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راهبرد امنیت ملی اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای محیط 
پیرامونی

سید هادی برهانی، استادیار گروه خاورمیانه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،تهران، 
ایران

سید حامد حسینی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه گیالن، رشت، ایران1

دریافت: 1399/10/5                                                      پذیرش: 1400/3/26

                                                  صص:  40-64

چکیده
بنیادین سیاست  امنیت همچنان عنصر ذاتی و  وضعیت عدم  قطعیت سبب شده است معمای 

و  بقا  به اصل  نسبت  ترس  نظام  نوعی  و  تهدید  در فضای  را  بازیگران  و  رود  به شمار  بین الملل 

بوده ایم که  از عمر دولت اسرائیل شاهد  از هفتاد سال  خودیاری خود نگه دارد. در طول بیش 

تهدیدهای  نیز  همچنان  است.  بوده  مواجه  گوناگونی  امنیتی  و  راهبردی  چالش های  با  اسرائیل 

جدی در سطح باال علیه موجودیت این بازیگر وجود دارد. در این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش 

هستیم که ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای چندوجهی چگونه است و در مرحلۀ بعد چه پاسخ هایی 

را برای این نوع از خطرها در نظر گرفته است. با توجه به واقع گرایی تدافعی این فرضیه را مطرح 

می کنیم که مسئلۀ بقا و امنیت همچنان اساسی ترین نگرانی راهبرد امنیت ملی اسرائیل است و با 

توجه به بیشینه شدن تهدیدهای ساختاری در سطح محیط پیرامونی به دنبال آن است که مشکل 

تا اندازه ای تخفیف دهد. نوآوری این  امنیتی خود را با طراحی راهبرد نوین و کاهش تهدیدها 

از  پژوهش در شناسایی عوامل محرک راهبرد امنیت ملی اسرائیل از منظری غیرایدئولوژیک و 

نگاه خود تحلیلگران اسرائیل است که بینشی را نسبت به  پیش بینی و شناخت اقدامات اسرائیل 

در آینده فراهم می آورد. همچنین با توجه به روند تهدیدها از سطح متعارف به سطوح نامتعارف، 

1. hamedhoseini@ut.ac.ir

مقاله ترویجی
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تبیین  اسرائیل  ملی  امنیت  راهبرد کالسیک  در  را  معناداری  تغییرات  پژوهش  تحلیلی  یافته های 

کرده است.

کلیدواژه ها: تهدید، رژیم اسرائیل، معمای امنیتی، واقع گرایی تدافعی. 

مقدمه
در چارچوب مطالعات امنیتی، طرح مسئله ناظر بر شرایط وجود بالتکلیفی و عدم قطعیت بدین  

معنی است که حکومت ها، تصمیم گیران، برنامه ریزان نظامی و تحلیلگران سیاست خارجی هرگز 

به  توانایی رساندن آسیب نظامی  آیندۀ کسانی که  انگیزه ها و اهداف کنونی و  نمی توانند دربارۀ 

آن ها را دارند صددرصد مطمئن باشند. این وضعیت را بالتکلیفی برطرف ناشدنی1 می خوانیم و 

آن  را هستۀ اصلی تنگناهایی  می دانیم که معمای امنیت را می سازند. عدم قطعیت برطرف ناشدنی 

محرک های متعددی دارد، ولی می توان آن ها را به پدیده های مادی و روان شناختی و نمادگرایی 

ابهام آمیز جنگ افزارها و همان پویش روان شناختی فروکاست که مشکل خواندن ذهن دیگران 

تعبیر می شود.

شده  اساسی  اصلی  به  تبدیل   
ً
تقریبا واقع گرایی  نگاه  از  اسرائیل  امنیتی  سیاست های  درک 

براساس  منطقه ای  کشورهای  با  را  روابطش  همۀ  منطقه ای  بازیگر  این  می رسد  به نظر  است. 

سیاست حاصل جمع جبری صفر تنظیم کرده است. از این رو، نگرانی های امنیتی بر دیگر ابعاد 

اسرائیل  خارجی  سیاست  اساس،  این  بر  است.  افکنده  سایه  بازیگر  این  سیاست گذاری های 

 معادل با سیاست امنیت ملی این کشور است و بدون فهم جنس تهدیدها و چالش های 
ً
تقریبا

نگاه  در  کرد.  ارزیابی  و  درک  نمی توان  را  اسرائیل  خارجی  سیاست گذاری  فرایند  درک  امنیتی، 

کالن و بلندمدت به نظر می رسد که مشکالت امنیتی اسرائیل تغییر چندانی نکرده است و این 

بازیگر کوچک همچنان با همان چالش های فراوان هم در سطح پیرامونی و هم منطقه ای مواجه 

است. با توجه به اینکه اسرائیل روابط امنیتی منطقه را به صورت عمودی در نظر می گیرد یعنی 

و  افقی  به صورت  نه  و  برتر  نظامی  قدرت  در  محصور  و  دولت  با  دولت  انحصاری  به صورت 

تفکر  زیربنای  همچنان  مؤثر  بازدارندگی  بنابراین  جامع،  امنیت  ذیل  و  چندجانبه  یا  راهبردی 

نیازمند  و  می گیرد  ریشه  راهبردی  نبود عمق  از  این موضع  است.  مانده  باقی  اسرائیل  راهبردی 

است تا نیروی دفاعی اسرائیل2 هرگونه مناقشه ای را در خاک دشمن و نه در داخل اسرائیل تعقیب 

1. Unresolved uncertainty
2. The Israel Defense Forces (IDF)
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 .(Krasna, 2018) کند

عنوان  با  اصلی  با  بازیگران  است،  خودیاری  اصل  آن  ویژگی  که  بین الملل  نظام  محیط  در 

بازیگران  افزون تر نظامی دیگر  آمادگی  عدم قطعیت غیرقابل حل در خصوص قدرتمندشدن و 

روبه رو خواهند بود. این سؤال که آیا آمادگی نظامی و افزایش قدرت فقط راهکاری دفاعی است 

در  دربارۀ یکدیگر همواره  را  و کشورها  بود  بازیگران خواهد  تهاجمی، همواره مشغلۀ ذهنی  یا 

شک و تردید نگاه خواهد داشت. چنانچه این شک، دوجانبه باشد، احتمال ایجاد چرخۀ عمل 

و عکس  العملی وجود خواهد داشت و به انتقال نگرانی های هر دو طرف به سطوح باالتر منجر 

.(Abdollahkhani, 2010: 70) خواهد شد. بنابراین ناامنی بیشتری را ایجاد خواهد کرد

در نگاه کالسیک به امنیت ملی اسرائیل، حفظ یک نیروی نظامی با قدرت استثنایی و تداوم 

تبدیل  امنیت  کسب  برای  اسرائیل  تالش  در  پایداری  موضوعات  به  واشنگتن  با  محکم  روابط 

که  برای جامعه ای  واقع گرایی  دارد، منطق  قرار  منطقه ای  قلب  در  که  این کشور  در  شده است. 

استفادۀ  به  اسرائیل  روی آوردن  نظر،  این  از  دارد.  خاصی  جذابیت  است  کرده  عادت  جنگ  به 

پیشگیرانه از زور را می توان به بهترین وجه با استفاده از منطق معمای امنیت توضیح داد، به ویژه 

در مورد دولتی که منابع انسانی کافی و ضروری ندارد، عمق راهبردی و تا همین اواخر، ائتالف 

امنیتی  در سیاست های  اسرائیل  دیدگاه  که  است  این  حال واضح  با  است.  منطقه ای محسوس 

تجدیدنظرطلبانه نیست، بلکه این بازیگر درپی حفظ وضع موجود است که مبتنی بر یک موضع 

.(Hinnebusch & Ehteshami, 2011 : 235) دفاعی قوی و برتر است

 دیر یا زود به نقاط آشفتگی تبدیل می شوند و اسرائیل را وادار کرده 
ً
روندهای موجود احتماال

است تا برای تخفیف چالش ها نقش ایفا کند. از دیدگاه اسرائیل، ظهور خاورمیانۀ نوپدید سناریوی 

این  با  سازگار  راهبردی  دکترین  یک  که  است  کرده  ایجاد  را  نامشخصی  و  چندجبهه ای  جدید 

شرایط در حال تغییر و غیرمنتظره برای بقا ضروری است. شرایط عملیاتی پیچیده و چالش برانگیز 

امروز که منجر به تغییرات ژئواستراتژیکی در مرزها و محیط پیرامونی شده است، نتیجۀ تحوالت 

منطقه ای و رویدادهای مرتبط با آن است که تغییرات اساسی در سطح تصمیم گیری های راهبردی 

بین قدرت  ارزیابی راهبردی اسرائیل، چالشی  به دنبال داشته است. در هستۀ اصلی  را  اسرائیل 

و  موقتی  به شکل  ولو  این وضعیت  دوام  احتمال  و  مختلف  زمینه های  در  آن  موفقیت  و  آشکار 

دامنۀ  توسعۀ  به  می تواند  آینده  در  که  است  عواملی  از  ناشی  چالش  این  دارد.  وجود  شکننده 

