
فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

113خاورمیانه

الهام رسولی ثانی آبادی1                                                                                     تاریخ دریافت: 1397/10/8 

مجتبی روستایی2                                                                                             تاریخ پذیرش: 1398/1/20

 rasooli@yazd.ac.ir                                                                                    .1. دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد
 mojtabar95@yahoo.com                                                            .2. دانشجوی دكتری روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان

ت
وم

مقا
ور 

مح
بر 

برا
در 

ل 
ايي

سر
و ا

ب 
عرا

د ا
حا

 ات
د و

دي
ته

نه 
واز

م

چكيده

در سال های اخیر با توجه به شرایط جهانی و به خصوص تحوالت منطقه ای، اعراب و اسراییل با نزدیكی به یكدیگر 

تالش می كنند تا شرایط را در منطقه به گونه ای تغییر دهند كه به تضعیف موقعیت و از دست رفتن موفقیت ها 

برای ایران و محور مقاومت منجر شود؛ بنابراین، سوال این است كه دالیل برقراری روابط نزدیك میان اعراب و 

اسراییل علی رغم عدم اشتراك ایدئولوژیك چیست؟ به نظر می رسد اعراب و اسراییل در برابر تهدیدی مشترك 

در منطقه، چون جمهوری اسالمی و محور مقاومت به ائتالف تاكتیكی با یكدیگر روی آورده اند. درنتیجه مقاله 

می كوشد تا تحلیلی جامع از چگونگی شكل گیری محور عربی – عبری در منطقه ارایه دهد. یافته های مقاله نشان 

می دهد كه قدرت یابی محور مقاومت و در راس آن جمهوری اسالمی ایران با تالش برای تغییر نظم منطقه ای به 

سود خود باعث شكل گیری تهدیدی مشترك در میان اعراب و اسراییل شده و آنها را به سوی ائتالفی تاكتیكی با 

یكدیگر كشانده اند.

واژگان كليدی: محور مقاومت، عربستان سعودی، اسراييل، موازنه تهديد، جمهوری اسالمی ايران.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

خاورمیانه 114

مقدمه
تحوالت سالیان اخیر در منطقه موضوع و موقعیت كشورهای محور مقاومت را افزایش داده است، 
به گونه ای كه در سال های اخیر و به ویژه با شدت یافتن بحران های منطقه ای، قدرت گیری شیعیان 
منطقه و همچنین توافق هسته ای بین جمهوری اسالمی ایران و كشورهای 1+5 موسوم به برجام، 
اعراب محافظه كار منطقه و اسراییل ضمن اشتراك مواضع، دیدارها و همفكری های دوجانبه را نیز 
آغاز كرده اند. به نظر می رسد اصلی ترین عامل آشكارسازی پیوندهای اسراییل و اعراب و در راس آنها 
عربستان سعودی، هراس آنها از گسترش اقتدار منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و به تبع آن محور 
مقاومت در سالیان اخیر به خصوص پس از تحوالت موسوم به بیداری اسالمی و همچنین در فضای 
پساتوافق است، آن  هم در شرایطی كه ایاالت متحده به دلیل عدم توان راهبردی در مدیریت منطقه، 
بار مسئولیت را بیش از قبل به متحدان منطقه ای خود سپرده است. لذا برای انجام مسئولیت های 
با ایران، الزم است سعودی ها و صهیونیست ها بیش از گذشته و  محوله برای ایجاد موازنه قدرت 
اسراییل  و  عربستان  ناكامی های  میان خود صورت دهند.  را  قبل، هماهنگی های الزم  از  آشكارتر 
در باتالق های منطقه ای و در برابر محور مقاومت این دو را در نقطه مشترك قرار داد تا جایی كه 
به منظور جبران شكست در جبهه های مشترك، با یكدیگر علیه مقاومت به ویژه جمهوری اسالمی 

ایران همدست شوند. 
اقتدار  اتحاد راهبردی نوین )ایران، روسیه، عراق، سوریه، حزب اهلل لبنان( و نیز  با شكل گیری 
روزافزون محورمقاومت اسالمی )ایران، عراق، سوریه، حزب اهلل لبنان، انصاراهلل یمن، جهاد اسالمی و 
حماس( ژئوپلتیك خاورمیانه متحول شده و معادالت منطقه به نفع كشورهای محور مقاومت اسالمی 
تغییر كرده است. نظم سنتی غرب آسیا جای خود را به نظمی نوین داده است و كشورهای عرب 
متحد غرب )عربستان، مصر، اردن و شیخ نشین های خلیج فارس( و اسراییل در موضع انفعالی قرار 
گرفته اند و از این رو تالش دارند تا با نزدیكی و ائتالف با یكدیگر در مقابل قدرت گیری بیش از پیش 

و تهدیدات جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت بایستند. 
در همین راستا نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است كه دالیل برقراری روابط 
نزدیك میان اعراب و اسراییل علی رغم عدم اشتراك ایدئولوژیك چیست؟ در پاسخ به این پرسش 
این فرضیه مطرح شده است كه اعراب و اسراییل هر دو در امری مشترك احساس تهدید می كنند و 
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آن جمهوری اسالمی ایران است كه تالش دارد تا نظم موجود در منطقه غرب آسیا را به سود خود و 
محور مقاومت تغییر دهد. از این رو این دو در برابر تهدید مشترك به اتحاد با یكدیگر روی آورده اند. 
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. شیوه گردآوری اطالعات نیز بر اساس روش 
كتابخانه ای قرار دارد كه با مراجعه به كتاب ها، روزنامه ها، اینترنت و... اطالعات الزم فیش برداری و 

تنظیم شده است.
این مقاله در یك مقدمه، چهار بخش و یك نتیجه گیری تنظیم شده است؛ در بخش اول نظریه 
روند  دوم  بخش  شد.  خواهد  تشریح  مقاله  مفهومی  و  نظری  چارچوب  به عنوان  تهدید«  »موازنه 
تشكیل محور مقاومت و قدرت گیری آن در سطح منطقه را بررسی می كند. بخش سوم نیز به روند 
تغییر رابطه اعراب و اسراییل در طول زمان از دشمنی و خصومت به نزدیكی و ائتالف می پردازد. 
تهدید خواهد  موازنه  نظریه  اساس  بر  یافته ها  تجزیه و تحلیل  به  پایانی  و  درنهایت بخش چهارم  و 

پرداخت.

