
  

 

 

 

 بر جبهه مقاومت یستیونیصه میروابط عربستان و رژ یساز یعاد ریتأث

  1احمد زارعان 

 

 

 

 
 14/41/1931پذيرش نهايي:  تاريخ       11/40/1931تاريخ دريافت: 

 چکیده 
ساایی   های مهمی را در مسیر عاادی  عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر گام

ای جبهاه م اوما     اند. ای آنجا کاه ایاد دو کراورش دشاممان مم  اه      روابط با یکدیگر برداشته
هاایی را   ها تهدیدها و فرص های استراتژیک آن ای و همکاری شوند همگرایی مم  ه محسوب می

هاا و روش   آوری داده ای در جمع کمد. اید م اله با استفاده ای روش کتابخانه برای ایران ایجاد می
تهدیادها و  »ها به دنباال ااساب باه ایاد ساسال اسا  کاه         تحلیلی در تحلیل یافته توصیفی ا 

«  اوما  ییسا    سایی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی بارای جبهاه م   های عادی فرص 
هاای   سایی روابط با رژیم صهیونیستی بارای دولا    عادیدهد اگر یه  نتایج اید م اله نران می

هاا باه دلیال وجاود نارمید       باشد و اید هزیمه برای ساعودی  عربی و اسالمی دارای هزیمه می
شریفید در اید کرور بیرتر اس  تمایل عربساتان بارای نزدیکای و بهباود رواباط باا رژیام        

نیستی ناشی ای تالش اید کرور برای تغییار موایناه رادرر در مم  اه باه نفاع خاود و        صهیو
باشد. افزایش ضریب تهدید علیاه جبهاه م اوما ش افازایش      سایی در م ابل تهدیدها می مواینه

س ح ممایعه به دلیل ناتوانی عربستان و رژیم صهیونیستی در مدیری  ممایعه و سرع  گارفتد  
سایی رواباط عربساتان و رژیام صهیونیساتی      ای هستمد که عادی مدهروند سایش سه تهدید ع

در م ابلش افزایش نفاو  گفتماان م اوما  در جهاان     برای جبهه م اوم  به وجود آورده اس . 
هاای   همگرایای بیراتر جبهاه م اوما  و جمابش     ش اسالم به عموان تمها راه نل مسئله فلس ید

گرایای   ه جبهاه م اوما  در خصاوا فایفاه    ب الن اتهامار وارد شده با و  م اوم  فلس یمی
 های جبهه م اوم  در اید روند هستمد. فرص 

 واژگان کلیدی
 ش مواینه ردررش مواینه تهدیدجبهه م اوم عربستانش رژیم صهیونیستیش 

                                                                                                                                        
دانشگگاه جگام     الملل نیمدرس و پژوهشگر دانشکده و پژوهشکده مطالعات ب ،یشناس جامعه یدکتر. 1

 WWW.AHMADZAREAN.IR)ع( نیامام حس

 191ـ  160 ؛ صفحات1931تابستان  ،81، پیاپي 2، شماره بیستمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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 مقدمه. 1

 ژئلاکلنگگلمیکی و ژئگگلپلیتیکی اسگگترایژیکی، متگگراک  هگگای ظرفیگگ  و هگگا ویژگگگی

 جهگان  مناطق خیزیرین بحران و یرین پرآشلب از ییک به را منطقه این خاورمیانه،

 از پگ   یکگی  فراملگی  و ملی فروملی، سطح در که هایی بحران اس . کرده یبدیل

 و ملجگلد  هگای  نظگ   و قگدرت  های چارچلب دهند می رخ خاورمیانه در دیگری

 در کگه  ای حادثه یرین مه  دهند. می قرار خلد یأثیر یح  مستمر طلر به را مستقر

 و صگدام  سقلط داد قرار خلد یأثیر یح  را منطقه در قدرت ملازنه اخیر دهه دو

 کگه  ایگن  بگر  عالوه حادثه، این پی در بلد. 3002 سال ابتدای در عراق بعث رژی 

 هگ   دولتی عراق، در شد نابلد مقاوم  جبهه ای منطقه دشمن و یهدید بزرگترین

 صگلرت  بگه  را قاومگ  م ای منطقگه  قدرت که شرایطی آمد؛ کار روی ایران با سل

 و داعش ملجلدی  اعالم سلریه، بحران روزه، 22 جنگ داد. افزایش چشمگیری

 همراه به یروریستی سازمان این یلسط عراق و سلریه از بزرگی های بخش اشغال

 ایگران  مهار منظلر به متخاص  یا رقیب کشلرهای که هستند اقدامایی یمن، جنگ

 اند. کرده اجرا و احیطر منطقه در آن نفلذ و نقش کاهش و

 و لبنگان  در مقاوم  جنبش این یقلی  و روزه 22 جنگ در اهلل حزب پیروزی

 اقگدامات  سگلریه،  و عگراق  در یروریسگ   شکسگ   و سگلریه  نظگام  حفظ منطقه،

 یضعیف و ایران مهار برای صهیلنیستی رژی  و سعلدی عربستان مانند کشلرهایی

 برزخ یک در که سعلدی عربستان رو، نای از اس . کرده اثر بی را مقاوم  محلر

 ایجگاد  بگا  کرد یالش 301۲ سال از اس  شده گرفتار ژئلاسترایژیک و ژئلپلیتیک

 خگلد،  رهبگری  یحگ   غیررسمی و رسمی چندجانبه جدید ایحادهای و ها ائتالف

 یائتالفگ  رهبگری  سگعلدی  عربستان دهد. افزایش را خلد ای منطقه نفلذ و قدرت

 مگارس  در را یمگن  جنگگ  در مشگارک   بگرای  عربی ایکشلره برخی از متشکل

 برای اسالمی نظامی ائتالف» ،301۲ دسامبر در آن، متعاقب گرف . برعهده 301۲

 د.شگ  یشگکیل  کشگلر  0۴ حضلر با و عربستان ابتکار با نیز «یروریس  علیه جنگ
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 و قطگر  ینبیگه  برای عربی کشلرهای از یعدادی مشارک  با نیز «قطر ضد ائتالف»

 (.1231 )میلر، شد ایجاد 301۲ ژوئن در کشلر این رفتار یغییر

 هگای  قگدرت  بگه  هملاره خلد حیات طلل در سعلدی عربستان پادشاهی رژی 

 قگدرت  حفگظ  منظگلر  بگه  سگعلد  آل خاندان اس . بلده وابسته استعماری بزرگ

 جهانی جنگ از پ  های سال در اس . بلده خارجی های قدرت به ایکا از ناگزیر

 حمای  از و سازماندهی آمریکا بللک در عربستان سرد، جنگ دوران ازآغ و دوم

 بگا  سگعلدی  عربسگتان  اسگترایژیک  روابگط  علیرغ  حال، این با شد. برخلردار آن

 اختالفگی  ملارد از یکی ایران، در اسالمی انقالب پیروزی از پ  خصلصاً آمریکا

 اسگ .  لدهبگ  صهیلنیسگتی  رژیگ   بگا  روابگط  سگازی  عگادی  مسگلله  کشلر، دو این

 منظگلر  بگه  داننگد  مگی  شریفین حرمین خادم و کعبه کلیددار را خلد که ها سعلدی

 در هگ   آن آشگکار  روابط برقراری به حاضر اسالم، جهان در خلد ملقعی  حفظ

 و اخیر سال دو طی حال، این با شدند. نمی صهیلنیستی رژی  با استرایژیک سطح

 نتیجگه  بگی  و سگل  یگک  از آمریکگا  و عربستان در سیاسی کارگزاران یغییر متعاقب

 ناکارآمگدی  و منطقه در قدرت ملازنه یغییر برای گرفته صلرت های یالش ماندن

 کارانگه  محافظه رویکردهای و ها سیاس  ها سعلدی ملجلد، های ائتالف و ایحادها

 آشگکارا  را هگا  صهیلنیسگ   بگا  خگلد  غیررسگمی  روابط و گذاشتند کنار را پیشین

 دادند. افزایش

 حاکمیگ   یللیحگاً  آیالنتیگک  آمریکایی نشریه با مصاحبه در سلمان بن دمحم

 من اعتقاد به» گف : و شناخ  رسمی  به را اشغالی اراضی بر صهیلنیستی رژی 

 به کنند. زندگی صلح با خلد کشلر در دارند حق باشند که کجا هر در مردم یمام

 در وی «.دارنگد  را دخگل  کشگلرهای  داشتن حق ها اسرائیلی و ها فلسطینی من نظر

 اسگرائیل  و عربسگتان  نزدیکگی  باعگث  ایران با خصلم  آیا که سؤال این به پاسخ

 رو و بزرگ بسیار اقتصاد خلد سرزمین ازهاند به نسب  اسرائیل» گف : شد خلاهد

 همکگاری  شگلرای  و اسگرائیل  بگین  شگلد،  برقرار صلح اگر البته و دارد رشدی به
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 «داشگ   خلاهگد  وجلد مشترک همکاری برای متعددی های زمینه ]فارس[ خلیج

