلیل اکتشافهای
جدید در منطقهی رنتیس3راماهلل و سواحل باریکه غزه توسط صهیونیستها و سود بسیار
زیاد ناشی از فروش آن به مردم فلسطین و صادرات آن ،نه تنها رژیمصهیونیستی که برخی
کشورهای منطقه چون مصر هم به دنبال این هستند که اگر امکان بهرهبرداری بیشتر از
این منابع نیست ،با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک غزه و راه ارتباطی مدیترانه ،ضمن
ترانزیت کاالهای اساسی خود ،روابط اقتصادی با کشورهای حاشیهی خلیجفارس و عراق
را تقویت کنند .به همین دلیل مصر و تا حدودی اردن ،پیوستن و حمایت از معامله قرن
از منظر آوردههای مالی احتمالی که برای آنها دارد ،مینگرند.
نیازمندی مالی کشورهای منطقه و وجود پتانسیلهای حاصل از پذیرش و اجرای
معامله قرن ،محدود به غزه و کرانه باختری نمیشود ،بلکه تبادل اراضی بین رژیم
صهیونیستی و مصر در موضوع معاوضه  720کیلومتر از صحرای سینا در مقابل همین
مساحت از صحرای نقبِ4رژیم اشغالگر و پروژههای عمرانی بن سلمان در شمال صحرای
1
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سینا را نیز شامل میشود .در واقع به هنگام تحقّق چنین پروژهای ،با احداث بندر آبی،
تأسیس ایستگاههای آبشیرین کن و انتقال انرژی ،سود هنگفتی به برخی کشورها چون
عربستان سعودی ،مصر ،اردن و حتی کویت و عمان (از طریق گسترش مبادالت تجاری
خود) و در نهایت رژیمصهیونیستی خواهد رسید.
 -3-2-3بحران مالی فلسطین
فلسطین و به طور خاص غزه ،در حالی که منابع اقتصادی بسیاری را در خود جای داده
که موجب طمع نواستعمارگران و صهیونیستها شده است ،به دلیل کارشکنیهای داخلی،
منطقهای و انفعال سازمانهای بینالمللی ،امروز از مشکالت جدی مالی رنج میبرد به
گونهای که بانک جهانی وضعیت اقتصادی غزه را وخیم گزارش میکند .از این رو ،طبق
گزارشهای این سایت ،نرخ بیکاری در غزه  70درصد بوده و از هر دو فلسطینی ،یک نفر
با فقر دست و پنجه نرم میکند.
اگرچه مردم غزه با حفر تونل به صحرای سینا توانستند محاصره را دور بزنند ،ولی بعد
از شکست انقالب  25ژانویه  2011م مصر (روی کار آمدن محمد مرسی) و کودتای
عبدالفتاح السیسی ،کار تخریب تونلها و رهاسازی آبهای شور دریای سرخ و تأسیس
دیوار فوالدین در مرز سینا و غزه از سوی دولت کنونی مصر ،آغاز شده است .امروزه (2018
م) بیش از  80درصد تونلها تخریب شده است و مابقی تونلها هم با ساخت دیوار یاد
شده ،بیکاربرد شدند (أبوسعدة )9-7 :2018 ،افزون بر این ،عبدالفتاح السیسی ،به بهانه
جلوگیری از نفوذ گروههای تروریستی به صحرای سینا ،گذرگاه رفح را هم غالباً بسته نگه
میدارد که این امر ،نه تنها مانع انتقال کاالهای اساسی به غزه شد ،بلکه با اقدامات
غیرانسانی رژیم صهیونیستی و محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیالت خودگردان
فلس طین در جلوگیری از انتقال دارو و تجهیزات درمانی به غزه ،بحران مالی و انسانی غزه
را دو چندان کرد.
