راهبردی ()2013-2020
سید یوسف قرشی

* 1

ناصر پورحسن

2

چکیده
بحران سوریه طی سالهای  2013تا  ،2020به یکی از مهمترین بحرانهای خاورمیانه تبدیل شد
و این بحران در سطوح مختلف ازجمله ریشههای داخلی ،نقش عوامل منطقهای و قدددر های
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واکاوی رفتارهای اسرائیل در سوریه در چهارچوب فرهنگ

بزرگ قابل تأمل است .اسرائیل ازجمله بازیگران منطقهای است که اهداف متفاوتی در مقایسه با
سایر قدر ها برای خود در این بحران تعریف کرده بود .هدددف ایددن مقابدده تبیددین بنیانهددای
فرهنگی حضور اسرائیل در بحران سوریه است .سؤال اصددلی مقابدده عبارتسددت از «کنشددگری
اسرائیل در بحران سوریه از سال  2013تا  2020بر چه مبنایی انجام شد؟» فرضیه مقابه اینگونه
صور بندی شدهاست «رفتارهای راهبردی اسرائیل در بحران سوریه متأثر از برخی مؤبفههای
فرهنگ راهبردی از جمله منزوی بودن در محیط امنیتی ،بقا تحت تهدید و جزم اندیشی تقابلی
بود» .یافتههای مقابه نشان میدهد مؤبفههای فرهنگ راهبددردی موج د

شددکلدهی بدده مندداف

راهبردی و سپس کردارهای راهبردی اسرائیل شد .حاصل کردارهای راهبردی که به طور عمده
در قاب

حمال

گسترده پیشگیرانه و پیشدستانه صور

گرفت ،برای موازنهسددازی و برتددری

نظامی در قلمرو حاکمیت سوریه علیه اهداف متحدین سوری بویژه ایران انجام شد .دادههای این
مقابه به شیوه کتابخانهای گردآوری و با روش کیفی پردازش شده است.
واژگان کلیدی اسراییل ،ایران ،راهبرد ،فرهنگ استراتژیک ،امنیت ملی

 .1استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز ،ایران (نویسنده مسئول).
* Qorashi@shirazu.ac.ir
 .2دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت اهلل ابعظمی بروجردی ،بروجرد ،ایران.
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فصلنامه
پژوهشهای
روابطط بطط

الملطط

دوره یازدهم شماره
چهطططار شطططماره
پ اپی چه و سطه
زمستان 1400

مقدمه
منطقه خاورمیانه به دالیل موقعیت ژئوکابچری ،ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک همواره
کانون منازعه قدر های منطقهای و فرامنطقهای بودهاست .در دوران جنگ سرد رقابت
اصلی میان قدر های بزرگ در این منطقه بود ،اما پس از آن ،رقابت منطقهای نیز شد
گرفته و «قدر های منطقهای» به یکی از واقعیتهای خاورمیانه تبدیل شدهاند .براین
اساس قدر های منطقهای در بحران سوریه ( ،)2020- 2013بشد

با یکدیگر رقابت

کردهاند .رقابت ایران ،ترکیه ،عربستان و اسرائیل در کنار طیف گستردهای از کنشگران
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فروملی و قدر های فرامنطقهای در این بحران ،از سویههای مختلف قابل تحلیل است.
یکی از این سویهها ،بنیانهای فرهنگی است که رهبران سیاسی با اتکا به خوانش و
ادراک ویژه خود از آنها ،به اتخاذ تصمیم مبادر
سوریه با کنشگری سایر بازیگران منطقه متفاو

میورزند .مبانی مداخله اسرائیل در
بودهاست .ادراک مقاما

مداخله مستمر در سوریه طی سالهای مذکور موج
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

اقداما

اسرائیل برای

گسترده تهاجمی به

قلمرو سوریه شدهاست .این کنشگری خاص به مسابه این پژوهش تبدیل شده و از معبر
این سؤال بررسی میشود « کنشگری اسرائیل در بحران سوریه از سال  2013تا 2020

دوره یططططططازدهم

بر چه مبنایی انجام شده است؟» فرضیه مقابه نیز عبارتست از اینکه «رفتارهای راهبردی

شماره پ اپی چهط

اسرائیل در بحران سوریه ناشی از مؤبفههای فرهنگ راهبردی آن مانند منزوی بودن در

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

محیط امنیتی ،بقا تحت تهدید و جزم اندیشی تقابلی است» .به منظور بررسی این
موضوع در بادی امر به بررسی پیشینه پژوهش میپردازیم و نشان میدهیم که مقابه
حاضر چه نسبتی با پژوهش های گذشته دارد و قرار است چه شکاف موضوعی را
پرکند .سپس به تکوین چهارچوب نظری فرهنگ راهبردی میپردازیم و با کاربست آن
در مورد مطابعاتی اسرائیل ،مؤبفههای فرهنگ راهبردی این رژیم را احصاء میکنیم .در
بخش انتهایی هم بحران سوریه و نسبت آن با فرهنگ راهبردی اسرائیل را به بررسی
مینشینیم.
 -1پیشینه پژوهش
درباره فرهنگ راهبردی اسرائیل و دخابت آن در بحران سوریه ،پژوهشهای متعددی
انجام شده اما هر کدام از سویه خاصی است که با موضوع این مقابه متفاو

است.

یکی از پژوهشگران در پژوهشی مؤبفههای فرهنگ راهبردی اسرائیل را استخراج کرده -
است (پورحسن )34- 9 1387 ،اما پژوهش مذکور فاقد بررسی مصداقی است و
سالها پیش از بحران سوریه نوشته شدهاست .پورآخوندی( )1398در پژوهشی ،دبیل
راهبرد ن ظامی اسرائیل در مناطق همسایه خود طی دهه -های متوابی اخیر را مؤبفههای
فرهنگ راهبردی تحلیل کردهاست .این مقابه بیشتر ،مؤبفههای فرهنگ راهبردی
اسرائیل را بررسی کرده و به اختصار تاثیر این مؤبفهها را بر رفتار راهبردی اسرائیل
بدون اشاره به سوریه؛ تحلیل کردهاست .نویسندگان مقابه «اصول سیاست خارجی رژیم
اسرائیل با تأکید بر دو عنصر هویت و مشروعیت  »1948 - 1990 -سیاست خارجی
آنرا از بدو پیدایش تا پایان جنگ سرد را با مؤبفه مذه

143

تحلیل کردهاند( .عباسی و

سیفایی.)40 1391 ،کتاب «ابسیاسه االسرائیلیه تجاه ابصراع فیسوریا» نوشته امانی هانی
عبید عطااهلل ( )2016بر سیاستهای راهبردی اسرائیل در قبال سوریه متمرکز شده
است .نویسنده با مفروض پنداشتن نقش محوری سوریه در منطقه خاورمیانه و موقعیت
منحصربفرد این کشور برخالف سایر کشورهای عربی ،معتقد است هرگونه تحوبی در
سوریه بر امور دفاعی ،امنیتی و سیاسی اسرائیل تاثیرگذار است .مسائلی چون پیوند میان
سوریه و ایران ،تعامل نزدیک سوریه و حزباهلل و نیز بلندیهای جوالن ،اصلیترین
نقاط تمرکز اسرائیل برای ورود به سوریه معرفی شدهاند .با وجود غنای مناب و مباحث
این کتاب ،رفتار های اسرائیل در بحران سوریه بیشتر با توجه به مباحث نظامی و
بازدارندگی تحلیل شده و اشارهای به بینان فرهنگ راهبردی اسرائیل نشدهاست.
برخالف نویسندگان ایرانی ،پژوهشگران آثار مختلفی به زبان انگلیسی درباره فرهنگ
راهبردی اسرائیل تدوین کردهاند .آکادمسکی ( )2017: 157-184رابطه بازدارندگی و
فرهنگ راهبردی اسرائیل را بررسی کردهاست .گیلز تقابل ایران و اسرائیل طی سالهای
 2009تا  2013را با رویکرد فرهنگ راهبردی تحلیل کردهاست (Giles, 2018: 141-

 .)172نویسنده مذکور در پژوهش دیگری ،تداوم و تغییر در فرهنگ راهبردی اسرائیل را
بررسی کردهاست ( .)Giles, 2009پژوهشگر دیگری ،فرهنگ راهبردی اسرائیل را در
مقابله با نیروهای حماس موردبررسی قرار دادهاست (.)Petrelli, 2018: 666-691