تهدیدها و درگیری ها با افزایش مشکل امنیتی منجر شود و شامل رویکرد اسرائیل به چالش های 

اساسی امنیت ملی به این شرح است: 



14
00

هار 
م، ب

هفت
ارۀ 

شم
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

43

جسارت فزایندۀ ایران در مورد قابلیت های هسته ای و ظرفیت بالقوه برای توافق احتمالی - 

ایاالت  متحده با ایران؛

نفوذ -  و  افزایش حضور  آن  به دنبال  و  منطقه  از  آمریکا  نظامی  نیروهای  تدریجی  کاهش 

روسیه؛

در -  نیابتی  نیروهای  حضور  تداوم  و  سوریه  نظامی  سیستم  بازسازی  برای  ایران  تالش 

عرصه های میدانی و استقرار قابلیت های عملیاتی علیه اسرائیل؛ 

تالش های حزب الله برای دستیابی به توانایی های آفندی در مقیاس بزرگ و چندبعدی - 

به ویژه در حوزۀ طرح های موشکی نقطه زن؛

سیاسی -  گفتمان  نبود  اسرائیل،  کابینۀ  در  مداوم  سیاسی  بحران های  توالی  و  سردرگمی 

تداوم  و  اجتماعی  تاب آوری  کاهش  مانند  مسائلی  آن  به دنبال  و  کالن  سطح  در  سازنده 

اعتراض ها علیه کابینۀ نتانیاهو، شیوع ویروس کرونا، مشکالت بودجه، اختالفات سیاسی، 

آن،  بر  افزون  یکدیگر.  با  ائتالف  به  بزرگ  احزاب  بی میلی  و  پارلمانی  انتخابات  تجدید 

اجتماعی  و  و شکاف های سیاسی  نیز دستخوش چنددستگی شده  است  اسرائیل  جامعۀ 

پدید آمده در آن به مخاطرات برخاسته از این چنددستگی ابعاد جدیدی بخشیده است؛

اوضاع راهبردی -  به دلیل وخامت  نظامی  بودجۀ  افزایش  به  نیاز  و  اسرائیل  بودجۀ  کسری 

محیط پیرامونی؛

بن بست سیاسی در برابر تشکیالت خودگردان و تالش های حماس برای کاهش فشارها - 

بر غزه و تأثیرگذاری بر محدودیت پارامترهای توافق با اسرائیل. این بن بست شامل نداشتن 

تماس کامل سیاسی بین بیت المقدس و رام الله می شود. در همین حال در غزه، حماس 

جامعۀ  بین  درگیری  می دهند.  ادامه  را  خود  نظامی  سازمان های  تشکیل  اسالمی  جهاد  و 

اسرائیل در نزدیکی مرز غزه  شدید است و تهدید به فلج کردن زندگی روزانه قوت دارد؛

متحده -  ایاالت   با  تنش  شکل گیری  احتمال  و  چین  و  روسیه  اروپا،  با  روابط  سطح 

.(Winter, 2020)

ادبیات پژوهش
افرایم اینبار1 در مقالۀ »امنیت ملی اسرائیل: مسائل و چالش ها پس از جنگ یوم کیپور« تحلیلی 

جامع از چالش های امنیتی اسرائیل از زمان جنگ اکتبر 1973 ارائه می دهد. او این بار خواننده 

1. Efraim Inbar
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را به بستری تاریخی در روابط اسرائیل در خاورمیانه می برد که با تجزیه  و تحلیل تفکر راهبردی 

اسرائیل پس از سال 1973 آغاز می شود و با نگاهی مهم به جنگ دوم لبنان و چالش هسته ای 

ایران به پایان می رسد. فرض افرایم این است که امنیت ملی اسرائیل نه تنها در پاسخ های اسرائیل، 

بلکه در روابط آن نزد جامعۀ بین المللی نیز نقش دارد و تصویری کامل از چگونگی تکامل محیط 

راهبردی اسرائیل در طول زمان ارائه می دهد. این متن با گذار به فضای سیاسی امروز، تأثیرات 

فزایندۀ افراط گرایی اسالمی بر شکست روند صلح، کاهش مشارکت های راهبردی اسرائیل با هند 

و ترکیه و مخاصمات در روابط اسرائیل با فلسطینیان را بیان می کند.

ئیزراییل تال1 در کتاب »امنیت ملی: تجربۀ اسرائیلی« با روشی جامع بر دکترین امنیت ملی 

اسرائیل، بررسی می کند که نظریه های امنیتی تا چه درجه ای و بنا بر چه مقتضیات زمانی معتبر 

پیشنهاد  آینده  قرن  برای  را  به روز شده  امنیتی  دکترین  اسرائیل  برای  این رو،  از  شناخته شده اند. 

می کند. از زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948، برنامه ریزان دفاعی اسرائیل با موقعیت 

به  سال 1948  از  را  اعراب  و  اسرائیل  تاریخ جنگ های  تال،  ژنرال  شده اند.  روبه رو  پرچالشی 

بعد توصیف می کند و یک نظریۀ امنیتی خاص اسرائیل ارائه می دهد که آموزه های جنگی ارتش 

ملت های  که  می کند  طبقه بندی  را  امنیتی  سطوح  همچنین  او  می شود.  ناشی  آن  از  اسرائیل 

با  منافع خود  تعارض  و  قدرت  و جغرافیایی،  موقعیت های مختلف سیاسی  نتیجۀ  در  مختلف 

امنیت  اثر همچنین مباحثی را روشن می کند در زمینۀ  این  از آن برخوردارند.  همسایگان خود 

ملی، هنر جنگ، اصول جنگ و درس هایی که اسرائیل از درگیری های گذشته آموخته است. تال 

نتیجه می گیرد که نظریۀ امنیتی پیشین هنوز هم معتبر است، زیرا مبتنی بر تصمیم برای اختصاص 

بخش زیادی از منابع موجود، اعم از فکری و مادی برای تأمین دفاع ملی اسرائیل است. با این  

حال، این نظریه به دلیل تغییرات سیاسی در خاورمیانه و توسعۀ فناوری های مدرن نظامی دیگر 

به طور کامل معتبر نیست. او می نویسد: رویکرد جدیدی متکی بر بازدارندگی راهبردی متقابل 

در سراسر منطقه باید پیاده سازی شود.

چارلز فریلیخ2 در کتاب »معضالت صهیون: چگونه اسرائیل سیاست امنیت ملی را تدوین 

می کند« ادعا می کند که روند تصمیم گیری های امنیتی اسرائیل با سه متغیر اصلی شکل گرفته 

ضعیف  نهادهای   .3 متزلزل؛  سیاسی  سیستم   .2 داخلی؛  آشفتۀ  و  خصمانه  فضای   .1 است: 

که  می شود  متمایز  آسیب  پنج  به  منجر  متغیر  سه  این  تأثیر  نظامی.  با  مقایسه  در  غیرنظامی 

1. Israel Tal
2. Charles Freilich
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روندهای امنیتی را به شدت تیره وتار می کنند. این آسیب ها این ها هستند: 1. تحقیق و برنامه ریزی 

گاهی دادن به روندهای امنیتی؛ 2. دست کاری سیاسی مشخص در روند؛ 3. نبود  ناکافی برای آ

شخصیت اصلی با اقتدار برای پیشبرد مسیر سیاست گذاری به روشی منظم؛ 4. نبود سازوکاری 

پایدار و قابل تکرار؛ 5. ورودنکردن به روند ها از سوی نهاد های غیرنظامی مانند شورای امنیت 

پنج آسیب سبب شده است دولت های اسرائیلی  این  امور خارجه. در مجموع،  ملی و وزارت 

بارها و بارها تا آنجا که مربوط به منافع حیاتی و امنیتی اسرائیل است، تصمیماتی بگیرند که منجر 

به نتایج مطلوب و بهینه نشود. مدل فریلیخ در واقع بسیار پیچیده تر و ظریف تر از راهبرد های 

ابعاد  به  آسیب شناسی ها  از  یک  هر  زیرمجموعۀ  در  زیرا  است،  در گذشته  ارائه شده  پیشنهادی 

جداگانۀ دیگری نیز پرداخته است.

چارلز فریلیخ در اثر با عنوان »امنیت ملی اسرائیل: راهبرد جدید برای دورۀ تغییر« می نویسد: 

امنیت ملی اسرائیل با تهدیدهایی از تروریسم، زرادخانه های بزرگ موشکی و حتی هسته ای، هفت 

دهه در خط مقدم تجربۀ اسرائیل بوده است. با این حال، اسرائیل با وجود چالش های گسترده 

در امور امنیتی و دفاعی، راهبرد رسمی امنیت ملی ندارد. او با ارائۀ تحلیلی معتبر از چالش های 

نظامی، دیپلماتیک، جمعیتی و اجتماعی که امروز اسرائیل با آن ها روبه روست، در پی پیشنهاد 

کید بیشتری بر مهار،  راهبرد جامع و بلندمدت امنیت ملی اسرائیل است. قلب راهبرد جدید، تأ

دفاع و دیپلماسی همراه با ظرفیت نظامی برای بازدارندگی و در صورت لزوم شکست دشمنان 

اسرائیل، ضمن حفظ همبستگی اجتماعی به عنوان ابزاری برای حل چالش های اسرائیل است. 

