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مقدمه

و  راکتی  موشکی،  هوایی،  تجاوزهای  مورد  در  متعددی  اخبار  شاهد  اخیر  سال  سه  در 

کماندویی ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه بوده ایم. عمومًا ارتش سوریه در پاسخ به این 

تجاوزها راهبرد تدافعی داشته و سعی کرده با سامانه های پدافندی و دفاع موشکی این حمالت 

را دفع کند. حال سؤالی که ایجاد می شود این است که چرا با وجود این تجاوزها، شاهد پاسخ 

متناسب از سوی ارتش این کشور نبوده ایم که به نظر می رسد این امر دالیل مختلف سیاسی امنیتی 

و نظامی دارد.

اهداف رژیم صهیونیستی از کنش گری در بحران سوریه

بعد از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ بازیگران متعدد داخلی، منطقه ای و بین المللی با 

اهداف خاص وارد عرصه سیاسی، امنیتی و نظامی این بحران شده اند. یکی از این بازیگران رژیم 

صهیونیستی بوده و برای کسب منافع سیاسی و امنیتی خود به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ایفای 

نقش پرداخته است. مهم ترین این اهداف عبارت اند از:

کسب مشروعیت و فراهم شدن تنش زدایی با برخی از کشورهای عربی؛

تغییر نظام سوریه]۱[، تضعیف تمامیت ارضی سوریه]۲[ و بی ثباتی سازی آن در جهت 

تشکیل دولت ضعیف و به عبارت دیگر ضعیف شدن ساختاری سوریه؛

ممانعت از ایجاد بازدارندگی مؤثر توسط سوریه و حزب اهلل لبنان؛
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خروج قضیه فلسطین از اولویت های جهان عرب و اسالم ممانعت از ائتالف سازی فراگیر 

کشورهای عربی و اسالمی؛

غیریت سازی جدید در جهان اسالم با فعال شدن فتنه شیعه و سنی بجای غیریت صهیونیسم.

و  می کند  سقوط  سوریه  نظام  زمانی  اندک  در  می کردند  تصور  ابتدا صهیونیست ها  در 

محور مقاومت با یک چالش جدی روبرو می شود ولی به تدریج با کسب پیروزی های این محور 

در سوریه، عراق، یمن و لبنان این محور به تثبیت و تقویت جایگاه خود پرداخت و به قدرتی 

غیرقابل انکار تبدیل شد. به خصوص جمهوری اسالمی ایران و حزب اهلل لبنان در طول این بحران به 

بازیگران قدرتمند مؤثر منطقه ای تبدیل شده اند و این بازیگری و نقش تا حدودی از سوی بسیاری 

از کشورها و قدرت ها پذیرفته شد. 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. گفتنی است 

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.

این وضعیت رژیم صهیونیستی را به سمت موازنه سازی به ویژه موازنه تهدید سوق داده 

است. این رژیم در راستای این موازنه سازی تالش کرده با امنیتی کردن حضور محور مقاومت 

به ویژه جمهوری اسالمی ایران در سوریه، راهبردی چند سطحی را دنبال کند. در سطح اول، موازنه 

سازی شکل مستقیم به خود می گیرد یعنی تالش می کند به لحاظ ژئوپلیتیکی، ظرفیت های ضد 

محور مقاومت منطقه غرب آسیا را شناسایی و با بهره گرفتن از آنها نقاط قوت این محور را در 

منطقه موازنه نماید. الزم به ذکر است گاهی این موازنه به شکل احاله مسئولیت صورت می گیرد؛ 

برای مثال رژیم صهیونیستی با نزدیکی به محور محافظه کار منطقه به رهبری عربستان سعودی و 
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استفاده از نیروهای نیابتی آنها سعی دارد ایران و محور مقاومت را در سوریه تحت فشار قرار  دهد. 