واکاا وی رفت رهاا ی
اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

اگرچه پژوهشهای مختلفی در باره کنشگری اسرائیل در سوریه انجام شده ،اما از نظر
راهبردی شناخت دقیق رفتارهای آن برای جامعه پژوهشی جمهوری اسالمی نسبت به
سایر کشورهای منطقه ،اهمیت بیشتری دارد و در شرایطی که مقابلهجویی این رژیم با
جمهوری اسالمی رو به تزاید است ،از این رو پژوهش در باره مبانی رفتار ی اسرائیل
جدای از اهمیت ،ضروری است  .اسرائیل قدرتی غیرمشروع است ،اما در منازعا
منطقهای نقش مهمی را ایفا می کند ،از آنجا که بر منازعا
حاصل جم صفر حاکم است و اقداما
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ایران و اسرائیل قاعده بازی

اسرائیل در سوریه با مناف جمهوری اسالمی

در تضاد است  ،به این دبیل تبیین علمی و بنیادی کنشگری آن در بحران سوریه که
بخشی از منازعه کالن منطقهای است ،بایسته پژوهش علمی محسوب میشود.
 -2چارچوب نظری :فرهنگ راهبردی
رفتارهای راهبردی اسرائیل در خاورمیانه و بویژه در سوریه را میتوان با چهارچوبهای
نظری مختلف تحلیل کرد .اما بنظر میرسد فرهنگ راهبردی ظرفیت بیشتری در این

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

زمینه دارد .چون هم مؤبفههای رئابیستی و هم مؤبفه های فرهنگی و هویتی را با هم
تلفیق میکند .این رویکرد در پی تبیین این است که کشورها چگونه به این درک از

دوره یططططططازدهم

مناف خود میرسند و چرا همواره به گونهای رفتار نمیکنند که واقعگرایی کالسیک

شماره پ اپی چهط

پیش بینی میکند( .احمدیان ،بنی اشراف )162 1398 ،فرهنگ راهبردی را میتوان

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

پاسخی به تمرکز بیشازحد جریان اصلی روابط بینابملل ازجمله پارادایم رئابیسم
کالسیک به سهم عوامل مادی در شکلگیری رفتار دوبتها در نظام بینابملل دانست.
رهیافت های رئابیستی اعم از تصویر اول یا سوم ،عمده توجه خود را به عناصر غیر -
معنایی معطوف میدارند بهگونهای که حتی در تکوین نظریههای تصمیمگیری و سیاست
خارجی هم عقالنیت ابزاری یا هزینه  -فایده ای و مدل انتخاب اقتصاد بنیاد را توصیه
میکنند .این یکسان پنداری رفتاری ،تبیین سیاست خارجی کشورها را دشوار میسازد
زیرا در عمل ،تحلیلگر این حوزه ،با تصمیمها و انتخابهای متنوعی از سوی کشورها
مواجه میشود که در قبال یک رخداد مشابه اتخاذ شدهاست .ظهور اندیشهورزانی که بر
تفسیر معنایی یا فرهنگی از سیاست خارجی و امنیتی کشورها تمرکز میکنند ،در این
راستا رخ داد .بنا به باور این عده ،ساختارهای غیرمادی و معنایی بهمثابه یک متغیر

مداخلهای عمل میکنند که بهواسطه آن ،جوام بشری به رویدادهای پیرامون خود
مینگرند و آنگاه بدان واکنش نشان میدهند .این مسئله مبنایی برای توبد مفهوم فرهنگ
راهبردی قرار گرفت (.)Kopeć, 2016: 136
در بررسی نظری فرهنگ راهبردی به سه نسل ( )Johnston, 1995: 32-64یا گفتمان
(عبدابهخانی )239- 258 1386 ،اشاره میشود .نسل اول پژوهشگران در اوایل دهه
1980چون جک اسنایدر و کابین گری ابراز میدارند که تفاو

رفتار کشورهایی چون

آمریکا و شوروی منبعث از متغیرهای محیطی کالن این دو کشور است که ریشه در
تجارب تاریخی ،سیاست ،فرهنگ و جغرافیای منحصربهفرد آنها دارد .در نسل دوم
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فرهنگ راهبردی بهمثابه یک ابزار در قلمرو تصمیمگیری راهبردی تلقی میشد که
رهبران به کمک آن ،درصدد دست یافتن به برتری سیاسی در مقابل رقبا بودند .اما نسل
سوم با مرکزیت آالستیر ایان جانستون در دهه  1990حیا

یافت که از حیث روشی در

پی نشاندادن چگونگی تأثیر عناصر معنایی بهمثابه متغیر مستقل بر تصمیمگیریهای
راهبردی بهمثابه متغیر وابسته بود (.)Johnston, 1995: 32-41

اسرائیل در سوریه در

اندیشمندان هر سه نسل ،در ابتدا تالش کردهاند تا تعریفی از فرهنگ راهبردی ارائه دهند
و سپس به کاربست آن تعریف در موضوعی خاص بپردازند .بهعنوان نمونه«گری»،
فرهنگ راهبردی را بیانگ ر محیطی احساسی و ایستاری تلقی می کرد که جامعه در آن
عمل میکند .از دید او ،انگارههای ناظر به جنگ و کاربرد راهبرد ،تحت تأثیر جغرافیای
فیزیکی و سیاسی ،ایدئوبوژی سیاسی و مذهبی و فنّاوریهای نظامی خاص هستند.
(عبدابهخانی )243 . 1386 ،از سوی دیگر کلین معتقد است فرهنگ راهبردی هرچند
محصول تجربه تاریخی است ،اما این تجارب در دوبتهای متشکل از نخبگان و
تصمیمگیرندگان مختلف ،متفاو

است و دوبتهای مختلف ،فرهنگهای راهبردی

مختلفی دارند (عبدابهخانی .)247 1386 ،اما به باور جانستون ،فرهنگ راهبردی ،نظام
یکپارچهای از نمادها است که از طریق مفهومسازی و مشخصکردن دقیق میزان
اثربخشی و اهمیت کاربرد نیروی نظامی در روابط میان دوبتها ،ترجیحا
بلندمد

فراگیر و

راهبردی آنها را شکل میدهد ( .)Johnston,1995: 46این تعریف در مقایسه

با سایر تعاریف از جنبههای زبانشناختی و معنایی وزینترین برخوردار است.

واکاا وی رفت رهاا ی
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

در جم بندی تعاریف موجود ،میتوان فرهنگ راهبردی را به عناصر تاریخی ،ادراکی،
داستانها ،ارزشها ،هنجارها ،متون مقدس و نظایر آن تقلیل داد (.)Furlan, 2012: 5-6
عناصر تاریخی ،دربرگیرنده قدمت و فراز و فرود یک ملت و فرایند ملتسازی در یک
کشور است که بر اساس آن ،نوع رابطه بدا جهدان پیرامدون نیز تعریف میشود .داستانها
و افسانهها نیز ،در ایجاد یک روایت دستهجمعی از یک موضوع و تقابل همگانی با
تهدیدها و به تعبیر دیگر در برساخته شدن دوست و دشمن مؤثر است(.امامجمعهزاده و
دیگران )5 1400 ،ارزشها ،معرف محدوده خیر و شر یک کشور هستند که میتوانند
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برگرفته از متون مقدس باشند .متعاق
میشوند و درنهایت  ،تصمیما

استخراج این موارد ،گزینههای راهبردی تفسیر

راهبردی اتخاذ میگردند.

-3فرهنگ راهبردی اسرائیل
مؤبفههای فرهنگی رفتار راهبردی اسرائیل را بر اساس متونی که در ادبیا

پژوهش به

آنها اشاره شد ،بهویژه سطوح سهگانه نیکوبو پتربی که دربردارنده عناصر بنیادی،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

دیدگاههای امنیتی و کردارهای راهبردی است به شرح زیر بهتفصیل بررسی میشود.
-3-1عناصر بنیادی
این عناصر را می توان عناصر بافتی یا محیط عملیاتی دانست که معطوف به دو مورد اعم
از «موقعیت جغرافیایی» و «هنجارها و انگارههای مشترک» است .این موارد ،قلمرو
رفتاری یک دوبت را مشخص میکنند بهگونهای که در چهارچوب آن میتوانند محیط
راهبردی را فهم و با آن تعامل برقرار کنند .فارغ از موقعیت جغرافیایی که جزء ثوابت
فرهنگ راهبردی اسرائیل محسوب می شود ،هنجارها و انگارههای مشترک اسرائیل
منبعث از رخدادهای مکرری است که قوم یهود آن را تجربه کردهاست .انگارههای
مشترک اسرائیل را میتوان به سه گزاره «بقا تحت تهدید»« ،انزوای قومی -مذهبی» و
«جزمگرایی» تفکیک کرد.
 -3-1-1بقا تحت تهدید
بر اساس افسانههای یهودی ،حدود  1200سال قبل از میالد حضر

