سخن پژوهشکده
ســیر ســریع تحــوالت در منطقــه غــرب آســیا بــه مــرزی رســیده اســت کــه هــر محقــق حرفــه ای را جــا مــی گــذارد،
امــا اشــتباه نبایــد کــرد! نبایــد تســلیم ســرعت و تغییــر شــد .چــرا کــه دقــت و اقــدام ســنجیده ،مســتلزم زمــان و غــور
عمیــق و مباحثــه مســتدل اســت و اینهــا میســر نمــی شــوند مگــر بــا فهــم دقیــق متــون و تصمیــم آگاهانــه با بــرآورد
نتایــج هــر اقــدام .بــر ایــن اســاس ،مرکــز پژوهشــهای علمــی و مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانــه و بــازوی فکــری آن
یعنــی پژوهشــکده بــر آن شــدند تــا برخــی متــون مهــم و دوران ســاز و فــوری را بــه مترجمــان کاربلــد و متخصــص
بســپارند و ایــن متــون در کنــار انتشــار مجــازی ،نســخه چاپــی هــم داشــته باشــند.
انتظــار ایــن اســت کــه مجموعــه ترجمــان اســتراتژیک خاورمیانــه بتواند ضمــن تولیــد ادبیات شایســته و مرتبــط ،راهی
یــا الگویــی باشــد بــرای نــگارش ،گــزارش و پایــش رخدادهایــی کــه مــورد نیــاز و اطــاع دانشــوران و سیاســتگزاران می
توانــد بــود .پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانــه در فصــل نویــن فعالیــت هــای خــود ،در نظــر دارد بــا گزینش
و ســفارش ایــن قســم متــن هــای اساســی بــه شــناخت و توســعه منافــع ملــی یــاری برســاند و یــاور تصمیــم ســازان و
اصحــاب آکادمــی باشــد تــا بــه جــای دویــدن در پــی حــوادث ،مدبرانــه و دوراندیشــانه بیندیشــند .همیــن جــا فرصت را
مغتنــم شــمرده از جمیــع پژوهشــگران مســایل جدیــد خاورمیانــه دعــوت می کنیم متــن های تــازه ،معتبــر و متمایز و
مانــا را انتخــاب و جهــت انتشــار در قالــب ترجمــان اســتراتزیک خاورمیانــه ،پیشــنهاد نماینــد .بــه امید ســرفرازی میهن
اســامی مــان ،ایــران ،بــا یــاری حضــرت یــزدان و رهنمایــی اســتادان حرفــه ای و کاربلد.
گفتنــی اســت نظــر مطروحــه در ایــن اســناد بــه هیــچ وجــه نظــر مرکــز پژوهشــهای علمــی و مطالعــات اســتراتژیک
خاورمیانــه نیســت و نشــر آن بــه منزلــه تأییــد محتــوا نمــی باشــد .مقصــود اصلــی ،اطــاع از نحــوه نــگاه و نقشــه راه
دیگرانــی اســت کــه در مــورد ایــران اندیشــه و کار مــی کننــد.
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چکیده:

امنیتی اسراییل را در قالب یک گزارش راهبردی منتشر کرده است .این گزارش در هفت فصل مجزا که
عبارتند از :فصل اول ،سیستم بینالمللی :رقابت ابرقدرت و دشواریهای عملکردی؛ فصل دوم ،سیستم
منطقهای :کشمکش برای شکلدهی به خاورمیانه؛ فصل سوم ،ایران :سرپیچی و جسارت و چالشهای
درونی؛ فصل چهارم ،مناطق شمالی :به سوی یک نزاع گسترده؛ فصل پنجم ،سیستم فلسطینی :تضعیف
شده و نزدیک به تشدید؛ فصل ششم ،جامعه اسرائیلی :چالشها در برابر انعطاف پذیری اجتماعی؛ فصل
هفتم ،محیط عملیاتی :قابلیتهای جدید محور رادیکال شیعه تدوین شده ،تالش دارد تا چالشهای
امنیتی اسراییل را شناسایی کند و توصیههای الزم به مقامات سیاسی صهیونیست ارائه گردد .از یک
سو ،آنچه در ارزیابی راهبردی  2020اسرائیل قابل ذکر است اینکه نشان می دهد رویکرد اسراییل به
مجموعهای از چالشهای عمده امنیت ملی شامل :تنش فزاینده با ایران در خصوص موضوع هستهای،
تالش آن برای تاســیس پایگاه نظامی در ســوریه و دیگر نواحی ،استقرار تجهیزات عملیاتی در برابر
اسراییل؛ تالش حزب اهلل برای دستیابی به تواناییهای حمله در مقیاس بزرگ؛ و اقدامات حماس برای
کاهش فشــار بر غزه و تأثیرگذاری بر پارامترهای توافق با اسرائیل است .از سوی دیگر ،ترور هدفمند
سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده پیشین نیروی قدس ایران ،توسط ایاالت متحده در اوایل سال ،2020
ارزیابی بیشتری را در مورد پتانسیل این درگیریها افزایش میدهد .این رویداد زمینه جدیدی را ایجاد
کرده و میتواند به یک نقطه عطف استراتژیک تبدیل شود .اینها و چالشهای دیگر در برابر بحران سیاسی
مداوم در اسرائیل و رقابت استراتژیک بین قدرتهای جهانی در حال آشکار شدن است که به نوبه خود
مشــکالت عملکردی در سیســتم بینالمللی ایجاد میکند .نتیجه گیری ناگفته از این تحوالت ،نیاز
اسرائیل را برای تدوین یک استراتژی جدید بیشتر میکند .بنابراین ،آنچه در این گزارش مفصل برای
سیاستگذاران اسرائیلی توصیه شد اینکه پس از چندین سال بهبود در وضعیت استراتژیک اسرائیل،
"پنجره فرصت" استراتژیک ،که به اندازه کافی استفاده نشده است ،به نظر میرسد در حال بسته شدن
است .تهدیدهای رو به رشد نیازمند بازنگری در مفهوم امنیتی اسرائیل ،سیاست دفاعی ،تخصیص منابع
و استراتژیهای به روز است .دو راهکار ممکن برای استراتژی اسرائیل وجود دارد :یکی احتیاط و ثبات
است  -تأکید بر گفت و گو ،تنظیمات و کنار آمدن با تهدیدهای موجود و در حال توسعه ،برای خنثی
کردن آنها تا تحقق نیافته باشند .مورد دوم پیشدستانه و پیشگیرانه-هجومی است و تهدیدات را برطرف
و از بین میبرد اما میتواند به جنگ در عرصههای مختلف منجر شود.
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توصی هها:

شهای امنیت ملی در چندین احتیــاط الزم در مــاه های آتــی ،دولت جدید
• انبوهی از چال 
یبایســت راهبردهای امنیت ملی اسرائیل را به
م 
جبهه
تها در میان
یتواند منجر به تنش روز رسانی کند ،ضمن تعیین اولوی 
• سیاست فعلی اسرائیل م 
جبه ههای مربوطه و بحث بر سر مفاهیم اساسی
و جنگ تمام عیار شود.
• بحران سیاسی اسرائیل مانع تدوین استراتژی امنیتی
یشود.
مرتبط با آن م 
افزایش احتمال جنگ
تهایش در زمین ههای
در هسته ارزیابی استراتژیک سال  2020تنشی بین قدرت آشکار اسرائیل و موفقی 
مختلف ،و این احتمال که وضعیت مثبت امور خود را موقت و شــکننده باشــد ،وجود دارد .این تنش
یتواند در سالهای آتی منجر به یک اختالف و نازع تمام عیار و
ریشــه در چند عامل مختلف دارد که م 
یشود :افزایش
شهای امنیت ملی م 
حتی جنگ شود .این موارد شامل رویکرد اسرائیل به یک سری چال 
جســارت ایران بر سر مساله هست های و تالش در تجمع نیرو در سوریه و دیگر مناطق ،تالش برای قرار
تهای دقیق حمله در
تهای عملیاتی در برابر اســرائیل ،تالش حزب اهلل جهت کســب قابلی 
دادن قابلی 
1. Itai Brun
2. Itai Shapira
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چالشهای در حال رشد برای استراتژی فعلی اسرائیل
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مقیاس باال ،و تالش حماس برای کم کردن فشار از روی غزه و اثر گذاری بروی پارامترهای موجود جهت
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دستیابی به قراردادی با اسرائیل.
تمتحده در اوایل سال ،۲۰۲۰
ترور هدفمند قاســم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس ایران توســط ایاال 
یدهد .این رویداد زمینه جدیدی ایجاد
به ارزیابی در مورد پتانســیل تشدید جنگ ،اهمیت بیشتری م 
شهای دیگر در
شها و چال 
یکند و ممکن اســت تبدیل به یک نقطه عطف استراتژیک شود .این چال 
م 
تهای جهانی
سزمینه بحران سیاسی در حال پیشرفت در اسرائیل و رقابت استراتژیک بین قدر 
برابر پ 
یکند .نتیجه روشن
نالمللی ایجاد م 
یشود که به نوبه خود مشکالت عملکردی در سیستم بی 
آشــکار م 
این تحوالت نیاز اسرائیل به تدوین یک استراتژی جدید است .

فروپاشی جهانی
ینظمی روبرو است .بازیگران اصلی
در آغاز دهه سوم قرن بیست و یکم ،واضح است که نظم جهانی عمدتا با ب 
تمتحده ،چین و روسیه) رهبری
تهای جهانی (ایاال 
تها هستند که توسط قدر 
نالملل هنوز دول 
در نظام بی 
نهای تروریستی ،و
یسازی ،سازما 
لهای تکنولوژی و جهان 
یشوند ،اما سنگینی بازیگران غیردولتی (غو 
م 
شیافته اســت .نگرانی اقتصادی در همه جا مشهود است و از این میان به قیامی
بازیگران مســتقل) افزای 
یشود .جهان به گون های
گهای تجاری) منجر م 
عمومی علیه نخبگان و علیه جهانی شدن (و همچنین جن 
یسازد ،و پدید ههای اجتماعی محلی و فرهنگی
عتر اید هها را ممکن م 
شــبک های شد هاست که انتقال سری 
یافتند .در همین
یشدند بیشتر اتفاق م 
لتصور تلقی م 
یشوند .رویدادهایی که در گذشته غیرقاب 
جهانی م 
نها حمایت عمومی را از طریق پیا مهای ساده و
شیافته است .آ 
حال ،نفوذ سیاستمداران پوپولیستی افزای 
کنند.
ی 
نها است ،بسیج م 
یکند و ارائه «حقایق جایگزین» که به نفع آ 
جذاب که احساسات مردم را جلب م 
سیستم بینالمللی رقابت ابرقدرتی و مشکالت عملکردی
یدهد که از مشکالت عملکردی در
نالمللی را مورد بحث قرار م 
فصل اول بررسی استراتژیک سیستم بی 
یبرند.
شهای داخلی مربوطه خود رنج م 
تهای جهانی و چال 
سزمینه رقابت استراتژیک بین قدر 
مقابل پ 
بازیگران غربی به دلیل اهمیت فزاینده آســیای شرقی ،ترس از درگیری نظامی و تغییر در بازار انرژی،
یرسد
نها برخوردار باشد .با این حال ،به نظر م 
مشــتاق هستند که خاورمیانه از اولویت کمتری برای آ 
یشوند.
تهای آشکار مانع از این هدف م 
که پیشرف 

یماند ،اما تحت
یترین قدرت جهانی باقی م 
یها به عنــوان قو 
تمتحــده از لحاظ منابع و توانای 
• ایاال 
رهبری ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،تمرکز بیشتر بر منافع ملی محدود شد هاست .این امر یک سال
یها و نمادهای
یکند که در سایه استیضاح برگزار خواهد شد .حمله به آمریکای 
انتخاباتی آشفته را آغاز م 

تمتحده را به کشتن سلیمانی و تقویت موضع
آمریکایی (به عنوان مثال ســفارت آمریکا در عراق) ایاال 
ایران باشد.

• روســیه بخشــی از این خال را که سیاست آمریکا در خاورمیانه بر جای گذاشته است را به شدت پر
شهای داخلی است که
سجمهور کهن هکار روسیه ،در حال کنار آمدن با چال 
یکند .هرچند ،پوتین ،رئی 
م 
نالمللی است .این امر کسانی را که به دنبال نشان
شهای بی 
بخشی از آن ناشی از خستگی عمومی از نمای 
یکند.
شزدایی هستند ،تقویت م 
دادن رویکردی واقع گرایان هتر نسبت به غرب و ایجاد فرآیندهای تن 
یبرد ،اما میزان
• چین از قدرت اقتصادی خود در جهت نفوذ سیاســی و افزایش قدرت نظامی بهره م 
یکند ،که منجر
شهایی در رابطه با ثبات داخلی خود مقابله م 
رشــد چین نیز کم شــده و او هم با چال 
یشود .چین در خاورمیانه فعال است،
به تخصیص منابعی برای تشدید کنترل خود در عرصه داخلی م 
اما منافع آن عمدتا بر حوزه اقتصادی ،همراه با فعالیت سیاسی نمادین و نشان ههای اولیه حضور نظامی
متمرکز است.

شهای پناهندگان و مهاجرت ،تقویت افراط گرایان
فهای اقتصادی ،چال 
• ثبات اروپا با گسترش شکا 
یکنند،
یگرایی حمایت م 
در جناح راست و چپ ،و تشدید بحث بین طرفداران اتحادیه و کسانی که از مل 
شبینی پایان دوره
تضعیف شــده اســت .عالوه بر این ،تغییراتی در تعادل قدرت درون اروپایی (در پی 
تمتحده وجود دارد.
مرکل ) و درک فزاینده از نیاز به کاهش وابستگی نظامی و اقتصادی به ایاال 

ترور هدفمند ســلیمانی حداقل در کوتا همدت به نفع اســرائیل اســت و بر نیاز به همکاری استراتژیک
شهای منطق های
یکند .با این وجود ،اسرائیل ظاهرا باید با بیشتر چال 
تمتحده تاکید م 
اســرائیل با ایاال 
بــه تنهایی مقابله کند .عالوه بر این ،خطرات برخورد با آمریکا در چند حوزه وجود دارد :روابط با چین،
لهای گفتگو با روسیه ،و بحران روابط بین رهبری
پتانسیل (هرچند بعید) برای توافق آینده با ایران ،کانا 
تها به کاخ سفید بازگردند.
تمتحده ،به خصوص اگر دموکرا 
فعلی اســرائیل و حزب دموکرات در ایاال 
تهای جهانی نیز فرصتی برای اسرائیل است ،که باید سیاست
در عین حال ،رقابت استراتژیک بین قدر 
تمتحده (شاید حتی ایجاد یک «اتحاد نوآوری استراتژیک ) »1را شکل دهد ،در
مبتنی بر همکاری با ایاال 
یشود .همه اینها نیازمند
قتر م 
حالی که ورود آن به بازارهای در حال رشد و تقویت روابط با اروپا عمی 
تهای جهانی ،و به طور خاص ،گفتگو و
مدیریت دقیق خطرات در روابط اســتراتژیک اســرائیل با قدر 
آمریکایی.

تمتحده است :دولت ،مردم ،رسان هها ،و یهودی های
هماهنگی با تمام نهادهای مربوطه در ایاال 
1. strategic innovation alliance

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -اسراییل در آستانه تنش :چالشهای گوناگون :مستلزم راهبردی نو

یرســد که آمریکا به دنبال رویارویی گســترد های با
خود در منطقه هدایت کرد .با این حال ،به نظر نم 
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ســه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی و پایان جنگ سرد ،مکتب لیبرال  -دموکرات حتی
ندهنده یک جایگزین ایدئولوژیک مخالف مانند کمونیسم یا فاشیسم
یک دشمن جهانی ندارد که نشا 
شهای آن مخالف هستند ،با
باشــد .با این حال ،این مکتب با دشــمنان متعددی مواجه است که با ارز 
یبرند .این چالش در
یکنند ،و جهان و نظم دولتی «غیر لیبرال» متفاوتی را پیش م 
نهادهای آن مبارزه م 
سه زمینه در جریان است :با نیروهای رقابتی در جنگ بر سر نظام جهانی؛ با عناصر براندازنده  -در راست
یهای لیبرال غربی؛ و با یک الگوی جایگزین از حکمرانی و ساز
و چپ سیاسی  -در درون خود دموکراس 
و کار های پیچیده تری از سرکوب و نظارت در کشورهای غیر دموکراتیک .مکتب لیبرال دموکرات هنوز
ندهنده کاهش جایگاه و گسترش
صهای مختلف نشا 
هم از حمایت گســترده برخوردار است ،اما شاخ 
حترین
یرسد اقتصاد کاپیتالیسم پیروز است ،چرا که برخی از واض 
آن اســت .به طور همزمان ،به نظر م 
لهای مختلف آن را پذیرفت هاند.
حامیان نظام غیر لیبرال نیز به شک 
سیستم منطقهای :تالش برای شکلدادن خاورمیانه
یدهد که به تجربه مبارزه آشــفته بر سر شکل دادن
فصل دوم سیســتم منطق های را مورد بحث قرار م 
نها ریختند و
یدهد .در اواخر ســال  ۲۰۱۰و اوایل ســال  ،۲۰۱۱مردم عرب به خیابا 
خاورمیانه ادامه م 
خواستار سرنگونی تعدادی از رژی مهای سنی عرب شدند .این تظاهرات ،آغاز تحوالت منطق های را نشان
لهای پس از آن شد .نه سال بعد ،تحوالت منطق های
داد که منجر به توالی چشــمگیری از وقایع در سا 
یشود .منطقه
یثباتی مشخص م 
لتوجه ،عدم اطمینان و ب 
یثباتی قاب 
ادامه دارد و خاور میانه همچنان با ب 
در میانه یک بحران عمیق قرار دارد که در فرآیندهای اهمیت تاریخی منعکس شد هاست .مبارزه بر سر
شخصیت خاورمیانه در دو حوزه و در طول خطوط متعدد اشتباه همچنان ادامه دارد:
یکنند (محور
• در نظــم منطق های  -بین چهار اردوگاه که بر ســر اید هها ،قدرت ،نفوذ و بقا مبارزه م 
تهای
نالمسلمین ،و جریان سلفی  -جهادی ) .قدر 
تهای سنی عملگرا ،جریان اخوا 
شیعه رادیکال ،دول 
یکند.
نالمللی نیز در این مبارزه درگیر هستند و اسرائیل نیز نقش غیر مستقیمی ایفا م 
بی 

• در درون خود کشورها  -بین حکومت و مردم .اساس این مبارزه مشکالت اساسی منطقه است که در
کهای خارجی)
طول دهه تحوالت منطق های (بیکاری ،فساد ،نابرابری و اتکای بیش از حد به نفت و کم 
لتوجهی متشنج شد هاست و اعتراضات
تشدید شد هاست .در طول سال گذشته ،فضای داخلی به طور قاب 
گسترد های در سودان ،الجزایر ،مصر ،عراق ،لبنان و حتی ایران رخ داد هاست.

شهایی برای ثبات خود مواجه هستند.
مهای خاورمیانه با چال 
در نتیجه مبارزه در این دو حوزه ،همه رژی 

در یک طرف طیف ،کشــورهایی هستند که در حالت جنگ باقی ماند هاند  -مانند یمن ،لیبی و سوریه.
نها اعتراضات
جفارس و ترکیه .در میانه ،کشــورهایی هستند که در آ 
مراکش ،تونس ،کشــورهای خلی 
مدنی در پاسخ به مشکالت اساسی در حال پیشرفت آغاز شد -مانند سودان ،الجزایر ،مصر ،عراق ،لبنان
لتوجه اســت ،زیرا از اختالفات قومی فراتر رفته و بازتاب
و ایران .تظاهرات در عراق و لبنان به ویژه قاب 
لتوجهی از تظاهر کنندگان است .در عین حال ،ترور سلیمانی
احساسات ضد ایرانی در میان بخش قاب 
یشود.
موجب تشدید احساسات ضد آمریکایی م 

یکند
اسرائیل یک بازیگر منطق های پیشرو است که برای محدود کردن نفوذ محور شیعه افراطی کار م 
یکند .هرچند درگیری با
تهای سنی عملگرا حفظ م 
و در این راســتا همکاری رو به افزایشــی را با دول 
اسرائیل همچنان یک موضوع حساس در میان مردم منطقه است ،اما مساله اصلی اشغال رژی مها نیست.
با این حال ۲۵ ،سال پس از امضای توافقنامه صلح بین اسرائیل و اردن ،روابط دو جانبه در سطح بحران
رو به وخامت گذاشته ،وضعیتی که نیازمند توجه فوری اسرائیل است.
چهار اردوگاه خاورمیانه

ایران :مقاومت و جسارت در کنار چالشهای داخلی
فصل ســوم به ایران میپردازد که محور رادیکال شیعه را رهبری میکند و جدیترین تهدید برای
امنیت اسرائیل اســت .در میان اردوگاههای منطقه ،این اردوگاه ســازمانیافتهترین و انسانیترین
اردوگاه اســت ،از ابزارهای گوناگون سیاســی و نظامی برای نفوذ اســتفاده میکند ،در بسیاری از
حوزههــا فعالیت میکند ،و در حال پیشــرفت در تالشهای خود برای ایجــاد یک نظم منطقهای
متفاوت ،طرفدار ایران و ضد غربی است.
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نها شکننده است  -اردن،
در ســوی دیگر ،کشورهایی هستند که نسبتا پایدار هستند ،اگر چه ثبات آ 
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تهای منطق های آن مشخص شد ،و در طول سال
ســال  2019در مورد مساله هســت های ایران و فعالی 
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تمتحده شــدت گرفت .در سال اول پس از اینکه آمریکا از قرارداد هست های در ماه می
رویارویی با ایاال 
 ۲۰۱۸کنار هگیری کرد ،ایران به تعهدات خود براســاس این توافقنامه پایبند ماند ،اما در ســال ۲۰۱۹
سیاست آن تغییر کرد و با دقت و به تدریج شروع به کاهش این تعهدات کرد .عالوه بر این( ،بر مبنای
تمتحده ،به ویژه
کآمیز در خاورمیانه علیه متحدان ایاال 
یها) ایران فعالیت نظامی تحری 
ادعای اســرائیل 
تمتحده ،در حمله به هواپیماهای
نسعودی (آرامکو) ،و علیه خود ایاال 
حمله به تاسیسات نفتی عربستا 
تمتحده و حمله
بدون سرنشین آمریکایی و هدایت نمایندگانش در عراق برای حمله به پایگا ههای ایاال 
به سفارت در بغداد را به عهده گرفت .از سال  ،۲۰۱۸ایران و اسرائیل نیز در یک رویارویی مستقیم اما
محدود بود هاند ،که امسال شاهد درگیری ایران در سوریه هستیم.

پشت سر هم ،ایران به تقویت نیروهای نظامی خود در سوریه ،عراق ،لبنان و یمن با هدف افزایش نفوذ
خود ،کاهش نفوذ آمریکا و ایجاد پایگاههای فعالیت بالقوه برای حمله به اسرائیل و عربستانسعودی
ادامــه میدهد .برای چنین فعالیتهایی ،ایران به نیروهای محلی وابســته اســت که به آن آزادی
عملیات (نظامی و دیگر موارد) میدهند -اولین و مهمترین شــان حزباهلل در لبنان و رژیم سوریه،
همراه با شــبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در سوریه ،عراق و لبنان و حوثیها در یمن میباشد .در
عرصه فلســطین ،حمایت ایران از جهاد اســامی و حماس ادامه دارد ،که در سرمایهگذاری و دانش
فنی برای تولید راکت و موشک و سالحهای دیگر نمود پیدا کردهاست .پس از کشته شدن سلیمانی،
ایران پاســخ محدودی را انتخاب کــرد که منجر به درگیری تمامعیار با ایاالتمتحده نشــود .خود
سلیمانی بود که تحلیل و برنامهریزی اقدامات از این دست را در منطقه هماهنگ و روابط ایران را با
نمایندگیها در منطقه کنترل کرده بود .به عالوه ،پس از ســقوط هواپیمای اوکراین ،ایران با بحران
داخلی مواجه شــد .با این وجود ،هنوز خیلی زود اســت که بخواهیم تاثیر ترور سلیمانی را بر عزم و
اســتقامت ایران ارزیابی کنیم ،چرا که در ماههای پایانی سال  ۲۰۱۹به رهبری قابلیتهای آن علیه
اسرائیل و پروژه موشکی هدایت دقیق حزباهلل آشکار شد.

تمتحده هیچ استراتژی بلند مدتی به جز
نبست رسید هاند :ایاال 
در مورد مســاله هست های ،طرفین به ب 
فنشــده است ،ندارد .اروپائیان
مهای اقتصادی و تالش برای توافقی که پارامترهای آن تعری 
ادامه تحری 
یدهند اقدامات جسورانه ایران را ک ماهمیت جلوه دهند.
یها هســتند و ترجیح م 
نگران تشدید درگیر 
و خود ایران قصد ندارد در صورت عدم برآورده شــدن خواست ههای خود در مورد تحری مها ،به مذاکرات
یدهد.
بازگردد و همچنان به پیشبرد اهداف هست های خود ادامه م 

تزمان
برای اسرائیل در سال  ،۲۰۲۰در صورتی که ایران تصمیم به انجام این کار بگیرد ،پیامد اصلی ،مد 
یشود  -احتمال موفقیت در مذاکرات
او در یک ســال انتخاباتی ،خطر دیگری برای اسرائیل محسوب م 
در مورد یک معامله هست های جدید که ظاهرا به عنوان یک توافق بهبود یافته ارائه خواهد شد ،اما منافع
اسرائیل را بیشتر نخواهد کرد .مخصوصا در سایه ترور قاسم سلیمانی ،چش مانداز این توسعه اندک است.
یرســد که با وجود تداوم وضعیت دشوار اقتصادی ،اقتصاد
صها ،به نظر م 
با توجه به تعدادی از شــاخ 
لهای اقتصاد کالن ،زندگی
مها است .با این حال ،این شک 
ایران در حال تثبیت و سازگاری با رژیم تحری 
تآمیز پیوست هاند را بهبود نبخشید هاند.
شهروندانی که در ماه نوامبر به اعتراضات گسترده عمومی خشون 
این اعتراضات بر سر مساله اقتصادی متمرکز بوده و بر مخالفت با رژیم تاکید داشتند.
یایی است که بتواند
لهای پیش رو شکل دادن استراتژ 
مترین چالش اسرائیل در مقابل ایران در سا 
مه 
در جنبه های مختلف و زمین ههای مختلف اعمال فشار کند ،بدون آنکه بخواهد وارد تقابلی در مقیاس
تمتحده را حفظ کند.
بزرگ با ایران و حزب اهلل شود در حالی که نزدیکی خود با ایاال 
یبایست روی گزینه معتبری کار کند تا بتواند روی ایران اعمال فشار نماید و
در عین حال ،اســرائیل م 
درک متقابلی با ایاالت متحده بر روی ســه ســناریوی مشکل ساز داشته باشد :اولین مورد از سر دادن
دوباره مذاکرات بین ایران و ایاالت متحده اســت ،تا توانایی ایران برای غنی ســازی اورانیوم را محدود
ســازند بدون آنکه امتیازی در مقابل بدهند .دومین مورد تشــدید نظامی بین ایران و اسرائیل است ،و
یباشد ،درحالیکه ایران به جمع آوری مواد شکاف
سومین مساله پیشرفت ایران در برنامه هســت های م 
یدهد که به کاهش چشمگیری در زمان دستیابی به
پذیر و دستیابی به سطوح باالتر غنی سازی ادامه م 
یتوانند به توافقات
یشود .اسرائیل و ایاالت متحده بر سر این سه مساله خاص م 
حهای اتمی منجر م 
سال 
خوبی برسند مخصوصا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ.
منطقه شمالی :به سوی درگیری در مقیاس بزرگ
یرود .این
گترین تهدید نظامی برای اسرائیل به شمار م 
یپردازد که بزر 
فصل چهارم به منطقه شمالی م 
یگیرد :اولین و مه مترین شان حزب اهلل لبنان،
تهدید از جانب ایران و نمایندگانش در منطقه نشــات م 
رژیم اســد و نیروهای شبه نظامی در ســوریه و عراق که تحت رهبری ایران هستند .نیروهای ایرانی و
همچنین نیروهای حزب اهلل که در سوریه فعال هستند .در سوریه نیروهای پیشرفته عملیاتی روسی نیز
یتوانند بطور چشمگیری آزادی عمل اسرائیل را در لبنان
حضور دارند ،که اگر روســیه تصمیم بگیرد م 
و سوریه بگیرند.
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حهای هست های است .موقعیت سیاسی ترامپ و ماهیت رفتار
کوتاه شده مورد نیاز برای دستیابی به سال 
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گها "1شناخته شده است.
لهای اخیر استراتژی اسرائیل در این منطقه به نام "مبارزات بین جن 
در سا 
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تحلیلی درست از شرایط در زمین ههای مختلف منجر به ارزیابی رهبران سیاسی و رهبران ارشد نظامی
یتوانند خطرات و تهدیدهای پیش رو را کاهــش دهند بدون آنکه وارد
شــد که با مدیریت صحیــح م 
یخواهد.
درگیری با مقیاس بزرگ شوند ،چیزی که اسرائیل نم 
تهای عملیاتی مداوم ،جسورانه و تخیلی شد که از سال  ۲۰۱۳شامل صدها
این ارزیابی دقیق باعث فعالی 
حمله به مجموع های از اهداف در قلمرو سوریه و در صحنه های دیگر بود هاست این فعالیت در درجه اول
شهای بسیج
باهلل و در طول دو سال گذشته ،همچنین علیه تال 
حهای پیشرفته به حز 
علیه انتقال سال 
شهای آن برای ایجاد یک کریدور زمینی از ایران ،از طریق عراق و سوریه
نظامی ایران در سوریه و تال 
به لبنان بود .در طول سال  ۲۰۱۹مشخص شد که سرزمین عراق نیز توسط ایران به عنوان یک پایگاه
یگیرد.
احتمالی برای حمله به اسرائیل با موشک مورد استفاده قرار م 