در سطح دوم موازنه از راه دور است که با بهره گیری از متحدان خود در مناطق مختلف غرب 

آسیا صورت می گیرد؛ برای مثال با افزایش تحرکات ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورها در 

خلیج فارس، به گسترش حوزه تهدیدات جمهوری اسالمی ایران می پردازد. در سطح سوم به دلیل 

اینکه تهدید درک شده توسط رژیم صهیونیستی از سوی جمهوری اسالمی ایران دارای فاصله 

جغرافیایی است و همچنین از هزینه های درگیری باال برخوردار است، این رژیم سعی دارد با 

حمالت نظامی محدود و کنترل شده به منافع ایران در پیرامون مرزهایش با سوریه برای باال بردن 

هزینه هم پیمانی با ایران، ضمن باال نرفتن هزینه های درگیری، پاسخی مستقیم به تهدیدات بدهد. 

در راستای این راهبردها به خصوص در سطح سوم، اسرائیل در نزدیک به سه سال اخیر به ادعای 

صهیونیست ها بیش از دویست حمله نظامی به سوریه انجام داده اند]۳[.

دالیل عدم  پاسخ دهی متناسب سوریه به حمالت رژیم صهیونیستی

در این سال ها ارتش سوریه نیز سعی کرده به فراخور توان دفاعی خود با این روند به مقابله 

برخیزد. اما آنچه در این مورد می توان گفت این است که به جز چند عملیات پدافندی موفق و 

همچنین هدف قرار دادن جنگنده اف ۱6 رژیم صهیونیستی در فوریه ۲۰۱8، شاهد اقدام متناسب و 

پاسخ های تالفی جویانه مؤثر و قابل مالحظه ای از سوی ارتش سوریه در قبال این حمالت نبوده ایم. 

این امر دالیل متعدد سیاسی، امنیتی و نظامی دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از:

اولویت مدیریت بحران داخلی برای نظام سوریه: همان طور که اشاره شد، نظام سوریه 

از سال ۲۰۱۱ درگیر یک جنگ تمام عیار با نیروهای تروریست موردِ حمایت بازیگران منطقه ای 
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و فرامنطقه ای است. در این شرایط اولویت این نظام، مدیریت بحران کنونی و تسلط بر اراضی 

سوریه است. به نظر می رسد مقامات سوری ورود این کشور به یک جنگ خارجی به ویژه با رژیم 

صهیونیستی را مانعی جدی در تحقق اهداف خود می دانند. در این شرایط اگرچه ارتش سوریه برای 

حفظ امنیت، اقدام به دفاع از خود می کند ولی اقدامات تالفی جویانه را موکول به آینده می کند. 

این امر را می توان در موضع گیری ها مقامات سیاسی و نظامی سوریه مشاهده کرد که بیان می دارند 

پاسخ این حمالت را در زمان مناسب آن خواهند داد.

قدرت نظامی رژیم صهیونیستی: یکی از راهبردهای دائمی رژیم صهیونیستی، تقویت بنیه 

نظامی برای حفظ برتری نظامی در منطقه غرب آسیا است و در این راستا مورد حمایت همه جانبه 

قدرت های بزرگ نیز است به طوری که این رژیم دارای انواع تسلیحات پیشرفته تهاجمی و تدافعی 

متعارف و غیرمتعارف است. برای مثال رژیم صهیونیستی، دارای یک سامانه دفاع موشکی متنوع 

با عنوان گنبد آهنین است یا در مثال دیگر دارای جنگنده نسل پنجم F-۳5 )جنگنده نسل پنجم و 

رادار گریز]۴[( است. این قدرت نظامی فوق الذکر در شرایط فعلی ممکن است با توجه به تجربه 

تاریخی سوریه در جنگ ۱967 و همچنین درگیری در جنگ با تروریست ها، برخی از مقامات 

سیاسی و فرماندهان ارتش سوریه را تاکنون در مورد اقدام نظامی تهاجمی و تالفی جویانه دچار 

تردید کند.

