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مقدمه١
رژیم صهیونیستی از جمله ساختارهای سیاسی 
محس��وب می شود که »راهبرد ابهام« در حوزه 
نظام��ی را در اولوی��ت دارد. این س��اختار در 
س��ال های گذش��ته، تقریباً هیچ گونه س��ندی 
درب��اره توانمندی ه��ای نظامی ی��ا اهداف و 
برنامه های نظامی خود منتش��ر نکرده است. با 
این حال در آگوس��ت 20١5 س��تاد مشترک 
اس��رائیل به ریاس��ت »گادی آیزینکوت« در 
اقدامی بی س��ابقه و برای نخس��تین بار راهبرد 
نظامی اس��رائیل را به زبان عبری منتش��ر کرد. 
طبیعتاً با توجه به زبان متن، کمتر کارشناس��ی 
توان مطالعه آن را داش��ت. ب��ه همین دلیل در 
آگوس��ت 20١6 برگردان انگلیس��ی این سند 
ب��ه همت »گراهام آلیس��ون« و »مرک��ز بلفر«2 
منتش��ر ش��د. به گفته آلیس��ون ه��دف اصلی 
مرک��ز بلفر از ترجمه راهبرد نظامی اس��رائیل، 
درس های مهمی اس��ت که آمری��کا می تواند 
از آن اس��تخراج کند. به ادعای وی اس��رائیل 
1. Israel Defense Forces(IDF) strategy
2. Belfer Center for Science and International 
Affairs

توانس��ته نزدیک به هفتاد س��ال در ش��رایط وخیم امنیتی و در منطقه ای 
سراس��ر آش��وب به حیات خود ادامه دهد، در نتیج��ه تجربه آن در این 
زمینه می تواند حتی برای آمریکا نیز به کار آید. بر اس��اس منطقی مشابه 
و با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی مهمترین دشمن جمهوری اسامی 
ای��ران، به ش��مار می آید، مطالعه و تجزیه و تحلی��ل اصول و محورهای 
راهبرد نظامی این رژیم برای ایران نیز واجد اهمیت است. بر این اساس 
در ادامه خاصه ای از مهم ترین محورهای این سند مطرح می شود و در 

نهایت تاش می شود تحلیلی کلی از آنها صورت گیرد.

ساختار راهبرد 
راهبرد نظامی رژیم صهیونیس��تی مش��تمل بر پیش درآم��دی با امضای 
گادی آیزنکوت رئیس س��تاد مشترک، مقدمه و پنج فصل نسبتاً مفصل 
اس��ت. در پیش درآمد، گادی آیزنک��وت از دالیل نیاز به یک راهبرد 
جدی��د در حوزه نظامی بحث نموده اس��ت. از جمله دالیلی که وی بر 
آنه��ا تأکید نم��وده می توان به تغییرات در محی��ط جهانی و منطقه ای و 
همچنی��ن تغییر در »محی��ط راهبردی« خاورمیانه اش��اره نم��ود. از نظر 
وی در محی��ط راهب��ردی جدید دش��منان و تهدیداتی چون گس��ترش 
تروریس��م، اس��ام گرایی افراطی، بازیگران غیردولتی چون حزب اهلل و 
حماس، احتمال گسترش تس��لیحات کشتار جمعی و تسلیحات آفندی 
راهبردی مثل موشک های بالستیک و تهدیدات سایبری رو به افزایش، 

سند راهبرد نظامی رژیم 
صهیونیستی 

متن انگلیس�ی »راهبرد نظامی اس�رائیل«1 در آگوس�ت 2016 منتش�ر ش�د. این راهبرد که نخستین سند 
رس�می منتشرشده رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی محسوب می شود، اصول راهنما، ساختار فرماندهی، 
اهداف و برنامه های نظامی اسرائیل در شرایط جدید امنیتی و محیط راهبردی متغییر خاورمیانه را آشکار 
می کند. با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت برنامه ها و اهداف اسرائیل، مقاله حاضر در پی بیان اصول 
و محورهای این س�ند و معرفی اصول ثابت و متغیر آن بر اس�اس تجربه چند دهه گذش�ته از اقدامات 

نظامی اسرائیل است.