   .(123۲ )الف(، فارسی سی بی )بی

آویگل و دیگدار    ژنرال بازنشسته اطالعایی رژی  سعلدی به یل انلر عشقی رسف

، 3011در یابسگتان سگال    مسللالن دیپلماییک واعضگای کنیسگ    با برخی ازوی 

انلر عشقی متللی های اشغالی بلد.  اولین سفر یک مقام ارشد سعلدی به سرزمین

بعگد از   شگلد.  سازی روابط عربستان و رژی  صهیلنیستی شناخته می پرونده عادی

یرکی فیصل رئی  سابق دستگاه اطالعایی سعلدی با مسللالن رژی   این دیدار نیز

یک سای  اسرائیلی از سفر  301۲مالقات کرد. حتی در یابستان سال  صهیلنیستی

(. 1231مان به فلسطین اشغالی خبگر داد )ایسگنا،   محرمانه و مخفیانه محمد بن سل

از هایی وجلد دارد که بر اساس آن، بن سلمان در سفر به مصر با یعدادی  گزارش

بازگشایی آسگمان  . ه اس کردمقامات رژی  صهیلنیستی به صلرت مخفیانه دیدار 

کنند یکی دیگر  عربستان به روی پروازهایی که به مقصد فلسطین اشغالی سفر می

از اقدامات اعتمادساز عربستان سعلدی برای گرم شدم روابط با رژی  صهیلنیستی 

مگا از یحگری    »اس . انلر عشقی در پاسخ به منتقدان این اقگدام عربسگتان گفگ     

  (.1231)ایرنا، «  ای ابلهانه به یحری  هلشمندانه روی آورده

اریگش   یادیگل ر اب وگل گف رژی  صهیلنیستی در یلوال اشتاینیتز وزیر انرژی 

 ین رژی  از وجلد رابطه پنهانی بگین عربسگتان و رژیگ  صهیلنیسگتی خبگر داد و     ا

ما با بسیاری از کشلرهای عرب و مسلمان روابطی داری  که در واقگ  یگا   »گف : 

طرف . ... ای  حدی مخفیانه اس  و معملال این ما نیستی  که از این روابط شرمنده

 بط بی سگر و صگدا بمانگد. از نظگر مگا معمگلالً      مقابل اس  که عالقه دارد این روا

گگذاری  چگه عربسگتان     مشکلی نیس  اما ما به خلاس  طرف دیگگر احتگرام مگی   

سعلدی باشد یا دیگر کشلرهای عرب و اسالمی. بیشتر از این ه  هس  امگا مگا   

 (.1231)فرارو،  «داری  آن را محرمانه نگه می

نیستی از یحلالیی اس  کگه  صهیل سازی روابط عربستان سعلدی و رژی  عادی
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قرار دهد. با یلجه به این  یأثیریلاند ساختار و روابط قدرت در منطقه را یح   می

ای جبهگه مقاومگ     که عربستان و رژیگ  صهیلنیسگتی هگر دو از دشگمنان منطقگه     

هگا بگه سگم      شگلند یقلیگ  روابگط ایگن دو کشگلر و حرکگ  آن       محسلب می

ا برای جبهه مقاوم  ایجاد خلاهد کرد. از های استرایژیک، یهدیدهایی ر همکاری

باشگد، یمایگل و یگالش     آفگرین نمگی   آنجا که هیچ یحگللی فاقگد عناصگر فرصگ     

هایی را نیز  سازی روابط با یکدیگر فرص  ها برای عادی ها و صهیلنیس  سعلدی

ای در  برای جبهه مقاوم  ایجاد خلاهد کرد. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه

هگا بگه    ها و با استفاده از روش یلصیفی گ یحلیلی در یحلیل یافتگه   ری دادهآو جم 

سگازی روابگط    هگای عگادی   یهدیدها و فرص »دنبال پاسخ به این سؤال اس  که 

 « عربستان و رژی  صهیلنیستی برای جبهه مقاوم  چیس ؟

 مبانی نظری. 2

یح روابگط میگان   الملل اس  کگه بگه یشگر    های روابط بین نظریه ایحاد یکی از نظریه

یگر از   پردازد و در یحلیل مسائل قرن بیست  و قرن بیس  و یک ، ملفگق  ها می دول 

ها عمل کرده اس . کارآمدی این نظریه کماکان حفظ شگده اسگ  زیگرا     سایر نظریه

های جهانی مانند ایاالت متحگده آمریکگا نیگز بگدون      در حال حاضر، حتی ابرقدرت

باشند. هر دو رهیاف   های خلد نمی به پیشبرد سیاس  ایحاد با سایر بازیگران، قادر

گرایی  اند. رهیاف  واق  پردازی کرده گرایی در ملرد ایحاد، نظریه گرایی و واق  آرمان

های ایگدئلللژیک و   ها، جنبه و لیبرالیس ، ایحادها را از منظر اشتراک فرهنگی دول 

گیگری   لللژی را در شگکل مسائل اقتصادی ملرد بررسی قرار داده اس  و نقش ایدئ

گرایگی بگر قگدرت کشگلرها و      ایحادها برجسته کرده اس . در مقابل، رهیاف  واق 

 (.2۲ - 23: 1230یهدیدات خارجی متمرکز شده اس  )قلام و ایمانی، 

هگا بگرای    نگلعی رابطگه خگای بگین دولگ      »در یک یعریف عملمی، ایحگاد را  

یگر، در   در یعگاریف اختصاصگی  اند امگا   یعریف کرده« یابی به اهداف مشخص دس 

گیگری ایحگاد و همینگین نگلع و میگزان       ملرد ماهی ، محتلا، اهداف و دالیل شکل
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جگلر  لیسگکا    اریباط بازیگران حاضر در ایحاد، اختالف نظر وجلد دارد )همگان(. 

همکاری رسمی بین دو یا چند کشلر علیه کشلر ثالثی که یهدیدی بگرای  »ایحاد را 

لستی، هلپمن و سالیلان ها .(Liska, 1313: 2)یعریف کرده اس   «شلد آنها قلمداد می

هگایی کگه    ایحادها را معاهده رسمی علنی یا محرمانه بین دو یا چند دول  در زمینه

اسگتفن  . (Holsti, 13۲2: ۴)انگد   به مسائل امنی  ملی آنها مربلط اس  یعریگف کگرده  

ند و عگالوه بگر یعهگدات رسگمی،     بر این که ایحادها الزامگاً رسگمی نیسگت    یأکیدوال  با 

آرایش رسگمی یگا غیررسگمی بگرای     »شلند ایحاد را  یعهدات غیررسمی را نیز شامل می

 :Walt, 133۲)یعریگف کگرده اسگ     « های امنیتی بین دو یا چند دول  مسگتقل  همکاری

13). 

در ملرد ایحاد یک یعریف جام  و فراگیر وجلد نگدارد و اختالفگات ملجگلد    

و « هگدف »، «یعهگد »عمدیاً به دلیل اختالف درباره سگه ویژگگی   بین این یعاریف 

ایحادها به وجلد آمده اس . میزان یعهد بازیگران حاضر در یک ایحگاد،  « ماهی »

کننگد و ماهیگ  نظگامی،     اهدافی که این بازیگران از مشارک  در ایحاد دنبال مگی 

ایحادهگا؛ از   گیری طیف وسگیعی از  امنیتی، اقتصادی یا یرکیبی ایحاد، باعث شکل

 شلد. جانبه می ایحادهای کامالً محدود یا ایحادهای گسترده و همه

درباره ایحادها هملاره دو سگؤال اساسگی مطگرس اسگ : چگه عگلاملی باعگث        

شگلند   گیری چگلنه حفظ می شلند و ایحادها پ  از شکل گیری ایحادها می شکل

(Holsti, 13۲2: 33)رک اسگ . همینگین   گیری هر ایحادی منگاف  مشگت   . پایه شکل

شرط پایدار ماندن یک ایحاد، استمرار مناف  مشترک در طگلل زمگان اسگ . ایگن     

پردازان ایحگاد، دو   یلانند سیاسی، اقتصادی، نظامی یا امنیتی باشند. نظریه مناف  می

بگرای ایحگاد بگا      ها و دالیل یک دولگ   عامل خارجی و داخلی را به عنلان انگیزه

ویژه در جهان  اند. در بعد داخلی، بسیاری از ایحادها به هها معرفی کرد سایر دول 

سلم با هدف حفظ نظام سیاسی حاک  و محافظ  از آن در مقابل مخالفان داخلی 

طلگب و غیگره، عگلاملی     هگای یجزیگه   گیرد. جنگ داخلی، کلدیا، جنبش شکل می



ظب
بو

و ا
و 

سک
ر م

 د
ن

لبا
طا

ح 
صل

ت 
را

ذاک
م

 ي
 

 

 101 

 

