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چکیده
استدالل این مقاله این است که هرچند اندیشمندان منتقددی نظیدر یدررا پدری ،اورن
باراک و گابریل شفر به استقالل و نفرذ ارتش اسرائیل در حرزه مدنی اشاره میکنندد،
اما بخشهای مهمی از این مداخالت را نادیده میگیرند کده نتیجده آن غافدلشددن از
نکات اساسی در زمینه روابط دولت و ارتش در رژیم صهیرنیستی است .نفدرذ ارتدش
اسرائیل در دولت و نهادهای مدنی از چهار طرید عمدده صدررت مدیپدذیرد :ارائده
ترصیههای سیاسی و اطالعات استراتژیک به دولت ،شکلدهی بده افکدار عمدرمی در
اسرائیل ،حکمرانی ارتش در مناط اشداالی بده بهانده مقاب ده بدا انتفاةدف ف سد ین و
بهدستگرفتن مهمترین پستهای عرصف سیاست ترسط افسران نظدامی .ایدن نرشدتار
این مسئ ه را مرکز ترجه قرار خراهد داد که هرچند ارتش اسرائیل در پیشبرد اهددا
خرد در برخی برهههای زمانی نامرف برده است ،اما با کاربست سازوکارهای متعددی
در سیاستهای این رژیم تأثیری عمی میگذارد.
واژگان کلیدی :راب ه دولت -ارتش ،تصمیمگیدری ،دمرکراسدی ،رژیدم صهیرنیسدتی،
کنترل مدنی.

 استادیار ،دانشکده حقرق و ع ر سیاسی دانشگاه تهران

hamed81@gmail.com

فص نامه م العات راهبردی  سال بیست و دو  شماره اول  بهار   2۳۱8شماره مس سل 8۳

011

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  38بهار 93

مقدمه
بسیاری از نظریه پردازان ع ر سیاسدی معتقدندد کده کنتدرل دولدت و قدرای مددنی بدر ارتدش و
ج رگیری از دخالت ارتش در امرر مدنی کشرر ،شاخصف ک یدی برای وجرد و بقای نظدا لیبدرال
دمرکراسی میباشدد .از مهدمتدرین نظریدات در ایدن خصدر

 ،تئدرری روابدط ارتدش -دولدت

هانتینگترن ( )2۱82است که بر بیطرفی سیاسی ارتش از یکسر و کنتدرل ارتدش ترسدط بخدش
غیرنظامی و مدنی تأکید دارد .از دیدگاه وی ،این شرایط گرچه قرای نظامی را بده لاداس سیاسدی
تضعیف مینماید؛ امّا به لااس نظامی کشرر و ارتدش را قدرتمنددتر مدیسدازد .(Huntington,

)1981برای اعمال کنترل بر ارتش داگالس بالند 2معتقد اسدت امکاندات سدختافدزاری شدامل
قرانین ،کنترل وزارت دفاع ترسط نهادهای مدنی ،وجرد کمیتههای نظدارتی پارلمدانی و همیندین
ساختار نر افزاری شامل ارزشها ،نُرمها و اصرل لیبرال دمرکراسدی بدرای تنظدیم رفتدار و راب ده
ارتش -دولت ةدروری اسدت ) .(Bland, 2001بده همدین دلیدل اسدت کده نظدا هدای لیبدرال
دمرکراسی ،بر ةرورت وجرد ارتش حرفهای با نظارت و کنترل دولت مدنی تأکید دارندد .جدک
پررتر 0ماق مؤسسه م العات راهبردی ارتش آمریکا معتقد است که "بهطرر طبیعی در نظا های
دمکراتیک ،ارتش باید در کنترل نهادهای مشروع مددنی باشدد" ) .(Porter, 2010: 12بدهعندران
نمرنه انتقال دولتهای ترتالیتر اروپای شرقی به نظا های لیبرال دمرکراسی در دهدف  ۱2و بعدد از
فروپاشی شرروی ،شدیداً به کنترل نهادهای قری مدنی بر ارتش ،وابسته برد (.)Mannitz, 2012
در این مقاله ،این دیدگاه نظری در خصر

رژیم صهیرنیستی مادرر تا یدل قدرار گرفتده

است و این سؤال م رح شده است که ارتش در رژیم صهیرنیسدتی چگرنده خدرد را از کنتدرل
نهادهای مددنی آزاد کدرده و از طرید چده عدرام ی خدرد را بده اصد یتدرین بدازیگر صدانه
سیاستگذاری و تصمیمگیری دولتی بدل کرده است؟ این نرشتار پس از مرور ادبیدات ع مدی
مرجرد ،به واکاوی چهار روش اص ی نفرذ نظامیان در امرر غیرنظامی میپردازد سپس به بعضی
از چالشهای پیشروی این دخالتها نیز اشاره خراهد کرد .م العه روابدط دولدت -ارتدش در
اسرائیل از آن جهت حائز اهمیت است که در ماافل غربی معمرالً رژیم صهیرنیستی بدهعندران
1. Douglas Bland
2. Jack Porter
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"تنها دمرکراسی" در خاورمیانه معرفدی مدیشدرد ،در حدالی کده از مهدمتدرین شاخصدههدای
دمرکراسی عد دخالت نهادهای نظامی در امرر غیرنظامی میباشد.
دیدگاههای آکادمیک در خصر

روابط دولت و ارتدش در اسدرائیل عمددتاً در دو دسدته

قابل طبقهبندی است .از یکسر متفکرین «سنتگرا» با تکیه بر آرای مرریس جانریتز 2و رابدین
لرکها  0ابعاد شک ی و نهدادی ایدن روابدط را مادرر بررسدی قدرار داده و ایدنچندین اسدتنتا
مینمایند که تفکیک درخدرر تدرجهی میدان بخدش مددنی و نظدامی در اسدرائیل وجدرد دارد؛
بهگرنهای کده بخدش مددنی در ایدن میدان غالد تدر اسدت (.)Barak and Sheffer, 2010
اندیشمندانی نظیر جانریتز و لرکها ازاینرو سنتگرا ق مداد مدیشدرند کده در حدین بررسدی
روابط رسمی نهادها ،رویکردی سازهانگارانه و عم کردگرا در قبال روابط دولت د ارتش دارند.
برجستهترین نمرنه این طیف از آرا مربرط به رویکرد سیاسی هانتینگترن است که بده ترصدیف
ارتشی حرفهای میپردازد که با مرزهای مشخص از جامعه تفکیک مدیشدرد .بده ایدن ترتید ،
کنترل مدنی مقتدری بر بخش نظامی وجرد دارد که از طری قرانین و مقررات حاصل میشدرد
و همینین این ادارک وجرد دارد که اعضای بخش نظامی تنها در حرزة نظامی عمل میکنندد و
میبایست بهلااس سیاسی بیطر
پیروان مکت

باشند (.)Peri, 2006: 5

سنتگرا معتقدند که مرزهایی کامالً تفکیکپذیر میان دولت و قدرای نظدامی

در اسرائیل وجرد دارد و تعامل میان این دو بخش عمدتاً به مسائل امنیت م ی تادید میشدرد.
در این دسدته ،متفکریندی چدرن دن هدررویتز ۳بده ورود نیروهدای نظدامی اسدرائیل در حدرزة
مسئرلیتهای مدنی مانند کشاورزی ،شهرکسازی و آمرزشوپرورش اذعان دارند؛ اما حتی این
دسته از صاح نظران چنین ورودی را به مثابه نرعی «شراکت» میدان جامعده مددنی و افسدران
نظامی ت قی میکنند؛ شراکتی که در آن بخش مدنی در رأس کنترل امرر است .این اندیشمندان
روابط مدنی -نظامی در اسرائیل را هماهنگ می دانند ومعتقدند که در چدارچر

ایدن روابدط،

بخش نظامی ابزاری با نظارت کامل جهت اجرای سیاست های دولت است .عالوه بدر ایدن ،در
چنین چارچربی بخش نظامی از نظا سیاسدی و احدزا