تحلیل

اشاره:

دکتر قاسم ترابی*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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سند راهبرد نظامی رژیم 
صهیونیستی 

دارای اهمیت هس��تند. بر این اس��اس اس��رائیل برای تأمین امنیت خود 
بای��د نیروهای نظامی خود را با محیط راهبردی جدید و تهدیدات روبه 
گس��ترش هماهنگ س��ازد. از جمل��ه اینکه باید ش��ناخت عمیق تری از 
دشمنان و تهدیدات جدید به دست آورد و توانمندی ها و آمادگی های 
نیروه��ای نظامی خود را مطابق آنها به روز نماید. همچنین باید تغییراتی 
در س��اختار، فرمانده��ی و مدیری��ت نیروهای نظامی ص��ورت گیرد تا 
کارآم��دی، چابکی و س��رعت جابجایی آنها افزای��ش یابد. به هر حال 
در محیط راهبردی جدید س��رعت عم��ل در تصمیم گیری و در اجرای 
عملیات، کلید پیروزی بر تهدیدات جدید است که ویژگی اصلی آنها 

تحرک و پویایی گسترده می باشد.
بر اس��اس س��ند فوق، هدف از منتش��رنمودن راهبرد نظامی اس��رائیل 
مشخص کردن چگونگی استفاده از قدرت نظامی در مواجهه با تهدیدات 
جدی��د و روبه گس��ترش، تجزیه و تحلیل محیط داخل��ی و خارجی برای 
ش��ناخت تهدیدات و فرصت ها، شناس��ایی و معرف��ی راه کارهای مقابله با 
حزب اهلل و حماس و در نهایت ش��ناخت و به کاربستن توانایی های جدید 
نظامی با توجه به محیط متحول در سطح منطقه و جهان است. مشخص نمودن 
ساختار مدیریت و فرماندهی نیروی نظامی اسرائیل، چگونگی ارتباط بین 
بخش های دفاعی و سیاسی و در نهایت ایجاد ساختاری نوین با توجه به تغییر 
در فضای راهبردی، از دیگر اهدافی است که در این سند مورد تأکید قرار 
گرفته است. همچنین هدف دیگر توان مندنمودن و به روز کردن نیروهای 
نظامی اس��رائیل با توجه به تحوالت و ارتقای آنها با نیروی انس��انی نخبه و 
توانمند و تجهیزات مدرن و جدید با هدف حفظ و افزایش تسلط بر دشمنان 
و تهدیدات اس��ت. به تعبیری دیگر آنچنان ک��ه از محتوای متن در مقدمه 
پیداست، هدف اصلی اسرائیل، حفظ هژمونی نظامی بر منطقه و به خصوص 

در برابر دشمنان و تهدیدات است.

چارچوب راهبردی
در فصل اول سند مذکور، در مورد اهمیت و جایگاه راهبرد نظامی، اهداف 
ملی، تهدیدات و اصول دکترین امنیت ملی بحث می شود. آن گونه که در 
این سند ذکر شده، راهبرد نظامی اسرائیل پایه مفهومی و کاربردی هرگونه 
سند دیگری است که در حوزه نظامی وجود دارد یا در آینده منتشر می شود. 
به تعبیر دیگر این سند مهم ترین سند نظامی اسرائیل معرفی شده که به مثابه 
قانون اساسی باید سایر اسناد بر پایه آن باشند. به عاوه این سند باید پایه ای 
برای منافع ملی حیاتی، امنیت ملی و مبنایی برای تفکر و اقدامات نظامی و 
دفاعی اسرائیل باشد. بر این اس��اس مهم ترین اهداف ملی این رژیم، دفاع 
از س��رزمین، قلمرو و مردم، حفظ و ت��داوم ماهیت دموکراتیک و یهودی 
آن، تضمین رشد اقتصادی و اجتماعی و تقویت جایگاه اسرائیل در سطح 

منطقه و جهان، ادعا ش��ده است که باید به پشتوانه 
یک نیروی نظامی قوی و کارآمد تأمین و تضمین 
شوند. نکته مهم در این میان، تأکید مجدد بر ماهیت 
یهودی اسرائیل و نقش نیروی نظامی در حفظ این 
ماهیت است. این در ش��رایطی می باشد که حفظ 
ماهیت یهودی رژیم صهیونیس��تی با حفظ ماهیت 
دموکراتیک آن همخوانی چندانی ندارد و همواره 
یکی از انتق��ادات جدی به ماهی��ت دموکراتیک 
رژیم اس��رائیل، جایگاه اعراب و مسلمانان ساکن 
س��رزمین های اش��غالی ١948 به عنوان شهروندان 