د های دیگر متحگ  کند برای حفظ خلد با دول  هستند که یک دول  را متقاعد می

هگا و اهگداف خگارجی ایحگاد،      (. در بعگد انگیگزه  ۲۴: 1230شلد )قلام و ایمانی، 

 3«ملازنه یهدیگد »و  1«ملازنه قدرت»های ایحاد عمدیاً حلل محلر دو نظریه  نظریه

کننگد کگه    اند. رئالیس  سنتی و نللرئالیسگ  سگاختارگرا اسگتدالل مگی     سازمان یافته

های دیگر هسگتند.   لازنه در مقابل قدرتها هملاره به دنبال ایجاد م ساختار دول 

ها در مقابل یهدیدات بالقله ایجاد شده از سلی یک دول  قدریمنگد،   در واق ، دول 

کنند. یغییر در میزان قدرت یگا یهدیگد یگک     از طریق ایحاد با یکدیگر ملازنه ایجاد می

 .(Mcclla, 1331: ۴۲0)شلد  ها می گیری ایحاد سایر دول  ، باعث شکل دول 

هر گلنه یالش برای بر ه  زدن ملازنه قلا یلسط یک دول ،  موازنه قدرت: (الف

هگای   شگلد. در چنگین شگرایطی، دولگ      گیری ایحاد در مقابل آن مگی  باعث شکل

هایی که به دنبال یغییر ساختار قگدرت   طرفدار حفظ وض  ملجلد در مقابل دول 

 ت سیست  را حفظ کنند.شلند یا از این طریق، ثبا به نف  خلد هستند متحد می

گیری  استفن وال  معتقد اس  یهدیدات خارجی ملجب شکل موازنه تهدید:( ب

المللگی بگا هگدف     ای و بگین  شلند. از نظر او، ایحادها در سطح منطقگه  ایحادها می

گیرند نه ملازنه قدرت. در واق ، زمانی چنگد دولگ     ایجاد ملازنه یهدید شکل می

شلند که دول  قلی یهدیگدی جگدی علیگه آنگان      علیه یک دول  قلی متحد می

ها در  پردازان ملازنه قلا، من معتقدم دول  بر خالف نظریه»گلید:  باشد. وال  می

کنند یا خلد قدرت. بر این اساس، مگن یلگلری    جه  ملازنه علیه یهدید اقدام می

قگدرت  دان ...  ملازنه یهدید را جایگزین بهتری در مقایسه با یللری ملازنه قلا می

ها له یگا علیگه    یر بگلی : دول  اگر چه عنصر مهمی اس  اما همه آن نیس . دقیق

 .(Walt, 133۲: 31)« یرین یهدید علیه آنان اس  شلند که بزرگ دولتی متحد می

داند: نزدیکی جغرافیگایی، میگزان    وال ، یهدید خارجی را وابسته به چهار متغیر می

. از نظر او، در (Walt, 133۲: 3)رک نی  متجاوز قدرت و امکانات، یلانایی یهاجمی، د

                                                                                                                                        
1. Balance Of Power 

3. Balance Of Threat 
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هگای دور   یر از دول  های همسایه خطرناک سان بلدن سایر علامل، دول  صلرت یک

هایی کگه   هایی که قابلی  نظامی بیشتری دارند از دول  دس  هستند. همینین، دول 

، خطگر  یرنگد. در نهایگ    ها محدود به دفاع سرزمینی اس  خطرنگاک  قابلی  نظامی آن

هگایی کگه صگرفاً بگه دنبگال       هایی که نیات یجاوزطلبانه آشکاری دارند از دول  دول 

درجگه  ». اسنایدر، سه عامگل  (Walt, 3010: 11)حفظ وض  ملجلد هستند بیشتر اس  

و « احتمگال گگرایش دشگمن بگه حگل منازعگه از طریگق زور       »، «یضاد مناف  با دشمن

دانگد   را در میزان و شدت یهدید مؤثر مگی  «یلانایی نظامی نسبی دول  و دشمنان آن»

(Snyder, 133۲: 2۲).   

اند. برخی یهدیگدها بگه دلیگل آن کگه از      یعریف کرده« فقدان امنی »یهدید را 

یرنگد. بگر    ها منفع  ارزشمندی در معرض خطر قرار گرفته اس ، عمیق طریق آن

ازیگر، اساس عمق یهدید یا میزان ارزشمندی منفع  ملضلع یهدید برای یگک بگ  

بندی کرد: یهدیدات وجلدی، یهدیدات حیایی، یهدیدات  یلان یهدیدها را طبقه می

یگلان بگه یهدیگدات     ای. از سلی دیگگر، یهدیگدات را مگی    مه  و یهدیدات حاشیه

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گ امنیتی یقسی  کگرد. یهدیگدات بگر اسگاس      

نیتگی و اقتصگادی( و نگرم    سگخ  )ام  ماهی  به سه گلنه سگخ  )نظگامی(، نیمگه   

 شلند.  )فرهنگی و هلیتی( یقسی  می

کنند.  یهدیدها در ابعاد ژئلپلیتیکی، ایدئلللژیکی یا یرکیبی از این دو ظهلر می

در حالی که یهدیدات ژئلپلیتیکی بقای فیزیکگی یگک ملجلدیگ  سیاسگی را بگه      

درت و هگایی را کگه منبگ  قگ     اندازند یهدیگدات ایگدئلللژیکی، ارزش   مخاطره می

کشند. از آنجگا کگه    شلند را به چالش می مشروعی  یک واحد سیاسی قلمداد می

خطر یهدیدات یرکیبی )ژئلپلیتیکی و ایدئلللژیکی( بسیار زیاد اسگ  واحگدهای   

سیاسی یمایل زیادی به ایجاد ملازنه در مقابل این یهدیدها از طریق ایحادسگازی  

 سازی دارند. و ائتالف
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دیگر از مفاهیمی اس  که نقش کلیدی در یبیین رفتار  یکی 1«برداش  یهدید»

المللی دارد. هر یهدید دارای دو بعد ذهنی و عینی اس . درک ذهنی  بازیگران بین

از یک یهدید ممکن اس  با واقعی  آن یهدید برابر نباشد به نحلی که برداشگ   

نطبگق نباشگد   ها و اهداف معتبر نزد عامل یهدیگد م  یک بازیگر از یهدید، با انگیزه

(. اغلب رهبران بر اساس درک خای خگلد از یهدیگدات،   321: 123۲)افتخاری، 

کننگد.   هایی را برای مقابله با یهدید درک شده ایخاذ مگی  گیری و استرایژی یصمی 

هر چقدر فاصله ملجلد میان یهدیگد واقعگی و برداشگ  از یهدیگد بیشگتر باشگد       

 یابد. های یک بازیگر افزایش می هزینه

 سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی های عادی علل و زمینه. 3

 درک مشترک از تهدید. 3ـ1

در حال حاضر، ه  عربستان سعلدی و ه  رژی  صهیلنیستی، جبهگه مقاومگ  را   

یرکی الفیصل شاهزاده سگعلدی و رئگی  سگابق    دانند.  یرین دشمن خلد می بزرگ

 ایگران را  صآریهگا   در مصاحبه با 3۴، در اواخر آبان این کشلر سازمان اطالعات

 11(. در 1231معرفی کرد )هژبگری،  دشمن مشترک عربستان و رژی  صهیلنیستی 

در مصگاحبه بگا   گادی آیزنکات رئی  ستاد اریش رژی  صهیلنیستی  301۲نلامبر 

عربستان سعلدی و اسرائیل مناف  مشترکی »گف : « ایالف»پایگاه خبری سعلدی 

 یلافق کاملی میان ما و عربسگتان سگعلدی وجگلد دارد،    .در ضدی  با ایران دارند

اند و نه مگا بگا آنهگا     حتی یک روز ه  میان ما دشمنی نبلده و نه آنها با ما جنگیده

نامه آمریکگایی   با هفته وگل گف (. محمد بن سلمان در 1231)العال ، « ای  جنگیده

همسگلئی دو  کرده اس  وجلد دشمن مشگترکی بگه نگام ایگران باعگث       یأکیدیای  

کشلر شده اس . وی اضافه کرد که عالوه بر وجلد دشمن مشترک، بگه صگلرت   

های بسیاری برای همکاری اقتصادی عربستان و اسرائیل نیگز وجگلد    بالقله، حلزه

 (.123۲سی فارسی )ب(،  بی دارد )بی

                                                                                                                                        
1. Threat Perception 
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رژی  صهیلنیستی و عربستان سعلدی روابط رسمی دیپلماییک رغ  آن که  علی

نفلذ رو به گسترش ایران در منطقه، ملاضگ   قدرت و ارند، مقابله با ندبا یکدیگر 

حضلر مقاوم   .های دو طرف را بیش از پیش به ه  نزدیک کرده اس  و دغدغه

اسالمی در لبنان و فلسطین و افزایش نقگش و نفگلذ ایگران در سگلریه در خگالل      

ی ایگران علیگه   بحران این کشلر، یهدیدات ژئلپلیتیکی را به یهدیدات ایدئلللژیک

بیگداری اسگالمی بگه      رژی  صهیلنیستی اضافه کرده اس . حمای  ایران از جنبش

ویگژه یمگن،    همراه افزایش قدرت و نفلذ ایگران در کشگلرهای عربگی منطقگه بگه     

عربستان را نیز در معرض یهدید یرکیبی ایران )ایدئلللژیکی و ژئلپلیتیکی( قگرار  

رژی  صهیلنیسگتی کگه خگلد را در معگرض     داده اس . به این یرییب، عربستان و 

کننگد   بینند و درک مشترکی از یهدید ایران دارند یالش می یهدید یرکیبی ایران می

  روابط خلد را در چارچلب مناف  مشترک ینظی  کنند.
 