سیاسدی منفدک اسدت ( Horowitz,
1. Morris Janowitz
2. Robin Luckham
3. Dan Horowitz
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 .)1977طیف سنتگرا همینین به مبانی دمکراتیک مستاکم و قرا دمرکراسی اسرائیل اشداره
دارد که بهرغم درگیری در جنگهای متعدد و مسائل امنیتدی ،سیاسدتمداران بدر بخدش نظدامی
کنترل کامل دارند (.)Lewis, 2006
از سری دیگر ،دیدگاه های متأخرتری در میان برخی اندیشمندان وجرد دارد کده مدیتدران
آنها را در زمرة رویکردهای «انتقادی» ق مداد کرد .انتشار کتا

یررا پری بدا عندران «در میدان

نبردها و گ رلهها :ارتش اسرائیل در سیاست» نق ف ع فی در این حرکدت فکدری بدرد .امدروزه
بخشی از صاح نظران سرشناس در ماافل ع می رویکردی نقادانه در قبال نقش بخش نظامی
در امرر مدنی اتخاذ کردهاند ( .)Barak and Sheffer, 2010ایدن گدروه کده صداح نظراندی
همیرن یررا پری ،2اورن باراک 0و گابریل شفر ۳پرچمداران آن بده شدمار مدیآیندد ،رویکدرد
سنتگرای مبتنی بر ترجه به نهادهای رسمی را مررد انتقاد قرار میدهندد .گرچده اندیشدمندان
گروه دو در خصر
در اسرائیل اختال

چگرنگی تشریح روابط دولت و نهادهای مدنی با ارتش و قرای نظامی
نظرهایی با یکدیگر دارند ،اما با ایدن حدال معتقدندد کده کنتدرل دولدت و

نهادهای مدنی بر بخش نظامی در اسرائیل ةعیف است .این نرشتار اگرچه رویکرد ک دی ایدن
گروه را میپذیرد؛ اما بر آن است تا نشان دهد که این اندیشمندان انتقادگرا نیز حرزههای مهمی
از مداخالت ارتش در حرزه سیاستگذاری را نادیده گرفتهاند و تصریری جامع از میزان نفدرذ
ارتش در جامعه و دولت رژیم صهیرنیستی ارائه ندادهاندد .اصد یتدرین دعداوی ایدن گدروه از
اندیشمندان را میتران در دو حرزه طبقهبندی نمرد:
الف .نفرذ ارتش اسرائیل در دولت و نهادهای مدنی از طری ترصیههدای سیاسدی و ارائده
اطالعات؛
 .نقش ارتش در شکلگیری افکار عمرمی در اسرائیل.
این نرشتار پس از پرداختن به حرزههای فرقالذکر ،دو مسیر حائز اهمیت را معرفی میکند
که ارتش از طری آن بر فرایند سیاستگذاری و تصمیمگیری در اسرائیل تأثیر مدیگدذارد؛ امدا
تاکنرن ترسط اندیشمندان نادیده گرفته شده است:
1. Yoram Peri
2. Oren Barak
3. Gabriel Sheffer
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الف .مقاب ه با انتفاةف ف س ین؛
 .افسران نظامی اسرائیل که وارد عرصف سیاست میشرند.

الف .تأثیرگذاری در تصمیمگیریها
یکی از وظایف اص ی ارتش رژیم صهیرنیستی ارائه گزارش ارزیابی اطالعاتی به دولت اسدت.
این گزارشها حاوی اطالعات مهمی دربارة مسائل نظامی و امنیدت م دی بدرای دولدت اسدت.
افزون بر این ،در این گزارشها به بررسی عراق

اجرای یک سیاست در مقایسه بدا مسدیرهای

سیاسی جایگزین پرداخته میشرد .سازمان اطالعات نظامی ارتدش اسدرائیل 2مرسدر بده آمدان
بهطرر خا

مسئرل تهیه گزارشهای «برآوردهای اطالعات م ی» 0است و ایدن مسدئرلیت بده

ارتقای جایگاه این سازمان در مقایسه با سایر نهادهای امنیتدی و اطالعداتی همیدرن مرسداد و
سازمان اطالعات و امنیت داخ ی( ۳شاباک) کمک کرده است .در حالی که گزارشهای بدرآورد
اطالعات م ی در ایاالت متاده آمریکا ترسط شررای اطالعات م ی و بدا اسدتفاده از اطالعدات
مارمانه دریافتشده از  2۱آژانس اطالعاتی تهیه میشرد ،در اسرائیل ارتش بهطدرر اناصداری
مسئرلیت تهیف این گزارشهای مارمانه را برعهده دارد .ش رمر گازیت ،4رئیس پیشین سدازمان
اطالعات نظامی ارتش اسرائیل این مسئ ه را به خربی تبیدین کدرده اسدت« :در اسدرائیل ندرعی
اناصار در خصر

مسائل امنیتی وجرد دارد ...با وجرد چنین اناصاری ،هیچ شانسدی بدرای

دیگر بازیگران در دولت جهت ارائه برنامه و سیاسدت جدایگزین بداقی نمدیماندد؛ زیدرا هدیچ
بازیگری زیرساختهای الز را برای جمعآوری اطالعات و انجا ارزیابیهای الز در اختیدار
ندارد ...این وةعیت نفرذ چشمگیر ارتش بر سیاستگذاری در اسرائیل و ممانعت از هر گرنده
تالشی برای پیشنهاد و اجرای سیاستی متفاوت را ترجیه میکند(Peri, 2006: 50-51( ».

روابط پرتنش و خصمانه اسرائیل با کشررهای همسایه و تهدیدهای مداو ناشی از جندگ،
تداعیگر این برده که بازوی اطالعداتی ارتدش اسدرائیل مسدئرل ارائده مشداوره بده دولدت در
)1. Military Intelligence Directorate (MID
)2. National Intelligence Estimates (NIE
)3. Israel Security Agency (ISA
4. Sholomo Gazit
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طیف وسیعی از مسائل مربرط به سیاست خارجی باشد .به بیان ژنرال آویزر یداری،2

رئیس پیشین بخش پژوهشی سازمان اطالعات نظامی ارتش اسرائیل« ،تهدیدهای جهدانی ع یده
اسرائیل سازمان اطالعات نظامی را مجبرر میکند که با امرر و مسدائل ایددئرلرژیک و سیاسدی
نیز درگیری داشته باشد( ».همدان )48 :جایگداه غالد

سدازمان اطالعدات نظدامی در سداختار

اطالعاتی اسرائیل در راستای ارائه تصریر مد نظر از دشمنان اسرائیل فرصت بدینظیدری بدرای
این سازمان فراهم میسازد .عالوه بر این ،ارتش اسرائیل خرد را صرفاً به ارائه اطالعات خا به
دولت مادود نکرده است؛ ب که درک و «ارزیابی» خرد را از آنیه از اطالعدات بدر مدیآیدد و
گزینههایی که پیشروست ،را نیز به دولت ارائه میدهد.
دن مریدور ،0عضر صاح نفرذ حدز

لیکدرد و وزیدر پیشدین اطالعدات و اندرژی اتمدی

اسرائیل ،بهرهگیری ارتش از این وةعیت را به این صررت و بهخربی تشریح میکند« :مالقدات
با نظامیان سناریریی ثابت دارد .نمایندگان نظدامی سده گزینده را م درح مدیکنندد :گزیندف اول
میتراند بسیار کارآمد باشد؛ اما ریسک زیادی دارد و شانس مرفقیت آن اندک است؛ گزینف دو
ممکن است مرفقیتآمیز باشد و خ ری ندارد؛ اما دارای تأثیری اندک است و نهایتاً گزینف سر
که در واقع از همان ابتدا گزینه مد نظر آنهاست .کار به جایی رسیده است که من صرفاً به آنهدا
میگریم باث را از همان گزیندف سدر شدروع کنیدد( ».همدان )۲0 :در واقدع مدیتدران گفدت،
گزینههای دولت در شرای ی تعریف میشرد که در چارچر