درجه دوم است. 
در بخ��ش تهدی��دات، به ایران بدون اش��اره 
ب��ه چگونگ��ی و جزئی��ات تهدی��د، دولت های 
شکس��ت  خورده و به خصوص همس��ایه اسرائیل 
همچ��ون س��وریه، گروه ه��ای تروریس��تی روبه 
گسترش، حزب اهلل و حماس به عنوان دو بازیگر 
غیردولتی و تهدیدات رو به گس��ترش س��ایبری 
اشاره شده است. نیروی نظامی اسرائیل مسئولیت 
اولیه در برابر این تهدیدات را دارد و باید بر اساس 
اصول مش��خص و مدون تهدیدات را شناس��ایی 
کند. بر اس��اس ادعای متن، س��ند راهبرد نظامی، 
در مقابله با دش��منان و تهدی��دات، اصل اولیه و 
راهنمای عمل نیروهای نظامی اسرائیل به حساب 
می آی��د؛ با وجود این، بافاصله تأکید ش��ده که 
ماهیت تهدیدات اس��رائیل به ش��کلی هستند که 
تدافعی ب��ودن در مقابل آنها ناکام خواهد ماند. بر 
این مبنا، باید »وضعیت تهاجمی«١ و آفندی اصل 
تعیین کننده اقدام نیروی نظامی اس��رائیل باشد. بر 
مبنای این وضعیت اسرائیل نمی تواند منتظر بماند 
تا تهدیدات رخ نماین��د و بعد در برابر آنها اقدام 
کند، بلکه هدف باید شناسایی تهدید و از بین بردن 
آن قبل از ظهور باشد. بنابراین تهاجمی بودن کلید 
موفقیت نیروی نظامی اسرائیل در دوران تردید و 
محیط راهبردی مبهم امروزی معرفی می شود. البته 
در متن بر این امر تأکید شده که تهاجمی بودن باید 
مطابق حقوق بین الملل امروزی باشد. با وجود این 
حتی حقوق بین الملل ام��روزی نیز به هیچ عنوان 
1. Offensive Posture 
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ل
حلی

ت

اقدامات تهاجمی که رژیم صهیونیس��تی آن را در 
چارچوب »دفاع پیش دس��تانه« و »دفاع پیشگیرانه« 
قرار می دهد، نمی پذیرد. س��ازمان ملل دفاع را در 
قالب منش��ور و تنها در هنگام تهاجم به سرزمین و 

تمامیت ارضی مشروع می داند. 
اص��ل دیگری که در متن م��ورد تأکید قرار 
گرفت��ه، اص��ل هم��کاری ب��ا متحدان اس��رائیل 
به وی��ژه با ایاالت متحده آمریکاس��ت. همکاری 
با آمری��کا به دلیل نقش بی بدیل این کش��ور در 
حمای��ت همه جانبه از اس��رائیل در ابعاد مختلف 
نظامی، اقتصادی و سیاس��ی برای اس��رائیل بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. ب��ه تعبیر دیگ��ر در راهبرد 
نظامی اس��رائیل به رغ��م تأکید ب��ر خوداتکایی، 
نقش برجس��ته آمریکا در تأمین امنیت نیز مورد 
توج��ه جدی قرار دارد. همچنین در این س��ند بر 
همکاری ب��ا میانه روها در خاورمیان��ه نیز تأکید 
بس��یاری شده است. منظور از میانه روها آن دسته 
از کش��ورهای خاورمیانه هس��تند که بر اس��اس 
عمل گرای��ی یا مصلحت، مواجهه با اس��رائیل را 
کنار گذاشته  و به ش��کل غیررسمی واقعیت این 
رژیم را به رس��میت ش��ناخته اند. اهمیت وجود 
چنین کشورهایی برای اسرائیل بر کسی پوشیده 
نیس��ت. در راهب��رد کان این رژیم، شکس��تن 
ان��زوا و تعامل با برخی از کش��ورهای منطقه، به 
عنوان یک��ی از محوری ترین اصول بقا و خروج 
از ان��زوا به حس��اب می آید. البته ای��ن راهبردی 
اس��ت که اس��رائیل طی چند دهه گذشته از آن 
نهایت اس��تفاده را نم��وده اس��ت. »بن گوریون« 
نخستین کس��ی بودکه بر یافتن متحدان منطقه ای 
و ایجاد شکاف بین کشورهای خاورمیانه تأکید 
نم��ود. وی با طرح »دکتری��ن پیرامونی« خواهان 
نزدیکی ب��ه ایران، ترکیه و اتیوپی به عنوان س��ه 
کش��ور متحد در براب��ر اعراب بود. در ش��رایط 
کنونی نیز می توان به اشکالی دیگر همین راهبرد 
را مش��اهده نمود. تاش گس��ترده اسرائیل برای 
نزدیکی با آذربایجان که به همکاری های نس��بتاً 
گسترده در حوزه نظامی، امنیتی و اطاعاتی بین 