در کنار وضعیت خطرناک انسانی غزه در نتیجه سیاستهای خصمانه محمود عباس
علیه حماس ،تشکیالت خودگردان هم با مشکالت مالی جدی روبروست .به خصوص که
در مواردی حاضر به همکاری با صهیونیستها در مسائل انرژی نشده است .تشکیالت
خودگردان که به کشورهای منطقهای و اروپایی -آمریکایی وابستگی اقتصادی جدی دارد،
تالش می کند رفتار سیاسی خود را نیز مطابق نگرش مطلوب آنها تنظیم کند .تشکیالت
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خودگردان به دلیل کاهش یا قطع کمکهای مالی کشورهای حاشیه خلیجفارس
بهخصوص عربستان سعودی و همچنین کاهش کمکهای اروپا و تأثیر بحرانهای
اقتصادی جهانی ،از مشکالت جدی مالی رنج میبرد بهطوری که به سختی میتواند حقوق
کارکنان خود را بپردازد .حال با چنین وضعیتی ،آمریکا به عباس پیشنهاد کمک  5میلیارد
دالری میدهد تا معامله قرن را قبول کند (أبوکریم )2018 ،و طرفهای همراه با معامله
نیز تالش می کنند تا فواید اقتصادی موقتِ اجرای معامله را برای مردم غزه و کرانهی
باختری ،تشریح کنند .به نظر میرسد که طرّاحان و مجریان معامله قرن ،به هنگام طرّاحی
ابعاد چنین طرحی ،بیشک به وجود چنین معضالتی آگاه بوده و آنها را بهعنوان پتانسیل
و عاملی برای پذیرش هرچه زودتر و کاملتر طرح خود در نظر داشتند.
 -3-3زمینههای ژئوپلیتیک
 -1-3-3اهمیت جغرافیایی کرانه باختری
جایگاه کرانه باختری در معامله قرن ،بهگونهای است که در صورت اجرای آن ،عمالً نبض
راهبردی مقاومت در فلسطین در دستان صهیونیستها قرار خواهد گرفت .دشت کرانه
باختری از نظر وسعت ،مساحتی بالغ بر  5600کیلومترمربع و از لحاظ جمعیت ،دو میلیون
و ششصد هزار نفر دارد و در موقعیتی قرار گرفته است که اوال فاصله اندکی با شهرهای
مهم رژیم صهیو نیستی دارد و ثانیاً به دلیل قرار گرفتن در مرکزیت فلسطین ،با بسیاری
از شهرهای خود فلسطین هم ارتباط جغرافیایی دارد (حواتمة .)9-11 :2000 ،از منظر
استراتژیک ،این منطقه به دلیل انفعال تشکیالت خودگردان ،نفوذ باالی صهیونیستها در
آن و خلع سالح شدن مردم ،عمالً جز اراضی تحت نظارت صهیونیستی است.
کرانه باختری با سرزمینهای اشغالی ارتباط بسیار نزدیکی دارد ،به گونهای که اگر
قرار باشد موشکی از کرانه باختری به تلاویو ارسال شود ،نیازی به موشکهایی با برد باال
نیست؛ بلکه موشکهای با برد  20کیلومتر نیز کفایت میکند .به همین دلیل است که
تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تسلیح کرانه باختری (خامنهای،)1393/9/4 ،
موجب هراس مسئوالن صهیونیستی شد .حضور تعداد زیادی از جمعیت فلسطینیان در
این منطقه و تعداد باالی شهرکنشین ،کرانه را برای هر دو طرف فلسطینی و صهیونیستی،
با اهمیت کرده است .از این روست که در طرحهای پیشین آمریکایی -صهیونیستی و
بهطور خاص طرح معامله قرن ،تقسیمبندی اراضی فلسطیننشین به سه منطقه «الف»،
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«ب» و «ج» و واگذاری آن به کشورهای مختلف ،مورد توجه است .طبق طرح معامله
قرن ،بخش غالب کرانه باختری تحت اشراف صهیونیستها قرار میگیرد و بقیه نیز از نظر
نظامی -امنیتی تحت تسلّط صهیونیستها و از منظر مدنی زیر نظر فلسطینیان خواهد
بود (طبیب.)2017 ،
با توجه به اهمیت استراتژیک کرانه باختری ،در صورت حمایت از فلسطینیان همسو
با مقاومت در این منطقه ،امکان استمرار و تقویت مقاومت در تقابل با صهیونیستها و
وارد آوردن ضربات مهلک بر پیکره رژیم صهیونیستی ،بیشتر خواهد بود .بالعکس در صورت
تسلط بیش از پیش صهیونیستها بر کرانه باختری ،سودهای هنگفت مالی به رژیم
اشغالگر خواهد رسید .این عوامل ،حکایت از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواسترتژیک این منطقه
دارد.