آن قددرت و نفدرذ چشدمگیری

برای ارتش اسرائیل به وجرد آورده است.
سازمان اطالعات نظامی تنها بازوی ارتش برای اعمال نفرذ بر دولت نیست؛ ب کده سدازمان
برنامه ریزی ارتش اسرائیل نیز نقش مشابهی دارد .این سازمان ندهتنهدا مسدئرلیت برنامدهریدزی
راهبردی برای امرر نظامی را برعهده دارد؛ ب که برنامهریزی خرد را از منظری ک ی و م ی انجا
میدهد که شامل حرزههای سیاسی و حتی اقتصادی است .افسران سازمان برنامهریدزی ارتدش
نقش مهمی در ارائف «برنامههای ص ح» پس از جنگهای بزرگ اسرائیل را ایفا کردهاند .پدس از
جنگ «یر کیپرر» در سال  ،2۱7۳اعضای این سازمان نظامی در مذاکراتی شدرکت کردندد کده

1. Aviezer Yaari
2. Dan Meridor

011

نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیمگیری اسرائیل

منجر به امضای تراف نامههای عق نشینی با سرریه و مصر شد .در سالهای بعدد نیدز سدازمان
برنامهریزی نقش ک یدی در طرح فرایند مذاکرات با مصر ایفا کرد که به امضای قدرارداد کمد
دیرید در سال  2۱78منتج گردید .در این مذاکرات ،آوراها تامیر 2رئیس سازمان برنامدهریدزی
ارتش ریاست کمیته بین وزارتی اسرائیل را بر عهده داشت؛ کمیتهای که پیشنریس مذاکرات را
تهیه میکرد .تامیر عالوه بر این عضر هیئت مذاکرهکننده نیز برد (.)Peri, 2006: 56-58
در واقع ،این نرع مشارکت رسمی یک مقا نظامی در فرایندی دیپ ماتیدک رخددادی ندادر
نیست .از آن جم ه افسران ارتش عضر تیم دیپ ماتیک اسرائیل در مدذاکرات متارکدف جندگ در
رودس در سال  2۱4۱بردند .در پی وقرع باران سرئز نیز ارتش نقشی اساسدی در مدذاکره بدر
سر خرو اسرائیل از صارای سینا ایفا کرد .پس از ترافقات اس ر ،اسااق رابین ،نخستوزیدر
اسرائیل آمنرن شاهاک ،معاون رئیس ستاد مشترک ارتش را بهعنران رئیس هیئت مذاکرهکننده با
طر

ف س ینی منصر

کرد .این تیم مذاکرهکننده شامل دو کمیته میشدد کده یکدی بده امدرر

نظامی ودیگری به امرر غیرنظامی مربرط برد .سرلشکر اوزی دایان ،0رئیس سازمان برنامهریزی
ارتش بهعنران رئیس کمیته نظامی منصدر

شدد و سرلشدکر دنیدل روثزچی دد ،رئدیس واحدد

هماهنگ کنندة فعالیت های دولتی در اراةدی (اشداالی) ۳وزارت جندگ ،ریاسدت کمیتدف امدرر
غیرنظامی را برعهده گرفت.
در حقیقت ،نهادهای نظامی و امنیتی نقش پررنگتری را در مقایسه با دستگاه دیپ ماسی در
مذاکرات و اجرای تراف ها با اعرا

ایفا کردند .از همدین روسدت کده کدارمی گی درن ،رئدیس

پیشین سازمان اطالعات داخ ی شین بت گفته اسدت« :در کمدال احتدرا بده اقددامات سیاسدی
انجا شده ترسط اوری ساویر و جرئل سینگر از وزارت خارجه اسرائیل و ابدر عدالء از طدر
ف س ینی که چارچر

تراف را ایجاد کردند ،این ارتش و سازمان اطالعدات و امنیدت داخ دی

اسرائیل برد که ماترای تراف را در این چارچر

قرار داد)Peri, 2006: 65( ».

1. Avraham Tamir
2. Uzi Dayan
3. Coordinator of Government Activities in the Territories
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ب .شکلدهی به افکار عمومی در اسرائیل
ارتش نقش مهمی در شکلدهی به افکار عمرمی در اسرائیل در خصر
بهطرر خا

مناقشات با ف سد ین

و روابط با کشررهای عربی همسایه بهطررک ی ایفا میکند .بهعنران نمرنده ،گیدل

ایال ،2استاد دانشگاه ک مبیا به پژوهش در اینباره پرداخته است که اطالعات نظامی اسرائیل بده
چه ترتی

ارتباط نزدیکی با شخصیتهای آکادمیکی دارد که درباره خاورمیانه تاقی میکنندد.

م العه این استاد دانشگاه نشان میدهد که این همکاری غیررسدمی میدان دو طدر

چگرنده از

همان آغاز تأسیس رژیم صهیرنیستی شکل گرفته و به چه صررت از دهه  ۱2میالدی بدین سر
و با تأسیس مؤسسه «شی ره» 0در دانشگاه تلآویر این همکاری نمردی جدیتدر و نظدا منددتر
یافته است .این مؤسسه که همکاری تنگاتنگی بدا واحدد پژوهشدی اطالعدات نظدامی داشدت،
گزارشهای کشرری و تا یلهای مربرط به خاورمیانه تهیه میکرد .مهمتر از این ،اعضای ایدن
مؤسسه به تا یلگران مسائل مربرط به اعرا

در رسانهها تبدیل شدند .به گفته ایال ،این سنت

همکاری میان نظامیان و دانشگاهیانی که در رسانهها هم تا یل ارائه میدهند ،تا به امروز ادامده
داشته و در راستای ایجاد تصریری دلخراه و مد نظر از مناقشه اسرائیل با ف س ینیها برده است
(.)Eyal, 2002
نمرنف دیگر همکاریهای کنرنی میان اطالعات نظامی و ماافدل آکادمیدک مربدرط بده ایجداد
«مؤسسف م العات امنیت م ی» ۳است .این مؤسسه در سال  022۱آغداز بده کدار کدرد و بدا مرکدز
م العات راهبردی جافی 4دانشگاه تلآویر ادغدا شدد .آهدارون یداریر ،۲رئدیس پیشدین سدازمان
اطالعات نظامی اسرائیل مرکز جافی را در سال  2۱77در دانشدگاه تدلآویدر و بدا هدد م العدف
مسائل خاورمیانه و امنیت م ی اسرائیل راهاندازی کرده برد .اکنرن مؤسسدف م العدات امنیدت م دی
بهعنران یک «مؤسسه خارجی» دانشگاه تلآویر به حسا

میآید و مددیریت آن برعهدده آمدرس

یادلین ۱است که در سالهای  022۱تا  0222ریاست اطالعات ارتش اسرائیل را برعهدده داشدت.
1. Gil Eyal
2. Shiloh Institute
3. Institute for National Security Studies
4. Jaffee Center for Strategic Studies
5. Aharon Yariv
6. Amos Yadlin
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مأمرریت رسمی این مؤسسه شامل همکداری در حدرزه «منداظرات عمدرمی» و همیندین «ارائده
پیشنهاد به افراد تصمیمگیرنده» است (.)The Institute for National Security Studies 2019
نقش ارتش در جهتدهی به افکار عمرمی در اسرائیل مسئ ه مارمانهای به شمار نمیآیدد.
همانطرری که آریل شارون با صراحت اشاره کرده است« :ما ژنرالها نه تنها برای ابراز نظرات
خرد ،ب که برای اعمال نفرذ در نظرات دیگران از هر حقی بهرهمند هستیم .آنیه بهطدرر عمدده
در جهتدهی اذهان عمرمی در اسرائیل تامیل میشرد ،نظرات ارتدش اسدت» ( Peri, 2006:

 .)228یکی از مهمترین عرام ی که اجازه میدهد ارتش اسرائیل نقش بسزایی در جهتدهی به
افکار عمرمی داشته باشد ،مابربیت آن در میان اسرائی یهاست .آخرین نظرسنجی کده ترسدط
مؤسسه دمرکراسی اسرائیل انجا شد ،نشان مدیدهدد کده ارتدش اسدرائیل بدا میدزان اطمیندان
8۲50درصد نهادی است که اسرائی یها بیشترین اعتماد را به آن دارند .در همین حدال ،پارلمدان
اسرائیل (کنست) و احزا

سیاسی این رژیم به ترتی

تنها مررد اعتماد  ۲057و ۳452درصدد از

شرکتکنندگان در این نظرسنجی بردند (.)Zarchin, 2012
یکی از ابزارهایی که ارتش اسرائیل برای اعمال نفرذ در افکار عمرمی از آن بهره میگیدرد،
رسانه است .زمانی که پای صابت دربارة مسائل اطالعاتی ،امنیتی و نظامی بده میدان مدیآیدد،
منابع اطالعاتی بسیار نادر هستند و ارتش و دیگر نهادهای امنیتی دسترسی به این اطالعدات را
کنترل میکنند .ارتش اسرائیل با مرفقیت ترانسته است از این ابزار استفاده نمرده و خبرنگارانی
را که میترانند ایدن قبیدل گدزارشهدا را پرشدش دهندد ،کنتدرل کندد .یکدی از مکدانیز هدای
بهکارگرفتهشده در این راستا صدور مجرز برای خبرنگاران فعال در حرزة نظامی است .در واقع
پرشش اخبار نظامی تنها حرزه خبری در اسرائیل است که خبرنگاران آن نیازمند دریافت تأییدد
رسمی از آژانسهایی هستند که اخبارشان را پرشش میدهند .عالوه بر این ،ارتش اسرائیل این
اختیار را دارد که درباره مرةرعاتی که خبرنگاران میترانند پرشش دهند ،تصدمیمگیدری کندد.
بهعنران مثال ،افکار عمرمی در اسرائیل تا پیش از سال  022۲اطالعی از این مسئ ه نداشت کده
ارتش در دهه  ۱2در جنر

لبنان تا چه میزان و تا چه عمقی وارد جنگ شده است .این امر از

طری ج رگیری از ورود خبرنگاران به من قه صررت گرفت .حتی زمانی که اطالعات مربدرط
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به این زمینه منتشر شد ،این امر نه از طری خبرنگاران ،ب که از طری افشاگریهای فرمانددهان
ارشد مرکز فرماندهی شمالی اسرائیل صررت گرفت (.)Peri, 2010
ارتش اسرائیل همینین بهعنران منبع اص ی اطالعات و تا یلها دربداره همسدایگان عدر
اسرائیل و مهمتر از همه ف س ینیهای ساکن نرار غزه و کرانده بداختری بده شدمار مدیرود .در
مراردی ،افسران نظامی اسرائیل خرد شخصاً بهعنران صاح نظر و تا یلگر در رسانهها درباره
مسائل مربرط به اعرا

اظهار نظر مدیکنندد .دندی روبینسدتین ،2خبرنگدار کهندهکدار روزنامده

هاآرتص و از سترننریسان کنرنی روزنامه کالکالیست ،منبع قدرت نفرذ ارتدش اسدرائیل را بده
این صررت ترةیح میدهد« :در یک مق ع زمانی ،من شخصاً به نرعی یک منبع خبری برد و
اطالعاتی را درباره آنیه رخ میداد ،ارائه میکرد  .امروز تاییر بزرگی در تعدادل قددرت میدان
خبرنگاران و آژانس های اطالعاتی اسرائیل صررت گرفته است .سیستم اطالعاتی اسرائیل که با
مناط مخت ف درگیر است ،هزاران تن را به خدمت میگیرد .ابزارهای الکترونیک آنها را قدادر
میسازد که بشنرند ،ببینند و بمباران کنند .من چگرنه میتدرانم از طرید مصداحبه بدا افدراد و
روزنامه خراندن با چنین افرادی رقابت کنم» ( .)Rubinstein, 2006یررا پری مددعی اسدت
یکی از دالیل عمده نفرذ بخش نظامی برخبرنگاران ،نداممکن بدردن برقدراری تمداس مسدتقیم
رسانه های اسرائیل با اعرا

است و این امر حتی بعد از دهه  ۱2نیز بهرغم فراهمشددن امکدان

برقراری تماس ادامه داشته است .بهعنران مثال هیچکدا از رسانههای اسرائیل تاکنرن هدیچگداه
دفتری در امان یا قاهره نداشتهاند (.)Peri, 2010: 102
روش دیگر نفرذ بر خبرنگاران این است که بسدیاری از خبرنگداران دورة خددمت ذخیدره
خرد را در ارتش خدمت میکنند .فعالیت بهعندران افسدر روابدط عمدرمی در ارتدش در دوران
باران امری است که الجر نقش خبرنگاران را بهعنران منتقدین دولدت اسدرائیل تادت تدأثیر
قرار میدهد .بهعنران نمرنه ،در جریان جنگ اول خ یج فارس ایدو دیسنییک ،0دبیدر روزنامده
معاریر در ت ریزیرن گفت« :من قبل از هر چیز یک اسرائی ی و یک افسدر مشدارل بده خددمت
ذخیرة ارتش اسرائیل و تنها پس از آن ،دبیر یک روزنامه هستم» ( .)Peri, 2010: 104در واقع

1. Danny Rubinstein
2. Ido Dissenchik
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بسیاری از افراد شاخص رسانهای اسرائیل دورة خددمت نظدامی خدرد را در یکدی از نهادهدای
رسانهای ارتش همیرن رادیر ارتش مرسر به «گالی زاهال» 2یا ژورندال نظدامی

«بدا-ماچانده»0

پشتسر گذاشتهاند  .بسیاری از این افراد همانندد سدایر شدهروندان اسدرائی ی کده بدرای انجدا
خدمت ذخیره فراخرانده میشرند ،دورة خدمت ذخیرة خرد را در همان واحدی انجا میدهند
که خدمت اجباری خرد را در آن انجا دادهاند.
عالوه بر این دو منبع قدرت و نفرذ نظامی ،میتران دو مسیر نافذ دیگر را نیز م درح کدرد
که از طری آن بخش نظامی به اعمال نفرذ در مسائل غیرنظامی میپردازد .این دو شدامل تدأثیر
انتفاةه ف س ینیها و ورود افسران نظامی به حرزة سیاست میشرد .مرةرعاتی که تداکنرن در
م العات روابط دولت و ارتش اسرائیل ترسط اندیشمندان نادیده گرفته شدهاند.

ج .انتفاضه
فرایند سیاستزدایی از ارتش اسرائیل در طرل دو دهه نخست تشکیل رژیم صهیرنیسدتی آغداز
شد؛ اما این فرایند با آغاز جنگ شش روزه در سال  2۱۱7و اشاال کرانف بداختری و ندرار غدزه
روندی معکرس گرفت .در چنین شرای ی ارتش اسرائیل نهتنهدا مسدئرلیت تسدخیر نظدامی در
جنگ را برعهده داشت ،ب که مسئرلیت حکرمت و فرمانروایی بر ف س ینیها را که در آن زمدان
با مقررات اسرائیل اداره میشدند ،را نیزعهدهدار برد .در واقع این ژنرالها بردندد کده در عمدل
حکرمتداری میکردندد .از آن زمدان بده بعدد ،شدعبهای از ارتدش اسدرائیل بدا عندران واحدد
«هماهنگکنندة فعالیتهای دولتی در اراةی» ،درسرزمینهایی کده پدس از شدکلگیدری رژیدم
صهیرنیستی اشاال شده است حکرمت میکند .براساس آنیه در پایگداه اینترنتدی رسدمی ایدن
واحد آمده است ،مأمرریت آن ارتقا و اجرای سیاستهای دولت اسرائیل در امرر مدنی ،تسهیل
مسائل انسانی و اجرای پروژههای زیرساختی واقتصادی در کرانه بداختری و ندرار غدزه اسدت.
عالوه بر این ،این واحد سرپرستی ارتباط و هماهنگی با مقا های ف س ینی و مرد ف سد ین در
نرار غزه و کرانف باختری را بر عهده دارد .این واحد در چارچر