ای��ن دو منتهی ش��ده، از جمله مصادیق این راهبرد به حس��اب می آید. 
به همین ش��کل پذیرش تقریباً تمامی شروط ترکیه برای عادی سازی با 
این کشور غیر عربی، دقیقاً در چارچوب گسترش روابط با قدرت های 
منطقه ای تأثیرگذار قرار دارد. اخیراً نیز با ایجاد تنش در روابط بین ایران 
و عربستان، مقامات اس��رائیلی به دنبال بهبود روابط با عربستان سعودی 
به عنوان تأثیرگذار ترین کشور خاورمیانه هستند. علت نزدیکی این دو، 
ش��رایط پس از برجام و نگرانی از قدرت یابی جمهوری اس��امی ایران 
اس��ت که به نگرانی ها در بین مقامات سعودی و صهیونیست دامن زده 

است. 

محیط راهبردی و عملیاتی
در فص��ل دوم تغییرات گس��ترده ای که در محی��ط راهبردی و عملیاتی 
رخ داده اند با جزئیات م��ورد بحث قرار گرفته اند. به واقع هدف از این 
فصل مشخص نمودن ش��رایط و اقتضائات فضای جدید راهبردی است 
که نیروهای نظامی اسرائیل باید در قالب آن وظایف و مسئولیت هایشان 
را انج��ام دهند. منظ��ور از تغییر در محیط راهب��ردی و عملیاتی، ظهور 
تهدیدات جدی��د امنیتی و در نتیجه تغیی��ر در محیط عمل و چگونگی 
اقدام نیروهای نظامی است. بر اساس این سند، آنچه در محیط راهبردی 
رخ نم��وده، ظه��ور تهدیدات جدید در کنار تهدیدات س��نتی همچون 
تهدیدات نظامی ایران اس��ت. البته از نظر رژیم صهیونیس��تی ایران تنها 
یک تهدید س��نتی نیست، بلکه با متحدان منطقه ای خود چون حزب اهلل 
و حم��اس در کنار مرزهای این رژیم، به اش��کال مختلف امنیت زدایی 
می کنند. در کنار این تهدید بر اس��ام گرایی افراطی تأکید شده که در 
قالب گروه های تروریس��تی، محیط امنیتی اس��رائیل را آلوده می سازند. 
این نیروها و اصوالً این گفتمان، تهدیدات سنتی چون ملی گرایی عربی 
در قال��ب افرادی چون ناص��ر، قذافی و صدام را کنار زده اند و با جذب 
نیرو و شکل دادن به گروه های تروریستی، سرمنشاء مشکات ساختاری 
و دامنه دار امنیتی برای اس��رائیل شده اند. ضمن اینکه این تهدید تنها در 
محیط پیرامونی اسرائیل فعال نیست، بلکه با نفوذ به مناطق فلسطینی نشین 
غزه و کرانه باختری و حتی مسلمانان و اعراب ساکن در اسرائیل، عمًا 

تهدید را به درب منازل یهودیان کشانده است. 
در کنار اینها باید به جنگ نرم و تهدیدات روبه گس��ترش سایبری 
اش��اره نمود که اس��رائیل با توجه به ش��رایط منطق��ه ای و جهانی، یکی 
از مهم ترین اهداف چنین تهدیداتی اس��ت. مقامات صهیونیس��تی خود 
را یک��ی از اصلی ترین قربانیان تهدیدات نرم و جنگ س��ایبری معرفی 
می کنند. به همین دلیل اس��رائیل به رهبری نتانیاهو به دنبال تبدیل نمودن 
این رژیم به »ابرقدرت سایبری جهان« است. هدف مقامات اسرائیلی در 
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این زمینه ایجاد یک اس��رائیل امن سایبری است. ضمن اینکه اسرائیل به 
دنبال آن اس��ت که به توانمندی هایی دست یابد که دیگران را در سطح 
عال��ی رصد کرده و در صورت نیاز با تهدیدات جدی س��ایبری مواجه 

سازد. 
اس��رائیل همچنین نگرانی های جدی در مورد خرابکاری، حمات 
مح��دود به زیرس��اخت های نظامی، اقتصادی، دولت��ی، عمومی و حتی 
خصوصی خود دارد. این موضوع به خصوص با توجه به رش��د گفتمان 
اس��ام گرایی افراطی در س��طح منطقه و احتمال گس��ترش بیشتر آن به 
ن��وار غزه و کران��ه باختری و از آن خطرناک تر در میان فلس��طینی های 
سرزمین های اشغالی قابل درک است. نگرانی اصلی در این زمینه انجام 
اقدامات خرابکارانه و تروریس��تی به شکل گسترده و غیرقابل کنترل در 
سرتاس��ر اسرائیل اس��ت. بر این اس��اس، آمادگی در برابر این تهدید به 
خصوص با اش��راف اطاعاتی گس��ترده و اقدامات پیشگیرانه می تواند 