 نیاز به همگرایی به دلیل احساس افزایش تهدید. 3ـ2

ش قگدرت ایگران را بگه    افزایعربستان و رژی  صهیلنیستی، ،  های گذشته ل طی سا

یفسگیر  ء معنای کاهش ضریب امنیتی خلد و یشدید ناامنی و به خطر افتگادن بقگا  

و یثبیگ  نظگام سگلریه و    ملشگکی  ، افزایش یلان برجامنامه  اند. انعقاد یلافق هکرد

متعاقب آن یقلی  حضلر و نفلذ ایگران در ایگن کشگلر، بگرای بگازیگرانی ماننگد       

ای ایگران و افگزایش    ه معنای یقلی  قدرت منطقگه عربستان و رژی  صهیلنیستی ب

 (. 1231باشد )هژبری،  یهدید می

، ماهیگ   رخ داد عربگی  هگایی کگه در کشگلرهای    قیگام  بعگد از از سلی دیگر، 

 به طلر مسگتقی  به طلری که این یهدیدات  پیدا کردیهدیدات در خاورمیانه یغییر 

کشگید. بگه   به چالش  تهاز گذش سعلد را بیش سیاسی رژی  آلمشروعی  و ثبات 

کگه   ایجاد ملازنه علیه منب  یهدیگد  ها یالش کردند بر راهبرد همین دلیل، سعلدی

هگای   در چند دهه گذشته ایخاذ کگرده بلدنگد بیشگتر متمرکگز شگلند و یگارگیری      

(. در یارگیری جدیگد،  ۲2: 123۴جدیدی را در سطح منطقه انجام دهند )همیانی، 
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دارنگد یگا در مسگیر دسگتیابی بگه اهگداف خگلد از        ها عالقه بسیار زیادی  سعلدی

 یلان گف  ها استفاده کنند. بنابراین می ها و یمایالت ضد ایرانی صهیلنیس  انگیزه

کارانگه خگلد در قبگال رژیگ       هگا رویکگرد محافظگه    ، سعلدیهای عربی بعد از قیام

بگه   ر،یگ  یهگاجمی یر و  گرایانه عمل صهیلنیستی را کنار گذاشتند و با ایخاذ رویکرد

 صهیلنیستی سرع  دادند.  سازی روابط با رژی  روند عادی
 

 ایجاد موازنه علیه قدرت هژمون. 3ـ3

ملازنه قدرت در منطقه را به نف  جبهه مقاوم  یغییر  3002سقلط صدام در سال 

داد. سقلط رژی  صدام بزرگترین چالش امنیتی ایران در منطقه را از بین برد و در 

های عراقی متحدان  ل  جدید عراق با محلری  احزاب و جریانادامه، استقرار دو

ایران، فرصتی طالیی برای ایران برای افزایش عمق استرایژیک خلد فگراه  آورد  

مسللالن آمریکایی بگه اشگتباه محاسگبایی    (. بعدها 133: 1231)منلری و رستمی، 

ظرفی از طال  در اشغال عراق، آمریکا عراق را در»خلد اعتراف و اذعان کردند که 

بگا محلریگ     300۲پ  از یشکیل دول  عگراق در سگال    «.به ایرانیان یقدی  کرد

شیعیان نزدیگک بگه ایگران، ملگک عبگداهلل پادشگاه اردن، نگرانگی عمیگق خگلد ار          

گیری هالل شیعی در منطقه با محلری   یابی ایران در منطقه با ادعای شکل قدرت

 طگی  در سیاسگی  ادبیگات  در شیعی هالل واژة از استفاده شدن رایجایران ابراز کرد. 

از  هگای غربگی   های منطقه و قدرت رژی  عمیق حکام نگرانی از گذشته، های سال

 سپتامبر در کسینجر هنری که جایی یا دارد حکای  یغییر ملازنه قدرت به نف  ایران

 بیگروت  یگا  بغگداد  از و بغگداد  به یهران از شیعی کمربندی اکنلن ه : »گف  301۴

 سابق امپرایلری احیای و بازسازی فرص  ایران به مسلله این. اس  آمده وجلد هب 

 اسگ ،  مجگدد  گیگری  شکل حال در که ای خاورمیانه در شیعه برچسب با را خلد

     .(Kissinger, huffingtonpost, 301۴)« دهد می

 در شگیعیان  رسیدن قدرت به و  صدام سقلط ایران، در اسالمی انقالب پیروزی

 روزه،22 جنگگگ در پیگگروزی و لبنگگان در اهلل حگگزب یگگابی قگگدرت و رشگگد عگگراق،
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 از سگن   اهگل  شگد  ملجب دس ، این از ملاردی و یمن در انصاراهلل یابی قدری 

 و نفگلذ  حلزه یاریخی صلرت به که مناطقی در شیعیان قدرت روزافزون گسترش

در ایگن  اگگر چگه   .  (Luomi, 3003: 12) شگلند  نگگران  شدت به بلد، ها سنی قدرت

سگن  شگکل نگرفتگه امگا ایگن درک       ملرد، درک درستی از یهدیگد در میگان اهگل   

های اسگترایژیک برخگی از بگازیگران یبگدیل شگده       نادرس  به مبنایی برای کنش

اس . از سلی دیگر، یشکیل یک ائتالف راهبردی قدریمند و منسج  با محلری  

را رژیگ  صهیلنیسگتی   ایران به نام محلر مقاوم  که به طلر رسمی غیری  خگلد  

ها را در ملرد یثبی  هژمگلنی ایگران بگر منطقگه بگه       اعالم کرده اس  صهیلنیس 

هگا از سگلطه    هگا و صهیلنیسگ    نگرانی مشترک سعلدی شدت نگران کرده اس .

  ایران بر منطقه، آنان را به یشکیل یک ایحاد غیررسمی متمایل کرده اس .

 
 هرویکرد غیرمتوازن آمریکا در منطق. 3ـ4

های پگ  از پیگروزی انقگالب اسگالمی در ایگران، در قامگ         ها در سال آمریکایی

پشتیبان و حامی کشلرهای رقیب ایران در منطقه ظاهر شدند. رژی  صهیلنیسگتی،  

عربستان سعلدی، یرکیه، کشلرهای حاشیه خلیج فارس و عراق در دوران صگدام  

یران، آمریکا و سگایر کشگلرها   با اطمینان از این که در رقاب ، یقابل و یخاص  با ا

ها حمای  کرده و در کنار آنها خلاهند ماند، رویکرد مخربی را علیگه ایگران    از آن

مدیر برنامه یحلیگل اسگترایژیک اسگالم سیاسگی در      «امیل ناخله»در پیش گرفتند. 

در اختالف همیشگی شیعه و سنی یا ایگران و عربسگتان   » معتقد اس سازمان سیا 

را گرفتن در بلند مدت مانعی بر سر راه حصلل مناف  امنی   طرف یکی ،سعلدی

داشتن رویکگردی متگلازن    اس . چنین مناف  آن در جهان اسالم ملی آمریکا و ه 

هگا،   اگر سعلدی. یر به نف  آمریکا خلاهد بلد بیش هادر منطقه در قبال یمام کشلر

ر مریب با ایران حرف دانستند که آمریکا به طل ها می ها و یرک ها، مصری اسرائیلی

شگدند   ها مجبلر می یر با یهران یک گزینه واقعی اس ، آن زند و روابط نزدیک می
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یا خیلی جدی به این فکر کنند که چطلر باید برای باقی ماندن در فضای لطف و 

از نظگر اسگتفن والگ     « محب  آمریکگا یگالش کننگد و چگه کگاری انجگام دهنگد.       

ان دیگری چند پاره اس  و این بدان معنی اسگ   خاورمیانه اکنلن بیش از هر زم»

که هدف آمریکا به راحتی قابل حصلل اس . بر همین اسگاس، آمریکگا بایگد بگه     

یر از گذشته در کنار  که با عجله و عمیق سراغ کشلرهایی چلن ایران برود، نه این

 .(1231)وال ، « آویل، قاهره، ریاض و آنکارا بماند یل

و ایکای او بگه قگدرت البگی صهیلنیسگتی و دالرهگای       با روی کار آمدن یرامپ

سل و ایخاذ رویکرد یقابلی با ایران و اقدامایی مانند خرو  از برجام  سعلدی از یک

های اقتصادی علیه ایگران، فضگای کنشگگری     و فعال کردن ساز و کار اعمال یحری 

اسگ   یگر شگده    برای عربستان و رژی  صهیلنیستی در حلزه داخلی و خارجی فراخ

سازی روابط،  ای، عربستان و رژی  صهیلنیستی با عادی به نحلی که در سطح منطقه

  در حال سازماندهی بللک قدرت جدیدی در منطقه علیه ایران هستند.
 