 -3-2-3جایگاه امنیتی -استراتژیکی صحرای سینا
افزون بر جایگاه تمدنی صعودی سینا و اهمیت شهر العریش1در کمکرسانی به نوار غزه،
صحرای سینا به دلیل موقعیت استراتژیک ،از دیرباز مورد توجّه صهیونیستها بود تا از هر
فرصتی برای جداسازی آن از مصر بهره بگیرند .لذا در معاهده کمپ دیوید نیز صحرای
سینا مهم ارزیابی شده است .این صحرا که تا سال  1956تحت اشغال صهیونیستها بود،
با قطعنامهی سال  1956سازمان ملل بازپس گرفته شد ،ولی در سال  1967برای بار دوّم
تحت اشغال آنها قرار گرفت؛ اما از سال  1982م ،نظامیان صهیونیست ،منطقه را ترک
کردند (دهقانیپوده.)45-35 :1390 ،
نیروهای امنیتی رژیمصهیونیستی امروزه و علیرغم گذشت بیش از  35سال از خروج
رسمی این رژیم از منطقه یاد شده ،به گونهای نفوذ دارند که بیشتر مسافران این منطقه،
غالباً از طریق شرکتهای سیاحتیِ صهیونیستی اجازه ورود میگیرند .همچنین نمود
جدّیتر نفوذ رژیم اسرائیل را میتوان در شرایط امنیتی حاکم بر فضای عمومی زندگی
مردم این منطقه حتی بادیهنشینان شاهد بود .بهطوری که مردم شرمالشیخ همه گردن-
آویزی برای شناخته شدن بر گردن دارند تا از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار نگیرند
(أبوسعدة.)4 :2018 ،
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صحرای سینا بهدلیل گسترش حضور جریانهای تکفیری و افراطی در آن ،امروزه بیش
از گذشته محل جوالن امنیتی -نظامی ارتش مصر و رژیم صهیونیستی شده است.
صهیونیست ها برای اینکه حضور خود در صحرای سینا را امری ضروری جلوه دهند ،به
صورت پنهانی از جریانهای تکفیری و افراطی در آن منطقه حمایت میکنند تا نظام
سیاسی مصر را در اداره چنین بحرانی ناتوان نشان دهند و از این طریق ،حضور خود را
بیشتر کنند .از سوی دیگر ،طبق طرح معامله قرن ،میبایست  720کیلومتر از صحرای
سینا در ازای  720کیلومتر از صحرای نقب ،بین مصر و رژیم صهیونیستی معاوضه شود.
این بند و تقسیمبندی های جغرافیایی دیگر در همین معامله ،رسماً بستر نفوذ باالی
صهیونیستها بر سینا را فراهم میکند تا از سویی امنیت خود را تضمین کنند و از سوی
دیگر از موقعیت ژئوپلیتیکی آن به خوبی بهره ببرند (أبوسعدة.)6 :2018 ،
 -3-3-3اهمیت فرهنگی مسجداالقصی
مسجداألقصی که از دیرباز قبلهگاه و مرکز اتّحاد سیاسی مسلمانان در حمایت از آرمان
فلسطین بوده است ،امروزه و به دلیل موقعیت استراتژیک سیاسی و فرهنگی آن در جهان
اسالم ،به نشانهای برای تقابل با اشغالگری رژیمصهیونیستی تبدیل شده است .به همین
دلیل ،بیش از گذشته در تیررس صهیونیستها برای رسمیسازی سلطه خود بر شهر
بیتالمقدس قرار گرفته است.