ایران،  جمعیت،  فلسطینیان،  دربارۀ  اسرائیل  بحث های  مهم ترین  مطرح کردن  با  فریلیخ  راهبرد 

اسرائیل  اصلی  چالش های  به  هسته ای،  راهبرد  و  متحده  ایاالت  با  روابط  حماس،  حزب الله، 

برای ترسیم مسیر امنیت ملی خود می پردازد. این کتاب که به نظر می رسد جامع ترین مطالعه در 

مورد امنیت ملی اسرائیل تا به امروز است، اولین پیشنهاد عمومی برای راهبرد جامع امنیت ملی 

اسرائیل را ارائه می دهد و یک دورۀ عملی پیش رو را تجویز می کند.

چارچوب نظری
واقع گرایی ساختاری تدافعی1 به رابطۀ میان آنارشی و استلزامات نظام بین الملل و رفتار دولت ها 

آنارشی  که  است  این  تدافعی  واقع گرایی  فرض  می بینند.  پیچیده تر  را  رابطه  این  اما  دارد،  توجه 

بین المللی کم وبیش خوش خیم است یعنی امنیت چندان نایاب نیست و فراوان است. در نتیجه، 

1. Defensive structural realism
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دولت ها که این را درمی یابند، رفتاری تهاجمی نخواهند داشت و تنها در شرایطی که احساس 

کنند تهدیدی علیه آن ها وجود دارد نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این واکنش نیز اغلب فقط 

در سطح ایجاد موازنه و بازداشتن تهدیدگر است. تنها در شرایطی که معضل امنیت1 خیلی جدی 

بین المللی  آنارشی  آن ها  به عالوه  می دهد.  رخ  تعارضات  به شکل  سخت تری  واکنش های  شود 

به  را  آن  باورند که نمی توان  این  بر  آن ها  به طور کامل خوش خیم نمی بینند.  یا  را یکسره هابزی 

سهولت فهمید و این دولت مردان هستند که باید در هر وضعیت خاصی به ارزیابی درجۀ تهدید 

.(Rose, 1998: 152) یا نبود آن بپردازند

این  است.  متفاوت  آن  با  ولی  شد،  زاده  نوواقع گرایی  دل  از  تدافعی  ساختاری  واقع گرایی 

دارد.  قبول  را  دولت ها  انگیزه های  دربارۀ  نوواقع گرایی  حداقلی  فرض های  همان  رویکرد 

اقتدارگریز  نظام  در  دولت ها  است  معتقد  نوواقع گرایی  مانند  هم  تدافعی  ساختاری  واقع گرایی 

بین المللی جویای امنیت هستند که در آن تهدید اصلی برای رفاه و بهروزی شان ناشی از دیگر 

دولت هاست، اما بین نوواقع گرایی و واقع گرایی ساختاری تدافعی سه تفاوت عمده وجود دارد: 

نخست، در حالی  که نوواقع گرایی قائل به خرده شالوده های متعدد برای تبیین رفتار دولت است، 

واقع گرایی ساختاری  دوم،  می کند؛  تکیه  انتخاب عقالیی  بر  تنها  تدافعی  واقع گرایی ساختاری 

تدافعی توازن تهاجم-دفاع2 را به جمع متغیرها اضافه می کند. بر این اساس، ایجاد توازن در برابر 

تلفیق  با  تدافعی  واقع گرایی ساختاری  نیست؛ سوم،  کار چندان سختی  تجدیدنظرطلبانه  رفتار 

از وضع  توازن تهاجم-دفاع که مؤید دفاع است پیش بینی می کند، دولت ها  عقالنیت و نوعی 

موجود پشتیبانی خواهند کرد. به ندرت ساختار حکم به توسعه طلبی می کند و پاسخ مناسب به 

تمرکز قدرتی که تهدیدکننده باشد برقراری توازن است. خردباوری و توازن تهاجم-دفاع که کفۀ 

تدافع آن سنگین است، بدین معنی است که دولت ها به برقراری توازن رو می آورند و توازن ها 

.(Williams, 2013: 21) نتیجه بخش هستند

می کند  بیان  و  ساختارگراست  تهاجمی  راهکار  مانند  امنیت  معادلۀ  در  تدافعی  راهکار 

این راهکار نشان می دهد که  از ساختار آن است. مفروضات  ناشی  بین الملل  هرج ومرج نظام 

نیستند.  امنیتی  روابط  در  اعتماد  مفهوم  کامل  رد  به  معتقد  تهاجمی  راهکار  مانند  آن  طرفداران 

از سوی دیگر، ماهیت این راهکار خود مبتنی بر اعتمادسازی است، هرچند پایه های آن لرزان 

باشد. این راهکار به نوعی در دو گزینۀ کاهش احتمال جنگ و کاهش احتمال شکست ظرفیت و 

1. Security dilemma
2. Offense-defense balance
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توان مناسبی دارند. در گزینۀ اول، با به کارگرفتن راهکار دفاعی و تالش برای بروزندادن رفتارهای 

تهاجمی سعی در اعتمادسازی امنیتی و کاهش نگرانی ها دارد. در گزینۀ دوم نیز با مسلح کردن 

کاهش  را  خود  شکست  احتمال  جنگ،  بروز  صورت  در  دفاعی  قابلیت های  باالبردن  و  خود 

 .(Abdollahkhani, 2010: 85) می دهد

تهدیدها شکل می گیرند؛  قبال  در  موازنه بخش  رفتارهای  استدالل می کند که  والت1  استفن 

تهدیدهایی که می توانند از انباشت قدرت، مجاورت یا نزدیکی جغرافیایی، قابلیت های تهاجمی 

و اهداف توسعه طلبانه و تهاجمی نشئت بگیرند. موارد یادشده به مثابۀ متغیرهای مستقلی هستند 

که تغییر در هریک، دیگر بازیگران را به  احتمال فراوان به احساس تهدید و به کارگرفتن اقدامات 

موازنه ای می کشاند (Little, 2007:32(. بدین اعتبار، اسرائیل با دراختیارداشتن آسیب پذیرترین 

و پرمخاطره ترین محیط امنیتی پیرامونی، همیشه دغدغۀ بقا و حفظ امنیت وجودی خود را داشته 

است. بدین سبب، سایۀ سنگین تهدیدهای حیاتی را بر راهبرد خود احساس کرده است. نکتۀ 

معادلۀ تدافعی و تهاجمی اینجاست که اسرائیل برای آنکه بتواند در هر رویارویی نظامی به پیروزی 

تهاجمی  آن جنبۀ  تاکتیکی  راهکارهای  ولی  می کند،  پیروی  دفاعی  راهبرد  از  یابد،  الزم دست 

دارد. با توجه به آنکه خاک اسرائیل بسیار کوچک است، نیروهای نظامی اگر به کشور شود یا 

به داخل خاک دشمن می کشانند  را  بیشتر جنگ  با سرعت هرچه  با خطر حمله روبه رو شود، 

ادامۀ  آنکه  برای  تهدیدپذیر  پیچیده  این وضعیت  در کوتاه ترین زمان هستند.  پیروزی  به دنبال  و 

حیات اسرائیل را دچار افول نکند نیازمند ارزیابی راهبردی جدیدی نسبت به تهدیدهای محیط 

پیرامونی است تا بتواند با اتکا بر بازدارندگی مؤثر و تاکتیک های تهاجمی مقطعی به همان راهبرد 

دفاعی خود ادامه دهد. در واقع می توان مدل پژوهشی مقاله یعنی تبیین معمای امنیتی بر مبنای 

:(Tang, 2010: 65) واقع گرایی تدافعی را در قالب شکل 1 بهتر تبیین کرد

1. Stephen Walt
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شکل 1: مدل پژوهشی مقاله

توصیف مسئله: وضعیت موجود منطقه ای

گسترۀ  و  دارد  ادامه  همچنان  منطقه ای  آشوب  عربی،1  بهار  به  موسوم  وقایع  از  پس  دهه  یک 

1. Arab Spring
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خاورمیانه با ترکیبی از بی ثباتی، عدم قطعیت و نوسان مشخص می شود. توافق گسترده ای بین 

ناظران و پژوهشگران وجود دارد که این منطقه در بحرانی عمیق فرورفته است، در حالی  که درگیر 

ماهیت های درگیری در جریان  بر سر  آشفته  رقابتی  و  بلندمدت است  پیامدهای  با  فرایندهایی 

ناپایداری  و  تزلزل  در معرض  متحده  ایاالت  در جریان، حضور  منطقه ای  روند  این  در  است. 

قرار گرفته است. در حال حاضر شاهد چگونگی از میان رفتن نظم قدیمی هستیم و موازنۀ جدید 

قدرت در خاورمیانه در حال پیکربندی است. در پیکربندی راهبردی کنونی که در حال شکل دادن 

به خاورمیانه است، این روندها دیده می شود:

1. بازگشت روسیه به مشارکت فعال در منطقه با تعهدهای گستردۀ خود در سوریه و پشتیبانی 

از حکومت اسد. روسیه در غیاب فزایندۀ ایاالت متحده، قدرت اصلی جدید در خاورمیانه است 

که در زمان دولت اوباما، جدایی خود را از منطقه آغاز کرد. روسیه در حال ترمیم دوبارۀ موازنۀ 

قدرت در خاورمیانه است و کشورها را وادار به به کارگرفتن مواضع و راهبرد های جدید می کند. 