 ای ترامپ های خاورمیانه سیاست. 3ـ5

ها قرار داد یگا بگا    نظیری را در اختیار سعلدی جمهلری یرامپ، فرص  ک  ریاس 

ای او، با رقیب قدریمند خلد در منطقه؛ یعنی ایران  های خاورمیانه  ایکا به سیاس

دس  و پنجه نرم کنند. یرامپ با خرو  از برجام و حمله هلایی به سلریه در دو 

مرحله، نشان داد رویکرد کامالً متفاویی را در مقایسه بگا اوبامگا در مگلرد مسگائل     

می ضدایرانی یرامپ، مطلگلب  خاورمیانه برگزیده اس . از آنجا که رویکرد یهاج

سگازی روابگط بگا     کنند در سایر ملارد ماننگد عگادی   هاس  آنها یالش می سعلدی

صهیلنیستی و ایفای نقگش کایگالیزور در رونگد سگازش، رضگای  و اعتمگاد        رژی 

 یرامپ را جلب کنند. 

یرامپ نقش مؤثری در نزدیک شدن عربستان سعلدی و رژی  صهیلنیستی بگه  

س . اولین سفر یرامپ پ  از حضلر در کگاخ سگفید بگه مقصگد     یکدیگر داشته ا

ریاض انجام شد؛ سفری که طی آن، قرارداد یسلیحایی به ارزش صد میلیارد دالر 
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میلیارد دالر بین طگرفین امضگا    ۲00ها به ارزش یقریبی  و یلافقایی در سایر زمینه

ا سرد شگده بگلد   شد. این در حالی بلد که روابط عربستان و آمریکا در دوره اوبام

(Euronews, 301۲).     آویگل شگد. پگرواز     یرامپ بالفاصله بعگد از ریگاض، عگازم یگل

ای کگه   آویل حامل نکته مهمی بلد. نکتگه  مستقی  هلاپیمای یرامپ از ریاض به یل

نتانیاهل در یک یلئی  آن را اعالم کرد. وی در یلئی  خلد ابراز امیگدواری کگرد   

ریزی سفر  (. برنامه1231)مشرق،  ریاض پرواز کند بتلاند روزی از یل آویل به که

گذارد که یکگی از اهگداف یرامگپ، متقاعگد      یرامپ به خاورمیانه، شکی باقی نمی

سازی روابط جهان عرب بگا   کردن عربستان سعلدی به انجام اقدامایی برای عادی

 رژی  صهیلنیستی بلده اس . 

 تهدیدها. 4

 قاومتافزایش ضریب تهدید علیه جبهه م. 4ـ1

ای ایگران   دو کشگلری کگه دشگمنان منطقگه      یجمی  قدرت و همکاری و همگرایی

شلند، ضریب یهدید علیه جبهه مقاوم  را افزایش خلاهد داد. وزیر  محسلب می

ای خطاب به ولیعهد این کشلر کگه یلسگط    املر خارجه عربستان سعلدی در نامه

خلاستار برقراری روابط میگان  روزنامه االخبار فاش شده برای رویارویی با ایران، 

عربستان و رژی  صهیلنیستی شده اس . وی در این نامه استدالل کرده اس  حل 

گذاری و همکاری  و فصل منازعه فلسطین زمینه همکاری امنیتی، یجاری، سرمایه

پلیایر در رویارویی با ایران را فراه  خلاهد کرد. وی در این نامگه مگدعی شگده    

 صهیلنیستی در ملارد زیر ایفاق نظر دارند: اس  عربستان و رژی 

هگای خصگمانه    هایی که در خگدم  سیاسگ    . رویارویی با هر گلنه فعالی 1

 ایران در خاورمیانه )غرب آسیا( اس ؛

هگای   المللگی در خصگلی ملشگک    هگای آمریکگایی و بگین    . افزایش یحری 3

 بالستیک ایران؛

 یروریس  در جهان؛ های مربلط به حمای  ایران از افزایش یحری  .2
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ای ایگران بگرای یضگمین     بازنگری گروه )پنج به عالوه یک( در یلافق هسته .۴

 های یلافقنامه؛ اجرای دقیق و قاطعانه شرط

بگرداری   های یلقیف شده خلد و بهره جللگیری از دستیابی ایران به حساب .۲

 ایران؛از وض  وخی  اقتصادی در ایران برای یشدید فشارهای داخلی بر نظام 

یافته و قاچاق ملاد  . همکاری اطالعایی فشرده در رویارویی با جرائ  سازمان1

  (.1231اهلل اس  )خبرگزاری صدا و سیما،  مخدر که ملرد حمای  ایران و حزب

هگای امنیتگی بگا     شلاهدی وجلد دارد که عربستان و رژی  صهیلنیسگتی همکگاری  

و  رژیگ  صهیلنیسگتی  هگای امنیتگی    اههمکاری میگان دسگتگ  اند و یکدیگر را آغاز کرده

 مقامگات  هچگ  . اگگر عربستان سعلدی در سطح بسیار پیشرفته و گسترده جریگان دارد 

 امگا ند، نک را یکذیب می رژی  صهیلنیستیهرگلنه همکاری با به طلر رسمی سعلدی 

 افشگای  دسگ  از محافظگه کگاری در خصگلی    سگعلدی  مقامات اطالعایی و امنیتی 

وزیر امگلر خارجگه فعلگی و    مایک پامپلل اند.  ها برداشته یلنیس صهاریباط مستقی  با 

اعالم  301۲سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در اوایل دسامبر سال سابق رئی  

مگذهب دیگگر بگه طگلر      پادشاهی عربستان سعلدی و کشگلرهای سگنی  »کرده بلد که 

 (.1231)اللق ، « ندکن مستقی  با اسرائیل در زمینه مبارزه با یروریس  همکاری می

های اطالعایی و امنیتی رژی  صهیلنیستی با کشلرهای منطقه به ویژه  همکاری

عربستان سعلدی یا کشلرهای همسایه ایران، عمق استرایژیک رژی  صهیلنیسگتی  

آفرینی این رژی  در محیط  در منطقه را افزایش خلاهد داد و امکان یحرک و نقش

عربسگتان  (. 1231راه  خلاهد کگرد )اقتصگادنیلز،   امنیتی خار  نزدیک ایران را ف

صهیلنیستی از امکان یحرک بیشتری در جامعگه ایگران    سعلدی در مقایسه با رژی 

سگن ( ملجگلد    های مشترک قلمی )عربی( و مذهبی )اهگل  برخلردار اس . زمینه

گزاری بر بخشی یأثیرها امکان  میان بخشی از جامعه ایران و عربستان، به سعلدی

امعه ایران )هر چند محدود( را داده اس . این ظرفی  در صلریی که یحگ   از ج

پلشش مطالبات قلمی و مذهبی در اختیار رژی  صهیلنیسگتی قگرار گیگرد یهدیگد     
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   کند. یر می امنیتی این رژی  علیه جبهه مقاوم  را برجسته

سگازی روابگط،    یالش عربسگتان سگعلدی و رژیگ  صهیلنیسگتی بگرای عگادی      

باشگد.   اراده جگدی آنهگا بگرای یغییگر ملازنگه قگدرت در منطقگه مگی         دهنده نشان

های اطالعایی و امنیتی و احتماالً نظامی این دو رژی  که با هگدف مهگار    همکاری

یلاند ملازنگه قگلا در منطقگه را     گیرد، می پیمان آن صلرت می جبهه مقاوم  و ه 

نیسگتی، رویکگرد   یغییر دهد. از سلی دیگر، همگرایی البی سعلدی و البگی صهیل 

  ضد ایرانی دستگاه سیاس  خارجی آمریکا را یقلی  خلاهد کرد.
 

 آنافزایش سطح منازعه به دلیل ناتوانی در مدیریت . 4ـ2

هگای منطقگه نشگان     ساز عربستان سعلدی در بحران ثبات آفرینی مخرب و بی نقش

نگایلانی  ها یلانایی مدیری  منازعه با رقبگای خگلد را ندارنگد.     داده اس  سعلدی

 هگای  ملقعیگ  هگای اخیگر، باعگث بگروز      عربستان از مدیری  منازعگات در سگال  

های خطیری که کگل منطقگه را در    شده اس ؛ ملقعی برای یمام منطقه  ناکخطر

پیمانی عربستان سعلدی و رژی   (. ه 3011دهد )محرابی،  معرض یهدید قرار می

هگا یمایگل    د کرد. صهیلنیس یر خلاه صهیلنیستی، معمای امنیتی منطقه را پیییده

یگر و   زیادی دارند که جنگ دیگری در جهگان اسگالم، آن هگ  در ابعگاد گسگترده     

هگا و   یری به وجلد آید. یضعیف کشلرهای اسگالمی از طریگق جنگگ    کننده ویران

های نظامی گ امنیتی فرسایشی علیه یکدیگر، ضمن کگاهش یهدیگدات علیگه      ینش

منطقه را به نف  این رژی  یغییگر خلاهگد داد.   رژی  صهیلنیستی، ملازنه قدرت در 

رژی  صهیلنیسگتی خلاهگان آن اسگ  کگه بگه قگدرت اول منطقگه یبگدیل شگلد.          

