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 چکيده
قلمدداد   ،الملل ترین موجودیت سیاسی در میان واحدهای سیاسی بین توان امنیتی رژیم صهیونیستی را می

د نسبت به مسائل امنیتی و دفداعی، فاقدد راهبدرد رسدمی     بسیار زیا ةرغم دغدغ علی ،کرد. رژیم صهیونیستی
. اسدت های ساختاری این رژیدم   گرفته از ضعف نشأتامنیت ملی یا آموزۀ دفاعی است که خود این امر نیز 

رهبدران رژیدم صهیونیسدتی و بدا بررسدی       اعمدالی و اعنندی  هدای   هدا، اسدناد و گهتده    لکن با بررسی نوشته
توان بده برخدی از    اند، می حال به کار گرفته  به از زمان مهاجرت به فلسطین تاها  راهبردهایی که صهیونیست

دادن بده ایدن    پاسد   مقالة حاضر در پدی  ،در این چارچوب .پی برداصول کلی امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
 هایی تداوم هایی تغییر کرده و در چه حوزه سؤال است که اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی در چه حوزه

بدا   ی،سدت یونیصه مید رژ یمل تیاصول امندهد که  مینشان تبیینی، -داشته است؟ این مقاله با روش توصیهی
موارد  یتداوم داشته و در برخموارد  یاشغالگر قدس، در برخ میرژ تیاز موجود ههتادسالاز  شیگذشت ب

و  یگدر  ینظدام  ۀوزدر حد  دید موضدوعات جد  شدن مطرح نیو همچن میرژ نیا یاهبردر طیشرا رییبا تغ زین
هوشدمند، دگرگدون    داتیسخت به تهد داتیاز تهد ،داتیشکل و نوع تهد رییتغ طورکلی بهافزارها و  جنگ

 گذاشته است. تأثیر نیز میرژاین  یتیو امن ینظامرهنامة امر بر  نیشده است که هم
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 مقدمه 

 شود. بدا  ای اصلی و بنیادین قلمداد می امنیت در تمامی کشورها و جوامع، مسئله ةدغدغ

هدای سیاسدی بده د یدل بسدیارم نظدامی، سیاسدی،         حال برخی از کشورها یا موجودیدت  این

بینندد   مدی  همواره خود را درگیر تهدیدداتی  جغراسیاست )ژئوپولیتیک( و اقتصادیفرهنگی، 

توان یکی از ایدن واحددهای    کند. رژیم صهیونیستی را می شان را تهدید می که اصلم وجودی

ی که از زمان پیدایش رژیم اشغالگر قددس، حهدآ آن و بقدا    طوری سیاسی در نظر گرفت؛ به

اصلی رهبران رژیم صهیونیستی بوده و مسائل امنیتی بدر دیگدر    ةدولت یهود، همواره دغدغ

صدر  حهدآ و تیدمین     ،کرده و تمام توان داخلی و خارجی این رژیدم  پیدا قتهو ،مسائل

تدرین   تدوان رژیدم صهیونیسدتی را امنیتدی     اش شده است. بدر همدین اسداس مدی     امنیت ملی

 المللی قلمداد کرد.   موجودیت سیاسی در میان واحدهای سیاسی بین

خصوص مسائل امنیتدی و  رغم دغدغة بسیار زیادی که در  علی ،رژیم صهیونیستی حال با این

از  تدا ( 12: 2112)مریددور و الددادی،    دفاعی دارد، فاقد راهبرد رسمی امنیت ملی یا آموز دفداعی اسدت  

وزیدر رژیدم    گدورین، اولدین نخسدت    . تنها بدن این طریق اصول امنیت ملی این رژیم، احصا شود

یدن راهبدرد تدا    سازی یک راهبرد کلی امنیدت ملدی زده اسدت کده ا     صهیونیستی، دست به مههوم

 2112ترین مههوم به راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی بوده است. البته در سدال   نزدیک امروز،

امنیتدی از رژیدم صهیونیسدتی    -دان مریدور، سیاستمدار صهیونیستی، مأمور به خلق مههوم دفاعی

ن، در سدال  وجود موفقیت نسبی، راه به جایی نبرد و به تصویب نرسید. افدزون بدر اید    شد که با

راهبرد مشخصم نیروی دفاعی رژیم صهیونیسدتی   ،ستاد نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی 2112

و در سدال   (2: 2112)نِگِدل و اسدچانزر،    را منتشر کرد که عمدتاً یک سند نظدامی بسدیار متمرکدز بدود    

گادی ایزنکوت و همکار وی، گابی  ،نیز سرلشکر سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی 2112

دهدد و   های رژیدم صهیونیسدتی را نشدان مدی     سیبونی، سندی جامع منتشر کردند که چالش

امنیدت   رهنامدة شددن بده    تبدیل ظرفیت؛ اما این متن نیز کند های مقابله با آنها را ارائه می راه

 .(2121)آمیدرور، ملی دولت یهود را نداشته است 
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مقامدات ارشدد رژیدم     پراکنددۀ ی هدا  مقالة حاضر با بررسی اسناد و نوشته با این اوصا 

دادن به این سدؤال اسدت کده     پاس ، در پی های اعننی و اعمالی آنها و سیاست صهیونیستی

 ییهدا  تداوم داشدته و در چده حدوزه    ییها در چه حوزه یستیونیصه میرژ یمل تیاصول امن

ا دهد که اصدول امنیدت ملدی رژیدم صهیونیسدتی بد       نتایج تحقیق نشان می .کرده است رییتغ

و  تداوم داشته موارداز موجودیت رژیم اشغالگر قدس، در برخی  ههتادسالگذشت بیش از 

های نخستین موجودیت رژیم صهیونیستی وجود داشدت، در حدال    همان مسائلی که در دهه

به قوت خود باقی مانده است و در برخی موارد نیز با تغییر شرایط راهبردی ایدن   حاضر نیز

افزارهدا و   گدری و جندگ   موضوعات جدیدد در حدوزۀ نظدامی    دنش مطرحرژیم و همچنین 

اصدول  از تهدیدات سخت به تهدیددات هوشدمند،    ،تغییر شکل و نوع تهدیدات طورکلی به

 نظامی و امنیتدی رژیدم صهیونیسدتی    رهنامةدگرگون شده است که همین امر بر امنیت ملی، 

 .گذاشته است تأثیر هم

 

 شناسی تحقيق   پيشينه

 بدا  در رژیم صهیونیستی، تاکنون در مقا ت متعددی بررسی شدده اسدت.  موضوع امنیت 

و هدم در   غدرب آسدیا   یتد یامن طیهم در مح ،گرفته صورت عیبه سبب تحو ت سر حال نیا

 تید در اصدول امن  یراتد ییهوشدمند، تغ  داتیشدن تهد و مطرح یگر یمسائل مربوط به نظام

 ،امدر  نیهمد  وآثار قرار نگرفتده اسدت    نینظر ا مدبه وجود آمده که  یستیونیصه میرژ یمل

را نشدان   یسدت یونیصه مید رژ یملد  تید در اصدول امن  مو تداو رییمجدد تغ یضرورت بررس

لطهیدان در  پدردازیم:   خنصه به بررسی برخی از این آثار مدی  طور به. با این اوصا ، دهد یم

یاسدت امنیدت   ، به بررسدی س (1731« )ها سیاست امنیت ملی اسرائیل: فرضیه و تحلیل»مقالة 

گری در ایدن رژیدم    ملی رژیم صهیونیستی پرداخته است و سعی کرده به تبیین پدیدۀ نظامی

هایی در مورد محیط جدید امنیت ملدی رژیدم صهیونیسدتی ارائده      بپردازد و همچنین تحلیل

نظدامی    ، عدنوه بدر بررسدی رهنامدة    (1711« )دکترین نظامی اسرائیل»کرمی در کتاب  دهد.

گیری سیاست امنیتی رژیم صهیونیستی و همچندین اصدول    ستی، به مبانی شکلرژیم صهیونی
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« دکترین امنیت ملدی اسدرائیل  »رودمن در مقالة سیاست امنیت ملی این رژیم پرداخته است. 

نیدز سدعی    (1711« )تداوم و تغییر در سیاست امنیت ملی اسرائیل»( و هیلر در کتاب 2111)

 گونده  همان حال نیا بای رژیم صهیونیستی را بررسی کنند. اند به همین طریق، امنیت مل کرده

-که گهته شد، بسیاری از این مقا ت، تحدو ت اخیدر را، چده در زمیندة تحدو ت نظدامی      

اند و ندوآوری مقالدة حاضدر،     تسلیحاتی و چه در زمینة تحو ت جغراسیاست بررسی نکرده

در محدیط امنیتدی رژیدم     داده کندد بدا عنایدت بده تحدو ت ر       در این است کده سدعی مدی   

 ی کند. بررسصهیونیستی، تغییر و تداوم اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی را 

 

 تحقيق شناسی روش

–یا بر اساس نوع هدد ، توسدعه   ،ینییتب-یهیتوص ق،یروش پژوهش به لحاظ نوع تحق

 ی،کیهد  تحقیقات است. یهیها، ک نوع داده یبر مبنا قیتحق یشناس و به لحاظ روش ،کاربردی

 یدک  بررسدی  در و مسدئلة مهدم   شدوند  یم شامل را انسانی علوم در پژوهش از مهمی بخش

 ةدر دهد  هسدتند.  واقعیدت  از بازتدابی  چقددر  ،شده گزارشنتایج  که است این کیهی، تحقیق

بددرای جددایگزینی روایددی و پایددایی  1«قابلیددت اعتمدداد»،گوبددا و لیددنکلن، از مههددوم  1211

 «قابلیدت اعتبدار  »شدامل   ،ای از معیارهدا  د کده مجموعده  هدای کیهدی اسدتهاده کردند     پژوهش

اسدت.   «یا قابلیت تأیید یطرف یب»و  «سازگاری یا اطمینان» ،«قابلیت انتقال» (،بودن قبول قابل)

 و معتبدر  کتدب و مقدا ت نویسدندگان   از گیدری   در مقالة حاضر، سعی شده اسدت بدا بهدره   

و  حدوزه  ایدن نظدران   صداحب  و کارشناسدان  منددی از  بهدره  و رژیم صهیونیسدتی  متخصص

شدده و تحلیدل آنهدا از اسدتحکام      آوری هدای جمدع   کدارگیری اسدناد معتبدر، داده    همچنین به