يك. ادبيات پژوهش
در بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش مشاهده گردید تحقیق مستقلی در مورد تحول در روابط 
اعراب و اسراییل و چرایی نزدیكی آنان به یكدیگر انجام نشده است. عمده تحقیقاتی كه در برخی 
مولفه ها با پژوهش حاضر نزدیكی دارد و به جنبه هایی از مقاله حاضر پرداخته است كه در ادامه 
به آنها اشاره می گردد. مجید عباسی، امیر قیاسی و زهرا باباجانی پور در مقاله ای با عنوان »راهبرد 
اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین الملل« تالش كرده اند تا علل 
و اهداف اتخاذ راهبرد اتحاد پیرامونی توسط اسراییل را بر اساس تئوری موازنه تهدید استفن والت 
اعراب،  میان  در  تهدیدزا  متغیرهای  وجود  دلیل  به  اسراییل  معتقدند  نویسندگان  كنند.  واكاوی 
تالش كرد تا با اجرای راهبرد اتحاد پیرامونی، به اتحاد با سه كشور مسلمان غیرعرب منطقه، یعنی 
ایران، تركیه و اتیوپی بپردازد و با این راهبرد به موازنه تهدید در برابر كشورهای عربی پرداخته و از 
این طریق تهدیدات علیه خود را كاهش و امنیت خود را افزایش دهد. تحوالت در منطقه و تغییر 
حكومت در ایران نیز سبب شد تا اسراییل در راستای تداوم و توسعه دكترین خود، محورهای آن 
را تغییر داده و به برقراری روابط گسترده در سطوح مختلف با كشورهای آسیای مركزی و قفقاز و 
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همچنین آسیای جنوبی به خصوص هند بپردازد )عباسی و دیگران، 1392(. این مقاله بیشتر نگاهی 
تاریخی را در خود دارد و از پرداختن به مقوله نزدیكی اسراییل به اعراب در سالیان اخیر غفلت 
ورزیده است. »دكترین اتحاد پیرامونی و امنیت اسراییل«، عنوان مقاله ای است كه مهدیه شادمانی 
و عنایت اهلل یزدانی نوشته اند. مولفان مقاله معتقدند اسراییل از آغاز شكل گیری تالش كرده تا بر 
اساس دكترین اتحاد پیرامونی خطر انزوا در منطقه را به گونه ای از خود دور كند. گسترش روابط با 
كشورهایی مثل تركیه، ایران و اتیوپی چارچوب اصلی این دكترین بود )شادمانی و یزدانی، 1397(. 
این مقاله نیز بیشتر بحثی تاریخی را شامل می شود و به مسئله تحول در روابط فیمابین اعراب و 

اسراییل در طول سالیان اخیر نپرداخته است. 
فرزاد رستمی و علیرضا تارا در مقاله ای با عنوان »تحلیل روابط عربستان سعودی و اسراییل  در 
سایه توافق هسته ای ایران« به بررسی تاثیر توافق هسته ای ایران و غرب بر مناسبات و تعامالت 
عربستان سعودی و اسراییل می پردازند. نویسندگان با بهره گیری از نظریه معمای امنیت معتقدند كه 
توافق هسته ای ایران و غرب زمینه ساز تقویت مناسبات و تعامالت سیاسی – امنیتی عربستان سعودی 
و اسراییل شده است )رستمی و تارا، 1397(. این مقاله تنها به یك مولفه موثر در تحول بخشی روابط 
اعراب و اسراییل در برابر ایران، یعنی مسئله هسته ای اشاره می كند كه بخش كوچكی از پژوهش 
حاضر را در برمی گیرد. بر همین اساس و با توجه به فقدان تحقیقی مستقل و خاص كه دربرگیرنده 
شكل گیری محور عربی – عبری در برابر محور مقاومت در منطقه از منظر رهیافت موازنه تهدید 

استفان والت باشد، این نوشتار تالیف گردید.

دو. چارچوب نظری: موازنه تهديد
برای  نظریه  قدیمی ترین  و  مهمترین  رئالیست ها  قوای  موازنه  نظریه  بیست و یكم  قرن  اوایل  تا 
تبیین روابط بین قدرت ها و یكی از نظریه های مهم در روابط بین الملل محسوب می شد؛ اما وقایعی 
نظیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظام دو قطبی، تبدیل شدن ایاالت متحده آمریكا به 
تنها ابرقدرت نظام بین الملل و نیز عدم شكل گیری موازنه در برابر آن تا اواخر قرن بیستم، سبب 
شد تا كاربرد و قدرت تبیین نظریه موازنه قوا توسط بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل مورد 
تردید قرار گیرد و انتقادهایی از سوی آنها بر این نظریه وارد شود؛ چرا كه بعد از فروپاشی شوروی، 
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ایاالت متحده به قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل تبدیل شد؛ اما تمایالت جدی برای موازنه 
علیه این قدرت از سوی دیگر قدرت ها مشاهده نشد.

عدم تحقق موازنه علیه هژمونی ایاالت متحده پس از جنگ سرد، یكی دیگر از متفكران واقع گرایی 
به نام استفان والت1 را به سوی جا به جایی نقطه تمركز واقع گرایی از موازنه قدرت به موازنه تهدید2 
سوق داد. او معتقد است كه غیر عادی بودن عدم موازنه دولت ها در برابر آمریكا، هنگامی كه تمركز 
را نه بر قدرت، بلكه بر تهدید بگذاریم از بین می رود )لیتل، 2007: 39(. به اعتقاد وی، كشورها 
در مقابل افزایش قدرت سایرین دست به موازنه نمی زنند؛ بلكه آنچه باعث حركت كشورها به سوی 
توازن می گردد میزان تهدیدی است كه درك می كنند. زمانی كه تهدیدی احساس شد كشورها یا 
سعی می كنند در مقابل آن ایجاد توازن كنند یا اینكه به كشور تهدید كننده ملحق شوند )مشیرزاده، 

.)135 :1392
به باور والت، ایدئولوژی نقش تعیین كننده ای در شكل گیری اتحادها نداشته و اهمیت تفاوت های 
تنها  مشترك  ایدئولوژی  وی،  منظر  از  می یابد.  كاهش  تهدید،  سطح  افزایش  هنگام  ایدئولوژیكی 
 Walt, 1987:( می تواند نقش تسهیل كننده و نه تكوین كننده در شكل گیری اتحادها داشته باشد

.)38�39

والت چهار معیار ارزیابی دولت ها از تهدیدات را به این صورت مشخص می كند: 1- قابلیت های 
كلی: شامل جمعیت، قدرت اقتصادی، نظامی و... ؛ 2- مجاورت جغرافیایی )نزدیكی تهدید(: میان 
درك از تهدید و نزدیكی جغرافیایی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ 3- قابلیت های تهاجمی: هر چه 
میزان توانمندی تهاجمی كشوری بیشتر باشد، دغدغه های امنیتی آن كشور به همان میزان افزایش 
وضع  حافظ  دولت های  با  مقایسه  در  تهاجمی  نیات  دارای  دولت های  تهاجمی:  نیات   -4 می یابد؛ 
موجود متضمن تهدیدهای بیشتری هستند )Ibid:117(. وی استدالل می كند هر چه دولت ها در 
یك دولت در حال ظهور چنین ویژگی هایی را ببینند، به همان اندازه آن را به عنوان تهدید در نظر 

می گیرند و در مقابل آن دست به توازن خواهند زد.
بنابراین داشتن عوامل مزبور می تواند دال بر تهدیدگری دولت باشد. پس تهدید عبارت است 

1. Stephen Walt.
2. Balance of Threat.
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از تركیبی از قدرت تهاجمی دولت، توانمندی های نظامی، نزدیكی جغرافیایی و نیات تجاوزكارانه 
احتمالی آنها. بنابراین آنچه دولت ها را به موازنه سازی ترغیب می كند، برداشت آنها از یكدیگر به عنوان 
تهدید بوده و نه صرف میزان قدرت هر یك از آنها )لیتل، 1389: 32(. از دید والت دولت ها به دو 
دلیل روش موازنه را انتخاب می كنند: اوال تالش می كنند قبل از این كه بقایشان توسط قدرتی بالقوه 
به خطر بیفتد دست به موازنه بزنند؛ ثانیا پیوند با طرف ضعیف تر تاثیرگذاری عضو جدید را درون 