مسیح ،قبائل

بنی اسرائیل تحت رهبری یوش بر بخشی از سرزمین کنعان (فلسطین امروزی) غلبه
یافتند .اما نبردهای سنگینی بر سر سرزمین موعود رخ داد که باعث نابودی ساکنانش

شد .بهعنوان نمونه در  597قبل از میالد ،نبوکدنصر پادشاه مقتدر شرق به سرزمین
یهودیان حمله کرد .او خانوادههای اشرافی یهود را به بابل تبعید کرد و بر آنان پادشاه
جدید گمارد .یهودیان در این دوره ب ود که تبعید را تجربه کردند و آثار آن ازجمله
ناامیدی را بر زندگی اجتماعی و سیاسی خود دیدند .با شکست بابلیها توسط کورش،
امکان بازگشت برای یهودیان به سرزمین خود یا ماندن در بابل در آرامش و صلح فراهم
شد ( .)Grayzel, 1952: 14-20اما در سالهای پس از میالد ،یهودیان بابلی از رومیها
شکست خوردند .در دوره حکومت امپراتور روم ،بخش عمدهای از سرزمینهای شرق
ازجمله فلسطین توسط این امپراتوری فتح شد و یهودیان ناچار به ترک سرزمین خود
شدند .تبعید اجباری یا دیاسپورا که تا قرن بیستم بهدفعا
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در خصوص یهودیان رخ داد،

موبد تجربههای تحسینبرانگیز یا نفر آور مهمی بود ( )Grayzel, 1952: 137که
بسیاری معتقدند در شکلگیری هویت یهودیان مؤثر بودهاست.
برآیند این تاریخ آنست که یهودیان «قربانی خشونت همسایگانشان» معرفی میشوند.
چنین تصویرسازی از «خود» توسط یهودیان ،سب

ابصاق برچس

«مردم تنها» یا

«عزبتنشین» به آنان میگردد ( .)Giles, 2009: 3این عزبت نشینی و خشونت فیزیکی
علیه یهودیان در روسیه قرن نوزدهمی ،آنان را به سمت ایدئوبوژی صهیونیستی و
ملیگرایی یهودی سوق داد .این جنبش توسط تئودور هرتصل و با انتشار کتاب معروف
او یعنی «دوبت یهود » به بحاظ نظری و برگزاری اوبین کنگره یهودیان در شهر بازل
سوئیس به بحاظ عملی قوام یافت (گازیورسکی .)430 1394 ،وی تنها راه حل « مسابه
یهود» را تشکیل دوبت یهودی می دانست و در کتابش ،پروژه تاسیس این دوبت را
طراحی کرد (.هرتصل ) 1395
رفتار کشورهای اروپایی با یهودیان در قرن بیستم ،آنان را در مضیقه بقا قرار داد
بهگونهای که به تحقق رهایی از طریق مهاجر

به سرزمین اسرائیل ترغی

شدند و

موجهای پنجگانه مهاجرتی یهودیان آغاز شد ( .)Kamrava, 2005: 75هدف از این
مهاجر

بنا به کت

مرتبط با تاریخ یهود ،دستیابی به تأمین بقا بود .قرار بود با حضور

یهودیان در سرزمین موعودشان یعنی فلسطین ،آنان امنیت را تجربه کنند درحابیکه این
امر محقق نشد .به گفته یهودپژوهان ،آنها در بین سالهای  1911تا  1921همواره تحت

واکاا وی رفت رهاا ی
اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

تهدید فیزیکی بودند .از نگاه یهودیان ،سالهای بین سپتامبر  1939تا می 1948
سختترین دوران تاریخ یهود محسوب میشود .در نگاه یهودپژوهان ،این سالها اثر
عمیقی بر یهودیان گذاشت و سب

شکلگیری «ذهنیت در محاصره» شد .در این

چهارچوب ،یهودیان خود را محصور در کشورهایی دیدند که با آنها اشتراکاتی ندارد
(.)Kopec, 2016: 138
 -3-1-2انزوای قومی -مذهبی و زبانی
یهودیان همواره تصویری آرمانی از سرزمین موعود در ذهن داشتهاند بهگونهای که
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سرزمین کنونی فلسطین را نیز فاقد موجودیتهای غیریهودی یعنی اعراب تصور
کردهاند؛ اما این تصور برای ساکنان اوبیه یهودی با واقعیت همخوان نبود .اشکنازیها
بهواسطه چنین ذهنیتی ،حضور غیریهودیان ازجمله اعراب را تحمل نمی کردند .ازاینرو،
عزبتنشینی و عدم ارتباط یا رابطه بسیار محدود با اعراب ،تبدیل به یک کلیشه و اصل
در میان یهودیان شد .این مسئله که ریشهای دینی دارد ،رفتهرفته سب
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بروز شکافهای

اجتماعی و فرهنگی عمیق میان یهودیان و اعراب ساکن فلسطین از یک سو و عدم
تجانس دوبت یهودی با خاورمیانه عربی از سوی دیگر شد.شکاف عمیقتری هم میان
یهودیان و اعراب وجود دارد که ناظر به بُعد زبانی است .این پژوهشگران معتقدند
بهواسطه آنکه از زبان عربی در مدارس یهودی بهندر

استفاده شدهاست ،زمینههای

مفاهمه میان یهودیان و اعراب شکل نگرفته و این امر سب

جدایی از محیط پیرامونی و

سرانجام ،انزوای یهودیان شدهاست (.)Petrelli, 2018: 17-18
 -3-1-3جزماندیشی تقابلی
تقابل میان اعراب و یهودیان در دهه  1930فضا را برای رشد هرگونه بدبینی نسبت به
آینده روابط این دو گروه فراهم آورد .رفتهرفته جزماندیشی در میان یهودیان به حدی
رسید که مبارزه و تقابل با اعراب را تنها راه گریز از وضعیت موجود قلمداد کردند .این
تقابل ،بین یهودیانی که سودای سرزمین موعود در خاورمیانه را در سر داشتند و
فلسطینیانی که سالها در سرزمین آبا و اجدادی خود زندگی می کردند ،در جریان بود .به
تعبیر دیگر ،تقابل میان یهودیان و فلسطینیان ،جنگ ساالری را در میان یهودیان تقویت

کرد بهگونهای که شکل گیری دوبت صهیونیستی توسط نهادی نظامی به نام «هاگانا»
امکانپذیر شد (.)Giles, 2009: 3( )Petrelli, 2018: 19( )Kamrava, 2005: 78
-3-2دیدگاههای امنیتی
بهطور عمده دیدگاههای امنیتی ناظر به ادراک و برداشت از عناصر بنیادی هستند که در
سطحی دیگر به فرهنگ راهبردی اسرائیل شکل میدهند .این دیدگاهها دربرگیرنده
روایتها و تفاسیر پذیرفتهشدهای از عناصر بنیادی هستند که شیوه حفاظت از ارزشهای
کانونی را مشخص میکنند .همچنین دیدگاههای امنیتی بهمثابه عوامل واسطهای عمل
میکنند که ادراک از محیط خارجی را به کردارهای راهبردی متصل مینمایند .بر این
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اساس ،دیدگاههای امنیتی از طریق حذف یا انتخاب گزینههای راهبردی ،ترجیحا
سیاست امنیت ملی را مشخص میکنند ( .)Petrelli, 2018: 20بهمنظور درک دیدگاههای
امنیتی موجود در اسرائیل در ابتدا باید به معنای امنیت ملی یهودمحور پرداخت و سپس
به روایتهای مختلف یهودیان از امنیت توجه کرد.