روش  اعتمادبودن آن، لحاظ شود. افدزون بدر ایدن مدوارد،     قبولی برخوردار باشد و قابل قابل

-یلیوأتد  زید ن لید وتحل هید و روش تجز است یاسناد ،ینترنتیا ،یا کتابخانه، ها داده یگردآور

 ،دارندد و اغلدب   یاسد یق یتیمداه  ،طور معمدول  به ی،ریو تهس یلیاست. مطالعات تأو یتههم

 یری. لدذا روش تهسد  دند پرداز یم لیاطنعات و تحل یآور به جمع یهیک یها مرتبط با روش

                                        
1. Trustworthiness 
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متهداوت و   یهدا  روش بدر اسداس در    نید ا استوار اسدت.  ،متون یکیهرمنوت ریتهس یةبر پا

 از یگهتارهدا و مبداحث   ،یمکتوب و نوشدتار  یها و شامل متن ردیگ یمشکل  ،متکثر از متون

 ی،اجتمداع  یهدا  و کدنش  هدا  دهیآن است که پد یریتهس لیتحل فرض شی. پاست دست  نیا

شدواهد   لید تحل یهدا  از روش یکد یدر مقدام   یریتهسد  لید معنادار هستند. اساساً تحل تاًیماه

اسدت. در   نهیزم درون ةواقع ایته در متن نهه یدادن معنا صدد بازگوکردن و نشان در ی،تجرب

 ،. مدتن نده یمطالعده و زم  مدورد  ةواقعد  اید وجود دارد: متن  یدیدو عنصر کل ی،ریتهس لیحلت

اسدت؛ مانندد    یگهتار ای یآنها از نوع نوشتار قیتحق ةاست که مسئل ییها مربوط به پژوهش

 لید در تحل اسدت.  یاعاجتمد  یهدا  دهید افدراد و پد  یگهتمان. منظور از واقعه رفتارها لیتحل

. در شدود  یم میتهه نهیآن زم درون ةواقع ایآنگاه متن  د؛شو یم وعرج یمعن ةنیبه زم یریتهس

راه  ،عیو به اعمداق و درون مدتن و وقدا    میرو یم یدرون تیبه واقع یرونیب تیاز واقع نجایا

 مید ژر تید آن، موجود یو قلمدرو مکدان   یمل تیمههوم امن قیتحق ی. قلمرو موضوعمیابی یم

 است. یستیونیصه

 

 ها وتحليل داده های تحقيق و تجزیه یافته

 ي تحقيقها افتهالف: ي
 جایگاه امنيت در رژیم صهيونيستی

هدای سیاسدی در نظدام     ترین ارزش برای تمامی کشورها و موجودیت ترین و حیاتی مهم

مانی کده یدک   . در این میان، زاستالمللی، مسئلة بقا و امنیت  بین یک(آنارشاقتدارگریختی )

گرفته باشدد، بدیش از     شکل ،گری و جنگ واحد سیاسی بر اساس اشغال سرزمینی و نظامی

تدرین   نتیجه، مسئلة تأمین امنیت به مهدم  کند و در سایر کشورها احساس ناامنی و تهدید می

بسا تمام موضوعاتِ اقتصدادی، اجتمداعی، فرهنگدی     شود و حتی چه تبدیل می ،هد  دولت

زمانی که یک دولت، شروط اصلی  ،گیرد. به سخن دیگر بوی امنیت به خود میرنگ و  ،و...

طور کامل نداشدته باشدد و    بودگی، یعنی سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت را به دولت

بیندد.   صورت طبیعی به دست نیاورده باشد، همواره خود را درگیدر مسدائل امنیتدی مدی     یا به
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گرایی،  نوواقع ة، دانشمند علوم سیاسی و واضع نظری1لتزگونه که کنت وا افزون بر این، همان

تهدیدد علیده امنیدت     ،کنند که در آن ها در سیستم خودیاری فعالیت می کند، دولت اشاره می

ویژه کشدورهای کوچدک کده در ایجداد تجهیدزات       به ،ملی همواره وجود دارد. در این میان

رو هستند و معمدو ً از انعطدا  و    روبهای  های عدیده نظامیم پیشرفته و عظیم، با محدودیت

دارندد،   یاندک یپلماتیکو د یتوان نظام ینو همچن یستندبرخوردار ن یاعمل گسترده یآزاد

 .(12: 2111اینبار، )کند  اهمیت میاعهی پیدا می ،مسئلة امنیت ملی و حهآ آن

را  موجدودیتی کوچدک و اشدغالگر، خدود     مثابدة   طبق گزارۀ فوق، رژیم صهیونیستی به

بدودن ایدن    بیند که بخشی از این مسئله، به تحمیلدی  همواره در معرض جنگ و ناامنی می

گردد و بخشی دیگدر نیدز    بودگی بازمی کامل شروط چهارگانة دولت یرژیم و عدم احصا

بودن یک پیروزی نهایی بدرای   نامطلوب این رژیم و به غیرممکن جغراسیاستبه موقعیت 

گدورین، اولدین    دیددگاه رهبدران صهیونیسدم همچدون بدن      شدود. از  این رژیم مربوط مدی 

گاه یک نبرد نهدایی بدرای دولدت یهدود      وزیر و وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، هیچ نخست

نهایی بر دشمن، به  ةوقت نخواهد توانست با ضرب هیچ ،وجود نخواهد داشت و این رژیم

. ایدن  (22: 1711)کرمدی،   نیازی بده نبدرد دیگدر نباشدد      هیچ ،آن از  نبرد آخری برسد که پس

زمدان  کده مسدئلة تقددم امنیدت، از     است موجب شده  ،یهای چنین دیدگاهوجود مسائل و 

تقریبداً هدر مسدئله و موضدوع      دولت یهودد و شوتأسیس دولت یهود بر این رژیم مسلط 

با عنایت به شدرایط داخلدی و خدارجی کده      ؛ زیراملی را یک مشکل امنیتی در نظر بگیرد

، صرفاً تهدیددی بدرای   این رژیم، مسئلة ناامنی برای یستی با آن، مواجه استرژیم صهیون

یک بخش از جمعیت یا سرزمین یا حکومت و حاکمیت نیست، بلکه تهدیدی بدرای کدل   

بدود و  »شود و به همین دلیدل، مسدئلة    جمعیت، سرزمین و حاکمیت این رژیم قلمداد می

ار مشکنت داخلی متعددی کده در ایدن   شود. چنین شرایطی در کن امنیت مطرح می« نبود

ترین دغدغة رهبران و جامعة رژیم صهیونیسدتی   ، مسئلة امنیت را به مهمدرژیم وجود دار

رغم گذشدت بدیش از    علی ،دغدغة امنیت در رژیم صهیونیستی رو ینا بدل کرده است. از

                                        
1. Kenneth Waltz 
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ترین  ان مهمداده، همچن  وکیف آن ر  وجود تغییراتی که در کم دهه از تأسیس آن، با ههت

 است. مانده  یمسئلة رژیم صهیونیستی باق
 

 اساسی در تفکر امنيت ملی رژیم صهيونيستی یها مؤلفه

بددون داشدتن در  منسدجمی از     ،صهیونیسدم » کده  کندد  بار بیان می گونه که یوری همان

محصدول شدرایط    ،تأسیس شد و تلقی کنونی رژیم صهیونیستی از امنیدت ملدی   ،امنیت ملی

؛ دوران یشدو  کده   (22: 2111بدار،   )یوری «است 1221و جنگ  ملیاتی دوران یشو روانی و ع

مبتنی بر جنگ فلسطینیان و اعراب با رژیم صهیونیسدتی و تدنش اعدراب بدرای سدرنگونی      

بدود، بدر امنیدت ملدی رژیدم صهیونیسدتی و برداشدت         رژیدم صهیونیسدتی  حکومت جعلی 

-مسئلة امنیت ملدی   ،ه است. بر این اساستأثیر بسزایی داشت ،ها از این موضوع صهیونیست

که در هر کشور و یا موجودیت سیاسی، توانایی آن کشور در حهآ و دفاع از منافع خویش 

متهداوت   ،رژیدم صهیونیسدتی از امنیدت ملدی     ةشناسدان  بدا تعریدف هسدتی    -شود تعریف می

 یددئولوژی ا ،یند ی ،تار ید،عوامل متعددی همچون در  از تهد زیرا؛ (12: 1211)نحداس،  است

و  یهدود دولدت   یتدی و امن یخدارج  یاسدت س یدری گ، بر شدکل جغراسیاستتر و از همه مهم

 گذاشته است. یرتأث ،آن یو دفاع ینظام رهنامة

در تهکر امنیت ملدی رژیدم صهیونیسدتی، مسدئلة      تأثیرگذارلهة اساسی ؤاولین م ،بنابراین

 بیدان « دفداع از هسدتی  »را  گورین، امنیت ملدی رژیدم صهیونیسدتی    تهدید وجودی است. بن

که این موضوع مبتنی بر این فرض است کده رژیدم صهیونیسدتی در    ( 12: 1211)نحاس، کند  می

تهاوت دیدگاه نسبت بده امنیدت ملدی را میدان      ،یک خطر وجودی دائمی است. همین عامل

بودن تهدیدد علیده رژیدم     کند. وجودی رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای جهان آشکار می

موجب شده است که عمنً سیاست امنیتی دولت یهود، یک سیاست اسدتثنایی   ،ونیستیصهی

گونده کده    . بندابراین همدان  (212: 1222)مدروم،  در دنیا وجود نددارد   ،باشد که تقریباً شبیه به آن

از  ،هوروویتز اظهار کرده است، تمام تهکرات رژیم صهیونیسدتی در خصدوص امنیدت ملدی    

اندد تدا بتوانندد     درگیر مبارزه شده ،ها برای بقای خود صهیونیست شود که این فرض آغاز می

 . (11: 1217)هوروویتز،  نندکآن را حهآ 
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، صهیونیسدم گذشته از تهدیدات وجودی، بر اساس تعلیمات دیدن یهدود و ایددئولوژی    

خداوند هستند. تصدور رژیدم صهیونیسدتی و قدوم یهدود از خدود        ۀمردم یهود، قوم برگزید

اش قدرار   دولت و قدوم مسدتثنا، در قلدب تعریدف ایدن رژیدم از مسدائل امنیتدی        یک  مثابة به