.)Walt, 1987: 110�111( اتحاد به این خاطر افزایش می دهد كه طرف ضعیف نیازمند كمك است
به خوبی  می تواند  كه  هست  نظریه ای  مناسب ترین  تهدید«  »موازنه  نظری  رویكرد  از  استفاده 
را توضیح  آنان  ایدئولوژیكی در میان  بارز  تفاوت های  با وجود  اسراییل  اعراب و  اتحاد  شكل گیری 
دهد. به این ترتیب می توان گفت »محور عربی - عبری« در مقابل »محور مقاومت« كه از نظر آنها 
منشا بیشترین تهدید برای آنها هستند، متحد می شوند. با توجه به اینكه اعراب و اسراییل معتقد 
به اهداف توسعه طلبانه و مداخله گرایانه كشورهای محور مقاومت به خصوص جمهوری اسالمی ایران 

علیه منافع ملی و منطقه ای آنان هستند آنها به شكل دهی »موازنه تهدید« روی آورده اند.

سه. از انقالب ايران تا محور مقاومت
جمهوری  یك  به  محافظه كار  پادشاهی  یك  از  ایران  غرب گرای  پادشاهی   )1357/1979( در 
انقالبی با ایدئولوژی اسالم سیاسی دگرگون شد. انقالب موجب دگرگونی ایران به یك جمهوری 
اسالمی انقالبی شد. در همین راستا و به تبع آن، جمهوری اسالمی ایران از سنتو1 خارج شد كه 
درنتیجه، پیوندهای پیدا و پنهان ایران با اسراییل قطع شد. جمهوری اسالمی همچنین پادشاهی های 
محافظه كار و غرب گرای حوزه خلیج فارس را نیز دچار چالش نمود. سوریه اولین دولت عربی بود 
كه در 23 بهمن 1357 جمهوری اسالمی ایران را شناسایی كرد. شناسایی سوریه و قطع بالدرنگ 
سیاست  دگرگونی  از  قوی  نشانه هایی  تهران  به  عرفات  یاسر  سفر  و  اسراییل  و  ایران  پیوندهای 

.)Deeb, 2013: 55( منطقه ای جمهوری اسالمی ایران بود
اشغالگری  علیه  لبنان  حوزه  در  سوریه  و  ایران  امنیتی  و  سیاسی  همكاری های  ترتیب  بدین 
اسراییل آغاز شد و در خصوص عراق نیز، سوریه جزو معدود دولت های عربی بود كه در جنگ هشت 
1. Central Treaty Organization (Cento).
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ناكام گذاشتن  برای  ایران  لبنان، سوریه و  به  ایران را گرفت. در طول حمله اسراییل  ساله جانب 
می كرد؛ چرا كه  لبنان حمایت  در  عون1  میشل  از  اسراییل  می كردند.  همكاری  لبنان  در  اسراییل 
می پنداشت نفوذ سیاسی اش در لبنان از طریق میشل عون تامین خواهد شد. پس از پایان تهاجم 
اسراییل، دو دولت حمایتشان را از جنبش های اسالمی لبنان از جمله امل2 ادامه دادند و هنگامی 
كه توافق طائف به جنگ داخلی لبنان خاتمه داد، نفوذ سوریه در لبنان از سوی پادشاهی سعودی 
نقشی موثر در شكل گیری  ایران و سوریه  به عنوان یك قدرت منطقه ای شناسایی شد. همچنین 
حزب اهلل لبنان ایفا نمودند، به گونه ای كه درنهایت حزب اهلل لبنان با حمایت مشترك ایران و سوریه 
به نیرویی تنومند در درون لبنان تبدیل شد كه توانست در تابستان )1385/2006( توانایی اش را 
در رویارویی با اسراییل نشان دهد. سوریه و ایران دامنه همكاری هایشان را از لبنان به سرزمین های 
اشغالی فلسطین نیز گسترش دادند. درواقع نتیجه تدریجی همكاری های دو كشور در حوزه فلسطین 
را بایستی رشد و افزایش توان و نفوذ حماس و گروه جهاد اسالمی دانست كه پس از پیروزی در 
 .)Khashan, 2013: 13( بر بخشی از قلمروی فلسطین مسلط شده است )انتخابات )2005 / 1384
بدین ترتیب پیوندهای سوریه و ایران كه پس از )1357/1979( آغاز شد به شكل گیری محوری از 
متحدین شامل ایران، سوریه، حزب اهلل و حماس در حوزه شمالی غرب آسیا انجامیده است كه به 
محور مقاومت موسوم شده است. همچنین دولت شیعی عراق كه پس از صدام در این كشور روی 

كار آمده، همكاری های گسترده ای را با این محور آغاز نموده است.
در سال های اخیر نیز با وقوع بیداری اسالمی در منطقه و سقوط سران حكومت های اقتدارگرا 
و طرفدار غرب در تونس، مصر و یمن، محور محافظه كاری عرب تضعیف گردید و هژمونی محور 
مقاومت بر تحوالت منطقه چیره گردید؛ بنابراین اعراب و در راس آنها عربستان سعودی وارد بازی 
به منزله قلب  ایران و محور مقاومت چون عراق و به خصوص سوریه  با  براندازی دولت های همسو 
ژئواستراتژیك محور مقاومت شدند و همه جانبه به اشكال گوناگون رسانه ای، مالی و تسلیحاتی به 
حمایت از معارضان پرداختند. حمله ائتالف عربی به یمن - كه پس از روی كار آمدن حوثی ها در 
این كشور به سمت محور مقاومت گرایش پیدا كردند - و تروریست نامیدن حزب اهلل لبنان نیز در 

1. Michel Aoun.
2. Amal Movement.
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راستای تضعیف جنبش های اسالمی همسو با محور مقاومت توسط اعراب محافظه كار منطقه صورت 
گرفت.