ها حتی یحمل پذیرش عربستان سعلدی به عنلان قگدرت اول منطقگه    صهیلنیس 

را ندارند و افزایش سطح یقابل ایران و عربستان، باعگث کگاهش قگدرت هگر دو     

 شد.  ای خلاهد بازیگر منطقه
 

 سرعت گرفتن روند سازش: معامله قرن. 4ـ3

سازی روابط عربستان سعلدی و رژی  صهیلنیستی به یقلی  روند سگازش   عادی
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صگلح  »پگروژه  بگا آمریکگا در    یهگا بگه دنبگال همراهگ     سگعلدی منجر خلاهد شد. 

خلاهگد بگا    . عربسگتان مگی  و افزایش نقش خلد در این پروژه هسگتند  «خاورمیانه

از خگلد  سازنده  ای مثب  و روند سازش در پرونده فلسطین چهره آفرینی در نقش

محملد عبگاس  ها از طریق یهدید و یطمی ،  از این رو، سعلدینمایش بگذارد. به 

برای پذیرش معامله قرن یح  فشگار قگرار   ریی  یشکیالت خلدگردان فلسطین 

 (. 1231راد،  اند )فرجی داده

ای محرمانگه بگه    بستان سعلدی در نامهعرسابق عادل الجبیر وزیر املر خارجه 

محمد بن سلمان ولیعهد این کشلر که محتلای آن یلسط روزنامه االخبگار فگاش   

شد، خلاستار برقراری رابطه با رژی  صهیلنیستی در چارچلب یلافگق مشگارک    

گزاری زیگاد عربسگتان بگر    یگأثیر راهبردی با آمریکا شده اس . الجبیر با استناد به 

عا کرده در چارچلب یلافق مشارک  راهبردی با آمریکگا، دونالگد   جهان اسالم اد

حلی که از حمای  عربستان به عنلان قبله مسلمانان  یرامپ پذیرفته اس  هیچ راه

برخلردار نباشد مشروعی  پیدا نخلاهد کرد. وی در ادامه ضمن اذعگان بگه ایگن    

را در میگان   واقعی  که برقراری رابطه با رژیگ  صهیلنیسگتی، ملقعیگ  عربسگتان    

انگدازد اسگتدالل کگرده اسگ  عربسگتان زمگانی        های مسلمان به مخاطره مگی  مل 

یلاند ریسک این رابطه را بپذیرد که از رویکگرد صگادقانه آمریکگا ضگد ایگران       می

اطمینان پیدا کند. الجبیر در این نامه پیشنهاد داد که سازمان ملل اداره شهر قگدس  

خگلد را بگرای اعطگای اقامگ  )یابعیگ ( بگه        را بر عهده گیرد و عربستان یگالش 

آوارگان فلسطینی یلسط کشلرهای میزبان به منظلر جللگیری از بازگش  آنها به 

فلسین اشغالی به کار بندد. همینین عربستان سایر کشلرهای عربی و اسگالمی را  

حلی که آغازگر دوره جدیدی از صلح و شکلفایی میگان ایگن    برای رسیدن به راه

 رژی  صهیلنیستی باشد یرغیب کند.  کشلرها و

طرس الجبیگر در مگلرد فلسگطین، طرحگی کگاماًل یگک طرفگه بگه سگلد رژیگ            

سازی روابگط بگا رژیگ      الجبیر مبنی بر ضرورت عادی یأکیدباشد.  صهیلنیستی می
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دهگد کگه    صهیلنیستی در چارچلب یلافق مشارک  راهبردی با آمریکا نشان مگی 

هایی در ایگن رابطگه ملگزم کگرده اسگ .       اشتن گامدول  یرامپ عربستان را به برد

در اولین اظهار نظگر خگلد بعگد از     ،آویل آمریکا در یل دیلید فریدمن سفیر جدید

شلد که هیچ  از اسرائیل خلاسته نمی» با اعالم این مطلب کهاش  یقدی  استلارنامه

حبه بگا  مصگا . او در کگرد  یأییگد طرس الجبیر را  «ها بدهد گلنه امتیازی به فلسطینی

دولگ  یرامگپ قصگد نگدارد ملضگعی      کرد  یأکید «یسرائیل هیلم»پرییراژ روزنامه 

ه یعلیگگق للویگگژه در مسگگ بگگه رژیگگ  صهیلنیسگگتیهگگای  ایخگگاذ کنگگد کگگه بگگا طگگرس

سگفر بگه   کگرد کگه سگخنرانی یرامگپ در     اعگالم  ها مغگایر باشگد. او    سازی شهرک

لاهگد داد کگه هگیچ    اجگازه نخ »خلاهد بلد و « بسیار ایجابی»های اشغالی  سرزمین

و اگر مذاکرایی میگان  « فشاری به اسرائیل در هر گلنه مذاکرایی در آینده وارد آید

 .(1231)هلیدی،  دو طرف صلرت بگیرد بدون هر گلنه پیش شرطی خلاهد بلد

 ها فرصت. 5

صگفر یگا   »دهند از قاعده  یحلالت و حلادثی که در سطح سیاسی و امنیتی رخ می

به عبارت دیگر، در دل هر یک از یحگلالیی کگه در ظگاهر     کنند. یبعی  نمی« یک

هایی نیز وجلد دارد. به منظلر کگاهش هزینگه ناشگی از     باشند فرص  یهدیدزا می

هگای   های ملجلد به درستی استفاده کگرد. یگالش دولگ     یهدیدها، باید از فرص 

سگازی روابگط بگا رژیگ  صهیلنیسگتی،       ویژه عربستان سعلدی برای عادی عربی به

هایی نیز برای جبهه مقاوم  و محلر مقاوم  به وجلد آورده اس  که در  رص ف

 ها اشاره خلاهد شد. ادامه به بخشی از آن

 
 تقویت جایگاه محور مقاومت در جهان اسالم. 5ـ1

های صگلرت گرفتگه از سگلی برخگی کشگلرهای عربگی و اسگالمی بگرای          یالش

هگای مسگلمان    ملگ   سازی روابگط بگا رژیگ  صهیلنیسگتی، مگلرد حمایگ        عادی

هگای عربگی رخ داد و بگا     باشد. اگرچه حلادث و وقایعی که بعگد از انقگالب   نمی
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ای آنها ملجب بروز  الملل و حامیان منطقه بازیگردانی نظام سلطه و صهیلنیس  بین

منازعات طایفی در برخی کشلرهای اسالمی شد مسگلله فلسگطین را بگه حاشگیه     

به مسلله فلسطین حساسی  دارد. در صلریی  رانده اس  اما جهان اسالم کماکان

که عربستان یا هر یک از کشلرهای عربی و اسالمی از ملضگ  خگلد در احقگاق    

ها و آزادی قدس )حداقل بخش شرقی آن( عدول کنند، جایگگاه   حقلق فلسطینی

یرین قدرت طرفگدار   یرین و اصلی جبهه مقاوم  و محلر مقاوم  به عنلان جدی

ن از اشغال رژی  صهیلنیستی، در جهان اسالم یقلی  خلاهد آرمان آزادی فلسطی

شد. در مقابل، اعتبار و مشروعی  عربستان و کشلرهای حامی رونگد سگازش بگا    

 دار خلاهد شد.  رژی  صهیلنیستی نیز به شدت خدشه

ها در  های منطقه و میزان قدرت آن در شرایط کنلنی، میزان سلد و زیان دول 

شان به علامل متعددی بستگی دارد. در حگالی کگه محگلر     پیشبرد و یحقق اهداف

سازش در منطقه به رهبری و بازیگردانی عربستان سعلدی به دنبال یجمی  قدرت 

های منطقه اس ، محلر مقاوم  به رهبری ایران، در مسگلله   سازی دول  و همراه

فلسطین از حمای  مردمی وسیعی در سطح جهان اسالم برخلردار اس ؛ حمایتی 

های نظامی و اقتصادی، از آن  ها و ظرفی  ه طرف مقابل، با وجلد داشتن یلاناییک

 .(1231محروم اس  )اقتصاد نیلز، 

 
 های مقاومت فلسطینی همگرایی بیشتر جبهه مقاومت و جنبش. 5ـ2

سازی با هگدف یغییگر ملازنگه     یالش عربستان سعلدی برای ایحادسازی و ائتالف

نفگ  را بگه دنبگال خلاهگد داشگ .       بگازیگران ذی قدرت در منطقه، واکنش سگایر  

کگه بگا    301۲گلنه که ائتالف چندجانبه کشلرهای عربی علیه قطر در ژوئن  همان

المسگلمین صگلرت    هگا در حمایگ  از جنگبش اخگلان     هدف یغییر رویکرد قطری

به همگرایی بیشتر قطر و یرکیه و نزدیک شدن قطر به ایگران منجگر شگد،     1گرف 

                                                                                                                                        
قطر به صگلرت جگدی    المسلین حضلر مؤثر و فعالی ندارد، اما دول  رغ  آن که در قطر جنبش اخلان . علی1

