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مقدمه

رژیم صهیونیستی از ابتدا یکی از بازیگران عرصه بحران سوریه بوده و همواره به نوعی به 

شکل مستقیم و غیرمستقیم به ایفای نقش و همچنین به دنبال کسب منافع سیاسی و امنیتی خود 

بوده است. حال سؤالی که ایجاد می شود این است که دستاوردها و آسیب های رژیم صهیونیستی 

از بحران هشت ساله سوریه چه بوده است و چه راهکارهایی برای مقابله با نقش مخرب این رژیم 

در سوریه وجود دارد. رژیم صهیونیستی به دلیل اشغالگری، همواره مورد تهدیدات ذاتی قرار دارد 

و برای دفع این تهدیدات اهدافی را دنبال می کند که مهم ترین آنها عبارت اند از:

رژیمی  صهیونیستی  رژیم  اسالم  جهان  و  عربی  کشورهای  نظر  از  مشروعیت:  کسب 

نامشروع است که اقدام به اشغال بخشی از سرزمین های عربی و اسالمی کرده است که حاصل 

آن سه جنگ بزرگ مستقیم در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹6۷ و ۱۹۷۳، سالهای متمادی مقاومت مدنی 

و مسلحانه مردم فلسطین و همچنین درگیری های گسترده تقریبًا دائمی با گروه های مقاومت در 

فلسطین و لبنان بوده است. رژیم صهیونیستی برای کاهش این تهدیدات با همکاری قدرت های 

بزرگ همچون ایاالت متحده آمریکا همواره درصدد کسب مشروعیت در جهان اسالم بوده است 

که این امر بعد از پیمان کمپ دیوید در ۱۹۷۸ میان مصر و رژیم صهیونیستی آغاز و بعدها با 

ورود جنبش فتح و پادشاهی اردن و اخیرا همکاری های امنیتی با عربستان سعودی به شکل جدی 

پیگیری می شود. اگرچه روند سازش به مشروعیت بخشی ظاهری این رژیم کمک کرده ولی 

از تهدیدات ذاتی آن توسط گروه های مردمی و مقاومت نکاسته و این رژیم همچنان به دنبال 

مشروعیت است.
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ضعف ساختاری کشورهای پیرامون: اگرچه برخی از سران کشورهای عربی و اسالمی 

به دلیل وابستگی این کشورها به غرب دارای تعامالتی با رژیم صهیونیستی هستند اما مقامات این 

رژیم به خوبی می دانند که ارتباطات سطحی و مقطعی است و جهان عرب و جهان اسالم با این 

تعامالت به شکل ذاتی مخالف است. با توجه به این امر در صورت شکل گیری دولت های درون زا 

با ساختار قدرتمند داخلی، از مخالفان رژیم صهیونیستی محسوب می شوند. یکی از اقدامات دائمی 

رژیم صهیونیستی ممانعت در شکل گیری دولت ها با ساختار قوی است و همواره با همکاری 

متحدان بین المللی خود مانع از قدرتمند شدن این کشورها می شود به خصوص کشورهایی همچون 

لبنان و سوریه که از درجه ای باالتری از خصومت با این رژیم برخوردارند. در نتیجه این رژیم 

در راستای این دکترین خود دو راهبرد را در پیش گرفته است؛ نخست بی ثبات سازی سیاسی و 

امنیتی و دوم حمایت از حرکت های تجزیه طلبانه که ما هر دوی این راهبرد ها را به اشکال مختلف 

شاهد هستیم.

تقویت نیروی نظامی در عین ممانعت در پیشرفت نظامی کشورهای پیرامون: یکی دیگر 

از اهداف رژیم صهیونیستی حفظ برتری نظامی خود در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا است 

به طوری که با کمک کشورهای غربی همواره درصدد گسترش نظامی گری است و در این راه 

برای خود هیچ محدودیتی قائل نیست. این رژیم در عرصه های سالح های کشتارجمعی همچون 

هسته ای و شیمیایی فعال است. اقدامات رژیم صهیونیستی فقط محدود در تقویت نظامی خود نیست 

بلکه با استفاده از حمایت های غرب به ویژه ایاالت متحده آمریکا، البی های خود در سازمان های 

بین المللی و همچنین استفاده از پتانسیل های سیاسی، امنیتی و رسانه ای خود مانع از دست یابی 

کشورهای عربی و اسالمی به تسلیحاتی می شود که بتوانند امنیت داخلی و خارجی خود را باال 

ببرند برای مثال می توان به عدم اجازه به تجهیز ارتش لبنان، مشروط کردن کمک های نظامی 
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ایاالت متحده آمریکا به ارتش مصر به عدم ورود آن به عرصه تهدید زا برای رژیم صهیونیستی 

و همچنین بمباران مراکز نظامی سوریه و تالش برای تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران، 

اشاره کرد.