یدهد که دستاوردهای مهمی به دست آورد هاست .در حالی
بررسی گسترده این استراتژی اسرائیل نشان م 
که این امر منجر به خروج نیروهای ایرانی از ســوریه نشــده است (و به احتمال زیاد هدف این هدف بلند
پروازانه را در وهله اول دنبال نکرده اســت) ،نشان ههایی وجود دارد مبنی بر این که میزان تجمع نیروهای
تتاثیر اقدامات اسرائیل قرار گرفته
شیافته اســت ،و ماهیت استقرار نیروها نیز ممکن است تح 
ایران کاه 
یرسد که تالقی عوامل منجر به وضعیتی شد هاست که در آن
باشد .با این حال پس از هفت سال ،به نظر م 
یتواند
یکند ،و م 
کهای بیش از حد مقابله م 
ارزش استراتژی فعلی اسرائیل به اوج خود رسید هاست ،با ریس 
باهلل هنوز هم مصمم و مهار شد هاست ،اما
منجر به یک درگیری در مقیاس بزرگ و حتی جنگ شود .حز 
مصمم به حفظ خطوط قرمز در مقابل اسرائیل (جلوگیری از حمالت در قلمرو لبنان ،و ظاهرا تلفات میان
اعضای سازمان در سوریه) و تبدیل تعداد زیادی موشک و راکت در اختیار خود به سال حهای دقیق است.
تهای مربوط به پروژه موشــکی هدایت دقیق از ســوریه به لبنان بر چالشی که
انتقال مرکز ثقل فعالی 
اســرائیل با آن مواجه اســت تاکید دارد .خطرات تشدید به وضوح توسط حوادث اواخر آگوست و اوایل
باهلل کشته
کهای ضد تانک حز 
یها توسط موش 
سپتامبر  ۲۰۱۹نشان داده شد ،به خصوص اگر اسرائیل 
یتواند در دو سناریوی اصلی تحقق
یشدند .چنین افزایشی ،اگر به یک جنگ تما معیار تبدیل شود ،م 
م 
بتر از جنگ دوم لبنان
باهلل در لبنان ،که بســیار شدیدتر و مخر 
یابد« :جنگ ســوم لبنان» تنها با حز 
باهلل لبنان و همچنین علیه نیروهای ســوریه و عراق ،و
خواهد بود؛ و «اولین جنگ شــمالی» علیه حز 
شــاید حتی ایران و کشورهای دیگر .در صورتی که ایران به اهداف اسرائیلی در پاسخ به ترور سلیمانی
یرود که اسرائیل با یک
یتواند گسترش یابد .در این سناریوها ،انتظار م 
حمله کند ،مقیاس سازی نیز م 
1. campaign between wars

کهای با هدایت دقیق
نها موش 
نب هزمین بزرگ در جبهه داخلی مواجه شود ،که برخی از آ 
موشک زمی 
بنیه عمومی و اعتماد به رهبری سیاسی و نظامی.
یکند تا یک بحث اساسی در مورد منافع کلی و خطرات
خطرات تشــدید همچنین اســرائیل را ملزم م 
شهای انباشت
شها برای جلوگیری از فرآیندهای تقویت متعارف دشــمن انجام دهد (بر خالف تال 
تال 
نها استفاده
هســت های ،که در آن توافق گسترد های وجود دارد که در آن باید از زور برای جلوگیری از آ 
یشود) .با توجه به پروژه موشکی هدایت دقیق ،بحث باید آسیب
شود ،همانطور که در دکترین شروع م 
حهای دقیق را در مقابل امکانات (دفاعی و تهاجمی) برای اقدام علیه
احتمالی ناشــی از استفاده از سال 
باهلل و
آن ارزیابی کند .در این چارچوب ،یک بحث عمیق نیز باید در مورد ایده حمله پیشگیرانه به حز 
نبندی مناسب برای چنین حمل های ،در مواجهه با پیشرفت در پروژه دقیق صورت گیرد.
زما 
روشهای بررسی دقیق پروژه موشکی
گها ادامه دهید  -افزایش فعالیت برای آشکار کردن و حمله به «پروژه دقیق» به
●به مبارزه بین جن 
گها (در انواع حوز هها) .با این حال ،اثربخشی این احتمال محدود
عنوان بخشــی از مبارزه بین جن 
یتواند منجر به تشدید ناخواسته شود.
است ،و م 

●دفــاع  -مبنا قرار دادن پاســخ بــر روی قابلیتهای دفاعی فعال (سیســتمهای دفاع هوایی) و
قابلیتهای منفعل (ســپر) .با توجه به دامنه و دامنه قابلیتهای دشــمن ،این گزینه نمیتواند
پاسخ کاملی ارایه دهد.
نها در یک تهدید
تهای بازدارندگی اسرائیل و ایجاد آ 
●بازدارندگی  -مبنا قرار دادن پاســخ بر قابلی 
حهای دقیق .با این حال ،این احتمال شامل عدم
صریح و روشن با توجه به پیامدهای استفاده از سال 
یتواند بازدارندگی را خنثی کند ،که تا حد زیادی
کهای دقیق م 
قطعیت زیادی است ،و تعداد موش 
به زمینه و شرایط درگیری بستگی دارد.

●ضربــه پیشدســتانه .1مبنا قرار دادن پاســخ در مقیاس بزرگ حمله به سیســتم ســاح دقیق و
تهای تولید آن در آغاز جنگ ،قبل از استفاده .با این حال ،این گزینه شامل عدم قطعیت
زیرساخ 
زیادی است و به هوش دقیق و عوامل اضافی بستگی دارد.

باهلل در زمانی که برای اسرائیل بهینه است.
●حمله پیشــگیرانه .2حمله غافلگیرانه پیشگیرانه به حز 
یتواند به خوبی منجر به جنگ شود (با احتمال زیاد جنگ
با این حال ،نتایج چنین حمل های ،که م 
یتواند برای اسرائیل دشوار باشد.
اول شمالی ) ،م 
1. Preemptive strike
2. Preventive attack
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هســتند؛ تالش برای نفوذ نیروهای زمینی به قلمرو خود؛ و یک حمله شناختی گسترده برای تضعیف
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سیستم فلسطینی :ضعیف و نزدیک به تشدید
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یشود :تشکیالت
یدهد که به دو زیر سیستم تقسیم م 
فصل پنجم سیستم فلسطین را مورد بحث قرار م 
یکند.
یکنــد و حماس که بر نوار غزه حکومت م 
خودگردان فلســطین که بر کرانه باختری حکومت م 
استراتژی دولت اســرائیل در طول دهه گذشته مدیریت درگیری به دنبال ممانعت از ایجاد یک دولت
فلسطینی در کرانه باختری بود هاست .با توجه به نوار غزه ،اسرائیل (بدون یک جایگزین) در واقع اقدام
کرد هاست تا حماس را به عنوان یک نهاد سیاسی  -هرچند ضعیف  -حفظ کند که هم بازیگران سرکش
یشود .در عمل ،سیاست اسرائیل در مورد تفکیک غزه
یکند و هم از حمالت بزرگ مهار م 
را محدود م 
یکند.
از کرانه باختری بر علیه آشتی بین حماس و مجلس عمل م 

اهداف فوری تشــکیالت خودگردان 1فلسطین بقا ،تثبیت حکومت فتح و تضمین میراث محمود عباس
است .فتح که رهبری تشکیالت خودگردان را به عهده دارد ،هدف انتقادات شدید قرار گرفته و در حال
یتوان بدون از دست دادن دستاوردهایی که از پیمان اسلو به
حاضر بر ســر دوراهی قرار دارد :چگونه م 
دست آورد هاست ،به سوی اهدافش پیش رفت .در حالی که گاه به گاه چهر ههای ارشد تهدید به از بین
یرسد که
بردن تشکیالت خودگردان و «بازگرداندن کلیدها »2به اسرائیل می شوند ،اما در عمل به نظر م 
تشــکیالت خودگردان در مورد چنین اقدامی محتاط است .هماهنگی بین نیروهای امنیتی خودگردان
و ارتش اسرائیل ،مطابق با منافع خودگردان در جلوگیری از وقوع خشونت و در پرتو رد مداوم عباس از
ندهنده حمایت فزاینده مردم فلسطین از
یها نشا 
یرغم نظرسنج 
مسیر تروریسم ادامه دارد .این امر عل 
تآمیز است .در عین حال ،مساله فلسطین به تدریج مرکزیت خود را در گفتمان منطق های
مبارزه خشون 
یدهد.
نالمللی از دست م 
و بی 

در زیر این ظاهر ،رقابت برای رهبری فلســطین در روز بعد از عباس در جریان اســت .حماس احتماال
به تالش برای تسلط بر نهادهای  PAو نفوذ در صفوف ساف ادامه خواهد داد و سپس از عزیمت عباس
قتر کردن نفوذ خود در کرانه باختری استفاده خواهد کرد .اسرائیل توانایی به حداقل رساندن
برای عمی 
جگذاری» نکند،
تها را دارد .پس از خروج عباس ،تا زمانی که رهبر بعدی»تا 
آسیب و حتی ارتقای فرص 
یشود.
یکند که توسط دستگاه فتح یا در انتخابات عمومی انتخاب م 
به تقویت رهبری کمک م 

حمــاس بین مســئولیت خود بــرای اداره نوار غزه و هویــت آن به عنوان یــک جنبش مقاومت
گیر کردهاســت .از مارس  ،۲۰۱۸پس از ســه ســال و نیم ســکوت نســبی پس از عملیات تیغه
حفاظتی(3نامگذاری شده توسط نیروهای اسرائیلی) و عملیات بنیاد استوار (نامگذاری شده توسط
)1. Palestinian Authority (PA
2. return the keys
3. Operation Protective Edge

فلسطینیها) ،نوار غزه به یک انفجار شدید نزدیک شدهاست ،حتی اگر اسرائیل و حماس عالقهای
کردهاســت .این امر امکان تنظیم محدود با اســرائیل را فراهم کرد که شــامل اجازه دادن به پول
قطر به غزه ،در عوض تعهد به کاهش مقاومت مردمی در امتداد حصار اســت .در پشــت سر هم،
رهبران حماس در حال تشــدید بازدارندگی نظامی خود علیه اســرائیل هستند  -این سازمان در
پاسخ به فعالیت نظامی اسرائیل ،به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل در مذاکرات،
به منظور تســهیل وضعیت غیر نظامی در غزه ،شــروع به تیراندازی موشــکی میکند .مصر نقش
مرکــزی در ثبات غــزه دارد و خود را به عنوان میانجی انحصاری بین اســرائیل و حماس و جهاد
اسالمی قرار دادهاست.

یمدت بین اسرائیل و حماس
شبس طوالن 
گزینه ارجح و امکان پذیر برای پیشبرد منافع امنیتی اسرائیل ،آت 
لمالحظه بسته شدن
شبس از این نوع (به شکل «توافق») شامل کاهش قاب 
با میانجیگری مصر است .آت 
شبس گسترده نرسند
غزه و پیشبرد پروژ ههای زیربنایی خواهد بود .اگر اسرائیل و حماس به توافق بر سر آت 
یهای بزرگ نظامی در نوار غزه افزایش خواهد یافت .برای اطمینان ،یک
و آن را اجرا نکنند ،احتمال درگیر 
توافق پس از جنگ گسترده نظامی به اسرائیل اجازه خواهد داد تا از یک موقعیت سودمندتر و با بازدارندگی
شبس دست یابد .عالوه
نهای زیاد ،به آت 
تشده در مقابل حماس ،با این حال با هزینه آسیب زیاد و زیا 
تقوی 
بر این ،این تردید وجود دارد که آیا به اسرائیل شرایط مذاکره بهتری نسبت به آنچه که در حال حاضر می
یدهد یا خیر .از را ههای جایگزین قبل از اســرائیل ،هیچ راهی برای جلوگیری
توان به آن دســت یافت ،م 
از تجمع نظامی توســط حماس یا جهاد اسالمی در طول زمان وجود ندارد ،اما یک توافق ،بهبود وضعیت
یسازد.
امنیتی در پیرامون غزه و توجه به وضعیت بشر دوستانه در نوار غزه را ممکن م 

پیامدهای بحران استراتژیک در سیستم فلسطین به نفع اسرائیل نیست و احتمال افزایش شدت جنگ
یسازد تا معماری
در نوار غزه و کرانه باختری وجود دارد .با این حال ،وضعیت فعلی اســرائیل را قادر م 
یها ،حتی بدون توافق جامع ،ترویج جدایی سیاسی ،ارضی و جمعیتی
مطلوب تری از روابط با فلسطین 
و یک نهاد مستقل و متمایز فلسطینی در کرانه باختری را شکل دهد .این امر ،همراه با گا مهای محدود
یسازد .برای رسیدن به
در یک قرار داد در نوار غزه ،حداقل به تعویق انداختن درگیری آینده را ممکن م 
این هدف ،اسرائیل باید در طول دو کانال عمل کند:
• اولین هدف ،تقویت تشــکیالت خودگردان فلسطین به عنوان تنها نهاد مشروع برای توافق آینده ،و
تنظیم یک هدف سیاســی برای دستیابی به ترتیبات انتقالی است که تفکیک را شکل داده و شرایط را
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به تشــدید آن نداشته باشــند .رهبری حماس در غزه انتخاب تشدید یا تنظیم را به اسرائیل ارائه
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یکند.
حریزی م 
منطقه اسرائیلی  -فلسطینی طر 
• دومین این است که حماس را به عنوان نهادی که به طور موقت مسئول نوار غزه است ببینیم و در
شبس گسترده با آن دست یابیم.
لتوجه ،به آت 
ازای منافع اقتصادی قاب 

جامعه اسرائیل :چالشهای سازگاری اجتماعی
یدهد که در درجه اول با پیامدهای
فصل ششــم جامعه اسرائیل را در ســال  ۲۰۱۹مورد بحث قرار م 
گســترده بحران سیاسی در حال پیشرفت پس از دو دور انتخابات ملی و آماد هسازی برای دور سوم در
یشود.
مارس  ۲۰۲۰مشخص م 
نبســت انتخاباتی شامل ناتوانی در تشــکیل دولت ائتالفی ،و محدود کردن عملکرد منظم ادارات
این ب 
دولتی و توانایی دولت انتقالی برای تصمی مگیری در مورد مسائل بحرانی بود .به دنبال آن ،سال  ۲۰۱۹با
شهای
یهای مختلف ،به ویژه با توجه به توازن الزم بین ارز 
نبین 
گسترش مناقشات عمومی ناشی از جها 
نهای دموکراتیک ،لیبرال و سکوالر مشخص شد.
ملی و مذهبی و آرما 

ســال گذشته نیز شــاهد تضعیف بیشتر حس همبستگی در جامعه اســرائیل بودیم .این امر با شکاف
یرسد
یشود .به طور کلی به نظر م 
اقتصادی  -اجتماعی بین فقیر و غنی و بین مرکز و پیرامون مشخص م 
نکنند هتر
لتوجه باشد ،سال گذشته نشان ههای نگرا 
که حتی اگر اسرائیل کشــوری با قدرت داخلی قاب 
را مشاهده کرد هاست که به روند تسریع شده تضعیف همبستگی اجتماعی در گرو ههای اجتماعی ،بین
یکند.
گرو ههای اجتماعی و دولت ،و بین فرد و دولت اشاره م 

تحت شــرایط یک درگیری گســترده نظامی ،بسیج عمومی و تظاهرات حمایت از ارتش اسرائیل مانند
یمدت و تعداد زیاد تلفات و خســارات به جبهه
یهای طوالن 
یرود .با این حال ،درگیر 
گذشــته انتظار م 
یتواند
داخلی ،بدون آمادگی کافی شهروندان ،ممکن است مقاومت اجتماعی را تضعیف کند .این امر م 
نهای اضطراری و
یهای اقتصادی و مدنی دولت برای مدیریت موفق زندگی روزانه در طول زما 
در توانای 
یتواند فرآیند بهبود بعدی را مختل
حفظ تداوم عملکردی در طول یک درگیری منعکس شود ،و حتی م 
شهای آماد هسازی سیستم گسترده ،مطابق با یک برنامه بلند مدت
کند .بنابراین ،اســرائیل باید در تال 
سرمای هگذاری کند ،به طوری که آمادگی جبهه غیر نظامی در اسرائیل را از طریق ساخت و توانمندسازی
مهای مقاومت جدید و موجود تقویت کند.
مکانیس 
)1. The Institute for National Security Studies (INSS

اقلیت عرب
یگیرد :اول ،آرزوی روشن در میان اعراب
با سه گرایش اصلی که مملو از تناقضات داخلی است شکل م 
نها به
در اسرائیل ،به ویژه در میان نسل جوان ،برای یکپارچگی مدنی و حتی سیاسی ،همراه با تمایل آ 
حفظ هویت ملی جداگانه اســت .دومی دشمنی و فاصله بخش بزرگی از مردم یهودی نسبت به اقلیت
تهای
یدهد .روند سوم اجرای نســبتا موفق تصمیم دولت در توسعه اقتصادی جمعی 
عرب را نشــان م 
اقلیت در اسرائیل  ۲۰۱۶ - ۲۰۲۰است (تصمیم  ،) ۹۲۲که در حال حاضر به تسریع ادغام جامعه عرب
در بافت اجتماعی اسرائیل کمک کرد هاست .یک آزمون اساسی از روابط حساس دولت با بخش عرب این
یپردازد .موفقیت احتمالی در این زمینه
خواهد بود که چگونه به افزایش خشونت و جنایت در جامعه م 
شهای مشترک  -هنوز در مراحل اولیه خود  -بین موسسات دولتی و جامعه
حیاتی تا حد زیادی به تال 
عرب و رهبران آن بستگی دارد.

محیط عملیاتی :قابلیتهای جدید محور رادیکال شیعه
فصــل هفتم محیط عملیاتــی را مورد بحث قرار میدهد و به طور عمــده بر بهبود قابلیتهای نظامی
دشــمنان اســرائیل  -به خصوص آنهایی که به محور رادیکال شیعه تعلق دارند  -همانطور که امسال
توسط حمله ایران به تاسیسات نفتی در عربستانسعودی تاکید شد.
تها ،هم
کها و راک 
این پیش��رفت ،نتیجه چندین تالش نظامی مرتبط به هم است :افزایش تعداد موش 
به منظور بهبود قابلیت زنده ماندن ســازمانی و هم به منظور اشــباع سیست مهای دفاع هوایی اسرائیل؛
تشونده دقیق که بتوانند به مناطق غیرنظامی
کهای هدای 
تها و موش 
تالشی برای مسلح شدن به راک 
بپذیر (پایگا ههای نیروی
تهای نظامی آسی 
تهای ملی ) و سای 
بپذیر (برق ،گاز و دیگر زیرســاخ 
آســی 
هوایی و مکانهای فرماندهی نظامی) حمله کنند؛ هواپیماهای بدون سرنشین و سایر وسایل نقلیه هوایی
بدون سرنشــین نیز به منظور حمالت دقیق؛ بهبود اقدامات دفاعی هوایی به منظور خنثی کردن تاثیر
نیروی هوایی اســرائیل ،با توجه به نقش محوری شناخت هشــده آن در دکترین جنگی اسرائیل؛ بهبود
تهای سایبری؛ و برنام ههایی برای عملیات
مهای دفاعی ساحلی و جنگ دریایی؛ توســعه قابلی 
سیســت 
نها در سال جاری در معرض
لهای حمله (که برخی از آ 
نیروهای زمینی در قلمرو اسرائیل ،از جمله تون 
تهای تهاجمی و دفاعی ارتش اسرائیل
خطر قرار گرفته و خنثی شد هاند ) ،به منظور مختل کردن قابلی 
بپذیری به جبهه داخلی اسرائیل.
و افزایش آسی 
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روابط حســاس دولت اسرائیل با اقلیت عرب ،نوسانات و تغییرات عمیقی را تجربه کرد هاست .این رابطه
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نها را از یک دکترین پیروزی براساس
با محور شیعه رادیکال شناخته شد هاند ،مرتبط است .این تغییر آ 
یکند که به دنبال
فرســایش جمعیت اسرائیل (پیروزی با عدم شکست ) 1به دکترین متفاوتی هدایت م 
تهای ضروری نظامی از عرص ههای مختلف (لبنان،
تهای ملی اسرائیل و قابلی 
آسیب رساندن به زیرساخ 
سوریه ،عراق و شاید یمن ) به منظور تضعیف سیستم اسرائیل و از بین بردن تعادل آن است.

توصی ههای اصلی این فصل نهایی کردن و تامین بودجه یک برنامه چند ساله برای  IDFاست؛ آماده شدن
فهای بسته در انتظارات عمومی از جنگ
برای جنگ چند منطق های به عنوان سناریوی مرجع اولیه؛ شکا 
در عصر حاضر ،هزین ههای آن و نتایج احتمالی آن؛ و از دیدگاه طرح چند ساله  IDFو یک چش مانداز ملی
یکند  -همه در
قتر م 
عتر ،بحث در مورد مفاهیم پیروزی و تصمیم نظامی در عصر حاضر را عمی 
وســی 
یهای پیشرفته.
چارچوب احتماالت ارائ هشده توسط فناور 

دینامیک مقیاس پذیری
یتوانند به یک درگیری گسترده و حتی یک جنگ
آیا دو طرف که عالق های به تشدید جنگ ندارند ،م 
یرسد احتمال کمی وجود دارد ،در عمل ،افزایش غیر عمدی یک
کشیده شوند؟ در حالی که به نظر م 
گهای اســرائیل (اخیرا عملیات تیغه حفاظتی)
واقعیت تاریخی اســت که حتی منجر به برخی از جن 
یتواند ناشی از محاسبات غلط دشمن ،شناسایی اشتباه آستانه تشدید،
شد هاست .تشــدید ناخواسته م 
و انحرافات مفهومی در فرآیند تصمی مگیری باشـ�د .این موارد با مشــکالت فزاینده برای تشخیص بین
یشوند.
یهای ضروری به هم متصل م 
اقدامات تهاجمی و دفاعی و معضل استفاده یا از دست دادن دارای 
ماهیت چرخشی فعالیت ،واکنش و واکنش متقابل ،ممکن است چنین افزایشی را ایجاد کند ،حتی اگر
یتواند در سال  ۲۰۲۰در میدان شمالی و
تها و منافع دو طرف مخالف باشد .این نوع پویایی م 
با سیاس 
نوار غزه رخ دهد.

جمع بندی
مرسوم است که فرض کنیم بازدارندگی اسرائیل در برابر جنگ یا درگیری در مقیاس بزرگ هنوز پایدار
نهای اطراف اسرائیل به خوبی از قدرت آن و آسیبی که در صورت
تها و سازما 
است .در واقع ،همه دول 
یدهند از درگیری در مقیاس
نها ترجیح م 
یشوند آگاه هسـ�تند .بنابراین ،آ 
چنین درگیری متحمل م 
بزرگ با اسرائیل و قطعا از جنگ خودداری کنند.
1. victory by non-defeat

یتواند با این حال در سال  ۲۰۲۰رخ
یدهند که چنین کشمکشی م 
با این حال ،برخی عوامل نشــان م 
شهای حماس برای تحمیل ترتیبات بر اســرائیل با توجه به شــرایط
ایران در عرص ههای مختلف ،و تال 
یدهد.
یتواند منجر به تشدید درگیری شود ،سوق م 
ســازمان) اسرائیل را به اقدامات پیشــگیرانه که م 
گها و تغییر در سیاست واکنش
افزایش خطرات در قالب عملیاتی فعلی اســرائیل در مبارزات بین جن 
تمتحده که ممکن است شامل
ایران و دیگران به اقدامات اســرائیل؛ درگیری احتمالی بین ایران و ایاال 
گهای ( ۲۰۰۶در لبنان) و ( ۲۰۱۴در غزه) گذشت هاست به طور
لهایی که از جن 
اســرائیل شود؛ و ســا 
شهای نفوذ
یشود .در کنار این تهدیدها ،اسرائیل باید با چال 
طبیعی منجر به تضعیف عوامل بازدارنده م 
خارجی در فرایندهای سیاسـ�ی مقابله کند .دشــواری تبیین واقعیت و تصمی مگیری در عصر «پس از
حقیقت» و «اخبار جعلی»؛ و حمایت از سرمای ههای فکری و فناوری آن در برابر نفوذ خارجی.
بنابراین اســرائیل با عرص ههای فعال و مجموع های از مسائل راهبردی و عملیاتی چالش برانگیز مواجه
یدهد
است .یک ارزیابی استراتژیک نیاز فوری به یک استراتژی بزرگ به روز و جامع اسرائیل را نشان م 
یتواند مانع از تهدیدات موجود و در حال ظهور بدون تشــدید جنگ و درگیری در مقیاس بزرگ
که م 
شـ�ود .هفت فصل ارزیابی ،نوشــته شده توسط محققان ، INSSشــرایط پیچیده در عرص ههای مختلف
یباشـ�د .فصل آخر توسط سرلشکر
را توصیف کرده و شــامل توصی ههایی در مورد اقدامات اســرائیل م 
یدهد تا اسرائیل را قادر سازد تا
(بازنشسته) آموس یادلین ،رئیس ، INSSمجموع های از توصی هها را ارائه م 
با تصویر پیچیده ،شکل دادن به محیط عملیاتی و تقویت مقاومت داخلی خود ،به منظور تحقق اهداف
امنیت ملی خود ،کنار بیاید.

امنیت ملی ،اخبار جعلی و نبرد شناختی در عصر دیجیتال
یشود که در آن باورها،
عصر کنونی به طور سنتی به عنوان عصر پس از حقیقت و اخبار جعلی نامیده م 
عقاید و احساسات تاثیر بیشتری نسبت به حقایق دارند .در این عصر ،انتشار درو غها ،تحریفات ،خطاها،
بهای تصمی مگیری امنیت ملی نسبت به این پدید هها
یهای توطئه آسان است .چارچو 
نیز هها ،و تئور 
مصون نیستند و باید با دشواری فزایند های برای کشف رمز و درک واقعیت دست و پنجه نرم کنند و از
آن پس تصمیمات درسـ�تی بگیرند .این مشکل نتیجه یک عامل نیست بلکه از تالقی عناصر مربوط به
یشود .این تغییرات ،نبرد
تغییرات سیاســی ،تکنولوژیکی ،اجتماعی و مفهومی در دوران معاصر ناشی م 
یهای سیاسی و نظامی
شناختی میان تصمیم گیرندگان و عموم مردم را به یک عنصر مرکزی در درگیر 
یکند.
تبدیل م 
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باهلل ،استحکامات
لساز توســط برخی از احزاب (پروژه موشکی هدایت دقیق حز 
حهای مشک 
دهد :طر 
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خالصه وضعیت استراتژیک اسرائیل ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰
گرایشهای مثبت
از یــک طرف ،وضعیت اســتراتژیک اســرائیل
قـ�وی و پایدار به نظـ�ر میرسـ�د .بازدارندگی
جنگی اســرائیل به خوبی تثبیت شدهاســت و
احتمال حمله عمدی در مقیاس بزرگ توســط
دشــمنان مختلف پایین به نظر میرسد؛ هیچ
تهدید جدیدی وجــود ندارد و تهدید قراردادی
محدود باقی میماند؛ اتحــاد با آمریکا در حال
افزایش است (به ویژه در پرتو ترور سلیمانی) ،در
حالی که اسرائیل موفق به حفظ روابط خوب با
روسیه و چین نیز میشود .اسرائیل در به تاخیر
انداختن برخــی از تالشهای جبههگیری ایران
در خاورمیانه موفق بودهاســت (و ترور سلیمانی
ممکن است این روند را تشدید کند)؛ همکاری با
کشورهای عربی عملگرا (اردن ،مصر و کشورهای
خلیجفارس) به خوبی تثبیت شدهاست ،در حال
توســعه اســت و در برخی موارد حتی عمومی
است؛ مدیریت اســرائیل در مساله فلسطین از
طریق جدایــی کرانه باختری از نوار غزه ،آزادی
سیاسی و نظامی عملیات آن را محدود نمیکند؛
سطح تروریسم فلسطین در کرانه باختری نسبتا
پایین است و حماس از اعمال نیروی قابلتوجهی
در نوار غزه منع میشــود؛ اقتصاد اسرائیل ثابت
اســت؛ و داراییهای اسرائیل در فناوری ،قلمرو
ســایبری ،و مقابله با تروریســم در خاورمیانه و
جهان به رسمیت شناخته شدهاست.