چهار. اعراب و اسراييل؛ از دشمنی تا ائتالف
موافقتنامه سایكس- پیكو1 كه در سال )1916 / 1295( میان بریتانیای كبیر و فرانسه به صورت 
انگلستان و فرانسه  از سرزمین تحت تسلط عثمانی را به حوزه نفوذ  مخفیانه بسته شد، مناطقی 
تبدیل كرده، آنگاه كه مرد بیمار اروپا رو به افول نهاده بود. سایكس- پیكو بعد از آن به منشا بسیاری 
از درگیری های مرزی و جنگ های ویرانگر در منطقه تبدیل شد؛ چرا كه تقسیم سرزمین های عثمانی 
به چند كشور بدون در نظر داشتن رضایت حاكمان و مردم منطقه و بر اساس منافع قدرت های 
استعماری صورت گرفته بود. عراق، اردن شرقی و فلسطین به انگستان و سوریه و لبنان به فرانسه 

رسیدند.
با پایان جنگ جهانی اول و صدور اعالمیه بالفور2 كه خواستار تشكیل دولتی یهودی در فلسطین 
شده بود موج هجوم یهودیان به سرزمین های اشغالی و درگیری های آنان با اعراب ساكن در مناطق 
فلسطینی آغاز شد. اعالم استقالل اسراییل در سال 1948 / 1327 نقطه آغازی بود بر خصومت 
این رژیم  با تشكیل  آغاز  از همان  اسراییل. كشورهای عربی  و  اعراب  و جنگ های پی در پی میان 
در فلسطین به مخالفت برخاسته و با تاكید بر نامشروع و غیرقانونی بودن آن و نیز برای حمایت 
رژیم  به  و  شده  متحد  یكدیگر  با  اشغالی  سرزمین های  آزادسازی  جهت  در  تالش  و  فلسطین  از 
صهیونیستی حمله كردند. آنها هدف اصلی خود را نابودی رژیم صهیونیستی قرار دادند و خواستار 
فلسطینی  آوارگان  بازگشت  و  اشغالی  سرزمین های  آزادسازی  فلسطین،  خاك  از  یهودیان  خروج 

شدند )میلتون ادواردز، 1390: 38 (.
عالوه بر جنگ سال )1948 / 1327( كه درست یك روز پس از اعالم استقالل اسراییل میان 
 /  1967( ،)1335 / نیز در سال های )1956  اعراب و صهیونیست ها درگرفت، چهار جنگ دیگر 
1346(، )1973 / 1352( و )1982/ 1361( میان اعراب و اسراییل درگرفت كه همه این نزاع ها به 

1. Sykes–Picot Agreement.
2. Balfour Declaration.
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شكست اعراب منجر شد. قرارداد صلح كمپ دیوید1 به سال )1978 / 1357( را می توان آغازی بر 
پایان تالش های جامعه عربی برای نجات فلسطین دانست. آنجا كه مصر این رهبر جامعه عرب با 
ضرب انگشت انور سادات قراردادی را امضا كرده و اسراییل را به رسمیت می شناسد )همان: 119-

116 و 137-134(. بعد از آن در سال )1994 / 1373( اردن این كشور غاصب )اسراییل( را به 
رسمیت شناخته و قرارداد صلحی امضا می كند. اردن بعد از آن تمام تالش خود را مصروف ایجاد 
رابطه ای دوستانه با كشورهای همجوار می نماید. عربستان نیز با انتشار طرحی در سال )1989 / 
1368( انكار حق موجودیت اسراییل را كنار گذاشته و در سال )1991 / 1370( و پس از كنفرانس 

مادرید روابط خود را با اسراییل گسترش می دهد.
به طور كلی محور محافظه كار عربی و از جمله عربستان سعودی در دهه های اخیر همواره به دنبال 
حل و فصل اختالفات خویش با اسراییل بوده اند. در همین راستا طرح صلح عربی عربستان سعودی 
 )1381 /  2002( نشست سران عرب سال  در  بیروت  در  عربستان  پادشاه  عبداهلل  ملك  ابتكار  با 
مطرح شد. این طرح به قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت به عنوان بستر دیپلماتیك ارجاع 
داده و بر اساس آن خواستار عقب نشینی اسراییل از سرزمین های اشغالی قبل از )1967 / 1346( 
شد. این طرح شامل بلندی های جوالن، بیت المقدس شرقی و پذیرش یك دولت مستقل فلسطینی 
به پایتختی بیت المقدس شرقی از سوی اسراییل بود. در مقابل پذیرش این طرح، تمام كشورهای 
اتحادیه عرب رضایت می دهند كه به نزاع با اسراییل خاتمه داده، با اسراییل صلح برقرار كرده و 
مناسبات عادی با این رژیم را آغاز نمایند. اتحادیه عرب و سپس قطر نیز هر كدام در مراحل مختلفی 

طرح ابتكاری عربستان را مورد تاكید قرار دادند )احمدی، 1393: 25-31(
مدارك »ویكی لیكس« نیز در ماه های اخیر از رابطه و همكاری مخفیانه اعراب خلیج فارس در 
سالیان گذشته با اسراییل پرده برداشته و گزارش هایی حاكی از فعالیت شركت های اسراییلی در این 
كشورها داده است. عجیب اینجاست كه غالب این شركت ها در بخش های نظامی و امنیتی تخصص 
دارند و در جایی دیگر خبر از نشست های سری سران كشورها در مورد مسایل منطقه ای به گوش 
می رسد كه گاها در كشورهای بیرون از منطقه اتفاق افتاده است. هم زمان با حضور این مشاوران 
امنیتی، مقامات بلندپایه از اسراییل و كشورهای حاشیه خلیج فارس در نشست های مشترك شركت 
1. Camp David Accords.
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می كنند، نشست هایی كه گاه در غرب آسیا و برخی اوقات در كشورهای میزبان خارج از منطقه، 
برگزار می شود. واقعیت آن است كه امروزه اعراب و به خصوص عربستان حفظ رابطه با تل آویو را به 
جهت پیشرفت ها در بخش نظامی از آنجا كه می تواند در فروش تسلیحات مدرن به آنها كمك كند 

سودمند می دانند.
تحوالت و اتفاقاتی كه طی سالیان اخیر در منطقه غرب آسیا در حال وقوع است اعراب و اسراییل 
را هر چه بیشتر به یكدیگر نزدیك ساخته است، نزدیكی كه به بهای فراموشی آرمان نجات سرزمین 
برادران عربشان در فلسطین تمام شده است. در همین رابطه »نتانیاهو« در نشست داووس  و سپس 
مجمع عمومی سازمان ملل اعالم می كند: »یك تغییر بزرگ در حال رخ دادن است؛ ما قبال فكر 
می كردیم كه اگر مناقشه اسراییل و فلسطینی ها حل شود، مناقشه ما با اعراب هم حل می شود. 
وقتی بیشتر در این خصوص دقت می كنم، می بینم كه گویا اوضاع جور دیگری است. حاال روابطی 
كه در حال شكل گیری میان ما و جهان عرب است می تواند به حل مناقشه فلسطین و اسراییل 
كمك كند )مرادی، 1395(. گفته ها و افشاگری های نتانیاهو از موفقیت اسراییل در به زانو در آوردن 
اعراب می گوید و ما را به این نتیجه می رساند كه در این میان برای اعراب رابطه با اسراییل مهمتر 

از حل مسئله فلسطین شده است«.