های بالعلض قابل یگلجهی بگه مصگر     کند. قطر در زمان محمد مرسی کمک المسلمین حمای  می از اخلان
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های جدیگد یگا یقلیگ      ی گ عبری نیز به ظهلر ایحادها و ائتالف سازی عرب ائتالف

 های ملجلد منجر خلاهد شد.  ایحادها و ائتالف

هگای   ها در مسیر برقراری رابطه و همکاری ها و صهیلنیس  هر چقدر سعلدی

هگای مقاومگ  فلسگطینی بگه یقلیگ        مشترک حرک  کنند، چند برابر آن، جنبش

ها در  شلند. از آنجا که صهیلنیس  ایل و یرغیب میرابطه و همکاری با ایران متم

هگای بلنگدی    هگا قگدم   سازی روابط با عربستان سعلدی انتظار دارند سعلدی عادی

هگای مقاومگ     برای حل مناقشه فلسطین به نف  رژی  صهیلنیستی بردارند، گگروه 

هگا  های عربی، به ناچگار بگه ین   فلسطینی با درک این واقعی ، با قط  امید از دول 

قدرت یا ینها ائتالف حامی مقاوم  فلسطین متکی خلاهند شد. به عبارت دیگر، 

هگای مقاومگ     همگرایی عربستان سعلدی و رژی  صهیلنیستی به همگرایی گروه

 فلسطینی و جبهه مقاوم  و انسجام محلر مقاوم  منجر خلاهد شد.

اعگث  شرایطی که پ  از یحلالت کشلرهای حلزه عربی بر منطقه حاک  شد ب

سردی روابط جبهه مقاوم  و حماس شد. در شرایطی که از یگک سگل پیگروزی    

ها در انتخابات ریاس  جمهلری مصر و به قدرت رسیدن محمگد مرسگی    اخلانی

المسلمین بلد و از سگلیی دیگگر    ای درخشان برای جنبش اخلان نلید بخش آینده

ه بحران، برخی را های اولی های میدانی معارضین مسلح در سلریه در سال پیروزی

المسلمین در سلریه امیدوار کرده بلد و حزب اخلانی  یابی اخلان نسب  به قدرت

آفرینگی در همگه معگادالت و یحگلالت      عدال  و یلسعه در یرکیه نیز برای نقگش 

منطقه به خصگلی حگلزه عربگی دورخیگز بلنگدی را انجگام داده بگلد، حمگاس         

دیکگی و همگاهنگی راهبگردی بگا     ها و راهبردهگای خگلد را بگر اسگاس نز     یاکتیک

المسگگلمین مصگگر، یرکیگگه و سگگلریه و دولگگ  قطگگر کگگه خگگلد را حگگامی    اخگگلان

                                                                                                                                        

ها را برادر بزرگ جهان عرب نامید که قدریش حاکی  کرد و حاک  پیشین قطر، مصرِ یح  حکلم  اخلانی
یشتر در راستای نفی قدرت عربسگتان،  المسلمین ب از یلانمندی همه اعراب اس . البته حمای  قطر از اخلان

 شلد.    ها و ایفای نقش فعال در سطح منطقه ارزیابی می خرو  قطر از سایه قدرت و نفلذ سعلدی
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دهد ایخاذ نملد و به همین دلیل از محلر مقاوم  که به  المسلمین نشان می اخلان

 شلد فاصله گرف . صلرت مغرضانه هالل شیعی نامیده می

منطقه ایخگاذ کگرد بگر    ها در  گیری اخلانی حماس در رویکردی که پ  از او 

اش ملاضگعی را علیگه    اساس هلی  و غیری  ایگدئلللژیک )اخگلانی( و سیاسگی   

حامیان سابق خلد در محلر مقاوم  یعریف کرد. ملاض  و اقدامایی کگه رنجگش   

حامیان حماس که در طی چهار دهه گذشته از هیچ اقدامی در جه  یحقق آرمان 

محابا به انتقاد از  اش . حماس اخلانی، بیاند را به دنبال د فلسطین مضایقه ننملده

المسگلمین سگلریه یشگکیل     نظام سلریه پرداخ  زیرا بخشی از معارضه را اخلان

دادند و مصر به ریاس  محمد مرسی و یرکیه و قطر کگه هگالل اخگلانی را در     می

 دادند درصدد براندازی نظام سلریه بلدند.  منطقه یشکیل می

ای دیگگر رقگ  خگلرد و     عارضین سلری به گلنهاما سرنلش  اخلان مصر و م

دول  اخلانی یرکیگه نیگز در ینگناهگای داخلگی گرفتگار آمگد. محمگد مرسگی بگا          

اعتراضات بخشی از مردم و مداخله اریش برکنار و دستگیر شد و مته  به جرائ  

متعدد گردید و درحالی که برای یعداد زیادی از اعضای اخگلان حکگ  اعگدام در    

المسلمین مصر به عنلان یک گروه یروریستی معرفگی و   اخلانه اس ، نظر گرفته شد

فعالی  آن در مصر ممنلع اعالم گردید. نظام سلریه نیز یلانس  بگا حمایگ  محگلر    

مقاوم  به یدریج بر اوضاع مسلط شلد به نحلی کگه در حگال حاضگرخطر سگقلط     

لل خگلد را  نظام سلریه به طلر کلی برطرف شده اس  و معارضین مسگلح دوران افگ  

ها و برخی دیگر از کشلرهای مگؤثر در حگلزه عربگی،     گذرانند. در مقابل، سعلدی می

سازی روابط خلد بگا رژیگ  صهیلنیسگتی و مجبگلر کگردن یشگکیالت        درصدد عادی

هگای فلسگطینی    اثگر کگردن گگروه    خلدگردان به پذیرش صلح یحمیلی و نابلدی یا بی

لر یداوم حیگات خگلد و پیگیگری آرمگان     اند. در چنین شرایطی حماس به منظ برآمده

مشترک اسالمی که همان آزادی قگدس شگریف و احقگاق حقگلق فلسگطینیان اسگ        

   باشد. ناگزیر از یقلی  روابط خلد با جبهه مقاوم  و محلر مقاوم  می
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هگا   هگای اصگلی صهیلنیسگ     گرم شدن روابط حماس و جبهه مقاوم  از نگرانی

بینگی کگرد ملضگ      ل بحران سلریه در گزارشی پیشآریص در اوایها باشد. روزنامه می

حماس نسب  به مسلله سلریه یغییر خلاهد کرد. این روزنامه یرمی  روابط حمگاس و  

ایران و بازگش  این روابط به شرایط پیش از بحران سلریه را یهدیدی علیگه امنیگ    

های  قدرت ملی رژی  صهیلنیستی ارزیابی کرد؛ به نحلی که ایران بار دیگر به یکی از

 (.111 -103: 1232گذار بر مسلله فلسطین یبدیل خلاهد شد )زارعان، یأثیراصلی 

  
 گرایی بطالن اتهامات وارد شده به جبهه مقاومت در خصوص طایفه. 5ـ3

 کشگلرهای عربگی  ای متشکل از  جبههپ  از اعالم ملجلدی  رژی  صهیلنیستی، 

 مانند عربستان، یرکیگه و عگراق  مانند مصر، سلریه، اردن و با حمای  کشلرهایی 

نتیجگه   13۲2و  131۲، 13۲1، 13۴3هگای   جنگگ  علیه ایگن رژیگ  یشگکیل شگد.    

گری رژی  صهیلنیستی بلد. در نتیجه  رویارویی محلر عربی گ اسالمی علیه اشغال 

مصگر،   جمهلر رئی منعقد شد، انلر سادات  13۲3پیمان کمپ دیلید که در سال 

، بگر  1332در سگال  به رسمی  شناخ . همینین ملجلدی  رژی  صهیلنیستی را 

، یاسر عرفات نیز دول  اسرائیل را به رسمی  شگناخ . ایگن   معاهده اسلل اساس

 هیچ کدام از کشگلرهای عربگی ملجلدیگ     ،یا قبل از این یاریخدر حالی بلد که 

غاصگب   ک رژیگ  را ی اسرائیل شناختند و نمی رسمی  به را اسرائیل دولتی به نام

سازی روابط برخی از کشلرهای عربی با رژی   بعد از آن، روند عادیند. دانست می

های اخیر  شد. این روند که در سال صهیلنیستی عمدیاً به صلرت پنهانی دنبال می

سرع  گرفته جبهه مقاوم  را به بزرگترین بگازیگر دولتگی حگامی آرمگان آزادی     

ان بحران سلریه و قدس شریف یبدیل کرده اس . این در حالی اس  که در جری

اختنگد و  اند های دشمن، یبلیغات وسیعی را علیه جبهه مقاوم  بگه راه  یمن، رسانه

ای مگته  کردنگد و    هگای منطقگه   گرایانه در پرونگده  ایران را به ایخاذ رویکرد طایفه

 یالش کردند از این طریق، چهره ایران را در جهان اسالم مخدوش کنند. 