بخش دیگری از فعالیتها و
1. Galei Zahal
2. Ba-Machaneh
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تعامالت خرد با جامعف بینالم ی ،مسئرلیت تسهیل فعالیت سازمانهای بینالم ی در نرار غدزه
و کرانف باختری در حرزههای زیرسداختی ،بهداشدتی ،آمدرزش و پدرورش ،مسدکن وهمیندین
اجدرای برنامدههدای کمدکهدای بشردوسدتانه را عهدده دار اسدت ( The Coordinator of

.)Government Activities In The Territories Unit, 2019
با ادامف بیش از پنج دهه اشاال کرانه باختری و نرار غزه کده بدیش دو سدر حیدات رژیدم
اسرائیل را تشکیل میدهد و با عنایت به این امر که انجدا مسدئرلیتهدای حکمراندی در ایدن
مناط به بخش نظامی سپرده شده و ارتش بهطرر رسدمی پدروژههدای زیرسداختی ،آمرزشدی،
ساختوساز یا حتی برنامههای به ظاهر «انساندوسدتانه» را عهددهدار اسدت در عمدل مرةدرع
جدایی ارتش و قرای نظامی از دولت و قرای مدنی در اسرائیل بیمعناست .اگدر جندگ شدش
روزه ارتش اسرائیل را وارد بخش غیرنظامی کرد ،دو مدر انتفاةدف ف سد ین ایدن دخالدت را
تاکیم و تشدید نمرد .این مسئ ه به خصر

در خصر

با انتفاةف دو کده در سدال 0222

آغاز شد و خرنبارتر و طرالنیتر از انتفاةه نخست برد ،بیشتر صدق میکند .هراس از حمالت
ف س ینیها و حس میهنپرستی ةد ف س ینی روزافزون در میان عمر مرد اسرائیل همگی بده
این تفسیر میشد که ارتش به جایگاهی ارتقا پیددا کندد کده دربدارة سیاسدتهدای مربدرط بده
ف س ینیها تصمیمگیری نماید .به بیان سرتی

زیر دروری« ،2جنگ مداو ع یه ترور ،شدرای ی

را ایجاد نمرد که در آن فرماندهان نظامی افرادی شدند که چارچر
مشخص میکنند» (. )Peri, 2006: 256در واقع سرکر

سیاستهدای اسدرائیل را

خشرنتآمیز انتفاةه ترسدط ارتدش

رژیم صهیرنیستی که طی آن هزاران ف س ینی بیگناه به قتل رسیدند منجر به افزایش جایگداه و
نفرذ هرچه بیشتر این نهاد نظامی گردید.
یکی از اص ی ترین دالیل پررنگ ترشدن نقش ارتش در سیاستگذاری اسرائیل ایدن اسدت
که در جنگهای خیابانی و ةدشررش تمایز میدان نقدش واحددهای نظدامی و دولتدی در عمدل
ممکن نیست و این دو مسئرلیت در هم مدیآمیزندد .اندیشدمندان پذیرفتدهاندد کده در جرامدع
دمکراتیک به هنگا جنگ های متعار

نیز نظارت بخش مدنی بر امرر نظامی ،آزادیهای مدنی

1. Zeev Drori

000

نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیمگیری اسرائیل

و آزادی بیان مادود میشرد .این مناقشه با ف س ینیها را میتران «مناقشدف کدمشددت» 2ت قدی
کرد اص الحی که اغ

برای ترصیف مناقشات داخ ی دربردارندة جنگهای چریکدی بدهکدار

میرود .ویژگی تعریفشده در این نرع مناقشات این است که معمرالً چندوجهی برده و شدامل
ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی میشرند .بااینهمه ارتش اسرائیل مجبرر برده که برای مقاب ه
با باران طی سال های اخیر ساختار دانشی گسترده ،پیییده و متنرعی را ایجاد کند .این مسدئ ه
شکافی درخرر ترجه میان س ح دانش و منابع بخش نظامی با بخش مدنی ایجداد کدرده اسدت
( .)Michael, 2010همینین احتماالً از همین روست که دولدتهدای اسدرائیل یکدی پدس از
دیگری همراره از کارکنان نظامی در جریان مذاکرات دیپ ماتیک با ف س ینیها استفاده کردهاند.
مناقشات کنرنی اسرائیل با ف س ینیها همینین در تشکیل نرعی فرهنگ امنیتدی در جامعده و
سیاست اسرائیل اثرگذار برده است .اوری بن-الیزر 0که اسرائیل را «م تی مس ح» میداند ،ترةدیح
میدهد که این رژیم از فرهنگی م ی رنج میبرد که راهکدار نظدامی بدرای مشدکالت سیاسدی را
مقدس میشمارد و سربازان و ارتدش را در رأس جامعده قدرار مدیدهدد ( .)Peri, 2006: 22در
حالی که اظهارات بن-الیزر تا حدی درست به نظر میرسد ،با این حال مدیتدران ادعدا کدرد کده
سیاستمداران اسرائی ی در مقایسه با نظامیان به دلیل وجرد چنین رویکردی بیشتر شایستف سدرزنش
هستند؛ چرا که دولت هیچ برنامف مشخصی برای حلوفصل سیاسی این مناقشه ندارد و درنتیجده،
انتظار مرد دخالت ارتش اسرائیل با راهکارهای نظامی است .یعنی در غیا

راهبدردی سیاسدی و

مرف درباره ناره برخررد با مسئ ه ف س ین ،ارتش اسرائیل خألها را هم در حرزه نظدامی و هدم
در حرزه سیاسی پر میکند و بازیگر مارری میگردد .این نقدش مادرری در یکدی از خداطرات
مارتین ایندیک ۳،سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل م رح شده است:
«در سپتامبر  ،2۱۱۲دقایقی پیش از آنکه دو طدر

(ف سد ینی و اسدرائی ی) بدرای امضدای

تراف اس ر در کاخ سفید گرد هم آیند ،ایالن بیران ،فرماندده فرمانددهی مرکدزی اسدرائیل وارد
اتاق رئیسجمهررآمریکا شد و باث شدیدی بین او و رابین درگرفت .این فرمانده مدعی بدرد
که رابین نباید با آنیه در تراف در شر

امضا دربارة خ رط استقرار نیروهای نظامی جدید در
1. Low intensity conflict
2. Uri Ben-Eliezer
3. Martin Indyk
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الخ یل 2آمده برد ،مرافقت کند .رابین وارد مجادلهای طرالنی و پر سروصدا با این ژنرال شدد و
بقیه ما از جم ه رئیسجمهرر میبایست منتظر می ماندیم که این دو به بادث پایدان دهندد .مدا
شگفتزده بردیم .حتی در خرا

هم تصرر نمیکردیم که چنین وةعیتی بین نخسدتوزیدر و

یکی از ژندرالهدایش اتفداق بیفتدد .همدف ایدن اتفداقهدا در کداخ سدفید و در مقابدل دیددگان
رئیسجمهرری آمریکا رخ داد .این اتفاق کامالً دور از باور برد» (.)Peri, 2006: 68-69

د .سیاستمداران ژنرال
ورود فرماندهان نظامی به عرصف سیاست پس از کنارهگیری از ارتدش ،تاریخیدهای دیدرین در
اسرائیل دارد .در سالهای  2۱48تا  ،022۲از میان  27رئیس سدتاد مشدترک کده برتدرین مقدا
نظامی رژیم صهیرنیستی است 24 ،تن از آنان پس از بازنشستگی وارد عرصف سیاسی شددهاندد
( .)Lewis, 2006همینین از میان شش نخستوزیر اخیر اسرائیل ،همه آنهدا بدرای مددتی بدا
سمت مشخص نظامی در ارتش فعالیت کردهاند و پنج نفر از آنها سربازان دارای مددال افتخدار
برده اند .آریل شارون به مدت بیش از  0۲سدال در ارتدش اسدرائیل فعالیدت کدرد و بدا درجده
سرلشکر بازنشست شد .ایهرد باراک نیز به مدت  ۳۲سال در ارتدش فعالیدت کدرد و درنهایدت
بهعنران چهاردهمین رئیس ستاد مشترک انتخا

شد .همینین شیمرن پدرز در سدال  2۱47بده

هاگانا که یک سازمان شبه نظامی یهردی وفادار به ایدئرلرژی صهیرنیسم برد ،پیرست و دیریدد
بن-گرریرن او را یک سال بعد بهعندران فرماندده نیروهدای دریدایی اسدرائیل منصدر

نمدرد.