در کنار تالشهای دیپلماتیک صهیونیستها ،برخی از نظریهپردازان یهودی که موافق
تشکیل دولت صهیونیستی هستند ،از سالهای گذشته به نظریهپردازیهای مجعول در
خصوص تعلق مسجداالقصی به یهود میپردازند .در همین زمینه ،آنها بر تأسیس سوّمین
معبد یهودیان در این مسجد تأکید میکنند .همین موضوع باعث شده است تا برخی از
خاخامهای یهودی ،نه تنها اقدامات رژیمصهیونیستی را در اشغال مسجداالقصی تأیید
کنند ،بلکه آن را احیای دین یهود بدانند (أبوحاکمة .)46-53 :2008 ،از آنجایی که
صهیونیستها معتقدند بقایای مهم ترین معابد دین یهود در زیر حرم شریف قرار دارد،
خاخامهای افراطی و نظامیان رژیم اشغالگر ،مانع عبادت مسلمانان در مسجداالقصی
میشوند ،چرا که آنها معتقدند این مکان بسیار مقدّس است .این موضوع به همراه تاثیراتی
که مسجداالقصی از نظر مذهبی و سیاسی در حمایت مسلمانان از فلسطین و اجماع آنها
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بر تقابل با اشغالگری صهیونیستها میگذارد ،موجب شده است تا صهیونیستها با روی-
کار آمدن دولت ترامپ ،هرچه بیشتر به دنبال رسمیّتبخشی به تسلط نامشروع خود بر
قدس از طریق طرح معامله قرن شوند.
 -4امکانسنجی تحقّق طرح معامله قرن
موانع تحقق نهایی و البته پایدار طرح معامله قرن را میتوان به سه سطح ملّی ،منطقهای
و فرامنطقهای تقسیم کرد.
 -1-4سطح ملّی
 -1-1-4افکار عمومی فلسطین
با عنایت به ابعاد متعدّد طرح و پیامدهای آن برای مردم فلسطین و بهطور خاص ساکنین
غزه و کرانه باختری ،ضروری است که مردم این منطقه حاضر به پذیرش آن شوند .در
واقع برای اجرای مفاد سرزمینی معامله ،فضای آرام و امنیتی مورد نیاز است که مخالفت
نکردن عموم مردم این مناطق ،از اصلیترین لوازم آن میباشد .روحیه جهادگرایانه
فلسطینیان به خصوص اهالی غزه ،نشان میدهد که افکار عمومی این منطقه ،به راحتی
حاضر به پذیرش چنین طرحی نخواهند شد .امّا تغییر روحیه مردم در کرانه باختری که
با تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی آنها طی سالهای اخیر ،تشدید هم شده است ،احتمال
سکوت آنها در مقابل طرح معامله قرن را منعکس میسازد .امّا از آنجایی که تشکیالت
خودگردان نیز حاضر به پذیرش مفاد طرح نشده است ،به نظر نمیرسد که ساکنان کرانه
حاضر به پذیرش بی قید و شرط آن گردند.
