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در چهارچوب فرهنگ   هی در سور لی اسرائ ی رفتارها ی واکاو

 ( 2013-2020)  یراهبرد
 *    1 سید یوسف قرشی 

   2 ناصر پورحسن 

 

 چکیده 

های خاورمیانه تبدیل شد بحران ترینمهماز  یبه یک ،2020تا  2013 هایسالبحران سوریه طی 

های ای و قدددر های داخلی، نقش عوامل منطقهریشه ازجملهف این بحران در سطوح مختلو  

در مقایسه با  اهداف متفاوتیای است که منطقه بازیگران ازجملهمل است. اسرائیل  تأ  قابل  بزرگ

هددای هدددف ایددن مقابدده تبیددین بنیان .بوددر این بحران تعریف کرده   ها برای خودسایر قدر 

 کنشددگری» عبارتسددت از  سؤال اصددلی مقابدده در بحران سوریه است.  حضور اسرائیلفرهنگی  

اینگونه  فرضیه مقابه «شد؟ انجام مبنایی چه بر 2020 تا 2013 سال از سوریه بحران در اسرائیل

های مؤبفهبرخی از  متأثر»رفتارهای راهبردی اسرائیل در بحران سوریه    استشدهبندی  صور 

 محیط امنیتی، بقا تحت تهدید و جزم اندیشی تقابلی درمنزوی بودن از جمله راهبردی    فرهنگ

 مندداف دهی بدده شددکلهای فرهنگ راهبددردی موجدد  مؤبفهدهد  های مقابه نشان مییافته  .«بود

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

سددازی و برتددری  برای موازنهصور  گرفت، حمال  گسترده پیشگیرانه و پیشدستانه  در قاب   

ای این هداده .شدانجام  ایران    بویژهنظامی در قلمرو حاکمیت سوریه علیه اهداف متحدین سوری  

 است.  پردازش شده ی و با روش کیفیگردآورای مقابه به شیوه کتابخانه

  ، فرهنگ استراتژیک، امنیت ملی سراییل، ایران، راهبردا   اژگان کلیدی و 
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 مقدمه

دالیل   به  خاورمیانه  ژئواستراتژیک منطقه  ژئواکونومیک و  همواره    موقعیت ژئوکابچری، 

فرامنطقههای منطقهمنازعه قدر کانون   بت  رقا  دوران جنگ سرددر    است.ای بوده ای و 

شد     نیز ای رقابت منطقه پس از آن، اما  بود، در این منطقه  بزرگ های قدر  میان اصلی 

منطقه»قدر   و   گرفته از واقعیتهای  یکی  به  براین  .  اندتبدیل شده  خاورمیانه   ی هاای« 

یکدیگر رقابت    (،2020-2013)  یهسوربحران  در    ایمنطقههای  قدر اساس   با  بشد  

کنار طیف گستردهترکیه،  ایران،  رقابت    .اندکرده ای از کنشگران  عربستان و اسرائیل  در 

  های مختلف قابل تحلیل است. از سویه  در این بحران،  ایهای فرامنطقه فروملی و قدر 

این سویه  ییک بنیاناز  و  های  ها،   به خوانش  اتکا  با  سیاسی  است که رهبران  فرهنگی 

مبانی مداخله اسرائیل در  ورزند، به اتخاذ تصمیم مبادر  میهاآنادراک ویژه خود از    .

است. ادراک مقاما  اسرائیل برای  کنشگری سایر بازیگران منطقه متفاو  بوده  سوریه با 

سال طی  سوریه  در  مستمر  به    ا اقدام  موج     مذکورهای  مداخله  تهاجمی  گسترده 

از معبر  و تبدیل شده   به مسابه این پژوهش کنشگری خاص   این است. قلمرو سوریه شده

  2020تا    2013از سال    هیدر بحران سور  لی اسرائ  ی  » کنشگرشودیم  یسؤال بررس  نیا

  ی راهبرد  ی »رفتارها  نکه ی عبارتست از ا  زیمقابه ن  ه فرضی  است؟«   انجام شده   یی بر چه مبنا

منزو   یفرهنگ راهبرد  هایاز مؤبفه  یناش   هیدر بحران سور  لی اسرائ مانند  بودن در    یآن 

تهد  ، یتی امن  ط یمح تحت  اند  د یبقا  جزم  منظور  است«.    یتقابل   یشیو  این  به  بررسی 

می  موضوع پژوهش  پیشینه  بررسی  به  امر  بادی  میدر  نشان  و  مقابه  پردازیم  که  دهیم 

با   نسبتی  چه  موضوعی  پژوهشحاضر  شکاف  چه  است  قرار  و  دارد  گذشته  ا  ر های 

و با کاربست آن    پردازیمبه تکوین چهارچوب نظری فرهنگ راهبردی میپرکند. سپس  

این رژیم را    های فرهنگدر مورد مطابعاتی اسرائیل، مؤبفه کنیم. در  می  احصاءراهبردی 

راهبردی فرهنگ  با  آن  نسبت  انتهایی هم بحران سوریه و  به بررسی    بخش  را  اسرائیل 

 نشینیم. می

 پیشینه پژوهش  -1

های متعددی  درباره  فرهنگ راهبردی اسرائیل و  دخابت آن در  بحران سوریه، پژوهش 

است.  متفاو   مقابه  این  موضوع  با   که  است  از سویه خاصی  هر کدام  اما     انجام شده  
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 یرفت رهاا  یواکاا و

در  هیدر سور لیاسرائ

چهاا رچوف فره اا  

-2020) یردراهبااا 

2013) 

-راهبردی اسرائیل را استخراج کردههای فرهنگ  مؤبفه  در پژوهشی  پژوهشگرانیکی از  

( اما  34-9    1387،  حسنپوراست  و  فاقد    مذکور    پژوهش   (  است  مصداقی  بررسی 

نو  هاسال سوریه  بحران  از  شدهپیش  پژوهشی،    (1398پورآخوندی)  است. شته  دبیل  در 

های  را  مؤبفههای متوابی اخیر  -ظامی اسرائیل در مناطق همسایه خود طی  دههراهبرد ن

کرده تحلیل  راهبردی   مقاب  است.فرهنگ  مؤبفه  ه این  راهبردی  بیشتر،   فرهنگ  های 

مؤبفه این  تاثیر  اختصار  به  و   را  بررسی کرده  اسرائیل  اسرائیل  راهبردی  رفتار  بر  را  ها 

  رژیم   خارجی   سیاست  اصول نویسندگان مقابه » است.  دهبدون اشاره به سوریه؛ تحلیل کر

  سیاست خارجی   « 1948  -  1990  -  مشروعیت  و   هویت  عنصر  دو   بر   تأکید   با    یلاسرائ

پآنرا   بدو  سرداز  جنگ  پایان  تا  مؤ  یدایش  با  کردهرا  تحلیل  مذه   و )اند.  بفه    عباسی 

هانی    امانی  نوشته   سوریا«فی   ابصراع   االسرائیلیه تجاه   »ابسیاسه   کتاب.( 40    1391سیفایی،  

عطا  اسرائیل  های سیاست  بر(  2016)اهلل  عبید  شده     سوریه  قبال  در  راهبردی    متمرکز 

  موقعیت   و  خاورمیانه  منطقه  در   سوریه  محوری   نقش  پنداشتن  مفروض  با  نویسنده .  است 

  در   تحوبی  هرگونه   است  عتقدم   عربی،  کشورهای  سایر  برخالف  کشور  این  منحصربفرد

  میان   پیوند  چون  مسائلی.  است  رگذاریاثت  اسرائیل  سیاسی  و  امنیتی  دفاعی،  امور  بر  سوریه

  ترین اصلی  جوالن،   هایبلندی  نیز  و  اهللحزب  و  سوریه  نزدیک  تعامل   ایران،  و   سوریه

  مباحث   و  مناب   غنای   وجود  با.  اندشده  معرفی   سوریه   به   ورود  برای   اسرائیل  تمرکز  نقاط

رفتار کتاب،  و  این  نظامی  مباحث  به  توجه  با  بیشتر  سوریه  بحران  در  اسرائیل  های 

اشاره  تحلیلبازدارندگی   و  به  شده  نشده   ای  اسرائیل   راهبردی  فرهنگ    است. بینان 

پژوهشگران   ایرانی،  نویسندگان  انگلیسی  مختلفی   آثار برخالف  زبان  فرهنگ    به  درباره 

اسرائیل   کردهراهبردی  آکادمسکیاند تدوین  و  (  157-184 :2017)  .  بازدارندگی  رابطه 

اسرائیل طی   است.فرهنگ راهبردی اسرائیل را بررسی کرده  ایران و    های سالگیلز تقابل 

کرده  2013تا    2009 تحلیل  راهبردی  فرهنگ  رویکرد  با  ) را  -Giles, 2018: 141است 

تداوم و تغییر در فرهنگ راهبردی اسرائیل را    مذکور در پژوهش دیگری،  نویسنده(.  172

کرده اسرائیل  . (Giles, 2009)است  بررسی  راهبردی  فرهنگ  دیگری،  در    پژوهشگر  را 

   .(Petrelli, 2018: 666-691است )قرار داده یموردبررسمقابله با نیروهای حماس 
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ما  از نظر کنشگری اسرائیل در سوریه انجام شده،  اهای مختلفی در باره  اگرچه پژوهش

برای جامعه پژوهشی جمهوری اسالمی نسبت به  آن     رفتارهای  راهبردی شناخت دقیق  

مقابله  اهمیت بیشتری داردسایر کشورهای منطقه،   این رژیم با    جوییو در شرایطی که 

تزاید است،جمهوری اسالمی   به  ا  رو  باره  از  در  پژوهش  رفتار ین رو  اسرائیل  مبانی  ی 

اهمیت از  استضرور  ، جدای  منازعا   ی  در  اما  است،  غیرمشروع  قدرتی  اسرائیل   .