واکاا وی رفت رهاا ی

ازآنجاکه نوعی مفهومسازی از امنیت ملی ،ریشه در باورهای قوامیافته یک جامعه در
بستر تاریخ دارد ،برای فهم آن باید بهگونهای دیرینه شناسی روی آورد .یهودیان همواره
خود را در انزوا ،تحت محاصره و ناگزیر به استفاده از زور برای حفظ موجودیت خود
میپندارند .وجود چنین ذهنیتی ،امنیت ملی را با معنایی ملموس و فیزیکی از امنیت
پیوند زده و حفظ امنیت یا موجودیت فیزیکی به اصلیترین ارزش اجتماعی تبدیل
میشود و مالحظا
بر این مبنا ،دو مکت

امنیتی ،تمامی دغدغههای دوبت را تحت ابشعاع خود قرار میدهد.
فکری در تناظر با امنیت شکل گرفت که عبار

جنگطل » که ریشه در تأمال

بنگوریون داشت و «مکت

بودند از «مکت

میانهرو» که برگرفته از

باورهای موشه شار  ،دومین نخست وزیر اسرائیل بود .این دو مکت

دارای اشتراک

موضوعی با محوریت مدیریت منازعه با جهان عرب بودند .اعراب از نگاه یهودیان در
مکت

جنگطل  ،دشمنان متعص

و خشن تلقی میشوند که در برخورد با آنان،

ضرورتاً باید به زور متوسل شد .در این چهارچوب ،صلح تنها زمانی حاصل میشود که
اسرائیل در تقابل با اعراب غیرقابل شکست به نظر برسد .مکت

میانهرو برخورد میان

اسرائیل ،فلسطینیان و جهان عرب را قطعی و اجتنابناپذیر نمیداند .این رهیافت ،به
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چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

مقوبه بقا بهصور

بدبینانه نمینگرد و معتقد نیست بقا ،تنها با اتکا به ابزار قهرآمیز به

دست میآید ،بلکه بر این باور است که از زور باید بهعنوان آخرین وسیله و حتی
بهصور

مقطعی بهره برد.

-3-3کردارهای راهبردی
کردارهای راهبردی در سطح سوم به فرهنگ راهبردی اسرائیل شکل میدهند .اگر
کردارها را گونهای روزمره از رفتارها در نظر بگیریم ،در سطح حکومتی ،کردارهای
راهبردی اسرائیل معطوف به سیاستها و مکانیسمهای تصمیمگیری در حوزه امنیت و
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امور نظامی خواهند بود .این کردارها شیوه غلبه بر چابشهای محیط خارجی را مشخص
میکنند که در خصوص اسرائیل ناظر به مواردی همچون بازدارندگی ،حمال
پیشدستانه و بهرهگیری از فنّاوریهای پیشرفته نظامی هستند.
اگرچه بازدارندگی بهعنوان کردار راهبردی بسیاری از کشورها در نظام بینابملل
معرفیشده است ،جنگهای متعدد با اعراب ،اسرائیل را به اهمیت بیشتر بازدارندگی
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جهت بقا در خاورمیانه واقف ساخت .درواق  ،اسرائیل با اتکا به این راهبرد ،با کمترین
هزینه به تأمین اوبویت اول منفعت ملی خود یعنی حفاظ ت از مرزها دست مییابد .اببته
اسرائیل ،گونه خاصی از بازدارندگی یعنی بازدارندگی فزاینده یا مرک
مبتنی بر استفاده همزمان از زور ،عملیا

را بکار میبرد که

انتقام و هرگونه ابزاری است که نابودی

اسرائیل را امکانناپذیر یا دربردارنده هزینههای بسیار زیاد جلوه میدهد.
عالوه بر بازدارندگی ،عملیا
دارد .کاربرد اینگونه از عملیا

پیشدستانه هم در زمره رفتارهای پرکاربرد اسرائیل قرار
که در حال حاضر تبدیل به یک دکترین در اسرائیل

شدهاست ناظر به فقدان عمق راهبردی اسرائیل و عدم توان در حضور در جنگهای
طوالنی مد

است .بدین معنا که وقوع هرگونه حمله به اسرائیل سب

فتح سرزمینی آن

در اندک زمان خواهد شد و اسرائیل برای جلوگیری از وقوع چنین رخدادی در آغاز
نمودن جنگ پیشدستی می کند.
کردار دیگر راهبردی اسرائیل معطوف به حوزه فنّاوریهای نظامی است .اهمیت استفاده
از فناوریهای پیشرفته نظامی از اواخر دهه  1960مورد تأیید قرار گرفت زیرا در این
دهه ،جنگ  1967رخ داد و اسرائیل متوجه عدم تقارن در توانمندیهای جغرافیایی و

انسانی اعراب ،یعنی بعد کمی قدر

با اعراب شد .بررسی تاریخ نظامیگری در اسرائیل

حاکیست این موجودیت سیاسی ،حتی پیش از وقوع جنگ  1967یعنی از اواسط دهه
 1950به مدرن کردن ارتش روی آورد .اسرائیل در بین سالهای  1956تا  ،1967از
کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه تسلیحا

خرید .از دید رهبران اسرائیل ،بهکارگیری

فنّاوری عالوه بر از بین بردن عدم تقارن در توان نظامی با اعراب ،سب

کوتاه شدن زمان

جنگ و جلوگیری از درگیر شدن اسرائیل در جنگهای و طوالنیمد

و هدر رفتن

مناب ملی نیز میشد ).(Petrelli, 2018: 27-28
دین یهودیت پایه بسیاری از مؤبفههای فرهنگ راهبردی اسرائیل است .بخشی از متون
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دینی و تفاسیر علمای یهودی مباحث مربوط به جنگ در اسرائ یل را تشکیل میدهد .در
دین یهود انواع خاصی از جنگ ازبحاظ اخالقی توجیه شده و گاهی ازنظر این دین
کشته شدن مردم قابل توجیه است .بر اساس تلمود ،قوانین دین یهود در موارد زیادی
حتی ریختن خون یهودیان را نیز جایز شمرده است .برای مثال بر اساس قاعده «موزر»
هر فرد یهودی که بخواهد یهودیان را تحت سلطه غیریهودیان قرار دهد ،به قتل خواهد
رسید .بر اساس قاعده «دین رودف» نیز هر کسی که زمین اسرائیل را به دیگران واگذار
کند و نیز حتی کسی که بخواهد یک یهودی را ب ه قتل برساند ،کشتن وی واج

است

(پور حسن.)28 1384 ،
-3-4رسوخ عناصر فرهنگی در اسناد امنیت ملی اسرائیل
بررسی اسناد مرتبط با امنیت ملی اسرائیل که دربردارنده اهداف راهبردی آن هستند و
مبنای رفتار سیاست خارجی آن محسوب می شوند نشان از آن دارد که بسیار متأثر از
فرهنگ راهبردی آن است .ادبیا

موجود در این رابطه گونههای سنتی و نو از امنیت

ملی اسرائیل را بازنمایی میکنند .اصول و گزارههای گونه سنتی از مفهوم امنیت ملی که
از اوایل دهه  1950قوام یافت ،عبارتند از ()Bar-Joseph, 2000: 100
 - 1اسرائیل از حیث سیاسی و سرزمینی حافظ وض موجود است ،زیرا عدم
تناس

میان مناب ملی اعراب و اسرائیل مان از آن می شود تا اسرائیل بتواند از

طریق استفاده از ابزار نظامی به منازعه خود با اعراب پایان دهد.

واکاا وی رفت رهاا ی
اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

 - 2حمله هماهنگ و غافلگیرانه اعراب برای اسرائیل یک تهدید وجودی محسوب
میشود .اسرائیل باید بتواند در این وضعیت از خود دفاع کند.
 - 3دکترین امنیت ملی اسرائیل بر سه پایه بازدارندگی ،هشدار راهبردی و
تصمیم گیری استوار است .بازدارندگی وجه تدافعی مفهوم امنیت ملی محسوب
میشود درحابیکه هشدار ،وضعیتی است که در آن ،موجودیت ملی اسرائیل
درخطر قرارگرفته و نهایتاً ،تصمیم گیری ناظر به توان نظامی اسرائیل برای
پیروزی در وضعیت ناکامی بازدارندگی است.
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نظام فرعی خاورمیانه نیز از  1990به بعد ،دو تحول عمده را تجربه کرد اول ،جنگ
خلیجفارس در  1991و دوم ،فرایند صلح اعراب و اسرائیل .از سوی دیگر ،در رابطه با
فنّاوری نظامی مدرن و توسعه سالحهای غیرمتعارف هم دو تغییر رخ داد اول ،انقالب
در امور نظامی که مربوط به سالحهای متعارف بود و دوم گسترش سری سالحهای
غیرمتعارف در میان بازیگران منطقهای .این تحوال

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

معرف شرایط جدیدی برای اسرائیل

بود که بهطور عمده موارد زیر را دربر میگرفت
 - 1احتمال وقوع جنگ متعارف علیه اسرائیل توسط اعراب بسیار کاهش یافته

دوره یططططططازدهم

است .درنتیجه ،کشورهای عرب همسایه ،دیگر ،تهدیدی وجودی برای

شماره پ اپی چهط

اسرائیل محسوب نمیشوند.