درواقع realpolitik روسی جایگزین Pax Americana می شود و این تغییر اساسی یکی از 

مهم ترین ویژگی های جدید خاورمیانه است.

2. پایان حضور فعال ایاالت متحده در عراق و تا حدودی سوریه که راه را برای تسلط روسیه 

به عنوان قدرتی بزرگ در قلب خاورمیانه هموار می کند. عالقه و نگاه ایاالت متحده از خاورمیانه 

به سوی محور شرق آسیا تغییر کرده است. خروج تدریجی نیروها از عراق و سوریه نشانه هایی 

از خأل قدرت در خاورمیانه است. با این  حال در ژئوپلیتیک، وقتی خأل وجود دارد  کسی آن را 

پر می کند. مسکو از فرصتی برای تبدیل شدن به قدرت جدید مسلط در خاورمیانه استفاده کرده 

است.

پایان یافتن  به دنبال  ایران:  رهبری  به  مقاومت1  محور  به  موسوم  جغرافیای  رشد  و  توسعه   .3

سوریه  در  خود  حضور  ایران  مخالفان،  بر  اسد  بشار  پیروزی  و  سوریه  داخلی  جنگ  تدریجی 

را از منطقه راهبردی ابو کمال در صحرای شرقی سوریه پیش گرفته است و یک کریدور ایرانی 

را تا سواحل مدیترانه می سازد. حضور ایران با نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب الله و هزاران 

مبارز شبه نظامی شیعه در حال پیاده سازی است. ایران همچنین با هدف ایجاد جبهۀ جدید علیه 

اسرائیل، تالش زیادی برای قراردادن نیروهای خود در مرزهای سوریه و اسرائیل در ارتفاعات 

جوالن دارد. به بیانی دیگر، هالل شیعی2 در حال تبدیل شدن به واقعیت است و نه تنها اسرائیل، 

1. Axis of Resistance
2. Shia Crescent
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و  خلیج فارس  حوزۀ  کشورهای  و  سعودی  عربستان  مانند  کشورهایی  نفوذ  از  مناطقی  بلکه 

همچنین مصر و اردن را نیز پوشش می دهد و مبارزه بین هژمون های هویتی اسالم شیعی و اسالم 

سنی را تشدید خواهد کرد.

است. وسایل  پایینی  در سطح  نفت  قیمت  و  به کاهش  رو  تقاضا  نفت:  اهمیت  4. کاهش 

حمل ونقل جدیدتر همراه با منابع پاک تر و ارزان تر انرژی، روند نوینی را به همراه دارد. عالوه 

بر این، روند تصمیم گیران در اروپا محدودکردن استفاده از سوخت های فسیلی است. این برای 

بازیگران نفت خیز خاورمیانه تهدیدکننده است و روزهای نفت باالی صد دالر در شرایط کنونی 

بعید به نظر می رسد. با این  شرایط، همۀ شاخص ها نشان می دهند که تقاضا برای نفت کاهش 

نفت  تولیدکنندگان  قدرت  و  نفوذ  هژمونی،  می رسد.  بیستم  قرن  سطح  به  به سختی  و  می یابد 

است جدا  آن شده  منطقه دستخوش  که  تغییراتی  از  مسئله  این  کاسته خواهند شد.  خاورمیانه 

.(Freilich, 2018: 33-38) نیست

تبیین روندهای محیط پیرامونی اسرائیل
مسائل  در  آنان  که  می گیرد  قرار  تصمیم گیران  برابر  در  زمانی  که  است  تنگنایی  تفسیر،  معمای 

بر  ناظر  نامطلوب،  همیشه(  نه  )ولی   
ً
معموال و  مهم  بدیل  دو  میان  از  باید  امنیت  بر  مؤثر 

سیاست های نظامی و موضع گیری های سیاسی دیگر واحدها، یکی را انتخاب کنند. این معمای 

در  دیگران  توانایی های  و  نیت ها  انگیزه ها،  دربارۀ  تصمیم گیری  به  مشهود  نیاز  نتیجۀ  تفسیر، 

آیا  که  بگیرند  تصمیم  باید  راهبردی  مسئوالن  است.  برطرف ناشدنی  بالتکلیفی  وجود  شرایط 

کنده  تحوالت نظامی مشهود تنها به قصد پدافند یا حفاظت از خود، تقویت امنیت در جهانی آ

نفع  به  موجود  وضع  تفسیر  برای  تالش  آفند،  قصد  به  یا  است  گرفته  صورت  قطعیت  عدم  از 

 .(Williams, 2013: 135) خودشان

نگرانی  منحصربه فرد،  فرسایشی  و  پیچیده  دینامیک های  مانند  به دالیلی  اهمیت خاورمیانه 

کاهش  به  رو  بزرگ،  قدرت  بین  در  آسیا  شرق  اهمیت  همه،  از  مهم تر  و  نظامی  درگیری  از 

بهره برداری  یا  خطرات  از  محافظت  برای  منطقه ای  به عنوان  بیشتر  منطقه  این  درنتیجه،  است. 

از فرصت های درون منطقه ای دیده می شود. تمایل ایاالت  متحده برای سرمایه گذاری نظامی و 

سیاسی در منطقه رواج داشته است، در حالی  که عالقۀ چین به منطقه بیشتر از جنس اقتصادی 

است. استقالل انرژی ایاالت  متحده دلیل دیگری نیز برای کاهش عالقۀ این بازیگر به خاورمیانه 

است. خألهایی که به دنبال عقب نشینی تدریجی آمریکا از جمله عقب نشینی نیروها از شمال 
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شرقی سوریه، کاهش نیروها در عراق و حتی مذاکره با طالبان1 ایجاد شده است تا حدودی توسط 

روسیه و چین در حال جایگزینی است.

سیستم نظم منطقه ای همچنان با مجموعه ای از مبارزات و چالش های آشفته بر سر شکل دهی 

به معماری جدید خاورمیانه روبه رو است. این آشفتگی ها که نقطۀ عطف آن آغاز خیزش های 

به توالی  برآمدن تحوالت جدید منطقه ای بود که منجر  بود نشانۀ  اواخر سال 2010  عربی در 

چشمگیر وقایع در سال های بعد از آن شد. ُنه سال بعد از آن، قیام های منطقه ای همچنان ادامه 

دارد و خاورمیانه همچنان با بی ثباتی، اطمینان نداشتن و نوسانات قابل  توجه شناخته می شود. این 

منطقه در بحران عمیقی قرار دارد که منعکس کنندۀ فرایندهایی بااهمیت تاریخی است. مبارزات 

بر سر معماری خاورمیانه در دو حوزه و در امتداد خطوط مختلف گسل های امنیتی ادامه دارد:

1. براساس نظم منطقه ای: بین چهار اردوگاه با ایده ها و قدرت نفوذ شامل محور شیعی، محور 

با اخوان المسلمین2 و محور جریان سلفی  دولت های سنی عمل گرا، محور جریان های هم سو 

نقشی  نیز  اسرائیل  و  اردوگاه ها درگیر هستند  این  بین  نیز در  فرامنطقه ای  و جهادی. قدرت های 

غیرمستقیم ایفا می کند.

2. در درون خود دولت ها و بین رژیم ها و مردم. بر پایۀ این مبارزات و چالش ها، مشکالت 

اساسی منطقه تشدید شده است که در طول یک دهه آشفتگی منطقه، بیکاری، فساد، نابرابری 

وضعیت  کرونا  بیماری  بحران  به تازگی  و  خارجی  کمک های  و  نفت  به  حد  بیش  از  اعتماد  و 

پیچیده ای را پدید آورده است.

در نتیجۀ اصطکاک ها در این دو حوزه، به نوعی همۀ دولت های خاورمیانه در ثبات خود با 

جنگ  حالت  در  که  دارند  قرار  کشورهایی  طیف،  یک  انتهای  در  هستند.  روبه رو  چالش هایی 

باقی  مانده اند مانند یمن، لیبی و سوریه. سوی دیگر، کشورهایی که به نسبت پایدار هستند، ولی 

تضمینی نیست که ثبات آن ها پایدار باقی بماند مانند اردن، مراکش، تونس، عربستان و کشورهای 

به  واکنش  در  که  دولت هایی هستند  نیز  این طیف  میانۀ  در  ترکیه.  و  ایران  فارس،  حوزۀ خلیج 

مشکالت اساسی مداوم، درگیر اعتراض های داخلی آغاز شده اند مانند اسرائیل، سودان، الجزایر، 

مصر، عراق و لبنان. از دیدگاه اسرائیل برجسته ترین سطح مبارزه بر سر پیکربندی نظم منطقه ای، 

رقابت میان چهار گروه بازیگرانی است که مایل به معماری نظم منطقه ای براساس منافع مطلوب 

خود هستند:

1. Taliban
2. The Muslim Brotherhood
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لبنان،  حزب الله1  سوریه،  شامل  و  می کند  هدایت  ایران  را  خوشه  این  شیعی:  محور   .1

در  که  شیعه  نظامیان  شبه   می شود.  یمن  در  انصارالله  یا  حوثی ها3  و  عراق  در  حشدالشعبی2 

علیه  اردوگاه ها  منسجم ترین  و  سازمان یافته ترین  از  یکی  می کنند  فعالیت  مختلف  عرصه های 

اقتصادی و نظامی برخوردارند که در  از اهرم های سیاسی،  انواع مختلفی  از  اسرائیل هستند و 

غربی  ضد  و  نظرگرایانه  تجدید  منطقه ای  نظم  ایجاد  به دنبال  و  می کند  فعالیت  صحنه  چندین 

هستند.