پنج. موازنه تهديد و چرايی اتحاد اعراب و اسراييل
بر پایه تئوری موازنه تهدید، كشورهای غالب در نظام بین الملل در مقابل كشورهایی با اهداف 
انقالبی و فرامرزی در پی ایجاد توازن اند؛ از این رو، افزایش قدرت آنها را تهدید می دانند؛ به عبارت 
دیگر آنچه در روابط میان قدرت های بین المللی و كشورهای انقالبی اهمیت دارد، برداشت و ادراك 
آنها از اهداف كشورهای انقالبی و میزان قدرت شان در مقام تهدید است. بر این اساس اعراب و رژیم 
صهیونیستی به دلیل وجود چهار متغیر تهدیدزا: قدرت، مجاورت، قابلیت تهاجمی و نیات تهاجمی 
درصدد بر آمدند تا با اجرای راهبرد اتحاد پیرامونی با یكدیگر و برقراری روابط گسترده به موازنه 
تهدید در برابر كشورهای محور مقاومت و در راس آنها جمهوری اسالمی ایران بپردازند و از این 
طریق تهدیدات علیه خود را كاهش داده و امنیت خود را افزایش دهند؛ چرا كه عدم اتحاد آنها با 
یكدیگر، آنها را آسیب پذیر ساخته و در صورت وارد شدن كشورهای دیگر منطقه و قدرت گیری یمن 
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و بحرین، بقا و موجودیت تمامی آنها در منطقه در معرض خطر نابودی قرار می گیرد. بنا بر آنچه 
نظریه موازنه تهدید می گوید، تهدیدهای محور مقاومت برای اعراب و اسراییل را بر اساس چهار 

شاخص می توان مورد ارزیابی قرار داد كه به آنها اشاره خواهد شد.
1-5. قدرت يا توانايی ها

در مورد توانایی ها باید گفت كه هر چه توانایی های كشور تهدید كننده بیشتر باشد، میزان تهدید 
توانایی های  جمعیت،  مانند  قدرت،  مولفه های  تجمیع  از  شاخصه  این  است.  بیشتر  شده  دریافت 
اقتصادی، وسعت سرزمینی، عوامل ژئوپلتیك قدرت و غیره حاصل می شود. والت با تاكید بر متغیر 
قدرت توضیح می دهد كه دولت های قدرتمند در اساس برای دیگران تهدید محسوب می شوند؛ زیرا 
نمی توان تضمینی در برابر نحوه استفاده آنها از قدرت شان داشت. به موازات افزایش قدرت آنها، 
دیگران در مورد احتمال سوء استفاده آنها از قدرت شان نگران خواهند شد. بر این اساس، افزایش 
قدرت یك دولت به افزایش احساس تهدید از سوی دیگران و اقدامات موازنه ای می انجامد؛ از این رو 

والت، قدرت را یكی از عوامل موثر در شكل گیری موازنه می داند.
روند كلی قدرت یابی محور مقاومت در منطقه زمانی به خوبی نمایان می شود كه ابتدا موقعیت های 
ژئوپلتیكی كشورهای عضو این محور در كنار هم در نظر گرفته شود كه از خلیج فارس تا دریای 
مدیترانه را در بر می گیرد. بی شك جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان و اسراییل در تابستان )2006 / 
1385( یكی از مواردی بود كه در ترسیم ژئوپلتیك منطقه خاورمیانه و ژئوپلتیك محور مقاومت 
بسیار موثر واقع افتاد. این جنگ توازن قدرت در لبنان را به نفع حزب اهلل و در خاورمیانه به نفع محور 
مقاومت )ایران، سوریه، حماس و جهاد اسالمی( تغییر داد و پدیده ای به نام »ژئوپلتیك مقاومت« را 

در ادبیات سیاسی منطقه وارد كرد )نادری، 1393: 132(.
توانایی  معدنی،  منابع  و  گاز  و  نفت  منابع  به  مقاومت  محور  عضو  كشورهای  بیشتر  دسترسی 
اقتصادی باالیی را در اختیار اعضای این محور قرار داده است. از لحاظ نظامی نیز محور مقاومت 
در جنگ ها و نبردهای رو در رو با دشمنان خود، همچون رژیم صهیونیستی همواره نشان داده است 
كه از توانایی باالیی برخوردار است. شكست ارتش اسراییل در جنگ 33 روزه و 22 روزه نشان داد 
كه محور مقاومت برخالف پیش بینی های سران صهیونیستی از قدرت بسیار باالیی در زمینه نظامی 

برخوردار است.
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عالوه بر قدرت نظامی و اقتصادی، جمعیت نیز یكی دیگر از عناصر مهم قدرت محسوب می شود. 
كشورهای محور مقاومت از این جهت وضعیت بهتری نسبت به رژیم اسراییل دارند. جمعیت اندك 
و نرخ پایین رشد جمعیت در سرزمین های اشغالی همواره یكی از مشكالت اساسی پیش روی رژیم 
قطر  امارات،  اردن،  همچون  نیز  عربی  محور  كشورهای  بیشتر  همچنین  است.  بوده  صهیونیستی 
و حتی خود عربستان از لحاظ جمعیتی وضعیتی بهتر از اسراییل در مقایسه با كشورهای محور 
از توانایی  ایران با جمعیت باال،  مقاومت ندارند. در برابر آنها كشورهای محور مقاومت به خصوص 
گسترده ای در تجهیز نیروی انسانی برخوردار هستند؛ بنابراین، وجود كشورهای قدرتمند در محور 
بین خودشان  در  ائتالفی  و  مشترك  سیاست های  واسطه  به  محور  این  قدرت  افزایش  و  مقاومت 

همواره یك عامل تهدیدزا برای محور عربی – عبری به حساب می آید.
2-5. مجاورت جغرافيايی

در  جغرافیایی  فاصله  با  را  تهدیدزایی  پتانسیل  والت  است؛  جغرافیایی  نزدیكی  بعدی  مسئله   
رابطه معكوس می داند و معتقد است دولت های مجاور قادر به ایجاد تهدید بزرگتری هستند. از نظر 
والت كشورها تهدید را هر اندازه نزدیكتر باشد به شكل بیشتر و بهتری درك می كنند؛ برای مثال 
احساس تهدیدی كه كشورهای همسایه اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد بدون توجه به 
سایر متغیرها از این كشور داشتند به مراتب بیشتر از سایر كشورهای جزو بلوك غرب بود )لیتل، 

.)34 :2007
رژیم صهیونیستی به تنهایی با سه عضو از محور مقاومت دارای مرز مشترك زمینی می باشد. 
سرزمین های اشغالی از جنوب غربی با غزه )51 كیلومتر(، از شمال شرقی با سوریه )76 كیلومتر( و از 
شمال با لبنان )79 كیلومتر( مرز مشترك دارد. همچنین جمهوری اسالمی ایران نیز عالوه بر اینكه 
در فاصله اندكی با این رژیم قرار دارد و از طریق عراق و سوریه به آسانی به مرزهای سرزمین های 
اشغالی دسترسی دارد همكاری های گسترده ای به خصوص از لحاظ نظامی و اقتصادی با سایر اعضای 
محور مقاومت دارد. این نكته را نیز باید در نظر داشت كه فاصله مرز كشورهای محور مقاومت، چون 
سوریه و لبنان تا مراكز حساس و شهرهای مهم رژیم صهیونیستی بسیار اندك است، چنانچه فاصله 
مرز سوریه و لبنان تا این مراكز حدود 40 كیلومتر است. عالوه بر این هواپیماهای كشور سوریه و 
همچنین حزب اهلل به دلیل عرض كم رژیم صهیونیستی می توانند به سرعت و در عرض كمتر از 10 
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دقیقه شهرهای مهم آن را هدف موشكی قرار دهند )نیكو و سویلمی، 1396: 147(.
اعراب نیز از لحاظ مجاورت جغرافیایی در نزدیكی و همسایگی كشورهای محور مقاومت قرار 
تشیع  ایدئولوژی  عقاید  تاثیر  خطر  همواره  محافظه كارانه،  و  سنتی  ایدئولوژی  با  اعراب  گرفته اند. 
كشورهای محور مقاومت را در درون مرزهای خود حس می كنند. وجود مرز مشترك و یا فاصله 
مقاومت، چون  محور  با كشورهای عضو  خلیج فارس  اعراب حوزه  و  رژیم صهیونیستی  بین  اندك 
لبنان، سوریه، فلسطین، عراق، یمن و جمهوری اسالمی ایران همواره یك عامل تهدید كننده برای 