گرایشهای منفی
از ســوی دیگر ،اسرائیل در تبدیل قدرت خود به
دســتاوردهای سیاســی موفق نبوده و فاقد یک
استراتژی کامل و منسجم برای مقابله با بسیاری
از چالشها و ویژگیهای متنوع آنها است .محور
رادیکال شــیعه محکم ،تهاجمی است و ابزارهای
مختلفی را علیه اســرائیل به کار میگیرد؛ ایران
در فعالیتهــای نظامی و برنامه هســتهای خود
جسارت نشــان دادهاســت؛ توجه بینالمللی به
خاورمیانه کاهشیافته و بــا آن تمایل به کمک
به حل مشـ�کالت منطقهای کاهشیافته اسـ�ت.
نوسانات زیادی در سیستم فلسطین وجود دارد،
تا حدی با توجه به بنبســت سیاســی در مقابل
دولت فلسطین ،پریشــانی عمیق در نوار غزه ،و
محدودیتهای توافق با حماس؛ پروژه موشــکی
هدایت دقیــق به رهبری ایران بــا وجود تالش
برای مسدود کردن آن پیشــرفت کرد .احتمال
افزایش چند صحنه در پی فعالیت اســرائیل در
جنگ افزایشیافته اســت و در این زمینه ایران
و حزباهلل شــروع به استفاده از نیروی نظامی در
پاسخ به فعالیتهای اســرائیل کردهاند .مقاومت
اجتماعی اســرائیل رو به کاهش اســت و جبهه
داخلی برای آســیب گســترده در درگیریهای
نظامی آماده نیســت؛ و بحران سیاســی مداوم
در اســرائیل فلجکننده اســت و از امکان گرفتن
تصمیمات جدی جلوگیری میکند.
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تحوالت احتمالی در سال ۲۰۲۰
یکند؛ آغاز مذاکرات و شاید حتی انعقاد یک توافق ظاهرا بهبود یافته بین غرب و ایران در مورد
کوتاه م 
مســاله هست های؛ یک «پویایی تشدید» غیر عمدی در مقابل ایران و در عرصه شمالی به دنبال فعالیت
گها ،که منجر به یک درگیری بزرگ و حتی جنگ خواهد شد؛
اســرائیل یا آمریکا در مبارزات بین جن 
باهلل ،تا حد آغاز تولید صنعتی در خاک لبنان؛ اعمال نیروی
پیشــرفت پروژه موشکی هدایت دقیق حز 
نظامی علیه اسرائیل تحت رهبری ایران از سوریه ،عراق یا یمن؛ اعمال نیروی نظامی ایران از قلمرو ایران
بنشینی نیروهای آمریکایی از منطقه و افزایش حضور و نفوذ روسیه؛ بازسازی مستمر
علیه اسرائیل؛ عق 
حهای شیمیایی؛ توافقی با حماس در غزه که اعمال نیروی
سیستم نظامی سوریه از جمله در زمینه سال 
یتواند بحرانی را با دولت فلسطین ایجاد کند؛ تضعیف بیشتر  PAتا
اســرائیل را محدود خواهد کرد و م 
حد هرج و مرج دولتی در کرانه باختری ،با مســاله جانشینی مورد بحث؛ بحران انسانی در نوار غزه که
یهای
یتواند حماس را به ســمت اعمال نیروی نامحدود علیه اسرائیل سوق دهد؛ و تشدید و درگیر 
م 
گسترده علیه غزه در پی فعالیت گرو ههای سرکش ،بر خالف موقعیت حماس.

توصی ههای اصلی
سرلشکر (بازنشسته) آموس یادلین ،1رئیس سرویس امنیت ملی،
با جزئیات بیشتر در ارزیابی خالص مورد بحث قرار گرفت.

لساز
تمتحده ،بحث در مورد ســناریوهایی که برای اسرائیل مشک 
1 .با توجه به ایران ،گفتگو با ایاال 
حهای هست های ،به ظاهر بهبود یافته ،و تشدید نظامی)؛ و به موازات
هستند (پیشروی به سمت سال 
آن یک گزینه معتبر برای حمله به ایران آماده کنید.

نها پتانسیل دستیابی
گها ،که قالب فعلی آ 
شها ،حوز هها ،و میزان فعالیت در مبارزات بین جن 
2 .رو 
یکشد؛ بحث
به دســتاوردها را بدون تشــدید جنگ و حتی جنگ در مقیاس بزرگ به چالش م 
عمیقی درباره حمله پیشگیرانه علیه پروژه موشکی دقیق حزب اهلل در مقابل سایر گزینه ها انجام
دهید.
3 .آماده شدن برای یک جنگ چند منطق های (جنگ اول شمالی) به عنوان سناریوی اصلی مرجع ،و
فهای انتظارات عمومی در مورد ماهیت جنگ و نتایج احتمالی آن؛ شروع یک تالش
کاهش شکا 
نهای دیگر برای
سیاســی و نظامی برای جلوگیری از جنگ و به طور کامل از بین بردن جایگزی 
پیشبرد اهداف اسرائیل در منطقه شمالی.
1. Amos Yadlin
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حهای هست های را
شکست ایران در مورد مساله هست های که مدت زمان الزم برای دستیابی ایران به سال 
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4 .تقویت تشکیالت خودگردان فلسطین به عنوان تنها نهاد مشروع برای توافق آینده ،و تعیین یک
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یدهد و شرایط را برای واقعیت دو دولتی
هدف سیاســی از توافقات انتقالی که تفکیک را شکل م 
یکند (طرح .)INSS
ترسیم م 
5 .حماس را به عنوان نهادی که موقتاً مسئول نوار غزه است ،شناسایی کرده و با آن ،در ازای بهبود
اوضاع غیرنظامی و زیرساخت های غزه ،همراه با تالش برای کاهش تجمع نظامی حماس ،به یک
آتش بس طوالنی برســید .در صورت درگیری – تمرکز بر اقدامات ارتش اسرائیل را بر ایجاد یک
ضربه شدید به جناح نظامی حماس.
تمتحده در قالبی که آزادی عمل اســرائیل را محدود نکند ،و
6 .تقویــت روابط اســتراتژیک با ایاال 
حمایت دو جانبه از اسرائیل را بازیابی کنید.

لهای گفتگو و هماهنگی استراتژیک با روسیه؛ توسعه روابط با چین ،با هماهنگی نزدیک
7 .حفظ کانا 
تمتحده ،و گسترش پایه تخصصی اسرائیل در چین؛ تقویت روابط با اروپا.
با ایاال 
تهای سنی عملگرا در خاورمیانه با آگاهی
8 .اصالح روابط دوباره با اردن و گسترش همکاری با دول 
تهای آن.
از محدودی 
9 .یک برنامه چند س��اله برای ارتش اسرائیل را نهایی کرده و بودج هبندی کنید .به عنوان بخشی از
طرح و از منظر ملی ،به پاالیش بحث پیرامون معنای پیروزی و تصمی مگیری نظامی در عصر کنونی
ادامه دهید .تقویت آمادگی جبهه غیرنظامی اســرائیل با ایجاد و تقویت مکانیســ مهای مقاومتی
جدید و موجود.
	10.ادامه تقویت مزیت نســبی اسرائیل در زمینه امنیت سایبری و فناوری هوش مصنوعی ،به عنوان
راهی برای ارتقاء سطح کیفی نظامی اسرائیل و به عنوان مولفه مرکزی تقویت اقتصاد آن و جایگاه
نالمللی.
بی 
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نالمللی
تها و مشکالت عملکردی سیستم بی 
 .1رقابت ابرقدر 

نگاهی کوتاه:

توصیهها:

• رقابت استراتژیک میان قدر 
تمتحده ،ضمن تالش
تهای جهانی ،در بهبود هماهنگی بــا ایاال 
نها با چال 
حالی که آ 
شهای داخلی رو به رشد رو برای پشتیبانی هر دو حزب

به رو هستند،
• از روسیه :گفتگوی مداوم
• تمرکز ایاال 
تمتحده بر آسیا با یک روند شتاب • در برابر چین :پیشرفت دقیق

زده چرخش به ســمت داخل ،در آغاز یک سال • در برابر اروپا :احیای گفتگوی اســتراتژیک با
انتخابات دوقطبی.
اتحادیه اروپا.

1. Assaf Orion
2. Eldad Shavit
3. Shahar Eilam
4. Rotem Oreg
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آصف اوریون ،1الداد شاویتَ ،2ش َهر ایالم 3و روتِم او ِرگ

4
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رقابت استراتژیک در منطقه بینالمللی
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پس از سه دهه تسلط ایاالتمتحده به عنوان تنها ابرقدرت جهانی ،سومین دهه قرن بیست و یکم در
میان رقابتهای اســتراتژیک در عرصه بینالمللی در سطوح مختلف آغاز میشود .کشورها ،سازمانها
و شــرکتهای بینالمللی بخشی از این رقابت هســتند که توسط قدرتهای جهانی رهبری میشود:
ایاالتمتحــده کــه هنوز از نظر منابع و تواناییها قویترین کشــور جهان اســت؛ چین که از قدرت
اقتصادی خود به عنوان اهرمی برای نفوذ سیاســی و افزایش قدرت نظامی استفاده میکند ،حتی اگر
نرخ رشــد آن کند شده باشد؛ روسیه که پوتین ،رئیسجمهور آن با چالشهای پیچیده داخلی دست
و پنجــه نــرم میکند؛ و اتحادیه اروپا که در حال مبارزه با مســائل مهاجرت و برگزیت و چالشهای
مختلف روسیه است.

در حالی که هسته رقابت با تضمین نیازهای اساسی بشر (آب ،غذا ،انرژی و شرایط آب و هوایی پایدار)،
شهای ده ههای گذشــته برای تقویت همکاری ،در عصر حاضر بدیهی اســت که بازیگران
بر خالف تال 
نالمللی برای پیشــبرد منافع محدود و دســتیابی به برتری عمدتا از طریق چهار بعد
در سیســتم بی 
یکنند؛ اقتصاد (تجارت،
شها ،حقوق ،نهادها) تالش م 
مکمل رقابت :ایدئولوژی و سیاست (هنجارها ،ارز 
سرمای هگذاری ،انرژی ،حمل و نقل ،ابزار تولید ،زیرساخت)؛ فناوری و نوآوری (هوش مصنوعی ،ارتباطات
حهای خودمختار ،سایبری ،رقابت فضایی،
پیشرفته ،محاسبات کوانتومی ،داد هها )؛ و دفاع (رباتیک و سال 
حهای کشتار جمعی).
کنترل سال 
تمتحده ،و از زمان پایان جنگ
نالمللی لیبرال»  -به رهبری ایاال 
به عنوان بخشی از این رقابت« ،نظم بی 
جهانی دوم وجود داشت هاســت  -به تدریج به چالش کشیده شد هاست و عمدتا توسط چین و روسیه و
تها در تالش برای بازیابی
همچنین توسط دولت ترامپ تضعیف شد هاست .در عین حال ،بسیاری از دول 
یسازی از
کنترل بر حاکمیت و رهبری در حوز ههایی هســتند که به عنوان بخشی از فرآیندهای جهان 
نها سلب مالکیت شده بود.
آ
نالمللی کنونی تقسیم بندی و قطبی شد هاست و در سراسر جهان رهبران پوپولیستی بیشتری
سیستم بی 
ظهور کرد هاند و سیاست انزوا گرایی ،انزوای ملی ،ضد جهانی شدن و از بین رفتن هنجارهای لیبرال را
تهای عملکرد ،توجه و تمایل به سرمای هگذاری
پیش برد هاند .این فرایندها تاثیر مستقیمی بر محدودی 
نالمللی دارند .توافقنام ههایی که در گذشــته به دست آمدند بازگشایی و نقض
منابع در زمینه های بی 
یها) ،و کاهش تمایل به همکاری ،کنار آمدن با
شــدند (آب و هوا ،موسسات ،کنترل تسلیحات ،درگیر 
یسازد .در پس زمینه ،انتظار کاهش اقتصاد
شهای مرزی را دشوار م 
مشــکالت موجود و آینده و با چال 

جهانــی و احتماال یک بحران اقتصادی وجود دارد ،تا حدی به دلیل افزایش رقابت که به رقابت تبدیل
اقتصادی نیز انعکاس یافت هاست.
شهای داخلی عمد های است که هر یک از چهار قدرت
تتاثیر چال 
این قطبی شدن جهانی تا حدی تح 
تمتحده در حال ورود به یک سال انتخاباتی آشفته است که روندهای
جهان با آن مواجه هســتند :ایاال 
یکند که تالش دارد
یثباتی سیاسی و رویکرد انزواگرایان های را تشدید م 
موجود قطبی شــدن داخلی ،ب 
سرمای هگذاری در امور خارجی را کاهش دهد ،به جز برای هدف کوتا همدت منافع سیاسی؛ چین با ادامه
رشــد اقتصادی و تکنولوژی خود ،همراه با افزایش قدرت و گســترش نفوذ در عرصه خارجی ،با کاهش
شهای ثبات داخلی روبرو است و منابع خود را برای تشدید کنترل در عرصه داخلی کنترل
رشد و چال 
نهایی را که
نالمللی ،آ 
شهای داخلی و خستگی عمومی در مورد ماجراهای بی 
می کند؛ در روسیه ،چال 
نهایی مانند اوکراین و
یکند ،در حالی که از بحرا 
در کرملین به دنبال آشــتی با غرب هستند تقویت م 
یشود
شهای داخلی تضعیف م 
یکنند و در اروپا ،ثبات با چال 
ســوریه به عنوان ابزار چان هزنی استفاده م 
فهای اقتصادی بین جمعیت ،پناهندگان و مهاجرت ،قدرت رو به رشد افراط گرایان در
(گسترش شکا 
یکنند ،که
یگرایی حمایت م 
جناح راست و چپ ،و تشدید بحث بین طرفداران اتحادیه و کسانی که از مل 
بحران برگزیت برجست هترین نماد آن است).عالوه بر این ،تغییراتی در تعادل قدرت درون اروپایی (پایان
دوره مرکل و افزایش جایگاه ماکرون) و گفتمان رو به رشــد در مورد نیاز به کاهش دفاعی و وابستگی
تمتحده وجود دارد.
اقتصادی به ایاال 

تها
خاورمیانه در نگاه ابرقدر 
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تمتحده و چین ،بلکه بین دیگر شــرکای تجاری و
شد هاســت که نه تنها در جنگ تجــاری بین ایاال 
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افزایش اهمیت شرق آسیا ،در بین بازیگران برجسته بین المللی از اولویت های نزولی است.
تهای داخلی،
نالمللی پیشــرو به دلیل محدودی 
به طــور کلی ،اهمیت خاورمیانه در میان بازیگران بی 
یهای مربوط به درهم تنیدگی نظامی ،و مهمتر از همه ،افزایش اهمیت شرق آسیا ،نزول کرده است.
نگران 
تهای محلی در
در نتیجه ،منطقه عمدتا به عنوان منطق های برای پوشش ریسک یا بهر هبرداری از فرص 
شیافته است،
تمتحده به سرمای هگذاری نظامی و سیاسی در منطقه کاه 
یشود .تمایل ایاال 
نظر گرفته م 
تمتحده دلیل دیگری
در حالی که عالقه چین به این منطقه عمدتا اقتصادی است .استقالل انرژی ایاال 
بنشینی تدریجی آمریکا  -شامل خروج
برای کاهش عالقه به خاورمیانه است .گرو ههایی که به دنبال عق 
نیروها از شــمال شرق سوریه ،امکان کاهش نیروها در عراق ،و حتی مذاکرات با طالبان در افغانستان -
جفارس ،سوریه ،لیبی و ترکیه) ،چین (در افغانستان) و
ایجاد شدند تا حدودی توسط روســیه (در خلی 
جفارس) پر شد هاند.
اروپا (در فعالیت دیپلماتیک در مقابل ایران و در تامین امنیت حمل و نقل در خلی 

ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه و مرکل ،صدر اعظم آلمان در اجالس جی  ۲۰در اوساکا ،ژوئن  .۲۰۱۹اروپا در آستانه
دوران پس از مرکل

با این حال ،هنوز مشــخص نیست که این اقدام شواهدی از تمایل سیاست های ایاالت متحده در قبال
یک کارزار نظامی پیشگیرانه علیه فعالیت های منطقه ای ایران است.
ترور هدفمند قاســم سلیمانی این پتانسیل را دارد که به درگیری گسترد های بین آمریکا و ایران منجر
تهای ایاالت متحده
شـ�ود .با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام شواهدی از تمایل سیاس 
تهای منطق های ایران است یا خیر .متناوبا ،این ممکن
در قبال یک کارزار نظامی پیشگیرانه علیه فعالی 
است یک اقدام مشخص باشد که برای اهداف پیشگیری و بازدارندگی انجام شده است که برای تعیین
تهای عناصر طرفدار ایران به رهبری سلیمانی طراحی شد هبود ،از جمله مرگ یک
تلفات سنگین فعالی 

شــهروند آمریکایی ( ۲۷دسامبر  ) ۲۰۱۹و حمله به سفارت آمریکا در بغداد در  ۳۱دسامبر .این رویداد
نیروهای آمریکایی از عراق و افزایش نفوذ ایران در آنجا شود.

مفاهیم ضمنی برای اسرائیل
سیاست « فشار حداکثری» دولت ترامپ مشکالت اقتصادی شدیدی را برای ایران ایجاد کرد که منجر
شهای منفی در منطقه شد .با این
به اعتراضات گسترده در ایران و کاهش منابع موجود برای پیشبرد تال 
حال ،این استراتژی تاکنون به هدف خود دست نیافته است و بعید است که به تنهایی تغییر مورد نظر
در سیاست ایران را به همراه داشته باشد .تا زمان ترور سلیمانی ،بسیج منطق های و براندازی ایران پاسخ
لتوجهی دریافت نکرد و برای دشمنان ایران به ویژه اسرائیل باقی ماند .مفاهیم گسترد هتر
نالمللی قاب 
بی 
ترور هدفمند هنوز روشـ�ن نیست .کشورهای اروپایی ،چین و روسیه نیز به نوبه خود همچنان به ایجاد
کانال دیپلماتیک با ایران امید دارند.

تمتحده و اروپا) سقوط کرد هاست و
نالمللی (از جمله ایاال 
مناقشه اسرائیل و فلسطین به حاشیه توجه بی 
تمایل کمتری به سرمای هگذاری منابع سیاسی در آن وجود دارد .در نتیجه ،سیاست اسرائیل در مورد این
لدهی اصلی دارد .با این حال ،تمایل آمریکا به دستاوردهای
مساله اهمیت بیشتری به عنوان عامل شک 
یتواند دولت را وادار کند تا به دنبال توافقات جزیی ســریع (در مورد ایران ،مســاله
پیش از انتخابات م 
فلسطین ،و چین) با دید باال باشد که لزوما با منافع اسرائیل همخوانی ندارد.

تها در مزایای نسبی ورزشی
شهای رو به رشد ،اسرائیل دارای «برابری دوگانه »1برای ابرقدر 
در کنار چال 
در زمین ههای کلیدی (فناوری ،نظامی ،سایبری ،ضدتروریسم) است در حالی که پتانسیل ایجاد آسیب
یتواند خود را در افزایش اصطکاک با
و تشدید را دارد .با وجود روابط نزدیک با دولت ترامپ ،اسرائیل م 
تمتحده در پرتو عوامل متعدد بیابد :مواضع مختلف و منافع متناقض ،مانند تعمیق روابط با چین
ایاال 
تمتحده  -در تجارت ،نوآوری و فناوری؛ ابتکارات سیاسی آمریکا در مورد موضوعات
 رقیب اصلی ایاال یتواند با مواضع و منافع اسرائیل ناسازگار باشد؛ و فعالیت اسرائیل
اصلی اسرائیل (ایران و فلسطین ) که م 
یتواند به عنوان به خطر انداختن نیروهای آمریکایی تلقی شود.
در ایران و عراق که م 
بهای سیاســی ،و
تمتحده ،فراز و نشــی 
یرســد که هرج و مرج در دولت ایاال 
در این زمینه ،به نظر م 
تمتحده در
سجمهور و تشکیالتش ،تاثیر اسرائیل بر سیاست ایاال 
فهای آشــکار و مکرر بین رئی 
شکا 
شزمینه افزایش تضاد
سجمهور ترامپ ،بر خالف پی 
یکشد .نزدیکی با رئی 
مسائل حیاتی را به چالش م 
تمتحده ،حمایت دو حزبی از اسرائیل  -مه مترین روابط اساسی بین کشورها
سیاسی  -اجتماعی در ایاال 
1. dual equity
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باعث اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر به منطقه شد ،اما ممکن است پویایی ایجاد کند که منجر به خروج
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یتواند حمایت از اســرائیل در میان جامعه یهودی و عموم مردم ،و
یبرد و در طول زمان م 
 - 28را از بین م 
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در نتیجه ،در کنگره را تضعیف کند.
نهای داخلی در
در یک موضوع متفاوت ،همراه با روند دو قطبی شدن اجتماعی  -سیاسی در غرب ،بحرا 
تمتحده ،افزایش
برخی از کشورهای اروپایی ،و تقسیمات اجتماعی و سیاسی و انتخابات آینده در ایاال 
ضد ســامی گرایی جهانی (از جمله در بریتانیا ،آلمان ،مجارســتان و لهستان)؛ مشروعیت زدایی بیشتر
تهای جوان)؛ و بیگانگی رو به رشــد
تها و جمعی 
از اس��رائیل (در میان گرو ههای لیبرال  -مترقی ،اقلی 
تمتحده).
دایاسپورا از اسرائیل (به ویژه در میان یهودیان ایاال 

توصی ههایی برای سیاست اسرائیل
تهای جهان مطابق با سه دستور العمل
اسرائیل باید سیاست خود را در عصر رقابت استراتژیک بین قدر 
اصلی تنظیم کند:
نمــدت و بلند مدت برای روز پس از ترامپ و مرکل (مه مترین دوســتان
• اول؛ آماد هســازی در میا 
تمتحده (بــه طور خاص ،گفتگو با حزب
اســرائیل) بــا بازگرداندن و تحکیم حمایت دو حزبی در ایاال 
دموکرات و حامیانش ،و عدم مداخله در انتخابات و عدم مشــارکت در مسائل مورد مناقشه در گفتمان
شهای مشترک
سیاسی داخلی )؛ و برقراری مجدد یک گفتگوی استراتژیک با اروپا ،براساس منافع و ارز 
یهای دفاعی اسرائیل.
و فناوری ،نوآوری و دارای 

تهای
یهای تکنولوژیکی اسرائیل ،از جمله در چارچوب رقابت استراتژیک بین قدر 
• دوم؛ ارتقای دارای 
تمتحده (ایجاد یک «اتحاد
جهانی ،از طریق یک سیاســت ترکیبی متمرکز بر توســعه همکاری با ایاال 
کهای
اســتراتژیک نوآوری» ) و عمیق کردن ورود به بازارهای در حال رشد ،در حالی که به دقت ریس 
یکند (و به طور خاص نیاز به هماهنگی عمیق در ارتباط
تمتحده را مدیریت م 
روابط استراتژیک با ایاال 
لهای ارتباطی با روسیه).
با روابط با چین و کانا 

شهای پیش روی جوامع یهودی در سراسر جهان
لتر در چال 
• سوم؛ نشان دادن عالقه و مشارکت فعا 
یســتیزی)؛ تعریف توسعه روابط اسرائیل با شبه نظامیان
(تداوم ،ارتباط با اســرائیل ،مبارزه علیه یهود 
به عنوان یک ماموریت ملی با اولویت باال (زیرســاخت آموزشی ،جلسات و گفتگو ،فعالیت مشترک)؛ و
نها نیز تاثیر
مگیری داخلی در مورد مسائل اصلی که بر آ 
توجه به جامعه جهانی یهود در فرآیند تصمی 
یگذارد.
م 

 .۲تالش برای شکل سیستم منطق های خاورمیانه:

نگاهی کوتاه:

توصیهها:

• محور رادیکال شیعه همچنان متحد و مصمم • روابط دوباره با اردن
تهای عملگرای سنی
• تقویت همکاری با دول 
یماند،
باقی م 
یشود ،ضمن تأیید محدودیتهای موجود در آن
• دولتهای عمل گرای اهل سنت موفق به ایجاد م 
(که عمدتا ناشی از خشم عمومی اسرائیل است).
اتحاد پایدار منطق های نشدند،
بهای منطق های همچنان ادامه دارد و
• آشــو 
شهای جدی ناشــی از مشــکالت
مها با چال 
رژی 
اصلی اجتماعی -اقتصادی مواجه هستند.
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نه ســال پس از رویدادهای دراماتیک اواخر  ۲۰۱۰و اوایل ( ۲۰۱۱به اصطالح بهار عربی) ،آشــوب
منطقهای ادامه دارد و خاورمیانه همچنان با بیثباتی ،عدم قطعیت و نوســان مشخص میشود .توافق
گســتردهای بین محققان و ناظران وجود دارد که این منطقه در یک بحران عمیق فرورفته است ،در
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ماهیت آن است.

این رقابت در دو حوزه در حال گسترش است :نخست ،بین چهار اردوگاه اصلی که بر سر اید هها ،قدرت،
یکنند تا مرزهای نظم منطق های را تعریف کنند؛ دوم ،بین حاکمان و عامه مردم در
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یبرند که تنها
نها همچنان از مشکالت اساسی اجتماعی و اقتصادی رنج م 
 30درون هر دولت ،که بیشتر آ 
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از زمان «بهار» بدتر شد هاند.

مبارزه بر سر نظم منطق های
اولین سطح از این مبارزه گسترد هتر در مورد شکل خاورمیانه رقابت بین گروه گروه از بازیگران مایل به دیدن
نها را در انواع مسائل اصلی منعکس خواهد کرد :نفوذ ایران ،روابط
یک نظم منطق های اســت که منافع آ 
با غرب ،تمامیت ارضی کشورها ،اسالم سیاسی ،فرق هگرایی و شیو ههای حکومت .چهار اردوگاه عبارتند از:
باهلل در
یشــود و شامل بشار اسد در ســوریه ،حز 
• محور شــیعه :این گروه توســط ایران رهبری م 
یها در یمن ،شــبه نظامیان شیعه فعال در عرص ههای مختلف در سراسر خاورمیانه و جهاد
لبنان ،حوث 
نیافت هترین
یشود .از میان چهار اردوگاه ،این یکی سازما 
اســامی فلسطین (با وجود هویت سنی آن ) م 
یترین اردوگاه است .این ســازمان از ابزارهای مختلف قدرت نفوذ سیاسی ،اقتصادی و نظامی
و انســان 
شهای خود برای ایجاد یک
یکند و در حال پیشرفت در تال 
برخوردار است و در چندین تئاتر فعالیت م 
نظام منطق های تجدیدنظرطلب ،طرفدار ایران و ضد غربی است.

تمتحد هعربی
نسعودی ،امارا 
تهای سنی عملگرا :این بلوک شامل مصر ،اردن ،مراکش ،عربستا 
• دول 
و سایر کشورهای خلیج عرب (به جز قطر) است .این بازیگران با ساختارهای حکومتی استبدادی خود،
در حال پیشرفت یک دیدگاه طرفدار غرب ،ضد ایرانی ،ضد اسالمی و ناسیونالیستی هستند .این گروه به
یهایی بین اعضا وجود دارد ،و
مبند 
یکند ،چرا که تقسی 
طور کلی به عنوان یک اردوگاه متحد عمل نم 
یگیرند .بنابراین ،این اردوگاه
اتحادها اغلب بسته به زمینه و منافع خاص طرفین به صورت موقت شکل م 
هنوز در ایجاد جبه های منسجم و متحد علیه ایران و متحدانش موفق نبوده است.

نالمسلمین است :ترکیه،
• اســام گرایان سنی :این گروه شامل حامیان اسالم سیاسی به سبک اخوا 
شهای منبعث از آن در سراسر منطقه مانند النهضه ،حزب
نالمسلمین و جنب 
قطر ،حماس و بقایای اخوا 
سیاسی حاکم در تونس .این اردوگاه همیشه متحد نیست و تاثیر آن در منطقه رو به کاهش است .با این
حال ،ایده اصلی در هسته آن  -که « اسالم را هحل است»  -همچنان از حمایت گسترده در خاورمیانه
برخوردار است.

نهای تروریستی مرتبط با
یها :این اردوگاه شــامل دولت اســامی (داعش) و القاعده و سازما 
• جهاد 
نها شکست
مترین آ 
لهای اخیر ،این اردوگاه متحمل ضربات جدی شد هاست که مه 
نها است .در سا 
آ
داعش است و در این سال گذشته رهبر این سازمان کشته شد .بنابراین ،حتی در حالی که عقاید سلفی-
یکنند ،نفوذ اردوگاه در حال کاهش است.
جهادی در هسته آن همچنان در جهان اسالم حمایت م 
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زمینه و منافع بازیگران خاص بستگی دارد.

بشار اسد و آیت اهلل خامنهای محور شیعه متحد ،کنترلشده توسط تهران و در عملیاتهای خود در چندین صحنه
تهاجمی است.

مبارزه در درون کشورها
شهای جدی از
مها با چال 
دومین عرصه مبارزه منطق های در داخل کشورها مشهود است ،که در آن رژی 
سوی جمعیت خود مواجه هستند .در قلب این مبارزه مشکالت اساسی منطقه قرار دارد که تنها از زمان
آغاز این تحوالت در حدود یک دهه پیش تشدید شد هاند  -مشکالتی مانند بیکاری ،فساد ،نابرابری و اتکا
یهای مربوط
تها با درگیر 
بیش از حد به نفت یا منابع خارجی کمک مالی .در کنار این مشکالت ،دول 
یهای قبیل های منعکس
یها و شیعیان و درگیر 
شهای بین ســن 
تها ،تن 
به هویت که در ســرکوب اقلی 
یکنند .در سال گذشته ،قلمرو داخلی مبارزه منطق های با شیوع اعتراضات
شد هاست ،دست و پنجه نرم م 
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محمد بن سلمان و محمد بن زاید .اردوگاه عملگرایی مبتنی بر انجمنهای موقت و اتحادهای سیالی است که به

لتوجهی افزایش یافت.
 32گسترده در سودان ،الجزایر ،مصر ،عراق ،لبنان و حتی ایران به طور قاب 
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یثباتی
ویژگی فراگیر منطقه :ب 
یثبات باقی ماند .در یک طرف طیف،
در نتیجه مبارزات منطق های ،خاورمیانه در سال  ،۲۰۱۹به طور ذاتی ب 
کشورهایی بودند که به تجربه جنگ ادامه دادند  -یمن ،لیبی و سوریه .در سوی دیگر ،کشورهایی بودند که
یکردند ،اگرچه شکننده بودند .این کشورها شامل اردن ،مراکش ،تونس ،کشورهای
ثبات نسبی را تجربه م 
جفارس و ترکیه بودند .در میانه ،کشورهایی بودند که اعتراضات گسترده در پاسخ به مشکالت اساسی در
خلی 
حال پیشرفت ،از جمله سودان ،الجزایر ،مصر ،عراق ،لبنان و ایران آغاز شد .تظاهرات در حال انجام در عراق
لتوجه است و احساسات ضد ایرانی در میان بخش بزرگی از تظاهر
و لبنان به خاطر ضدیت با فرق هگرایی قاب 
کنندگان ابراز شد هاست .ترور قاسم سلیمانی نیز احساسات ضد آمریکایی در عراق را افزایش داد هاست.