تالش صهیونیست ها برای وارد کردن آمریکا به جنگ فراگیر در سوریه: گفتنی است 

آمریکا با رژیم صهیونیستی بعد از جنگ جهانی دوم دارای روابط استراتژیک است و این روابط 

در بحران سوریه به انواع مختلف بروز کرده است، همچون: 1- دخالت نظامی در شمال و شرق 

نزدیکی  در  سوریه  معارضین  تقویت  برای  رژیم صهیونیستی  و  اردن  با  همکاری  سوریه؛ ۲- 

بلندی های جوالن و جنوب؛ ۳- رایزنی با روس ها برای کاهش حضور ایران و محور مقاومت در 
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جنوب سوریه. به نظر می رسد این رژیم اقدامات ضد ایرانی کاخ سفید را در سوریه کافی نمی داند 

و خواهان برخورد جدی تر است. به نظر برخی از تحلیلگران و ناظران بین المللی، رژیم صهیونیستی 

قصد دارد با ادامه تجاوزهای خود به سوریه، جنگ محدود یا فراگیری را با محور مقاومت آغاز 

نماید تا بتواند به این وسیله با مجبور کردن آمریکا به دخالت نظامی اقدام به تضعیف محور 

مقاومت نماید. ایاالت متحده آمریکا اگرچه در سال های اخیر سعی کرده کمتر در مسائل منطقه 

غرب آسیا دخالت کند اما به نظر می رسد در صورت هرگونه خطر و تهدید احتمالی به خصوص 

از سوی جمهوری اسالمی ایران وارد عمل شود و این امر به عنوان یک پشتوانه امنیتی جدی مطرح 

است. به نظر می رسد مقامات سوری و محور مقاومت، تاکنون آغاز هرگونه جنگ جدید با رژیم 

صهیونیستی را در شرایط کنونی زمینه ساز تقویت ائتالف غربی، عبری و عربی برای تضعیف 

محور مقاومت می دانند.

عدم تمایل روسیه: با توجه به بازیگری مؤثر روسیه در بحران سوریه به خصوص از سال 

۲۰۱5، به نظر می رسد این کشور تمایلی به درگیری سوریه و رژیم صهیونیستی ندارد و در این 

زمینه نقش فعالی بازی می کند. در مورد دالیل این امر می توان به مواردی اشاره کرد همچون: 

۱- به نظر می رسد روس ها هرگونه تغییر در موازنه قوا در منطقه غرب آسیا را در جهت منافع 

غرب می داند؛ ۲- به دلیل حضور پررنگ صهیونیست های روس تبار در ساختار سیاسی، امنیتی و 

نظامی رژیم صهیونیستی و البی های صهیونیست ها در روسیه و همچنین سفرهای متعدد مقامات 

صهیونیست همچون بنیامین نتانیاهو به مسکو برای تقویت همکاری ها، روابط نسبتًا خوبی میان 

رژیم صهیونیستی و روسیه وجود دارد؛ ۳- روس ها بر این باورند جنگ رژیم صهیونیستی و 

سوریه، بسترساز از بین رفتن دستاوردهای این کشور برای حفظ نظام سوریه خواهد بود.
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تغییر شرایط و ضرورت پاسخ گویی

به نظر می رسد با توجه به شرایط جدید منطقه، زمان تغییر راهبرد صبر استراتژیک در 

بحران سوریه فرا رسیده است و نظام سوریه می تواند در جهت پاسخ متناسب اقدام نماید. این شرایط 

عبارت اند از:

توان نظامی ارتش سوریه: موفقیت های نیروهای مسلح سوریه در سال های اخیر موجب 

تقویت موضع نظامی این کشور در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی شده است زیرا از یک سو در 

صحنه داخلی و بین المللی، نظام سوریه را به عنوان یک نظام امنیت ساز معرفی کرده که در مبارزه با 

تروریسم تکفیری به نوعی با ارزش های جامعه بین المللی در موضوع مبارزه با تروریسم منطبق است 

و همین امر موجب کسب مشروعیت بیشتر این نظام در جامعه بین الملل شده است. از سوی دیگر 

نظام سوریه بعد از نزدیک به هشت سال مبارزه با تروریسم و تحمل هزینه های فروان همچنان از 

قدرت عملیاتی فوق العاده ای برخوردار است و توان اجرای عملیات های در این سطح را داراست. 