اسااق رابین نیز سابقه نظامی طرالنی در پروندده خدرد دارد و در جریدان جندگ شدش روزه،
ریاست ستاد مشترک ارتش اسرائیل را برعهده داشت .بنیامین نتانیاهر نیز در اواخدر دهدف  ۱2و
اوایل دهف  72از فرماندهان یگان تکاوری فرق ویدژه سدتاد کدل فرمانددهی و عم یدات ارتدش
اسرائیل مرسر به «سایرت متکل» 0برد .حتی ایهرد اولمرت نیز که در میان شش نخسدتوزیدر
اخیر کم افتخارترین نظامی به شمار میرود ،بهعنران سرباز جنگی در تی

پیدادهنظدا جدرالنی

خدمت کرده است ( .)Jewish Virtual Library, 2019در حالی که خدمت سدربازی بدرای
1. Hebron
2. Sayeret Matkal
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شهروندان اسرائی ی بیشتر از  28سال اجباری است نکته جال
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ترجده دربداره نخسدتوزیدران

پیشین اسرائیل این است که سابقهای طرالنی و درخشان در کسرتهای نظامی داشتهاند کده از
الزامات مررد نیاز خدمت سربازی بسیار فراتر برده است.
ورود نظامیان پیشین به فضای سیاسی تنها به ژنرالهای عالیمقا مادود نمیشرد .بهعنران
مثال ،زمانی که ایهرد باراک نخستوزیدر اسدرائیل شدد ،در دفتدر خدرد «ادارة صد ح» ویدژهای
راهاندازی کرده برد که در آن افسران بازنشسته یا شاغل مشارل به کار بردند و ریاست آنهدا را
سرهنگ شائرل آری ی 2برعهده داشت .این سرهنگ مسئرلیت مذاکرات بدا طدر

ف سد ینی را

عهدهدار برد .ورود شخصیتهای نظامی به فضای سیاست همینین تنها به قره مجریف اسدرائیل
مادود نمیشرد .بهعنران مثال ،از سال  2۱84تدا  022۳در تمدامی پدنج دوره از ادوار مج دس
نمایندگان اسرائیل (کنست) دستکم  22عضر از  202عضر قره مقننه جزو افسدران نظدامی بدا
درجه سرهنگ یا باالتر بردهاند ( .)Klein, 1999عالوه بر این ،دورة انتظار بدرای افسدرانی کده
قصد ورود به فضای سیاسی را دارند ،بسیار کرتاه است .این دوره برای افرادی که مدیخراهندد
در انتخابات کنست شرکت کنند 222 ،روز و برای افرادی که قصد تصدی سدمتهدای وزارت
را دارند ،شش ماه است (.)Peri, 2006: 262
به واقع خدمت نظامی در اسرائیل یک شرط الز بسیار مهم برای تصدی سمتهای ک یدی و
صاح نفرذ به شمار میآید و برای جرانان اسرائی ی نقشدی مهدم در فرایندد جامعدهپدذیری دارد
( .)Sucharov, 2005: 69در روزهای نخست تشدکیل رژیدم صهیرنیسدتی ،خددمت در ارتدش
نقشی مهم در پذیرفتهشدن مهاجران جدید در جامعه داشدت .خددمت سدربازی دو مرح دهای در
اسرائیل و جنگهایی که این رژیم بهطرر مکرر درگیر آن برده است ،باعدث شدده کده ارتدش بده
مسیری مهم در راستای تشکیل هریت م ی تبدیل شدرد .خددمت نظدامی در واقدع آیدینگدذاری
بهسری بزرگسالشدن برای بسیاری از جرانان اسرائی ی به شمار میآید ( .)Klein, 1999بسیاری
از دانشجریان اسرائی ی پس از خدمت سربازی در ارتش تاصیل را آغاز میکنندد و احتمدال دارد
در دوران دانشجریی نیز برای انجا خدمت ذخیره فراخرانده شرند .به همین دلیل است که گفتده
میشرد «تما اسرائی یها سربازانی هستند که یازده ماه سال در مرخصی هستند» (این تأویل بدرای
1. Shaul Arieli
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اولینبار ترسط یگال یادین ،2رئیس پیشین ستاد مشترک م درح شدد و بیدانگر آن اسدت کده کدل
جامعه اسرائیل ارتش آن ماسر

میشرند ).آشر آریان 0معتقد است ارتباط خانرادههای اسرائی ی

و ارتش به حمایت ةمنی عمر مرد از سیاستهای ارتش منجر شده اسدت؛ هرچندد او معتقدد
است که از زمان جنگ یر کیپرر این ارتباط به آرامدی روبده تضدعیف گذاشدته اسدت .مدیتدران
نتیجهگیری کرد که از آنجا که ارتش نقش حائز اهمیتی در جامعف اسرائیل دارد ،طبیعتاً قددرت آن
نیز به همان اندازه زیاد خراهد برد (.)Arian, 2005: 324-336

ه .چالشهای نفوذ نظامیان در سیاست
تا بدینجا این نرشتار به دستهبندی و ترةیح دربارة راههایی کده ارتدش از طرید آن در امدرر
نظامی و مدنی اعمال نفرذ میکند ،پرداخته است ،با ایدن حدال ارتدش اسدرائیل درپدیشبدردن
اهدا

خرد همیشه مرف نبرده و درگیر بعضی چالشها نیز برده است .این امر بهخصر

در

زمینه تأثیرگذاری ارتش بر رسانه و افکار عمرمی صدادق اسدت .از دهدف  82و  ۱2بددین سدر،
دانشمندان حرزه ع ر اجتماعی اسرائی ی در بررسدی تداریخ ایدن رژیدم و تعدامالت نظدامی و
سیاسی آن ،مرةعی نقادانهتر داشتهاند ( .)Barak and Sheffer, 2010بدهعندران مثدال ،پدری
اذعان دارد که از اوایل دهه  ۱2به این سر ،رسانههای اسرائیل در قبال امدرر نظدامی و سیاسدی
بهطرر روزافزون رویکردهای متنرع و انتقادی داشتهاند؛ هرچند وی معتقد است این رویکردهدا
در قال

انتقادهای بنیادین از ارتش نیست و نقدهای م رح شدده «مترجده ناکدامی در اجدرای

سیاستها است تا نفس سیاستها» ( .)Peri, 2010بررسی دقی خروجی رسانهها در اسدرائیل
طی سالیان اخیر حاکی از آن است که سیاستهای نظامی مهمی ازجم ه رویکرد ارتش در قبال
انتفاةه و اشاال اراةی ف س ینیها و ورود نظامیان به امرر مدنی بهطرر مداو مررد انتقاد قرار
گرفته است و حتی مسئ ه حساس و مارمانف هستهای و شکنجف زندانیان ترسط شین بدت هدم
از نگاه رسانهها در اسرائیل پنهدان نماندده اسدت .ازایدنرو ،هرچندد ارتدش اسدرائیل در عمدل
میکرشد تا افکار عمرمی را از طری رسانه شکل دهد؛ اما این نهاد نظامی تنها یک صدا و البته
1. Yigael Yadin
2. Asher Arian

001

نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیمگیری اسرائیل

صدایی رسا در میان صداهای متعددی است که بر افکار عمرمی در اسدرائیل تدأثیر مدیگدذارد.
البته ذکر این نکته ةروری است که این نقدها در زمینه اتخاذ تاکتیدک و روشهدای کارآمددتر
برده است و نه در زمینه اهدا

و استراتژیهای ک دی رژیدم صهیرنیسدتی (امدرری کده مدررد

حمایت تمامی ارکان قدرت و بخش درخرر ترجهی از جامعه این رژیم است).
چالش مهم دیگری که نهادهای نظامی اسرائیل دچار آن هسدتند تفرقده مرجدرد در ارتدش
است .ارتش اسرائیل دارای شکافهایی عمی است و اغ
همیرن صهیرنیسم کار ،صهیرنیسم تجدیدنظر ط د
مخت ف افسران ارتش در خصر

مکات

فکدری مخت دف صهیرنیسدم

و صهیرنیسدم مدذهبی میدان طیدفهدای

مرةرعات مهمی نظیر مذاکرات با ف س ینیها جریان دارد.