یک نتیجه دیگر از این مبارزه پدیده مداوم حاکمیت محدود است که به توصیف برخی از کشورها ادامه
یهای قبلی در مورد نابودی آن ،دولت  -ملت به عنوان واحد اصلی قلمرو و
شبین 
یرغم پی 
یدهـ�د .عل 
م 
چارچوب دستور کار زنده ماند هاست .با این حال ،اگرچه مرزهای دولتی در توافقنامه سایکس-پیکو باقی
تهای
ماند هاســت ،اما حاکمیت در بسیاری از این کشورها تا حدی که بازیگران خارجی  -از جمله قدر 
ت .مشکل حاکمیت
نهای تروریســتی – در آن حضور دارند ،محدود اس 
بزرگ ،شــبه نظامیان و سازما 
محدود در لبنان ،سوریه ،عراق ،یمن و لیبی بیشتر نمایان است.

یهای منطق های در سال  ،۲۰۱۹حداقل تا زمان ترور قاسم سلیمانی ،آمریکا به کاهش
در زمینه درگیر 
دخالت خود در خاورمیانه و نفوذ روسیه ادامه داد .محور رادیکال شیعه همکاری با روسیه را در بسیاری از
تمتحده
تهای سنی متحد یا شریک ایاال 
یکند ،و در حالی که اکثریت قریب به اتفاق دول 
مناطق حفظ م 
یکنند.
نها نیز روابط خود را با روسیه تقویت م 
هستند ،آ 

درگیری با اسرائیل
اسرائیل خود را به عنوان یک بازیگر منطق های برجسته که برای محدود کردن نفوذ محور شیعه رادیکال
تهای سنی عملگرا را حفظ کرد هاست.
یکند ،تثبیت کرد هاست و تا آن زمان افزایش همکاری با دول 
کار م 
اگر چه درگیری با اسرائیل هنوز هم در آگاهی مردم در سراسر منطقه وجود دارد ،در بسیاری از کشورها
شهای آمریکا برای افزایش
مها نیست .بحران فلسطین ،با وجود تال 
این مساله اصلی پیش از اشغال رژی 
دخالت کشــورهای عربی در آن ،تقریبا به طور کامل از دســتور کار منطق های خارج شده است .با این
حال ،شکستن سقف شیش های همکاری با کشورهای عملگرای سنی مشروط به پیشرفت در حل و فصل
مناقشه اسرائیل و فلسطین است.
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توصی هها
جانبه در باالترین سطوح برای روشن کردن تمام مسائل برجسته بین دو کشور ،اصالح کند .در شرایط
منطق های فعلی ،اســرائیل باید آماده مقابله با نفوذ ایران عمدتا به خودی خود ،به طور اید هآل با ایجاد
تهای سنی عملگرا باشد .در عین حال،
سیاســتی مبتنی بر حمایت آمریکا و مشارکت (محدود ) با دول 
اسرائیل باید همکاری خود را با اردن و مصر به ویژه در زمین ههای اقتصادی ،انرژی و مقابله با تروریسم
حهای
تقویت کند .اســرائیل باید برای افزایش احتمال ســرمای هگذاری کشــورهای خلیج عرب در سال 
پیشرفته (هم آمریکایی و هم روسی) و حتی بررسی جدی مسیرهای هست های شدن آماده شود .عالوه
شیافته در مدیترانه شرقی آماده شود و به وضوح میزان حمایت
شهای افزای 
بر این ،اسرائیل باید برای تن 
تهای آنکارا در
اسـ�رائیل از قبرس را مشخص کند .در مورد ترکیه ،اسرائیل باید به محدود کردن فعالی 
تهای حماس
اورشلیم و مشارکت آن با شهروندان عرب اسرائیل ادامه دهد ،در حالی که به افشای فعالی 
یدهد.
در خاک ترکیه ادامه م 

نیروهای امنیتی آمریکا بر روی سقف سفارت آمریکا در بغداد در زمانی که توسط معترضان محلی مورد حمله قرار
گرفت .آیا عراق صحنه تقابل آمریکا و ایران خواهد بود؟

مصر
سجمهور عبدالفتاح السسی
اصالحات قانون اساســی که در آوریل  ۲۰۱۹به تصویب رسید ،تسلط رئی 
صهای
بر قدرت را تقویت کرد .با این حال ،تظاهراتی که در ماه ســپتامبر آغاز شــد تعدادی از شــاخ 
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اســرائیل باید روابط خود را با اردن ،که در حال حاضر در میان بحران قرار دارد ،با تجدید گفتگوی دو

یکنند ،از جمله :ثبت سطوح فقر ،کاهش
 34اقتصادی و اجتماعی را نشان داد که ثبات رژیم او را تهدید م 
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استاندارد زندگی ،و افزایش خشم در مورد فساد .از دیدگاه اسرائیل ،مه مترین توسعه در رابطه با مصر در
سال گذشته ،ایجاد انجمن گاز مدیترانه شرقی در ماه ژانویه بود .این انجمن که مقر آن در قاهره است،
یآورد و ابعاد ژئوپلتیک و
اســرائیل ،مصر ،یونان ،قبرس ،اردن ،ایتالیا و مقامات فلســطینی را گرد هم م 
یکند.
اقتصادی جدیدی را به روابط اسرائیل و مصر اضافه م 

اردن
اقتصاد اردن همچنان از کمبود منابع طبیعی و دیگر منابع درآمد محلی به همراه فشــارهای مربوط به
یبرد .در سپتامبر سال  ،۲۰۱۹بر خالف تعهداتی که دولت به عنوان
هجوم پناهندگان از ســوریه رنج م 
نالمللی پول در سال  ۲۰۱۶داد ،ناکامی در وضعیت اقتصادی باعث
بخشــی از برنامه بهبود صندوق بی 
اعتصاب یک ماهه معلمان شـ�د و دولت مجبور به افزایش دسـ�تمزدها شد .هیچ جایگزین جدی برای
تمتحده همچنان زنده ماندن رژیم
جفارس ،اروپا و ایاال 
سلطنت وجود ندارد و حامیان شاه عبداهلل در خلی 
یبینند .در سال  ،۲۰۱۹روابط بین اسرائیل و اردن به طور
سلطنتی را به عنوان محور ثبات منطق های م 
لتوجهی رو به وخامت گذاشت و با تصمیم پادشاه مبنی بر عدم تجدید توافق دو جانبه  ۲۵ساله در
قاب 
نترین حد خود رسید.
مورد محاصره باقوره 1و غمر ،2به پایی 

عربستان سعودی
یرسد قدرت و جایگاه منطق های ریاض رو به کاهش است و تاثیر آن بر
در پایان سال  ،۲۰۱۹به نظر م 
نسعودی برای بهبود
یرسد که عربستا 
شهای اساســی در خاورمیانه تضعیف شد هاست .به نظر م 
گرای 
موقعیت خود به دنبال پایان دادن به بحران با قطر و جنگ در یمن اسـ�ت .این پادشاهی در حوز ههای
تهای پایین نفت و ترس
یدهد ،اما قیم 
اجتماعی و فرهنگی داخلی خود ،آزادی بیشــتری را نشــان م 
قتر را برای رژیم دشوار کرد هاست .حقارت
از برهم زدن قرارداد اجتماعی ســنتی ،انجام اصالحات عمی 
شها با
نســعودی نسبت به ایران ممکن اســت باعث شود که ریاض به دنبال کاهش تن 
نظامی عربستا 
تمتحد هعربی انجام
ایران با تالش برای رسیدن به توافق با دشمنان دیرینه خود باشد ،همانطور که امارا 
قنام ههایی برای تعدادی از مســائل ،از جمله جنگ در یمن ،که در سال جاری
داد هاسـ�ت .چنین تواف 
فهای گسترد های در اتحاد ریاض  -ابوظبی رخ داد ،پیامدهایی خواهد داشت.
شکا 

ترکیه
یرسد که تسلط اردوغان بر قدرت
با وجود شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی ،به نظر نم 
در خطر باشــد و ترکیه حتی یک بهبود اقتصادی متوســط را تجربه کرد هاست .همانطور که در خرید
1. Naharayim
2. Tzofar

یرغم هشدارهای واشنگتن ) منعکس شــد ،آنکارا مایل به پذیرفتن 35
سیســتم اس 400-از روســیه (عل 

قهای توپدار به مدیترانه شرقی و عملیات نظامی ۹
یهای حفاری و قای 
گذشــته ،که شامل اعزام کشــت 
اکتبر در شــمال شرق ســوریه بود ،ترکیه نتوانسته نفوذ منطق های خود را به عنوان رهبر اردوگاه اسالم
گرایان سنی افزایش دهد.

عراق
یرغم حضور مداوم
هدف از انتخابات ســال  ۲۰۱۸افزایش ثبات در عراق پس از شکســت داعش (عل 
این ســازمان) بود .با این حال ،اعتراضات گسترده در پاسخ به اتهامات فساد رژیم و شکست آن در حل
یدهد .این ناآرامی با این
مشــکالت اقتصادی ،ثبات را تهدید کرده و خطر جنگ داخلی را افزایــش م 
یشود که به ویژه پس از کشته شــدن سلیمانی و پاسخ ایران ،عراق به تئاتری برای
احتمال تشــدید م 
رویارویی ایران و آمریکا تبدیل خواهد شد .احساسات ضد ایران که در اعتراضات رایج است و خطری که
یکند ،انگیزه ایران و شبه نظامیان شیعه متحد را برای جلوگیری از هر گونه آسیب به
تهران را تهدید م 
یدهد.
بنشینی نیروهای آمریکایی افزایش م 
نفوذ ایران و رسیدن به هدف عق 

یمن
یها
نبست رسید هاست و انگیزه طرفین درگیر برای ادامه درگیر 
جنگ در یمن به مدت ســه سال به ب 
بنشــینی خود را در ژوئن  ۲۰۱۹اعالم کرد؛ در ماه
تمتحد هعربی عق 
شیافته اسـ�ت .در واقع ،امارا 
کاه 
نسعودی اعالم کرد؛ جدایی
نهای عربستا 
شبس یک جانبه را در مورد ســرزمی 
یها آت 
ســپتامبر ،حوث 
نسعودی است در ماه نوامبر
طلبان تحت حمایت امارات و دولت مرکزی یمن که تحت حمایت عربستا 
لتوجهی کاهش یافت .با این حال،
به توافق تقسیم قدرت رسیدن؛ و حمالت هوایی عربستان به طور قاب 
ابداع راه حلی که یمن را دوباره متحد کند و منافع کلیدی فعاالن متعدد درگیر را برآورده سازد ،چالشی
مهم و شاید غیرقابل رفع باقی خواهد ماند .عبور سلطان قابوس عمان نیز ممکن است شکست مذاکرات
یگری کرده بود به اثبات برساند.
صلح سعودی  -حوثی را که میانج 

شمال آفریقا و سودان
کشورهای شمال آفریقا (مغرب) و سودان نقاط مختلف طیف ثبات را به خود اختصاص داده اند .در لیبی،
سجمهور  ۸۲ساله ،عبدالعزیز بوتفلیقه
دور جدیدی از جنگ داخلی در آوریل آغاز شد .در الجزایر ،رئی 

1

استعفای خود را پس از  ۲۰سال قدرت تسلیم کرد ،اما در انتخاباتی که در ماه دسامبر برگزار شد (عمدتا
یرسد که چش ماندازها در
تحت نظر ارتش ) ،وزیر سـ�ابق مرتبط با رژیم بوتفلیقه انتخاب شـ�د .به نظر م 
1. Abdelaziz Bouteflika
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یتر در سال
یرغم سیاست منطق های قو 
یکشد .عل 
خطراتی اســت که اتحاد ناتو را از داخل به چالش م 

سجمهور
 36ســودان خوشبینان هتر هستند ،جایی که پس از ما هها اعتراضات مردمی علیه رژیم ،ارتش رئی 
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عمر البشــیر را پس از یک دوره تصدی  ۳۰ساله برکنار کرد .تونس و مراکش با موفقیت قابل توجه در
دور سوم انتخابات ملی در زادگاه بهار عربی ،سال نسبتاً پایداری را پشت سر گذاشتند.
سلفی  -جهادگرایان
دولت اســامی عراق (داعش) به عنوان یک نهاد سیاســی حاکم بر منطقه ،پس از شکست نظامی این
ســازمان و از دســت دادن کنترل بر خاک ســوریه و عراق ،همه چیز را از دست داد و رهبر آن در یک
عملیات نظامی آمریکا کشـ�ته شد .با این وجود ،دولت اسالمی عراق همچنان به فعالیت به عنوان یک
نهای تروریستی جهادی سلفیه ،شبک ههای تروریستی و
یدهد که با سازما 
ســازمان تروریستی ادامه م 
لتوجهی برای جذب نیروی
افراد فعال در سراسر جهان مرتبط است .در سوریه ،این سازمان پتانسیل قاب 
انسانی از میان کسانی که علیه رژیم در جنگ آن کشور مبارزه کردند ،دارد .اگر چه اسرائیل در اولویت
تهای تروریســتی علیه اهدافی در سراسر جهان که با اسرائیل و
اصلی داعش نیســت ،اما امکان فعالی 
یهودیان شناسایی شــد هاند ،وجود دارد .القاعده و متحدانش نیز به انجام حمالت تروریستی در آفریقا،
یدهند.
جنوب آسیا و خاورمیانه (عمدتا در سوریه ،لیبی و شب هجزیره سینا) ادامه م 
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شهای داخلی
 .۳ایران :سرپیچی و جسارت ،در کنار چال 
نگاهی کوتاه:

توصیهها:

• آمــاده کردن یک گزینــه معتبر برای حمله
• نقض مداوم توافقنامه هست های
جفارس نظامی در ایران
• جسارت ایران در استفاده از زور در خلی 
و عراق ،که منجر به ترور هدفمند سلیمانی توسط • آمادگی برای احتمال توافق هست های «بهبود
یافته»
آمریکا شد،
• افزایش خطر تشدید جنگ

• ممانعت از استحکامات منطق های ایران و پروژه
موشکی هدایت دقیق

مقدمه
تهای منطق های مشــخص شد ،و در
ســال 2019با اقدامات ایران در مورد موضوع هســت های و فعالی 
تمتحده شدت گرفت .تحری مهایی که دولت آمریکا بر ایران پس از خروج
طول ســال رویارویی با ایاال 
از معامله هست های در می  ۲۰۱۸و به ویژه لغو معافیت از واردات نفت از ایران در نوامبر  ۲۰۱۸تحمیل
شهای جدی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد هاسـ�ت .ایران به تعهدات مقرر شــده در قرارداد
کرد ،چال 
هســت های به مدت یک سال ،به امید تقسیم اروپا از دولت ترامپ و دریافت غرامت اقتصادی مناسب از
سایر شرکا به این توافقنامه ،وفادار ماند .با این حال ،عدم موفقیت اروپا در ایجاد یک مکانیسم جایگزین
برای انجام معامالت با ایران و افزایش سیاســت « فشــار حداکثری « آمریکا همراه با انتقاد عمومی از
فعالیت منطق های ایران ،منجر به تغییراتی در سیاســت تهران شــد .اولین نشانه عدم پایبندی ایران به
لشده بر برنامه هست های خود بود .عالوه بر آن ،ایران در خاورمیانه فعالیتهای تحریک
تهای اعما 
محدودی 
نسعودی ،و علیه
تمتحده ،به ویژه با حمله به تاسیسات نفتی در عربستا 
آمیز نظامی علیه متحدان ایاال 
تمتحده ،که با سرنگونی پهپاد بدون سرنشین آمریکایی آغاز شد و منجر به حمله به شهروندان
خود ایاال 
شهایی
آمریکایی (از جمله یک مورد مرگ) و متهم کردن ســفارت در عراق شد ،که باعث سلسله واکن 
شد که منجر به ترور هدفمند سلیمانی شد.
1. Sima Shine
2. Raz Zimmt
3. Emily B. Landau
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برنامه هست های

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -ترجمان  -شماره سند - 1/501 :تاریخ انتشار 23 :آذرماه 1399

تمتحده از ماه می  ۲۰۱۸اتخاذ کرد هاست ،که در عمل
در مواجهه با سیاست « فشار حداکثری» که ایاال 
عمدتا به شکل اقدامات اقتصادی (تحری مها) و اقدامات سیاسی (فشار دیپلماتیک) است ،ایران از سیاست
یتواند عوارض اقتصادی
ندهنده ارزیابی خود است که م 
یکند که نشا 
« مقاومت حداکثری « استفاده م 
سجمهور ترامپ ،که مکررا بر تمایل خود برای انجام
مها را تحمل کند .در پاســخ به رئی 
ناشــی از تحری 
یکند ،رهبری ایران اصرار دارد که بدون جبران
مذاکراتی که منجر به توافق جدید خواهد شد تاکید م 
خسارت ناشی از توافق به مذاکرات بازنخواهد گشت و حتی پس از آن نیز تنها در چارچوب چند جانبه
۵ + ۱این کار را انجام خواهد داد.

در حال حاضر ،ایران در حال تالش برای پیشبرد برنامه هست های خود است  -با گا مهایی که به شیو های
یگیری
محدود و ســنجیده آغاز شده اما با گذشت زمان شــدت یافت هاست  -و در عین حال در حال پ 
یشود .هدف آسیب رساندن به متحدان
جفارس ،خطرات بیشــتری را متحمل م 
عملیات نظامی در خلی 
اصلی واشنگتن در منطقه و بازار جهانی نفت و نشان دادن هزین ههای سیاست آمریکا در قبال ایران است.
یدهد و در عین حال بر تمایل خود
از سوی دیگر ،ایران به حفظ روابط خود با کشورهای اروپایی ادامه م 
یکند .بنابراین ،امکان ادامه مذاکرات
مها تاکید م 
برای بازگشــت به توافق هست های در صورت لغو تحری 
یگذارد .روابط با روســیه نیز براســاس منافع
تمتحده را باز م 
دیپلماتیــک برای افزایش روابط با ایاال 
یشود .به این معنا ،امیدهای اسرائیل برای
مشترک در سوریه که مخالف با آمریکا است ،حفظ و تقویت م 
نها ،نتیجه نداده است.
ایجاد تفرقه بین مسکو و تهران ،با وجود فاصله موجود بین آ 

نبست رسید هاند :آمریکا هیچ استراتژی بلند مدتی به جز
بنابراین ،در مورد مساله هست های ،طرفین به ب 
مهای اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغییر سیاســت ایران (بدون قصد تغییر رژیم کنونی)
ادامه تحری 

یدهند
یها هستند و ترجیح م 
یها نگران تشــدید درگیر 
و بازگرداندن ایران به میز مذاکره ندارد .اروپای 
یها نیز قصد ندارند در صورت عدم برآورده
ماهمیت جلوه دهند و خود ایران 
اقدامات جسورانه ایران را ک 
شــدن خواست ههای خود در مورد تحری مها ،به مذاکرات بازگردند و همچنان به پیشرفت خود در زمینه
یدهند.
پروژه هست های ادامه م 

شهای مداوم ایران همراه خواهد بود که شامل گا مهای فزاینده در
در نتیجه ،سال  ۲۰۲۰احتماال با چال 
تمتحده آمریکا اگرچه بسیار ضعیف
مانداز مذاکرات جدید بین ایران و ایاال 
برنامه هســت های است .چش 
سجمهور ترامپ برای کاهش تحری مها بستگی دارد .اهمیت اصلی
اســت ،اما تا حد زیادی به تمایل رئی 
فپذیر (در این
یسازی اورانیوم ایران و تجمع مواد شکا 
این مساله برای اسرائیل در سال  ۲۰۲۰ادامه غن 

مرحله پایین اســت ) ،پیشرفت مداوم در سانتریفیوژ های پیشرفته ،اقدامات تشدید کننده احتمالی در 39

تزمان الزم برای پیشرفت به سوی
در صورتی که ایران تصمیم به انجام این کار بگیرد ،این وضعیت مد 
حهای هست های را کاهش خواهد داد.
سال 
رآکتور تحقیقاتی آب سنگین ،نزدیک اراک

جدول  :1چگونه ایران برجام را نقض می کند ،ژانویه 2020
اهمیت
هنوز سطح پایین و ناچیز است.
اندازهگیری قابل برگشت
زمان کوتاه شده برای شروع عملیات
نظامی .برگشت پذیر
تخلف کوچک .برگشت پذیر
پیشرفتهای تکنولوژیک .افزایش
مقدار ماده غنیشده  -بسته به
موفقیت آزمایشها .اندازگیری غیرقابل
بازگشت
کاهش چشمگیر زمان فروپاشی
هستهای نظامی .اندازهگیری قابل
برگشت

تخلف

تقریبا %۴.۵

در نطنز و

فوردو
بیش از  ۳۰۰کیلوگرم
تقریبا  ۱۳۱تن

تعهد

موضوع

تا ۳.۶۷%

سطح غنیسازی اورانیوم

حداکثر  300کیلوگرم UF6

(یا

ذخایر اورانیوم غنیشده

معادل سایر مواد شیمیایی)
تا  ۱۳۰تن

انبارهای آب سنگین

در سالهای  ،8-1آزمایش تعداد

تزریق گاز به  ۱۱سانتریفیوژ محدود سانتریفیوژهای 10-(IR-6

IR-6

و نصب ۳۳

سانتریفیوژ IR-6

دیگر

 .)20در سالهای  ،10-8آزمایش 30

سانتریفیوژ پیشرفته

سانتریفیوژ؛ در سالهای  ۸تا ،۱۰
آزمایش بر روی  ۳۰سانتریفیوژ

غنیسازی اورانیوم تا

سطح حدود %۴.۵
(بیش از )%۳.۶۷

غنی سازی ممنوع است؛ استفاده
از آن فقط به عنوان یک مرکز

سایت غنی سازی اورانیوم

تحقیق و تولید ایزوتوپهای پایدار

در فردو

مجاز است

فعالیت منطق های
در ســال  ،۲۰۱۹ایران به تقویت نظامی خود در ســوریه ،عراق ،لبنان و یمن ادامه داد تا نفوذ خود را
تهای بالقوه برای آســیب رساندن به
قتر کند ،نفوذ آمریکا را کاهش دهد و پایگا ههایی برای فعالی 
عمی 
نسعودی به عنوان بخشی از ایجاد بازدارندگی ایجاد کند .برای این کار ،ایران به عوامل
اسرائیل و عربستا 
باهلل در
مترین حز 
یسازد  -اولین و مه 
محلی وابسته است که آزادی عمل (نه تنها نظامی) را ممکن م 
لبنان و رژیم سوریه ،و همچنین شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق و لبنان و حواین در یمن .در
عرصه فلســطین نیز ،حمایت ایران از جهاد اسالمی و حماس ادامه دارد ،که در سرمای هگذاری و دانش
فنی برای تولید موشک و راکت نمود پیدا کرد هاست.
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نالمللی انرژی اتمی است.
یسازی و شاید حتی کاهش در ترتیبات بازرسی آژانس بی 
رابطه با سطوح غن 
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شهایی از جامعه و گرو ههای شیعه
اماکن مقدس شیعیان در نجف و کربال و ارتباطات تاریخی بین بخ 
در ایران ،یک ســرمایه استراتژیک برای تهران اســت .این زمینه تا حدی تمایل ایران به ادامه تضعیف
یکند .با این حال ،انتقاد رو به
نفوذ آمریکا در عراق و پایان دادن به حضور آمریکا در آنجا را تحریک م 
یکند
افزایش مردم از دولت عراق به دلیل هویتش با ایران باعث ایجاد ناآرامی شد هاســت که تهدید م 
شهای ویژه برای ایجاد نفوذ اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و امنیتی
دستاوردهای تهران را که مبتنی بر تال 
یکند و خطری
یاندازد .احساسات ضد آمریکایی که اعتراضات در عراق را القا م 
در عراق است ،به خطر م 
یآورد ،عزم تهران و شبه نظامیان شیعه برای پایان دادن
که این اعتراضات برای منافع ایران به وجود م 
یکند.
به این اعتراضات را تقویت م 

یکند ،اما توانایی تهران برای
ترور سلیمانی هیچ تغییر اساسی در راهبرد کلی منطق های ایران ایجاد نم 
تمتحده گا مهای بعدی خود را سبک
یکشد .در نتیجه ،ایران و ایاال 
رســیدن به اهدافش را به چالش م 
یهای
یکنند .معضل ایران بین نیاز به پاســخ قاطع (به طور مســتقیم یا از طریق پروکس 
و ســنگین م 
آن) علیه اهداف آمریکایی و ترس از یک ضد پاســخ قدرتمند آمریکایی نهفت هاست .بنابراین ،اقدام علیه
تمتحده در منطقه نیز ممکن است.
متحدان ایاال 

سزمینه جنگی تبدیل شد هاست که رژیم
تهای نظامی غیرمعمول ایران در برابر پ 
سوریه به کانون فعالی 
یکند .حضور ایران باعث ایجاد اصطکاک شدید با
بشــار اســد ،متحد مهم ایران ،را تهدید به نابودی م 
اسرائیل شد هاست ،که فعالیت نظامی خود را افزایش داده تا مانع تقویت ارتش ایران شود .تئاتر سوریه
همچنان ادامه خواهد داشــت که در درگیری بین اسرائیل و ایران تشدید می شود ،اگرچه هیچ یک از
یتواند گسترش یابد .به موازات آن ،ایران در
دو طرف عالقه مند به جنگ همه جانبه نیســتند و این م 
حال سرمای هگذاری در حوز ههای همکاری خود با سوریه است .در کنار همکاری مداوم نظامی و امضای
شهایی از بندر الذقیه 1و همچنین پروژ ههای تحقیق و توسعه
قراردادهای نظامی ،از جمله عملیات بخ 
شهایی برای تعمیق دخالت در مسائل اقتصادی،
در خاک ســوریه با کمک صنعت نظامی ســوریه ،تال 
آموزشی و فرهنگی وجود دارد.

یها» بر روی زمین؛ کاهش درگیری نظامی
یهای «حوث 
تهایی در یمن بود :پیروز 
ایران نیز شاهد موفقی 
نسعودی ،به
یشود و فشار بر خود عربستا 
نســعودی م 
تمتحد هعربی ،منجر به درگیری با عربستا 
امارا 
یها در واقع حامیان
سزمینه نقض حقوق بشــر در مبارزات یمــن .ایران 
ویــژه در کنگره آمریکا ،علیه پ 
توافقنامه آینده در یمن شــد هاند (فرآیندی که سازمان ملل نیز در آن درگیر است) با ایجاد «چارچوب
1. Latakia

نها نفوذ ایران را تضمین
یها و از طریق آ 
یها .این توافقنامه وضعیت خود حوث 
دیپلماتیــک» برای حوث 
یدهد و
یهای خود در منطقه ادامه م 
برای اســرائیل ،اولین عامل مهم این است که ایران به حفظ دارای 
یرغم مشکالتی که در عراق و لبنان به وجود آمده و در توسعه پروژه موشکی هدایت دقیق خود،
حتی عل 
همراه با چالش پس از سلیمانی ،چندین دستاورد به دست آورد هاست .ایران در نظر دارد در سوریه بماند
یمدت آن در
تهای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است که نفوذ طوالن 
و در حال ساخت زیرساخ 
یرغم
سوریه را تضمین خواهد کرد .این کشور همچنین در ایجاد همکاری با روسیه در فضای سوریه عل 
نها برای نفوذ در عرصه موفق بود هاست.
تهای عقیده و رقابت بین آ 
تفاو 

تهای حرکتی است و محدود
دومین عنصر مهم این است که جعب هابزار اسرائیل عمدتا مبتنی بر فعالی 
به تقویت نظامی ایران و انتشار دانش ،فناوری و سالح به صحنه های مختلف (سوریه ،عراق ،لبنان ،یمن
یکند تا تصویر ایران را لک هدار کرده و
و نوار غزه) اســت .اســرائیل همچنین در حوزه دیپلماتیک کار م 
آزادی عمل آن را کاهش دهد ،اما این فعالیت جنب ههای قدرت نرم و اجزای غیر نظامی  /اقتصادی که از
یدهد .در عوض ،سیاست اسرائیل
طریق آن ایران به دنبال افزایش نفوذ خود است را مورد توجه قرار نم 
یدهد.
در درجه اول در برابر سیاست و فعالیت ایران واکنش نشان م 

عرصه داخلی
یرسد در طول سال گذشته رژیم ایران در تثبیت عرصه اجتماعی  -اقتصادی موفق بود هاست.
به نظر م 
صهای ضعیف اقتصادی در زمینه تورم و بیکاری ،نرخ رشد منفی باال ،و فروپاشی پول
در کنار ادامه شاخ 
یرسد اقتصاد ایران در حال تثبیت و تطبیق
رایج در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸و اوایل سال  ،۲۰۱۹به نظر م 
یکند که تورم در ایران از سال  ۲۰۲۰شروع به
نالمللی پول برآورد م 
مها باشد .صندوق بی 
با رژیم تحری 
کاهش خواهد کرد و رشد واقعی ،حتی اگر حداقل باشد ،آغاز خواهد شد .با این حال ،این ارقام اقتصادی
کالن ،زندگی شــهروندانی را که در اعتراضات عمومی گســترده مردم در نوامبر ( ۲۰۱۹در حدود ۱۵۰
منطقه در سراســر ایران) شرکت داشتند ،که معطوف به مسائل اقتصادی و مخالفت با رژیم بود ،بهبود
یبخشد .مانند گذشته ،این بار نیز ایران موفق شد تا اعتراضات را سرکوب کند.
نم 
تاهلل خامن های ،رهبر ایران مشخص شد
ســال گذشته نیز با تقویت اردوگاه محافظ هکاران به رهبری آی 
نها
کــه برای تقویت کنترل محافظه کارانه دولت انتصابات مهمی را ترتیب داده بود .برجســت هترین آ 
انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه (مارس  )۲۰۱۹بود که برخی آن را نشانه جانشینی
یدانند .عالوه بر این ،حسین سالمی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران و چهر ههای
بالقوه رهبر در آینده م 
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تجمهوری در سال  ۲۰۲۱و همچنین زمین های برای
انتخابات مجلس در فوریه  ۲۰۲۰و انتخابات ریاس 
یشود که نمایندگان آن
لگرایی م 
بها باعث تضعیف اردوگاه عم 
رهبر آینده کشور بود .در واقع این انتصا 
سجمهور و ظریف ،وزیر امور خارجه که با توجه به سیاست سخت گیران های که
عبارتند از روحانی ،ریی 
یشود ،مجبور به مقابله با آن هستند.
تاهلل خامن های رهبری م 
توسط آی 
شهای اصلی برای اسرائیل
چال 
تها برتری
در آستانه سال  ،۲۰۲۰مقیاس کلی تعادل برای ایران ترکیبی است ،اما دستاوردهایی بر شکس 
تمتحده
دارد .ایران اعتماد به نفس بیشتری در اعمال قدرت خود در عرصه منطق های و حتی در برابر ایاال 
یدهد؛ این موضع پس از ترور سلیمانی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت .وقتی مساله هست های
نشان م 
تمتحده موفق
یکند و حتی معتقد است که در منزوی کردن ایاال 
یشود ،ایران احساس انزوا نم 
مطرح م 
یکند که قادر به مقابله با بحــران اقتصادی و تحری مهای مداوم خود
بود هاســت .این گزارش ارزیابی م 
تمتحده نزدیک به از بین بردن ذخایر تحری مها اســت؛ این کشــور برنامه
خواهد بود ،در حالی که ایاال 
هست های خود را گسترش داده و برای آینده در حال افزایش است.