ایفا می منطقه از آنجا که برای نقش مهمی را  بازی    و  ایران  منازعا   کند،  اسرائیل قاعده 

و اقداما  اسرائیل در سوریه با مناف  جمهوری اسالمی    حاصل جم  صفر حاکم است

است تضاد  که  در  سوریه  بحران  در  آن  کنشگری  بنیادی  و  علمی  تبیین  دبیل  این  به   ،

 شود.ای است، بایسته پژوهش علمی محسوب میبخشی از منازعه کالن منطقه

 فرهنگ راهبردی: ارچوب نظری چ -2

های  چهارچوبتوان با رفتارهای راهبردی اسرائیل در خاورمیانه و بویژه در سوریه را می

کرد.    نظری تحلیل  میمختلف  بنظر  راهبردی  رسد اما  این    فرهنگ  در  بیشتری  ظرفیت 

مؤبفه هم  چون  دارد.  مؤبفهزمینه  هم  و  رئابیستی  هم  های  با  را  هویتی  و  فرهنگی  های 

می   از   درک  این  به  چگونه  کشورها  که  است  این  تبیین  پی  در  رویکرد  این   کند.تلفیق 

  کالسیک   واقعگرایی   که   کنند نمی  رفتار   ای گونه  به   همواره   چرا   و  رسندمی   خود  مناف  

) کندمی  بینی  پیش راهبردی  (  162   1398  اشراف،  بنی  احمدیان،.  میفرهنگ  توان  را 

تمرکز   به  بینجرازحد  یشب پاسخی  روابط  اصلی  رئابیسم    ازجمله ابملل  یان  پارادایم 

در شکل مادی  عوامل  سهم  به  دوبتکالسیک  رفتار  بینگیری  نظام  در  دانستها  .  ابملل 

سومهیافتر یا  اول  تصویر  از  اعم  رئابیستی  عناصر  های  به  را  توجه خود  عمده  -یرغ، 

گیری و سیاست  های تصمیمحتی در تکوین نظریهکه  یاگونهبهدارند  معطوف می یی معنا

ابزاری    همخارجی   انتخاب  فایده  -ینههزیا  عقالنیت  مدل  و  بنای  توصیه    یاداقتصاد  را 

می  یپندار   یکساناین  کنند.  می دشوار  را  تبیین سیاست خارجی کشورها  سازد  رفتاری، 

از سوی کشورها  های متنوعی  ها و انتخاببا تصمیمگر این حوزه،  تحلیل  در عمل،  زیرا

که بر  ورزانی  ظهور اندیشه.  استشده  اتخاذ شود که در قبال یک رخداد مشابه  مواجه می

امنیتی کشور از سیاست خارجی و  فرهنگی  یا  این  کنندتمرکز می  ها تفسیر معنایی  در   ،

معنایی   و  غیرمادی  ساختارهای  عده،  این  باور  به  بنا  داد.  رخ  متغیر    مثابهبهراستا  یک 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1000530/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-1190-1948
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1000530/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-1190-1948
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-2020) یردراهبااا 

2013) 

می  ایمداخله که  عمل  خود   واسطه بهکنند  پیرامون  رویدادهای  به  بشری  جوام   آن، 

این مسئله مبنایی برای توبد مفهوم فرهنگ  دهند.  بدان واکنش نشان می  آنگاهنگرند و  می

 .(2016Kopeć ,: 136گرفت ) راهبردی قرار

فرهنگ   نظری  بررسی  )  راهبردیدر  نسل  سه  گفتمان  (  Johnston, 1995: 32-64به  یا 

می239-258   1386خانی،  )عبدابه اشاره  اول  .شود(  دهه  اوایل  در  پژوهشگران    نسل 

رفتار کشورهایی چون  تفاو     دارند که  ابراز می  کابین گری  و   چون جک اسنایدر 1980

شوروی   و  کالن  آمریکا  محیطی  متغیرهای  از  که    دو  ینامنبعث  است  در  کشور  ریشه 

جغرافیا  و  فرهنگ  سیاست،  تاریخی،  دوم  در      .دارد  هاآن  فردمنحصربهی  تجارب  نسل 

راهبردی  تصمیم  مثابهبه  فرهنگ  قلمرو  در  ابزار  مییک  تلقی  راهبردی  که  گیری  شد 

اما نسل    دست یافتن به برتری سیاسی در مقابل رقبا بودند.  درصددرهبران به کمک آن،  

از حیث روشی در  حیا  یافت که    1990در دهه    جانستونآالستیر ایان  سوم با مرکزیت  

نشان تأثیر  پی  چگونگی  معنایی  دادن  تصمیم  مثابه بهعناصر  بر  مستقل  های  گیریمتغیر 

 (.Johnston, 1995: 32-41)متغیر وابسته بود   مثابهبهراهبردی 

ارائه دهند    راهبردیاند تا تعریفی از فرهنگ ، در ابتدا تالش کردههر سه نسلاندیشمندان 

کاربست   به  سپس  بپردازندو  خاص  موضوعی  در  تعریف  ،  «گری»نمونه  عنوانبه.  آن 

ایستاری  گبیانرا    راهبردیفرهنگ   و  احساسی  محیطی  آن  تلقی میر  در  جامعه  کرد که 

تحت تأثیر جغرافیای  ،  راهبردهای ناظر به جنگ و کاربرد  او، انگاره  یددکند. از  عمل می

و   مذهبی  و  سیاسی  ایدئوبوژی  سیاسی،  و  هستند.   هاییفنّاورفیزیکی  خاص    نظامی 

دیگر  ( 243.   1386خانی،  )عبدابه سوی  فرهنگ    کلین  از  است  هرچند    راهبردیمعتقد 

دوبت در  تجارب  این  اما  است،  تاریخی  تجربه  و  محصول  نخبگان  از  متشکل  های 

دوبتگیرندگان  تصمیم و  است  متفاو   فرهنگمختلف،  مختلف،    راهبردی های  های 

)مختلفی   به  .  (247   1386خانی،  عبدابهدارند  نظام    ،راهبردیفرهنگ    ،جانستون  باوراما 

نمادها  یکپارچه از  مفهوماست  ای  طریق  از  و  که  میزان  مشخصسازی  دقیق  کردن 

دوبت میان  روابط  در  نظامی  نیروی  کاربرد  اهمیت  و  و  ترجیحا   ،  ها اثربخشی  فراگیر 

این تعریف در مقایسه    .(Johnston,1995: 46دهد )را شکل می  هاآن  راهبردیبلندمد   

 . ترین برخوردار است و معنایی وزینشناختی های زباناز جنبه با سایر تعاریف
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فرهنگ  می  ،موجود  یفتعاربندی  ر جم د   ، ی ادراکتاریخی،    عناصربه  را    راهبردیتوان 

 .(Furlan, 2012: 5-6داد )تقلیل    آن   یرنظاهنجارها، متون مقدس و    ها،ارزش  ها،داستان

در یک  سازی  ملتیک ملت و فرایند    فرود   و   فراز قدمت و  دربرگیرنده    ، عناصر تاریخی

ها  داستان. شودنیز تعریف مینوع رابطه بدا جهدان پیرامدون که بر اساس آن،  کشور است

روایت    ، نیز  هاافسانهو   یک  ایجاد  با  جمعی  دستهدر  همگانی  تقابل  و  موضوع  یک  از 

زاده و  جمعه)اماماست.  مؤثردوست و دشمن  برساخته شدن  در  و به تعبیر دیگر  تهدیدها  

نند  تواکه می  یک کشور هستند خیر و شر    محدوده، معرف  ها ارزش  (5   1400دیگران،  

باشند. مقدس  متون  از  مواردمتعاق     برگرفته  این  گزینهاستخراج  تفسیر    راهبردیهای  ، 

   .گردنداتخاذ می راهبردی، تصمیما  درنهایت و  شوندمی

 اسرائیل  راهبردی فرهنگ -3

به    های مؤبفه بر اساس متونی که در ادبیا  پژوهش  رفتار راهبردی اسرائیل را  فرهنگی 

شد،   هاآن پتربی  گانهسهسطوح    ویژهبه  اشاره  بنیادی، دربردارنده    که  نیکوبو    عناصر 

 شود. می  بررسی تفصیل بهبه شرح زیر  است  راهبردی  امنیتی و کردارهای های دیدگاه

 بنیادیعناصر -3-1

دو مورد اعم  معطوف به ه کتوان عناصر بافتی یا محیط عملیاتی دانست این عناصر را می

»  از و  جغرافیایی«  انگاره»موقعیت  و  مشترکهنجارها  موارد،است«  های  این  قلمرو    . 

آن می  ای گونهبهکنند  را مشخص می  دوبت یک  ی  رفتار محیط    ند توانکه در چهارچوب 

با آن تعامل برقرار ک   راهبردی ثوابت    د.ننرا فهم و  از موقعیت جغرافیایی که جزء  فارغ 

می محسوب  اسرائیل  راهبردی  انگارهفرهنگ  و  هنجارها  اسرائیل  شود،  مشترک  های 

مکرری  رخدادهای  از  کرده  منبعث  تجربه  را  آن  یهود  قوم  که  انگارهاست است  های  . 