2. محور سنی عمل گرا:4 این بلوک شامل مصر، اردن، مراکش، عربستان سعودی، امارات 

متحدۀ عربی و دیگر کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس )به جز قطر( می شود. این بازیگران با 

ساختارهای اقتدارگرایانۀ خود، چشم اندازی طرفدار غرب و ایجاد زاویه با ایران را  پیش می برند. 

این خوشه به طور کلی به عنوان اردوگاهی یکپارچه عمل نمی کند، زیرا اختالفات در بین بازیگران 

وجود دارد و ائتالف ها وابسته به بستر و منافع خاص و به صورت موقتی انجام می گیرد. بنابراین 

در نگاه تل آویو این اردوگاه هنوز نتوانسته است جبهه ای منسجم و متحد علیه ایران و متحدانش 

ایجاد کند.

المسلمین  اخوان  سبک  به  سیاسی  اسالم  حامیان  از  گروه  این  سنت:  اهل  اسالم گرایان   .3

مانند  منطقه  در سرتاسر  آن  از  و جنبش های مشتق  اخوان  بقایای  و  قطر، حماس  ترکیه،  شامل 

حزب النهضه5 در تونس می باشد. این اردوگاه نیز همیشه یکپارچه نیست و نفوذ آن در منطقه باال 

نیست. با این  حال، ایدۀ اصلی خود را که »اسالم راه حل است«6 دنبال می کند و پشتیبانی خود 

را نیز به همراه دارد.

4. جهادگرایان: این اردوگاه شامل داعش،7 القاعده،8 جبهه النصره9 و سازمان های تروریستی 

مرتبط با آن هاست. در سال های اخیر این اردوگاه دچار ضربه های جدی شده است که مهم ترینش 

تأثیر اردوگاه رو به افول  بنابراین  شکست داعش است. امسال رهبر این سازمان نیز کشته شد. 

1. Hezbollah
2. The Popular Mobilization Forces
3. The Houthi movement
4. Pragmatist
5. The Ennahda Movement
6. Islam is the solution
7. The Islamic State of Iraq and Syria
8. Al-Qaeda
9. Al-Nusra Front
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پشتیبان در جهان اسالم  یافتن  به  آن همچنان  است حتی وقتی عقاید جهادی سلفی در هستۀ 

.(Feuer, 2021) می پردازند

معمای امنیتی اسرائیل
معمای پاسخ گویی زمانی آغاز می شود که تکلیف معمای تفسیر معین شده باشد. در این زمان 

تصمیم گیران باید تعیین کنند که چه واکنشی نشان دهند. آیا به منظور بازدارندگی، با گفتار و رفتار 

خود به طرف یا طرف های مقابل برسانند که واکنش به مثل نشان خواهند داد؟ آیا باید بکوشند 

انگیزه ها و اهداف  به  نابجا  بر مبنای بدگمانی  تا اطمینان بخشی کنند؟ اگر معمای پاسخ گویی 

این  صورت  باشد، در  نظامی  به صورت رویارویی  و واکنش تصمیم گیران  مبتنی شود  بازیگران 

آنان خطر ایجاد سطح قابل مالحظه ای از دشمنی متقابل را به جان می خرند، حال آنکه در آغاز 

هیچ یک از دو طرف چنین هدفی نداشتند؛ اگر واکنش آن ها بر اعتماد نابجا شکل بگیرد این خطر 

هست که در معرض اجبار کسانی قرار گیرند که اهداف خصمانه ای نسبت به آنان دارند. وقتی 

رهبران، معمای پاسخ گویی شان را به شیوه ای حل کنند که نوعی چرخۀ صعودی دشمنی متقابل 

 .(Booth & Wheeler, 2008: 5) به راه افتد، وضعیت پدیدآمده را مشکل امنیتی می خوانیم

در سند دکترین امنیت ملی اسرائیل تصریح  شده است که سیاست اسرائیل در سطح منطقه در سه 

حوزۀ اصلی هدایت می شود: شرکای صلح، کشورهای میانجی و کشورها و سازمان های سرکش:

روابط  توسعۀ  گیرد.  به کار  خود  صلح آمیز  روابط  حفظ  برای  را  سیاستی  باید  اسرائیل   .1

صلح آمیز خود را با مصر و اردن به طورجدی پیگیری کند. باید آن ها را در پیشبرد روندهای مثبت 

در منطقه و پیشبرد تالش های مشترک برای مبارزه با ترور درگیر کند. به موازات آن، باید برتری 

کیفی خود را نسبت به دوستان حفظ کند. عالوه بر این، باید برای گسترش روابط خود با بازیگران 

میانه رو در منطقه تالش کند.

2. در مورد کشورهای به نسبت معتدل و میانه رو، به ویژه عربستان سعودی و عراق، اسرائیل 

به شکل  را  آن ها  با  باید روابطش  و  به کشورهای سرکش شود  آن ها  تبدیل شدن  مانع  عالقه دارد 

روابط صلح آمیز ارتقا بخشد. همچنین عالقه مند  است تا طرف های بین المللی را برای خنثی کردن 

تهدید احتمالی تشویق و ترغیب کند که سرمنشأ آن این کشورها هستند.

3. اسرائیل باید با کشورها و سازمان های سرکش، به ویژه ایران، سوریه، حزب الله، حماس 

و سازمان های تندروی اسالمی مقابله کند که ترور و سالح های غیرمتعارف آن ها یک چالش 

است و با توسعۀ همکاری های بین المللی و منطقه ای و تقویت توان پاسخ گویی خود در جهت 
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.(Meridor & Eldadi, 2019) تضعیف مشروعیت آن ها گام های جدی بردارد

بنابراین در درجۀ اول منافع اسرائیل در محیط پیرامونی تالش برای ایجاد کمربند گسترده ای 

نقاط  این  به درستی  محور  این  است.  شیعی ایرانی  محور  تثبیت  از  جلوگیری  به منظور  شرکا  از 

ژئوپلیتیکی  مشکل  تلفات،  به  نسبت  باال  حساسیت  است:  کرده  شناسایی  را  اسرائیل  ضعف 

اسرائیل برای مقابله با جنگ طوالنی مدت و گسترده، محدودیت ها برای شرکت در عملیات های 

زمینی و همچنین تاکتیک روانی پیروزی بدون شکست. حتی هنگامی  که اسرائیل چالش ها را 

به درستی شناسایی و تعریف می کند، اغلب در شکل گیری راهبردی مؤثر و مرتبط مشکل دارد، 

تبدیل نمی کند. گفتنی  به اهداف سیاسی   دستاوردهای جنگ را 
ً
لزوما پیروزی های نظامی  زیرا 

است ترور هدفمند سردار سلیمانی فرماندۀ نیروی قدس ایران توسط ایاالت متحده در اوایل سال 

2020، ارزیابی در مورد ظرفیت تشدید درگیری را افزایش داده است. این رویداد زمینۀ جدیدی 

ایجاد می کند و می تواند به نقطۀ عطف راهبردی تبدیل شود. 

ظهور ایران در سطح منطقه ای و تالش های آن برای دستیابی به توانایی های هسته ای، دیدگاه 

امنیتی اسرائیل را نسبت به منطقۀ عربی تغییر داده و تل آویو در پی جایگزینی برخی تهدیدهای 

سنتی با تهدیدهای نوین شده است. دکترین امنیتی اسرائیل در حال حاضر مبتنی بر این واقعیت 

ایران سالح  که  زمانی  تا  راهبردی،  در محیط  روندهای موجود  و  تغییرات  به  توجه  با  که  است 

هسته ای تولید نکند یا توازن راهبردی جدیدی نداشته باشد، وجود اسرائیل یا تمامیت ارضی آن 

تهدید نخواهد شد. اما این همۀ ماجرا نیست. بدون تردید سخنان مقامات ارشد سیاسی و نظامی 

اسرائیلی نشان دهندۀ نگرانی روزافزون ایشان از نفوذ ایران در منطقه است. کنفرانس هرتزلیا در 

سال 2020 به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهایی که سیاست امنیتی اسرائیل را شکل می دهد، 

بر دو نگرانی اصلی تل آویو متمرکز بود که بخشی از اولویت های سیاست اسرائیل نیز هست:

ایران  که  است  نگران  اسرائیل  ایران:  منطقه ای  هژمونی  و  هسته ای  سالح  تولید  نخست، 

سرانجام بتواند سالح هسته ای تولید کند و با افزایش 20 درصدی غنی سازی اورانیوم به سطوح 

باالتر و تسریع در ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته، ترس این کشور تقویت می شود. به گونه ای که 

می تواند تولید تسلیحات هسته ای ایران را تسریع کند. در صورت وقوع چنین اتفاقی، وضعیت 

توازن قدرت بین ایران و اسرائیل به دینامیک جدید منطقه ای تبدیل می شود که اسرائیل به شدت 

نگران  پیامدهای آن است. عالوه بر موضوع هسته ای، حزب الله و حماس نیز هر دو نقش مهمی 

در سیاست های محیط پیرامونی اسرائیل بازی می کنند و تهدید فزاینده ای برای امنیت اسرائیل 

هستند؛ به ویژه از آنجا که اسرائیل در تابستان 2006 با حزب الله لبنان و سه جنگ با حماس در 
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غزه )2008، 2012، 2014( داشته است و همۀ این ها توانایی این دو جنبش را برای حمله به 

عرصۀ داخلی اسرائیل تقویت می کند.