 -2-1-4گروههای سیاسی فلسطینی
اگرچه تاکنون تمامی جریانهای سیاسی فلسطین حاضر به پذیرش معامله نشدند ،اما
اختالف و شکاف جدی بین فتح و حماس و تا حدودی جهاد اسالمی و حماس در مسائل
ملی و فراملی ،میتواند منجر به ایجاد تزلزل در مواضع برخی گروهها و در نتیجه پذیرش
معامله قرن شود .نفوذ بازیگران منطقهای مانند مصر ،اردن ،امارات و عربستان سعودی در
میان گروههای فلسطینی به خصوص جنبش فتح و رایزنیهای دیپلماتیک بازیگران آنها
با هر کدام از طرفهای فلسطینی درگیر ،احتمال عقبنشینی برخی گروههای فلسطینی
به ویژه فتح را به همراه خواهد داشت .هرچند در نهایت اجماع ملّی در پذیرش طرح،
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حاصل نخواهد شد .ضمنا بهنظر نمیرسد تشکیالت خودگردان و فتح نیز به راحتی حاضر
شوند اجازه اجرای طرح را بدهند .به گونهای که حماس در بیانیهی هفتاد و یکم خود،
ضمن تأکید بر حق مسلّم فلسطینیها ،بر شکست این طرح تأکید کرد (پایگاه خبری
رسمی حماس .)2018 ،همچنین جنبش فتح نیز آمادگی خود را برای رویارویی هر طرحی
که خواهان تسویهی فلسطین است ،اعالم داشت (سمااإلخباریة.)2017،
 -2-4سطح منطقهای
 -1-2-4افکار عمومی جهان اسالم
تحقّق طرحی اینچنینی آن هم در رابطه با نخستین قبلهگاه مسلمانان ،بیتردید نیاز به
همراهی اف کار عمومی و فضای اجتماعی جهان اسالم دارد .اگر مردم منطقه حاضر به
همراهی با آن نشوند ،نه تنها کشورهای بازیگر چون مصر ،اردن ،عربستان سعودی و تا
حدودی امارات بلکه کشورهای دیگر نیز با چالشهای جدّی نارضایتی داخلی و باال گرفتن
تضادهای ملی روبرو خواهند شد .از این رو ،به نظر میرسد که نظامهای سیاسی حاکم بر
کشورهای منطقه نیز تا جایی که کار به نزاع ملی نکشد ،با اجرای معامله قرن همسو و
همراه خواهند بود؛ بنابراین و با توجه به تصویر منفی رژیم صهیونیستی در منظر عمومی
مردم و اقدامات موذیانه فرهنگی ،امنیتی و سیاسی این رژیم (با هدف حاشیهرانی بیت-
المقدس) به نظر نمی رسد که افکار عمومی جهان اسالم حاضر به پذیرش چنین طرحی
شود.
 -2-2-4مواضع جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایران با کمکهای انساندوستانه خود به مردم منطقه ،مبارزه واقعی با
تروریسم و حمایت همه جانبه از آرمان فلسطین ،بیش از پیش وجههای مثبت و مردمی
در منطقه دارد .چنین وجهه کاریزما در کنار قدرت نظامی آن ،گستره نفوذ و اثرگذاری
آن نه تنها در بین مردم که حتی بین مسئوالن کشورهای منطقه را افزایش داده است .به
همین دلیل ،موضعگیریهای آن در قبال مسائل منطقه ،امروزه بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد .با مخالفت رسمی و قطعی جمهوری اسالمی ایران با این معامله ،به نظر میرسد
تحقق نهایی و کامل معامله ،ممکن نیست .کما اینکه مقام معظم رهبری درباره طرح
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معامله قرن فرمودند« :البتّه بدانند که این معاملهی قرنی که آنها فکر کردهاند ،به توفیق
الهی هرگز تحقّق نخواهد یافت» (خامنهای.)1397/4/24 ،
 -3-2-4مواضع جریانهای سیاسی اسالمگرا
جریانهای اسالمگرای منطقه به خصوص اخوانالمسلمین به دلیل همراهی مصر ،در مقابل
اجرای این معامله سکوت نخواهند کرد و از نفوذ خود در بین عموم مردم برای تقابلسازی
با نظامهای سیاسی بازیگر در معامله ،بیشترین استفاده را خواهند کرد .امّا به نظر نمیرسد
که جریانهای تکفیری -جهادی و تا حدودی القاعده ،واکنش مؤثری داشته باشند.
 -4 -2-4چالشهای داخلی نظامهای سیاسی
نزاع سیاسی حاکم بر فضای داخلی بسیاری از نظامهای سیاسی منطقه ،امروزه به اندازهای
عمق پیدا کرده است که در برخی کشورها چون لیبی ،سودان ،بحرین ،امارات و عربستان
سعودی ،ظهور و بروز ملموس دارد و در دیگر کشورها همچون تونس ،مصر و ترکیه،
آتشفشان خاموشی است که اجازهی مشارکت فعال نظام حاکم بر این کشورها در طرحهای
منطقهای و فرامنطقه ای که با هدف خیانت به آرمان فلسطین شکل گرفته است،
نمیدهد.