را   اسرائیل  به  میمشترک  قومی  سه توان  »انزوای  تهدید«،  تحت  »بقا  و  -گزاره  مذهبی« 

 . تفکیک کردگرایی« »جزم

 بقا تحت تهدید  -3-1-1

افسانه اساس  حدود  بر  یهودی،  قبائل    1200های  مسیح،  حضر   میالد  از  قبل  سال 

کنعان  بنی سرزمین  از  بخشی  بر  یوش   رهبری  تحت  امروزی(  اسرائیل  غلبه  )فلسطین 

سنگینی    امایافتند.   ساکناننبردهای  نابودی  باعث  که  داد  رخ  موعود  سرزمین  سر    ش بر 
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نبوکدنصر  597در  نمونه    عنوان بهشد.   میالد،  از  سرزمین    قبل  به  شرق  مقتدر  پادشاه 

خانواده او  اشرافی  یهودیان حمله کرد.  کردهای  تبعید  بابل  به  را  پادشاه    یهود  آنان  بر  و 

گمارد ب  .جدید  دوره  این  در  آن  یهودیان  آثار  و  کردند  تجربه  را  تبعید  که    ازجمله ود 

بر زندگی اجتماعی و سیاسی خود دیدند. با شکست بابلی ها توسط کورش،  ناامیدی را 

امکان بازگشت برای یهودیان به سرزمین خود یا ماندن در بابل در آرامش و صلح فراهم  

از  اما در سال  .(Grayzel, 1952: 14-20شد ) ها  میالد، یهودیان بابلی از رومیهای پس 

از روم، بخش عمده  امپراتور دوره حکومت    شکست خوردند. در های شرق  سرزمین  ای 

این    ازجمله توسط  ترک سرزمین خود   امپراتوریفلسطین  به  ناچار  یهودیان  و  فتح شد 

در خصوص یهودیان رخ داد،   دفعا  بهاجباری یا دیاسپورا که تا قرن بیستم شدند. تبعید  

تجربه نفر تحسینهای  موبد  یا  مهمی  برانگیز  )آور  که   (Grayzel, 1952: 137بود 

 است. گیری هویت یهودیان مؤثر بودهبسیاری معتقدند در شکل

آن تاریخ  این  »برآیند  یهودیان  که  می  «همسایگانشان  خشونت  قربانیست  .  شوندمعرفی 

از   تصویرسازی  برچس     «خود»چنین  ابصاق  سب   یهودیان،  تنها«توسط  یا    »مردم 

آنان می  نشین«»عزبت )به  عزبت  .(Giles, 2009: 3گردد  فیزیکی  این  نشینی و خشونت 

یهودیان   نوزدهمی،  علیه  قرن  روسیه  سمت  در  به  را  صهیونیستی  آنان  و  ایدئوبوژی 

ل و با انتشار کتاب معروف  ص. این جنبش توسط تئودور هرتگرایی یهودی سوق دادملی

یعنی   یهوداو  یهودیان»دوبت  کنگره  اوبین  برگزاری  و  نظری  بحاظ  به  بازل  شهر  در    « 

وی  تنها راه حل » مسابه   .( 430  1394، گازیورسکی ) قوام یافتبه بحاظ عملی سوئیس  

یهودی   دوبت  تشکیل  را   را  یم یهود«  دوبت  این  تاسیس  پروژه  کتابش،   در  و  دانست 

 (  1395هرتصل  طراحی کرد.) 

در   یهودیان  با  اروپایی  کشورهای  بیستمرفتار  مضیقه  قرن  در  را  آنان  داد  بقا  ،  قرار 

مهاجر که    ایگونهبه طریق  از  رهایی  تحقق  اسرائیل به    به  شدند  سرزمین  و    ترغی  

)آغاز  یهودیان    مهاجرتیگانه  پنجهای  موج این  .  (Kamrava, 2005: 75شد  از  هدف 

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

این    کهدرحابی، آنان امنیت را تجربه کنند  موعودشان یعنی فلسطینیهودیان در سرزمین  

همواره تحت   1921تا  1911های در بین سال ها آن،  پژوهانبه گفته یهود. امر محقق نشد
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بودند فیزیکی  یهودیان، .  تهدید  نگاه  سپتامبر  سال  از  بین  می    1939های    1948تا 

یهود  سخت تاریخ  دوران  میترین  یهودپژوهان،  .  شودمحسوب  نگاه  سالدر  اثر  این  ها 

و گذاشت  یهودیان  بر  شکل  عمیقی  محاصره»گیری  سب   در  این    شد.  « ذهنیت  در 

در کشورهایی    یهودیانچهارچوب،   را محصور  ندارد    هاآنبا    که  دیدندخود  اشتراکاتی 

(Kopec, 2016: 138.) 

 و زبانی  مذهبی -یانزوای قوم -3-1-2

از   آرمانی  تصویری  همواره  داشتهسرزمین  یهودیان  ذهن  در  که    ای گونهبهاند  موعود 

کنون راسرزمین  فلسطین  موجودیت  ی  فاقد  غیریهودی  نیز  تصور  اعراب    یعنیهای 

با  اما  ؛  اندکرده یهودی  اوبیه  برای ساکنان  تصور  نبود. اشکنازیاین  ها  واقعیت همخوان 

،  رو ازاینکردند.  اعراب را تحمل نمی  ازجمله   غیریهودیانحضور    چنین ذهنیتی،   واسطهبه

و اصل  تبدیل به یک کلیشه    ، با اعراب  بسیار محدود یا رابطه  ارتباط    نشینی و عدم عزبت

های  شکاف  سب  بروز   رفتهرفته  ، ی دارددینای  مسئله که ریشه  در میان یهودیان شد. این 

فرهنگی   و  و میان    عمیق اجتماعی  یکفلسطین  ساکن  اعراب    یهودیان  عدم  از  و  سو 

دیگر شد. از سوی  عربی  خاورمیانه  با  یهودی  دوبت  میان    تریعمیقشکاف  تجانس  هم 

است.   زبانی  بُعد  به  ناظر  که  دارد  وجود  اعراب  و  پژوهشیهودیان  معتقدند  این  گران 

یهودی  از  که  آن  واسطهبه مدارس  در  عربی  های  زمینهاست،  شدهاستفاده    ندر  بهزبان 

از محیط پیرامونی و  اعراب شکل نگرفته و این امر سب  جدایی  میان یهودیان و    مفاهمه

 (. Petrelli, 2018: 17-18) استشده یهودیان  سرانجام، انزوای 

 اندیشی تقابلی جزم -3-1-3

میان اعراب و یهودیان به    1930در دهه    تقابل  برای رشد هرگونه بدبینی نسبت  فضا را 

روابط   دوآینده  آورد.    گروه  این  یهودیان    اندیشیجزم  رفتهرفتهفراهم  میان  به حدی  در 

این    رسید که مبارزه و تقابل با اعراب را تنها راه گریز از وضعیت موجود قلمداد کردند.

د موعود  سرزمین  سودای  که  یهودیانی  بین  سر  تقابل،  در  را  خاورمیانه  و    داشتندر 

در جریان بود. به  کردند، ی خود زندگی مین آبا و اجدادیها در سرزمفلسطینیانی که سال

فلسطینیان، جنگ یهودیان و  میان  تقابل  دیگر،  میان  تعبیر  در  را  تقویت  یهودیان  ساالری 
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شکل  ایگونهبهکرد   »هاگانا«  که  نام  به  نظامی  نهادی  توسط  صهیونیستی  دوبت  گیری 

 . (Giles, 2009: 3) (Petrelli, 2018: 19) (Kamrava, 2005: 78)شد پذیر امکان

 های امنیتی دیدگاه-3-2

ناظر به ادراک و برداشت از عناصر بنیادی هستند که در    های امنیتی دیدگاه  عمده  طور به

دیگر  سطح فرهنگ  ی  می  راهبردیبه  شکل  دیدگاهدهند.  اسرائیل  دربرگیرنده    هااین 

های  حفاظت از ارزششیوه هستند که از عناصر بنیادی ای  شدهها و تفاسیر پذیرفتهروایت

را   میکانونی  امنیتی  دیدگاههمچنین  .  کنندمشخص  واسطه  مثابه بههای  عمل  عوامل  ای 

محیط خارجی    ادراک که  کنند  می به  از  این    .نمایند متصل می  راهبردیکردارهای  را  بر 

دیدگاهاساس طریق  ،  از  امنیتی  انتخاب  های  یا  ترجیحا   راهبردیهای  گزینهحذف   ،

های  دیدگاهدرک    منظوربه  .(Petrelli, 2018: 20کنند )مشخص میسیاست امنیت ملی را  

پرداخت و سپس  یهودمحور  امنیت ملی  معنای  امنیتی موجود در اسرائیل در ابتدا باید به  

 از امنیت توجه کرد.یهودیان  های مختلف به روایت

ملی مفهومنوعی    کهازآنجا امنیت  از  در  ،سازی  در  یافته  قوامباورهای    ریشه  جامعه  یک 

باید    دارد،  تاریخ   بستر شناسی روی آورد. یهودیان همواره  دیرینه  ایگونهبهبرای فهم آن 

ناگزیر به استفاده از زور برای حفظ موجودیت خود خود را در انزوا، تحت محاصره و  

وجود  می معنایی  پندارند.  با  را  ملی  امنیت  ذهنیتی،  امنیت  چنین  از  فیزیکی  و  ملموس 

و پیوند   فیزیکی  امنیت   حفظ  زده  موجودیت  اجتماعی   ترین اصلیبه    یا  تبدیل    ارزش 

امنیتیمی   . دهدابشعاع خود قرار میرا تحتهای دوبت  تمامی دغدغه  ،شود و مالحظا  

مکت   » بر این مبنا، دو مکت  فکری در تناظر با امنیت شکل گرفت که عبار  بودند از  

در که  «   طل جنگ میانهداشت    گوریون بنتأمال     ریشه  »مکت   از  که  «  روو  برگرفته 

نخستباورهای   دومین  شار ،  بود.  موشه  اسرائیل  مکت   وزیر  دو  اشتراک  این  دارای 

با جهان عرب بود  با محوریت   یموضوع در  از نگاه یهودیان  اعراب   .ندمدیریت منازعه 

جنگ خشن  طل ،  مکت   و  متعص   میدشمنان  که  تلقی  آنان،  شوند  با  برخورد  در 

که    شودحاصل میصلح تنها زمانی  چهارچوب،  در این  .  متوسل شد زور  ضرورتاً باید به  