بهعنران مثال ،در جریان عق نشینی اسرائیل از غزه در سال  022۲مخالفتهای بسیار جدی در
داخل ارتش در این باره وجرد داشت .همینین مخالفدتهدایی اساسدی در ارتدش اسدرائیل در
جریان جنگ لبنان در سال  2۱80وجرد داشت که به استعفا ،تظاهرات و امضای طرمار ترسدط
برخی افسران نظامی منتج شد .حتی زمانی که به عرصف سیاست سازمانیافته میرسیم ،ارتش از
جناحهای مخت فی تشکیل میشرد که در فضای عمرمی حضرر دارند .بهعندران مثدال ،شدررای
ص ح و امنیت 2که سازمانی متشکل از افسران پیشین عالیرتبه اسرائیل است ،از «تبادل زمین در
ازای ص ح» و قرارداد اس ر دفاع میکندد ( .).The Peace and Security Council, 2014از
سری دیگر ،شررای دیگری تقریباً با همین ندا  0کده ادارة آن نیدز برعهددة بسدیاری از افسدران
نظامی پیشین است ،با رویکرد قب ی مخالف است و از ادامف اشاال تمامی اراةی با هد

تأمین

نیازهای امنیتی اسرائیل دفاع میکند ( .)Arian, 2005: 332در واقع چنین اخدتال نظراتدی در
طیف متنرعی از احزا

و گروههای سیاسی-از حز

لیکرد و کارگر گرفته تا هیسدتادروت ۳و

ص ح همین حاال -4که افسران بازنشسته برای ورود انتخا

میکنند ،درخرر مالحظه اسدت .از

همین روی ،سخن گفتن از یک بخش نظامی یا یک ارتش واحد بدهعندران نهدادی یکپارچده و
همگن که متشکل از مرةعی مشخص و یکسان در مقابل بخش مدنی باشد ،دشرار است.
1. Council for Peace and Security
2. Security and Peace Council
3. Histadrut
4. Peace Now
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البته همان طرر که تاکنرن اشاره شده است این اختالفات عمدتاً در زمینه روش و تاکتیدک
نیل به اهدا
احزا

صهیرنیسم و منافع رژیم اسرائیل و نه خرد اهدا

داخ ی اسرائیل (بهجز احزا

جزئیات آن با یکدیگر اختال

برده اسدت؛ چدرا کده تمدامی

عر ) به آرمانهای صهیرنیسم وفادار میباشند و تنها در
ارتش و اختالفات درون آن

دیدگاه دارند .این امر در خصر

نیز صادق است .بهعنران مثال طی ترافقات اس ر و بعد از آن (مرسر بده اسد ر  )0تنهدا  0الدی
۳درصد از اراةی کرانه باختری (کده خدرد فقدط حددود  02اراةدی ف سد ین مدیباشدد) بده
ف س ینیها واگذار گردید .در عرض رژیم صهرنیستی ترانست از طری این مذاکرات انتفاةده
اول را که نزدیک شش سال برد اقتصاد این رژیم را ف ج کرده بدرد ،پایدان دهدد .مدذاکرات بده
اص الح ص ح نهتنها منجربهبهبرد وجهه رژیم صهیرنیستی بهخصر

در جرامع غربی گردیدد؛

ب که این رژیم ترانست طی سالهای  2۱۱2الی  2۱۱4اقتصاد خرد را 42درصدد رشدد دهدد و
صادرات خرد را  ۲4درصد افزایش دهد ) .(Aruri, 2003این در حالی است کده طدی همدین
مدت وةعیت اقتصادی ف س ینیها بدتر گردید و تعداد شهرکنشدینان صهیرنیسدتی در کرانده
باختری از  222هزار نفر هنگا شروع فرایند ص ح در دهه  ،۱2امروزه به جمعیتی بالغ بر بدیش
از نیم می یرن نفر افزایش یافت .از همه این مسدائل مهدمتدر ،ایدن مدذاکرات منجربده رسدمیت
شناختهشدن اسرائیل و صهیرنیسم ترسط سدازمان آزادیبخدش ف سد ین گردیدد .تمدامی ایدن
دستاوردها با عق

نشینی از بخشی بسیار کرچک از سدرزمینهدای اشداالی میسدر گردیدد .بدا

وجرد این در زمینه مذاکرات ص ح در داخل اسرائیل اختالفات گسترده وجدرد داشدت؛ چراکده
احزا

مذهبی و راستگرا مخالف عق نشینی از حتی «یک قد » از این اراةی فارغ از فرایدد

بسیار زیاد آن بردند .این اختالفات در ارتش اسرائیل نیز وجرد داشت .بدهعندران مثدال بخدش
مهمی از ارتش ،همیرن ایهرد باراک که آن زمان رئیس ستاد مشترک برد ،از این دیددگاه دفداع
میکرد که این رژیم باید پیش از مذاکره با ف س ینیها با طر

سرری وارد مذاکره شرد.

این اختالفات زمانی که باراک در اواخر دهف  ۱2نخستوزیر اسرائیل شدد نیدز ادامده پیددا
کرد ،زمانی که او وارد مناقشه ع نی با شائرل مرفاز ،رئیس ستاد مشترک ارتش گردید و بخشی
از این مناقشه به مراةع مرفاز در مخالفت با خرو از جنر

لبنان مربدرط مدیشدد .مرفداز و

سایر اعضای ارشد ارتش اسرائیل با باراک برسر ارزیابی هایشان از مدذاکرات کمد

دیریدد بدا
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عریقات نیز اختال نظر داشتند و این ادعا را م رح میکردند که رهبر طدر

ف سد ینی

هیچ نیتی برای امضای تراف با اسرائیل نددارد و در واقدع خدرد را بدرای تقابدل نظدامی آمداده
میکند .بعدها بین آریل شارون و نظامیان حامی او بدا بخدشهدای دیگدر ارتدش در خصدر
خرو یکجانبه از نرار غزه که معتقد بردند ف س ینیها این اقدا را بهعنران شکست اسدرائیل
ت قی خراهند کرد ،اختال

بهوجرد آمد (.)202

عد اجماع در ارتش به سردرگمی افکار عمرمی اسرائیل در خصر

سیاستهای ک یددی

این رژیم نیز شده است .افکار عمرمی اسرائیل در اوایل دهف  ۱2عمدتاً مراف فرایند مدذاکرات
اس ر برد .همینین این عمر اسرائیل برد که در وه ه اول ،دست بده انتخدا

رابدین بدهعندران

نخست وزیر زد و رابین همان کاندیدایی برد که بده دسدتیابی بده ترافد بدا دولدت خردمختدار
ف س ین ظر

مدت شش ماه تا یک سال متعهد شده برد ( .)Shlaim, 2000: 498با این حال

این حمایت به مرور زمان کاهش پیدا کرد .نمایف اس ر 2که نشان دهنده حمایت افکدار عمدرمی
در اسرائیل از مذاکرات با ف س ینیهاسدت ،از  ۲454درصدد در اوت  2۱۱4بده 0۱58درصدد در
سپتامبر  0222کاهش یافت .هرچند تاییر تمایالت عمرمی از عرامل متعددی تأثیر پذیرفت؛ اما
بدون شک عد اجماع در میان نظامیان از مهمترین آنها برد.