راه گشا باشد.  
در کنار اینها دش��منان اسرائیل دست به اقداماتی در حوزه نظامی و 
دفاع��ی خود زده اند که کار را برای عملیات های نظامی به خصوص در 
بخش آفندی و پیش دس��تانه مشکل نموده است. از جمله اینکه دشمنان 
با شناس��ایی راهبرد نظامی اس��رائیل، امکانات و تأسیسات حیاتی خود 
را پراکنده نموده اند و عمدتاً آنها را در بین ش��هروندان و ش��هرها پنهان 
کرده اند تا امکان حمله را از بین ببرند. پراکنده سازی و در بافت شهری 
ق��راردادن امکانات حیاتی و نظامی، احتمال موفقیت حمله اس��رائیل را 
پایی��ن می آورد. به همین ش��کل حتی موفقیت در عملی��ات با توجه به 
تلفات انس��انی باعث می شود مش��روعیت حمله کاهش یابد و اسرائیل 
در س��طح جهان با مشکل مشروعیت مواجه ش��ود. دشمنان همچنین با 
خریدهای نظامی هوشمندانه در بخش هوایی و دریایی در تاشند نقاط 
ضعف خود را پوشش و نقاط قوت اسرائیل را تضعیف نمایند. از جمله 
اینکه خریدهای گس��ترده کش��ورهای منطقه در بخ��ش پدافند هوایی، 
به توان هوایی اس��رائیل که مهم ترین بخش در حوزه آفندی محس��وب 
می ش��ود، آسیب رس��انده اس��ت. وجود چنین پدافندهایی می تواند در 
نهایت اجرای راهبرد تهاجمی اسرائیل را ناکام بگذارد. در نهایت اینکه 
دش��منان اس��رائیل یاد گرفته اند که »رویکرد چندبع��دی«١ را در هنگام 
جنگ با اس��رائیل به کار ببرند. به عنوان نمونه در جنگ های چند س��ال 
گذش��ته با حزب اهلل در کنار جنگ نظامی، جنگ سایبری نیز فعال بود. 
همچنین حزب اهلل تاش می کرد با نفوذ به نیروهای نظامی اس��رائیلی از 
آنه��ا گروگان  بگیرد و ی��ا با حمله به اماکن عمومی و ش��هری، تهدید 
را وارد تک تک خانه های ش��هروندان اس��رائیلی کند. به هر حال نتیجه 
اس��تفاده از این رویک��رد چندبعدی ایجاد حس بی ثبات��ی و نبود امنیت 
1. Multi-Dimensional Approach 

در اسرائیل است که می تواند در آینده، مشکل زا 
باشد.

س�اماندهی و چگونگی استفاده از نیروی 
نظامی اسرائیل

در فصل س��وم س��ند »راهب��رد نظامی اس��رائیل«، 
چگونگی اس��تفاده از نیروی نظام��ی این رژیم در 
سه »وضعیت عادی«، »اضطراری« و »جنگی« مورد 
تأکید قرار گرفته است. بر اساس این سند، وضعیت 
عادی به شرایط امنیتی طبیعی و روزمره بین اسرائیل 
و کشور یا بازیگر تهدیدکننده اشاره دارد. در این 
وضعی��ت به  رغم دش��منی بین دو طرف، ش��رایط 
کم وبیش ع��ادی و آرام اس��ت و تنه��ا گه گاهی 
خصومت ها افزایش می یابد. ش��رایط اضطراری به 
عملیات نظامی محدودی اشاره دارد که در شرایط 
جنگی صورت نمی گیرد و تنها برای زدن توانمندی 
دش��من در عملیاتی ویژه مورد اس��تفاده است. در 
نهایت شرایط جنگی تعریف شده است که مواجهه 
نظام��ی بین دو ط��رف را ماک ق��رار می دهد. بر 
اساس این سند، می توان گفت اسرائیل طی نزدیک 
به هفتاد سال گذشته هیچگاه در شرایط صلح قرار 
نداشته، چرا که حداقل وضعیت امنیتی اسرائیل در 
ش��رایط عادی بوده که تن��ش و خصومت ویژگی 
اصلی آن به حس��اب می آید. الزم به اش��اره است 
که هدف از تقس��یم وضعیت به س��ه بخش عادی، 
اضط��راری و جنگی، مش��خص نمودن وظایف و 
مأموریت های نیروهای نظامی و دفاعی در هر کدام 
از وضعیت ها اس��ت. به عنوان نمون��ه در وضعیت 
عادی هدف باید حفظ برتری بر دشمن، شناسایی 
عمیق و دقیق از توانمندی آن و آمادگی برای مقابله 
و مواجهه در ش��رایط اضطراری و جنگی باشد. در 
وضعیت اضطراری ه��دف نیروهای نظامی، انجام 
مأموریت های خاص ب��رای تخریب یا از بین بردن 
توانمندی ویژه دشمن است که در آینده می تواند 
توازن نظامی را به ضرر اس��رائیل ب��ر هم زند و در 
ش��رایط جنگی عاملی برای شکست باشد. در این 
راس��تا می توان اقدامات پیش گیرانه یا پیش دستانه 