توجهی از جامعه و رهبران رژیدم صهیونیسدتی متقاعدد     . بخش قابل(11: 1721)پورآخوندی، دارد

تاریخی آنها و مشکنت امنیتی کده بدا    ةاند که یهودیان و مردم رژیم صهیونیستی، تجرب شده

بدودن بدر فرهندگ،     که این برداشت از اسدتثنایی  طوری ی است؛ بهرو هستند، استثنای هآنها روب

آنها تأثیر گذاشدته اسدت. پیامدد امنیتدی ایدن اسدتثناگرایی، انتخداب         راهبردیتاری  و مبانی 

 .(12-11: 1721)پورآخوندی، راهبرد بقا و کسب امنیت ملی تحت هر شرایطی است 

یهودیدان تدو م بدا     ةیان، تاری  دوهزارسالها و یهود صهیونیست ۀافزون بر این موارد، به عقید

های یهودی بوده است که این موضدوع نیدز در تدداوم احسداس      عام و فروپاشی دولت تبعید، قتل

ویدژه دو تجربدة تداریخی     نقدش اساسدی دارد. بده    ،ناامنی و تهدید دائمی در رژیدم صهیونیسدتی  

بده   ةتجربد  ،اسدت کده نخسدت    یهودیان در تشدید این ناامنی از اهمیت بسیاری برخوردار بدوده 

ها و اسارت آنها در بابمدل اسدت کده بده      فراعنة مصر و رومی دست بهشدن یهودیان  گرفته گیبرد

 (.معدرو  اسدت   هم که به تجربة ماسادا)شد منجر  شانتبعید آنها و سرکوب دین، زبان و فرهنگ

 .(12: 1721ندی، )پورآخواستها با یهودیان  تجربة دوم نیز مسئلة هولوکاست و دشمنی نازی

رژیم صهیونیستی از حید  موقعیدت جغرافیدایی،     جغراسیاستشرایط نامناسب  عنوه به

و همچنین منابع سدرزمینی   ی(توپوگرافنگاری ) عارضهوسعت سرزمینی، شکل جغرافیایی و 

ای  و جمعیتی، احساس ناامنی را در اذهان رهبران رژیم صهیونیستی تشدید کرده اسدت. ذره 

–دن این رژیم، در کنار مشکنت بنیادین با همسایگان و قرارگرفتن بدین دولدت  بو و باریک

های جمعیتی رژیم صهیونیستی، بدر دیددگاه رهبدران     های متخاصم و همچنین گسست ملت

 گذاشته است.   یرتأث ،این رژیم نسبت به امنیت
 

 دیدگاه سنتی و نوین در امنيت ملی رژیم صهيونيستی

، ندثابدت هسدت   ،عوامل مؤثر در امنیت ملی رژیم صهیونیسدتی  رغم اینکه بسیاری از علی

رژیدم   ،وکیف آن را تا حدودی تغییر دهد. در ایدن میدان   تواند کم وجودآمده، می تحو ت به
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ای در خصدوص   بدا شدرایط پیچیدده    اسدت، ملتی بسیار کوچدک  -صهیونیستی اگرچه دولت

تحو ت بیروندی بدر تمدامی     ینکها مواجه شده است. با .مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و..

هدا تحدت تدأثیر ایدن      اما رژیم صهیونیسدتی بدیش از دیگدر دولدت     ،گذارد ها تأثیر می دولت

تدوان ادعدا کدرد کده      می ،. بنابراین(173: 2111)فریلیچ،  گیرد تحو ت بیرونی و محیطی قرار می

بحرانی  ةمنطق شرایط امنیت ملی رژیم صهیونیستی به د یل متعددی همچون قرارگرفتن در

بودن رژیم صهیونیستی و همچنین وضدعیت جمعیتدی ایدن     غرب آسیا، تحمیلی و مصنوعی

هدم تغییدرات در    زیدرا ؛ اسدت بسدیار ناپایددار    -که نتیجة مهاجرپذیربودن آن اسدت - رژیم

 ،ها شدید هستند و هم از فراوانی بسیاری برخوردارندد. بده همدین دلیدل     تهدیدها و فرصت

آورد. در  شدمار   های اصلی امنیت ملی رژیم صهیونیستی به ت را از ویژگیتوان عدم قطعی می

هدای   وجودآمده در محیط داخلی و خارجی رژیم صهیونیستی طی دهه تحو ت به ،این میان

توان دیددگاه   رو می این شده است و ازمنجر اخیر به تغییر تهکر راهبردی رژیم صهیونیستی 

؛ کندد زمدانی مختلدف بررسدی     ۀامنیت ملی را در دو بازرهبران رژیم صهیونیستی به مسئلة 

 سو )دیدگاه نوین(. به این 1211دوم از  ۀ)دیدگاه سنتی( و دور 1232تا  1221اول از  ۀدور
 

 دیدگاه سنتی

. ایدن  دادگدورین شدکل    بدن  ،در دهة پنجاهرا سنتی امنیت ملی رژیم صهیونیستی  رهنامة

ای بدر تهکدر راهبدردی رژیدم      تدأثیر عمدده   ،اسدت معرو  « گورین بن رهنامة»که به  رهنامه

 رهنامدة »گدورین را   بدن  رهنامدة تدوان   مدی  و به همین سبب نیزداشت  1211صهیونیستی تا 

. دیدگاه سنتیم امنیت (71-73: 1721)فریلیچ، قلمداد کرد « کنسیک امنیت ملی رژیم صهیونیستی

در  1221و  1221در دهدة   که این رژیدم - راهبردینتیجة محیط  ملی رژیم صهیونیستی، در

هدای محدیط    لههؤترین م باید مهم ،برای آگاهی از آنرو  ینا بنا شد و از -آن شکل گرفته بود

 ی شد.رژیم صهیونیستی در این دوره، بررس راهبردی
 

 این دورهرژیم صهيونيستی در  راهبردیمحيط  یها مؤلفه

 یفدرد  منحصدربه  اهبردیربا محیط  ،های اول موجودیت خود رژیم صهیونیستی در سال

مواجه شد که همین امر نیز بر دیدگاه رژیم صهیونیستی نسدبت بده امنیدت و بده دنبدال آن،      
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توان در نظدر   پنج مؤلهه را می یطورکل گذاشت. به یراصول و اهدا  امنیت ملی این رژیم تأث

فرد، طو نی و سخت؛ جنگ بر سدر موجودیدت؛ تهدیددات نظدامی      جنگ منحصربه :گرفت

 ر ؛ ملتی تنها؛ عدم تقارن راهبردی.متعا

رهبدران رژیدم صهیونیسدتی     ،در این خصوص :فرد، طو نی و سخت جنگ منحصربه .1

پایان است و رژیدم صهیونیسدتی بدا     معتقد بودند که خصومت میان اعراب و دولت یهود بی

 سیو رئد  اهوید نتان یمل تیمشاور امن، سرلشگر یاکو آمیدرور. رو است جنگی نامحدود روبه

هرگدز   لیاسدرائ »گویدد:   در ایدن خصدوص مدی    ی،ستیونیصه میرژ یمل تیامن یاسبق شورا

همانندد   ،قداطع  یروزید پ کی یعنی ابد؛یدست  «نیفتح برل» ةبه لحظ انهیدر خاورم تواند ینم

اسرائیل هرچقدر هم که موفق باشد، ... به دست آورد ،دوم یمتحدان در جنگ جهان یروزیپ

  .(2121)آمیدرور، « ریزی برای جنگ بعدی است به برنامه  ومدر پایان هر جنگی، محک

یکدی از عناصدر اصدلی مههدوم امنیدت ملدی سدنتی رژیدم          :جنگ بر سر موجودیدت  .2

. گیدرد  صهیونیستی، از تمایل کشورهای عربی به نابودی رژیدم صهیونیسدتی سرچشدمه مدی    

 عبدارت  دن یدا نبدودن و بده   مسئلة بو ،اسرائیل ةنخستین مسئل»گوید:  گونه که ربابعه می همان

رو ایجاد امنیت، محور اصلی و مرکز ثقل تهکرات  این ماندن یا فناشدن است و از باقی ،دیگر 

 . (112: 1711)ربابعه، « دهد اسرائیل را تشکیل می

 1211هدای اول تشدکیل رژیدم صهیونیسدتی تدا دهدة        در دهده  :تهدید نظامی متعار  .7

آمدد. در ایدن    شمار می ین تهدید علیه رژیم صهیونیستی بهتر اساسی ،میندی، تهدید متعار 

دوره، تهدید نظامی متعار  از سدوی ارتدشم همسدایگان رژیدم صهیونیسدتی بدا همکداری        

کشورهای ردیف دوم )کشورهایی که مرزی با رژیم صهیونیستی نداشتند(، بیشدترین نقدش   

 .(1: 2111)شاباتی، را در ناامنی رژیم صهیونیستی داشت 

ندوعی در حافظدة تداریخی قدوم یهدود و رهبدران رژیدم         این موضوع که به :ت تنهامل .2

یدک متحدد    ،الملل صهیونیستی جای گرفته است، مبتنی بر این مهروضه است که جامعة بین

 ؛خدود باشدد    به  اتکا نیست و رژیم صهیونیستی برای موفقیت و حهآ امنیت، باید متکی قابل

هدایی کده تداری  بده آنهدا داده و همچندین        یونیسدتی، درس از دیدگاه رهبران رژیم صه زیرا
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هایی که جغرافیا به آنان تحمیل کرده، موجب شده است که خود را ملتی تنها در  محدودیت

 فقط باید متکی به خود باشند.   یتنها نظر بگیرند که در

 نبیدا  ،گونه که اسرائیل تال، ژنرال سرشدناس صهیونیسدتی   همان :عدم تقارن راهبردی .2

. (21: 2111)تدال،   پدذیرد  کندد، تهکدر امنیدت ملدی دولدت یهدود از عددم تقدارن تدأثیر مدی           می

گورین، عدم تقارن و عدم تعدادل   امنیتی بن رهنامةاسرائیل نیز معتقد است که کلید فهم  بن اسحاق

. (2: 2121)فرییمدد،  اسدت  های قدرت و امنیت میدان رژیدم صهیونیسدتی و همسدایگانش      میان مؤلهه

و  یپلماتیدک د ی،های جمعیتی، جغرافیایی و سرزمینی، اقتصداد  اشاره به تهاوت ،عدم تقارن ةمسئل