ممانعت از ائتالف سازی فراگیر کشورهای عربی و اسالمی: یکی دیگر از اقدامات رژیم 

صهیونیستی ممانعت از ائتالف سازی فراگیر و درون زا است، به طوری که این رژیم بعد از تشکیل 

با کمک کشورهای غربی مانع ایجاد ائتالف های سیاسی و امنیتی و نظامی مستقل در غرب آسیا 

شده است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران به تدریج اقدام به ائتالف سازی 

از کشورها و گروه های مستقل بر ضد تهدیدات ذاتی منطقه غرب آسیا کرد که نتیجه آن ائتالف 

رژیم  است.  رژیم صهیونیستی  برای  تهدید  مهم ترین  اکنون  که  شد  مقاومت  محور  به  موسوم 

صهیونیستی در سال های اخیر تالش بسیاری برای تضعیف این ائتالف کرده است که می توان 

بخشی از تعارضات منطقه ای در غرب آسیا را در راستای تالش این رژیم برای تضعیف محور 

مقاومت دانست.
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اقدامات رژیم صهیونیستی در بحران سوریه

نظام سوریه به دلیل هنجارهای حاکم بر آن و همچنین اشغال بخشی از سرزمین این کشور 

)بلندی جوالن( همواره از تعارض باالیی با رژیم صهیونیستی برخوردار بوده است. با آغاز بحران 

سوریه در سال ۲۰۱۱ فرصتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شد تا اهداف فوق الذکر را پیگیری 

کند. در این راستا اقداماتی انجام داده است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

تقویت معارضان سیاسی و شبه نظامی: یکی از اقدامات عمده رژیم صهیونیستی در بحران 

سوریه حمایت مالی، امنیتی و نظامی از معارضان سیاسی و شبه نظامی سوری بوده است و از این 

امر دو هدف را دنبال کرده است؛ نخست تداوم بی ثباتی سوریه و دوم یافتن هم پیمانانی در آینده 

سوریه که زمینه را برای کسب مشروعیت این رژیم فراهم کند.

تالش برای تجزیه سوریه: یکی دیگر از اقدامات رژیم صهیونیستی تالش در جهت تجزیه 

سوریه بوده است و با تحریک برخی از بخش های جامعه سوریه به خصوص در جنوب غرب این 

کشور در نزدیکی مرزهای این رژیم، به چنین امری اقدام کرده است برای مثال می توان به حمایت 

آشکار و پنهان آن از حرکت های تجزیه طلبانه همچون پیگیری ایجاد اقلیم حوران، خودمختاری 

دروزی ها در جبل دروز و تشکیل منطقه حائل در بلندی های جوالن اشاره کرد. نتیجه این امر در 

صورت تداوم بحران سوریه، شکل گیری احتمالی واحدهای سیاسی به صورت دولت های کوچک 

و یا خودمختاری های است که به شدت به تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه آسیب می رساند.

اقدام نظامی مستقیم علیه سوریه و محور مقاومت: شاید یکی از ملموس ترین اقدامات 

رژیم صهیونیستی در بحران سوریه اقدامات نظامی این رژیم به اراضی سوریه به بهانه های مختلف 

است که عمومًا در شرایطی انجام شده است که نظام سوریه در جبهه های مختلف میدانی و سیاسی 
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پیروزی هایی کسب کرده است و با نگاهی دقیق می توان ردپای اهداف این رژیم در تداوم بخشی 

بحران سوریه را یافت که مانع از ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی در این کشور شود.

دستاوردهای رژیم صهیونیستی از بحران سوریه

با توجه به موارد فوق الذکر باید گفت بحران سوریه برای رژیم صهیونیستی دستاوردهایی 

داشته است که مهم ترین آنها عبارت اند از:

پویا شدن سیستم موازنه قوا در منطقه غرب آسیا: ساختار حاکم بر نظم منطقه ای غرب 

به دلیل وجود آنارشی، کشورها را به سمت  این ساختار  بین الملل است و  نظام  آسیا، ساختار 

خودیاری سوق می دهد که حاصل آن ایجاد موازنه قوا است و رقابت در ذات موازنه قوا قرار دارد. 