غیرقابل شکست   اعراب  با  تقابل  در  نظر برسد اسرائیل  میانه  .به  میان    رومکت   برخورد 

عرب    ،اسرائیل جهان  و  و  فلسطینیان  قطعی  به    ،رهیافتاین    . داندنمی  یرناپذاجتنابرا 
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بقا   به  اتکا به ابزار قهرآمیز  ، تنها با  بقا   د نیست و معتق  نگردنمیبدبینانه    صور بهمقوبه 

باور   آید،می  دست این  بر  به  که  است  بلکه  باید  زور  وسیله  از  آخرین  حتی  و  عنوان 

   .بهره بردمقطعی  صور به

 راهبردیکردارهای -3-3

می شکل  اسرائیل  راهبردی  فرهنگ  به  سوم  سطح  در  راهبردی  اگر  دهند.  کردارهای 

گونه را  نظر    یاکردارها  در  رفتارها  از  حکومتی،    ،بگیریم روزمره  سطح  کردارهای  در 

در حوزه امنیت و  گیری  یمهای تصممکانیسمها و  سیاست  معطوف به اسرائیل    راهبردی

را مشخص  خارجی محیط های  شیوه غلبه بر چابش این کردارها  .خواهند بودامور نظامی 

موارد  کنند می به  ناظر  اسرائیل  خصوص  در  حمال   که  بازدارندگی،  همچون  ی 

 شرفته نظامی هستند. های پیوریا گیری از فنّبهره و  دستانهپیش

بازدارندگی   بین  عنوانبهاگرچه  نظام  در  کشورها  از  بسیاری  راهبردی  ابملل  کردار 

جنگاست  شده معرفی اعراب،  ،  با  متعدد  بازدارندگی  های  بیشتر  اهمیت  به  را  اسرائیل 

، اسرائیل با اتکا به این راهبرد، با کمترین  درواق جهت بقا در خاورمیانه واقف ساخت.  

اببته    یابد. ت از مرزها دست میهزینه به تأمین اوبویت اول منفعت ملی خود یعنی حفاظ 

برد که  را بکار می یعنی بازدارندگی فزاینده یا مرک بازدارندگی  خاصی از  اسرائیل، گونه

استفاده بر  زور،  زمانهم  مبتنی  و    از  انتقام  که  عملیا   است  ابزاری  نابودی  هرگونه 

 . دهدجلوه میهای بسیار زیاد هزینهیا دربردارنده ناپذیر امکان را اسرائیل

در زمره رفتارهای پرکاربرد اسرائیل قرار    هم   دستانهپیش  ملیا  ع   بر بازدارندگی،  عالوه

کاربرد   اسرائیل    گونهایندارد.  در  دکترین  به یک  تبدیل  در حال حاضر  عملیا  که  از 

به شده ناظر  در    است  حضور  در  توان  عدم  و  اسرائیل  راهبردی  عمق  های  جنگفقدان 

مد  است. بدین معنا که وقوع هرگونه حمله به اسرائیل سب  فتح سرزمینی آن  طوالنی

آغاز   در  چنین رخدادی  از وقوع  برای جلوگیری  اسرائیل  شد و  زمان خواهد  اندک  در 

 کند. دستی مینمودن جنگ پیش

اهمیت استفاده    است.   های نظامیفنّاوریکردار دیگر راهبردی اسرائیل معطوف به حوزه  

دهه  فناوری  از اواخر  از  نظامی  پیشرفته  گرفت    1960های  قرار  تأیید  این    زیرامورد  در 

متوجه    1967دهه، جنگ   اسرائیل  داد و  در  رخ  تقارن  و  توانمندیعدم  های جغرافیایی 
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گری در اسرائیل  بررسی تاریخ نظامی با اعراب شد. قدر    می بعد ک یعنی  ، انسانی اعراب

وقوع جنگ  این موجودیت سیاسی،  کیست  حا از  پیش  از    1967حتی  دهه  یعنی  اواسط 

آورد.  1950 روی  ارتش  کردن  مدرن  سال  اسرائیل   به  بین  از  ،  1967تا    1956های  در 

اروپایی   خرید  هفرانس  ویژهبهکشورهای  اسرائیل،  .  تسلیحا   رهبران  دید    کارگیری بهاز 

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

از   جلوگیری  و  اسرائیل  جنگ  شدن  جنگدرگیر  طوالنیدر  و  رفتن  های  هدر  و  مد  

 .(Petrelli, 2018: 27-28) شد نیز میمناب  ملی 

پایه از مؤبفه  دین یهودیت  اسرائیل های فرهنگ  بسیاری  بخشی از متون  .  است  راهبردی 

دهد. در  یل را تشکیل میئ هودی مباحث مربوط به جنگ در اسرادینی و تفاسیر علمای ی

جنگ   از  خاصی  انواع  یهود  شده  ازبحاظدین  توجیه  گاهی    اخالقی  دین    ازنظرو  این 

توجیه است.   قابل  در موارد زیادی    ر اساسبکشته شدن مردم  یهود  دین  قوانین  تلمود، 

نیز جایز شمرده را  »موزر  بر اساساست. برای مثال    حتی ریختن خون یهودیان    « قاعده 

یهودیان را تحت سلطه غیریهودیان قرار دهد، به قتل خواهد    هر فرد یهودی که بخواهد 

را به دیگران واگذار    اسرائیل نیز هر کسی که زمین    « فدین رود»قاعده    بر اساس رسید.  

نیز حتی کسی که بخواهد یک یهودی را ب  کند   ه قتل برساند، کشتن وی واج  است و 

 . (28   1384، پور حسن)

 

 امنیت ملی اسرائیل  در اسناد  یفرهنگ رسوخ عناصر -3-4

اسرائیل  بررسی امنیت ملی  با  اهداف  که    اسناد مرتبط    و   هستند  آن  راهبردیدربردارنده 

آن   سیاست خارجی  رفتار  دارد که  محسوب میمبنای  آن  از  نشان  از    بسیار شوند  متأثر 

است  راهبردیفرهنگ   گونهآن  رابطه  این  در  ادبیا  موجود  امنیت  .  از  نو  سنتی و  های 

گونه سنتی از مفهوم امنیت ملی که  های  اصول و گزاره.  کنندرا بازنمایی میملی اسرائیل  

  (Bar-Joseph, 2000: 100) از ندعبارت ،قوام یافت  1950از اوایل دهه 

است -1 موجود  وض   حافظ  سرزمینی  و  سیاسی  حیث  از  عدم  زیرا    ،اسرائیل 

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

 طریق استفاده از ابزار نظامی به منازعه خود با اعراب پایان دهد. 
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محسوب  تهدید وجودی برای اسرائیل یک اعراب   یرانه غافلگحمله هماهنگ و  -2

 خود دفاع کند. . اسرائیل باید بتواند در این وضعیت از شودمی

هشدار   -3 بازدارندگی،  پایه  سه  بر  اسرائیل  ملی  امنیت  و    راهبردیدکترین 

گیری استوار است. بازدارندگی وجه تدافعی مفهوم امنیت ملی محسوب  تصمیم

اسرائیل    ،هشدار  کهدرحابیشود  می آن، موجودیت ملی  در  است که  وضعیتی 

نهایتاً   قرارگرفته  درخطر برای  تصمیم  ،و  اسرائیل  نظامی  توان  به  ناظر  گیری 

 پیروزی در وضعیت ناکامی بازدارندگی است. 

فرعی   نیز نظام  اول، جنگ    1990از    خاورمیانه  تجربه کرد   را  عمده  تحول  دو  به بعد، 

در رابطه با  از سوی دیگر،    و دوم، فرایند صلح اعراب و اسرائیل.  1991در    فارسخلیج

انقالب  رخ دادهای غیرمتعارف هم دو تغییر  و توسعه سالحنظامی مدرن    فنّاوری   اول، 

نظامی امور  دوم   که مربوط به سالح  در  و  متعارف بود  های  سری  سالح  گسترش های 

  برای اسرائیل  این تحوال  معرف شرایط جدیدی  ای. بازیگران منطقه  در میانغیرمتعارف 

 گرفت  عمده موارد زیر را دربر می طوربهبود که 

یافت -1 کاهش  بسیار  اعراب  توسط  اسرائیل  علیه  متعارف  جنگ  وقوع  ه  احتمال 

کشودرنتیجه.  است  همسایهر،  عرب  دیگر،های  برای    ی تهدید  ،  وجودی 

 ند. وشنمی محسوباسرائیل 

سالح -2 نزدیک،  آینده  در  اسرائیل  علیه  وجودی  تهدید  غیرمتعارف  منب   های 

 است. ای های منطقهمتعلق به قدر 

ناظر به دشمنان سنتی اسرائیل  منب  تهدید وجودی علیه اسرائیل در آینده دور   -3

رب موجود در حلقه دوم همچون  بلکه کشورهای ع یستنسوریه   و مصریعنی  

و    عراق بیبی  سو  نیز و  سودان  حلقه  شاید  و  ایران  مثل  بودم  -Bar)  خواهد 

Joseph, 2000: 101-104). 

مذکور جدید  ،موارد  شرایط  تصمیم  ی ملزوما   که  توجه  بود  بدان  باید  اسرائیل  سازان 

در  می ببنان  اسرائیل و  آغاز جنگ  تا  این ملزوما   امنیت ملی    راهبرددر    2006کردند. 