تمامی این موارد بر شکســت سیاست غرب تاکید دارد که براساس تحمیل خسارت اقتصادی است که
موجب ایجاد ناآرامی در میان مردم ایران و به نوبه خود بر سیاست رژیم خواهد ش د .
چالش اصلی اسرائیل در برابر ایران تدوین یک استراتژی است که امکان استفاده از زور را در صحن ههای
مختلف و در سطوح مختلف بدون تبدیل شدن به یک درگیری گسترده فراهم آورد .در پشت سر هم،
اســرائیل باید یک گزینه معتبر برای استفاده از نیروی مستقیم در ایران و تنظیم تفاهم با واشنگتن در
لساز هستند ،ایجاد کند.
مورد سه سناریو که برای اسرائیل مشک 

یسازی اورانیوم را بدون هیچ
یتواند به تهران حق غن 
• اولی مذاکرات بین آمریکا و ایران اســت که م 
تهای منطق های بدهد.
نب هزمین و فعالی 
کهای زمی 
امتیازی در مقابل موش 
• دومین مورد افزایش درگیری بین اسرائیل و ایران است.
• ســومین مورد ،پیشــرفت ایران در برنامه هست های خود اســت در حالی که این کشور همچنان به
یدهد که این امر منجر به تغییر
یسازی ادامه م 
فپذیر و رسیدن به سطوح باالتر غن 
عآوری مواد شکا 
جم 
حهای هست های خواهد شد.
لتوجهی در زمان مورد نیاز برای دستیابی به سال 
قاب 
در مورد این سه موضوع اصلی ،بین منافع اسرائیل و منافع ایاالت متحده و به ویژه منافع رئیس جمهور
ترامپ فاصله وجود دارد.
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 .۴منطقه شمالی :به سوی درگیری در مقیاس بزرگ
نگاهی کوتاه:

توصیهها:

• خطرات مشــهود تشدید ناشــی از مبارزات • پاســخ به پروژه موشکی هدایت دقیق ایران و
باهلل ،از جمله یک حمله پیشگیرانه احتمالی
حز 
گها
مداوم اسرائیل بین جن 
• رژیم اسد قلمرو خود را بازیابی و دوباره بدست • تحت فشار قرار دادن رژیم اسد و جلب حمایت
تها برای ممانعت از نفوذ منطق های ایران
باهلل ابرقدر 
آورد ،امــا همچنان به روســیه ،ایران و حز 
وابسته است.



مقدمه
مه مترین تهدید نظامی متعارف برای اسرائیل در شمال به ویژه از جانب ایران و کسانی است که تحت
باهلل در لبنان ،به دنبال رژیم اسد و شبه نظامیان فعال در سوریه و عراق تحت
حمایت آن هستند :حز 
باهلل) فعال در عرصه ســوریه .عالوه بر این ،اســرائیل باید در نظر
هدایت ایران و نیروهای ایرانی (و حز 
بگیرد که ترور هدفمند سلیمانی چگونه ممکن است بر عرصه شمالی تاثیر بگذارد.

گها» را به منظور کاهش تهدید در عرصه شمالی
لهای اخیر ،اسرائیل استراتژی «مبارزه بین جن 
در سا 
تهای نظامی ایران و ایران و شــبه نظامیان
و ممانعــت از اقدامات دشــمن که به دنبــال تقویت قابلی 
در طول مرزهای اســرائیل ،در عین تقویت بازدارندگی و از بین بردن جنگ اســت ،اتخاذ کرد هاسـ�ت.
تاکنون ،اسرائیل در مختل کردن پیشرفت ایران موفق بود هاست ،اما در سال گذشته ،خطر تشدید جنگ
شیافته اســت ،زیرا فعالیت اســرائیل بر دو تالش اصلی متمرکز شده است :پروژه موشکی هدایت
افزای 
باهلل در لبنان و ایران در سوریه؛ و ایران برای ایجاد یک کریدور زمینی از ایران از طریق عراق
دقیق حز 
یکند .در طول سال  ۲۰۱۹مشخص شد که سرزمین عراق نیز توسط ایران به عنوان
و سوریه حرکت م 
یگیرد.
یک سکوی ممکن برای حمله به اسرائیل با موشک مورد استفاده قرار م 
1. Udi Dekel
2. Carmit Valensi
3. Orna Mizrahi
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سجمهور همچنان در
یکند .بشار اسد به عنوان رئی 
ســوریه هنوز به عنوان یک کشــور متحد عمل نم 
قدرت است ،اما کامال وابسته به ایران ،روسیه ،دستگا ههای امنیت داخلی ،ارتش ،شبه نظامیان است .به
یکند تا یک نظم سیاسی و نظامی ایجاد کند که شبیه
نظر او ،بقای رژیم او در اولویت است :او تالش م 
تهای دولتی در
یدهد به جای بازسازی زیرساخ 
به آنچه قبل از جنگ داخلی وجود داشــت؛ ترجیح م 
یوفایی) و جلوگیری
بازسازی ارتش سرمای هگذاری کند؛ با حذف یا تضعیف جمعیت ناخواسته (به ویژه ب 
تهای جنگی شیمیایی خود را
کسازی» جمعیتی ادامه خواهد داد؛ و قابلی 
از بازگشت پناهندگان به «پا 
حفظ خواهد کرد .ارتش سوریه تحت نفوذ روسیه و ایران ،با تاکید بر پدافند هوایی ،آتش مسیر حرکت
کهای دقیق ،تحرک باال و نیروهای ویژه در حال بازسازی است.
شامل موش 
تهای منطق های ایران تاثیر خواهد
هنوز خیلی زود است که ارزیابی کنیم ترور سلیمانی چگونه بر فعالی 
یرود که ایران به بهر هبرداری از ضعف اسد برای تحکیم نفوذ چند بعدی خود در سوریه
گذاشت .انتظار م 
ادامه دهد :ساخت ماشین جنگ در صحنه و تقویت محور تامین شیعیان از ایران از طریق عراق به سوریه
تهای موشکی پیشرفته به سوریه و تقویت آمادگی شبه نظامیانی
و لبنان .ایران همچنان به انتقال قابلی 
که تحت کنترل آن هستند ،شامل د هها هزار از عوامل مستقر در میدان سوریه ،ادامه خواهد داد .برخی
تهای مداوم برای حفظ قلمرو در منطقه،
نها برای مبارزه با اسرائیل و برخی دیگر برای انجام ماموری 
از آ 
یهای جوالن در نظر گرفته شد هاند.
باهلل در بلند 
به همراه ارتقا و تقویت مواضع حز 
بعید به نظر می رسد روسیه در سال  ۲۰۲۰ایران را از سوریه خارج کند .شبکه منافع آن در برابر ایران
گسترد هتر است و از دیدگاه آن ،ایران در تثبیت رژیم اسد نقش دارد .با این حال ،به احتمال زیاد مسکو
به ایران اجازه نخواهد داد به گون های در سوریه مستقر شود که منافع روسیه  -هم منافع اقتصادی و هم
منافع مرتبط با ثبات رژیم اسد -را تهدید کند.

فکردن ترکیه از تقویت نفوذش دشوار خواهد
یرسد که متوق 
در شمال و شمال شرقی سوریه ،به نظر م 
بود ،به خصوص با توجه به کاهش حضور آمریکا در آنجا در اواخر سال  .۲۰۱۹ترکیه یک عملیات نظامی
را برای ساخت یک منطقه امن  ۳۲کیلومتری در طرف مرز سوریه به منظور ایجاد یک مانع بین کردها
و ســوریه و کردهای ترکیه انجام داد .به این ترتیب ،به دنبال دســتیابی به دو هدف اســت :کاهش بار
ســنگین آوارگان و کاهش تسلط کردها در منطقه .پاسخ سریع کردها تمایل به به توافق با رژیم اسد با
میانجیگری روسیه ،در مقابل تضمین روسیه و رژیم حق خودمختاری در شمال شرقی سوریه بود .عالوه
بنشینی از مرز شد ،به
شبس و توافق نیروهای کرد برای عق 
بر این ،توافق روســیه و ترکیه منجر به آت 

تهای مشترک در منطقه را انجام دادند.
طوری که نیروهای روسیه و ترکیه گش 
گتر باشیم.
نالمللی بزر 
مخالفان و رژیم اسد با حمایت مالی کشورهای روسیه ،ایران و ترکیه و جامعه بی 
یرســد که بودج های یا انگیز های برای بازسازی غیر نظامی سوریه وجود داشته
عالوه بر این ،به نظر نم 
تهای اصلی نیست.
باشد .این مسئله برای چین ،اروپا ،ایاالت متحده یا دولتهای سنی از اولوی 
نبســت سیاسی گســترده ،دولت جدیدی در اوایل سال  ۲۰۱۹شکل گرفت ،اما در
در لبنان ،پس از ب 
تها،
گرفتن تصمیمات و پیشبرد بهبود در وضعیت شدید داخلی (بحران اقتصادی عمیق ،فقدان زیرساخ 
بیکاری ،فساد ،و حضور پناهندگان سوری) مشکل داشت .پریشانی فزاینده جمعیت ،همراه با فلج شدن
سیســتم سیاسی ،منجر به شیوع خود به خود ( ۱۷اکتبر) اعتراضات مردمی در مقیاس بزرگ شد ،که
نها بین جوامع تفــاوت قائل نبودند و همه عناصر دولت را
ماهیت منحصر به فردی داشــت ،چرا که آ 
توزیر حریری ،که استعفا داد ،و هم اردوگاه مسیحی
هدف قرار دادند (هم اردوگاه سنی به رهبری نخس 
باهلل به عنوان یک جنبش سیاسی است).
سجمهور و حز 
 شــیعه ،که شامل میشل عون به عنوان رئی تظاهرکنندگان خواسـ�تار تغییر اساسـ�ی در سیستم سیاسـ�ی و رهبری و حذف فساد دولتی هستند.
یکند .به هر حال ،در سناریوهای
باهلل عالق های به تغییر ندارد زیرا سیستم کنونی به نفع خود عمل م 
حز 
باهلل احتماال استقالل و تاثیر فزاینده خود را بر فرآیند تصمی مگیری در لبنان حفظ خواهد
مختلف ،حز 
کرد .بنابراین ممکن است که سیستم لبنان سقوط کند و حتی به یک جنگ داخلی دیگر تبدیل شو د .
اهمیت و توصی هها برای اسرائیل
لهای اخیر در عرصه شمالی اشاره کند ،به
یتواند به بسیاری از دستاوردهای عملیاتی در سا 
اسرائیل م 
گها ،که
لتوجهی از کارآیی عملیاتی در مبارزات بین جن 
تهای تهاجمی شدید با سطح قاب 
دلیل فعالی 
به اســرائیل اجازه داد هاست تا از جنگ اجتناب کند .با این حال ،در سطح استراتژیک ،اسرائیل مانع از
تحکیم مداوم ایران در عرصه شمالی و ساخت ماشین جنگی خود در سوریه ،لبنان و عراق نشده است.

گها
کمپین اسرائیل بین جن 
یرود که ایران در ســال  ۲۰۲۰سنگربندی خود در ســوریه را در سطوح اجتماعی ،فرهنگی،
انتظار م 
تهای تهاجمی برای حمله به
اقتصادی و زیربنایی افزایش دهد .ایران همچنین در حال توســعه قابلی 
اسرائیل از خاک سوریه و احتماال از خاک عراق است ،در حالی که قوانین بازی شبیه به مبارزه اسرائیل
تهای عملیاتی ســطح باالی آن در
یکند .در این زمینه ،فعالیت ایران و قابلی 
گها را اتخاذ م 
بیــن جن 
نسعودی و در تالش برای پرتاب موشک و هواپیماهای
پشــتیبانی حمله به تاسیسات نفتی در عربستا 
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صهای آن از حوز ههای سوریه و عراق ،به ویژه پس از ترور سلیمانی وجود دارد.
اسرائیل و ایران و شاخ 

این حرکت ،چالش اســرائیل برای به راه انداختن «کمپین در حال پیشــرفت زیر آستانه جنگ» علیه
یکند .در سال ،۲۰۲۰
تمتحده را برجسته م 
بسیج ایرانیان در مناطق شمالی و نیاز به هماهنگی با ایاال 
یرســد که اسرائیل در کنترل سطوح تشدید مشکل خواهد داشت ،زیرا دشمن در حال حاضر
به نظر م 
تهای واکنش
تهای ارتش اســرائیل آشنا است و دفاع خود را بهبود بخشیده در حالی که قابلی 
با قابلی 
تهاجمی را توســعه داد هاســت .عالوه بر این ،تا حدی که ثبات در ســوریه بیشتر تضعیف شود ،روسیه
تهایی را بر آزادی عملیات اســرائیل در حریم هوایی سوریه تحمیل کند .اسرائیل به
یتواند محدودی 
م 
تهای پنهان بیشــتری را به کار گیرد ،و از تکبر
یتواند به سیاســت ابهام عمدی بازگردد ،قابلی 
خوبی م 
عمومی در مورد عملیاتش در عرصه شمالی خودداری کند .اسرائیل باید سیاست عدم مداخله خود در
جنگ داخلی سوریه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد .توانایی اسرائیل در آسیب رساندن به رژیم اسد به
عنوان ابزاری برای نفوذ به خصوص در برابر روســیه بود که آن را قادر ســاخت تا در عرصه سوریه علیه
ایران فعالیت کند.
اما این سیاست همچنین منجر به رسمیت شناختن غیر رسمی رژیم اسد به عنوان پیروز جنگ داخلی
شد .مبارزه مداوم و توانایی اسرائیل در آسیب رساندن ،زمینه را برای یک فرآیند سیاسی مکمل فراهم
یکند ،چه از طریق فشار روسیه بر
یهای ایران را که اسرائیل را از سوریه تهدید م 
یتواند توانای 
کند که م 
یشود،
سجمهور اسد که فعالیت ایران در سوریه تلفات زیادی را متحمل م 
ایران و چه از طریق درک رئی 
از بین ببرد.

ترور سلیمانی باعث تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه شد .با این حال ،این ممکن است مقدم های برای
بنشینی سریع نیروهای آمریکایی از عراق و شرق سوریه باشد .توسعه این نوع پیروزی را به دشمنان
عق 
آمریکا در رقابت بر سر شکل دادن به حوزه سوریه اعطا خواهد کرد :روسیه ،ایران و رژیم اسد ،که با هم
یرغم
در شمال شرقی سوریه تسلط قوی خواهند داشت .عالوه بر این ،ممکن است که دولت اسالمی عل 
تمتحده در ترور رهبر خود ابوبکر البغدادی دوباره ظاهر شود.
دستاوردهای عملیاتی و اخالقی ایاال 

ضرورت بهبود آمادگی برای جنگ در منطقه شمالی
باهلل ،و مهمتر از همه ،افزایش
از دست دادن کنترل سطح تشدید ،افزایش اعتماد به نفس ایران و حز 
باهلل و محور شیعه در میدان شمالی را
نها احتمال جنگ بین اسرائیل و حز 
کهای دقیق آ 
تعداد موش 
باهلل
کهای دقیق در اختیار حز 
یدهد .اسرائیل باید تصمیم بگیرد که آیا تعداد خاصی از موش 
افزایش م 
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لتوجه تهدید است .حمله موفقی 
نیازمند یک حمله پیشگیرانه برای حذف یا کاهش قاب 

یکند که اقدامات این
باهلل به عنوان بخشی از مدیریت ریسک ،برآورد م 
ســید حسن نصراهلل ،رهبر حز 
ســازمان در لبنان از «مصونیت» مبتنی بر بازداری متقابل با اســرائیل از ســال  ۲۰۰۶برخوردار است.
باهلل به همراه قاســم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب
براســاس این فرض ،حز 
اســامی ،پروژه تبدیل موشــک را پیش برد و طی یک دهه به حفر تونل حمله (که توسط اسرائیل در
یهای
عملیات سپر شمالی در معرض خطر و خنثی شد هبود) پرداخت .نصراهلل با توجه به آشنایی با توانای 
یثبات لبنان نسبت به جنگ محتاط
اســرائیل و مشکالت داخلی و اقتصادی این ســازمان و وضعیت ب 
اســت .این سازمان بین افزایش مسئولیت دولت لبنان و تعهد آن به ایران حامی و تعهد آن برای پاسخ
به حمالت اسرائیل در لبنان و شاید حتی حمالت جدی به نیروهای ایرانی در سوریه تقسیم شد هاست.
محدود کردن جنگ بعدی به جبهه لبنان دشوار خواهد بود و احتماال در چندین جبهه همزمان آشکار
خواهد شــد :لبنان ،ســوریه ،عراق و احتماال خود ایران .کابینه امنیتی اسرائیل امسال تصمیم گرفت تا
تهای دفاعی اســرائیل را به ویژه در برابر حمالت موشکی و هوایی بدون سرنشین تقویت کند .در
قابلی 
عمل ،اســرائیل همچنین باید آمادگی جبهه داخلی را تقویت کنــد ،توانایی دفاع و ابزار حفاظت خود
نهای مقاومت غیر نظامی را در جوامع شمال تقویت کند .به دنبال آن ،تالش
را بهبود بخشــد و ســتو 
باهلل (که در طول سال گذشته با تحری مها علیه ایران
سیاسی  -اقتصادی  -شناختی برای تضعیف حز 
باهلل به عنوان یک سازمان تروریستی توسط تعداد بیشتری از
به ثمر رســید ،به رسمیت شناختن حز 
یهای داخلی در لبنان) باید حفظ شود ،حتی اگر ممکن است عملکرد دولت لبنان را
کشــورها و ناآرام 
تضعیف کند.

تهای جهانی
هماهنگی با قدر 
اسرائیل باید روابط نزدیک و هماهنگی خود را با هر دو قدرت جهانی مرتبط با زمینه سوریه  -روسیه و
یمدت ایران در سوریه عالقه دارد ،اما به دلیل
تمتحده  -ادامه دهد .روســیه به کاهش نفوذ طوالن 
ایاال 
یتواند آن را از سوریه حذف
یخواهد و نم 
پیچیدگی روابط استراتژیک بین کشورها در سطوح دیگر نم 
کند .با این حال ،مســکو با توجه به افزایش نفوذ خود در بازســازی ارتش ســوریه ،توانایی آن را دارد
تهای ملی و
مها و زیرساخ 
که حداقل ســرعت ساخت ماشین جنگی ایران در ســوریه را که به سیست 
نظامی سوریه وابسته است ،کاهش دهد .هماهنگی با روسیه همچنین برای حفظ آزادی عمل اسرائیل،
نها ضروری اســت.
شهای پیش روی آ 
جلوگیری از اصطکاک نظامی و تدوین تصویر مشــترکی از چال 
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یدهد.
کهای دقیق در لبنان خطر جنگ را افزایش م 
برای جلوگیری از ساخت زرادخانه موش 

سجمهور روسیه ،ادامه دهد تا از تامین سیست مهای
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دفاعی هوایی پیشرفته برای رژیم اسد جلوگیری کند ،به خصوص تا زمانی که ایران را قادر سازد تا در
قلمرو خود مستقر شود.

شهای
بنشینی نیروهایش از شمال شرق سوریه ،اسرائیل باید به تال 
تمتحده به عق 
با وجود تمایل ایاال 
تمتحده در فرآیند ایجاد ترتیبات در سوریه و ترویج تعهد آمریکا برای مسدود
خود برای قرار دادن ایاال 
تمتحده به
یرود که ایاال 
کردن محور تامین شــیعه بین عراق و ســوریه (و لبنان) ادامه دهد .انتظار م 
یهای عراق و شرق سوریه
حمایت سیاسی از اسرائیل ادامه دهد (به شرطی که اسرائیل آن را در درگیر 
درگیر نکند) اما از وارد شدن به جنگ دیگری در خاورمیانه خودداری خواهد کرد .در نتیجه ،اسرائیل و
ایاالت متحده خوب اســت که در ازای تخفیف تحریم های آمریکا علیه روسیه و ایران ،پیشنهاد روسیه
یهای ایران که اســرائیل را از ســوریه تهدید می کند ،بررسی کنند .اگر فرمولی برای
برای حذف توانای 
بازگشت ایران به مذاکرات در مورد یک قرارداد هست های به روز شده (برجام) ایجاد شود که شامل کاهش
دخالت ایران در منطقه است ،چنین توافقی امکان پذیر خواهد بود.

هدف اسرائیل تالش برای توسعه یک گروه گسترده از شرکا برای جلوگیری از تحکیم محور کشتی ایران
تمتحده ،شرکای بالقوه آن کشورهای عرب سنی و اروپایی
از تهران به دریای مدیترانه است .جدا از ایاال 
هستند .بخشــی از این روند همچنین باید شامل تقویت کنترل گذرگا ههای مرزی بین سوریه و لبنان
باهلل را محدود خواهد کرد و در عین حال (حداقل به ظاهر) قدرت حاکمیت
یها و حز 
باشد  -که ایران 
لبنان را تقویت خواهد کرد .یک طرح جایگزین برای بازسازی سوریه به رهبری غرب و کشورهای عربی
شفرض به ایران واگذار کند .اسرائیل همچنین
سنی باید آماده شود به جای این که بازسازی را به طور پی 
یهای مستقیم به سمت
یتواند در چنین تالشــی شــرکت کند و از طریق شخص ثالث ،سرمای هگذار 
م 
نهای قنیطره 1و درعا 2در طرف سوریه ارتفاعات جوالن را هدایت کند.
جنوب سوریه ،به ویژه استا 

جمع بندی
یهای انجا مشده توسط اسد مبنی بر شکست مخالفانش پیش از موعد بوده
روشــن شد هاست که ارزیاب 
یرود که جنگ داخلی در ســوریه با شدت کمتری ادامه یابد .ایران از مبارزات میان بازیگران
و انتظار م 
داخلی و خارجی برای ادامه تقویت خود در سوریه استفاده خواهد کرد و عناصر جهادی سلفی نیز ممکن
اســت از این وضعیت برای احیای خود بهر هبرداری کنند .بحران اقتصادی و بشردوستانه به دلیل عدم
وجود یک عنصر غربی که مایل به ســرمای هگذاری در سوریه باشد در حالی که ایران درگیر است و اسد
1. Quneitra
2. Daraa

یماند ،ادامه خواهد یافت .همه بازیگران مربوطه در تنظیم یک حل و فصل سیاسی و
در قدرت باقی م 
خواهند شد.

یوزد .اسرائیل ممکن است دو مزیت عمده
لهای قبل م 
یتر از سا 
بادهای جنگ در میدان شــمالی قو 
خود را از دست بدهد :اول ،توانایی آن برای فعالیت آزادانه در برابر ساخت ماشین جنگ ایران در سوریه،
بدون خطر تشدید؛ و دوم ،دانشی که آمریکا با اسرائیل خواهد ایستاد و محور تامین شیعیان از ایران از
طریق عراق به سوریه و لبنان را مسدود خواهد کرد .در نتیجه ،اسرائیل باید یک برنامه به روز شده برای
مبارزه در حال پیشــرفت علیه تحکیم ایران در منطقه شمالی تدوین کند ،و در عین حال ،برای چالش
نظامی چند تئاتری آماده شود که ممکن است به تنهایی با آن مواجه شود.

دولت بعدی اسرائیل با چهار تصمیم استراتژیک جدی مواجه است:
تهای نظامی و ملی در اعماق اسرائیل با
خها به حمله ایران به زیرساخ 
• اولی شامل مجموع های از پاس 
حهای با مسیر بلند و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین است.
کهای کروز ،سال 
استفاده از موش 
• دوم در نظر دارد که آیا سیاســت در قبال رژیم اسد را تغییر دهد و آن را مسئول تحوالت سوریه از
جمله دخالت ایران بداند.
باهلل وجود دارد که نیازمند
• سومین بحث این است که آیا خط قرمزی در مورد انبار موشکی دقیق حز 
یک حمله پیشــگیرانه اســرائیل برای حذف تهدید جبهه داخلی تحت شرایطی است که برای اسرائیل
بتر از به تعویق انداختن جنگ به زمان نامعلوم در آینده است.
مطلو 

یکند در حالی که
مورد چهارم چگونگی تشدید مبارزات انتخاباتی علیه نفوذ ایران در عراق را بررسی م 
یکند.
تمتحده استفاده م 
از تاثیر ترور سلیمانی و هماهنگی نزدیک با ایاال 
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نها پایان دادن به حکومت اسد است ،دچار مشکل
اجرای اصالحات دولتی در سوریه که قطعا یکی از آ 
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وضعیت سوریه ،اوایل سال ۲۰۲۰
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 .5نظام فلسطینی :ضعیف شده و در آستانه فروپاشی
نگاهی کوتاه:

توصیهها:

شهای رو به رشــد سیستم تقسیم شده • تصویب طرح  INSSبرای عرصه فلسطین
• چال 
• گا مهای جداســازی اولیه و تقویت تشکیالت
فلسطین
خودگردان

شبینی روز بعد از عباس و طرح ترامپ
• پی 
• خطرات تشــدید درگیری در غزه نیاز فوری • اســتفاده از کمک مصر برای ایچاد ثبات در
یکند .نوار غزه
برای رسیدن به توافق با حماس را تشدید م 
• ایجاد مکانیس مهایی برای جلوگیری از افزایش
توان نظامی فلسطین

مشده
یک سیستم تقسی 
یشود :تشکیالت خودگردان فلسطین که بر کرانه باختری
سیستم فلسطینی به دو زیر سیستم تقسیم م 
تها
یکند .اگرچه ایده آشتی درون فلسطینی از مد 
یکند و حماس که بر نوار غزه حکومت م 
حکومت م 
پیش مطرح بوده و از حمایت عمومی گســترد های برخوردار اســت ،تا زمانی که محمود عباس رئیس
تشــکیالت خودگردان فلسطینی باقی بماند ،عملی نخواهد شد .عباس همواره خواستار برچیدن جناح
نظامی حماس و تحقق چش مانداز «یک قدرت ،یک قانون ،یک سالح» است .حماس شدیدا با این تقاضا
مخالف است.

یکنند ،در تحکیم مشروعیت خود در سرزمین تحت کنترل خود
دو رهبر فلسطینی با یکدیگر رقابت م 
مشکل دارند ،و درگیر مسائل فوری هستند .با این حال ،این سازمان به دلیل ناتوانی در تامین نیازهای
اساسی جمعیت غزه ،در معرض فشارهای داخلی قرار دارد .تشکیالت خودگردان به همین ترتیب هم از
یکند.
نظر سیاسی و هم از نظر افکار عمومی تضعیف شد هاست و بحران اقتصادی شدیدی را تجربه م 

1. Noa Shusterman
2. Anat Kurz
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اهداف فوری تشکیالت خودگردان ( ،)PAبقا ،تحکیم حکومت فتح و تضمین میراث عباس است .در حال
حاضر شورای مردمی بدون از دست دادن دستاوردهایی که از زمان پیمان اسلو به دست آورد هاست ،بر
یتوان به سوی اهدافش پیش رفت .در حالی که چهر ههای ارشد هر
ســر دوراهی قرار دارد که چگونه م 
یکنند که  PAرا منحل کنند و «کلیدها را به اسرائیل بازگردانند» ،در عمل به
کبار تهدید م 
چند وقت ی 
یرسد که  PAدر مورد چنین حرکتی محتاط است.
نظر م 

چالش اقتصادی یک مســاله اصلی اســت .در اوایل ســال  PA ،۲۰۱۹اعالم کرد که دریافت درآمدهای
یشــده توسط اســرائیل را متوقف خواهد کرد ،به دنبال تصمیم دولت اسرائیل مبنی
عآور 
مالیاتی جم 
تهایی که به خانواد ههای زندانیان و افراد کشت هشده در عملیات (شهدا) منتقل
بر کســر مجموع پرداخ 
لتوجهی از درآمد کلی دولت فلسطین و بخشی از تولید ناخالص
یشود .وجوه مالیاتی اسرائیل بخش قاب 
م 
یاش با
نهایی برای قطع کامل ارتباط مال 
یدهد .در حالی که در  PAفراخوا 
داخلی این کشور را تشکیل م 
نها قابل دوام نیستند:
اسرائیل وجود دارد ،با توجه به وابستگی  PAبه اسرائیل از نظر اشتغال و تجارت ،آ 
بیشــتر صادرات از  PAبرای اســرائیل در نظر گرفته شد هاست ،و یک دهم نیروی کار در اسرائیل به کار
لساز با کاهش بودجه آمریکا و آژانس امدادرسانی و کاریابی برای
گرفته شد هاســت .این وابستگی مشک 
کهای مالی خارجی از
آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا) ،1و با مشکالت در به دست آوردن کم 
بالوقوع ،اسرائیل و
یشود .در تالش برای کنترل بحران قری 
منابع دیگر ،به ویژه کشورهای عربی ترکیب م 
PAیک را هحل موقت را برای انتقال وجوه تنظیم کردند که  PAرا قادر ساخت تا سال  ۲۰۱۹را با آرامش
نسبی تحمل کند .با این وجود ،در برابر این مشکل مالی ،تشکیالت خودگردان مجبور شد حقوق را به
نصف کاهش دهد و هزین هها را کاهش دهد .کســانی که در بخش عمومی استخدام شد هاند  -و بخش
یدهند  -تلفات اصلی شامل اعضای دستگا ههای امنیتی هستند که به
لتوجه اشــتغال را تشکیل م 
قاب 
هیچ وجه مسئول ثبات فعلی در کرانه باختری نیستند .عالوه بر مشکالت اقتصادی ،دستگا ههای امنیتی
یکشند ،در حالی
با جمعیتی مواجه هستند که نقش خود را به عنوان مجریان قانون و نظم به چالش م 
که اعتماد عمومی به  PAبه دلیل شکست عملکرد و فساد به نقطه پایینی رسید هاست.