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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 - 2منب تهدید وجودی علیه اسرائیل در آینده نزدیک ،سالحهای غیرمتعارف
متعلق به قدر های منطقهای است.
 - 3منب تهدید وجودی علیه اسرائیل در آینده دور ناظر به دشمنان سنتی اسرائیل
یعنی مصر و سوریه نیست بلکه کشورهای ع رب موجود در حلقه دوم همچون
عراق و بیبی و نیز حلقه سوم مثل ایران و شاید سودان خواهد بود (Bar-

.)Joseph, 2000: 101-104
موارد مذکور ،ملزوما

شرایط جدیدی بود که تصمیم سازان اسرائیل باید بدان توجه

می کردند .این ملزوما

تا آغاز جنگ اسرائیل و ببنان در  2006در راهبرد امنیت ملی

اسرائیل دخیل بودند اما پس از وقوع این جنگ و عدم کامیابی اسرائیل در تقابل با
حزباهلل ببنان ،کمیته «وینوگراد» تشکیل و خواستار تحول مجدد در سرفصلهای راهبرد

امنیت ملی اسرائیل شد .رئوس این تحول در  15ژانویه  2007در قاب

سندی با عنوان

«مفهوم امنیت ملی اسرائیل بیاهمیت و حاشیهای است» منتشر شد که عبار اند از
()Winograd Committee, 2007
 - 1ثبا بخشی و تقویت حکومت اسرائیل
 - 2انعقاد توافق با سوریه و ببنان
 - 3ممانعت از تفوق ایران در منطقه خاورمیانه
حاصل سرفصلهای مذکور آن است که اسرائیل به ترسیم خطوط دشمن با اتکا به
«برداشت جدید از تهدید» روی آورد .در برداشت جدید از تهدید ،اسرائیل سه حلقه از
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تهدید را نسبت به خود احساس می کرد در حلقه اول ،تهدید بالفصل تعریف شده بود
که ناظر به شهروندان فلسطینی و اقداما

نظامیان ،شبهنظامیان و مردم عادی علیه

اسرائیل تلقی می شد .در حلقه دوم ،تهدید فوری معطوف به کشورهای عرب بود که از
ببنان ،سوریه ،اردن و مصر تشکیل میشد .این تهدید بهطور عمده متوجه مرزهای
مشترک بود .فراتر از حلقه اول و دوم ،در حلقه دورتر ،کشورهایی حضور داشتند که
توانایی بمباران اسرائیل را با سالحهای متعارف و غیرمتعارف داشتند  .این کشورها شامل
عراق ،عربستان  ،ایران و پاکستان بودند.

واکاا وی رفت رهاا ی
اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

تهدید :بمباران از راه دور
تهدیدکننده :عراق عربستان سعودی ایران و پاکستان

تهدید :تهاجم مرزی
تهدیدکننده :حزباله لبنان سوریه مصر و اردن
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تهدید :امن ت داخلی
تهدیدکننده :فلسط ن ان

چهارچوب ادراکی تهدید توس اسرائ

فصلنامه

()Giles, 2009: 12

پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
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-3-5اهداف راهبردی اسرائیل در جنگ سوریه
از سال  2007به بعد ،اسرائیل با منازعا

و کشمکشهای متعددی در منطقه

خاورمیانه مواجه بوده که میتوان با تحلیل آنها به انطباق رفتار سیاست خارجی
اسرائیل با فرهنگ راهبردی آن پرداخت .یکی از مهمترین این منازعا  ،مسئله
سوریه در  2011و ابعاد سیستمی و منطقهای آن بودهاست .جنگ سوریه مورد
مطابعاتی مناسبی برای کاربست فرهنگ راهبردی این کشور در رفتار راهبردی آن
باشد .بحران سوریه نقش مهمی در کنش های اسرائیل ایفا کرده است زیرا نشان
می دهد که این منطقه در حال گذار بزرگ و شکل گیری نظم نوینی است و
بازیگران منطقه ای می کوشند با همیاران خود به یک نظام امنیتی منطقهای شکل
دهند ( .)Casla, 2020: 228در ادامه با مالحظه رئوس راهبرد امنیت ملی اسرائیل
که ریشه در فرهنگ راهبردی آن دارد ،به بررسی اهداف راهبردی این موجودیت
سیاسی در جنگ سوریه میپردازیم .راهبرد امنیت ملی اسرائیل در هزاره سوم و
پس از جنگ  33روزه ،در چهارچوب درک جدید از تهدید شکل گرفت .در

راستای این چهارچوب میتوان اهداف راهبردی اسرائیل در جنگ سوریه را ناظر به
موارد زیر دانست
-3-5-1مهار ایران در سوریه
سرنگونی صدام و سپس بیداری اسالمی باعث شد که خاورمیانه «گذار ژئوپلتیک و
مقاومت در برابر آن» را تجربه کند ( .)Saikal, 2016:1شد

رقابت برای شکل دهی به

نظم ژئوپلیتکی جدید به قدری بوده است که برخی پژوهشگران از آن بهعنوان جنگ
سرد منطقهای و اسالمی یاد کردهاند )Hiro, 2018: 212( .ایران و اسرائیل درسوریه بر
سر شکلدهی به نظم جدید با یکدیگر رقابت میکنند .ادراک مقاما

اسرائیلی از
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جهت گیری سیاست خارجی باراک اوباما این بود که زمینه برای نفوذ ایران بیشتر شد.
جوزف نای در این زمینه میگوید « اوباما در آگوست  2012اعالم کرد که استفاده سوریه
از سالح شیمیایی خط قرمز امریکاست ،اما سال بعد نتوانست مجوز کنگره برای حمله
هوایی به سوریه را بگیرد و تالش کرد با همکاری روسیه و بازرسی بینابملل این مسابه
را حل کند ) Nye, 2020: 164( .این مسئله ،مقاما

اسرائیل را به چنین ارزیابی رساند

که نمیتوان برای همیشه به آمریکا تکیه کرد .هرچند نگاه بدبینانه اسرائیل به آمریکا
حتی به رغم حمایت بیشائبه ترامپ از اسرائیل بویژه در خصوص به رسمیت شناختن
بیت ابمقدس به عنوان پایتخت آن ،همچنان تداوم دارد.
بهطورکلی اوبویت اول ایران در سوریه حفظ تمامیت ارضی این کشور بوده است.
جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده هدف ،بازگر داندن اوضاع به شرایط گذشته است.
حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران ،د ر حاشیه اجالس سران کشورهای عضو اکو اعالم
کرد که «جمهوری اسالمی ایران بر حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه اصرار داشته و
با هرگونه نقض تمامیت ارضی در منطقه بهویژه در سوریه و عراق مخابف است»
(روحانی .)1395 ،محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران نیز معتقد بود که هرگونه تغییر
و تحول در مرزهای خاورمیانه «شروعی برای جنگهای آخرابزمانی خواهد بود»
(ظریف .)1394 ،نگاه آخرابزمانی ایران به تغییر م رزهای خاورمیانه حکایت از آن داشت
که جمهوری اسالمی ایران به بحران سوریه از دریچه اسرائیلستیزی مینگرد .این اعتقاد
در کالم رهبر ایران ،نیز با این عبار

منعکس شد که «ماجرای سوریه ماجرای

واکاا وی رفت رهاا ی
اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

انتقامگیری از حکومتی است که سه دهه بهتنهایی در برابر صهیونیستهای غاص
ایستاده و از گروههای مقاومت در فلسطین و ببنان دفاع کردهاست» (خامنهای .)1391 ،با
اتخاذ چنین نگاهی ،سوریه برای جمهوری اسالمی ایران به عنوان سرزمین پل و مسیر
دستیابی به ببنان محسوب می شد و حفظ محور مقاومت علیه اسرائیل درگرو حفظ
سوریه بود و اگر سوریه تجزیه میشد ،ببنان و حزباهلل درخطر حمله مستقیم اسرائیل
قرار میگرفتند ( .)Ansari and Bassiri Tabrizi, 2016: 7رویکرد فرهنگی و دینی ایران
به سوریه ،در نقطه مقابل در خصوص نگاه اسرائیل به بحران سوریه هم با بافت فرهنگی
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عجین شده است .شکل گیری محور مقاومت به رهبری ایران ،اسرائیل را به سالهایی باز
می گرداند که خود را در محاصره اعراب میدید .برخی پژوهشگران بر این باورند که
علیرغم اینکه اسرائیل به نحو قاب ل مالحظهای از انقالبهای عربی  2011و آثار
دومینووار آن مصون ماند ،اما همچنان احساس میکند که توسط یک تهدید چند وجهی
توسط گروههای مسلح شیعه و سنی احاطه شده است .این امر اسرائیل را به تحکیم یک

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

حلقه امنیتی با مصر و اردن ،با تکیه بر ایاال

متحده برای اطمینان از برتری کیفی نظامی

خود و جستجوی شرکای جدید در خلیج فارس برای مهار نفوذ ایران سوق میدهد .به

دوره یططططططازدهم

تعبیر این دسته از پژوهشگران ،این محیط غیرقابل پیشبینی« ،ذهنیت محاصره» را برای

شماره پ اپی چهط

اسرائیل تشدید کرده است ( .)Marteu, 2018امری که حس انزوا یعنی یکی از مؤبفههای

و سططه زمسط ططتان

فرهنگ راهبردی اسرائیل را نمایان میسازد.