در یبیگین سیاسگ    ای  اهلل خامنگه  رت آیگ  رهبر معظگ  انقگالب اسگالمی حضگ    
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های سیاسگی اعگالم کردنگد کگه      جمهلری اسالمی در حمای  از کشلرها و جریان

ی در این رابطه ندارد و مگالک اصگلی، حمایگ  و    یأثیرعلامل قلمی و مذهبی هیچ 

کنی   ما در حمای  از مظللم، نگاه به مذهب طرف مقابل نمی»دفاع از مظللم اس . 

خط امام بزرگلار این بلد. امام همان رفتاری را که با مقاومگ  شگیعه در   و نکردی ؛ 

داشگ ؛ بگدون هگیچ      لبنان داش ، همان رفتار را با مقاوم  سنی در فلسطین ]ه [

مان در غگزه   مان در لبنان کردی ، از برادران یفاویی. ما همان حمایتی را که از برادران

اند. مسلله برای ما، دفاع  ی بلدند، اینها شیعهکردی ؛ بدون هیچ یفاویی. آنها سن  ]ه [

فلسگطین اسگ . امگروز در      از هلی  اسالمی اس ، حمای  از مظللم اس ، مسلله

اصگلی    فلسطین اس  و این بگرای مگا مسگلله     ها، مسلله مسلمان  رأس مسائل منطقه

ی کند؛ امام بزرگلار مبارزه کرد با محمدرضگا  های ما ه  فرق نمی اس . در دشمنی

حسین کگه سگنی    طلر مبارزه کرد با صدام حسب ظاهر؛ همان پهللی که شیعه بلد به

شگان از اسگالم بیگانگه     حسب ظاهر. البته نه او شیعه بلد نه این سنی؛ هردوی بلد به

جگلر   بلدند؛ اما ظاهر این سنی بلد، ظاهر او شیعه بلد. امام بگا هگردوی اینهگا یگک    

  یعه و مذهب و مانند اینها نیس . مسلله، مسگلله سنی و ش  مبارزه کرد. مسلله، مسلله

اصلل اسالم اس ، کلنلا لِلظّالِ ِ خَصماً وَ لِلمَظلُلمِ عَلناً. این دسگتلر اسگالم اسگ .    

  (.31/۲/123۴ای،  اهلل خامنه )آی « این راه ما اس ، این خط ما اس 

یبیین مقام معظ  رهبری در مبارزه با رژی  صهیلنیستی، استرایژی مشخصی را 

کردند. ایشان با ارائه یک یعریف وسی  از مقاوم  اعالم کردنگد کگه جمهگلری    

اسالمی ایران از هر کشلر یا سازمانی که علیگه رژیگ  صهیلنیسگتی مبگارزه کنگد،      

بعد از این ه  هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژی  صهیلنیستی »کند:  حمای  می

کنی  و هیچ ابایی ه   و کمکش می مبارزه کند، مقابله کند، ما پش  سرش هستی 

یگداوم سیاسگ    (. 1۴/11/1230ای،  اهلل خامنگه  )آیگ  « از گفتن این حرف نداری 

اصللی حمای  از فلسطین از سلی جبهه مقاوم ، بگه یقلیگ  جایگگاه و نفگلذ     

جبهه مقاوم  در جهان عرب و جهان اسالم و بطالن ایهامات وارد شده به ایران 
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 منجر خلاهد شد.« گرایانه در منطقه دهای طایفهایخاذ رویکر»مبنی بر 

 گیری نتیجه. 6

گاه شرکای راهبردی بگرای یکگدیگر محسگلب     رژی  صهیلنیستی و عربستان هیچ

شدند. جایگاه عربستان در جهگان اسگالم و جهگان عگرب، ایگن کشگلر را از        نمی

 داشگ  و مگان  مهمگی در مسگیر     هرگلنه رابطه آشکار با رژی  صهیلنیستی بازمی

شد. سیاس  خگارجی عربسگتان    سازی روابط بین این دو رژی  محسلب می عادی

سعلدی در یاریخ یأسی  این رژی ، ایجگاد ملازنگه علیگه منبگ  یهدیگد از طریگق       

هگا بگا    سازی بلده اسگ . بگر مبنگای همگین اصگل، سگعلدی       ایحادسازی و ائتالف

وارد شگراک    ای هگای منطقگه   المللی )آمریکا( و کشلرها و قدرت های بین قدرت

شدند. اما در اثر حلادثی که در یگک دهگه اخیگر بگه      راهبردی در ابعاد مختلف می

رو شده که در آن، ملازنه قگدرت و   ای جدید روبه وقلع پیلسته عربستان با صحنه

ها به سرع  در حگال یغییگر اسگ . از ایگن رو،      یهدید در منطقه به ضرر سعلدی

گگ امنیتگی گذشگته و     یگر آرایگش سیاسگی   کننگد از طریگق یغی   ها یالش مگی  سعلدی

های جدید، شرایط را به نف  خگلد یغییگر دهنگد. بهتگرین بگازیگری کگه        یارگیری

یلاند عربستان را در این رویارویی جدید یاری دهد و از انگیزه بسگیار بگاالیی    می

باشگگد.  بگگرای ایگگن شگگراک  راهبگگردی برخگگلردار اسگگ  رژیگگ  صهیلنیسگگتی مگگی

کنند با استفاده از استیصال استرایژیکی و ژئگلپلیتیکی   میها نیز یالش  صهیلنیس 

اند، محلری قدریمند علیه جبهه مقاومگ  بگه عنگلان     ها دچار آن شده که سعلدی

 بزرگترین دشمن خلد یشکیل دهند.

عاملی که از یک سل عربستان سعلدی  یرین مه بر اساس یللری استفن وال ، 

سازی روابگط بگا رژیگ  صهیلنیسگتی      را نسب  به سرع  بخشیدن به روند عادی

ها را به شراک  راهبردی بگا عربسگتان،    متقاعد کرده و از سلی دیگر صهیلنیس 

هر چند به صلرت پنهانی متمایل نملده اس  ایجاد ملازنگه یهدیگد علیگه جبهگه     

ای ایگران در   باشد. همینین با یلجه به افزایش قدرت و نفگلذ منطقگه   مقاوم  می
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یر ملازنه قلا به نف  محلر مقاوم ، عربستان سعلدی یگالش  های اخیر و یغی سال

ای، چارچلب ملازنه قدرت شگکل گرفتگه را    سازی منطقه کند از طریق ائتالف می

یهدید، نیاز به همگرایگی   از مشترک یلان گف  درک یغییر دهد. به این یرییب می

رد به دلیل احساس افزایش یهدیگد، ایجگاد ملازنگه علیگه قگدرت هژمگلن، رویکگ       

ای یرامپ علاملی هستند که  های خاورمیانه غیرمتلازن آمریکا در منطقه و سیاس 

منجر به سرع  گرفتن روند همگرایی عربستان سعلدی و رژی  صهیلنیسگتی در  

  های اخیر شده اس . سال

هیچ یک از یحلالیی که دارای ابعاد و آثگار اسگترایژیکی هسگتند بگه صگلرت      

روند بلکه این گلنگه یحگلالت بگه صگلرت      ر نمیمطلق، یهدید یا فرص  به شما

سگازی روابگط عربسگتان و رژیگ       عادی باشند. آفرین می یلأمان یهدیدزا و فرص 

هایی بگرای جبهگه مقاومگ  ایجگاد کگرده اسگ .        صهیلنیستی، یهدیدها و فرص 

افزایش ضریب یهدید علیه جبهه مقاوم ، افزایش سطح منازعه به دلیگل نگایلانی   

  صهیلنیستی در مدیری  منازعه و سرع  گرفتن رونگد سگازش   عربستان و رژی

سازی روابط عربسگتان و رژیگ  صهیلنیسگتی     ای هستند که عادی سه یهدید عمده

در مقابل، افزایش نفلذ گفتمان مقاوم  برای جبهه مقاوم  به وجلد آورده اس . 

و  یهای مقاوم  فلسطین همگرایی بیشتر جبهه مقاوم  و جنبش، در جهان اسالم

هگای   گرایی فرص  بطالن ایهامات وارد شده به جبهه مقاوم  در خصلی طایفه

هگای مناسگب،    جبهه مقاوم  در این روند هستند. بنابراین، الزم اسگ  اسگترایژی  

بگرداری حگداکثری از    ای جه  مقابله مؤثر با یهدیدها و بهگره  بینانه کارآمد و واق 

 ها یدوین شلد. فرص 
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