در عین حال ،هماهنگی میان نیروهای امنیتی تشــکیالت خودگردان و ارتش اسرائیل ،مطابق با عالقه
تشکیالت خودگردان به جلوگیری از شیوع خشونت و با توجه به رد مداوم عباس از مسیر تروریسم ادامه
تآمیز
ندهنده حمایت فزاینده مردم فلسطین از مبارزه خشون 
یها نشا 
یرغم نظرســنج 
دارد .این امر عل 
است .توانایی دولت فلسطین برای به چالش کشیدن اسرائیل ،از طریق قطع همکاری اقتصادی و توقف
)1. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA

نالمللی ،محدود اســت .عالوه بر این ،مساله 53
همکاری امنیتی یا از طریق مبارزه سیاســی در مجامع بی 

در حالی که تشــکیالت خودگردان هنوز به عنوان نماینده رســمی فلســطین و به عنوان حلقه اتصال
یشود ،تاثیر آن
نالمللی و به طور خاص با جهان عرب شناخته م 
یها به طور کلی با جامعه بی 
فلســطین 
شیافته است ،چرا که مساله فلسطین به حاشیه رانده شد هاست.
کاه 

اهمیت و نگاهی به آینده
با وجود رهبری بالمنازع محمود عباس به عنوان رئیس ساف ،تشکیالت خودگردان و جنبش فتح ،سن
یکند که به آینده نگاه کنیم .در زیر این ظاهر ،یک روز پس از عباس
و سال او و سالمتی اش ایجاب م 
یتواند به یکی از سناریوهای زیر منجر شود:
رقابت بر سر رهبری در جریان است که م 
• تجزیه قدرت در میان ســه پست (رئیس ساف ،رئیس تشکیالت خودگردان و رئیس فتح) و انتخاب
یک رهبری جمعی (احتمال متوسط  -باال)
• انتخاب یک رهبر واحد از فتح توسط کمیته مرکزی به عنوان وارث عباس (با احتمال متوسط)
• سقوط تشکیالت خودگردان و تقویت بنیادهای قبیل های و رهبری منطق های به جای آن (احتمال کم)
• ظهور یک گزینه سیاســی برای رهبری موجود .این ســناریو بسیار بعید است ،اگر چه نشان ههایی از
برخی از مردم به دنبال یک مسیر جدید هستند.
مســاله جانشــینی ،و نیز از دست دادن مشــروعیت رهبری از دید عموم ،باعث شد هاست که عباس و
همکارانش انتخابات را در ما ههای آینده در دو مرحله ،ابتدا برای شورای قانونگذاری ،با توجه به سیستم
حها در اصل برای ایده انتخابات
تجمهوری ارتقا دهند .حماس و سایر جنا 
متناسب ،و سپس برای ریاس 
نها مخالف قانون انتخابات هســتند (که توسط عباس در سال  ۲۰۰۷اصالح شد)،
توافق کرد هاند ،اما آ 
قنام ههایی که امضا کرد هاست .به نظر
که شرایط برگزاری انتخابات برای به رسمیت شناختن ساف و تواف 
یرســد که طرفین در «بازی سرزنش »1شرکت خواهند کرد تا مسئولیت عدم برگزاری انتخابات را به
م 
طرف دیگر نســبت دهند .در هر صورت ،حماس احتماال به تالش برای تسلط بر نهادهای  PAو نفوذ به
صفوف ســاف ادامه خواهد داد و سپس از عزیمت عباس برای درخواست مشارکت در رهبری فلسطین
و تعمیق نفوذ آن در کرانه باختری بهر هبرداری خواهد کرد .اســرائیل توانایی به حداقل رساندن آسیب
تها پس از خروج عباس را دارد ،تا زمانی
بــا ممانعت از حماس در کرانه باختری و حتی ارتقــای فرص 
که رهبر بعدی «تاجگذاری» نکند ،اما به تقویت رهبری که توســط دستگاه فتح یا در انتخابات عمومی
یکند.
یشود ،کمک م 
انتخاب م 
1. blame game
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نالمللی از دســت م 
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حماس بین مسئولیت خود برای اداره نوار غزه و هویت آن به عنوان یک جنبش مقاومت گیر کرد هاست،
شهایی در سه سطح مواجه است:
و در این زمینه با چال 
یشود که در مورد سواالت اساسی مخالف هستند ،به
• اول این که خود حماس به گرو ههایی تقسیم م 
عنوان مثال ،حمایت از روابط با مصر در مقابل حمایت از ایران؛ و حمایت از توافق محدود با اسرائیل در
یهایی در هدایت و اتخاذ
شبس ،در مقابل حمایت از نیروهای مسلح .در نتیجه ،رهبری با سخت 
مورد آت 
اقداماتی ویژه روبروست.
• سطح دوم سختی یا بی تمایلی نسبت به محدود کردن دیگر سازمان های مقاومت بصورت اجباری
است ،که تحت تاثیر عالیق دیگر قرار گرفت هاند.
• ســطح سوم این است که حماس هدف افزایش انتقاد عمومی برای حاکمیت نامناسب است .با این
وجود ،در سال  ،۲۰۱۹حماس توانایی سرکوب موثر اعتراضات اجتماعی و هدایت خشم به سوی اسرائیل
را نشان داد.

از مارس  ،۲۰۱۸نوار غزه به یک درگیری نزدیک شد هاســت ،حتی اگر اســرائیل و حماس به تشــدید
درگیری عالق های نداشــته باشــند .رهبری حماس در غزه به اسرائیل اتمام حجت تشدید یا ترتیبات را
ارائه کرد هاســت .این امر امکان تنظیم محدود با اسرائیل را فراهم کرد که شامل ورود پول قطر به غزه،
یشــود .در پشــت سر هم ،رهبران حماس
در عوض تعهد به کاهش مقاومت مردمی در امتداد حصار م 
در حال تشدید بازدارندگی نظامی خود علیه اسرائیل هستند  -این سازمان در پاسخ به فعالیت نظامی
یکند و عمدتا به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل در
اسرائیل به آتش موشک شلیک م 
مذاکرات ،به منظور تسهیل وضعیت غیر نظامی در غزه.
اهمیت و نگاهی به آینده
گزین ههای مختلفی برای سیاست اسرائیل در قبال حماس و نوار غزه وجود دارد.
شبس گسترده ،در عوض
• رســیدن به تفاهم با حماس از طریق میانجیگری مصر و توافق بر ســر آت 
لمالحظه بستن غزه.
تسهیل قاب 
• ایجاد شرایط برای آشتی درون فلسطینی به عنوان اهرمی برای بازیابی کنترل تشکیالت خودگردان
فلسطین بر غزه (جایگزینی که به دست اسرائیل نیست)
• ادامه سیاست فعلی مدیریت تعارض ،همزمان با تطبیق با تغییرات در موقعیت
• قطع کامل غزه از اسرائیل و کرانه باختری

ترجیحا در هماهنگی با مقامات فلســطینی  -اگرچه احتمال این امر کم است  -که شامل بسته شدن
یرسد که یک عملیات نظامی
یشود .تحت شرایط فعلی ،به نظر م 
غزه و پیشــبرد پروژ ههای زیربنایی م 
گســترده به اســرائیل یک مزیت مذاکره تصمیم گرفته یا شرایط بهتر مذاکره نسبت به آنچه که امروز
یتوان به آن دسـ�ت یافت نخواهد داد ،و حتی خطر فروپاشـ�ی ظرفیت دولتی در نوار غزه وجود دارد.
م 
یشود که در برابر حماس و تجمع نظامی
عالوه بر این ،یک حرکت نظامی از این نوع به راه حلی منجر نم 
جهاد اسالمی تضمین کند.
در این زمینه ،مصر نقش اساســی در ایجاد ثبات در غــزه دارد و خود را به عنوان میانجی انحصاری بین
یکند تا منافع مخالف را متعادل
اسرائیل و حماس و جهاد اسالمی قرار داد هاست .قاهره به آرامی تالش م 
شبس بین اسرائیل و حماس  -بدون درگیر شدن
کند :از یک سو ،به دنبال ایجاد یک توافق گسترده و آت 
یتواند به احیای گردشگری در سینا و
و مسئولیت برای غزه  -به منظور ارتقای ثبات و امنیت است که م 
پروژ ههای اقتصادی در شمال سینا کمک خواهد کرد .از طرف دیگر ،حماس را بخشی از یک راه حل دائمی
یداند و عالقه مند به بازگشت تشکیالت خودگردان در غزه است .در همین زمان ،قاهره در تالش است
نم 
تا از دخالت سایر بازیگران سیاسی در غزه ،به ویژه رقبای قطری ،ترکی و ایرانی خود جلوگیری کند.
شهای اصلی برای اسرائیل
چال 
یدهد که در عمل ،این کشور
لتوجهی بر سیستم فلسطین دارد .اقدامات آن نشان م 
اســرائیل تاثیر قاب 
تصمیم گرفته است که تشکیالت خودگردان فلسطین را تضعیف کرده و افزای در مورد «شریک بودن»

خود در توافق تردید ایجاد کند ،هرچند که PAهماهنگی امنیتی با اسرائیل را حفظ کرده و اجازه آزادی
یدهد .رویکرد دولت اسرائیل طی یک دهه گذشته بازی
عملیاتی ارتش اســرائیل در کرانه باختری را م 
در زمان بوده و در نتیجه تأســیس کشور فلسطین را تا آنجا که ممکن است به تعویق انداخته است .با
این ایده که «زمان به نفع اسرائیل است» در عرصه فلسطین ،هدف از این سیاست -در غیاب یک گزینه
یکند و
دیگر -حفظ حماس به عنوان یک نهاد سیاسی ضعیف است که هم بازیگران سرکش را مهار م 
یکند .در عمل ،سیاست مدیریت مناقشه اسرائیل نیازمند تمایز غزه
هم از یک حمله بزرگ جلوگیری م 
از کرانه باختری اســت ،بنابراین به طور ضمنی برای جلوگیری از پیشرفت آشتی بین شورای مردمی و
یتواند منجر به افزایش هرج و مرج شود،
یکند .این استراتژی تقسیم بین زیرسیستم ها م 
حماس کار م 
یثبات شود و اگر مشکالت اساسی نوار غزه بدتر شود.
به ویژه اگر وضعیت پس از خروج عباس ب 
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حهای نظامی حماس و جهاد اسالمی
• را هاندازی یک کمپین نظامی برای شکست جنا 
یمدت بین اســرائیل و حماس است که با میانجیگری مصر،
شبس طوالن 
گزینه ارجح و امکان پذیر ،آت 
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یدهد ،در حالی که از سوی دیگر ،در میان فلسطینیان جوان ،صداهای بیشتر و بیشتری
دولت ادامه م 
تهای جدید با تمرکز بر ترک اصل دو دولت و به جای آن اتخاذ ایده
وجود دارد که خواستار تعیین اولوی 
یکند.
یها در دولت اسرائیل اعطا م 
«دولت همه شهروندانش» است که حقوق مدنی برابر برای فلسطین 
یتواند پس از تحقق یک یا چند ســناریوی زیر را تقویت کند :اگر تشــکیالت خودگردان
این صداها م 
فلســطین خود را در برابر جنگ داخلی جانشــینی عباس تسلیم کند یا دچار بحران شدید اقتصادی و
بشردوســتانه شود؛ اگر اسرائیل اقدامات الحاقی را در کرانه باختری دنبال کند؛ یا اگر طرح ترامپ برای
توافق بین اسرائیل و فلسطین عملی شود و مربوط به کشور فلسطین نباشد یا شامل به رسمیت شناختن
الحاق اسرائیل باشد.

یرود که حماس به ســازماندهی تظاهرات علیه اســرائیل و ارتکاب حوادث
در ســال  ،۲۰۲۰انتظار م 
تآمیز در امتداد مرز به منظور دستیابی به درک بهتر برای یک توافق ،از جمله حذف «محاصره»
خشون 

تهای جدید در غزه ،با تاکید بر یک بندر دریایی ادامه دهد .در عوض،
و برنام ههای بازسازی و زیرساخ 
شبس گســترده و جامع موافقت خواهد کرد .در چارچوب یک توافق گســترده و در عوض
حماس با آت 
آزادی گســترده زندانیان اســرائیلی ،این امکان وجود دارد که با آزادی غیر نظامیان اسرائیلی و اجساد
شهای خود را برای توسعه و حفظ ابزار مبارزه در
سربازان اسرائیلی موافقت کند .با این حال ،حماس تال 
لها) -که
کها ،پهپاد ها و تون 
تها و هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری گرفته تا موش 
اختیار خود (از کی 
هدف آن جلوگیری اســرائیل از مبارزات نظامی در غزه و تحت فشــار قرار دادن آن به عنوان بخشی از
مذاکرات با میانجیگری مصر برای یک توافق است ،تسلیم نخواهد کرد .در این زمینه ،عدم تمایل حماس
سکننده عالقه
یتوان منعک 
به پیوستن به جهاد اسالمی در تشدید جنگ با اسرائیل در نوامبر  ۲۰۱۹را م 
این کشور به یک توافقنامه دانست.

شبس گسترده نرســند و آن را اجرا نکنند ،احتمال درگیری
اگر اســرائیل و حماس به توافق بر سر آت 
نظامی بزرگ در نوار غزه افزایش خواهد یافت  -به شکل تشدید نامطلوب که بر خالف منافع هر دو طرف
یدهد (مانند عملیات تیغه حفاظتی در تابستان  .) ۲۰۱۴هدف اسرائیل در یک عملیات نظامی ،وارد
رخ م 
نها خواهد بود،
حهای نظامی حماس و جهاد اسالمی تا حد از بین بردن آ 
کردن خسارات جدی به جنا 
در حالی که حماس را به عنوان یک مقام اجرایی حاکم و اجتناب از سناریویی که به موجب آن یکی از
یگیرد یا  IDFبرای از سرگیری کنترل بر غزه کشیده
نهای سرکش سلفی مسئولیت را به عهده م 
سازما 
یگذارد.
یشود ،در جای خود باقی م 
م 

در حالی که  IDFبرای عملیات نظامی گسترده در غزه آماده است ،مشخص نیست که استراتژی خروج 57

خود را بیرون بکشد ،اما تثبیت نوار غزه در روز بعد از کارزار همچنان یک سوال باز است .در این مورد،
دو سناریوی ممکن وجود دارد :اولی یک دستاورد نظامی واضح برای اسرائیل است ،که شامل خسارات
ســنگین خواهد بود ،و پس از آن ایجاد یک توافق مشــابه در اصل با آنچه که حماس مایل است امروز
در مورد آن به توافق برسد .دومین مورد ،سرنگونی حماس است ،چه عمدی باشد و چه نباشد ،که خال
یتواند اسرائیل را به نوار غزه
یگذارد که منجر به هرج و مرجی خواهد شد که م 
حکومتی در غزه باقی م 
بازگرداند.
توصی ههایی برای سیاست اسرائیل
مشکل فلسطین در آستانه اسرائیل بود و هست .پیامدهای بحران استراتژیک در سیستم فلسطین به نفع
یدهد .با این حال ،وضعیت
اسرائیل نیست و احتمال تشدید آن در نوار غزه و کرانه باختری را افزایش م 
یسازد تا با ترویج جدایی سیاسی ،ارضی ،و جمعیتی و یک نهاد مستقل و متمایز
فعلی اسرائیل را قادر م 
یها را
فلسطینی در کرانه باختری ،حتی بدون یک توافق جامع ،ساختار مطلوب تری از روابط با فلسطین 
شکل دهد ،همراه با گا مهای محدود در آرایش در نوار غزه که حداقل امکان به تعویق انداختن درگیری
یکند .برای رسیدن به این هدف ،اسرائیل باید از دو طریق عمل کند:
آینده را فراهم م 
• اولی تقویت تشــکیالت خودگردان فلســطین به عنوان تنها نهاد مشروع برای توافق آینده است ،در
یکند .اسرائیل
حالی که آن را به عنوان یک مقام مســئول ،کارآمد و پایدار و رشــد اقتصادی تقویت م 
باید یک هدف سیاسی برای دستیابی به ترتیبات انتقالی تنظیم کند که تفکیک را شکل دهد و شرایط
را برای واقعیت آینده دو کشور ،براساس طرح ، INSSیک چارچوب استراتژیک برای منطقه اسرائیلی -
حریزی کند.
فلسطینی ،طر 

• دومین مورد ،دیدن حماس به عنوان نهادی است که به طور موقت مسئول نوار غزه است و دستیابی
لتوجه بستن نوار غزه؛ و به موازات آن ،حفظ هماهنگی
شبس گسترده با آن ،در عوض تسهیل قاب 
به آت 
نزدیک با مصر و سازمان ملل یا گروه چهارجانبه برای پیشبرد پروژ ههای حیاتی بشردوستانه در غزه ،با
نالمللی.
کمک جامعه بی 

تهای قبلی ارائه کرد هاست ،از جمله کاهش مرکزیت را هحل
دولت ترامپ را هحل متفاوتی نسبت به دول 
کها .مشخص نیست که آیا و چه زمانی این طرح عملی
دو دولت و تغییر رویکرد به غیرقانونی بودن شهر 
خواهد شــد ،اما در هر صورت ،به احتمال زیاد توســط رهبری فلسطین و اردن رد خواهد شد و با شک
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یکند تا تمام نیروهای
آن چه خواهد بود .اگرچه ارتش اســرائیل بالفاصله پس از یــک کارزار تالش م 
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یتوان نادیده گرفت،
یپذیرد .منطق زیربنایی این طرح ،که بر این باور است که واقعیت روی زمین را نم 
م 
منافع اسرائیل را هم به عنوان راهنمایی برای مذاکرات آینده و هم برای تشویق به رسمیت شناختن این
یکند .دولت اسرائیل باید از این طرح برای کمک به ایجاد
نها نیست ،تامین م 
واقعیت که زمان به نفع آ 
واقعیت دو نهاد سیاسی متمایز استفاده کند  -نه با قرار دادن  PAبه عنوان مخالف صلح ،بلکه با گنجاندن
آن به عنوان یک شریک ضروری در فرآیند جدایی تدریجی در کرانه باختری.

کها در کرانه باختری در حال
لهای اخیر ،زمینه قانونی در اسرائیل برای الحاق شهر 
عالوه بر این ،در سا 
یپیوندد .اعالم تمامی یا بخشی از کرانه
آماده شدن است و به وعده نتانیاهو مبنی بر الحاق دره اردن م 
ندهنده تغییر در دیدگاه اساسی دولت اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی ،دموکراتیک،
باختری نشــا 
نالمللی است .اقدامات الحاق اسرائیل
تشناخت هشــده و مشروعیت بی 
امن و اخالقی با مرزهای ب هرسمی 
نالمللی مواجه خواهد شد .عالوه بر این ،اقدامات در این
احتماال با تشــدید اپوزیسیون فلســطینی و بی 
جهت احتماال به روابط اسرائیل با اردن و مصر آسیب خواهد رساند ،منجر به افزایش خشونت و تروریسم
و پایان دادن به همکاری امنیتی با  PAخواهد شد .بنابراین ،از مراحل الحاق باید اجتناب شود ،حتی اگر
توسط طرح ترامپ تسهیل شود.

نبست سیاسی و طرح ترامپ دیده
با توجه به روابط با اردن ،اسرائیل در این پادشاهی به عنوان مسئول ب 
یشود که به نفع آن جانبدارانه است .بیشتر مردم اردن متقاعد شد هاند که جناح راست اسرائیل اردن را
م 
یکند در
یبیند .گسترش الحاق این مفهوم را تشویق م 
یها م 
به عنوان سرزمین جایگزین برای فلسطین 
یکند .چالش دیگر حفظ وضعیت موجود در کوه معبد و ناتوانی
حآمیز را تهدید م 
نتیجه آینده روابط صل 
نهای مقدس اســت .بنابراین ،همراه با ارائه یک
بالقــوه اردن در ایفای نقش خود به عنوان متولی مکا 
دیدگاه سیاسی به مناقشه اسرائیل و فلسطین ،دولت اسرائیل باید به اردن کمک اقتصادی کند ،ثمرات
صلح را پرورش دهد و گفتگوهای استراتژیک دوجانبه را تقویت کند.
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طرح  INSS:یک چارچوب استراتژیک برای منطقه اسرائیلی-فلسطینی (نقشه شماتیک)
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شهای سازگاری جامعه
 .6جامعه اسرائیلی :چال 

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -ترجمان  -شماره سند - 1/501 :تاریخ انتشار 23 :آذرماه 1399

میر الران ،1کارمیت پادان ،2پنینا شارویت باروخ ،3ساسون حداد ،4زیپی اسرائیلی ،5شموئل ا ِ ِون 6و یهودا بن میر
نگاهی کوتاه:

7

توصیهها:

• بحران سیاســی مداوم و گفتمان تفرق هانداز ،سرمای هگذاری پیشــرفته در آمادگی ،با توجه به
یتواند جامعه
تضــاد در جامعه اســرائیل را تشــدید کرده و یک برنامه چند ساله آگاهانه که م 
یکند،
همبستگی را تضعیف م 

اســرائیل و جبهه مدنــی را با ایجــاد و تقویت

فپذیــری اجتماعــی در مواجهــه بــا مکانیســ مهای مقاومت جدید و موجود تقویت
• انعطا 
کند.
یشود.
شهای شدید امنیتی مختل م 
چال 

بحران سیاسی
جامعه اســرائیل در ســال  ۲۰۱۹پس از دو دوره انتخابات ملی و آماد هســازی برای دور سوم در مارس
نبست انتخاباتی ،که در اسرائیل
مترین ویژگی بحران سیاسی جاری را داشت .این ب 
 ،۲۰۲۰اولین و مه 
یشد ،بلکه عملکرد عادی ادارات دولتی
یســابقه بود ،نه تنها شامل ناتوانی در تشکیل دولت ائتالفی م 
ب 
نبســت سیاسی،
یکرد .فراتر از این ،ب 
مگیری در مورد مســائل بحرانی را نیز محدود م 
و توانایی تصمی 
بهای سیاســی و قانونی آن را آشکار ساخت .این
مجموع های از کمبودهای عمیق در جامعه و چارچو 
امر حتی بیشــتر از طریق گفتمان سیاسی تفرق هانداز ،افراطی و سطحی  -هم در میان سیاستمداران و
توزیر تشدید شد.
نها و هم در رسان هها  -با تمرکز بر مسائل شخصی و قانونی مربوط به نخس 
همکاران آ 
در نتیجه ،انجام هر گونه بحث عمومی واقعی در مورد مســائل اصلی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی که
برای شخصیت و آینده دولت اسرائیل ضروری هستند ،دشوارتر شد هاست.
عالوه بر این ،مســائل امنیتی و سیاسی «سنتی» مانند برنامه هســت های ایران ،تقویت نظامی ایران در
منطقه ،روابط با دولت فلســطین ،یا سیاست اسرائیل در قبال حماس در نوار غزه  -به سختی هر گونه
1. Meir Elran
2. Carmit Padan
3. Pnina Sharvit Baruch
4. Sason Hadad
5. Zipi Israeli
6. Shmuel Even
7. Yehuda Ben Meir

لتشخیص ایجاد کرد.
متر قاب 
تهای بین «راست» سیاسی و «چپ» ک 
بحث عمومی را با تفاو 

نهای دموکراتیک ،لیبرال و سکوالر مشخص
شهای ملی و مذهبی و آرما 
با توجه به توازن الزم بین ارز 
شهای بیشتری در مورد نیاز به احترام به حقوق بشر و تضمین محدودیت قدرت دولت وجود
شد .چال 
تشــده ،گا مهای اجرایی و قانونی برداشته شد .مشروعیت انتقاد از
داشــت .در زیر پرچم حکومت تقوی 
سشده مانند دادگا هها ،مشاوران حقوقی ،وکالی عمومی ،مسئول
دولت را در بخشــی از موسسات تاسی 
یکند .در حال حاضر ،روند ارائه چهر ههای
نهای جامعه مدنی محدود م 
دولتی ،پلیس اســرائیل ،یا ارگا 
تهای آن ادامه دارد .منتقدان نام تجاری به
مهای حاکم به عنوان مخالفان دولت و سیاس 
خاص و سیست 
یتوانند تاثیر سردی بر ارزیابی خود داشته باشند و در موارد خاص حتی منجر
عنوان مخالفت شدید م 
تهای نقش خود شوند.
به محدودی 

یکند .براساس شاخص ساالنه
چنین فرایندها و روندهایی پای ههای دموکراســی اســرائیل را تهدید م 
امنیت ملی ، INSSکه در نوامبر  ۲۰۱۹اجرا شد ،کسانی که با بیانیه «دموکراسی اسرائیل در خطر است»

موافق بودند از  ۴۰درصد در سال  ۲۰۱۸به  ۵۵درصد در سال  ۲۰۱۹افزایش یافتند .حتی اگر سیستم
دموکراتیک اسرائیل قوی به نظر برسد ،نگرانی وجود دارد ،به خصوص با توجه به روندهای مشابه جهانی
که شــامل اتهامات (معموال از طرف رهبران پوپولیســتی و ضد اســتقرار) از «دولت عمیق» و انتقاد از
لها به عنوان مبنای محکم دموکراسی غرب پذیرفته شد هبودند.
«نخبگان» و نظم لیبرال است که سا 

تضعیف همبستگی اسرائیل
سال گذشــته نیز شاهد تضعیف بیشتر احساس همبستگی در جامعه اسرائیل بودیم .این امر با شکاف
یشــود .شاخص امنیت ملی
اقتصادی  -اجتماعی بین فقیر و غنی و بین مرکز و پیرامون مشــخص م 
INSSدریافت که  ۷۰درصد از کسانی که مورد بررسی قرار گرفت هاند با این ادعا موافق هستند که «حس
شیافته است» .حفر ههای انسجام اجتماعی در سال گذشته در اعتراض
همبستگی در جامعه اسرائیل کاه 
یکفایتی دولت در
به جامعه اتیوپی ،که علیه «سیاست گذاری بیش از حد» مردم خود ،و در اعتراض به ب 
پرداختن به افزایش جرم و خشونت در جامعه خود نشان داد ،مشهود بود .هر دو مثال دارای یک ویژگی
مشــترک هستند ،چرا که اعتراضات توســط مردم اسرائیل به عنوان یک پدیده اجتماعی بخشی درک
یها حمایت محدودی برای مبارزه خودشــان از مردم اسرائیل دریافت
شد هاســت .در مورد اول ،اتوپیای 
کردند ،در حالی که در مورد دوم ،اقلیت عرب به سختی حمایت عمومی از جامعه یهودی دریافت کردند.
لتوجه باشد ،سال گذشته
یرسد که حتی اگر اسرائیل کشوری با قدرت داخلی قاب 
به طور کلی به نظر م 
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یهای مختلف ،به ویژه
نبین 
قتر کردن اختالفات عمومی ناشی از جها 
به دنبال آن ،سال گذشته با عمی 
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نکنند هتر را مشاهده کرد هاست که به روند تسریع شده تضعیف همبستگی اجتماعی در
 62نشان ههای نگرا 
پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -ترجمان  -شماره سند - 1/501 :تاریخ انتشار 23 :آذرماه 1399

یکند.
گرو ههای اجتماعی ،بین گرو ههای اجتماعی و دولت ،و بین فرد و دولت اشاره م 

روابط حساس دولت اسرائیل با اقلیت عرب چند جانبه نوسانات و تغییرات عمیقی را تجربه کرد هاست.
یگیرد که مملو از تناقضات داخلی اســت :اول ،آرزوی روشن در
این رابطه با ســه روند اصلی شــکل م 
یرغم نقطه
میان اعراب در اسرائیل ،به ویژه در میان نسل جوان ،برای ادغام مدنی و حتی سیاسی  -عل 
نها به حفظ یک هویت
لتوجه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی  -همراه با تمایل آ 
شروع پایین و موانع قاب 
ملی جداگانه است .دومی خصومت و فاصله بخش بزرگی از مردم یهودی نسبت به اقلیت عرب را نشان
یها و اقدامات انحصاری توســط دولت و بســیاری در رهبری سیاسی
یدهد ،که به نوبه خود با لفاظ 
م 
یشــود (برای مثال :قانون دولت ملی ،و تصمیم به مقاومت در برابر گنجاندن احزاب عربی در
تقویت م 
یشود .گرایش سوم اجرای
یهای تند رهبران عرب اســرائیلی تکمیل م 
ائتالف دولتی) .این امر با لفاظ 
تهای اقلیت در اسرائیل ۲۰۱۶ - ۲۰۲۰
تآمیز تصمیم دولت در توسعه اقتصادی جمعی 
نســبتا موفقی 
است (تصمیم  ،) ۹۲۲که در حال حاضر به تسریع ادغام جامعه عرب در چارچوب نقش اجتماعی اسرائیل
کمک کرد هاست .این مثلث پیچیده پیشرفت واضحی به سمت یکپارچگی اقتصادی و اشتغال همراه با
یکند .در
نشان ههایی از تمایل به یکپارچگی اجتماعی و حتی سیاسی در بافت چند الیه دولت ایجاد م 
شها ممکن است مشروعیت (هنوز محدود) جامعه عرب در اسرائیل را افزایش دهد.
دراز مدت ،این گرای 
یک آزمون اساسی از روابط حساس دولت با بخش عرب این خواهد بود که چگونه به افزایش خشونت و
شهای مشترک
یپردازد .موفقیت احتمالی در این زمینه حیاتی تا حد زیادی به تال 
جنایت در جامعه م 
 -هنوز در مراحل اولیه خود  -بین موسسات دولتی و جامعه عرب و رهبران آن بستگی دارد.
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آن شده است.