ب  تقابل  در  اسرائیل  کامیابی  عدم  و  جنگ  این  وقوع  از  پس  اما  بودند  دخیل  ا  اسرائیل 

  راهبرد   هایسرفصل  درمجدد  و خواستار تحول    »وینوگراد« تشکیل  ببنان، کمیته  اهللحزب 
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در قاب  سندی با عنوان    2007ژانویه    15. رئوس این تحول در  شد   امنیت ملی اسرائیل

اسرائیل  مفهوم  » ملی  حاشیه  اهمیت بیامنیت  که    « است  ای و  شد    از   اندعبار منتشر 

(Winograd Committee, 2007)   

 بخشی و تقویت حکومت اسرائیل ثبا  -1

 انعقاد توافق با سوریه و ببنان  -2

 در منطقه خاورمیانه  ایران تفوق از  ممانعت  -3

مذکورسرفصلحاصل   که    های  است  به  آن  اتکا  با  دشمن  خطوط  ترسیم  به  اسرائیل 

»برداشت جدید از تهدید« روی آورد. در برداشت جدید از تهدید، اسرائیل سه حلقه از  

کرد  در حلقه اول، تهدید بالفصل تعریف شده بود  تهدید را نسبت به خود احساس می

شبه نظامیان،  اقداما   و  فلسطینی  شهروندان  به  ناظر  مردم  که  و  علیه  نظامیان  عادی 

از  تهدید فوری معطوف به کشورهای عرب بود که  شد. در حلقه دوم،  اسرائیل تلقی می

می تشکیل  مصر  و  اردن  سوریه،  تهدید    شد.ببنان،  مرزهای    طور بهاین  متوجه  عمده 

بود. که    مشترک  داشتند  دورتر، کشورهایی حضور  حلقه  در  دوم،  و  اول  حلقه  از  فراتر 

. این کشورها شامل  های متعارف و غیرمتعارف داشتند توانایی بمباران اسرائیل را با سالح

 ، ایران و پاکستان بودند.عراق، عربستان 
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 : امن ت داخلی تهدید

 تهدیدکننده: فلسط ن ان

 تهاجم مرزی: تهدید

 اله لبنان  سوریه  مصر و اردن حزبتهدیدکننده: 

 بمباران از راه دور : تهدید

 عراق  عربستان سعودی  ایران و پاکستان تهدیدکننده: 

 ( Giles, 2009: 12)چهارچوب ادراکی تهدید توس  اسرائ   

 

 سوریه  جنگدر   اسرائیل راهبردی اهداف -3-5

  منطقه   در   متعددی   های کشمکش  و   منازعا   با   اسرائیل  بعد،   به   2007  سال   از

  خارجی   سیاست  رفتار   انطباق  به   هاآن  تحلیل  با   توان می  که   بوده  مواجه  خاورمیانه

  مسئله   منازعا ،  این   ترین مهم  از  یکی.  پرداخت  آن  راهبردی  فرهنگ   با  اسرائیل

  مورد   سوریه   جنگ .  استبوده  آن  ای منطقه  و  سیستمی  ابعاد  و  2011  در   سوریه

  آن   راهبردی  رفتار  در  کشور  این  راهبردی  فرهنگ  کاربست  برای  مناسبی  مطابعاتی

بحران سوریه  نقش مهمی در کنش های اسرائیل ایفا کرده است  زیرا نشان  .  باشد 

حال  می در  منطقه  این  که   بزرگدهد  و   شکل  و   گذار  است  نوینی   نظم  گیری 

ای  شکل  به یک نظام امنیتی منطقهبازیگران منطقه ای می کوشند با همیاران خود   

  اسرائیل   ملی  امنیت  راهبرد  رئوس  مالحظه  با  ادامه  در  (.Casla, 2020: 228)دهند   

  موجودیت   این  راهبردی  اهداف  بررسی  به  دارد،  آن  راهبردی  فرهنگ  در  ریشه  که

و    راهبرد.  پردازیممی  سوریه  جنگ   در  سیاسی سوم  هزاره  در  اسرائیل  ملی  امنیت 

جنگ   از  گرفتروزه،    33پس  شکل  تهدید  از  جدید  درک  چهارچوب  در  در   .
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سوریه را ناظر به    جنگاسرائیل در   راهبردیتوان اهداف می چهارچوبراستای این 

 موارد زیر دانست  

 ایران در سوریه  مهار-3-5-1

شد  سرنگونی    باعث  اسالمی  بیداری  سپس  و  و  صدام  ژئوپلتیک  »گذار  خاورمیانه  که 

دهی به    شکلشد  رقابت برای    (.Saikal, 2016:1)کند  مقاومت در برابر آن« را تجربه  

به قدری   ژئوپلیتکی جدید  بهبوده  نظم  آن  از  پژوهشگران  که برخی  عنوان جنگ  است 

یاد کردهسرد منطقه اسالمی  بر  ایران و    (Hiro, 2018: 212)  .اندای و  درسوریه  اسرائیل 

شکل باسر  جدید  نظم  به  می  دهی  رقابت  از  کنند.  یکدیگر  اسرائیلی  مقاما   ادراک 

بیشتر  جهت ایران  نفوذ  برای  زمینه  که  بود  این  اوباما  باراک  .  شد گیری سیاست خارجی 

  سوریه   استفاده که  کرد اعالم 2012 آگوست  در  اوباما گوید » جوزف نای در این زمینه می

  حمله   برای  کنگره  مجوز  نتوانست  اما سال بعد   امریکاست،  قرمز  خط   شیمیایی  سالح  از

  مسابه   این  ابمللبین  بازرسی  و  روسیه  همکاری  با  کرد  تالش  و  بگیرد  را   سوریه  به  هوایی

را به چنین ارزیابی رساند    مقاما  اسرائیلاین مسئله،    (  Nye, 2020: 164)  .کند   حل  را

همیشه  نمی  که برای  آمریکا توان  به  اسرائیل  بدبینانه  نگاه  هرچند  کرد.  تکیه  آمریکا    به 

بویژه  حتی به رغم حمایت بی   در خصوص به رسمیت شناختن شائبه ترامپ از اسرائیل 

 ابمقدس به عنوان پایتخت آن، همچنان تداوم دارد. بیت

ایرا  طورکلی به  اول  کشور   سوریه در    ناوبویت  این  ارضی  تمامیت    . است   هبود  حفظ 

اسالمی  اعالم  جمهوری  بازگر  کرده  بارها  است هدف،  گذشته  شرایط  به  اوضاع  .  داندن 

ر حاشیه اجالس سران کشورهای عضو اکو اعالم  د  ،ایران   جمهوررئیس  ،حسن روحانی

  و   داشته  اصرار  منطقه  کشورهای  ارضی  تمامیت  حفظ  بر  ایران  اسالمی  کرد که »جمهوری

است«    مخابف  عراق  و  سوریه  در   ویژهبه  منطقه  در  ارضی   تمامیت  نقض  هرگونه  با

معتقد بود که هرگونه تغییر    ایران نیز  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه.  (1395)روحانی،  

»شروعی خاورمیانه  مرزهای  در  تحول    بود«   خواهد  آخرابزمانی  هایجنگ  برای  و 

رزهای خاورمیانه حکایت از آن داشت  نگاه آخرابزمانی ایران به تغییر م  . (1394)ظریف،  

این اعتقاد    .نگردمی  یزیستیلاسرائکه جمهوری اسالمی ایران به بحران سوریه از دریچه  

ایران،   رهبر  کالم  عبار   نیز  در  این  شدبا    ماجرای   سوریه   »ماجرای که    منعکس 
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  غاص    هایصهیونیست  برابر  در  تنهاییبه  دهه  سه  که   است  حکومتی  از  گیریانتقام

با    .(1391ای،  )خامنه  است«کرده  دفاع  ببنان  و  فلسطین  در  مقاومت  هایگروه  از  و  ایستاده

نگاهی، چنین  عنوان    ریهسو  اتخاذ  به  ایران  پل و مسیر  برای جمهوری اسالمی  سرزمین 

می محسوب  ببنان  به  اسرائیل  دستیابی  علیه  مقاومت  محور  حفظ  و  حفظ    درگروشد 

حمله مستقیم اسرائیل    درخطر  اهللحزبشد، ببنان و  سوریه بود و اگر سوریه تجزیه می

رویکرد فرهنگی و دینی ایران    .(Ansari and Bassiri Tabrizi, 2016: 7گرفتند )قرار می

با بافت فرهنگی  به بحران سوریه هم  اسرائیل در نقطه مقابل در خصوص نگاه به سوریه، 

هایی باز  گیری محور مقاومت به رهبری ایران، اسرائیل را به سالشکل  .عجین شده است

اعراب میمی در محاصره  را  پژوهشدید.  گرداند که خود  که  برخی  باورند  این  بر  گران 

اینعلی قاب که  رغم  نحو  به  مالحظهاسرائیل  از  ل  آثار    2011عربی    هایانقالبای  و 

  ی چند وجه  دیتهد  کیکند که توسط  یاحساس م  اما همچنان،  مصون مانددومینووار آن  

  ک ی   میرا به تحک   لی امر اسرائ  نی احاطه شده است. ا  یو سن  عهیمسلح ش  یهاتوسط گروه

  ی نظام  ی فیک  یاز برتر نان یاطم  یمتحده برا   اال یبر ا ه یتک با با مصر و اردن،   ی ت یحلقه امن

به    دهد.یسوق م   ران یامهار نفوذ    ی فارس برا  ج یدر خل  د یجد  ی شرکا  یخود و جستجو 

  برای   را  « محاصره  تی ذهن»  ،ین یبشیپ  رقابل یغ  طیمح   ن یا  گران، تعبیر این دسته از پژوهش

های  امری که حس انزوا یعنی یکی از مؤبفه  (.Marteu, 2018) کرده است  د یتشد اسرائیل

 . سازدراهبردی اسرائیل را نمایان میفرهنگ 

  لبنان اهللاز ارسال سالح به حزب  ممانعت-3-5-2

تهدید  اسرائیل  ادراکدر چهارچوب   داشت    اهللحزب،  از  قرار  دوم  حلقه  در  در    وببنان 

می مرزی  ناامنی  باشد.  ایجاد  نقش  ایفاگر  سوریهتوانست  جنگ  اسرائیل  ،  در  منظر  از 

اسرائیل در سوریه را  اهللحزبتحویل سالح به   توازن  و    کرددار میخدشه، قاعده بازی 

عمده    طوربهداد. این توازن قدر   قدر  در منطقه شاما  را به ضرر اسرائیل تغییر می

نقا از  یکی  به  بلندی  راهبردی ط حساس و  معطوف  یعنی  بود  اسرائیل    زیرا های جوالن 

بلندی نظااین  برتر  موقعیت  از حیث  هم  آبی و  مناب   از حیث  هم  اسرائیل  ها  برای  می، 

در جریان جنگ  اسرائیل    ای اسرائیل مؤثر بود.شد و در حفظ برتری منطقهمهم تلقی می

که ایران و روسیه از طریق خاک سوریه به تقویت نظامی    ادعا کرد  ارها ب داخلی سوریه،  
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می  اهللحزب  منعکس  دپرببنان  اسرائیلی  مقاما   سخنان  در  کرّا   به  مسئله  این  ازند. 