سند راهبرد نظامی رژیم 
صهیونیستی 
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ل
حلی

ت

اسرائیل طی هفت دهه گذش��ته را مطرح کرد. از 
جمله می توان حمله نظامی به »س��ایت اوسیراک« 
عراق در سال ١98١ یا حمله به تأسیسات هسته ای 
سوریه در سال 200۷ را در این چارچوب قرار داد. 
در نهایت در وضعیت جنگی وظیفه اصلی نیروهای 
نظامی باید شکست کامل دشمن در حداقل زمان 
ممکن با کمترین هزینه و نابودی توانمندی های آن 
باشد، به شکلی که تهدید برای مدتی از بین برود.

ب��ا توجه ب��ه ادعای س��ند فوق، در راس��تای 
تحقق این اهداف باید اصول زیر مورد توجه قرار 
گیرد. نخست اینکه باید با توسل به نیروی انسانی 
پیشگام و تسلیحات مدرن نظامی و تهاجمی امنیت 
س��رزمین، دولت و شهروندان در مقابل تهدیدات 
س��نتی و جدید افزایش یابد. خ��ط قرمز نیروهای 
نظامی اس��رائیل، امنیت مرزها و شهروندان است. 
بنابراین باید آمادگی در چنان س��طحی باشد که 
دش��من نتواند برای امنیت این رژیم و شهروندان 
آن کوچکترین مش��کلی ایجاد کند، چرا که این 
امر برای آنها به عنوان دستاوردی بزرگ به حساب 
می آی��د. ایجاد ای��ن حس که دش��من نمی تواند 
کوچکترین مش��کلی برای امنیت اس��رائیل ایجاد 
کند، خود عاملی بازدارنده محس��وب می شود. به 
همین ش��کل باید اقدامات اطاعاتی گس��ترده و 
دقیق در اولویت باش��د. اش��راف اطاعاتی نسبت 
ب��ه نقاط ق��وت و ضعف، راهبرده��ا و برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت دش��منان، کلید موفقیت 
در وضعیت س��ه گانه مذکور اس��ت. ب��ه هر حال 
برتری اطاعاتی در ش��رایط عادی، اضطراری و 
جنگی، نقش اصلی را در عملیات ها و پیروزی ها 
ایفا می کند. اصل دیگر، داشتن متحدانی در سطح 
منطقه اس��ت. اس��رائیل با توجه به ش��رایط منطقه 
بای��د بتواند با پیداکردن متحدان��ی هرچند گذرا، 
برای خ��ود امنیت ایجاد کند. ایجاد و گس��ترش 
ش��کاف منطقه ای و پیداکردن متحدان، موضوع 
حیات��ی در ش��رایط مختلف امنیتی اس��ت. بر این 
اساس نزدیکی به کشورهای میانه رو که کم وبیش 
اس��رائیل را به عنوان یک واقعیت قبول کرده اند، 

می توان��د وضعیت امنیتی و نظامی اس��رائیل را به مرات��ب بهبود دهد. در 
نهایت تهاجمی بودن، شرط الزم برای تأمین امنیت اسرائیل است. با توجه 
به محیط راهبردی اسرائیل، راهبرد تهاجمی تنها راه بقای این رژیم معرفی 
می شود. بر این اساس تهاجمی بودن برای حفظ برتری نظامی اسرائیل در 
سطح عالی، تنها گزینه مطلوب و در عین حال ممکن به حساب می آید.