 -3-4سطح فرامنطقهای
اجرای معامله قرن در عرصه فرامنطقهای با دو مشکل جدی روبروست که یکی به مقبولیت
شکننده دونالد ترامپ در محافل سیاسی آمریکا و سازمانهای بینالمللی برمیگردد و
دیگر ی هم به تقابل سیاسی و راهبردی روسیه ،آمریکا و اروپا در مسائل مربوط به غرب
آسیا مربوط میشود .از آن جایی که این طرح به حضور ترامپ و نفوذ باالی صهیونیستها
در دولت و کنگره آمریکا ارتباط دارد ،در صورت پایان یافتن عمر دولت کنونی آمریکا ،اگر
این معامله لغو نشود ،حداقل معلق خواهد شد .از سوی دیگر ،به نظر نمیرسد که روسیه
بهعنوان یکی از بازیگران فعال در فضای کنونی غرب آسیا ،به این طرح بی توجه باشد .لذا
نمیتوان گفت که معامله قرن با موانع بینالمللی روبرو نیست و همه چیز بسته به پذیرش
و اجماع منطقهای است.
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به این عوامل باید نابسامانیهای داخلی در رزیم صهیونیستی و تزلزل دولت نتانیاهو پس
از شکست مفتضحانه این رژیم در نبرد  2روزه در مقابل غزه در ماه ژوئن سال  2018م
را نیز افزود.
نتیجهگیری
طرح موسوم به معامله قرن که از سوی آمریکا و با نگرش صهیونیستی دنبال میشود ،با
امید به پتانسیلهایی ارائه شده است که در عرصه سیاسی ،فرهنگی -اجتماعی ،ژئوپلیتیک
و اقتصادی ،بسترساز تحقّق آن خواهند بود .از این رو ،پرسشی که این تحقیق دنبال کرد،
رمزگشایی از این بسترها و در مرحلهی بعد ،امکانسنجی تحقّق آن بوده است .واکاوی
رفتار سیاسی -امنیتی رژیم صهیونیستی و ترامپ از زمان روی کار آمدن دولت جدید
آمریکا ،نشان میدهد که این طرح ،با توجه به زمینههایی چون ضرورت تأمین امنیت
رژیم صهیونیستی در شرایطی که تمامی طرحهای پیشین برای تحقق چنین هدفی
شکست خورده است ،وجود منازعه سیاسی بین گروههای فلسطینی ،تالش بن سلمان
برای قبضه قدرت در عربستان سعودی و نیاز جدی او به حمایت و همراهی صهیونیستها،
تزلزل در روند بیداری اسالمی و پیروزیهای پی در پی محور مقاومت ،افزایش قدرت
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران در کنار گسترش مقبولیت آن در بین مردم منطقه و
همینطور آشکا ر شدن روابط پنهان برخی از کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس،
تدوین و ارائه شده است.
از سوی دیگر ،افزایش روزافزون بحران اقتصادی در کشورهای منطقه ،گسترش بحران
مالی در فلسطین به خصوص در غزه و تا حدودی کرانه باختری ،اهمیت باالی ذخایر تازه
اکتشاف انرژی در معاد الت قدرت ،بسترهای مالی الزم را بیش از پیش آماده کرده است.
در کنار دو زمینه کالن اقتصادی و سیاسی ،اهمیت باالی مسجداالقصی بهعنوان مرکزی
فرهنگی و محوری در جهان اسالم ،جایگاه استراتژیک و محوری صحرای سینا و کرانهی
باختری رود اردن در معادالت منطقهای و بهطور خاص جغرافیای سیاسی رژیم
صهیونیستی ،صهیونیست ها را بر آن داشت تا از اهرم فشار دولت کنونی آمریکا برای
پیشبرد طرحی جدید استفاده و اهداف اشغالگرایانه خود را دنبال کنند تا از این طریق
به زعم خود به این رژیم ،مشروعیت ببخشند.