ای کده ایدن عوامدل بدر در  رهبدران رژیدم        گونده  سیاسی رژیم صهیونیستی با اعدراب دارد. بده  

 تأثیر بسیاری داشته است. ،های دفاعی و نظامی صهیونیستی از امنیت ملی و پیگیری سیاست
 

 دفاعی و نظامی رژیم صهيونيستی در این دوره رهنامةعناصر 

گیری سه  ، موجب شکل1221 ةرژیم صهیونیستی در ده راهبردیبا این اوصا ، محیط 

 تدا  ،دفاعی و نظامی رژیم صهیونیستی شده است که این سده عنصدر   رهنامةعنصر اصلی در 

ایدن سده    حال ارزش خود را در دستگاه امنیت ملی رژیم صهیونیستی حهآ کدرده اسدت؛   به

 ؛هشددار اولیده   -2 ؛بازدارنددگی  -1نیز معرو  است، عبارتند از:  1«سه ستون»عنصر که به 

 .گیری نظامی و پیروزی قاطع تصمیم -7

رژیدم صهیونیسدتی بدر     رهنامة، 1231 ةاوایل ده و 1211 ةاز اواسط ده :بازدارندگي .1

ای و  ا تواندایی هسدته  شدده اسدت کده یکدی از آنهد      پایة دو ستون اصلی بازدارندگی استوار

بده دنبدال    ،نظدامی رژیدم صهیونیسدتی    رهنامةبازدارندگی در  .استدیگری توانایی متعار  

ای اسدت کده نیداز بده      نکردن آن به محیط خصمانه موجود و تبدیل راهبردیحهآ وضعیت 

 ۀکده در بدا ترین سدطح بازدارنددگی، تحمیدل اراد      حدالی  سازی نیروی نظامی دارد، در فعال

اطدنع از   . رژیم صهیونیستی بدا (12: 1211)نحاس، نظر است  به حریف بدون جنگ مد سیاسی

کارگیری نیروی نظامی به اهدا  سیاسی بلندمددت خدود نائدل آیدد و      تواند با به که نمی این

                                        
1. The Three Pillars 
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رو بازدارنددگی در   ایدن  و از استتهدیدات امنیتی خود را مرتهع سازد، به دنبال بازدارندگی 

 امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد.  ةرهناممرکز و محور 

عوامددل بسددیاری همچددون موقعیددت نددامطلوبم جغرافیددایی رژیددم  هشدددار سددري :  .2

با ی جمعیتی اعدراب و   ظرفیتصهیونیستی، توانایی اعراب در حملة سریع به دولت یهود، 

همچنین عدم تقارن در خصوصیات جمعیتی و سرزمینی میان اعراب و رژیم صهیونیستی و 

های مکرر و گسترده از جانب رژیم صهیونیستی، مههوم هشدار اولیده را بده    عدم توان بسیج

نظامی و دفاعی رژیم صهیونیستی بدل کرده است. زمانی که اصل  رهنامةجایگاه خاصی در 

درگیدری و کشدمکش بدا     وارد ،شکست خورد و دشدمنان رژیدم صهیونیسدتی    ،بازدارندگی

اطنعاتی رژیم صهیونیستی باید پیش از حمله، بداخبر شدود    های نسازمادولت یهود شدند، 

منظدور جلدوگیری از شکسدت دولدت      و دستگاه حاکمیتی را مطلع سازد تا اقدامات  زم بده 

نظدامی رژیدم    رهنامدة ای در  هشدار سریع، نقدش دوگانده   ةمرحل ،د. بنابراینشویهود انجام 

اهمیدت   ،م شکست احتمالی بازدارندگیهنگا ،صهیونیستی دارد؛ نخست اینکه هشدار سریع

. اسدت منظور پاس  سریع به هرگونه تهدید دشمن،  زم و ضروری  کند و به بسیاری پیدا می

رژیم صهیونیستی باید قدرت اطنعاتی بسدیار بدا یی بدرای شناسدایی عوامدل       ،رو از همین

دستانه فراهم شدود.   پیش از وقوع آن داشته باشد تا امکان بسیج عمومی یا اقدام پیش ،تهدید

اهمیدت خدود را بدرای رژیدم      ،(1213روزه ) ویدژه در جریدان جندگ شدش     به ،این موضوع

صهیونیستی نشان داد. مورد دوم نیز مربوط به جنگ روانی و نهوذ بده بدا ترین سدطوح در    

هدای اطنعداتی دولدت یهدود، مقاصدد       دادن قابلیدت  که عنوه بر نشان استصهو  دشمن 

کندد، همانندد اقددام رژیدم      موقدع دریافدت مدی    ن رژیدم صهیونیسدتی را بده   رقیبان و دشدمنا 

 .(772: 2121)بار،  ایران جمهوری اسنمی ای هسته ةصهیونیستی در ربایش و انتشار اسناد برنام

گیری نظامی به توانایی بازداشتن دشمن از تداوم جندگ،   تصمیمگيري نظامي:  تصميم .8

یا تیعیف میل و ارادۀ رواندی او بدرای انجدام ایدن کدار       های نظامی آن یا نابودی توانمندی

توان درزمینة نظامی به کار برد؛ به این معنی که بده کشدور    کند. این اصطنح را می اشاره می

کده رژیدم    آنجدایی  فایدده اسدت. از   دشمن نشان داده شود که استهاده از قددرت نظدامی بدی   
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ندوعی بدا    ایدن مههدوم بده    رو یند، ازاصهیونیستی در وضعیت جنگی ممتد و دائمی قرار دار

در هدر تقابدل   »گویدد:   گونه که شدموئل بدار مدی    مههوم بازدارندگی در ارتباط است و همان

جندگ   راهبدردی یکی از اهدا  کلیدی  ،نظامی بین اسرائیل و دشمنانش، ترمیم بازدارندگی

 . (772: 2121)بار، « است
 

 تیسياست امنيت ملی رژیم صهيونيستی در دوران سن
تدوان   نظدامی و دفداعی رژیدم صهیونیسدتی، مدی      رهنامدة با عنایت به محیط راهبردی و 

. البتده بسدیاری از ایدن    در شش اصل کلی بیان کردسیاست امنیت ملی رژیم صهیونیستی را 

داده اسدت،    وجود تغییر و تحو تی که در محیط راهبردی رژیدم صهیونیسدتی ر    اصول با

حائز اهمیت است و اکنون نیز جزء سیاسدت   ،ران صهیونیستیکماکان در تهکر راهبردی رهب

 شوند. این اصول عبارتند از:  قلمداد می ،امنیت ملی رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی و عددم تقدارن راهبدردی     راهبردیبا توجه به محیط  برتري کيفي: .1

مزیت کیهی بدرای   های برتر و ، لزوم دستیابی به فناوریکشورهای منطقهرژیم در مقابل این 

در پاسد  بده کمبدود تعدداد      ،کرده است. به سدخن دیگدر   اهمیت بسیاری پیدا ،دولت یهود

دنبدال برتدری کیهدی در      نیروهای جنگی رژیم صهیونیستی، دولت یهود برای جبران آن بده 

بر اساس ترکیبدی از عوامدل پدرورش سدرمایة      ،. برتری کیهی رژیم صهیونیستیاستمنطقه 

هدای سدازمانی و همکداری     وری، تقویت زیرسداخت اهای پیشرفتة فن توانایی ةانسانی، توسع

که اصدل برتدری کیهدی، یکدی از اصدول       آنجایی . از(22: 2112)مریدور و الددادی،   راهبردی است

دسدتیابی کشدورهای    مخالهت بدا دهد،  اساسی سیاست امنیت ملی دولت یهود را تشکیل می

هایی بدا فنداوری بدا  همچدون      معی، در کنار سنحج ای و کشتار های هسته سنحمنطقه به 

. ایددن حساسددیت رژیددم گنجددد یدر ایددن چددارچوب مدد، هددای بالسددتیک ادهددا و موشددکپپه

تواندد   ای و با فناوری با  مدی  گیرد که حیور کشوری هسته ت میأاز آنجا نش ،صهیونیستی

و همچندین  برتری کیهی رژیم صهیونیستی را تهدید کند و تهدیددی وجدودی بدر آن باشدد     

 قدرت بازدارندگی آن را کاهش دهد.
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 یریگ یکی از اصول اساسی سیاست امنیت ملی رژیم صهیونیستی، شکل ملت مسلح:. 2

. جمعیت کم رژیم صهیونیستی نسبت بده همسدایگان عدرب و گدذار     استیک ملت مسلح 

سریع از صلح به جنگ، موجب شده است که مسئلة بسیج سریع و همگانی مردمی به یکدی  

تمامی مردان و زنانی که قادر بده حمدل    ،از اصول اساسی تبدیل شود. در رژیم صهیونیستی

شدوند و نیروهدای نظدامی رژیدم صهیونیسدتی،       به خدمت سربازی حاضر می ،سنح هستند

مدداه در مرخصددی  شددوند کدده سددالیانه یددازده ارتشددی از شددهروندان دولددت یهددود تلقددی مددی

 شود که رژیم صهیونیسدتی در هنگدام جندگ، بدا     می. این موضوع سبب (2111)رودمدن،  هستند

، 1221ای که در جندگ سدال    گونه وجود جمعیت اند ، ارتشی با حجم با  داشته باشد؛ به

میلیدونی اعدراب    میلیونی، بدر ارتدش سدی    1.2رغم جمعیت  رژیم صهیونیستی توانست علی

ملدت مسدلح، راهبدرد رهبدران     . افزون بر این، اصل (3: 2111)سیبونی، بازا  و فینکدل،   پیروز شود

که با حیدور و   یا گونه ؛ بهاسترژیم صهیونیستی برای همگراکردن جامعة متکثر این رژیم 

کردن افراد یرپذ ن فلسطین اشغالی در ارتش، رژیم صهیونیستی در جامعهافعالیت متعدد ساکن

بردهدای  که این موضوع نیز در راه کند یمسعی دادن به هویت صهیونیستی  و همچنین شکل

 .امنیتی رژیم صهیونیستی حائز اهمیت است

 1221هدای   رژیم صهیونیستی در دهه راهبردیمحیط  اقدام تهاجمي:-راهبرد دفاعي. 8

تهداجمی   ،ی عملیداتی آن ادفداعی امدا محتدو    ،آن راهبردیای بود که هد   گونه ، به1211تا 