ساختار فرماندهی نیروی نظامی اسرائیل
در فصل چهارم سند، در ارتباط با فرماندهی و ساختار مدیریت نیروهای 
نظامی و چگونگی ارتباط بین بخش نظامی و سیاس��ی بحث شده است. 
بر اس��اس این سند، س��اختار نظامی باید به گونه ای ساماندهی شود که 
مدیری��ت و فرماندهی نظامی کامًا یک پارچه و متمرکز باش��د. هدف 
از این کار یک پارچگی و س��رعت عم��ل در تصمیم گیری ها و اجرای 
عملیات ها در حداقل زمان ممکن، عنوان شده است. به همین شکل نوع 
رابطه نیروهای نظامی با مقامات سیاس��ی باید به نحوی باش��د که ضمن 
جلوگیری از برتری عوامل نظامی بر سیاسی، ماهیت دموکراتیک رژیم 
را حفظ کند. ب��رای تحقق این هدف، »س��تاد فرماندهی کل« به عنوان 
عالی ترین مقام در سلس��ه مراتب ارتش ایجاد می گردد. ستاد فرماندهی 
کل توسط رئیس س��تاد هدایت می شود که عالی ترین شخص نظامی و 
رابط بین بخش نظامی و سیاس��ی محسوب می شود. بر این اساس رئیس 
س��تاد مش��ترک تنها فرد نظامی اس��ت که حق دارد با مقامات سیاس��ی 
ارتباط داش��ته باشد و دستورات را از مقامات سیاسی به نیروهای نظامی 

منتقل کند.

ایجاد نیروی نظامی کارآمد
در س��ند راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی ادعا شده است که نیروی نظامی 
این رژیم باید بتواند »تمامیت ارضی اسرائیل و امنیت شهروندان« را در برابر 
تهدیدات، حفظ نماید. همچنین این نیروها باید پشتوانه ای برای تضمین و 
تأمین منافع و اهداف ملی و سیاست خارجی باشند. نقش برجسته نیروهای 
نظامی در بقای اس��رائیل و ایجاد شرایط برای رش��د و توسعه اقتصادی و 
اجتماعی در این زمینه ها بس��یار مورد توجه قرار گرفته اس��ت. با توجه به 
چنین مسئولیت هایی، نیروی نظامی اسرائیل باید مطابق تحوالت در عرصه 
جهانی و منطقه ای به روز شده و توانمندی ها و آمادگی هایش را به شدت 
ارتق��اء دهد. در این بین جدال بین »محدودیت  در منابع« و نیازهای نظامی 
باید به شکلی مدیریت شود که آسیبی به توانمندی های نظامی و در نتیجه 
امنیت اس��رائیل نزند. به تعبیری دیگر افزای��ش توانمندی نظامی و دفاعی 
اس��رائیل باید باالتر از هر اولویتی در سلسله مراتب بودجه و اولویت های 
این رژیم باشد. نیروهای نظامی برای تحقق این امر باید بتوانند برتری های 
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قاطع خود را در مانورها، »اس��تفاده مؤثر از آتش«، برتری اطاعاتی نسبت 
به دش��من، دفاع در برابر تس��لیحات غیرمتعارف و تس��لیحات تهاجمی و 
مدیریت ش��بکه ها و توانمندی در جنگ سایبری را همچنان ارتقا دهد. به 
همین شکل نیروی نظامی اسرائیل باید از نظر مدیریت و فرماندهی، کامًا 
متمرکز و یکپارچه باشد تا در سه سطح عادی، اضطراری و جنگی مشکل 
تصمیم گیری یا اجرا نداشته باشد. این امر همچنین به تأمین نظم مطلق که 
موضوعی کلیدی در موفقیت عملیات ها به حساب می آید، کمک خواهد 
کرد. ضمن اینکه نیروی نظامی اسرائیل باید به شکلی ساماندهی شود که 
تحوالت را در شرایط عادی شناسایی کند و خود را با آنها همراه سازد. 
به همین ش��کل شناس��ایی رونده��ا، تحوالت و تغیی��رات در دوران 
جن��گ نیز در پیروزی نیروهای نظامی کامًا مؤثر اس��ت. بر این اس��اس 
ضرورت دارد برای هر رویداد جنگی، اتاقی ویژه برای رصد تحوالت و 
مدیریت ش��کل گیرد و تجربیات گذشته با تحوالت متفاوت روز همراه 
شوند. هدف از این کار جلوگیری از ناکامی هایی است که طی چند سال 
گذشته در برخی نبردها با حزب اهلل و حماس رخ داده اند. در نهایت اینکه 
هدف نهایی باید ایجاد نیروی چابک، س��ریع و با نیروی انسانی کارآمد 
و مؤثر با تس��لیحات مدرن باش��د که توان تحرک و جابجایی باال را در 
برابر تهدیدات س��نتی و جدید که عمدتاً غیرقابل پیش بینی هستند، داشته 
باشد. عاوه بر این نیروی نظامی اسرائیل باید توانایی سایبری باالیی داشته 
باش��د. به همین دلیل باید »ارتش سایبری« اس��رائیل زیر نظر رئیس ستاد 
کل تشکیل شود تا این رژیم توانایی رصد فضای سایبر و انجام اقدامات 
تدافعی و تهاجمی را به دس��ت آورد. موضوع دیگر در این زمینه توسعه 

»توانایی های فنی« برای افزایش آمادگی ها در فضای سایبر است. 