موجودیت و بقای رژیم صهیونیستی و اعراب بوده است.
3-5. قدرت تهاجمی

ارتباط  تهدید  میزان  و  تهاجمی  قدرت  بین  كه  گفت  باید  تهاجمی  توانایی های  زمینه  در   
مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر اندازه میزان توانایی نظامی یك كشور بیشتر باشد میزان نگرانی 
از   .)Jervis, 2008: 110�117( افزایش می یابد و تهدید دیگر دولت ها نسبت به آن به همان میزان 
نظر والت، در صورت ثابت ماندن دیگر متغیرها، دستیابی دولت ها به توانایی نظامی ویژه یا توانایی 
سیاسی خاص، مانند ایدئولوژی یا گفتمان دامن گستر آنها را تهدیدزاتر و ثبات سیاسی و انسجام 
با منابع مادی  با خطر مواجه می كند، درنتیجه اگر دولتی  سرزمینی دولت های قدرتمند دیگر را 
وسیع به چنین توانمندی های تهاجمی ای دست یابد سایر دولت ها احتماال به موازنه روی خواهند 

آورد )لیتل، 2007: 34(.
تحوالت یك دهه اخیر در منطقه به خوبی نشان داده است كه توانایی های تهاجمی محور مقاومت 
تا چه میزان است. وارد كردن شكست به ارتش اسراییل در جنگ 33 روزه با تكیه بر قابلیت های 
تسلیحاتی و موشكی باالی محور مقاومت بود كه بهت و حیرت سران رژیم صهیونیستی و آمریكا 
را در پی داشت. حتی اعراب و در راس آنها عربستان سعودی كه در تقابل با ایران به دنبال شكست 
محور مقاومت در این جنگ بودند نیز به شدت غافلگیر شدند )Sutherlin, 2013: 3(. حماس نیز در 
جریان جنگ 22 روزه غزه در روزهای پایانی سال 2008 / 1387 و اوایل سال 2009 / 1388 كه 

به شكست ارتش اسراییل منجر شد نشان داد كه توانایی های نظامی وسیعی دارد.
اسراییل در بعد نظامی از سوی گروه های مقاومت مورد حمایت ایران همواره احساس ناامنی كرده 
و درواقع در این حوزه از نظر بعد نظامی با تهدید وجودی از سوی ایران و محور مقاومت رو به روست. 
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در عین حال رژیم صهیونیستی توانمندی های موشكی و برنامه هسته ای ایران را نیز از این زاویه 
تهدید وجودی برای امنیت ملی خود می داند كه مهمترین درجه تهدید علیه این رژیم در این حوزه 
ایران  است )نیكو و سویلمی، 1396: 142(. رژیم صهیونیستی در مورد پیشرفت برنامه هسته ای 
بسیار نگران است و آن را چالش مهمی برای سیاست بازدارندگی خود می داند؛ زیرا معتقد است كه 
اگر ایران با پیشرفتی كه در برنامه سالح هسته ای خود داشته به سالح هسته ای دست پیدا كند، 
 .)Inbar, 2012: 18( خاورمیانه هسته ای تبدیل به یك كابوس استراتژیك برای این رژیم خواهد شد
واقعیت آن است كه حتی برجام1 نیز نگرانی های اسراییل و اعراب را نسبت به تهدید هسته ای 
جمهوری اسالمی كاهش نداده است؛ زیرا برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، اگرچه به كندی، روند 
توسعه خود را طی خواهد نمود این امر به رقابت تسلیحاتی و هسته ای در منطقه و افزایش تمایل 
این كشور به كسب جایگاه قدرت و هژمون منطقه ای خواهد انجامید كه به نفع هیچ یك از دشمنان 
نگران  اسراییل،  به ویژه   .)Pawlak, 2016: 4( نیست  ایران  فرامنطقه ای  و حتی  منطقه ای  رقیبان  و 
افزایش حمایت جمهوری اسالمی از گروه های مخالف اسراییل، حزب اهلل و حماس است و افزایش 
توان مالی و نظامی و احتمال دسترسی این دو گروه به تسلیحات موشكی در پسابرجام می باشد 

.)Malka, 2016: 2(
همچنین تحوالت منطقه ای باعث شد تا روابط ایران و اعراب منطقه و در راس آنها عربستان 
سعودی در سال های اخیر در سطح منطقه ای به شدت تنش زا شود. درواقع به دلیل درك ریاض از 
تالش ایران برای تثبیت نفوذ منطقه ای خود، تغییر جهت در سیاست خارجی این كشور و تالش 
برای افزایش هم پیمانان عربی جدید به عنوان عامل توازن بالقوه در برابر تهدیدات فزاینده ایران امری 
مشهود به نظر می رسد )Berti & Guzansky, 2014: 25(. این دیدگاه در میان مقامات عربستانی از 
زمان سقوط صدام و روی كار آمدن دولت شیعی در عراق پررنگ شد. درواقع، برداشت عربستان از 
اقدامات ایران در عراق تهاجمی و تهدیدآمیز تلقی شد، از این رو با روی آوردن به رقابت و درنهایت 
از جمله سوریه در صدد بر هم  زدن موازنه به نفع خود شد؛  ایران در حوزه های مختلف  با  منازعه 
بنابراین توانایی تهاجمی باالی كشورهای محور مقاومت و همچنین حضور نظامی ایران با توانایی 
باالی تسلیحاتی و موشكی در كشورهای این محور در سطح منطقه، تهدیدی آشكار برای اعراب و 
1. Joint Comprehensive Plan of Action.  )برنامه جامع اقدام مشترك(
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به خصوص اسراییل به شمار می آید.
4-5. نيات تهاجمی

 از نگاه والت چهارمین متغیر تاثیرگذار در ایجاد موازنه، نیات تهاجمی دولت هاست. این متغیر 
مبین آن است كه هر چه از نظر دیگران نیات تهاجمی قدرتی آشكارتر باشد احتمال بیشتری وجود 
دارد كه آنها به موازنه روی آورند. منطق حاكم بر این رفتار نیز روشن است؛ زیرا متقاعد و راضی 
ساختن دولت توسعه طلب مهاجم، دشوار و پرهزینه است و دیگران را به ائتالف جهت متوقف كردن 
را  افغانستان  زمانی كه شوروی در سال )1979/ 1358(  )لیتل، 2007: 35(.  ناگزیر می كند  آن 
اشغال نمود و داشتن نیات تهاجمی خود را اثبات كرد میزان تهدید به اوج خود رسید. این میزان 
تهدید به حدی بود كه كشورهای غربی اختالفات درونی را كنار گذاشتند و با اقدام های هماهنگ 
آماده باش  و  اتحاد جماهیر شوروی  اخراج سفیران  و  المپیك  بازی های  تحریم  دیپلماتیكی، چون 