دفداع کنسدیک    رهنامدة »ویسدد:  ن گونه که فریلیچ مدی  همان ،به سخن دیگر. (11: 1711)هیلر، بود

 اطمینان حاصل شود؛ اما از ،رژیم صهیونیستی از منظر راهبردی، دفاعی است تا از بقای کشور

های مکرر را بر دشمنان عرب تحمیل کندد و موجدب    نظر عملیاتی، تهاجمی است تا شکست

با . (22: 1721 )فدریلیچ، «ها شود ارتقای شرایط راهبردی رژیم صهیونیستی در هنگام بروز خصومت

، عبارتندد از: جندگ تهداجمی و    «راهبرد دفاعی، اقدام تهداجمی »عناصر اصلی  ،این اوصا 

و  پدذیر  دفداع انعطدا    ،دسدتانه  جنگ پیشدگیرانه و پدیش   ،کشاندن جنگ به سرزمین دشمن

 .مدت های کوتاه جنگ
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 ،ریدق ارضی اسدت کده از ایدن ط    یطلب این مؤلهه مبتنی بر توسعه دفاع: مرزهاي قابل. 0

خدن    یابدد. بدر   دفداع دسدت مدی    های وسیع و مرزهای قابل رژیم صهیونیستی به سرزمین

بدس   خطدوط آتدش   -شدود  یاد می« دفاع مرزهای غیرقابل»عنوان  ا که از آنها ب- 1222خطوط 

یدا  « مرزهدای امدن  »برابر کرد، مههدوم ندوین    که وسعت رژیم صهیونیستی را سه 1213سال 

یدر اسدبق ایدن    وز آباابان، نخسدت  راآن  راهبردیرائه داد که اهمیت را ا« دفاع مرزهای قابل»

دفداع کده بددون ابتکدارم عمدل       مرزهدایی قابدل  »عندوان   ا ؛ او از این مرزهدا بد  کردبیان رژیم، 

عمدق راهبدردی    ،. ایدن منداطق  (21: 2112)سدیویک،   نام برد« توان از آن دفاع کرد پیشگیرانه، می

کده رژیدم صهیونیسدتی بدا     -را و نسدبت عددم تقدارنی     رژیم صهیونیستی را افزایش دادندد 

گویدد:   تا حددودی کداهش داد. یدوزی دایدان در ایدن خصدوص مدی        -همسایگانش داشت

دفداع   شده به مرزهای قابل المللی شناخته یک حق طبیعی و یک نیاز تاریخی و بین ،اسرائیل»

 .(23: 2112)دایان،  «کند دارد که این کشور را قادر به دفاع از خود با نیروهای خود می

 ،یکی از اصول اساسی سیاست امنیت ملی رژیدم صهیونیسدتی   قدرت بزرگ: ائتالف با. 5

کده ریشده در تداری  و اندزوای     -ائتن  دولت یهود با یک قدرت بزرگ است. این سیاسدت  

منددی   منظدور بهدره   ارتباط با قدرت بزرگ و دغدغة یدافتنم حدامی بده    برقراری -یهودیان دارد

کدرده اسدت.    یرناپذ ویژه نظامی و دستیابی به تسلیحات مدرن را اجتناب ی، سیاسی و بهاقتصاد

، رژیم صهیونیستی با توجه به موقعیت متزلزل خود، سعی کرده با نزدیکدی  سو ینبه ا 1221از 

امنیتی غرب در منطقة غرب آسیا، بتواند وضعیت خدود را  -دفاعی ةبه غرب و حیور در برنام

گورین در این خصدوص   بن .(121: 1732،  و همکاران )المسیرییگاه مطمئنی بیابد بهبود بخشد و جا

های بدزرگ داشدته باشدد.     اسرائیل همیشه باید حداقل یک حامی از سوی  قدرت»گوید:  می

گدرفتن بدا   ، ارتباطیپلماتیکو د یاقتصاد ی،نظام یبانیپشت ی،مل یتبرای حهاظت از منافع امن

 .(2111)رودمن،  «تواند حیاتی باشد متحده، می تحاً ایا یقدرت بزرگ، ترج

بیندی و ضدعف    تجربدة احسداس خودکوچدک    خوداتکايي و خودمختاري راهبردي:. 1

 هدا  صهیونیستتبعید و آوارگی، ماهیت فعال صهیونیسم نوین  ،یهودیان در طی دوهزار سال

ایدن خصدوص    . آمیددرور در (12: 1731)لطهیدان،  ده اسدت  کدر ترغیدب  « خدود  اتکای بده »را به 
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تمام تنش خود را بدرای تقویدت تواندایی در دفداع انجدام خواهدد داد؛        ،اسرائیل»گوید:  می

اسدرائیل بده دلیدل     زیدرا  ؛توان و نباید برای جنگیدن با دشمنان بده دیگدران تکیده کدرد     نمی

 . (2121)آمیدرور،  «وضعیت خاص جغرافیایی، ممکن است قبل از رسیدن کمک، از بین برود

تدوان در ایدن    دیدگاه امنیت ملی رژیم صهیونیستی در ایدن دوره را مدی   ،طور خنصه به

اسرائیل بدا تهدیدد وجدودی بلندمددت از سدوی کشدورهای       »گورین مشاهده کرد:  گهتة بن

زیدرا   ؛مواجه است. اسرائیل بایدد همیشده آمداده باشدد     -اند که آن را احاطه کرده-متخاصم 

هدای نظدامی بدین اسدرائیل و      بخورد. همة رویاروییشکست  ،تواند حتی در یک جنگ نمی

آمیز در یک جنگ مداوم است. اسرائیل به دلیل انددازه و   کشورهای عربی، دورهای خشونت

کندد.   وپنجه ندرم مدی   موقعیت مکانی، همواره با عدم تقارن جغرافیایی و جمعیتی ذاتی دست

که نیروهدای ذخیدره بده کدار گرفتده      بنابراین، ارتش دائمی اسرائیل باید آماده باشد تا زمانی 

سناریوهای تهدیدآمیز پاس  دهد. نیدروی هدوایی همچندین بایدد زمدان و       ةشوند، به هم می

مکان  زم برای بسیج ذخایر را فراهم کند. اطنعات اسرائیل باید بسیار عالی باشد تا بتواندد  

ر صورت وقوع جندگ،  و هشدارهای اولیه را ارائه دهد. د ندبینی ک تهدیدهای جدید را پیش

اسرائیل باید جنگ را به قلمرو دشمن برساند تا هم از تلهات غیرنظامیان جلدوگیری کندد و   

 .(7: 2112)ناگل و اسچانزر،  «زمان هرگونه درگیری را کوتاه کند هم سعی کند مدت
 

 دیدگاه نوین
 گرفته در اواخر قرن بیست مدیندی، محدیط عملیداتی و امنیتدی رژیدم      تحو ت صورت

وجودآمدن دیدگاه نوین در خصوص امنیت  صهیونیستی را تا حدودی تغییر داد و موجب به

سدو   ملی رژیم صهیونیستی شد. تحول در محیط عملیاتی امنیت ملدی دولدت یهدود، از یدک    

ایدن تغییدرات    ،ای و از سدوی دیگدر   المللی و منطقده  محصولم تغییرات سیاسی در سطح بین

در و فنداوری   تسدلیحاتی  ،هدای مختلدف نظدامی    که در زمینه استتأثیرپذیرفته از تحو تی 

 پردازیم:   میتحول که در ادامه به این دو  ه استر  داد جهان،

بدا پیدروزی قدرتمندد     تحوالت راهبردي در محيط امنيت ملي رژيم صهيونيسدتي:  .1

برابددری وسددعت رژیددم  ( و افددزایش سدده1213روزه ) رژیددم صهیونیسددتی در جنددگ شددش
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 -که مبتنی بر تهدیدد وجدودی بدود   -نوعی از تهدید امنیت ملی  دولت یهود بهصهیونیستی، 

کده از  -تهدیدات علیه امنیت ملی رژیم صهیونیسدتی   1213پس از  ،رها شد. به سخن دیگر

کدرد. ایدن موضدوع     موجودیت رژیم صهیونیستی را تهدیدد نمدی   -داد جانب اعراب ر  می

کدردن رژیدم صهیونیسدتی،     اب نه به دنبال ساقطکه اعر-( 1237ویژه در جنگ یوم کیپور ) به

 از  بدیش  -روزه بودند شده در پی جنگ شش های تصر  گیری سرزمین بلکه به دنبال بازپس

چنین دیدگاهی بدا آغداز روندد صدلح میدان رژیدم       . (1: 2121)هاکوهن،  خود را نشان داد ،پیش

مصر و رژیم صهیونیستی تر شد. پیمان کمپ دیوید میان  کامل 1232صهیونیستی و مصر در 

 کده  یطور توان نقطة عطف در سیاست امنیت ملی رژیم صهیونیستی در نظر گرفت؛ به را می

بنیادین امنیت ملی رژیم  های یکی از ستونو تداوم آن،  مقامات رژیم صهیونیستی این صلح

 .(2111)ابوعامر، کنند  می بیانصهیونیستی 

(، محدیط عملیداتی و   1221وپاشدی شدوروی )  شدن به اواخر قدرن بیسدتم و فر   با نزدیک

 کده مسدکو  جهت   آن پیش تغییر کرد؛ فروپاشی شوروی از از  امنیتی رژیم صهیونیستی بیش

، آمدد  به حساب میاعراب در برابر رژیم صهیونیستی سیاسی و تسلیحاتی ترین حامی  اصلی

وجب مهداجرت  عنوه بر این، فروپاشی شوروی م .برای رژیم صهیونیستی حائز اهمیت بود

 و چنین رخدادی، رژیم صهیونیستی را میلیون یهودی به رژیم صهیونیستی شد قریب به یک

د. گذشته از آن، پایدان نظدام دوقطبدی و آغداز     کرنظر جمعیتی، اقتصادی و علمی تقویت  از

بدرای دولدت یهدود     -با رژیم صهیونیستی داشدت  راهبردیکه رابطة -متحده   یا تا قدرت

مدیندی در تداری  رژیدم صهیونیسدتی      1221 ةافرایم اینبار، ده ة. به گهتبود ویسنار ینبهتر

بسیار سدودمند بدود و    ،برای این رژیم راهبردیاین دهه به لحاظ  زیرا ؛ای دارد اهمیت ویژه