اواخر دهۀ 1960،  از  روندهای خاورمیانه:  در  ایاالت  متحده  دوم کاهش معنی دار حضور 

کرده  اعتماد  خود  برتری  تأمین  و  متحده  ایاالت   حمایت  تأمین  به  فزاینده ای  به طور  اسرائیل 

کید دارد، تغییرات اخیر در  است. اگرچه سخنان آمریکایی هنوز بر اتحاد راهبردی با اسرائیل تأ

صحنه های بین المللی )درگیری فزایندۀ آمریکا و چین و روسیه( و فضای داخلی آمریکا )شکاف 

نگرانی  نگرانی ها شود.  برخی  به  منجر  است  کرونا( ممکن  بحران همه گیری  و  احزاب  درونی 

اسرائیل در مورد خروج تدریجی ایاالت  متحده از منطقه در حال افزایش است. تل آویو معتقد 

تشکیل  ایران  هسته ای  پروندۀ  با  مقابله  برای  مؤثری  راهبرد  نتوانسته  نه تنها  واشنگتن  که  است 

نگران  اسرائیل  نیز کاهش دهد.  را  با مسائل خاورمیانه  تعامل خود  بلکه در تالش است  دهد، 

گزینۀ  و  باشد  داشته  ایران  با  آمریکا سازشی  کنونی  رئیس جمهور  بایدن،  رویکرد جو  که  است 

استفاده از نیروی نظامی را منتفی کند. در هر دو مورد، اسرائیل متوجه می شود که با تمایل نداشتن 

ایاالت  متحده برای ایفای نقشی تعیین کننده در پروندۀ هسته ای ایران، گزینه های خود را در حال 

کاهش می بیند. در حقیقت، انزوای دیپلماتیک و تحریم های اقتصادی باعث تخفیف در اهداف 

ایران چه برای دستیابی به فناوری هسته ای و چه نفوذ آن در منطقۀ پیرامونی اسرائیل نشده است 

.(Brun, 2021)
از  کند  وادار  کوتاه مدت  در  را  ایران  که  است  بعید  پیچیدگی وضعیت سوریه  به دلیل  روسیه 

سوریه خارج شود. شبکۀ منافع این کشور در مقابل ایران گسترده تر است، اما هم پوشانی دارد و از 

دیدگاه مسکو، ایران در تثبیت حکومت اسد نقش دارد. با این  حال، به  احتمال  زیاد مسکو اجازه 

نخواهد داد که دامنۀ حضور و نفوذ ایران در سوریه در طوالنی مدت ادامه پیدا کند یا از میزان و 

وضعیت فعلی فراتر رود؛ هماهنگی اسرائیل با روسیه برای حفظ آزادی عمل در سوریه در همین 

چارچوب قابل ارزیابی است. همچنین اسرائیل با تجدیدنظر در سیاست مداخله نکردن در پی 

آن است که با زیر فشار قراردادن مسکو از استقرار سیستم های پیشرفتۀ پدافند هوایی در سوریه 

جلوگیری کند.

اسرائیل که در ابتدا سیاست  مداخله نکردن در جنگ داخلی سوریه را برگزید، در حقیقت این 

امکان را به وجود آورد که ایران با برنامه ای چندبعدی در سوریه حرکت کند. هنگامی که اسرائیل 

پیامدهای  مداخله نکردن را فهمید، کوشید روند تحکیم ایران در سوریه را به تأخیر اندازد و مختل 

کند و مانع ایجاد زیرساخت های نظامی در سوریه شود (Mizrahi, 2021). اکنون تالش های 
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اسرائیل در سه محور متمرکز شده است: 

حمله به استحکامات نظامی ایران و ره گیری انتقال تسلیحات به ویژه سالح های پیشرفته - 

به حزب الله؛ 

لزوم -  صورت  در  و  نیابتی  نیروهای  نفوذ  محدودکردن  مهار،  برای  روسیه  بر  فشار 

و  قنیطره  منطقۀ  در  به ویژه  اسرائیل  مرز  از  روسیه  کنترل  در  ایرانی  نیروهای  عقب نشینی 

بلندی های جوالن؛

فشار بر ایاالت  متحده برای به تعویق انداختن خروج کامل نیروهای خود از شرق سوریه - 

و منطقۀ التنف، برای قطع روابط نظامی ایران بین عراق و سوریه و جلوگیری از تسلط ایران 

.(Dekel, 2020) در این منطقۀ راهبردی

است.  به روز شده  به قطع  اسرائیل  راهبرد کالن  راهبردی،  تفکر  در  رکود  نیم  و  دهه  از یک  پس 

تصمیم گیران اسرائیل، روشی را برای شناسایی و تجدیدنظر در تهدیدهای امنیتی اسرائیل رهبری 

می کنند؛ شناخت تنش ها متمایز شده است بین آنچه اهمیت دارد و آنچه فوریت دارد؛ اسرائیل 

با سه  بزرگ جهانی مطابق  بین قدرت های  راهبردی  رقابت  را در دورۀ  فرامنطقه ای خود  راهبرد 

دستورالعمل اصلی تنظیم می کند:

تحکیم  و  بازیابی  با  ترامپ،  از  بعد  دوران  برای  بلندمدت  و  میان مدت  در  آماده سازی  اول، 

و  آن  حامیان  و  دموکرات  حزب  با  گفت وگو  ویژه  به طور  ایاالت  متحده؛  در  دوجانبه  حمایت 

 مداخله نکردن در انتخابات و دخالت نکردن در موضوعات مورد بحث در گفتمان سیاسی داخلی 

آمریکا و برقراری دوبارۀ گفت وگوی راهبردی با اروپا براساس منافع مشترک؛

دوم، ارتقای نوآوری، فناوری و امکانات اسرائیل در چارچوب رقابت راهبردی بین قدرت های 

به  ورود  تعمیق  و  ایاالت  متحده  با  همکاری  توسعۀ  محور  با  ترکیبی  سیاست  راه  از  و  جهانی 

بازارهای رو به رشد چین و حفظ کانال های ارتباطی با روسیه؛

سوم، نشان دادن عالقه و مشارکت فعال تر در چالش های پیش روی جوامع یهودی در سراسر 

جهان )تداوم و پیوند به اسرائیل و مبارزه با یهودستیزی(، توسعۀ روابط اسرائیل با دیاسپورا به عنوان 

برتر و درنظرگرفتن جامعۀ یهودی جهان در فرایندهای تصمیم گیری داخلی در مورد  مأموریتی 

موضوعات اصلی که بر آن ها تأثیر می گذارد.

درگیری و مبارزه با موجودیت اسرائیل همچنان موضوعی حساس در بین مردم منطقه است، 

با بهره گیری از  اما به نظر می رسد که موضوع اصلی و نگرانی رژیم های حاکم نیست. اسرائیل 
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این وضعیت و به طور ویژه برای محدودکردن نفوذ محور شیعه تالش می کند. به همین منظور، 

همکاری روزافزون با کشورهای سنی عمل گرا را در دستور کار خود دارد که عادی سازی روابط 

اسرائیل  درواقع  می شود.  تبیین  راهبرد  همین  ادامۀ  در  نیز  بحرین  و  عربی  متحدۀ  امارات  با 

می خواهد اتکای صرف بر قدرت نظامی و اطالعاتی نداشته باشد و با توسعۀ روند عادی سازی، 

دستاوردهای سیاسی نیز به دست آورد. بدون تردید کابینۀ بعدی اسرائیل با چهار چالش راهبردی 

جدی روبه رو است:

1. تهدید ایران برای حمله به زیرساخت های نظامی و حیاتی در اعماق اسرائیل با استفاده از 

موشک های کروز، سالح های با قدرت تخریب باال و هواپیماهای بدون سرنشین؛

2. سیاست چالش برانگیز تل آویو نسبت به آیندۀ حکومت اسد محل بحث جدی خواهد شد. 

چراکه وی را مسئول تحوالت سوریه از جمله حضور ایران می داند؛

3. اینکه آیا خط قرمز کابینه امنیتی تل آویو در رابطه با انبار تسلیحاتی و موشکی حزب الله 

رعایت شده است تا شرایط به گونه ای پیش برود که جنگ در جبهۀ شمالی تا زمان نامعلومی در 

آینده به تعویق بیفتد.