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بررسی ظرفیت هر کدام از زمینههایی که بهمثابه محرّکی برای ارائه و طرح معامله
عمل میکنند ،نشان میدهد که تحقّق نهایی آن به سادگی امکانپذیر نیست .همراه
نشدن افکار عمومی جهان عرب و ساکنان کرانه باختری و غزه و همینطور ناتوانی بازیگران
طرح در مدیریت بحرانهای ناشی از اجرای احتمالی طرح ،از جمله موانع میباشد ضمن
اینکه مانعی بزرگ چون جریان مقاومت وجود دارد که روز به روز به دلیل ایثار و فداکاری-
های خالصانه در دفاع از قدس شریف و مردم فلسطین ،مقبولیت بیشتری بین جهان اسالم
پیدا میکند .لذا مجموع عوامل و متغیرهای تاثیرگذار ملی ،منطقهای و فرامنطقهای
ترسیمگر نامحتمل بودن اجرای طرح معامله قرن میباشد.
محورها و پیشنهادهای رسانهای
شبکههای برونمرزی صداوسیما که جامعه هدف آنها در سطوح مختلف داخل فلسطین
(رادیو فلسطین) ،منطقه (تلویزیونهای العالم ،الکوثر و سحر و رادیو عربی -آفریقایی) و
فرامنطقه (پرس تی وی) تعریف شده است ،متناسب با مباحثی که در سه سطح ملی،
منطقهای و فرامنطقهای پیرامون طرح معامله قرن در مقاله تبیین شد ،اهمیت دارد هرچه
بیشتر برنامه هایی برای تنویر افکار مخاطبان و کنشگران اجتماعی و سیاسی درباره این
معامله و پیامدهای آن تهیه و پخش کنند .در ادامه تعدادی از محورهای رسانهای ارائه
میشود:
 .1ساخت فیلمهای مستند کوتاه برای توصیف ماهیّت و اهداف آشکار و پنهان معامله قرن
با تمرکز بر زمینههای سیاسی ،اقتصادی و ژئوپلیتیک مطروح در این مقاله.
 .2تهیه مجموعه برنامههایی از رویکردهای تحقیرآمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی به
مسلمانان ،اعراب و تحقیر هویّت عربی و اسالمی در طول تاریخ.
 .3تبیین پیامدهای مخرب طرحهای آمریکایی -صهیونیستی برای جهان اسالم در
برنامههای کارشناسمحور.
 .4تأکید بر جایگاه تاریخی و اهمیت وحدتبخش مسجداالقصی و اماکن مذهبی سرزمین
فلسطین برای کل جهان اسالم.
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 . 5تبیین مواضع پایدار و مستحکم جمهوری اسالمی ایران در حمایت از آرمان فلسطین
با محوریت آراء و بیانات امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن و مردم
ایران.
 .6بررسی انتقادی مواضع چندگانه کشورهای مختلف عربی در خصوص طرح معامله قرن
و تأکید بر لزوم وحدت رویه برای به حاشیه رانی و طرد آمریکا و رژیم صهیونیستی بهعنوان
دو کنشگر غیرمنطقهای و نامشروع.
 .7تهیه گزارش های مستمر مبنی بر نارضایتی مسلمانان از طرح معامله قرن؛ انعکاس
پررنگ راهپیمایی فلسطینیان با عنوان «بازگشت».
 .8تهیه برنامههای کار شناس محور درباره همکاری عربستان سعودی ،امارات و مصر با
طرح معامله قرن و ابعاد خیانت آنها به آرمان فلسطین از زبان کارشناسان.
 .9تأکید بر لزوم وحدت گروهها و گرایشهای مختلف سیاسی در فلسطین برای مقابله با
طرحهای آمریکایی -صهیونیستی در برنامههای خبری و غیرخبری.
 .10تشریح علل شکست طرحهای قبلی سازش و تبیین ضعیف بودن امکان تحقق طرح
معامله قرن بر اساس دالیلی که در سه سطح ملی ،منطقهای و فرامنطقهای در مقاله
بررسی شد.
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