درس رسانه
لتوجهی نیز در حوزه رسانه بسیار مشهود است .یک مثال ،افزایش تعداد خروجی رسان هها
تغییرات قاب 
و روزنامه نگاران اســت که با جریان مذهبی  /جناح راست  /محافظ هکار مشخص شد هاند ،که به متنوع
یکند که صدایشان در گذشته در مال
یکند و سکویی را برای مردمی فراهم م 
ســازی گفتمان کمک م 
یشد .در عین حال ،گفتمان رسان های ،به ویژه در طول دور ههای انتخاباتی در حال
متر شــنیده م 
عام ک 
یکند.
یتر شد هاست ،در نتیجه اختالفات را در جامعه اسرائیل تشدید م 
پیشرفت ،افراط 

در حوزه امنیت ،اکثریت رسان هها همچنان خط استقرار خود را ادامه داد هاند ،به ندرت رویکردهای جایگزین را
نهای
یکنند .این بیشتر در طول بحرا 
بیان کرد هاند و به طور کلی به احساس وحدت در جامعه یهودی کمک م 
یکنند ،مفاهیم ملی را
نظامی آشکار است .به طور کلی ،رسان هها در چارچوب مرزهای اجماع ملی صحبت م 
ندهنده حالت «کل جهان علیه ما
یکنند ،که نشا 
یشوند ،تقویت م 
که معموال در مورد حقوق سیاسی بیان م 
یتوانیم به خودمان تکیه کنیم» و مانند آن.
است»« ،ما همیشه با شمشیر زندگی خواهیم کرد»« ،ما فقط م 
با نگاهی به آینده ،در مورد یک درگیری گسترده نظامی ،الزم است تعادلی در رسانه بین تنوع صدا بدون از
تهای رویکرد در جامعه از یک سو و خودداری از تشدید اختالفات از سوی دیگر ،یافت شود.
بین بردن تفاو 

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -اسراییل در آستانه تنش :چالشهای گوناگون :مستلزم راهبردی نو

پوسترهای حزب آبی و سفید و لیکودها .بحران فعلی باعث ضعیف شدن جامعه اسرائیلی و چارچوبهای سیاسی متعدد
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زمینه اقتصادی
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اســرائیل در سال  ۲۰۱۹نسبت به کشــورهای توسع هیافته در حال شکوفایی است .تولید در حال رشد
نها باال است ،صادرات خالص
اســت ،بیکاری در یک نقطه پایین است ،رتب هبندی اعتباری در همه زما 
لها مثبت بود هاست ،و تورم پایین است .با این وجود ،اقتصاد اسرائیل از یک سری نقاط ضعف
برای سا 
نها شــکاف اقتصادی بزرگ میان
مترین آ 
یکند .مه 
شهایی را برای جامعه ایجاد م 
یبرد که چال 
رنج م 
شهای مختلف مانند بین اعراب و یهودیان ،ارتدوکس افراطی و سکوالر ،جوامع پیرامونی و مرکزی
بخ 
شهای مختلف اشتغال است.
و بین بخ 

فهای اجتماعی  -اقتصادی و افزایش ادغام مردان ارتدوکس افراطی
دولت باید را ههایی را برای کاهش شکا 
نها در نظر بگیرد .عالوه بر این ،ضروری است که تراکم ترافیک
و زنان عرب در بازار کار و افزایش بهر هوری آ 
یگذارد ،و هزین ههای مسکن را
یشود چون بر کیفیت زندگی تاثیر منفی م 
حل شود ،که مانع بهر هوری م 
لتوجهی در سال گذشته مشهود نبود ،تا حدی به
یدهد .در مورد این مسائل ،هیچ پیشرفت قاب 
کاهش م 
نبست سیاسی است .فراتر از آن ،اقتصاد اسرائیل تا حد زیادی وابسته به صادرات است ،به طوری
دلیل ب 
که رکود جهانی ممکن است تاثیر منفی بر جایگاه اقتصاد محلی بگذارد .در حوزه نظامی  -اقتصادی ،دولت
شهای رو به
باید هر چه زودتر یک طرح  IDFچند ساله را تصویب کند که قرار است به از یک سو ،به چال 
رشد امنیتی پاسخ دهد و از سوی دیگر ،پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد.
نگاهی به آینده
نبست سیاسی در حال پیشرفت ،بدون حفظ تعادل الزم هویت ملی دولت اسرائیل،
بدون راه حلی برای ب 
و بدون افزایش همبســتگی اجتماعی ،نگرانی جدی در مورد تضعیف بالقوه جامعه اســرائیل به وجود
خواهد آمد .در حال حاضر نشان ههایی از خطر و بحران در چهار حوزه اصلی وجود دارد :تضعیف تعادل
ظریف با توجه به هویت اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی و دموکراتیک ،به ویژه در تمایل آن به سمت
فهای اجتماعی و اقتصادی به ویژه در صورت وقوع
قطب یهود به هزینه ستون دموکراتیک؛ تعمیق شکا 
تآمیز نفرت و محرومیت
یک بحران عمده اقتصادی؛ تحول گفتمان عمومی در اسرائیل به مبارزه خشون 
از «دیگری»؛ و در نتیجه تضعیف تاب آوری اجتماعی در اسرائیل.

شهای مختلف در جامعه اسرائیل ایجاد کند و
یتواند حتی شــکاف بزرگتری را بین بخ 
این خطرات م 
شهای
مگرایی این گرای 
احتماال تاثیر منفی بر رابطه بسیار حساس بین اسرائیل و شبه نظامیان دارد .ه 
یتواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی در اسرائیل شود و ممکن است ظرفیت آن
محسوس م 
برای ایستادگی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی را تضعیف کند.

تحت شــرایط یک درگیری بزرگ نظامی ،بسیج عمومی و تظاهرات حمایت از  IDFمانند گذشته انتظار 65

فپذیری اجتماعی در اســرائیل را به
یتواند انعطا 
به جبهه داخلی ،به ویژه بدون آمادگی مدنی کافی ،م 
یهای اقتصادی و مدنی ایالت برای مدیریت موفق زندگی
یتواند در کاهش توانای 
خطر بیاندازد .این امر م 
روزانــه در طول مواقع اضطراری و حفظ تداوم عملکردی در طول یک درگیری منعکس شــود .حتی
یتواند فرآیند بهبود پس از آن را به دنبال تخریب شدید احتمالی سیست مهای اجتماعی و زیرساختی
م 
ملی مختل کند.

در نتیجه ،اســرائیل باید در تالش برای آماد هسازی در سیســتم گسترده ،مطابق با یک برنامه طوالنی
مدت موجود سرمای هگذاری کند ،تا آمادگی جبهه غیر نظامی در اسرائیل را تقویت کند .این طرح شامل
فپذیری جدید و موجود اســت که ارتباط نزدیکی با ابعاد
ساخت و توانمندســازی مکانیز مهای انعطا 
اجتماعی بحث شده در باال دارند.

دادگاه عالی اسرائیل در اورشلیم .چالش حاکمیت قانون و نهادهای آن ،آزمونی از اصول اساسی دموکراتیک است
که بخش ذاتی هویت اسرائیل هستند.
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یهای طوالنی و آسیب گسترده
یرود .با این حال ،بدتر شدن وضعیت نظامی و مدنی به دنبال درگیر 
م 
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شاخص امنیت ملی :بررسی افکار عمومی
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موسسه مطالعات امنیت ملی بیش از چند دهه است که نظرسنجی عمومی را در مورد مسائل مربوط به
یشود.
یدانی توسط پوری انجام شد .پروژه افکار عمومی  INSSتوسط زیپی اسرائیلی هدایت م 
بود .کار م 
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امنیت ملی اسرائیل انجام داد هاست .جدیدترین نظرسنجی در نوامبر  ۲۰۱۹انجام شد و شامل  ۷۰سوال
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 .۷محیط عملیاتی :قابلیت های جدید محور شیعه رادیکال
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ایتای برون 1و ایتای شاپیرا
نگاهی کوتاه:

2

توصیهها:

افزایش توانایی دشــمن برای آسیب رساندن به • یک برنامه چند ساله را برای  IDFنهایی کنید؛
تهای ملی اسـ�رائیل و اجزای عملیاتی • آمادگی برای یک جنگ چند مرحل های؛
زیرساخ 
حهای دقیق • ،شکافهای عمومی در مورد ویژگی های جنگ
ارتش اســرائیل با اســتفاده از سال 
سیســت مهای پیشــرفته هوایــی و دریایــی ،و آینده را کاهش دهید؛
تهای سایبری جدید
قابلی 

• بحث «تصمیم» و «پیروزی» در عصر کنونی

مقدمه
تهای
تهای نظامی و دیگر قابلی 
محیط عملیاتی پیچیده و چالش برانگیز امروز ،که در آن اسرائیل قابلی 
تهای تکنولوژیکی ،نظامی ،اجتماعی و سیاســی
یگیرد ،حاصل مجموع های از پیشــرف 
خود را به کار م 
دره متنیده اســت .این تحوالت ،که در طول چند دهه گذشته آشــکار شد هاند ،شامل تغییرات عمیق
نها حاصل
یهای جنگ هســتند؛ تغییرات ژئواســتراتژیک در خاورمیانه  -که بیشتر آ 
جهانی در ویژگ 
تهای
تحوالت منطق های و رویدادهای مربوط به آن (شامل اعزام نیروهای نظامی به منطقه توسط قدر 
حهای دشمنان اسرائیل ،به ویژه محور رادیکال شیعه؛
جهانی )؛ تغییرات اساسی در مفهوم عملیات و سال 
تغییرات در شیوه اعمال نیروی نظامی اسرائیل عمدتا در ترجیح قدرت آتش (براساس اطالعات دقیق)
یشود؛ و پیامدهای انقالب اطالعاتی که جهان و موسسات نظامی را
بر مانور نیروهای زمینی منعکس م 
تتاثیر قرار داد هاست.
تح 

1. Itai Brun
2. Itai Shapira

رویدادهای سال ۲۰۱۹
نها:
نها به استفاده از نیروی نظامی را منعکس کرد .در میان آ 
دشمنان اسرائیل و رویکرد آ 
کهای کروز با هدایت
نســعودی در سپتامبر  ۲۰۱۹با موش 
• حمله ایران به تاسیســات نفتی عربستا 
تهای حمله دقیق محور شیعه
دقیق و هواپیماهای بدون سرنشــین ،جسارت ایران و پیشرفت در قابلی 
رادیکال را نشان داد.
نهای
• دو رویداد تشدید با نوار غزه که شامل تعداد زیادی موشک به خاک اسرائیل بود ،توانایی سازما 
تروریستی در غزه را برای لغو روال عادی غیرنظامیان اسرائیل نشان داد .در مه  ،۲۰۱۹زمانی که حدود
کشده توسط حماس
 ۷۰۰موشــک شلیک شد ،چهار اسرائیلی با موشک و یک موشک ضد تانک شلی 
کشته شدند .در پاسخ به حمله سایبری حماس ،اسرائیل به یک مجموعه سایبری از هوا حمله کرد .در
ماه نوامبر ،پس از کشــته شدن یک رهبر جهاد اسالمی ،حدود  ۴۵۰راکت شلیک شد و جهاد اسالمی
لآویو برای یک روز کامــل تعطیل کند .این حوادث
موفق شــد تا زندگی روزمــره خود را در منطقه ت 
لتوجهی بیشتر از آن
نها به طور قاب 
کهای سنگین است که آسیب آ 
همچنین شــامل استفاده از موش 
یشود.
کهای معمولی ایجاد م 
چیزی است که توسط موش 

• در سپتامبر  ۲۰۱۹پس از حمله اسرائیل به هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی و حمله دیگری که به
کهای
باهلل اقدام به پرتاب موش 
باهلل نسبت داده شد ،حز 
اســرائیل در پروژه موشکی هدایت دقیق حز 
ضد تانک به یک خودروی  IDFو پاســگاه مرزی شــمالی (بدون هیچ آسیبی) کرد .این رویداد خطرات
باهلل در سازماندهی عملیات تهاجمی به سرعت با استفاده از
تشــدید جنگ در مرز شمالی ،توانایی حز 
حهای تهاجمی را نشان داد.
ابزارهای «ساده» و نقش کنونی هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان سال 

باهلل در امتداد
لهای حمله که توسط حز 
یسازی تون 
• عملیات اسرائیل که در دسامبر  ۲۰۱۸برای خنث 
مرز لبنان حفر شــده بود ،آغاز شــد ،اهمیت قرار دادن تعداد زیادی از جنگجویان در خاک اسرائیل در
جنگ را آشکار ساخت.

مفهوم عملیاتی محور رادیکال شیعه
تهای
باهلل و حماس ،با حمایت ایران ،نقش مهمی را به عنوان دشمنان با قابلی 
لهای اخیر ،حز 
در ســا 
نها (و گرو ههای دیگر) مخرج مشترکی
لتوجه بر عهده گرفت هاند .الگوهای جنگی این ســازما 
نظامی قاب 
دارند ،و ریشــه در اید ههای عملیاتی و استراتژیک مشابه دارند که در ده ههای اخیر در میان گرو ههای
نها در شــناخت عمیق برتری نظامی  -تکنولوژیکی
مختلف «در آن ســوی حصار» توسع هیافت هاند ،آ 
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در ســطح عملیاتی ،رویدادهای متعددی در ســال  ،2019فرآیندهای عمیق مرتبط با بســیج نظامی
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تهایی که ناشی
حساسیت آن به تلفات؛ دشواری آن در برابر یک جنگ طوالنی دشوار است؛ و محدودی 
از برتری آن بر نیروی هوایی و عدم تمایل به انجام مانورهای زمینی است.

لها پیچید هتر شد هاست ،بر نیاز به بهبود قابلیت زنده ماندن و توانایی حفظ
این دکترین ،که در طول سا 
تهای اسرائیل
ضربات ،به منظور اجازه دادن به تحمل بیشتر و توانایی حفظ نیروی نظامی در برابر قابلی 
تاکیــد دارد .همچنین بر نیاز به ایجاد قابلیت بازدارندگی معتبر  -در درجه اول به منظور جلوگیری از
یدهند از آن اجتناب کنند  -و ایده فرسایش به عنوان
نها ترجیح م 
یهای در مقیاس بزرگ که آ 
درگیر 
یمدت و تلفات ،تاکید شد هاست .این دکترین
کلید پیروزی ،به دلیل حساسیت اسرائیل به جنگ طوالن 
نها (و نهادهای اضافی از جمله کشورهایی چون ایران و
همان چیزی اســت که باعث شد این ســازما 
کهای پیشرفته ضد تانک و ضد
حهای بالیستیک (موشــک و موشک ) و با موش 
ســوریه ) خود را با سال 
شهای
مهای پیشرفته دفاع هوایی؛ اتخاذ رو 
هواپیما مسلح کنند .برای به دست آوردن و توسعه سیست 
جنگی با تاکید بر اختفا ،دفاع ،پراکندگی نیروهای جنگی ،کاهش امضا و پنهان شــدن در محیط غیر
شهای کشورهایی مانند ایران و سوریه برای مسلح کردن
نظامی و تاسیسات غیر نظامی؛ و حتی از تال 
حهای شیمیایی و هست های استقبال کنند.
خود با سال 

یها از زمان جنگ دوم لبنان ( ) ۲۰۰۶به دشــمنان اسرائیل نشان داد هاست که این دکترین ،در
درگیر 
نبست رسید هاست .در حالی که در ایجاد بازدارندگی علیه اسرائیل موفق بود هاست
بسیاری از موارد ،به ب 
نها شد هاست ،برخوردهایی که در آن
و منجر به ناتوانی اســرائیل در شکســت قاطعانه و بدون ابهام آ 
اســرائیل قدرت نظامی شدیدی را اعمال کرد هزین ههای شدیدی را برای دشمنانش به همراه داشته و
نها را منعکس کرد هاست .این نتایج از جمله عواملی بودند که منجر به تقویت
تهای دکترین و آ 
محدودی 
بازدارندگی اسرائیل و دور ههای طوالنی سکوت در مرز لبنان از زمان جنگ دوم لبنان ،و در مرز با غزه
(در سه سال و نیم پس از عملیات تیغ حفاظتی ،و تا حد زیادی پس از آن ) شد.

سکننده تالش دشمنان اسرائیل برای تدوین و اجرای یک دکترین نظامی بهبود
چند سال اخیر منعک 
تها ،هر دو به منظور
کها و راک 
یافته و به روز شده با استفاده از عناصر اضافی است :افزایش تعداد موش 
تشونده با
تهای هدای 
کها و راک 
مهای دفاع هوایی اسرائیل؛ موش 
بهبود بقای ســازمانی و اشباع سیست 
تهای ملی) و مناطق
بپذیر (برق ،گاز و دیگر زیرساخ 
یتوانند به مناطق غیرنظامی آسی 
دقت باال که م 
بپذیر (پایگا ههای نیروی هوایی و مناطق نظامی مرکزی) حمله کنند؛ هواپیماهای بدون
نظامی آســی 
سرنشین نیز به منظور حمالت دقیق؛ بهبود اقدامات دفاعی هوایی به منظور خنثی کردن تاثیر نیروی

هوایی اســرائیل ،با توجه به نقش محوری آن در دکترین نظامی اســرائیل؛ بهبود سیست مهای دفاعی
نها در سال جاری در معرض خطر قرار گرفته
لهای حمله (که برخی از آ 
اسرائیل ،از جمله از طریق تون 
تهای تهاجمی و دفاعی  IDFو افزایش آســیب به پرچم
و خنثی شــد هاند ) ،به منظور بر هم زدن قابلی 
جبهه داخلی اسرائیل.

شهای انباشت نیروهای نظامی ظاهرا به یک تغییر اساسی در جریان در تفکر نظامی کسانی که
این تال 
نها را از یک دکترین پیروزی براساس
با محور شیعه رادیکال شناخته شد هاند ،مرتبط است .این تغییر آ 
یکند که به دنبال
فرسایش جمعیت اســرائیل (پیروزی با عدم شکست) به دکترین متفاوتی هدایت م 
تهای ضروری نظامی از عرص ههای مختلف است
تهای ملی اسرائیل و قابلی 
آسیب رساندن به زیرساخ 
تا تعادل سیستم اسرائیل را از بین ببرد.

یهای جنگ آینده
ویژگ 
نمایشی که در آن این مفهوم بیش از همه مشهود است عرصه شمالی است که در آن  IDFدر حال آماده
باهلل لبنان ،که بسیار شدیدتر و
شدن برای دو سناریوی اصلی است« :جنگ سوم لبنان» علیه تنها حز 
باهلل در لبنان و نیروهای سوریه و
بتر از جنگ دوم لبنان خواهد بود؛ و «جنگ اول شمالی» با حز 
مخر 
یتواند شامل درگیری
عراق ،و شاید ایران و دیگر حوز هها .سناریوی چند جانبه «جنگ اول شمالی» نیز م 
با نیروهای نوار غزه باشد.

در هر دو سناریو ،اسرائیل احتماال با آتش موشکی زمینبهزمین عظیم در جبهه داخلی ،برخی دقیق
و برخی موفق در نفوذ به سیستمهای دفاع هوایی مواجه خواهد شد؛ حمالت از جبهه داخلی از طریق
هواپیماهای بدون سرنشین؛ نفوذ نیروهای زمینی به داخل خاک اسرائیل در مقیاس هزاران جنگجو؛ و
یک جنگ شناختی گسترده برای تضعیف قدرت عمومی و اعتماد به رهبری سیاسی و نظامی .مولفه
تهاجمی  IDF -در زمین ،هوا و دریا  -با سیستمهای دفاعی هوایی و دریایی پیچیدهتر و سیستمهای
دفاع زمینی پیچیده مواجه خواهد شــد که همچنین شامل استفاده از جنگ زیرزمینی و موشکهای
ضد تانک پیشــرفته نیز میشــود .بنابراین ،چنین جنگی شامل احتمال آسیب جدی به قابلیتهای
اصلی  IDFمانند نیروی هوایی ،پدافند هوایی ،اطالعات ،لجسـ�تیک و سیستم استخدام ذخیره است.
زیرســاخت ملی ضروری نیز ممکن اســت صدمه ببیند و ممکن است در شهرهای اسرائیل ویرانی و
مرگ وجود داشته باشد.
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تهای سایبری؛ و برنام ههایی برای عملیات نیروهای زمینی در خاک
ساحلی و جنگ دریایی توسعه قابلی 
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در ده ههای اخیر ،تغییراتی نیز در مفهوم عملیاتی  IDFو تفکر اســرائیل در مورد جنگ رخ داد هاست .از
دهه  ،۱۹۹۰اسرائیل استفاده از قدرت آتش خود را بر استفاده از نیروهای زمینی ترجیح داد هاست .این
موضوع در جنگ دوم لبنان آشکار شد ،زمانی که اسرائیل تمایل زیادی به استفاده از مانور دادن نیروهای
تهای غزه مورد استفاده قرار گرفتند (عملیات
زمینی نداشــت .در حالی که نیروهای زمینی در عملیا 
نها
سرب گداخته در اواخر  - ۲۰۰۸اوایل  ۲۰۰۹و عملیات تیغ حفاظتی در سال  ،) ۲۰۱۴روشی که آ 
مورد استفاده قرار گرفتند نیز این روند را منعکس کرد.

یکند نیز مرتبط
دالیل زیادی برای این فرآیند وجود دارد ،که به امکانات جدیدی که تکنولوژی فراهم م 
تهای اجتماعی و سیاسی هستند که طی چند دهه
اســت .با این حال ،عوامل اصلی به ظاهر محدودی 
گذشته توسع هیافت هاند ،و به ویژه تغییر در نگرش جامعه اسرائیل نسبت به جنگ و هزین ههای آن.

برای چندین دهه ،در  IDFدر مورد سواالت مربوط به معنای فعلی «تصمیم نظامی» و «پیروزی» و نحوه
نها در دوره معاصر با دکترین عملیاتی به روز بحث شد هاست .در اساس این مباحث این سوال
تحقق آ 
گهای
گهای گذشته است ،در جن 
مطرح است که آیا یک پیروزی روشن و قاطع ،که ظاهرا مشخصه جن 
کنونی امکان پذیر است؟ استراتژی  )۲۰۱۸( IDFو ژنرال عفیف کوخافی ،1رئیس ستاد شیو ههای عملیات
یدهند .برای این ،و درست به
(«یک ارتش کشــنده ،موثر و خالق») را اعالم کردند که پاسخ مثبتی م 
نها دکترین عملیاتی فعلی برای جنگ را براساس یک حمله کشنده چند بعدی توصیف
همین خاطر آ 
یشده و مناسب) و مانور زمینی
یکنند که همزمان شامل آتش دقیق (در برابر هزاران هدف برنام هریز 
م 
فپذیر اســت که به معنای نفوذ به قلمرو دشمن به سوی اهدافی است که ارزش دارند و
ســریع و انعطا 
یشوند.
باعث شکست دشمن م 
یهای اخیر ،اسرائیل
در حالی که متون مشــابه در گذشته ترکیب شد هبودند ،در عمل ،در تمام درگیر 
ترجیح داد هاســت که قدرت آتش خود را با اســتفاده از نیروی هوایی و توپخانه به کار گیرد .این تاکید
تهای مانور
بر قدرت آتش (براســاس هوش دقیق ) صحیح است ،اما کامال واضح است که  IDFباید قابلی 
لتوجهی داشــته باشد تا به عنوان جز اصلی شکست دشمن در صورت جنگ عمل کند .بنابراین در
قاب 
باهلل
برنامه چند ساله جدید  IDFباید اطمینان حاصل شود که ارتش توانایی مقابله با دشمنانی مانند حز 
یمدت فشــارهای اجتماعی و سیاســی که اعمال زور را محدود
و حماس و توانایی مقابله با روند طوالن 
یکند را دارد.
م 
1. Aviv Kochavi

اعتماد به ارتش اسرائیل
یشــوند (مانند آمادگی رزمی) .در مقابل ،در مورد نگرش نســبت به ، IDFبه
و عملیاتی در نظر گرفته م 
یها ،مانند ادغام زنان ،مذهب و ارتش ،و حتی قوانین
شها و ایدئولوژ 
ویژه در مورد مسائل مربوط به ارز 
ثهای ایدئولوژیک
یهای دوره کنونی و تشــدید بح 
درگیری ،اختالفاتــی وجود دارد .با توجه به ویژگ 
شها،
و سیاســی در جامعه اسرائیل ،تشخیص بین مســایل حرف های -عملیاتی و مسائل مربوط به ارز 
یتواند اعتماد عمومی به  IDFرا تضعیف کند.
یها و حتی سیاست دشوار است .این مشکل م 
ایدئولوژ 

یتواند مربوط به نتایج یک درگیری بزرگ نظامی باشــد .تصویر یک
چالش دیگر برای اعتماد عمومی م 
پیروزی واضح و بدون ابهام در یک جنگ کوتاه و سریع موفق شد هاست در طول زمان دوام بیاورد ،و هنوز
یدهد .در این وضعیت از
هم به شدت روش قضاوت مردم اسرائیل در مورد جنگ و نتایج آن را شکل م 
شهای تعارضات فعلی با سرخوردگی مداوم از شکاف آشکار بین تصویر و واقعیت
امور ،پیچیدگی و چال 
یتواند این شکاف را تشدید کند.
یهای آینده م 
یهای درگیر 
یپیوندند .ویژگ 
به هم م 

یکند که در جنگ تلفات در میان ســربازان و در جبهه داخلی وجود دارد ،اما
جامعه اســرائیل درک م 
ایــن تردید وجود دارد که آیــا مردم در حال حاضر از نظر روانی برای واقعیت تخریب در مقیاس بزرگ
یرسد که تعداد نسبتا زیادی موشک و موشک
در شهرها آماده هستند یا خیر .در این زمینه ،به نظر م 
یتواند باعث آســیب شدید و
یدهند م 
کهای ســنگین که مراکز جمعیتی را مورد حمله قرار م 
با کاله 
یمدت به حس امنیت عمومی اسرائیل شود.
طوالن 
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نها نیاز فوری به نهایی کردن یک برنامه
از تجزیه و تحلیل تغییرات در محیط عملیاتی و واکنش  IDFبه آ 
چند ساله جدید برای  IDFبرای جایگزینی (تا حدودی دیر ،با توجه به بحران سیاسی) برنامه جدعون

1

یشود .چنین برنام های ،از جمله یک بودجه چند ساله ،باید
یشود ،پدیدار م 
که از ســال  ۲۰۲۰شروع م 
توسط دولت تصویب شود.

عالوه بر این ،نیاز اســت که برای یک جنگ چند صحن های به عنوان یک ســناریوی مرجع اصلی آماده
شــود ،هم در مورد اعمال نیرو و هم در مورد تقویت نیروی نظامی .چنین سناریویی نیاز به بسته شدن
یدهد .همچنین
شــکاف در انتظارات عمومی از جنگ در عصر حاضر و نتایج احتمالی آن را افزایش م 
نیازمند تعمیق بحث در مورد معنای کنونی اصطالحات «شکســت دشمن» و «پیروزی» و راه رسیدن
نها در چنین جنگی اســت« .شکست دشمن» با استفاده از اقدامات گسترده نظامی برای ضرب و
به آ 
شــتم دشــمن از جهان ناپدید نشده است ،و ممکن است  IDFنیاز به این کار داشته باشد .بنابراینIDF ،

همراه با تاکید صحیح مداوم بر اعمال قدرت آتش در مقیاس بزرگ براساس هوش دقیق ،همچنین باید
یهای جنگ ،با حالت فعلی عمل دشمنان
تهای مانوری داشته باشد که بتواند با تغییرات در ویژگ 
قابلی 
اسرائیل ،و با تغییرات در جامعه اسرائیل و نگرش آن نسبت به جنگ و هزین ههای متحمل آن مقابله کند.

1. Gideon

75

آموس یادلین

1

شکاف قدرت
لتوجهی
با ورود به دهه جدید ،دولت اسرائیل دارای قدرت نظامی ،سیاسی ،تکنولوژیکی و اقتصادی قاب 
یتواند این مزایا را به نفوذ استراتژیک تبدیل کرده و به اهداف
اســت .با این حال ،اسرائیل به سختی م 
کلیدی امنیت ملی خود دست یابد :کاهش تهدیدها ،پیشبرد صلح ،ایجاد اتحاد ،و دیکته کردن شرایط
یشود که اقدام
یها .این واقعیت از این مزیت محدود ناشــی م 
تبخش از درگیر 
برای نتیج هگیری رضای 
یتواند اسرائیل را در برابر دشمنان اصلی خود و همچنین حساسیت باالی اسرائیل به تلفات و
نظامی م 
هزین ههای سنگین اقتصادی و اجتماعی جنگ فراهم کند.