4. بررسی چگونگی تشدید کارزار علیه نفوذ ایران در عراق پس از ترور سردار سلیمانی و 

.(Eisenkot & Siboni, 2019) ترتیبات هماهنگی نزدیک تر با ایاالت متحده

دستور کارهای مدیریت بحران و تهدیدهای
اگر مدیریت بر مبنای قدرت تدافعی باشد، کاهش احتمال شکست با افزایش قدرت بازدارندگی 

نظامی میسر است. مطابق با این راهکار، هر بازیگری باید برای تأمین امنیت، فقط بر منابع و 

امکانات خودش متکی باشد و از آمادگی کامل برای مقابله با زور دیگر بازیگران با به کارگیری 

مهم  اصلی  تدافع  و  تهاجم  میان  موازنه  راهکار،  این  در چارچوب  باشد.  برخوردار  بیشتر  زور 

تالش  امنیتی  و  دفاعی  توان  باالبردن  ضمن  غیرمحرک  سالح های  به  مسلح شدن  با  و  است 

مسیرهای  باید  برنامه ریزان  راهکار،  این  با  مطابق  آید.  پدید  کمتر  امنیتی  مشکل  تا  می شود 

پیشرفت های  و  تسلیحاتی  نظام های  و  کنند  شناسایی  دفاعی  مسلط  وضعیت  برای  را  جدید 

راهبردی نیز باید با دقت بررسی شوند تا تأثیر آن ها بر توازن میان تهاجم و دفاع مشخص شود 

 .(Abdollahkhani, 1389: 90 ).

در ادامه توصیه های اصلی تصمیم گیرندگان سطح کالن اسرائیل می آید؛ برخی نیاز به بحث 

فوری دارند و برخی دیگر اگرچه شاید مهم تر باشند، ولی ضرورت بیشتری دارند. مهم تر از همه، 
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توصیۀ اساسی مبنی بر لزوم تدوین راهبرد کالن به روز شده برای اسرائیل است. مفاهیم اساسی 

ارزیابی  مورد  سیاسی  اولویت های  ترتیب  و  پیشگیرانه  حملۀ  تصمیم گیری،  بازدارندگی،  مانند 

دوباره قرار می گیرند (Bar, 2020). راهبرد اسرائیل در پی آن است تا روشی را برای بازنگری در 

مفهوم امنیت و سیاست امنیتی رهبری کند:

حزب -  دو  هر  با  البی گری  ادامۀ  ایران  هسته ای  برنامۀ  مورد  در  ایران:  هسته ای  برنامۀ 

 توافق جامع 
ً
ایاالت  متحده دربارۀ سناریوهایی که برای اسرائیل مشکل ساز است )احتماال

باشد(؛ چالش اصلی  اسرائیل  نگرانی های  بر رفع  مبتنی  برجام که  با  قیاس  بهبودیافته در 

اسرائیل در مقابل ایران تدوین راهبردی است که استفاده از زور را در صحنه های مختلف 

و در سطوح مختلف بدون ایجاد تعارض گسترده امکان پذیر کند. خروج ایاالت  متحده 

از توافق هسته ای1 و تمدید تحریم ها براساس این انتظار بود که یکی از این سه سناریو رخ 

دهد: سقوط حکومت ایران، تغییر در رفتار یا حملۀ آمریکا به ایران در پاسخ به پیشرفت 

ایران در زمینۀ هسته ای. این سه سناریو تحقق نیافته و بعید است در آینده نیز تحقق یابد. 

اسرائیل ممکن است برای سناریوهای واقع بینانه تر و تجدید مذاکرات ایران و ایاالت  متحده 

آماده شود. این وضعیت ایجاب می کند که تفاهم و هماهنگی بیشتر و تدوین راهبرد مشترک 

بین اسرائیل و ایاالت  متحده به موضوعی حیاتی تبدیل شود. در صورت مذاکره بین ایاالت  

متحده و ایران، به قطع اسرائیل با آمریکا دربارۀ محتوای توافق هسته ای بهبودیافته با ایران 

.(Kaye & Efron, 2020) توافق پنهانی خواهد داشت

همچنین موفقیت اسرائیل در جلوگیری از تحکیم حضور ایران در سوریه در سال های - 

که  حالی   در  راهبردی  چارچوب  این  حفظ  است.  موقت  و  نسبی  امری  و 2019   2018

واقعیت در حال تغییر است نیز اهمیت جدی دارد. بدون شک تهدید صدها یا هزاران موشک 

نقطه زن از لبنان، سوریه، عراق و ایران تهدید درجۀ راهبردی است که اگر به موقع با آن برخورد 

نشود می تواند به یک تهدید وجودی تبدیل شود. این تهدیدی است که نیاز به بررسی های 

 .(Brun & Shapira, 2020) عمیق دارد تا نگرانی های امنیتی اسرائیل تخفیف یابد

تأخیر  و  اختالل  ایجاد   .1 دارد:  وجود  آن  با  مقابله  برای  ممکن  روش  چند  تل آویو  نگاه  از 

 .2 است؛  انجام  قابل  کوتاه مدت  در  فقط  روش  این  که  تشدید وضعیت  از  به منظور جلوگیری 

با صدها موشک است  اول  توان ضربۀ  این روش  نقطۀ  ضعف  تهدید آشکار:  بازدارندگی علیه 

1. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
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که ممکن است قدرت ای دی اف را به سرعت تحلیل ببرد؛ 3. روش دفاعی فعال: بهبود کارایی 

و عملکرد سامانه های Arrow، David Sling و Iron Dome و همچنین تقویت مقاومت 

زیرساخت های حیاتی؛ 4. حملۀ پیشگیرانه: حملۀ غافلگیرکننده، مؤثر و فعال برای آسیب زدن به 

انبارهای تسلیحاتی، ولی این خطر را دارد که جنگ را در مقیاس کامل گسترش دهد. همچنین 

مشروعیت آن مورد بحث است. از نگاه تصمیم گیرندگان، هیچ کدام از روش ها به تنهایی کارایی 

.(Lifshitz, 2020) حداکثری نخواهند داشت، بلکه نیاز به ترکیبی از این روش های وجود دارد

ظرفیت -  که  نظامی  درگیری  هنگام  در  فعالیت  میزان  و  عرصه ها  روش ها،  با  سازگاری 

به  تمام عیار  جنگ  حتی  و  بزرگ  مقیاس  در  درگیری  تشدید  بدون  را  موفقیت  به  دستیابی 

همراه داشته باشد. محتمل ترین صحنۀ نبرد می تواند حملۀ پیشگیرانه در جبهۀ شمالی و در 

مواجهه با موشک های نقطه زن حزب الله باشد؛

برای -  مشروع  نهاد  تنها  به عنوان  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  سیاسی  جایگاه  تقویت 

توافق نامه های احتمالی آینده در قیاس با فتح و حماس؛

تالش در جهت دستیابی به آتش بس بلندمدت و کاهش سطح نظامی حماس در غزه در - 

آتش بس طوالنی مدت  زیرساخت های غزه؛ پس  توسعۀ  و  غیرنظامیان  اوضاع  بهبود  ازای 

تنها در صورتی امکان پذیر است که خواسته های راهبردی )و نه ایدئولوژیک( هر دو طرف 

برآورده شود.

تقویت روابط راهبردی با ایاالت  متحده به شکلی که آزادی عمل اسرائیل را محدود نکند - 

و حمایت جامع و گستردۀ هر دو حزب از اسرائیل را بازگرداند. نزدیکی بیش  از حد اسرائیل 

به حزب جمهوری خواه می تواند مهم ترین دارایی این روابط ویژه را از بین ببرد و حمایت از 

اسرائیل در بین جامعۀ یهودی را تضعیف کند؛

حفظ کانال های گفت وگو و هماهنگی راهبردی با روسیه، تقویت روابط با اروپا، توسعۀ - 

برای  و  نیست  اسرائیل  روسیه دشمن  متحده،  ایاالت   نزدیک  با هماهنگی  با چین  روابط 

جلوگیری از تصادم در مکان هایی که نیروهای نظامی دو کشور منافع متفاوت دارند، از راه 

گفت وگوی راهبردی بین آن ها برطرف شود. در حقیقت، توسعۀ روابط اقتصادی اسرائیل 

دارد،  خطر  مدیریت  سازوکارهای  تقویت  و  واشنگتن  با  عمیق  هماهنگی  به  نیاز  چین  با 

به طوری  که اجازه ندهد روابط مهم و ویژۀ خود با آمریکا دچار اصطکاک شود. 

با -  روابط  عادی سازی  و  همکاری  روند  ادامۀ  و  مصر  و  اردن  با  روابط  ترمیم  و  تقویت 

کشورهای سنی عمل گرا در منطقه؛ برای شکستن دیوار روابط اسرائیل با اردوگاه کشورهای 
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سنی عمل گرا به ویژه کشورهای خلیج فارس، اسرائیل دو اقدام هم راستا انجام می دهد: 1. 