نتیجه گیری
مقامات رژیم صهیونیستی طی هفت دهه گذشته از سیاست ابهام راهبردی 
در عرصه نظامی خود اس��تفاده کرده ان��د   و در این مدت تقریباً هیچ گونه 
سند یا متن رسمی درباره اهداف و برنامه های نظامی خود منتشر نکرده اند. 
بر این اس��اس متن حاضر که نسخه انگلیسی آن در آگوست 20١6 منتشر 
شد، نخستین سند رسمی منتشرشده رژیم صیهونیستی در عرصه نظامی به 
حس��اب می آید. البته این بدان معنا نیس��ت که تغییراتی بنیادین در راهبرد 
نظامی اس��رائیل به وجود آمده و قرار اس��ت این رژیم، راهبردی متفاوت 
ب��ا اصول و محورهای جدید را ب��ه کار بندد. به واقع مطالعه این متن بیش 
از تغییرات نش��انگر ثبات در راهبرد نظامی اسرائیل است. اصولی همچون 
حفظ برتری مطلق نظامی بر همس��ایگان، توسل به اقدامات تهاجمی برای 
زدن توانمندی های خاص نظامی دشمنان، ایجاد اختاف در سطح منطقه 
و یارگیری از کش��ورهای میا نه رو، حفظ تس��لط اطاعات��ی، نزدیکی و 

همکاری راهبردی با آمریکا، حفظ بازدارندگی 
یک جانبه و پاس��خ نظامی قاطع به کوچکترین 
تحرکات دش��من و حف��ظ برت��ری و انحصار 
هس��ته ای، از جمله اصولی هستند که این رژیم 
در طول حیات خود مدنظر قرار داده اس��ت. بر 
این اس��اس برخاف ادعای متن که از ش��رایط 
متغیر گسترده در خاورمیانه و تغییرات در محیط 
راهبردی صحبت می کند، به نظر می رسد اصول 
راهبردی اس��رائیل کم وبیش ثاب��ت مانده اند و 
تغییرات فقط در س��طح تاکتیکی به عمل آمده 
اس��ت. بنابراین انتش��ار س��ند نظام��ی جدید و 
محتوایی آن را نباید به عنوان تغییری بنیادین در 

راهبرد کان اسرائیل به حساب آورد. 
نکته دوم اینکه اسرائیل تقریباً تنها ساختار 
سیاسی جهان محسوب می شود که در نخستین 
راهب��رد نظامی خ��ود آن هم به ش��کل کامًا 
آش��کار از راهب��رد نظامی تهاجم��ی به عنوان 
راهب��رد اصلی و مس��لط خود پرده برداش��ته 
اس��ت. همان گونه که گفته شد، در متن بارها 
ب��ر راهبرد تهاجم��ی و اقدام��ات بازدارنده و 
حتی به شکلی پیشگیرانه نظامی بحث می شود 
ک��ه این امر به هیچ عنوان ب��ا حقوق بین الملل 
امروزی هم خوانی ن��دارد. البته این تأکید تنها 
به این سند اکتفا نمی کند و این رژیم طی چند 
دهه گذش��ته بارها دس��ت به اقدامات نظامی 
پیش گیرانه و پیش دس��تانه   زده اس��ت. ضمن 
اینک��ه انتظار می رود که در س��الیان آینده این 
راهبرد بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. از جمله 
دالیل این امر گس��ترش تروریس��م در منطقه 
و احتم��ال انتقال تس��لیحات کش��تارجمعی به 
آنه��ا و همچنین رقابت تس��لیحاتی گس��ترده 
در خاورمیان��ه در عرصه تس��لیحات متعارف 
و احتماالً غیرمتعارف اس��ت. بنابراین می توان 
انتظار داشت که این رژیم همچنان از اقدامات 
تهاجمی ب��رای مقابله با قدرت یابی دش��منان 

خود استفاده کند.

سند راهبرد نظامی رژیم 
صهیونیستی 