یکند ،اغلب در شکل دادن به یک
حتی زمانی که اســرائیل چالش را به درستی شناســایی و تعریف م 
اســتراتژی موثر و مرتبط مشکل دارد ،زیرا یک پیروزی نظامی شــدید لزوما دستاوردهای جنگ را به
یکند .به طور مشــابه ،برخورد با عواقب جنــگ در «روز بعد» به طور کلی
اهــداف سیاســی تعبیر نم 
تهای نظامی ندارد .عدم تقارن در اهداف کمپین و انتظارات عمومی
پیچیدگی کمتری از مدیریت عملیا 
مربوطه (برای دشمنان اسرائیل ،عدم شکست پیروزی است ،در حالی که مردم اسرائیل انتظار پیروزی
یکند ،یا حداقل به
قطعی را دارند ) و همچنین تفاوت در قوانین تعامل ،تحقق اهداف کمپین را دشوار م 
نها در شرایط مینیمالیستی 2نیاز دارد.
تعیین آ 

پیامدهای ترور سلیمانی
ارزیابی استراتژیک  INSSبرای  ،۲۰۲۰ - ۲۰۱۹بالفاصله پس از ترور هدفمند قاسم سلیمانی نهایی شد.
یکند و پتانسیل مشخص کردن یک تغییر استراتژیک را دارد که
این توســعه یک بافت جدید ایجاد م 
دامنه و پارامترهای آن هنوز تعیین نشده اند.

تمتحده است ،که
تمتحده ،آیا این ســند توسعه یک تغییر اساسی در سیاست ایاال 
• با توجه به ایاال 
یدهد؟ یا،
شکنشگری علیه فعالیت منطق های ایران را نشان م 
حرکت به ســوی یک کمپین نظامی پی 
تهای عناصر
این یک اقدام واقعی برای اهداف پیشگیرانه و بازدارندگی با تحمیل تلفات سنگین به فعالی 
طرفدار ایران ،تحت راهنمایی ســلیمانی بود که با مرگ یک شهروند آمریکایی ( ۲۷دسامبر  ) ۲۰۱۹و
حمله به سفارت در بغداد در چهار روز بعد به اوج خود رسید.
1. Amos Yadlin
2. minimalist

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -اسراییل در آستانه تنش :چالشهای گوناگون :مستلزم راهبردی نو

نتیجه گیری:
ارزیابی و توصیههای سیاسی برای سال ۲۰۲۰

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -ترجمان  -شماره سند - 1/501 :تاریخ انتشار 23 :آذرماه 1399

 • 76ایران مجبور شــد تا گزین ههای خود را در پاســخ به اقدام آمریکا بدون دخالت سلیمانی که مسئول
تهای از این دست در عرصه منطق های بود ،ارزیابی کند .پاسخ محدود
تفکر تحلیلی و برنام هریزی فعالی 
شبینی
لپی 
سجمهور ترامپ قاب 
و ســنجیده ایران به ترور سلیمانی ،به درک تهران از این مساله که رئی 
تهای
یدهد .آگاهی از ضعف نظامی متعارف خود نسبت به آمریکا و برتری آن برای حرک 
نیست ،گواهی م 
تمتحده از عراق به جای اقدامات نظامی .در عین حال ،هنوز برای ارزیابی
سیاسی برای بیرون راندن ایاال 
تاثیر حذف سلیمانی بر روابط ایران با نمایند ههای منطق های و بر عزم و اراده ایران در ما ههای اخیر بسیار
زود است.

تعادل استراتژیک
اســرائیل در سال  ،۲۰۱۹درگیر دو کارزار انتخاباتی بود و به ســختی اقداماتی را برای بهبود موقعیت
اســتراتژیک خود آغاز کرد .دولت در گا مهایی مانند جشــن به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر
یهای جوالن  -به دنبال به رســمیت شــناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در اواخر سال
بلند 
لتوجهی در مورد مسائل اصلی امنیت اسرائیل وجود
 - ۲۰۱۷درگیر بود ،اما رکود و حتی رگرسیون قاب 
داشت .در تصویر استراتژیک کلی ،بسیاری از مولف هها بدتر شدند.
فهای تکنولوژیکی و از بین رفتن مزیت کیفی اسرائیل نسبت
یک پیشــرفت منفی ،محدود کردن شکا 
به دشمنانش است .واضح ترین بیان این پدیده پروژه موشکی دقیق ایرانی است که قابلیت های تولید و
باهلل در حال حاضر د هها موشک دقیق در اختیار دارد.
ارتقا را ایجاد کرده است .حز 
نبست سیاسی توصیف کرد که شامل فقدان کامل ارتباط
عرصه فلســطین را می توان به عنوان یک ب 
بین اورشــلیم و را ماهلل است .در همین حال ،در غزه ،حماس و جهاد اسالمی به تقویت نیروهای نظامی
نهای
یبرند؛ و سازما 
یها رنج م 
یدهند؛ جوامع اسرائیلی در نزدیکی مرز غزه از ادامه درگیر 
خود ادامه م 
لآویو
تروریستی تهدید به فلج کردن زندگی روزانه بیش از نیمی از جمعیت اسرائیل از جمله منطقه ت 
یدهد که روابط اسرائیل با جهان عرب سنی در حال پیشرفت نیست
عتر نشان م 
یکنند .دیدگاه وسی 
م 
 شاید حتی نقطه مقابل آن درست باشد .هیچ پیشرفت دیپلماتیک با کشورهای خلیج در سال ۲۰۱۹یماند.
حاصل نشد؛ زوال تدریجی روابط با اردن ادامه دار؛ و تنها روابط با مصر پایدار باقی م 

یبرد ،و نیاز به افزایش بودجه دفاعی به دلیل بدتر شــدن
لتوجه رنج م 
بودجه اســرائیل از کســری قاب 
یکند .در نهایت ،با نگاه به داخل ،جامعه اسرائیل
وضعیت اســتراتژیک اسرائیل تنها مشکل را تشدید م 
یشود و دولت مشغول مبارزات انتخاباتی غیر قاطعانه است ،که منجر به هدر رفتن منابع ،فلج
تقسیم م 
یشود.
مگیری در مورد مسائل مرکزی م 
سازمانی ،و ناتوانی در تدوین استراتژی و تصمی 

با این حال ،برخی تغییرات مثبت در محیط جهانی و منطق های وجود دارد که پتانسیل بهبود وضعیت

امنیت ملی اسرائیل را دارند .نشان ههای موج دوم قیام در خاورمیانه در سال  ،۲۰۱۹به ویژه در ما ههای 77

تهای هست های و
یتواند موجب کاهش منابع موجود برای فعالی 
ایران .ادامه فشــار اقتصادی بر ایران م 
منطق های شود.

انزوای گرایی نسبی که توسط ایاالت متحده پذیرفته شده است ،با وجود خطرات آن برای اسرائیل ،در
نهایت ممکن است اعتبار و ارزش اسرائیل را از نظر رهبران ایاالت متحده و همچنین کشورهای عربی
عملگرا افزایش دهد .عالوه بر این ،اســرائیل خود را به عنوان یک بازیگر اساسی در صحنه سوریه جای
داد و در مورد لزوم حذف نیروهای ایرانی از سوریه با ایاالت متحده و روسیه توافق اساسی کرد  -اگرچه
تاکنون این توافق عملی نشده است.
یرسد نشان ههایی از درک جدید در سیستم فلسطین وجود دارد .تشکیالت خودگردان
در نهایت ،به نظر م 
یکنند که حل و فصل این مناقشه توسط سیستم
یرسد که تصدیق م 
فلسطین در کرانه باختری به نظر م 
یکند ،تصدیق کرد هاست که تروریسم
نالمللی تحمیل نخواهد شد ،و حماس که نوار غزه را کنترل م 
بی 
درگیری را حل نخواهد کرد.

ارزیابی
ییابند.
شهای متعددی ظهور م 
تهای مثبت و منفی سال گذشته ،بین 
هنگام بررسی و مقایسه پیشرف 
اولین آگاهی این اســت که سردرگمی استراتژیک اسرائیل از گفتمان سیاسی سازنده در سطح رهبری
یکند .دو کمپین انتخاباتی در ســال  ۲۰۱۹و افزایش مذاکرات برای تشــکیل دولت
ملی جلوگیری م 
منجر به شکست در تدوین مفاهیم امنیتی به روز شد .دوم ،درک روشنی است از اینکه با پایان دادن به
مبارزات بین جنگ در مناطق شــمالی ،رفتار فعلی اسرائیل به افزایش شدت جنگ اشاره دارد .این امر
تها ،با تغییرات الزم در آماد هسازی و تخصیص
شها ،میادین ،و سرعت عملیا 
مستلزم تنظیم ابزارها ،رو 
منابع است .سوم ،شرایط امروز نیازمند بحثی در اصل ارتباط یک حمله پیشگیرانه ،به ویژه در برابر پروژه
موشکی هدایت دقیق ایران در لبنان و سوریه است.

مفاهیم اساسی امنیت ملی :رهنمودهایی برای ۲۰۲۰
شهای متعدد «زیر آستانه» ،آیا این مفهوم هنوز هم
• بازدارندگی  -با توجه به دینامیک تشدید و چال 
تدهنده تضعیف شد هاند؟
معتبر یا مرتبط است؟ آیا واقعا عناصر ثبا 
یهای
یشود؟ تصویر تشدید (روزهای جنگ ،درگیر 
• تشــدید  -آیا سیاست فعلی منجر به تشدید م 
یتواند ناشی
تها و مرزهای بین عرص ههای مختلف چیست؟ چه عواملی م 
گسترده ،جنگ ) چیست؟ تفاو 
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اخیر ،به وجود آمد ،این بار به طور عمده در کشورهای با گرایش به ایران (عراق و لبنان) و حتی در خود
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• حمله پیشگیرانه  -آیا یک حمله پیشگیرانه با توجه به تهدید در جبهه شمالی ضروری است؟ پیش
نیازهای چنین اقدامی چیست؟ چه زمانی مناسب خواهد بود؟ چه دستاوردهایی باید حاصل شوند؟ چه
یتواند وجود داشته باشد؟
پیامدهایی م 

• مدیریت  -آیا راهی برای خنثی کردن تهدیدها بدون درگیری وجود دارد؟ اگر چنین اســت ،فرمت
یشوند
صحیح برای هر صحنه چیســت؟ هزین ههای فوری و بلند مدت که برای یک ترتیبات توجیه م 
چه هستند؟

• تصمیم  -این به چه معناست؟ آیا در دنیای امروز تصمیم کام ً
ال واضح و مشخص امکان پذیر است؟
یتوان به آن دست یافت؟
یکشد؟ به چه هزین های؟ چگونه م 
چه مدت طول م 
نیاز به یک استراتژی بزرگ جدید اسرائیلی
پس از یک دهه و نیم رکود در تفکر استراتژیک ،استراتژی بزرگ اسرائیل باید به روز شود .دولت جدید
اسرائیل باید فرآیند تجدید مفهوم امنیت و سیاست دفاعی اسرائیل را با تمرکز بر نکات زیر رهبری کند:
• شــناخت تنش بین اهمیت و فوریت :آنچه ضروری اســت (نوار غزه و تجمع ایران در سوریه) باید از
اولویت کمتری نسبت به آنچه مهم است برخوردار باشد  -پروژه هست های ایران و پروژه موشکی هدایت
دقیق در لبنان.

• در هر صورت وخامت یا تشدید ،باید مشخص شود که چه کسی باید هدف قرار گیرد :نیروی نیابتی
ن.
ایران ،کشورهای میزبان ،یا خود ایرا 
تهای دو دهه گذشته ضروری است .بعد سیاسی و بعد مشروعیت
تها و شکس 
• تجزیه و تحلیل موفقی 
را در تفکر استراتژیک ادغام کنیم؛ تا مکانیس مهای ارتباطی را قبل از شروع یک درگیری شکل دهند؛ که
یها و مکانیز مهای خروج را طراحی کنند؛ و به مسائل مربوط به تقویت نیروهای نظامی بپردازند.
استراتژ 

یآید ،ده توصیه اصلی برای دولت جدید اســرائیل اســت که از مرور کلی باال به دست
آنچه در ادامه م 
یآید  -برخی نیاز به بحث فوری و برخی دیگر نیاز به فوریت ک متر هر چند شاید مه متر دارند .مه متر
م 
از همه ،توصیه اساسی برای نیاز به تدوین یک استراتژی بزرگ به روز شده برای اسرائیل است .مفاهیم
اساسی مانند بازدارندگی ،تصمی مگیری ،تشدید ،حمله پیشگیرانه ،و ترتیبات سیاسی باید روشن و معتبر
شوند .دولت جدید در اسرائیل باید فرآیند تجدید مفهوم امنیت و سیاست امنیتی را رهبری کن د .
 ۱.برنامه هست های ایران
بنشــینی آمریکا از قرارداد هست های ایران و تجدید تحری مها براساس این انتظار بود که یکی از سه
عق 

ســناریوی زیر اتفاق بیفتد :فروپاشی رژیم ایران؛ تغییری در رفتارش؛ یا حمله آمریکا به ایران در پاسخ
در آینده محقق شــوند ،حتی پس از اینکه یک ســری تحریکات ایران در حوزه متعارف منجر به حمله
تمتحده به پایگا ههای شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه و ترور قاسم سلیمانی شد .اسرائیل باید
ایاال 
برای ســناریوهای واقع گرایان هتر آماده شود  -مذاکرات تجدید شده (که اکنون احتمال کمتری پس از
ترور سلیمانی وجود دارد )؛

تمتحده ،به ویژه
یرود؛ و تشدید درگیری بین ایران و ایاال 
ایران به سمت آستانه هست های شدن پیش م 
لهای هدفمند ،که ممکن اســت شــامل اسرائیل باشد .این احتماالت نیازمند آن هستند که
پس از قت 
تمتحده هماهنگ شود .در صورت مذاکرات
درک نزدیک و یک استراتژی مشترک بین اسرائیل و ایاال 
بین آمریکا و ایران ،الزم است که اسرائیل با واشنگتن در مورد محتوای یک معامله هست های بهبود یافته
با ایران در مقایســه با توافق سال  ،۲۰۱۵همراه با رسیدن به «توافق موازی» در مورد سیاست مشترک
حهای هست های به توافق برسد .به دنبال
علیه ایران و اســتراتژی برخورد تدریجی ایران با پیشرفت سال 
یکنند،
تمتحده بررسی کنیم که چگونه به مردم ایران که علیه حکومت قیام م 
آن ،مهم است که با ایاال 
کمک کنیم .با این حال ،اســرائیل باید برای احتمال بی عالقگی یــا حواس پرتی ایاالت متحده آماده
شود و اینکه برای مقابله با مساله هست های ایران تنها خواهد شد و بنابراین باید از داشتن گزینه نظامی
معتبر اطمینان حاصل کند .ایجاد چنین گزین های فرایندی دشوار است که مستلزم انحراف منابع از سایر
تهای حمله تهاجمی است.
نها به تقویت قابلی 
موضوعات مهم و تخصیص آ 

 .۲تحکیم ایران در سوریه و پروژه موشکی هدایت دقیق
لهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹نسبی ،موقتی و نه
موفقیت اســرائیل در جلوگیری از تثبیت ایران در سوریه در سا 
یباشد ،اشتباه
نهایی است .همچنین حفظ چارچوبی استراتژیک مشابه در حالی که واقعیت در حال تغییر م 
است .تثبیت ایران تا حد زیادی به عراق و لبنان تغییر مسیر داد هاست ،عرص ههایی که در آن فعالیت برای
اسرائیل دشوارتر است ،و توسط سیاست واکنشی که بی شرمان هتر و فوری از طرف تهران است (حداقل تا
گها را به
شیافته مبارزات بین جن 
زمان ترور سلیمانی) تقویت شد هاست .اکنون مهم است که ارتباط کاه 
رسمیت بشناسیم و راه حلی عملیاتی را علیه عناصر مهم تحکیم در لبنان و عراق و همچنین پروژه موشکی
لتوجه را دارد.
هدایت دقیق ایجاد کنیم .برداشتن گا مهایی به سوی آن هدف ،پتانسیل تشدید قاب 

تهدید صدها یا هزاران موشک دقیق از لبنان ،سوریه ،عراق و ایران یک تهدید استراتژیک از مرتبه اول
یتواند به یک تهدید وجودی تبدیل شود .این نوع تهدید نیازمند
است که اگر به موقع برخورد نشود م 
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یرسد که
به پیشــرفت ایران به سمت آستانه هست های .این سه سناریو تحقق نیافت هاند و بعید به نظر م 
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آن وجود دارد:
گها – ایجاد اختالل و تاخیر ،که در آن جلوگیری از تشدید یک اولویت است،
• ادامه مبارزه بین جن 
و درک این مساله تنها تا حدی و با بازده کمتری به مشکل می پردازد.
یها و رهگیرهای اضافی :سیست مهای
• اســتراتژی دفاعی فعال و منفعل  -بهبود کارایی و خرید باتر 
تهای حیاتی .ایراد واضح آن
فپذیری زیرســاخ 
پیــکان ،1فالخن داود ،2و گنبد آهنین3؛ و بهبود انعطا 
یدهد.
هزینه و این واقعیت است که یک را هحل جامع یا کامال موثری ارایه نم 

•

بازدارندگی  -یک تهدید واضح و آشکار که اسرائیل با تمام قدرت به حمله به زیرساخت خود وIDF

پاسخ خواهد داد .نقط هضعف این استراتژی توانایی دشمن ،پس از جمع کردن صدها یا هزاران موشک
پیشــرفته ،برای ادامه اســتراتژی «اولین حمله» برای از بین بردن اجزای قدرت  IDFاســت که هسته
یدهد.
بازدارندگی اسرائیل را تشکیل م 

باهلل در کوتا همدت در حال آماده شدن برای
• حمله پیشدستانه  -حمل های مبتنی بر این درک که حز 
باهلل برای جنگ
حمله به اسرائیل است .اشکال این استراتژی ،مبهم بودن اطالعات و آمادگی باالی حز 
در آن نقطه است.

یهای عملیاتی ،تولیدی و انبار
• حمله پیشــگیرانه  -یک حمله غافلگیرانه موثر و پیشگیرانه به دارای 
دشمن ،خطر افزایش جنگ تما معیار را به دنبال دارد .مشروعیت چنین گامی باید مورد بحث قرار گیرد.
یتواند پاسخ مناسبی
نها م 
هیچ یک از این احتماالت منحصر به فرد نیستند و برخورد صحیح با ترکیب آ 
به شدیدترین تهدید ناشی از پروژه موشکی هدایت دقیق باشد.

رهبری سیاسی باید زمینه ایجاد نیروی اسرائیلی و آمادگی برای مبارزه با سه نهاد در شمال  -حزب اهلل،
ایران و سوریه را فراهم کند و همزمان با غزه با سازمان های تروریستی درگیر شود.
" .3اولین جنگ شمالی»

ارتش اســرائیل باید به عنوان یک چارچوب مرجع ،آمادگی برای جنگ چند منطق های («آتش در همه
جبه هها») را تضمین کند .دور های که در آن اســرائیل در یک میدان واحد با یک دشــمن روبرو خواهد
تهای
شد ،پایان یافته است .بر این اساس IDF ،باید مفاهیمی مانند «تصمیم»« ،پیروزی» و انکار قابلی 
دشمن را مجددا ارزیابی و شاید تعریف کند .رهبری سیاسی باید زمینه ایجاد نیروی اسرائیلی و آمادگی
نهای
برای مبارزه با ســه نهاد در شــمال  -حزب اهلل ،ایران و ســوریه را فراهم کند و همزمان با سازما 
1. Arrow
2. David’s Sling
3. Iron Dome

تها و ارتباط
تروریستی از غزه درگیر شود« .سناریوی آتش در همه جبه هها» نیازمند تفکر در مورد اولوی 
هدایت شود تا انتظارات عمومی در مورد تهدیدی که اسرائیل با آن مواجه است و حتی بیشتر  -با توجه
خهای احتمالی به روز شود.
به پاس 

 .۴تشکیالت خودگردان فلسطین
طرح ، INSSکه برای اولین بار در اکتبر  ۲۰۱۸منتشــر شد ،همچنان به عنوان رویکرد مطلوب مناقشه
اسرائیل و فلسطین باقی مانده است .این سند شامل تالش بیشتر برای مذاکرات اسرائیل و فلسطین و
یگیری گا مهای مستقل برای حفظ شخصیت اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی،
در صورت شکست ،پ 
دموکراتیک ،ایمن و اخالقی است .آماد هسازی برای یک روز پس از پایان حکومت محمود عباس ضروری
یدهد .انتشار طرح ترامپ،
است ،در حالی که به تشویق توسعه اقتصادی در تشکیالت خودگردان ادامه م 
کــه تالش خواهد کرد تا پارامترهای جدیدی را برای توافق تعیین کند و واقعیت ایجاد شــده در طول
پنجاه سال گذشته را به رسمیت بشناسد ،بسیار مهم است.

نهای تروریستی در غزه
 .۵سازما 
همانطور که  INSSدر ســال  ۲۰۱۸اشاره کرد ،ممکن است رسیدن به یک توافق با حماس امکان پذیر
کسازی از جنگ در عملیات کمربند سیاه 1بین اسرائیل و جهاد اسالمی در نوامبر
باشــد .در راستای پا 
تبندی وضعیت اقتصادی و اجتماعی
ســال  ،۲۰۱۹حماس به عنوان بخشی از حرکت خود برای اولوی 
یشود ،این سازمان به دلیل
در غزه در برخورد دیگری با اسرائیل ،به این توافق عالقه نشان داد .گفته م 
مالحظات داخلی و با هدف گرفتن امتیاز از اســرائیل ،اغلب اســرائیل را با سطوح پایین آتش موشک و
یکشد.
اصطکاک در طول حصار مرزی به چالش م 
یمدت تنها در صورتی ممکن است که خواست ههای استراتژیک (و نه ایدئولوژیکی) هر دو
شبس طوالن 
آت 
طرف به طور منطقی برآورده شود .حماس افتتاح غزه به روی جهان و بازسازی و توسعه آن را دریافت
خواهد کرد ،و اس��رائیل آرامش در جنوب ،س��ازوکارهایی برای اطمینان از جلوگیری از تجمع نظامی و
یهای اسیر و از دست رفته را
قاچاق گرو ههای تروریســتی ،و یک را هحل منطقی برای مساله اســرائیل 
دریافت خواهد کرد.

اگر هیچ توافقی حاصل نشــود ،توصیه  INSSاز ســال  ۲۰۱۲برنام هریــزی و اجرای یک کمپین نظامی
بود هاســت که اساسا متفاوت از مبارزات دهه گذشته اســت .باید در مقابل شاخه نظامی حماس ،مانور
دهد و تمرکز کند  -و با یک فرآیند سیاسی به منظور رسیدن به یک توافق از موضع قدرت پایان یابد.
1. Operation Black Belt
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تمتحده
 .۶ایاال 
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یتواند واقعیت فعلی را با جایگزینی دولتی که با اسرائیل دوستانه است با دولتی
تمتحده م 
انتخابات ایاال 
یگذرد ،اسرائیل
لســاز است تغییر دهد .در مواجهه با انزواطلبی آمریکا ،که از خطوط حزبی م 
که مشک 
تمتحده در دفاع از خود مبارزه کند و خون بریزد؛ به عنوان یک
یخواهد ایاال 
باید مکررا تاکید کند که نم 
لاعتماد برای واشنگتن ،به نفع آمریکا است که آن را از نظر نظامی و
سرمایه استراتژیک و یک متحد قاب 
یتواند انجام دهد تا به وضعیت خود به عنوان مساله
سیاسی پشتیبانی کند .اسرائیل باید هر کاری که م 
کســان بازگردد .اسرائیل همچنین
تها و جمهوری خواهان به طور ی 
اجماع گســترده در میان دموکرا 
لتوجهی برای بازگرداندن روابط نزدیک با بخش بزرگی از جمعیت یهودی آمریکایی انجام
باید تالش قاب 
تمتحده حساس نیستند ،تا
تهای اسرائیل که نسبت به انواع یهودیت در ایاال 
دهد که در نتیجه سیاس 
حدی بیگانه شد هاند.

 .۷روسیه و چین
نهایی
نها باید ادامه یابد تا از برخورد در مکا 
روسیه دشمن اسرائیل نیست و گفتگوی استراتژیک بین آ 
یشــود،
نها از هم دور م 
یکنند و منافع آ 
کــه نیروهای نظامی دو کشــور در مجاورت یکدیگر عمل م 
جلوگیری شــود .به عنوان متحد دو دشمن اسرائیل ،ایران و سوریه ،روسیه چشم خود را به حمایت از
ندهنده
یتواند نشا 
یگیری قول روســیه برای خروج نیروهای ایرانی از سوریه م 
باهلل بست هاســت .پ 
حز 
تهای بیشتر در آزادی
کتر بین روسیه و سوریه باشد که احتماال منجر به محدودی 
پتانسیل روابط نزدی 
یشود .در هر صورت ،همانند چین ،اسرائیل باید آزادانه و با همکاری نزدیک
عمل اسرائیل در سوریه م 
تمتحده در مورد مسائل مربوط به روسیه کار کند.
با ایاال 

در واقع ،توســعه روابط اقتصادی اسرائیل با چین نیازمند هماهنگی عمیق با واشنگتن است تا به چین
لهای اخیر INSS،به بحران رو
اجازه ندهد در رابطه مهم و ویژه خود با چین اصطکاک ایجاد کند .در سا 
تمتحده در مورد روابط اسرائیل با چین و نیاز به تقویت مکانیس مهای مدیریت ریسک
به رشــد با ایاال 
اشاره کرد هاست.

 .۸سیستم منطق های
جفارس،
برای شکستن سقف شیش های در روابط خود با جهان واقع گرای سنی ،به ویژه کشورهای خلی 
تهای تکنولوژیکی ،اقتصادی و دفاعی
اســرائیل باید دو تالش موازی را انجام دهد :یکی بازاریابی قابلی 
یثبات کننده مانند ایران و مقابله با
یتواند به این کشورها در مبارزه علیه عوامل ب 
اســرائیل است که م 
لتوجه
نها به قرن  ۲۱کمک کند .مورد دوم ،پیشــرفت قاب 
شهــای اقتصادی و نوآوری در تبدیل آ 
چال 

قتر و بیشتری با 83
یدهد روابط عمومی عمی 
در مورد مســئله فلسطین اســت که به این کشورها امکان م 

احیای روابط با اردن به موازات و از اهمیت فوق العاده برخوردار اســت .در اینجا نیز «ثمره صلح» (آب،
تهای سیاسی با فلسطینیان هستند .چنین اقداماتی
امنیت ،گاز و پروژ ههای مشترک) خواستار پیشرف 
نترین نقطه در روابط بین دو کشــور از زمان امضای توافقنامه صلح در ســال
ابزاری برای غلبه بر پایی 
 ۱۹۹۴خواهد بود.
 .9تقویت آمادگی ارتش اسرائیل و افزایش بودجه دفاعی
یهای مداوم آن در سوریه ،عراق و لبنان ،الزم است که
با توجه به فشــارهای فزاینده ایران و سنگربند 
باهلل ،سوریه و جبهه فلسطین  -که همگی به
آمادگی  IDFبرای درگیری در تمام صحن هها  -ایران ،حز 
یثبات هســتند  -بهبود یابد .نهایی کردن و سرمای هگذاری در برنامه چند ساله، IDF
درجات مختلفی ب 
قهای فروش نظامی خارجی( 1که به مدت دو سال به تاخیر افتاد هاست)،
آغاز تملک با استفاده از صندو 
تها برای حذف برنامه هست های ایران ،تقویت و پر کردن انبارهای آموزشی و به طور خاص،
تقویت قابلی 
یها و شیو ههای عمل
یهای مناســب در برابر توانای 
کار در جهت تدوین برنام ههای عملیاتی و اســتراتژ 
باهلل و حماس ،مهم است.
توسع هیافته توسط ایران ،حز 

 .10حفظ برتری
یک مولفه سنتی اساسی در دکترین دفاعی اسرائیل ،حفظ برتری اطالعاتی ،هوایی و فناوری نسبت به
دشمنانش است .اسرائیل باید به تقویت مزیت نسبی خود بر دشمنان خود در امنیت سایبری و فناوری
هوش مصنوعی به عنوان راهی برای افزایش لبه نظامی کیفی اسرائیل و به عنوان مولفه مرکزی تقویت
نالمللی ادامه دهد.
بازدارندگی ،قدرت نرم ،اقتصاد و موقعیت بی 

جمع بندی
یرسد که «پنجره فرصت» استراتژیک،
پس از چند ســال بهبود وضعیت استراتژیک اسرائیل ،به نظر م 
که به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته بود ،بسته شد هاست .افزایش تهدیدات نیازمند بازنگری در
یهای به روز است .دو رویکرد ممکن
مفهوم امنیت اسرائیل ،سیاست دفاعی ،تخصیص منابع و استراتژ 
برای اســتراتژی اسرائیل وجود دارد :یک رویکرد محتاطانه و پایدار کننده  -تاکید بر گفتگو ،ترتیبات و
نها به طوری که محقق نشوند.
مواجهه با تهدیدهای موجود و در حال توسعه ،به منظور خنثی کردن آ 
شنیاز برای انتخاب رویکرد درســت ،بنیاد منســجم داخلی در اسرائیل با تاکید بر همبستگی و
یک پی 
فپذیری اجتماعی و ملی اســت .در پایان یک ســال سخنان تفرق هانگیز ،تحریک و افزایش فاصله
انعطا 
1. Foreign Military Sales

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه  -اسراییل در آستانه تنش :چالشهای گوناگون :مستلزم راهبردی نو

اسرائیل داشته باشند.

شهای جامعه اسرائیل ،زمان آن رسیده که سیاستی متفاوت اتخاذ شود .باید بر روی اقدام برای
 84بین بخ 
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پهای مختلف ،افزایش
فها ،گرد هم آوردن کم 
بازگردانــدن اعتماد به نهادهای حکومتی ،بهبود شــکا 
نیافته برای افزایش مکانیســ مهای موجود تاب آوری اجتماعی و
همبســتگی و آغاز یک تالش سازما 
ســاخت نهادهای جدید تمرکز شــود .دولت بعدی اسرائیل باید یک رویکرد یکپارچه را تدوین کند که
یپردازد در حالی که همزمان فرآیندهای سیاســی و رسیدن به ترتیبات برای
به ظهور تهدیدات مهم م 
شهای مهمی که امنیت و رفاه آینده اسرائیل
یدهد .این امر آمادگی برای چال 
شها را انجام م 
کاهش تن 
یسازد.
یکنند را ممکن م 
را تهدید م 