نظامی اقدام های گسترده ای را در مقابل این تهدید انجام دادند )ترابی، 1388: 5(.
از نظر محور عربی – عبری كشورهای محور مقاومت با ایدئولوژی انقالبی شیعی اهداف فرامرزی 
گسترده ای را دنبال می كنند و عالوه بر تالش برای ایجاد تغییرات در كشورهای منطقه، به دنبال آن 
هستند تا كنترل منطقه را در دست بگیرند؛ بنابراین به سه دلیل عمده محور عربی – عبری خود را 

در تقابل با محور مقاومت می بیند كه به آنها اشاره می شود.
 الف( تاكيد بر نامشروع بودن رژيم اسراييل

كشورهای عضو محور مقاومت همواره تشكیل رژیم اسراییل و اشغال خاك فلسطین را غیرقانونی 
دانسته و این رژیم را یك رژیم نامشروع قلمداد كرده و هدف اصلی خود را نابودی این رژیم قرار 
داده و خواستار خروج یهودیان از خاك فلسطین، آزادسازی سرزمین های اشغالی و بازگشت آوارگان 
متحدان  از  یكی   )1357 /  1979( انقالب  از  پیش  تا  ایران  اسالمی  فلسطینی هستند. جمهوری 
و  مخالفان  از جدی ترین  یكی  به  این كشور  اسالمی،  انقالب  وقوع  با  اما  بود؛  منطقه  در  اسراییل 
دشمنان رژیم اسراییل تبدیل شد، به گونه ای كه اكنون در راس محور مقاومت و در تالش برای انزوا 
و نابودی این رژیم قرار دارد. هویت جعلی و اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی و حتی عدم پایبندی 
سیاستمداران اسراییلی به حدود مرزی تعیین شده در سال )1948 / 1327( سبب گردیده است تا 
فلسطینیان و نهضت های مقاومت اسالمی، همچون حماس همواره نگاهی اشغالگر به اسراییل داشته 
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اندازند. جنگ 22 روزه غزه در فاصله زمانی 27 دسامبر  نامشروع آن را به مخاطره  و موجودیت 
2008 تا 17 ژانویه 2009 و شكست ارتش اسراییل در برابر شبه نظامیان حماس در جنگی نامتقارن 
به  است كه همواره  فلسطینی  مقاومت  نیروهای  از جانب  اسراییل  ملی  امنیت  تهدید  از  نمونه ای 

اسراییل به عنوان نیرویی اشغالگر نگریسته اند كه باید نابود شود.
سازمان سیاسی – نظامی حزب اله لبنان نیز به عنوان یكی دیگر از پایه های محور مقاومت كه در 
سال )1982 / 1361( و درنتیجه تجاوز و اشغالگری اسراییل در جنوب لبنان به مدت 8 سال، به 
اشغال جنوب لبنان در سال )2000 / 1379( خاتمه داد همواره اسراییلی ها را به عنوان نیروهایی 
آن  ملی  امنیت  و  اسراییل  با  تقابل  در  را  خویش  بقا  و  موجودیت  درنتیجه  شناخته اند.  تجاوزگر 
جستجو می كنند و همواره نشان داده است كه از ضربه زدن به رژیم نامشروع اسراییل ابایی ندارد. 
همچنین سوریه كه از سال )1967 / 1356( و در طی جنگ شش روزه بخش بزرگی از بلندی های 
جوالن را در اشغال اسراییل دیده است، همواره نگاهی اشغالگر به این رژیم داشته است و با تكیه بر 
نزدیكی با جمهوری اسالمی ایران و حمایت از حزب اهلل لبنان و نیروهای جهادی فلسطین همواره 

در صدد ضربه زدن و تهدید امنیت و بقا اسراییل بوده است.
ب( تالش ايران برای كسب هژمونی منطقه ای

اكثر دولت های محافظه كار عربی ایران را تهدیدی برای خود می دانند به همین دلیل در تالش 
برای مقابله با قدرت یابی علیه این كشور هستند )بوزان و ویور، 1388: 103(. از نظر كشورهای 
عربی منطقه، ایران نقش مخربی در سیاست خاورمیانه در دهه اخیر داشته است، حمایت از حزب اهلل 
لبنان و حماس، پشتیبانی از طیف وسیعی از شبكه های نظامی شیعه در عراق، حمایت از رژیم اسد 
در سوریه و انقالبیون شیعی در بحرین و یمن. از دیدگاه آنان، ایران حكومتی است كه در محور 
شرارت قرار دارد و به طور یكجانبه درصدد گرفتن بخش وسیعی از منطقه تحت نفوذ خود بوده، از 
غرب افغانستان تا مدیترانه را نه با نیروی نظامی، بلكه با متحدین نزدیك و پیرو خود كنترل می كند 
كاری را كه كشورهای عرب سنی نشین نتوانسته اند به انجام برسانند )Fisherman, 2013: 5�6(. در 
چنین محیطی، خواست ایران است كه به مانند یك قدرت بزرگ منطقه ای با وی رفتار شود. قدرت 
منطقه ای كه منافع و امنیت اش در سطح منطقه تعریف می شود )Sutherlin, 2013: 7(. این دیدگاه 
و  و عراق  فعال در سوریه  اهل سنت منطقه، حضور  با كشورهای عربی  ایران  روابط  نوع  در كنار 
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حمایت از ملت یمن و بحرین در جریان تحوالت بیداری اسالمی، موجب رشد خشم و سیاست های 
مقابله گرایانه دیگر كشورهای منطقه بر علیه محور مقاومت گشته است.

سران اسراییل نیز همواره تالش كرده اند تا با اشاره فزون خواهی های منطقه ای ایران، این كشور 
را خطری بزرگ برای نظم و امنیت منطقه ای نشان دهند. آنان با تاكید بر برنامه هسته ای ایران آن را 
غیرصلح آمیز خوانده و همواره با اشاره به صحبت های محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق ایران 
مبنی بر »محو اسراییل از نقشه جغرافیا« و همچنین توانمندی های موشكی ایران )كه اسراییل را در 
تیررس دارند( تالش كرده اند تا برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسالمی ایران را نیز در راستای 
اهداف نظامی و درنتیجه تحقق حذف اسراییل از نقشه جغرافیا جلوه دهند. از نگاه صهیونیست ها 
كه مبنای شكل گیری دكترین امنیتی خود را بقای اسراییل می دانند، این موضع گیری ها به معنای 
با  برابر  را  ایران  با چنین دستاویزی تهدیدهای  این هدف است و  برای تحقق  داشتن نیت عملی 

نابودی و پایان موجودیت خود می دانند )نیكو و سویلمی، 1396: 144(.
ج( مسلمان شيعه بودن اعضای محور مقاومت