بازاریابی توانایی های فناورانه، اقتصادی و نظامی اسرائیل که می تواند به این کشورها کمک 

کند؛ 2. دستیابی به پیشرفت چشمگیر در موضوع فلسطین و راه حل دو دولت که می تواند 

این اردوگاه را قادر به ایجاد روابط عمیق تر و عمومی تر با اسرائیل کند.

نهایی کردن بودجۀ برنامۀ چندساله برای دی آی اف: با توجه به افزایش سطح تهدیدهای - 

سال  دو  از  بیش  که  می شود  احساس  به شدت  بودجه  تأمین  به  نیاز  پیرامونی،  محیط 

است  داده  افزایش  را  نظامی  فرماندهان  نگرانی های  غفلت  این  است.  افتاده  تأخیر  به 

.(Bardaji , 2019)
تقویت مزیت نسبی اسرائیل در زمینۀ امنیت سایبری و فناوری هوش مصنوعی به عنوان - 

روشی برای ارتقای کیفی در حوزۀ نظامی و به عنوان مؤلفۀ اصلی تقویت اقتصاد و جایگاه 

بین المللی اسرائیل نزد دوستان: یکی از مؤلفه های اساسی دکترین نظامی اسرائیل، حفظ 

برتری فناورانه بر دشمنان است. اسرائیل به عنوان روشی برای ارتقای سطح کیفی نظامی و 

به عنوان مؤلفۀ اصلی تقویت بازدارندگی، به تقویت مزیت نسبی خود نسبت به مخالفانش 

.(Antebi, 2021) در امنیت سایبری و فناوری هوش مصنوعی ادامه می دهد

نتیجه  گیری 
معمای امنیت نوعی تنگنای راهبردی دو سطحی در روابط میان بازیگران را تشکیل می دهد که 

تصمیم گیران ملزم هستند یکی از آن دو را انتخاب کنند. سطح اول و اساسی از معمای برداشت و 

تفسیر انگیزه ها، اهداف و قابلیت های دیگران تشکیل می شود؛ سطح دوم و ترکیبی نیز از معمای 

این  در  تهدیدهاست.  به  پاسخ گویی  شیوۀ  عقالنی ترین  بر  ناظر  که  می شود  ناشی  پاسخ گویی 

مطالعه تهدیدهای موجود و بالقوه علیه اسرائیل را تجزیه  و تحلیل و پیامدهای احتمالی که ارکان 

امنیتی این بازیگر را هدف قرار می دهد مشخص کردیم. تهدیدها را به وسیلۀ پارامترهای مختلف 

که  احتمالی  و دالیل  آن  بودن  بالفعل  تهدیدها، شدت  فعلی  ارزیابی وضعیت  ارزیابی کردیم: 

می تواند تحقق آن را تسریع یا مهار کند. ترکیب همۀ تهدیدها با هم تصویر گسترده تری را فراهم 

می کند و ستون های امنیتی که به خنثی کردن تهدیدهای مختلف کمک می کند. ارتباطات متقابل 

بین یک تهدید و ظهور تهدیدهای دیگر و علت های مشترکی که احتمال بروز آن ها را تحت تأثیر 

قرار می دهد منجر به پاسخ های دقیق تری شده است. 

درمجموع به نظر می رسد از نگاه تحلیلگران امنیتی اسرائیل از فرصت راهبردی به  اندازۀ کافی 
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استفاده نشده است و تهدیدهای رو به رشد مستلزم تجدیدنظر در راهبرد امنیتی اسرائیل، سیاست 

اسرائیل  راهبرد  برای  تحلیلگران  این  است.  به روزشده تر  راهبرد های  و  منابع  تخصیص  دفاعی، 

کید بر دیپلماسی و  دو راه کار ممکن تجویز می کنند: نخست راه حل محتاطانه و تثبیت کننده، تأ

 تهاجمی 
ً
کنترل تهدیدهای موجود به منظور بدخیم نشدن آن ها؛ دوم، راه حل پیشگیرانه و احیانا

تا تهدیدهای درحال  توسعه را رفع کند، اما می تواند در عرصه های مختلف به جنگ همه جانبه 

منجر شود. از نگاه این تحلیلگران، پیش نیاز اصلی برای انتخاب رویکردی صحیح، تقویت بنیان 

کید بر همبستگی اجتماعی به دنبال آن هستند، ابتدا  انسجام داخلی جامعۀ اسرائیل است و با تأ

بازگردانند.  نهادهای حاکمیتی را  به  نفس  اعتماد  التیام بخشند. سپس  را  شکاف های اجتماعی 

عالوه بر این، مسئلۀ فلسطین همچنان به معنی مشکل واقعی که برخی از بازیگران تالش می کنند 

آن را نادیده بگیرند یا حداقل وانمود کنند که وجود ندارد، دارای تأثیرات مهمی بر روابط بازیگران 

منطقه ای است. مسئلۀ فلسطین همچنان مورد توجه محاسبات منطقه ای است و ابعاد تاریخی، 

است  درست  بگیرند.  نادیده  را  آن  نمی توانند  آن  متحدان  و  اسرائیل  و  دارد  فرهنگی  و  مذهبی 

از  پیش  اما  است،  گرفته  خود  به  نوینی  شکل  عربی  کشورهای  از  برخی  با  اسرائیل  روابط  که 

حل وفصل مسئلۀ فلسطین انتظار نمی رود اتحادهای محکمی با اسرائیل شکل گیرد.

با توجه به چشم انداز کنونی و تهدیدهای موجود، به نظر می رسد اسرائیل دست کم برای چند 

سال آینده راهبرد جدیدی طراحی کرده است تا بتواند در سخت ترین شرایط و به تنهایی در منطقه 

ایفای نقش کند که به دو اردوگاه کالن طرفدارن نظم قدیمی و موافقان نظم در حال تغییر تقسیم 

 
ً
شده است. این طراحی در پی آن است که خطوط قرمز و الزامات اساسی امنیتی اسرائیل را کامال

روشن کند و اقدامات موازنه بخش را این موارد دانسته است:

1. اسرائیل باید بدون اتکا به کمک دیگران، در سناریوی های جدید منطقه بازی و عمل کند؛

2. تا زمانی که تهدید ایران دوام داشته باشد، اسرائیل باید ارتفاعات جوالن و کرانۀ باختری 

را حفظ کند؛

امنیت  برای  وجودی  تعهد  و  اساسی  نیازی  ایران  توسعه طلبی  عقب نشاندن  و  بازداشتن   .3

اسرائیل است؛

4. اسرائیل باید تفکر راهبردی بلندمدت خود را ارزیابی کند و راه های جدیدی برای حفظ 

برتری کیفی نظامی1 خود بدون کمک مالی ایاالت  متحده پس از سال 2028 بیابد؛

5. حزب الله باید همچنان برای اسرائیل اولویت اصلی امنیتی باشد؛

1. Qualitative Military Edge (QME)
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6. اسرائیل باید قابلیت های انعطاف پذیری را در همۀ سطوح، از مرزها و توانایی نظامی گرفته 

تا جبهۀ داخلی خود و شهروندانش را حفظ کند؛

7. اسرائیل باید اتحادهای جدیدی ایجاد کند تا خودمختاری راهبردی خود را تأمین کند؛

رهبری  و  سیاسی  رهبری  بین  راهبردی  اجماع  خود  کالن  امنیت  سطح  در  باید  اسرائیل   .8

نظامی را حفظ و تقویت کند.

تجزیه  و تحلیل و ارزیابی راهبردی روندهای منطقه ای نشان می دهد که اسرائیل در دورۀ کنونی و 

در کوتاه مدت با تهدیدهای موجود و فوری روبه رو نیست. با این  حال، نشانه های روند داخلی، 

پیرامونی، منطقه ای و بین المللی وجود دارد که می تواند در آینده شرایط نامناسبی را موجب شود 

و احتمال بالفعل شدن این تهدیدهای وجودی را افزایش دهد. دوره های زمانی تحقق تهدیدهایی 

موشکی  و  راکتی  حمالت  که  حالی   در  است؛  متفاوت  است،  خارجی  آن ها  منابع  بیشتر  که 

منطقه ای  ائتالف  تشکیل  مانند  دیگر  خارجی  تهدیدهای  دهد،  رخ  کوتاه مدت  در  می تواند 

زمانی  دوره های  در  می تواند  بین المللی  انزوای  و  خاورمیانه  هسته ای شدن  متخاصم،  بازیگران 

میان مدت و بلندمدت رخ دهد. در همین حال، تهدید داخلی نبود انسجام اجتماعی برای هویت 

یهودی اسرائیل در شرایط خاص، می تواند در یک دورۀ زمانی میان مدت نیز توسعه یابد. فارغ 

کید کنیم که اسرائیل با توجه به ارزیابی های موجود،  از نگاه های ایدئولوژیک، در پایان باید تأ

تا واقعیت های تهدیدزای موجود را  کنشگری منفعل نیست، بلکه بازیگری است که می کوشد 

تغییر دهد و تهدیدهایی را که با آن روبه رو است دور نگه دارد؛ به طبع اگر این گونه نبود، این بقای 

بیش از هفتاد سال را به دست نمی آورد.
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