حال این توان نظامی در کنار توان نظامی محور مقاومت می تواند نتایج تصاعدی دربر داشته باشد. 

توان نظامی محور مقاومت در حوزه های کیفیت نظامی، موشکی، دفاع موشکی، پدافندی، پهپادی 

و کیفیت  موشکی  دفاع  مطلوب  کارایی  عدم  مقابل  در  است.  تقویت شده  تندرو  قایق های  و 

نظامی رژیم صهیونیستی موجب شده تا معادالت تا حدودی تغییر کند. این امر به خصوص بعد از 

سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایرانی، افزایش قدرت تهاجمی و بازدارندگی حزب اهلل 

لبنان و همچنین توان انصاراهلل در هدف قرار دادن اهدافی در عمق امارات متحده عربی و عربستان 

سعودی، تغییر معادالت را به اثبات رساند.

عدم تمایل آمریکا به جنگ جدید در منطقه غرب آسیا: همان طور که بیان شد رژیم 
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صهیونیستی امنیت خود را به روابط استراتژیک با آمریکا گره زده است و همواره به دنبال تقویت 

حضور آمریکا و درگیر کردن آن با مسائل منطقه است. عدم پاسخ متناسب آمریکا به سرنگونی 

اقدام خاصی در قبال حوادث  انگلیسی و همچنین عدم  پهپاد جاسوسی اش و توقیف نفت کش 

فجیره و انفجار نفت کش ها، روندی را ترسیم کرد که بر اساس آن، آمریکا تمایلی به ورود به 

یک جنگ جدید در منطقه غرب آسیا نداشته باشد. هزینه های سنگین البی گری صهیونیست ها نیز 

خروجی مطلوب برای این رژیم نداشته است. پاسخ متناسب ارتش سوریه در شرایط فعلی ممکن 

است از سطح ماجراجویی این رژیم در سوریه بکاهد و قدرت بازدارندگی این ارتش را افزایش 

دهد.

وجود بسترهایی برای تحول جبهه جوالن: جبهه جوالن به دلیل جایگاه ویژه و همچنین 

تسلط  به طوری که  است  برخوردار  مقاومت  محور  برای  زیادی  اهمیت  از  آن  گونه  لوال  نقش 

بر این منطقه ضمن متصل شدن جبهه شمال به منطقه کرانه باختری، رژیم صهیونیستی را در 

محاصره محور مقاومت قرار می دهد و در تحرک نظامی و امنیتی آن اختالل ایجاد می کند. تقویت 

ژئوپلیتیک محور مقاومت در سال های اخیر زمینه را برای تحول منطقه جوالن به یک جبهه فعال 

فراهم کرده است و رژیم صهیونیستی بیش از نگرانی از اقدام نظامی محور مقاومت در این منطقه، 

نگران این تحول ژئوپلیتیکی است. به نظر می رسد در شرایط فعلی پاسخ متناسب ارتش سوریه به 

حمالت رژیم صهیونیستی می تواند بسترهای این تحول ژئوپلیتیک را فراهم سازد.

 



اندیشکده راهربدی تبیین
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جمع بندی

در جمع بندی این مطالب می توان گفت ارتش سوریه به دالیل سیاسی، امنیتی و نظامی 

تاکنون پاسخ متناسبی به ماجراجویی های نظامی رژیم صهیونیستی در این کشور نداده است ولی 

به نظر می رسد این ارتش می تواند با توجه به تحوالتی همچون افزایش توان نظامی محور مقاومت، 

عدم تمایل آمریکا به ورود به جنگ جدید و وجود بسترهای الزم برای تحول ژئوپلیتیک جوالن، 

در راهبرد صبر استراتژیک خود تجدیدنظر کند. در این رابطه عناصر محور مقاومت می بایست با 

رصد دقیق تحوالت و اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی، راهبردهای متناسب را در برابر تداوم 

تجاوزهای این رژیم علیه منافع محور مقاومت در سوریه بازتعریف کنند.

 



حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه؛ چرا دمشق پاسخ منی دهد؟
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