جمهوری اسالمی ایران، دولت سوریه و حزب اهلل لبنان به عنوان سه عضو اصلی تشكیل دهنده 
محور مقاومت، دارای گرایش مذهبی شیعی و علوی هستند )ذوالفقاری و پورمحمدی، 394: 123-
122(، عراق نیز پس از سقوط صدام حسین، به عنوان دولتی شیعی در كنار این كشورها قرار گرفته 
است. به عقیده مخالفان تشیع، نظریه های شیعه روح انقالبی گری را در خود دارد و همواره درصدد 
گسترش نفوذ و ترویج اندیشه های خود در بین سایر ملل است )حسینیان، 1380: 18(. عربستان 
سعودی با جریان وهابیت از زمان استقالل تا به امروز همواره خود را در یك رقابت با ایران شیعی 
در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه می بیند )Sajadi, 1993: 75(. این رقابت پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران به اوج خود رسید. تشكیل شورای همكاری خلیج فارس توسط اعراب محافظه كار 
و سنی منطقه نیز ناشی از درك مشترك آنها از تهدید جمهوری اسالمی بود. عربستان سعودی 
همچنین طی سال های گذشته در چارچوب رقابت ایران بر سر برتری منطقه ای به شدت از گسترش 
نفوذ جمهوری اسالمی در عراق، لبنان و بحرین و تشكیل آنچه كه تحت عنوان »هالل شیعی«1 
نامیده می شود نگران بوده و با اتحاد و همراهی سایر اعراب تالش كرده است كه این نفوذ را مهار 

كند )برزگر، 1392: 264(. 
1. Shiite Crescent.
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و  پیروزی های حزب اهلل  و  عراق  شیعیان  قدرت یابی  شامل  كه  منطقه  در  عمده  دگرگونی های 
عربستان  ملی  امنیت  به ضرر  تماما  بود  دیكتاتوری  رژیم های  علیه  منطقه  ملت های  انقالب  نهایتا 
تمام شد. قدرتمند شدن شیعیان در منطقه موجب كاهش نفوذپذیری منطقه از سیاست های اعراب 
محافظه كار و به خصوص عربستان سعودی می شود. از دید اعراب و اسراییل، در حال حاضر تحولی 
در جهت افزایش قدرت ایران و نقش شیعیان در منطقه خاورمیانه شكل گرفته و ایران تالش دارد تا 
با بهره گیری از هالل شیعی، بر قدرت خود بیفزاید و آن را علیه كشورهای سنی مذهب و نیز منافع 

منطقه ای آمریكا و اسراییل بكار گیرد )توتی و دوست محمدی، 1392: 219(.
بنابراین تشكیل ائتالف اعراب و اسراییل در كنار یكدیگر تالشی است در راستای موازنه سازی 
در مقابل تهدیدات شكل گرفته از سوی محور ایران، سوریه، حزب اهلل لبنان، حماس، عراق و حتی 
یمن در منطقه. با توجه به تعریف تهدید كه تركیبی از قدرت تهاجمی دولت، توانمندی های نظامی، 
نزدیكی جغرافیایی و نیات تجاوزكارانه احتمالی است، برداشت اعراب و اسراییل از تهدیدات شكل 
گرفته در منطقه )در قالب بازیگران دولتی و غیردولتی( این كشورها را به سمت اتخاذ راهبرد اتحاد 

و ائتالف در مقابل كشورهای محور مقاومت به عنوان قدرت های تهدیدگر سوق داده است.

نتيجه گيری
پژوهش حاضر با اذعان به اینكه افزایش قدرت محور مقاومت در سالیان اخیر موجب نزدیكی 
و ائتالف اعراب و اسراییل شده است، سعی نمود تا در باب این مسئله كنكاش كند؛ بنابر این تمام 
روابط  برقراری  دالیل  كه  گرفته  پرسشی صورت  چنین  به  پاسخ دهی  حول  حاضر،  نوشتار  تالش 
نزدیك و ائتالف میان اعراب و اسراییل علی رغم عدم اشتراك ایدئولوژیك میان آنها در چیست؟ 
تهدیدات  وجود  كه  است  شده  گذاشته  ازمون  محك  به  فرضیه  این  پرسشی  چنین  به  پاسخ  در 
مشترك برای اعراب و اسراییل دلیل اصلی ائتالف میان آنها می باشد. برای بررسی چنین فرضی، 
این نوشتار از حیث مبنای نظری بر نظریه موازنه تهدید استفان والت تمركز نموده است. استفان 
توازن  نه  است،  تهدید  توازن  بین المللی،  در سطح  ائتالف ها  تشكیل  اساس  كه  است  معتقد  والت 
قدرت. والت موضوع خود را با این پرسش شروع می كند كه دولت ها در چه مواقعی اتحادها را شكل 
می دهند و چه عنصری انتخاب اتحادشان را تعیین می كند. بنابراین دولت ها در واكنش به تهدیدها، 
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بالقوه برای  ائتالف با یكدیگر را مدنظر قرار می دهند؛ چون افزایش قدرت یك كشور را تهدیدی 
خود می دانند. از این رو، محور مقاومت كه در سالیان اخیر و در جریان تحوالت موسوم به بیداری 
اسالمی بر قدرت، نفوذ و عمق استراتژیك خود در منطقه افزوده عالوه بر اینكه تهدیدی جدی را 
متوجه امنیت اسراییل نموده، اعراب محافظه كار و وابسته منطقه را نیز دچار واهمه نموده است. 
مجاورت جغرافیایی كشورهای عضو محور مقاومت با اعراب و اسراییل نیز این تهدید را برای آنان 
جدی تر می سازد. همچنین محور عربی – عبری این نگرانی را دارند كه دستیابی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان راس این محور به توانایی هسته ای و افزایش توان موشكی این كشور می تواند قدرت 
و  ژئوپلتیك شیعه و حمایت ها  نفوذ و عمق  افزایش  نماید.  از همیشه  بیشتر  را  مقاومت  تهاجمی 
تحریكات ایران از آنان در منطقه نیز از نظر اعراب و اسراییل نیات تهاجمی ایران و مقاومت را نشان 

می دهد و منافع آنان را تهدید می كند.
بنابراین ائتالف عربی – عبری در راستای تضعیف محور مقاومت رخ داده است؛ چون در صورتی 
كه محور مقاومت از توان و ظرفیت باالیی برخوردار باشد به راحتی قادر است كه تهدیدات خود را 
علیه اعراب محافظه كار و هم پیمان غرب و همچنین اسراییل به منصه ظهور برساند. در این میان 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان راس محور مقاومت در مقام قدرت بزرگ منطقه ای بیشترین تهدید 
را متوجه اعراب و اسراییل می نماید و هدف اصلی محور عربی – عبری می باشد؛ چرا كه ضعف ایران 
نه تنها تهدید اعراب از شمال را منتفی می كند، بلكه ایران ضعیف قادر نخواهد بود سوریه، حزب اهلل، 

حماس و دیگر گروه های ضد اسراییلی را تقویت كند.
بنابراین می توان چنین بیان داشت كه تحوالت غرب آسیا به ویژه سوریه و یمن، توافق هسته ای 
قدرت های بزرگ جهانی با جمهوری اسالمی ایران )برجام( و همچنین افزایش نقش و نفوذ شیعیان 
در منطقه تهدیداتی مشترك را برای منافع اعراب و اسراییل به وجود آورده كه فارغ از عدم اشتراك 

میان آنها در برخی زمینه ها، آنان را به سوی ائتالف با یكدیگر كشانده است.
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