شط ططماره چهط ططار
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-3-5-2ممانعت از ارسال سالح به حزباهلل لبنان
در چهارچوب ادراک اسرائیل از تهدید ،حزباهلل ببنان در حلقه دوم قرار داشت و در
ایجاد ناامنی مرزی میتوانست ایفاگر نقش باشد .در جنگ سوریه ،از منظر اسرائیل
تحویل سالح به حزباهلل ،قاعده بازی اسرائیل در سوریه را خدشهدار میکرد و توازن
قدر

در منطقه شاما

را به ضرر اسرائیل تغییر میداد .این توازن قدر

بهطور عمده

معطوف به یکی از نقاط حساس و راهبردی اسرائیل یعنی بلندیهای جوالن بود زیرا
این بلندی ها هم از حیث مناب آبی و هم از حیث موقعیت برتر نظامی ،برای اسرائیل
مهم تلقی میشد و در حفظ برتری منطقه ای اسرائیل مؤثر بود .اسرائیل در جریان جنگ
داخلی سوریه ،بارها ادعا کرد که ایران و روسیه از طریق خاک سوریه به تقویت نظامی

حزباهلل ببنان میپرد ازند .این مسئله به کرّا

در سخنان مقاما

اسرائیلی منعکس

گردید .نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل در سفر به مسکو در مارس  ،2017پوتین را نسبت
به افزایش نفوذ شیعیان در خاورمیانه آگاه ساخت و خواستار عدم همکاری روسیه با
ایران در انتقال تسلیحا

به سوریه و درنهایت حزباهلل ببنان شد .او یادآور شد که در

پی اطمینان از عدم دخابت روسیه در انتقال تسلیحا

به ببنان است( .)Knipp, 2017

تقابل اسرائیل و حزباهلل ببنان در سوریه یادآور جنگ  33روزه در  2006بود .چرا که
ماهیت جنگ نیز در آنجا پی شدستانه بود و اسرائیل از فرو رفتن در «باتالق ژئوپلیتیک»
و درگیر شدن در یک تقابل «طوالنی مد » و «هرزدهنده» مناب به شد

بیم داشت
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( .)Cokun, 2021چنانکه بیان شدن در چهارچوب فرهنگ راهبردی اسرائیل ،این کشور
توان حضور در جنگهای طوالنیمد

را ندارد و سعی میکند در زمان کوتاه به هدف

خود دست یابد .مجهز شدن یک گروه شیعی (حزباهلل) به سالح قطعاً اسرائیل را درگیر
جنگ فرسایشی می کرد.

واکاا وی رفت رهاا ی

-3-5-3کاهش نفوذ نظامی و سیاسی روسیه در سوریه
اسرائیل علی رغم اطالع از نیمقرن نفوذ روسیه در سوریه ،درصدد بود تا از این نفوذ
بکاهد زیرا از نگاه اسرائیل ،حضور روسیه سب
حضور بشار اسد در قدر

حفظ وض موجود سیاسی و استمرار

و درنهایت امکان اتحاد با ایران و حزباهلل و شکلگیری

یک محور علیه اسرائیل را میسر میکرد .تلقی اسرائیل از این محور از یک سو معطوف
به بُعد راهبردی و از سوی دیگر معرف یک وجه معنایی و تاریخمند بود .حضور روسیه
در سوریه تداعیکننده یکی از جنگهای حیثتی و مهم اعراب و اسرائیل یعنی جنگ
 1967بود که اتحاد جماهیر شوروی به نف اعراب در آن جنگ مداخله کرد .از نگاه
برخی پژوهشگران ،پیروزی اسرائیل بر اعراب در جنگ شش روزه ،یک ضربه برای
شوروی تلقی شد چرا که کشورهای عرب با سالح های روسی و به کمک کارشناسان
نظامی شوروی نتوانسته بودند بر اسرائیل غلبه کنند ( .)Primakov, 2009: 259این نگاه
عربمحور از سوی روسیه در دوران پس از فروپاشی شوروی هم دنبال شد به نحوی
که عده ای آن را به یهودستیزی تاریخی روسیه نسبت میدهند ( Gibson and Morjé

.)Howard, 2007: 197-199

اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

-3-5-4استمرار حضور یک حکومت ضعیف در سوریه
به سب

حضور سوریه در محور مقاومت ،اسرائیل همواره از یک حکومت نهچندان

قوی در سوریه حمایت کردهاست .در نگاه اسرائیل ،قدر

سوریه باید به حدی باشد که

نتواند بهطور مستقیم اسرائیل را تهدید کند و ناگزیر نشود برای تأمین امنیت داخلی به
نیروهای ایران و حزباهلل متوسل شود .اسرائیل در جنگ سوریه ،متوجه بود که خأل
امنیتی بهواسطه نبود اسد ،به انجام حمال

مرزی علیه اسرائیل میانجامد و در صور

سقوط حکومت سوریه ،یک گروه یا ائتالفی از گروههای معارض ،مثالً داعش ،یا
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گروهی با حمایت قدر های بیرونی اعم از روسیه ،ترکیه یا حتی ایاال متحده کنترل
بخش عظیمی از خاک سوریه را در اختیار میگیرد .با توجه به مالحظا

فوق ،اسرائیل

یک شر تضعیفشده را به ظهور یک شر جدید ترجیح میدا د .از منظر اسرائیل ،نیروهای
ضعیف و مسلح حکومتی سوریه ،تهدید نظامی علیه اسرائیل محسوب نمیشدند و بشار
اسد در منظر اسرائیل در مقایسه با گروههای جهادی سنی ،قابلیت پیشبینی و مهار
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

بیشتری داشت ( .)Hanauer, 2016: 7در این راستا ،اقتدار بشار اسد در دمشق و استقالل
نسبی سایر نقاط سوریه از حکومت مرکزی ،هم بیثباتی را از بین میبرد و هم تهدیدی

دوره یططططططازدهم

وجودی را متوجه اسرائیل نمیکرد .به طور کلی هرچه از سالهای جنگ سرد میگذرد،
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موض سوریه در قبال اسرائیل عمل گراتر شده است .سوریه همواره در کنفرانسهای
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صلح فلسطین با اسرائیل حضوری فعال داشته و نگاه متفاوتی با ایران در قبال فرایند
صلح خاورمیانه بروز داده است .به تعبیر برخی کارشناسان ،محتمل است اگر سوریه
مشکال

ارضی خود با اسرائیل را حل کند ،از ارتباط با ایران دست بکشد .این امر در

کالم بشار اسد در مصاحبهای منعکس شد که چارهای ندارد با ایران و کره شمابی
دوست باشد( .)Hunter, 2010: 208این مسئله را میتوان در چهارچوب فرهنگ
راهبردی اسرائیل و در قاب

مکت

امنیتی میانهرو و تقلیلیافته جزم اندیشی تقابلی

تحلیل کرد که بر اساس آن ،زور بهعنوان آخرین وسیله و حتی بهصور
برخی کشورهای عرب کاربرد دارد.