المللدی دولدت    ای، جایگداه بدین   الملل و تحو ت منطقه توجه نظام بین به دلیل تغییرات قابل

الملدل، شدتاب صدلح میدان اعدراب و رژیدم        نظام بدین  امانمندییرات سیهود ارتقا یافت و تغ

در  و در چارچوب ایدن تغییدرات،   بر این اساس. (117: 2111)اینبار، صهیونیستی را افزایش داد 

( 1221مادرید ) اجنسمیندی، آغاز فرایند صلح اعراب با رژیم صهیونیستی که از  21دهة 

( و همچندددین صدددلح اردن و رژیدددم 1222و  1227شدددروع شدددد و بددده پیمدددان اسدددلو )
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د. کدر جدیدی را در رژیدم صهیونیسدتی ایجداد     راهبردی( انجامید، تهکر 1222صهیونیستی)

متحده به عراق و شکسدت    حملة ایا ت ،حملة عراق به کویت و متعاقب آن ،عنوه بر این

یکدی از   زیدرا ارتش صدام، برای رژیم صهیونیستی پیامد امنیتدی مثبتدی بده همدراه داشدت؛      

نظدام   ییشکست نهدا  یگر،د ید. از سوکر یفرا تیع یهودو قدرتمند دولت  یدشمنان اصل

عراق و  یبیترک یاتعمل یویو سنار «یشرق ةجب»و سقوط صدام،  2117بع  عراق در سال 

 یبدرا  یمثبت یجکه نتا یتحو ت ینرا حذ  کرد. گذشته از چن یونیستیصه یمرژ یهعل یهسور

 یدری گآن شدکل  ی( و در پد 1232) یدران ا یت، وقوع انقدنب اسدنم  داش یونیستیصه یمرژ

به مدتن تحدو ت غدرب     یاسنم یدئولوژیواردشدن ا یندر منطقه و همچن یاقدامات انقنب

 ،حمداس و...  ،اهلل لبندان همچون حدزب  ی،مذهب یبا مش ییهاجنبش یستأس ینو همچن یاآس

سداخت کده در تغییدر     رو روبهتحو تی  محیط امنیتی رژیم صهیونیستی را از ابعاد دیگری با

 . بوده است توجه قابلبرخی از اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی بسیار 

 چشمگیرافزون بر تحو ت سیاسی، تحو ت  :و فناوري انقالب در زمينة تسليحات .2

امنیت ملی رژیم صهیونیستی را متحدول   اصول، فناوری تسلیحاتی و حوزۀ گرفته در صورت

های متعار  و نامتعدار  تقسدیم    بار این تحو ت را به دو قسمت انقنب . یوریسته اکرد

هدای   نظدامی و ورود سیسدتم   فنداوری . اولین تحدول، انقدنب در   (117: 2111بار،  )یوری کند می

هدای پیچیدده و    که جنگ هتسلیحاتی متعار  و پیچیده به منطقه است. این تحول سبب شد

گیدری   و همچنین تصمیم واپایشکیبی از بمباران دقیق اطنعاتی، کنسیک آینده، مبتنی بر تر

سریع و مؤثر و نیز قدرت آتش دقیق و کوبنده در دریدا، زمدین و هدوا باشدد. آمیددرور در      

تغییر ماهیت تهدید برای مناطق اسرائیل )نظامی و غیرنظامی( بده  »گوید:  همین خصوص می

-آنهدا   ۀدشدمن و دقدت فزایندد    یها ادخانهموجود در زر یها ها و راکت دلیل تعداد موشک

. (2121)آمیددرور،  « داخلدی اسدت   ةدفداع از جبهد   هدای  یتمستلزم تغییر اساسی در ترتیب اولو

ای اسدت. عدنوه بدر     یابی به فنداوری هسدته  دستدومین تغییر نیز عنقة کشورهای منطقه به 

عربسدتان، ترکیده و    امدارات،  جمله ازجمهوری اسنمی ایران، بسیاری از کشورهای منطقه، 
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اند که چنین امدری بدر اصدول     ای را اعنم کرده مصر تمایل خود به استهاده از فناوری هسته

 یر گذاشته است.تأثامنیت ملی رژیم صهیونیستی 

 

 ها افتهي ليوتحل هيتجزب: 
 تحول در سياست امنيت ملی رژیم صهيونيستی

، سیاسدت امنیدت ملدی    1211 در محیط امنیتی رژیم صهیونیستی پدس از  یتحو ت چنین

. ایدن  با تغییراتدی مواجده کدرده اسدت    رژیم صهیونیستی و دیدگاه آنها به موضوع امنیت را 

تغییر در محدیط امنیدت    -1توان در چهار بخش خنصه کرد:  طور خنصه می تحو ت را به

تغییدر در   -2 ؛جدید در رژیدم صهیونیسدتی   راهبردیملی رژیم صهیونیستی و ایجاد نگرش 

گذار از تهدیدهای متعار  بده   -7 ؛ها علیه رژیم صهیونیستی بندی وکیف دشمنان و جبهه مک

 .شدن مؤلهة دفاع به اصول نظامی رژیم صهیونیستی افزوده -2 ؛نامتعار 
 

 تغيير در محيط امنيت ملی رژیم صهيونيستی 

وقدوع   غرب آسدیا و شدمال آفریقدا بده     ةالملل و منطق در نظام بین 1211تحو تی که از 

د. ایدن نگدرش را   کدر جدیدی برای رژیم صهیونیستی ایجداد   راهبردیهای  نگرش ،پیوست

 توان در سه مورد خنصه کرد:  می

گرفتده در سدطح    تغییدرات صدورت   مفاهيم جديد در محيط خارجي: شدن مطرح .الف

قطبدی بده رهبدری آمریکدا( و      کارآمدن نظدام تدک   )فروپاشی نظام دوقطبی و روی یالملل بین

کشدورهای مخدالف بدا اسدرائیل همچدون      تیعیف  و ای )شروع روند صلح با اعراب نطقهم

(، دیدگاه رژیم صهیونیستی را در خصوص محیط خارجی رژیم صهیونیستی عراق و سوریه

رژیددم صهیونیسددتی افددزایش داد؛  ةاحسدداس امنیددت را در جامعدد ،تغییددر داد. ایددن موضددوع

پیشین رژیم صهیونیستی، تعداد اندکی از رهبران  برخن  رهبران ،که در این دوران طوری به

کندد و   این اعتقاد در زمان حال نیز صددق مدی  . کردند احساس ناامنیم جدی می ،دولت یهود

همچون رونن برگمن و فریلیچ، معتقدند که رژیدم   رژیم صهیونیستیبسیاری از اندیشمندان 

موجودیدت رژیددم   هددای اول صهیونیسدتی در دهدة ههتددادم تأسدیس خدود بدده نسدبت سدال      
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ۀ صهیونیستی، بسیار امن است و همچدون سدی سدال اول تأسدیس، تهدیدِد وجدودی بدالقو       

یشمندان رژیم اندبه عقیدۀ رهبران و  بنابراین. (2112آر،  ا . سی.)علیه آنها وجود ندارد  خارجی

، ایدن رژیدم  بندی محدیط خدارجی    بنیادین در مههوم راهبردی، یکی از تغییرات صهیونیستی

آمیدزم عربدی بده محدیط خدارجی نسدبتاً        رژیم صهیونیستی از محیط خدارجی تخاصدم   گذارم

 پیشدین، ضریب امنیت ملی رژیم صهیونیستی را نسبت به دوران  ،آمیز است که این امر صلح

 افزایش داده است.

در دوران پیشدین،   زور:  ارزيابي مجدد از ماهيت قدرت ملي و دوري از توسل به .ب

 یدة اول یهدا قراردادقدرت نظامی بود. بدر اسداس    یم صهیونیستی، برابر باامنیت در رژ ۀآموز

)ترور( بده   تارشخشونت و  ا(، بیریهودیان)غ ییمحکومت بر گو یجمنتا ینبهتر» یونیسم،صه

و  یحاتیتسدل  یمعظد  ةشدود و مسدابق  یمد  یدروز پ یاسدت س یدانفقط زور در م ید؛آیدست م

یمد  یداری  یمکه دار ییهابرنامه یرا در اجرا ما یراز ؛است یضرور یدفاع یروهاین یشافزا

در تهکدر ندوین نسدبت بده امنیدت ملدی رژیدم         ،وجدود   ایدن  . بدا (22: 1732)عسدگری،  « رساند

دیگدر ابعداد قددرت نیدز      رایصهیونیستی، رهبران رژیم صهیونیستی در کنار قدرت نظامی ب

نظدامی ایدن    ةبودجد هم نسبت به کشورهای دیگدر، میدزان    ؛ اگرچه بازاند اهمیت قائل شده

کداهش   ،اما نسبت به دوران پیشدین  ،رژیم و همچنین اهمیت مسائل نظامی، بسیار با  است

رهبران رژیم صهیونیستی، سدعی کردندد    ،در این دوران ،محسوسی پیدا کرده است. بنابراین

های قدرت را نیز دخیدل   در ارزیابی ماهیت قدرت ملی، عنوه بر قدرت نظامی، دیگر مؤلهه

. گذشدته از ایدن، ناکدامی رژیدم صهیونیسدتی در      و دیپلماسی را در انواع آن، ارج نهند ندکن

هدای   و جندبش  و نیز ناکدامی رژیدم صهیونیسدتی در مهدار انتهاضده      1212حمله به لبنان در 

گری و استهاده از زور را نشان  های نظامی ، محدودیتفلسطینی در نوار غزه و کرانة باختری

پیش در استهاده از ابزارهای دیگدر همچدون ابزارهدای     از  ونیسم را بیشو رهبران صهی هداد

 ه است... ترغیب کرد.سیاسی، اقتصادی و

گدری   سو کاهش نسبی اهمیت زور و نظامی از یک خوداتکايي: نسبي اصل کاهش. پ

در رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر عدم امکان مقابلدة انهدرادی بدا تهدیددات موجدود در      
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تدا   ،م صهیونیستی را ترغیب به مهاهیم امنیت مشارکتی کدرده کده ایدن موضدوع    منطقه، رژی

. ه اسدت طدور نسدبی در رژیدم صهیونیسدتی کداهش داد      حدودی موضوع خوداتکایی را بده 