حال تا زمانی که سیستم موازنه قوا پویا نشود، رقابت های عادی در قالب های رقابت های تسلیحاتی، 

گسترش نفوذ منطقه ای، ائتالف سازی های سیاسی و امنیتی وجود دارد ولی در صورت پویا شدن 

سیستم موازنه قوا رقابت ها شکل جدی تری گرفته که نتیجه آن تقابل های مستقیم و غیرمستقیم 

امنیتی و نظامی است و هریک از طرفین به دنبال استفاده از این وضعیت برای بهبود جایگاه خود 

در معادالت و ترتیبات منطقه ای هستند. تا قبل از بحران سوریه و باال نبودن سطح تنازع ها در 

غرب آسیا، جایگاه رژیم صهیونیستی در معادالت منطقه ای هر روز در حال تنازل بود که نتیجه 

آن خروج این رژیم از جنوب در سال ۲۰۰۰ و تخلیه غزه در سال ۲۰۰5 بود و در صورت تداوم 

این روند رژیم صهیونیستی در جایگاه ضعف جدی قرار می گرفت. بحران سوریه این فرصت را 

به رژیم صهیونیستی داد تا از این روند رو به نزول خود برای مقطعی رها شود.
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تنش زدایی با برخی از کشورهای عربی: یکی از دستاوردهای بحران سوریه برای رژیم 

سیاسی،  در حوزه های  و هماهنگی  و همین طور همکاری  تنش زدایی  در  موفقیت  صهیونیستی 

امنیتی و نظامی با برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

بوده است. این کشورها هرچه در صحنه بحران سوریه با شکست روبرو شده اند با تشویق غرب 

به ویژه ایاالت متحده آمریکا برای تضعیف محور مقاومت به سمت همکاری با رژیم صهیونیستی 

پیش رفته اند که این امر از دو جهت برای رژیم صهیونیستی دستاورد داشته است؛ نخست ایجاد 

مثلث های امنیتی برای تضعیف محور مقاومت و دوم کسب مشروعیت در میان کشورهای عربی.

خروج قضیه فلسطین از اولویت های جهان عرب و اسالم: یکی دیگر از دستاوردهای 

بحران سوریه برای رژیم صهونیستی، خروج قضیه فلسطین از اولویت های جهان عرب و اسالم 

است به طوری که این قضیه با توجه به اهمیت فوق العاده سیاسی و امنیتی آن نادیده گرفته می شود 

و موضوع برساخته تهدید محور مقاومت به اولویت این کشورها تبدیل  شده است. نتیجه این امر 

از دو جهت برای رژیم صهیونیستی دستاورد محسوب می شود؛ نخست عدم توجه جدی به قضیه 

فلسطین زمینه ساز پیش برد اهداف این رژیم در مباحثی همچون مشروعیت بخشی به بیت المقدس 

یکپارچه به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، عدم انجام تعهدات خود در قبال تشکیالت خودگردان، 

یهودی سازی بیت المقدس، تداوم شهرک سازی و ممانعت از بازگشت آوارگان و ... است و دوم، 

محور مقاومت به عنوان بزرگ ترین تهدید رژیم صهیونیستی به مهم ترین تهدید در جهان عرب و 

اسالم برسازی شده است که نتیجه آن فشار مضاعف بر این محور است.

غیریت سازی جدید در جهان اسالم: تا قبل از بحران سوریه اگرچه مسائل و اختالفاتی 

اقدامات  اثر  بر  نبوده است. بحران سوریه  میان شیعیان و اهل سنت وجود داشته ولی ملموس 

مشترک محور غربی، عبری و عربی برای غیریت سازی جمهوری اسالمی ایران و شیعه زمینه را 
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برای فعال شدن شکاف شیعه و سنی فراهم کرده و تبدیل به فتنه ای در جهان اسالم شده، اگرچه با 

هوشیاری رهبران محور مقاومت تا حدودی این اقدام محور غربی، عبری و عربی ناکام مانده است 

ولی آثار بدی را در جهان اسالم گذاشته است. در این میان بیشترین استفاده را رژیم صهیونیستی 

در جهت اهداف ذکر شده، برده است.