مقطعی در قبال

-3-5-5مشروعیت زدایی از ادعای سوریه در قبال بلندیهای جوالن
علیرغم اینکه دهههاست موض اسرائیل در قبال آینده سوریه ،میانه تلقی میشود ،اما
بلندیهای جوالن را که مطابق با حقوق بینابملل جزئی از سرزمین سوریه است ،کامالً
از آنِ خود میداند .دو دبیل راهبردی برای این نگاه اسرائیل وجود دارد اول اینکه
اسرائیل به دبیل فقدان عمق اسراتژیک نیازمند گسترش مرزهای خود است و دوم اینکه
به ایجاد یک منطقه حائل علیه سوریه نیاز دارد .برخی بر این باورند که تشکیل یک
منطقه حائل در جوالن از یک بُعد فرهنگی قوی برخوردار است .چرا که یهودیان همواره
بر این باور بودهاند که دروزیهای سوریِ ساکن در جوالن همچون جامعهای از اقوام و
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همکیشان خود در ابجلیل هستند که امکان شکلدادن به یک دوبت مستقل را دارند
( )Mara'i and Halabi, 1992: 80و به این ترتی  ،یک دوبت یهودی میتواند خود را از
گزند اعراب همسایه رها سازد .ازاینروست که اسرائیل تالش کرده تا مشروعیت ادعای
حاکمیت سوریه بر آن بخش را از بین ببرد.
بهزعم اسرائیل ،جنگ داخلی سوریه سب

واکاا وی رفت رهاا ی

میشد تا اسد بهمنظور نجا

حکومتش ،بیش

از گذشته به ایران وابسته شود و نهایتاً دستیابی اسرائیل به یک معاهده صلح با سوریه در
خصوص بلندیهای جوالن ناممکن شود .طوالنی شدن جنگ سوریه که درنهایت به
تضعیف این کشور منجر میشد ،خود ،بهتنهایی سب

نادیده انگاری ادعای سوریه بر

جوالن و تقویت موقعیت اسرائیل در منطقه میگشت؛ اما تضعیف حکومت بشار اسد
نباید به حدی ادامه مییافت که خأل قدر

در بلندیهای جوالن رخ دهد و فضا را برای

حضور شبهنظامیان سنی و از بین رفتن امنیت مرزی اسرائیل فراهم مییافت & (Berti

) .du Plessix, 2014: 5این مواض اسرائیل در قبال بلندیهای جوالن با دقت دنبال شد
بهگونهای که حتی پس از اعالم پیروزی بشار اسد بر داعش در جوالی  2018و اعمال
اقتدار حکومت سوریه بر جوالن ،اسرائیل از طریق رایزنیهای متعدد توانست نظر
رئیسجمهور آمریکا را به این مسئله جل

کند .در این راستا ،ترامپ ادعای سرزمینی

اسرائیل بر بلندیهای جوالن را به رسمیت شناخت.

اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

-3-5-6مهار شبهنظامیان سنی
مهار شبه نظامیان سنی اوالً ناظر به بلندیهای جوالن بود و ثانیاً به حکومت مرکزی
سوریه بازمیگشت .اسرائیل در کوتاهمد  ،نگران تهدید گروههای تندروی سنی
همچون داعش و جبهه ابنصره در سوریه نبود اما میدانست که در بلندمد  ،گروههای
جهادی سنی ،قادر به ایجاد بیثباتی در کشورهای همسایه اسرائیل ،بهویژه اردن و مصر،
نیستند .بر این اساس از یکسو ،مان از تسلط شبهنظام یان سنی بر بلندیهای جوالن
میشد و از سوی دیگر ،سعی بر دور نگهداشتن این گروهها از تسلط بر منطقه سینا و
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حوابی آن داشت ( .)Hanauer, 2016: 9شبهجزیره سینا هم منطقهای بود که اسرائیل آن
را در جنگ ششروزه  1967اشغال کرد که عالوه بر اهمیت راهبردی ،به بحاظ دینی هم
برای اسرائیل مهم تلقی شد .زیرا یهودیان باور دارند که در این مکان به حضر

موسی

وحی نازل میشده است (.)Zeidan, 2018
 -3-6اقدامات اسرائیل برای دستیابی به اهداف راهبردی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط
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اساساً اهداف راهبردی برای تحقق  ،نیازمند برنامه اقدام هستند .برنامه اقدام ناظر به
سیاستها و کنش هایی است که پیروزی در میدان جنگ و دستیابی به اهداف ترسیمشده
را میسر میکند .این کنشها را می توان در انطباق با سطح سوم فرهنگ راهبردی اسرائیل
یعنی کردارهای امنیتی تحلیل کرد .قدر مسلم این کردارها بواسطه قرار گرفتن در سطح
بیرونیتر  ،به طور عمده معرف وجه رئابیستی فرهنگ راهبردی دانست.
 -3-6-1حمالت مرزی و سرزمینی
اسرائیل به دبیل فقدان عمق راهبردی ،به عملیا

پیشدستانه یا پیشگیرانه دست میزند

تا از جنگیدن در خاک خود جلوگیری کند .این امر در جنگ سوریه هم دنبال شد.
نتانیاهو در مجم عمومی ملل متحد در  2015در این رابطه اذعان داشت که «اسرائیل به
مقابله با هرگونه حمله علیه خود از خاک سوریه ادامه خواهد داد» ( Netanyahu,

 .)2015bدر این راستا ،اسرائیل به گفته خود ،واهمهای از ورود به بخش سوری
بلندیهای جوالن نداشت و بهعنوان نمونه در آوریل  2015به کشتار گروههای مستقر در
این منطقه پرداخت .همچنین رسانههای اسرائیل در راستای استفاده از فناوریهای
پیشرفته آشکار ساختند که با استفاده از موشکهای پاتریو

برای سرنگونی جت نیروی

هوایی سوریه در مرز خود با این کشور اقدام کردهاند ) .(BBC, 2017حاصل این
حمال  ،کشته شدن شهروندان عادی و غیرنظامیان هم بودهاست.
 -3-6-2بمباران محموله های تسلیحاتی در خاک سوریه
از آن حیث که اسرائیل مدعی بود در جنگ سوریه ،نیروهای حزباهلل ببنان با استفاده از
سالحهای روسی و ایرانی به نبرد با معارضین میپردازند ،به بمباران محموبههای
تسلیحاتی در خاک سوریه روی آورد .در نوامبر  2013روزنامه هاآرتص اعالم کرد که
اسرائیل مسئول حمله به موشکهای زمین به هوای «اساِی  »8روسی در حوابی شهر
الذقیه بودهاست .این ادعا از سوی دوبت نتانیاهو تکذی

نشد و بهصور

تلویحی
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صحت اقدام اسرائیل را تأیید کرد ( .(Haaretz, 2013همچنین بارها اعالم شد که
اسرائیل برای تقابل با استقرار ادوا
بردهاست ( .)Mäkelä, 2019شد

نظامی ایران از هواپیماهای اف  35آمریکایی بهره
حمال

اسرائیل باهدف انهام نیروها و مواض ایران

در سوریه از زمان خروج آمریکا از برجام و افزایش تنشهای میان ایران و آمریکا روبه
فزونی رفت .بهنحویکه اسرائیل حمال

موشکی پرحجمی را در جوالی  2019در

قنیطره و درعا که گمان میرفت تجهیزا

و نیروهای ایرانی بیشتری را در خود جایداده

است ،آغاز کرد .بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه ،حاصل این حمال

کشته

شدن شش نظامی ایرانی بود (.)Asharq Al- Awsat, 2019
 -3-6-3حمایت از معارضه سوری
در کنار اخبار منتشرشده از حضور اسرائیل در سوریه و توسل به خشونت جهت
دستیابی به مناف

موردنظر ،مطاببی مبنی بر انجام فعابیتهای به گفته اسرائیل،

بشردوستانه از سوی این کشور در سوریه مطرح میشدند .اسرائیل در اوایل سال 2017
اعالم نمود که به صد نفر از کودکانی که دبیل وقوع جنگ در سوریه بیسرپرست شدند،
پناهندگی اعطا میکند ) .(Mitnick, 2017همچنین در سال  ،2013عکسهایی از یک
بیمارستان اسرائیلی منتشر شد که به مداوای سوریهای مصدوم در جنگ سوریه
میپرداخت ) .(Krämer, 2013اما بر اساس گزارش نیوزویک ،مصدومان مداوا شده،
همان شورشیان جنگ سوریه بودند که موض آنها ضد حکومتی بود و از مخابفان بشار
اسد محسوب میشدند ) .(Uni, 2015نکته حائز اهمیت آن است که کمک به معارضین

واکاا وی رفت رهاا ی
اسرائیل در سوریه در
چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

سوری ناظر به تضعیف اقتدار حکومت مرکزی سوریه بود و این کمک در حدی صور
پذیرفت که تنها به تضعیف مواض سوریه در جنوب و عدم اعمال اقتدار بشار اسد در
مرز با اسرائیل منجر شد.
 -3-6-4دستیابی به یک مدالیته با روسیه
حصول یک مدابیته میان اسرائیل و روسیه ناظر به شکل گیری یک فهم مشترک در قبال
جنگ داخلی سوریه بود .اسرائیل کوشید با برقراری یک خط مستقیم مذاکراتی با روسیه،
به این هدف دست یابد .دیدارهای متعدد پوتین و نتانیاهو نتیجه این دغدغه اسرائیل بود.
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بهعنوان نمونه ،نتانیاهو در دیدار ماه سپتامبر  2015از مسکو خطاب به پوتین اعالم کرد
که «اسرائیل و روسیه در تضمین امنیت خاورمیانه دارای مناف مشترک هستند  ...و من
[به مسکو] آمده ام تا مطمئن شوم که درک نادرستی بین نیروهای [نظامی] ما ایجاد
نشود»( .)Netanyahu, 2015aتأکید نتانیاهو بر شکل دهی به یک مکانیسم برای اجتناب
از درک نادرست طرفینی در سوریه با اتکا به همکاریهای مشترک دفاعی و اطالعاتی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

صور

پذیرفت .اببته یافتن یک مدابیته میان اسرائیل و روسیه  ،سب

ایجاد نگرانی برای

آمریکا شد ،اما اسرائیل از این موضوع اظهار ندامت نکرد زیرا نزدیکی به روسیه را

دوره یططططططازدهم

اقدامی تالفیجویانه در مقابل نزدیکی ایران وآمریکا در برنامه هستهای و جبرانی برای
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 -3-7مهار ایران :پیامد بازیگری اسرائیل در بحران سوریه
در خصوص پیامدها و آثار حضور اسرائیل در بحران سوریه به طور عمده میتوان به
مهار جمهوری اسالمی ایران در منطقه اشاره کرد .این موازنهسازی به طور تفصیلی در
قاب

گزارههای زیر قابل اشارهاست.