اندد کده قدادر نیسدتند بدا برخدی از        به این نتیجده رسدیده   ،ای که رهبران صهیونیست گونه به

 .(23: 2111)اینبار،  قابله کنندجانبه م طور یک ای به تهدیدات فوری منطقه
 

 ها عليه رژیم صهيونيستی وکيف شمار دشمنان و جبهه تغيير در کم
ویدژه همسدایگان    ترین دشمنان رژیم صهیونیسدتی، اعدراب و بده    در دوران نخست، مهم

جمهدور اسدبق    که جمال عبدالناصدر )رئدیس  -رژیم صهیونیستی بودند و ناسیونالیسم عربی 

بیشدترین تهدیدد را    -راق و سوریه( نمایندگی آن را بر عهده داشتندمصر( و حزب بع  )ع

و آغداز فرایندد صدلح     1211وجدود، از    ایدن  آوردند. با علیه رژیم صهیونیستی به وجود می

بنددی علیده    اعراب و رژیم صهیونیستی و همچنین انقنب اسنمی ایران، تحو تی در جبهه

ندوعی پدذیرش رژیدم صهیونیسدتی      صلح و بده  رژیم صهیونیستی ر  داد. با وقوع تحو ت

، احتمال درگیری رژیدم صهیونیسدتی بدا    کشورهای عربیواقعیتی در منطقه از سوی  مثابة  به

کداهش   ،طدور عدام  به خاورمیانه ةدر منطق یعرب یهاطور خاص و دولت همسایگان خود به

در منطقده،   یماسدن  مکتدب و ظهدور   یدران ا یوقوع انقنب اسدنم  یان،م ین. در ااست یافته

ظهدور   یگدر، بده وجدود آورد. بده سدخن د     یونیسدتی صه یدم رژ یهعل یبنددر صف ییراتیتغ

طدور عدام و در فلسدطین اشدغالی      طورکلی تهکر مذهبی در غرب آسدیا بده   گرایی یا به اسنم

ای و درون مرزهای رژیم صهیونیستی را از ندزاع   های منطقه طور خاص، نزاع و کشمکش به

تدر یدا    به نزاع دینی و مذهبی تغییدر داده اسدت و حدل آن را نیدز سدخت      یگرای ملیملی و 

تواند در استمرار درگیدری و نداامنی در داخدل و     حل کرده است که این موضوع می غیرقابل

تدرین دشدمنان رژیدم     مهم ،بیرون مرزهای رژیم صهیونیستی تأثیرگذار باشد. در حال حاضر

ای از نیروهای غیردولتی همچون جهداد   ، به حلقهای از کشورهای عربی صهیونیستی از حلقه

و همچندین کشدور جمهدوری     هدای یمدن   و حدوثی  اهلل لبنان حزب، اسنمی، جنبش حماس

کده در دورۀ نخسدت، جبهدة     حدالی  در ،کرده است. از سدوی دیگدر   اسنمی ایران تغییر پیدا

داخلدی  جنوب و شرق بدرای رژیدم صهیونیسدتی تهدیددآفرین بدود، در ایدن دوره، جبهدة        
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های اشغالی و اقداماتی که جوانان فلسدطینی علیده نظامیدان     مبارز داخل سرزمین های )گروه

اهلل لبنان و سدوریه( بیشدترین    دهند( و جبهة شمالی )حزب صهیونیست در فلسطین انجام می

 د.نکن تهدید را علیه رژیم صهیونیستی ایجاد می
 

 رنو نامتقا گذار از تهدیدهای متعارف به نامتعارف

 ،وجودآمده در محیط امنیت ملدی رژیدم صهیونیسدتی    ترین تغییرات به یکی دیگر از مهم

. بده سدخن   استهای نامتقارن  گذار از تهدیدهای متعار  به تهدیدهای غیرمتعار  و جنگ

کده   طدوری  ترکیب تهدید علیه رژیم صهیونیستی در دوران نوین تغییر کرده است؛ بده  ،دیگر

 ،2و نامتقدارن  1تهدیددات نامتعدار    و داده  دست کزیت خود را ازمر ،تهدید نظامی متعار 

هدای اشدغالی و همچندین تهدیدد      های اسنمی و مدردم حاضدر در سدرزمین    همچون جنبش

در  انده یجو . اقدامات انتهاضده (2: 2111)شداباتی،  جای آنها را گرفته است تسلیحات غیرمتعار  

 انید نظام هید عل نیمردمدان فلسدط   یداقددامات استشدها   نیو همچند  2111و  1213 یها سال

 نیو همچند  یاسدنم  یهدا  با نوار غزه و جنبش هودیمکرر دولت  یها یریدرگ ،یستیونیصه

دو،  نید ا یندزاع دائمد   نیو همچند  یسدت یونیصه مید اهلل لبندان و رژ  حدزب  2111جنگ سال 

توان  یعنوه بر این، تهدیدات مجازی و سایبری را نیز ماست. از جنگ نامتقارن  ییها نمونه

هدای   های اخیدر بدا رشدد فنداوری     بندی کرد که در سال تقسیم نامتقارن،در ردیف تهدیدات 

 ،رید اخ یهدا  در سدال  کدرده اسدت.   نوین و افزایش استهاده از اینترنت، اهمیت بسیاری پیددا 

 یسدت یونیصه میرژ یبرا یتیرامنیو غ یتیامن داتیتهد نیتر از حساس یکیبه  یبریجنگ سا

کده بدده   یادیددز یاتکدا  لیددبده دل  یسدت یونیصه میدد. رژ(21: 1211)نحداس،   اسددت شدده   لیتبدد 

                                        
معمدو ً  ) یبدوم  یروهدا یکده ن  اسدت  درازمددت  ینظدام  و شدبه  ینظام اتیاز عمل یعیوس فیطتهدیدات نامتعار ،  .1

 یروهدا ین ۀآن بدر عهدد   تیو هددا  یبانیو پشدت  زید و آمدوزش و تجه  یده رسانند و سازمان یآن را به انجام م ی(رنظامیغ

 .است یخارج

 منظدور  بده  دهدد،  یدشمن انجدام مد  متهاوت از آنچه  اتیعمل جرایو ا یسازمانده دن،یشیاند یعنینامتقارن  تهدیدات .2

عناصر اصلی تهدیدات نامتقدارن، اسدتهاده   است.  از نقاط ضعف دشمن یبردار بهره ایخود  یها یحداکثررساندن برتر به

 ۀهدای پیشدرفته، تیدعیف اراد    پذیر دشمن، استهاده از فناوری گیری از نقاط آسیب ، بهرهخنقانههای مبتکرانه و  از روش

 است.د بر تأثیرات نامتناسب دشمن برتر و تأکی
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اسددت.  ریپددذ بیآسدد ی،و مجدداز یبریدارد، در مقابددل حمددنت سددا یمجدداز هددای یفندداور

مواجده شدده    یدائم باًیتقر یمبریحمنت سا با سلسله ریاخ یها در دهه که این رژیم یطور به

( حدداقل  درصدد 71) یسدت یونیصه یهدا  شدرکت  سوم یکاز  شیب ،یبر اساس گزارش .است

 ن،یدر دوران ندو  ،رو نید ا . از(2121)اسدپیرو،   هسدتند  یبریشاهد حمدنت سدا   بار یک یا ههته

 ،حمدنت  نید بددل شدده اسدت و ا    میرژ نیا یاصل داتیاز تهد یکیبه  یبریسا یدهایتهد

 و یکد یزیف فیو تیدع  هودیدولت  یالملل نیب گاهیجا فیهد  تیع نبرد گسترده، با یجا به

 . ردیگ یصورت م یستیونیصه ةجامع ۀروزمر یزدن زندگ برهم نیهمچن

رژیم صهیونیستی در دورۀ کنونی، تنهدا تهدیدد وجدودی    گذشته از تهدیدهای نامتقارن، 

هدای   داندد و از سدنح   ای مدی  علیه خود را دستیابی جمهوری اسنمی ایران به سنح هسدته 

 نگران است. رژیم صهیونیسدتی بدا   زیاد،ر به دلیل قدرت تخریب بسیا ،میکروبی و شیمیایی

؛ امدا بدا دسدتیابی    اسدت  ترنظر کیهی نسبت بده دیگدر کشدورهای منطقده قدرتمندد      اینکه از

و تسدلیحات پیشدرفته، همچدون      کشورهای رقیب یا دشمنان رژیم صهیونیستی بده فنداوری  

رژیددم امنیددت ، قدرتمنددد و... یهددا ییایددردریز شددرفته،یپ یزن، پهپادهددا نقطدده یهددا موشددک

 ،بدار  ندوعی بدرای نخسدتین    بده  ،شود. رژیم صهیونیستی پیش تهدید می از  بیش ،صهیونیستی

( تجربده کدرد کده در    1221های بالستیک را در جریان جنگ عراق با کویت ) تهدید موشک

. (21: 1711)هیلدر،  موشک بالستیک به قلب فلسطین اشدغالی شدلیک کدرد     22ارتش عراق  ،آن

امنیتی و دفاعی رژیم صهیونیسدتی   رهنامةها و راهبردناکارآمدی برخی از تنها  نه ،این رویداد

نشدان   و همچندین  اهمیت کدرد  را نیز بیتئوری انتقال جنگ به سرزمین دشمن  ،را نشان داد

توانمندی بسیار، در مقابدل ایدن حمدنت     رغم علی ،داد که دستگاه نظامی رژیم صهیونیستی

و دسدتیابی دیگدر    فنداوری پیشرفت  .(123: 1732،  همکارانو  )المسیریاست  پذیر یبشدت آس به

 ،ادهاپهای بالستیک و په موشک ةهای پیشرفته، موجب شده است که مسئل کشورها به سنح

سداچش و   که یطور اساسی امنیت ملی رژیم صهیونیستی به شمار آید؛ به یها یکی از مؤلهه

جدیدد   هدای  یاهلل( بده فنداور   بهوگارد، دستیابی دشمنان رژیم صهیونیستی )حماس و حدز 

عندوان  « بدرای امنیدت اسدرائیل    سدابقه  یتهدیدد بد  »ادهدا را  پهای نقطه زن و په یعنی موشک
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در ایدن دوره تهدیدد موشدکی، جدایگزین      ،. بر این اسداس (12: 2121)ساچس و هوگدارد،  کنند می