، پوتین را نسبت  2017وزیر اسرائیل در سفر به مسکو در مارس  . نتانیاهو، نخستگردید

شیعیانبه   نفوذ  خوا  افزایش  و  ساخت  آگاه  خاورمیانه  با  در  روسیه  همکاری  عدم  ستار 

که  ببنان شد.  اهللحزب  درنهایت ایران در انتقال تسلیحا  به سوریه و     در   او یادآور شد 

در   روسیه  دخابت  عدم  از  اطمینان  تسلیحا پی  است  انتقال  ببنان   (.Knipp, 2017) به 

اسرائیل و حزب چرا که    بود.  2006روزه در    33در سوریه یادآور جنگ    اهلل ببنان تقابل 

  « کی تی باتالق ژئوپلاسرائیل از فرو رفتن در »  و  بود  دستانهشی پ  جاماهیت جنگ نیز در آن

تقابلو   یک  در  شدن  شد »  و«  مد    یطوالن»   درگیر  به  مناب     داشت   می ب  هرزدهنده« 

(Cokun, 2021).  اسرائیل، این کشور    راهبردیکه بیان شدن در چهارچوب فرهنگ  چنان

زمان کوتاه به هدف  کند در  را ندارد و سعی می  مد  یطوالن  ی هاتوان حضور در جنگ

به سالح قطعاً اسرائیل را درگیر   (اهللحزب)یک گروه شیعی   مجهز شدنخود دست یابد. 

 کرد.جنگ فرسایشی می

 در سوریه  کاهش نفوذ نظامی و سیاسی روسیه-3-5-3

از  علیاسرائیل   اطالع  سوریه،    قرننیمرغم  در  روسیه  نفوذ    درصددنفوذ  این  از  تا  بود 

اسرائیل،    زیرا بکاهد   استمرار    و حضور روسیه سب  حفظ وض  موجود سیاسی  از نگاه 

در قدر  با   امکان  درنهایتو    حضور بشار اسد  شکل  اهللحزبایران و    اتحاد  گیری  و 

سو معطوف  این محور از یک  تلقی اسرائیل از  د.  کررا میسر مییک محور علیه اسرائیل  

بود. حضور روسیه    مندو تاریخ  و از سوی دیگر معرف یک وجه معنایی  راهبردی  به بُعد

تداعی سوریه  جنگدر  از  یکی  جنگ    های کننده  یعنی  اسرائیل  و  اعراب  مهم  و  حیثتی 

اعراب    1967 نف   به  شوروی  اتحاد جماهیر  که  نگاه  در آن جنگ  بود  از  مداخله کرد. 

پژوهش اسرائیل  برخی  پیروزی  اعراب  گران،  روزه،بر  جنگ شش  برای    در  ضربه  یک 

با سالح عرب  تلقی شد چرا که کشورهای  کارشناسان  شوروی  به کمک  روسی و  های 

نتوانسته بودند بر اسرائیل غلبه کنندنظامی   این نگاه    .(Primakov, 2009: 259)  شوروی 

در دوران پس از فروپاشی شوروی هم دنبال شد به نحوی    از سوی روسیه   محور عرب 

عده یهودستیزکه  به  را  آن  تاریخی ای  نسبت می  ی   Gibson and Morjé)  دهند روسیه 

Howard, 2007: 197-199). 
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 استمرار حضور یک حکومت ضعیف در سوریه -3-5-4

مقاومت،   محور  در  سوریه  حضور  سب   حکومت  همواره  اسرائیل  به  یک  چندان  نهاز 

به حدی باشد که  سوریه باید  قدر  نگاه اسرائیل،  در. استکردهقوی در سوریه حمایت 

را تهدید کند و    طوربهنتواند   به    ناگزیر نشودمستقیم اسرائیل  برای تأمین امنیت داخلی 

و   ایران  که    جنگدر    اسرائیل  .دشومتوسل    اهللحزبنیروهای  بود  متوجه  خأل  سوریه، 

اسرائیل    انجامنبود اسد، به    واسطهبهامنیتی     انجامد و در صور  میحمال  مرزی علیه 

از    حکومت سقوط   ائتالفی  یا  گروه  یک  یا  معارض  هایگروهسوریه،  داعش،  مثالً   ،

با حمایت قدر  یا حتی  گروهی  ترکیه  از روسیه،  اعم  بیرونی  کنترل    متحدهایاال های 

اسرائیل  فوق،  با توجه به مالحظا     گیرد.میبخش عظیمی از خاک سوریه را در اختیار  

د. از منظر اسرائیل، نیروهای  ادرا به ظهور یک شر جدید ترجیح می شده تضعیفیک شر 

بشار  ند و  دش، تهدید نظامی علیه اسرائیل محسوب نمیحکومتی سوریهمسلح  و  ضعیف  

با   مقایسه  در  اسرائیل  منظر  در  پیش  های گروهاسد  قابلیت  سنی،  مهار  جهادی  و  بینی 

استقالل  اسد در دمشق و در این راستا، اقتدار بشار . (Hanauer, 2016: 7) شتبیشتری دا

تهدیدی    همبرد و  را از بین میثباتی  بیمت مرکزی، هم  نسبی سایر نقاط سوریه از حکو

گذرد،  می  های جنگ سردبه طور کلی هرچه از سال  .درکنمیاسرائیل  وجودی را متوجه  

عملموض    اسرائیل  قبال  در  کنفرانسسوریه  در  همواره  سوریه  است.  شده  های  گراتر 

فعال   اسرائیل حضوری  با  فلسطین  فرایند    داشتهصلح  قبال  در  ایران  با  متفاوتی  نگاه  و 

خاورمیانه   داده صلح  برخی  بروز  تعبیر  به  سوریه کارشناسان  است.  اگر  است  محتمل   ،  

اسرائیل    یارض  مشکال  ا  حل کند، ازرا  خود با  . این امر در  بکشددست    رانیارتباط با 

مصاح در  اسد  بشار  چارهبهکالم  که  شد  منعکس  شمابی  ای  کره  و  ایران  با  ندارد  ای 

باشد می  .(Hunter, 2010: 208)دوست  را  مسئله  فرهنگ  این  چهارچوب  در  توان 

قاب و  اسرائیل    راهبردی تقلیل  روانهی م  یت یامنمکت     در  اندیافته  و    ی تقابل   ی شیجزم 

در قبال   یصور  مقطع به  یو حت   لهیوس   نیعنوان آخرزور به  تحلیل کرد که بر اساس آن،

 . کاربرد دارد ی عرببرخی کشورها
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 های جوالن از ادعای سوریه در قبال بلندی  ییزدا  یتمشروع-3-5-5

  ، اما شودتلقی میموض  اسرائیل در قبال آینده سوریه، میانه  هاست  دههکه  رغم اینعلی

کامالً    سرزمین سوریه است،  جزئی ازابملل  را که مطابق با حقوق بین  های جوالنبلندی

میا خود  آنِ  دبیل    . ددانز  این  راهبردیدو  اول  دارد   وجود  اسرائیل  نگاه  این  که  برای 

دوم اینکه  و  است  خود    ی گسترش مرزها  نیازمندبه دبیل فقدان عمق اسراتژیک  اسرائیل  

عل  کی  جادیابه   حائل  دارد.    هیسور  ه یمنطقه  یک  نیاز  تشکیل  که  باورند  این  بر  برخی 

  همواره  یهودیان  چرا که است. قوی برخوردار بُعد فرهنگی در جوالن از یک   منطقه حائل 

اقوام و  ای از  جامعههمچون    ساکن در جوالن  یِ سور  ی هایکه دروز  اند بر این باور بوده

در    کیشانهم شکل  هستند  لی جلاب خود  امکان  دارند   دادنکه  را  مستقل  دوبت  یک    به 

(Mara'i and Halabi, 1992: 80)  را از   تواند خودیک دوبت یهودی می ، به این ترتی  و

مشروعیت ادعای  تا    کرده  تالش  ست که اسرائیلروازاین  .سازدگزند اعراب همسایه رها  

 از بین ببرد.   رابخش آن حاکمیت سوریه بر  

نجا  حکومتش، بیش    منظوربهشد تا اسد  میاسرائیل، جنگ داخلی سوریه سب     زعمبه

در  وابسته شود و نهایتاً دستیابی اسرائیل به یک معاهده صلح با سوریه  ایران از گذشته به 

بلندی جوالن  خصوص  شود.  های  شدنناممکن  به    درنهایتکه    سوریه  جنگ  طوالنی 

می این کشور منجر  بر    یانگار   یده نادسب     تنهایی به، خود،  شد تضعیف  سوریه  ادعای 