 -3-7-1تسلط کنشگران افراطی ضد شیعی
اسرائیل از طریق استنا د به دفاع سرزمینی و مرزی در چهارچوب راهبرد امنیت ملی خود،
حکومت فعلی سوریه را از بلندیهای جوالن به عق

راند که نتیجه این اقدام ،اوالً

تسلط گروه های غیرحکومتی اعم از معارضین اسد و گروههای ضدشیعی بر منطقه و ثانیاً
محدود شدن حکومت اسد در دمشق بود .به سخن دیگر ،در آن صور

حکومت از

اقتدار الزم در تمامی سرزمین سو ریه برخوردار نبود .این امر به طور مستقیم ،معادبه

قدر

را به ضرر ایران رقم میزد ،چرا که ایران به سوریه به چشم عضوی از محور

مقاومت می نگرد و ضعف سوریه بخصوص در مناطق جنوبی این کشور ،باعث تفوق
اسرائیل بر این مناطق و نهایتاً افزایش عمق راهبردی اسرائیل میشود.
 -3-7-2طوالنی شدن جنگ در سوریه
انجام عملیا

اسرائیل برای بمباران محموبههای تسلیحاتی ایران در خاک سوریه ،جنگ

با داعش و جبههابنصره را برای ایران مختل کرد و چشمانداز یک جنگ فرسایشی را
ترسیم نمود .جنگی که از یکسو به نابودی بیشتر زیرساختهای سوریه و در نهایت
تضعیف مؤبفه های ملی قدر

در این کشور منجر شد و از سوی دیگر ،افزایش تلفا
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نیروهای روسی و ایرانی حاضر در میدان سوریه را در پی داشت .بنا به اعالم مناب و
مراج ذیربط ،تعداد شهدای ایرانی جنگ سوریه به بیش از  2500نفر رسیده است
(شهیدی محالتی.)1398 ،
واکاا وی رفت رهاا ی

 -3-7-3واقعیت بخشی به ایده دولت اسالمی عراق و شام

اسرائیل در سوریه در

حمایت اسرائیل از سوری های ضدحکومت در سوریه ،در بسیاری از مواق منجر به
تحکیم مواض داعش شد .این نگاه از حیث راهبردی و عملیاتی نه تنها با رویکرد
جمهوری اسالمی ایران در تعارض بود بلکه با مناف ایاال

متحده و کشورهای اروپایی

حاضر در بحران سوریه نیز در تقابل قرار گرفت .در حابی که جنگ با داعش در سند
راهبرد امنیت ملی ایاال

متحده آمریکا در  ،2015مصداق مبارزه مستمر با تروریسم

تلقی شده بود ( ،)The White House, 2015اسرائیل تجهیز نظامی داعش و مداوای
مجروحان آن را امری بدیهی میدانست .عالوه بر این ،حمایت از سوریهای
ضدحکومتی و به اصطالح ،معارضین میانهروی سوری ،به معنای تمایل اسرائیل به افول
قدر

علوی ها در سوریه و استقبال از قدر

یافتن سکوالرها در این کشور بود .این

امر ،مسلماً در تضاد با خواست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازگشت به وض موجود
در سوریه بود .در حقیقت اسرائیل با اقداما
خاورمیانه بود.

خود ،در صدد تغییر و تجدیدنظر در نقشه

چه ا رچوف فره ا
راهبا اردی (-2020
)2013

 -3-7-4ایجاد دشواری برای عملیات نظامی ایران
متعهدساختن مسکو توسط اسرائیل که فرایندی دیپلماتیک و سیاسی محسوب
میشد ،از یک سو ناظر به اجتناب از وقوع محاسبه نادرست عملیاتی در بحران
سوریه و از سوی دیگر ،ممانعت از تشکیل یک ائتالف میان ایران و روسیه در
مبارزه با گروههای معارض بود .روسیه تالش کرده در بحران سوریه سطحی از
روابط را با همه طرفها از جمله عربستان ،اسرائیل و ترکیه حفظ کند.اما ایران،
برخی از کشورهای منطقه را بخشی از مشکل سوریه می داند (.درآینده و دیگران،
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 )1397 20اببته اسرائیل واقف بود که توانایی الزم برای تأثیرگذاری فراوان بر
تصمیم روسیه جهت حمایت از بشار اسد و ایران را ندارد .بویژه پس از آنکه
همکاری های نظامی ایران و روسیه در پرتو استفاده روسها از پایگاه نظامی ایران
در همدان به اوج خود رسید .با وجود این ،دیدارهای پیاپی مسکو و تل اویو و
دستیابی به یک فهم مشترک در حوزه عملیاتی و اطالعاتی میان دو کشور اسرائیل
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و روسیه ،تحقق اهداف نظامی ایران در سوریه را دچار اختالل کرد.
نتیجهگیری
در این مقابه ،با اتکا به سؤال اصلی«کنشگری اسرائیل در بحران سوریه از سال  2013تا
 2020بر چه مبنایی انجام شده است؟» مؤبفههای فرهنگ راهبردی اسرائیل و تأثیر آن بر
شکلگیری راهبردهای اسرائیل در این جنگ بررسی شد .این مؤبفهها ناظر به سه سطح
بنیادی ،بینشی و کرداری بودند .در عمیق ترین سطح ،یعنی سطح بنیادی ،نشان داده شد
که تاریخ یهود چگونه ذهنیت در محاصره ،انزوا و تقابل گریزناپذیر را با اعراب تجویز
کرد که حاصل آن ،شکل دهی به دیدگاه جسمانی از امنیت و اهمیت کاربرد زور در بقای
اسرائیل بود .غلبه این نگاه در میان رهبران اسرائیل منتج به شکلگیری رویههای امنیتی
چون توسل به بازدارندگی فزاینده ،عملیا

پیشدستانه و بهکارگیری فناوریهای

پیشرفته جهت حفظ برتری خود بر دشمنان اسرائیل بود .این کردارهای امنیتی
شکلدهنده به فرهنگ راهبردی ،در جنگ سوریه بکار گرفته شد بهگونهای که اسرائیل
در بادی امر تمامی توجه خود را معطوف به حفظ تمامیت ارضی کرد و رسماً اعالم

نمود که حضور اسد یا غیر او در راهبرد اسرائیل در قبال جنگ سوریه اثرگذار نیست.
درحابیکه آمریکا و اتحادیه اروپا ،از طریق مذاکره با مخابفان اسد ،حکومت آتی سوریه
را بدون رئیسجمهور فعلی آن متصور بودن د .در سطحی دیگر ،تعارض راهبرد اسرائیل
و غرب نسبت به جنگ سوریه ناظر به حضور داعش در منطقه و بهطور ویژه در سوریه
بود .اسرائیل در کوتاهمد

نگران حضور داعش در منطقه نبود بلکه مبتنی بر نگاه بقا

محور ،کشورهایی چون جمهوری اسالمی که در حلقه سوم امنیتیِ خود قرار داده بود و
آن را دشمن اصلی خود میدانست .در این راستا ،اسرائیل تصمیم به مهار ایران و
اقداما

آن در خاک سوریه با اتکا به حمال

هوایی و زمینی روی آورد .این حمال

پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش تنش میان ایران و آمریکا از شد
برخوردار شد .حاصل این حمال
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برای سوریه نابودی بیشتر زیرساختها و درنهایت

تضعیف مؤبفه های ملی قدر  ،و برای ایران ،تلفا

نیروهای مستشاری حاضر در میدان

سوریه را در پی داشتهاست.
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