خسارتهای رژیم صهیونیستی در بحران سوریه

البته در کنار دستاوردهای فوق الذکر برای رژیم صهیونیستی ، بحران سوریه آسیب های 

جدی نیز برای این رژیم داشته است که اکثر این آسیبها ریشه در مدیریت بحران محور مقاومت 

داشته است که برخی از آنها ممکن است در بلند مدت تمام دستاوردهای بحران سوریه برای این 

رژیم را از بین ببرد که مهم ترین آنها عبارت اند از:

تقویت محور مقاومت: اگرچه در ابتدای بحران سوریه تصور می شد که محور مقاومت با 

یک چالش جدی روبرو شده است ولی به تدریج با کسب پیروزی های مختلف در سوریه، عراق 

و لبنان این محور به تثبیت و تقویت جایگاه خود پرداخت و به قدرتی غیرقابل انکار تبدیل شد. 

بازیگران قدرتمند  به  این بحران  لبنان در طول  ایران و حزب اهلل  به خصوص جمهوری اسالمی 

منطقه ای و موثِر فرامنطقه ای تبدیل شده اند و این بازیگری و نقش تا حدودی از سوی بسیاری از 

کشورها و قدرت ها پذیرفته شده است. تقویت و تثبیت جایگاه محور مقاومت یک آسیب جدی 

برای رژیم صهیونیستی بوده است که در بلندمدت بقای این رژیم را با تهدید روبرو می کند.
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فعال شدن جبهه جوالن: تا قبل از بحران سوریه جبهه جنوب لبنان و نوار غزه علیه رژیم 

صهیونیستی فعال بود و با فعال شدن جبهه جوالن جبهه جدیدی علیه این رژیم گشوده شده است 

که از دو جهت برای این رژیم آسیب زاست؛ اول اینکه جبهه جوالن مانند جبهه جنوب لبنان در 

ارتفاع واقع شده است و این امر از نظر نظامی یک مزیت برای دشمنان رژیم صهیونیستی محسوب 

می شود و دوم این که جبهه جنوب لبنان به جبهه جوالن متصل است و زمینه را برای ایجاد یک 

کمربند به هم پیوسته فراهم می کند که در صورت فعال شدن احتمالی جبهه کرانه باختری، امکان 

اتصال این جبهه به این کمربند وجود دارد. این آسیب ضمن داشتن تأثیرات کوتاه مدت، تأثیرات 

بلندمدت جدی بر امنیت رژیم صهیونیستی دارد.

حضور نظامی ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی: جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب 

اسالمی، رژیم صهیونیستی را به عنوان مهم ترین تهدید جهان اسالم دانسته که در صورت تداوم 

وجودی آن خسارت های جبران ناپذیری به جهان اسالم وارد خواهد شد. بر اساس این دیدگاه 

جمهوری اسالمی ایران محور مقاومت را تشکیل داد که نتیجه آن بر اساس تأکیدات مقامات 

صهیونیست، تبدیل شدن جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت به مهم ترین چالش امنیتی این 

رژیم است. در ابتدا محور غربی، عبری و عربی تصور می کرد در اندک زمانی نظام سوریه سقوط 

می کند ولی به دلیل تقاضای نظام سوریه برای حضور مستشاری جمهوری اسالمی ایران، نه تنها این 

نظام سقوط نکرد بلکه زمینه حضور نظامی جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت فراهم شد که 

این امر مهم ترین تهدید برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود.



رژیم صهیونیستی و بحران سوریه؛ دستاوردها و خسارت ها

۱۴

جمع بندی و پیشنهادات

در جمع بندی مطالب فوق باید گفت رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین تهدید جهان 

اسالم و عرب همواره سعی کرده از بحران های درونی جهان اسالم حداکثر استفاده را نماید تا به 

اهداف خود دست یابد. با توجه به دستاوردها و آسیب های ذکرشده برای رژیم صهیونیستی در 

بحران سوریه، به نظر می رسد برای کاهش دستاوردها و افزایش آسیب ها می توان توصیه های زیر 

را ارائه کرد:

- تالش برای تسریع در حل بحران سوریه می تواند فرصت تضعیف نشدن بیش ازپیش 

سوریه را فراهم کند. این امر در جهت منافع سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیست؛

- تالش از طریق دیپلماسی برای حل اختالفات درونی جهان اسالم و عرب که زمینه 

ائتالف سازی رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی و اسالمی را از بین می برد؛

- تقویت بیش ازپیش توان دفاعی محور مقاومت برای ایجاد بازدارندگی بیشتر در برابر 

ماجراجویی های احتمالی رژیم صهیونیستی؛

- افزایش فعالیت در عرصه های مختلف سیاسی و رسانه ای در سطوح داخلی، منطقه ای و 

بین المللی برای اولویت دهی به قضیه فلسطین و تهدیدات رژیم صهیونیستی.