منطقه   در  اسرائیل  موقعیت  تقویت  تضعیف حکومت بشار اسد  اما  ؛  گشتمیجوالن و 

فضا را برای   رخ دهد و  های جوالنخأل قدر  در بلندیکه یافت نباید به حدی ادامه می

ب  و نظامیان سنی  حضور شبه  & Berti)  یافتفراهم میین رفتن امنیت مرزی اسرائیل  از 

du Plessix, 2014: 5).   با دقت دنبال شد   های جوالندر قبال بلندی  این مواض  اسرائیل  

اعمال    2018که حتی پس از اعالم پیروزی بشار اسد بر داعش در جوالی    ایگونهبه و 

رایزنی طریق  از  اسرائیل  جوالن،  بر  سوریه  حکومت  نظر اقتدار  توانست  متعدد  های 

راستا،  جمهور رئیس این  در  کند.  این مسئله جل   به  را  ادعای سرزمینی  ترامپ    آمریکا 

   .شناخت  رسمیت را به  های جوالن  بلندیاسرائیل بر  

 

 



160 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

  چهطططار شطططماره 

پ اپی   چهط  شماره 

 مسطططتان   زو سططه

1400  

 
 
 
 

 نظامیان سنی مهار شبه-3-5-6

شبه بلندیمهار  به  ناظر  اوالً  سنی  جوالن  نظامیان  ثانیاً    بودهای  مرکزی    به و  حکومت 

کوتاه.  گشت بازمیسوریه   در  تهدید  اسرائیل  نگران  سنی    های گروهمد ،  تندروی 

ابنصره در سوریه   بلندمد ،    دانستمیاما    نبودهمچون داعش و جبهه    های گروهکه در 

اردن و مصر،    ویژهبهثباتی در کشورهای همسایه اسرائیل،  قادر به ایجاد بی،  جهادی سنی

از    .ستندنی اساس  این  شبهسویکبر  تسلط  از  مان   بلندینظام ،  بر  سنی  جوالن  یان  های 

بر  این گروه  داشتن نگهدور    ز سوی دیگر، سعی بر د و اشمی سینا و  منطقه  ها از تسلط 

ای بود که اسرائیل آن  منطقه  هم   جزیره سینا شبه  . (Hanauer, 2016: 9)  حوابی آن داشت 

  م ه  ، به بحاظ دینیراهبردیعالوه بر اهمیت  که اشغال کرد  1967روزه را در جنگ شش

  ی موس ا یهودیان باور دارند که در این مکان به حضر   زیر.  شد مهم تلقی  برای اسرائیل  

 . (Zeidan, 2018)شده است وحی نازل می

 راهبردیاسرائیل برای دستیابی به اهداف  ات اقدام -3-6

تحقق  راهبردی اهداف    اساساً  به  برای  ناظر  اقدام  برنامه  هستند.  اقدام  برنامه  نیازمند   ،

شده  هایی است که پیروزی در میدان جنگ و دستیابی به اهداف ترسیمها و کنشسیاست

توان در انطباق با سطح سوم فرهنگ راهبردی اسرائیل  ها را میاین کنشکند.  را میسر می

ارها بواسطه قرار گرفتن در سطح  . قدر مسلم این کردیعنی کردارهای امنیتی تحلیل کرد

 ، به طور عمده معرف وجه رئابیستی فرهنگ راهبردی دانست. تربیرونی

 سرزمینی و مرزی  حمالت  -3-6-1

زند  دست می  پیشگیرانهدستانه یا  اسرائیل به دبیل فقدان عمق راهبردی، به عملیا  پیش

شد.  دنبال  هم  سوریه  جنگ  در  امر  این  کند.  جلوگیری  خود  خاک  در  جنگیدن  از    تا 

»اسرائیل به  در این رابطه اذعان داشت که    2015نتانیاهو در مجم  عمومی ملل متحد در  

داد« خواهد  ادامه  سوریه  خاک  از  خود  علیه  حمله  هرگونه  با   ,Netanyahu)  مقابله 

2015b)  . ،راستا این  واهمه  در  خود،  گفته  به  بهاسرائیل  ورود  از  سوری    ای  بخش 

در  مستقر  های گروهبه کشتار  2015نمونه در آوریل   عنوانبهو   های جوالن نداشت بلندی

رسانه همچنین  پرداخت.  منطقه  اسرائیلاین  فناوری  های  از  استفاده  راستای  های  در 

جت نیروی   یسرنگونهای پاتریو  برای اده از موشکآشکار ساختند که با استف پیشرفته
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با   خود  مرز  در  سوریه  اقدام  هوایی  کشور  این    .(BBC, 2017)  اندکردهاین  حاصل 

 است. هم بوده غیرنظامیانحمال ، کشته شدن شهروندان عادی و 

 های تسلیحاتی در خاک سوریه بمباران محموله -3-6-2

ببنان با استفاده از    اهللحزبسوریه، نیروهای    جنگدر    از آن حیث که اسرائیل مدعی بود

روس سالح ایرانی   یهای  می  و  معارضین  با  نبرد  به  پردازندبه  محموبه،  های  بمباران 

هاآرتص اعالم کرد که  روزنامه    2013در نوامبر  .  روی آوردتسلیحاتی در خاک سوریه  

به موشک »اساسرائیل مسئول حمله  به هوای  در حوابی 8اِی  های زمین  شهر    « روسی 

بوده سوی    است.  الذقیه  از  ادعا  و  دوبت  این  نشد  تکذی   تلویحی    صور بهنتانیاهو 

کر تأیید  را  اسرائیل  اقدام  )صحت  که .  Haaretz, 2013)د  شد  اعالم  بارها    همچنین 

ه  بهرآمریکایی    35از هواپیماهای اف  ایران    تقابل با استقرار ادوا  نظامی  برایاسرائیل  

ایران  انهام نیروها و مواض     باهدف شد  حمال  اسرائیل    . (Mäkelä, 2019است )هبرد

ایران و آمریکا روبه    میانهای  در سوریه از زمان خروج آمریکا از برجام و افزایش تنش

موشکی  اسرائیل    کهنحویبهرفت.    یفزون جوالی  حمال   در  را  در    2019پرحجمی 

  داده جایرفت تجهیزا  و نیروهای ایرانی بیشتری را در خود قنیطره و درعا که گمان می

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

 . (Asharq Al- Awsat, 2019) بودایرانی  شش نظامی  شدن

 معارضه سوریحمایت از  -3-6-3

اخبار   کنار  جهت    منتشرشده در  خشونت  به  توسل  و  سوریه  در  اسرائیل  حضور  از 

مناف    به  فعابیتموردنظردستیابی  انجام  بر  مبنی  مطاببی  اسرائیل،  های  ،  گفته  به 

  2017ند. اسرائیل در اوایل سال  شددر سوریه مطرح می  این کشور سوی    بشردوستانه از 

سرپرست شدند،  جنگ در سوریه بی دبیل وقوع اعالم نمود که به صد نفر از کودکانی که 

می اعطا  سال  .  (Mitnick, 2017)  کند پناهندگی  در  عکس2013همچنین  یک  ،  از  هایی 

سوری مداوای  به  که  شد  منتشر  اسرائیلی  در  بیمارستان  مصدوم  سوریه    جنگهای 

گزارش.  (Krämer, 2013)  ختپردامی اساس  بر  شده،    اما  مداوا  مصدومان  نیوزویک، 

از مخابفان بشار    و  بود  ضد حکومتی  هاآنکه موض     بودندهمان شورشیان جنگ سوریه  

کمک به معارضین    نکته حائز اهمیت آن است که .  (Uni, 2015)  ندشداسد محسوب می
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و این کمک در حدی صور    بودسوری ناظر به تضعیف اقتدار حکومت مرکزی سوریه  

اعمال اقتدار بشار اسد در    پذیرفت که تنها به تضعیف مواض  سوریه در جنوب و عدم 

   .منجر شدمرز با اسرائیل 

 دستیابی به یک مدالیته با روسیه  -3-6-4

گیری یک فهم مشترک در قبال  حصول یک مدابیته میان اسرائیل و روسیه ناظر به شکل

با برقراری یک خط مستقیم مذاکراتی با روسیه،    کوشید. اسرائیل بودجنگ داخلی سوریه 

به این هدف دست یابد. دیدارهای متعدد پوتین و نتانیاهو نتیجه این دغدغه اسرائیل بود.  

از مسکو خطاب به پوتین اعالم کرد    2015نمونه، نتانیاهو در دیدار ماه سپتامبر    عنوان به

مناف  مشترک هستند ... و من   امنیت خاورمیانه دارای  که »اسرائیل و روسیه در تضمین 

مسکو[  ایجاد  آمده  ]به  ما  ]نظامی[  نیروهای  بین  نادرستی  درک  که  شوم  مطمئن  تا  ام 

اجتناب  نتانیاهو بر شکل  ید تأک .  (Netanyahu, 2015a)نشود« دهی به یک مکانیسم برای 

با اتکا به همکاری های مشترک دفاعی و اطالعاتی  از درک نادرست طرفینی در سوریه 

سب  ایجاد نگرانی برای    ، اسرائیل و روسیه  یافتن یک مدابیته میان  اببته صور  پذیرفت. 