ین تر خطرنا  ،نخست ۀکه در دوراست حملة هماهنگ اعراب علیه رژیم صهیونیستی شده 

رو بده گهتدة رهبدران رژیدم صهیونیسدتی،       ایدن  شد و از تهدید برای دولت یهود شناخته می

 .اند شده  ترین تهدید برای امنیت دولت یهود تبدیل ها به مهم موشک
 

 نظامی رژیم صهيونيستی رهنامةدیگر به اصول  ای هشدن مؤلف افزوده

دشمنان رژیم صهیونیستی از حلقدة   ،با تغییر در محیط امنیت ملی رژیم صهیونیستی که در آن

های اشغالی( و حلقة سدوم )کشدورهای پیرامدونی     دوم )همسایگان( به حلقة اول )داخل سرزمین

و همچنین با تغییراتدی کده در گدذار از تهدیددهای      ییر یافتهایران( تغجمهوری اسنمی همچون 

نظدامی   رهنامدة نگری در ر  داده اسدت، لدزوم بداز    و نامتقارن متعار  به تهدیدهای غیرمتعار 

نظامی دولت یهدود   رهنامةای که اگر در دهة نخست،  گونه شود؛ به رژیم صهیونیستی مشاهده می

ویکم، چهارمین مؤلهه بده   ویژه در قرن بیست استوار بود؛ در دورۀ جدید و به« سه ستون»مبتنی بر 

رنددگی، هشددار سدریع و    بازدا یهدا  که عنوه بدر مؤلهده   طوری مثل  امنیتی اضافه شده است؛ به

نظدامی رژیدم    رهنامدة نیز بده  « دفاع»طورکلی مههوم  یا به« دفاع مدنی»لهة ؤگیری نظامی، م تصمیم

 2112که سدال   گروهی ،در همین خصوص .(11-11: 2111)شاباتی، شده است صهیونیستی اضافه 

تغییدرات  »ه مأمور به نگارش اصول دفاعی و امنیتی رژیم صهیونیستی شده بود، معتقد بود ک

شددن وسدعت نبردهدا از میددان جندگ معمدولی بده         موجدب گسدترده   راهبردی،در محیط 

گانه  های نامتقارن شده است، و همین موضوع نیاز به بررسی مجدد اجزای اساسی سه حوزه

 ،منظور مقابلده بدا تهدیددهای فزایندده     امنیتی و افزایش نیاز به جزء چهارم، یعنی دفاع، را به

مریدور و الدادی در تعریف گسترده از اصدل   (22: 2112)مریدور و الددادی،   «ستضروری کرده ا

داخلدی   ةها در سطح ملدی بدرای حهاظدت از جبهد     دفاع، شامل تمام تنش»گویند:  دفاع می

مربدوط   راهبدردی هدای   ویژه  به دفاع از مردم و زیرساخت اصلی نبرد، به ةاست که به عرص

 فعالیدت  یبازدارندگی، افزایش فیدا  ظرفیتنین تقویت ها و همچ شود. حهاظت از خانه می

های ملی است. عنوه بدر   پذیری در زیرساخت دولت، احساس امنیت بیشتر و کاهش آسیب

متوجده حهاظدت از تأسیسدات حسداس، مراکدز جمعیتدی و اطنعدات رسدمی          ،دفداع  ،این
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 بده تهدیددهای  دارد  طدور ویدژه عنایدت    هبد  ،دفاع رهنامة .(21-22: 2112)مریدور و الددادی،  «است

گیدرد و اقددامات    های اشدغالی صدورت مدی    های داخل سرزمین نامتقارن که از سوی جنبش

اصل  ،شود. بنابراین اهلل لبنان ایجاد می چریکی که از سوی نیروهای غیردولتی همچون حزب

های مؤثر برای محافظدت از  سازوکاردفاعی که در مههوم حهاظت است، عمدتاً درگیر ایجاد 

پدس   یدژه و به، اهمیت این مسئله را، رژیم صهیونیستی. است ها ة داخلی در برابر موشکجبه

احسداس   هدای متعددد بدا ندوار غدزه،      و درگیری (2111اهلل ) روزه با حزب وسه از جنگ سی

به دلیل تغییر از تهدیدهای متعار  به تهدیدهای غیرمتعدار   بنابراین، . (17: 1211)نحداس،  کرد

ترشدن فهم و آگاهی از نیات دشمنان و افزون بدر ایدن، رشدد     ین سختو نامتقارن و همچن

کندد و   نهوذ مدی  ،راحتی به عمق سرزمینی دولت یهود که به- یحمنت چریکی و استشهاد

اهمیت بسیاری پیدا کرده اسدت.   ،مسئلة دفاع -گیرد جبهة داخلی علیه دولت یهود شکل می

امدا   ،اگرچه خطرنا  و تهدیدزا بدود  ،یستیمحیط امنیتی پیشین رژیم صهیون ،به سخن دیگر

شرایط مسداعدی   ،شوندگی بود که این عامل بینی حداقل دارای مزیت شهافیت نسبی و پیش

منظدور اقددامات تهداجمی فدراهم      را برای نیروهای نظامی و اطنعاتی رژیم صهیونیستی بده 

رو  هدیددهایی روبده  دانست که با چه افدرادی و بدا چده ت    که دولت یهود می طوری کرد؛ به می

 ،بیندی  این مزیت شهافیت و قابدل پدیش   ،اما در محیط امنیتی جدید رژیم صهیونیستی ،است

 .(32: 1731)لطهیان، جای خود را به ابهام و عدم اطمینان داده است 

 

 گيری   نتيجه

جایگداه امنیدت و امنیدت ملدی را در رژیدم       ،که در وهلة اول کردیمدر سطور با  سعی 

و سپس دیدگاه رهبران دولت یهود را نسبت به موضوعات امنیتدی   کنیمبررسی صهیونیستی 

بتوانیم نگاه جدامعی بده    ،نظامی و دفاعی این رژیم را واکاوی کنیم تا از این طریق رهنامةو 

پس از  یها در طول سال ،اصول امنیت ملی رژیم داشته باشیم. امنیت ملی رژیم صهیونیستی

وجود گذشت بدیش   که با یا گونه رو بوده است؛ به به رو ،و تداوم، همواره با تغییر یسشتأس

خود سیس این رژیم، برخی اصول و اهدا  امنیت ملی این رژیم به قوت أاز ههتادسال از ت
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برخی از اصول امنیت ملی این رژیم به دلیل تغییرات راهبردی  ،باقی مانده است و در مقابل

دچدار تغییراتدی شدده     -غرب آسدیا ر  داده  بردیراهکه در طول این ههت دهه در منطقة -

پیوسددته بدده مهدداهیمی ماننددد  همچددون دوران پیشددین، رژیددم صهیونیسددتی بنددابراین،اسددت. 

هدای عربدی، برتدری     های کوتاه در سرزمین بازدارندگی از طریق وعدۀ تنفی گسترده، جنگ

و همچندین ملدت    زمینة نیرو و تسدلیحات  خود در کیهی در کارکنان و تسلیحات و اتکای به

جبران کمی جمعیت و منبعی برای مشروعیت و ایجاد هویدت صهیونیسدتی    منظور بهمسلح، 

 متعهد است. ،اصرار دارد و همچنین به تأمین حمایت فعال از سوی قدرت بزرگ

شداهد   ،هدای اخیدر   در طول دهه رژیم صهیونیستیامنیت ملی  رهنامةاما از سوی دیگر،  

چه دولت یهود همواره تمایل به مبادلدة زمدین بدرای صدلح داشدته      تغییراتی بوده است؛ اگر

طدور پیوسدته از    بده  ،یک دارایی امنیت ملدی  مثابة های اخیر به است، اما کنترل قلمرو در دهه

هدای   شدت و سدنح  های کم های درگیری ویژه هزینه ارزش کمتری برخوردار شده است، به

مراتب بیشتر  ابراین، رژیم صهیونیستی اکنون بهیافته است. بن  سرعت افزایش جمعی به کشتار

از طریدق   ،دفداع  و مرزهدای قابدل   راهبدردی از هر زمان دیگری به دنبال دسدتیابی بده عمدق    

 نه از طریق کنتدرل قلمدرو.   ،های امنیتی محکم است معاهدات صلح است که دارای ضمانت

است؛  1213های پیش از ینی رژیم صهیونیستی به مرزنش عقبای خارج از  البته چنین مسئله

تدرین   های جدو ن را یکدی از اصدلی    زیرا رژیم صهیونیستی تسلط بر کرانة باختری و بلندی

صدلح بدا    ،رژیدم صهیونیسدتی   ،به همین سبب داند. برای تداوم موجودیت خود می ها مؤلهه

کندد و سدعی در حهدآ و     امنیت ملی خود قلمداد می یها کشورهای عربی را یکی از ستون

ینکه هنوز هدم اصدل اساسدی در    ا بایی خوداتکاعنوه بر این موارد، اصل  ش آن دارد.گستر

داده در محدیط راهبدردی ایدن     امنیت ملی رژیم صهیونیستی است، اما به سبب تغییدرات ر  

هدای   رژیم با تغییراتی مواجه شده است. تحت فشار قرارگرفتن رژیم صهیونیستی با سازمان

یری شددید قددرت نظدامی دوری    کارگ بهکه این رژیم، از حقوق بشری، موجب شده است 

ساز همچون مصر و اردن شدود   کند و برای حل اختنفاتش، دست به دامن کشورهای عادی

عدنوه بدر    که چنین امری اصل اتکای به خود را نسبت به دوران پیشین، کاهش داده است.
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یاس کامل، منابع بیشتری این، رژیم اشغالگر قدس با کاهش تهدید فوری جنگ عادی در مق

هدای کشدتارجمعی    شدت و جنگ سنح های کم را برای مقابله با تهدیدات ناشی از درگیری

. گذشدته از ایدن مدوارد، بدا تغییدرات      و تهدیدات نامتقارن و نامتعار  اختصاص داده است

ی و همچندین دسدتیابی   سدت یونیصه میرژ هیها عل شمار دشمنان و جبهه فیوک در کمداده  ر 

زن و  هدای نقطده   های مقاومت ضدصهیونیستی بده تسدلیحات ندوین همچدون موشدک      گروه

ة رهنامة نظامی این رژیدم افدزوده شدده اسدت. بدر ایدن       گان سهپهپادها، اصل دفاع به اصول 

 گیری کرد: توان مقالة حاضر را در قالب زیر نتیجه اساس، می
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