اما  شدآمریکا   موضوع  ،  این  از  را    زیرانکرد    ندامتاظهار  اسرائیل  روسیه  به  نزدیکی 

تالفی مقابل  اقدامی  در  و  نزدیکیجویانه  برای  ای  برنامه هسته  در  آمریکاایران  جبرانی  و 

 . کردتلقی میگیری اجماع جهانی بر سر برجام از شکل سرخوردگی خود

 بحران سوریه پیامد بازیگری اسرائیل در ایران:  مهار -3-7

می عمده  طور  به  بحران سوریه  در  اسرائیل  آثار حضور  پیامدها و  به  در خصوص  توان 

اشاره کرد. این موازنه  مهار  سازی به طور تفصیلی در  جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

 است. های زیر قابل اشارهقاب  گزاره

 گران افراطی ضد شیعی تسلط کنش -3-7-1

،  امنیت ملی خود راهبرددر چهارچوب  د به دفاع سرزمینی و مرزی اسرائیل از طریق استنا

بلندی از  را  سوریه  فعلی  عق   حکومت  به  جوالن  نتیجههای  که  اوالً    راند  اقدام،  این 

شیعی بر منطقه و ثانیاً  ضدهای های غیرحکومتی اعم از معارضین اسد و گروهتسلط گروه

دمشق   در  شدن حکومت اسد  دیگر،  بودمحدود  از  در آن صور   . به سخن  حکومت 

سو  سرزمین  تمامی  در  الزم  ناقتدار  برخوردار  به.  بودریه  امر  معادبه  این  مستقیم،  طور 
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ایران رقم   به ضرر  را  از محور    ،زدمیقدر   به چشم عضوی  سوریه  به  ایران  که  چرا 

تفوق  مقاومت می باعث  این کشور،  جنوبی  مناطق  در  نگرد و ضعف سوریه بخصوص 

 .شودمی  اسرائیل  راهبردیعمق  اسرائیل بر این مناطق و نهایتاً افزایش 

 طوالنی شدن جنگ در سوریه  -3-7-2

جنگ  های تسلیحاتی ایران در خاک سوریه،  انجام عملیا  اسرائیل برای بمباران محموبه

جبهه و  داعش  کرد و چشمبا  مختل  ایران  برای  را  را  ابنصره  فرسایشی  انداز یک جنگ 

نمود.   از یکترسیم  که  بیشتر زیرساختجنگی  نابودی  به  نهاسو  در  سوریه و  یت  های 

از سوی دیگر، افزایش تلفا   تضعیف مؤبفه های ملی قدر  در این کشور منجر شد و 

مناب  و   به اعالم  بنا  داشت.  پی  در  را  سوریه  میدان  در  ایرانی حاضر  و  نیروهای روسی 

ذی از  مراج   بیش  به  سوریه  جنگ  ایرانی  شهدای  تعداد  رسید  2500ربط،  است نفر    ه 

 . (1398)شهیدی محالتی،  

 

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

سوری  اسرائیل  حمایت  به  از  منجر  مواق   از  بسیاری  در  سوریه،  در  ضدحکومت  های 

حیث   از  نگاه  این  شد.  داعش  مواض   رویکرد    راهبردی  تحکیم  با  تنها  نه  عملیاتی  و 

بلکه با مناف  ایاال  متحده و کشورهای اروپایی    بودجمهوری اسالمی ایران در تعارض  

نیز در تقابل     حابی که جنگ با داعش در سند   . در قرار گرفتحاضر در بحران سوریه 

در    راهبرد آمریکا  متحده  ایاال   ملی  تروریسم  2015امنیت  با  مستمر  مبارزه  مصداق   ،

شده   مداوای  ،  (The White House, 2015)  بودتلقی  و  داعش  نظامی  تجهیز  اسرائیل 

می بدیهی  امری  را  آن  سوریستدانمجروحان  از  حمایت  این،  بر  عالوه  های  . 

روی سوری، به معنای تمایل اسرائیل به افول  اصطالح، معارضین میانه  ضدحکومتی و به

علوی این کشور  قدر   در  یافتن سکوالرها  از قدر   استقبال  سوریه و  در  این  بودها   .

امر، مسلماً در تضاد با خواست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازگشت به وض  موجود 

ا  خود، در صدد تغییر و تجدیدنظر در نقشه در حقیقت اسرائیل با اقدام.  بوددر سوریه  

 خاورمیانه بود.  
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 ایران  عملیات نظامیبرای   ایجاد دشواری  -3-7-4

اسرائیل  مسکو    متعهدساختن محسوب  توسط  سیاسی  و  دیپلماتیک  فرایندی  که 

یکمی از  بحران  شد،  در  عملیاتی  نادرست  محاسبه  وقوع  از  اجتناب  به  ناظر  سو 

دیگر،   سوی  از  و  در    ممانعت سوریه  و روسیه  ایران  میان  ائتالف  تشکیل یک  از 

  از   بحران سوریه سطحی    در  کرده      تالش  روسیه  .بودهای معارض  مبارزه با گروه

ایران،   اسرائیل   عربستان،  جمله   از   طرفها   همه  با  را   روابط کند.اما  حفظ  ترکیه    و 

آینده و دیگران،  داند.) درمی    سوریه  مشکل  از  بخشی  را  منطقه  کشورهای  از  برخی

واقف      ( 20 1397 اسرائیل  تأثیرگذاری    بوداببته  برای  الزم  توانایی  بر    فراوان که 

روسیه   ندارد  جهتتصمیم  را  ایران  و  اسد  بشار  از  آنحمایت  از  پس  بویژه  که  . 

پایگاه نظامی ایران  های نظامی ایران و روسیه در پرتو استفاده روسهمکاری از  ها 

تل پیاپی مسکو و  دیدارهای  این،  وجود  با  اوج خود رسید.  به  اویو و    در همدان 

یاتی و اطالعاتی میان دو کشور اسرائیل  دستیابی به یک فهم مشترک در حوزه عمل

 و روسیه، تحقق اهداف نظامی ایران در سوریه را دچار اختالل کرد. 

 

 گیرینتیجه

تا    2013  سال   از   سوریه  بحران  در  اسرائیل   »کنشگریدر این مقابه، با اتکا به سؤال اصلی

تأثیر آن بر  های فرهنگ راهبردی اسرائیل و  مؤبفه«  است؟   شده  انجام  مبنایی  چه  بر  2020

ها ناظر به سه سطح  این مؤبفهشد.    بررسی   جنگ این  های اسرائیل در  راهبردگیری  شکل

بنیادی، نشان داده شد  بنیادی، بینشی و کرداری بودند. در عمیق ترین سطح، یعنی سطح 

انزوا و تقابلمحاصرهکه تاریخ یهود چگونه ذهنیت در   گریزناپذیر را با اعراب تجویز    ، 

در بقای  دهی به دیدگاه جسمانی از امنیت و اهمیت کاربرد زور کرد که حاصل آن، شکل

این نگاه در میان رهبران اسرائیل منتج به شکل های امنیتی  گیری رویهاسرائیل بود. غلبه 

پیش عملیا   فزاینده،  بازدارندگی  به  توسل  و  چون  های  فناوری  کارگیریبهدستانه 

امنیتی  کردارهای  این  بود.  اسرائیل  دشمنان  بر  خود  برتری  حفظ  جهت    پیشرفته 

که اسرائیل    ای گونهبهه شد  در جنگ سوریه بکار گرفتبردی،  به فرهنگ راه   دهنده شکل

امر   بادی  رسماً اعالم  در  و  تمامیت ارضی کرد  به حفظ  معطوف  را  توجه خود  تمامی 
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اسرائیل در قبال   راهبرد  اثرگذار نیست.  سوریه    جنگنمود که حضور اسد یا غیر او در 

از طریق مذاکره با مخابفان اسد، حکومت آتی سوریه  آمریکا و اتحادیه اروپا،    کهدرحابی

بودن  جمهوررئیسرا بدون   آن متصور  د. در سطحی دیگر، تعارض راهبرد اسرائیل  فعلی 

ویژه در سوریه    طوربهسوریه ناظر به حضور داعش در منطقه و    جنگو غرب نسبت به  

نبوددر کوتاهاسرائیل  بود.   منطقه  در  داعش  نگران حضور  نگاه    مد   بر  مبتنی  بقا  بلکه 

ه بود و  دادقرار    کشورهایی چون جمهوری اسالمی که در حلقه سوم امنیتیِ خود  ، محور

می خود  اصلی  دشمن  را  اسرائیل  دانست.  آن  راستا،  این  به  در  ایران  تصمیم  و  مهار 

اتکا به حمال  هوایی و زمینی   با  این حمال     روی آورد.اقداما  آن در خاک سوریه 

افزایش و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  و    پس  ایران  میان  بیشتری  آمریکا  تنش  شد   از 

نابودی بیشتر زیرساخت  برخوردار شد.  این حمال  برای سوریه    درنهایت ها و  حاصل 

ر در میدان  های ملی قدر ، و برای ایران، تلفا  نیروهای مستشاری حاضتضعیف مؤبفه

 . استه سوریه را در پی داشت

 
 منابع

  ارتقاء   ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  »سیاست  ،( 1398)  بنی اشرف    امیرحسین سید  و  قدر   احمدیان،

 . 38 شماره ،المللیبین و سیاسی تحقیقات  شأن«،

ای ابگوی رقابت  تحلیل مقایسه» ،( 1400) قاسم رحیمی چسلیو  مهناز گودرزی ،سید جواد، زادهجمعهامام 

و   متحد  اوراسیای ایاال   در  روسیه  اوراسیای «،  ( 2020-2000)  مرکزی  فدراسیون  مطالعات 

 ، تابستان. 1، شماره مرکزی

ناصر پور حسن  اسرائیلمؤبفه، »( 1387)  ،  استراتژیک  هار و  ب،  فصلنامه مطالعات فلسطین،  «های فرهنگ 

 .9و  8تابستان، شماره 

، سیاست خارجی،  «صهیونیستی نظامی رژیم راهبرد و راهبردی فرهنگ»(، 1398پورآخوندی،  نادر) 

 . 2، شماره33سال

اهلل)   در   روسیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اختالف  و  همکاری   های  زمینه  بررسی»(،  1398درآینده، روح 

 30شماره اسالم،  جهان سیاسی مطالعات ، «بحران سوریه

،  28/9/1398استخراج     خیتار،  حرم«  مداف   شهدای  »آمار  ،( 18/6/1398)  ، سیدمحمدعلی محالتیشهیدی  

https://www.sedayemodafean.org/akhbar/9006 
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