نتیجهگیری
ارتش بازیگری مهم در رژیم صهیرنیستی است که بر سیاستهای غیرنظامی و سیاستگدذاری
عمرمی تأثیر میگذارد .ارتش اسدرائیل بدا ترصدیههدای سیاسدی و ارزیدابیهدای اطالعداتی در
تصمیمگیری های سیاسی و مدنی نفرذ میکند .ارتش همیندین روابدط مسدتاکمی بدا ماافدل
آکادمیک و رسانه های اسرائیل دارد و عالوه بر این ،آغاز انتفاةف ف سد ین و حضدرر گسدترده
افسران نظامی در دولت و کنسدت بده افدزایش قددرت ایدن نهداد نظدامی منجدر شدده اسدت.
مرةرعات مهمی که از سری بسیاری از اندیشمندانی کده رویکدردی انتقدادی در قبدال روابدط
مدنی -نظامی در اسرائیل دارند ،انکار شده یا کماهمیت تصرر شده است .با این حال این مقاله

1. Oslo Index
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همینین اشاره کرد که بهرغم تمامی نفرذی که در اختیدار ارتدش قدرار دارد ،ماددودیتهدایی
اندک اما واقعی در ترانایی آن برای شکلدادن به سیاستهای اسرائیل نیز وجرد دارد.
یافته دیگر مقاله نشان میدهد که بهرغم اینکه ادبیات نظری مررد استفاده متفکدرین غربدی،
در خصر

نظا های لیبرال دمرکراسی به راب ه ارتش و دولت (نهادهای مددنی) ترجده دارد،

این متفکرین ،عد کنترل دولت مدنی بر ارتش و ب که نفرذ ارتش در امرر سیاسی و مددنی در
اسرائیل را کامالً فرامرش کردهاند .به نظر میرسد این فرامرشی عامدانه ،سیاسدی و در راسدتای
حمایت از آن رژیم برده است؛ چرا که پذیرش نقد

فدرق ،صددمه جددّی بده تصدریری کده

رسانههای غربی طی سالهای اخیر در معرفی اسرائیل بهعنران یک نظدا «لیبدرال دمرکراسدی»
صررت دادهاند ،خراهد زد .بهعنران نمرنه ،بر اساس اعال مؤسسه  Freedom Houseمسدتقر
در آمریکا که کشررها را بر اساس س ح «آزادی» و «دمکراتیکبردن» طبقهبنددی مدینمایدد ،در
سال  022۱اسرائیل را تنها کشرر آزاد خاورمیانه معرفی مینماید (.)Freedom House, 2019
در حالی که این مقاله نشان میدهد اسرائیل در خصر

یکدی از اصدرلیتدرین شاخصدههدای

لیبرال دمرکراسی ،یعنی راب ه ارتش-د دولت کامالً مردود شده است .جال

ترجه است کده در

گزارش مؤسسه  Freedom Houseدر راب ه با اسرائیل ،حتی یکبار به کنتدرل و دخالدتهدای
مستمر ارتش اسرائیل بر دولدت و نهادهدای مددنی اشداره نشدده اسدت .در واقدع متفکدرین و
اتاقهای فکر غربی ،اسدتانداردهای دمکراتیدک را کده در م العده و ارزیدابی کشدررها اعمدال
مینمایند ،در خصر

اسرائیل کامالً نادیده گرفتهاند.

مهمترین مانع در مقابل تأثیرگذاری حداکثری ارتش اختالفات داخ ی این نهاد برده اسدت.
اختالفات در ارتش در واقع به اصل این م

برمیگردد کده ارتدش خدرد بخشدی از جامعدف

اسرائیل است .ازاینرو ،هیچ مرز مشخصی میان بخش نظامی و مدنی وجرد نددارد .افدزون بدر
این ،حتی اگر مرزی در میان این دو بخش مفروض گردد ،این مرز غالباً در حال تاییر و تارل
خراهد برد .بهعنران مثال ،وقتی دربارة غ بف شارون بدر ارتدش دربدارة برنامده عقد نشدینی از
صارای سیناء یا اعمال تصمیمات رابین در خصر

فرایند مذاکرات و ترافد اسد ر بدهرغدم

مخالفتهای ایهرد باراک ،رئیس ستاد مشترک وقت باث میکنیم ،آیا میتدرانیم ایدن مدرارد را
بهعنران پیروزی نهادهای مدنی بر بخش نظدامی دسدته بنددی کندیم؟ شدارون و رابدین هدر دو
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سابقه ای دیرین در ارتش داشته و بسیاری از افسران بازنشسته و مشدارل بده کدار را در دفداتر
خرد به کار گرفته بردند .در واقع ،خ رط تفکیککننده میان ارتش و سیاست و جامعه در رژیم
صهیرنیستی بسیار مبهمتر و در هم آمیختهتر از دیگر نظا های سیاسدی اسدت .از ایدن جهدت،
کاربست مدلهای غربی روابط مدنی -نظامی نظیر مدل هانتینگترن که به ارتشی حرفهای اشاره
دارد و آن را جدا از دولت و در عین حال تادت نظدارت نهادهدای مددنی مدیداندد ،در درک
وةعیت اسرائیل مثمرثمر نخراهد برد .از همین رو رویکردی چندوجهی که در آن ماهیت پریا
و پیییده روابط مدنی -نظامی رژیم صهیرنیستی مدنظر قرار گیرد ،برای ارائف ترةیح دقید تدر
دربارة این مرةرع مهم ةروری به نظر میرسد.

منابع
Arian, A. (2005), Politics in Israel: The Second Republic (Washington: CQ Press).
Aruri, N. (2003), Dishonest Broker: The U.S. Role in Israel and Palestine (Massachusetts: South End
Press).
Barak, O, and Sheffer, G. (May 2006), ‘Israel's Security Network and Its Impact.’ International Journal of
Middle East Studies, 38:2, 235-261.
Barak, O., and Sheffer, G. (2010), ‘The Study of Civil Military Relations in Israel.’ In Militarism and
Israeli Society, by Oren Barak and Gabriel Sheffer, (Bloomington: Indiana University Press), 14-41.
Bland, D. (2001), ‘Patters in Liberal Democratic Civil-Military Relations,’ Armed Forces and Society,
27:4, 525-540.
Cohen, S. (2010) ‘Civilian Control over the Army in Israel and France’ in Militarism and Israeli Society,
by Gabriel Sheffer and Oren Barak (Bloomington: Indiana University Press), 238-258.
Eyal, G. (2002), ‘Dangerous Liaisons between Military Intelligence and Middle Eastern Studies in Israel
’, heory and Society, 31:5, 653-693.
Freedom House (2019), Freedom in the World Report: Israel, Freedom House,
<https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/israel>, accessed: March 17, 2019.
Horowitz, D. (1977), ‘Is Israel a Garrison State?’ Jerusalem Quarterly, 4, 58-75.
Huntington, S. (1981), The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations
(Massachusetts: Belknap Press).
Jewish Virtual Library (2019). Prime Ministers of Israel. <http://www.jewishvirtuallibrary.
org/jsource/Politics/prime_ministers.html>, accessed March 17, 2019.
Klein, U. (1999), 'Our Best Boys': The Gendered Nature of Civil-Military Relations in Israel ’, Men and
Masculinities, 2: 47.
Lewis, S. W. (2006), ‘Foreword’ in Generals in the Cabinet Room by Yoram Peri (Washington: United
States Institute of Peace Press).
Mannitz, S. (2012), Democratic Civil-Military Relations: Soldiering in 21st Century Europe (London and
New York: Routledge).
Michael, K. (2010), ‘Military Knowledge and Weak Civilian Control in the Reality of Low Intensity
Conflict-The Israeli Case’ in Militarism and Israeli Society, by Gabriel Sheffer and Oren Barak
(Bloomington: Indiana University Press), 42-66.
Peri, Y. (2006), General in the Cabinet Room (Washington: United States Institute for Peace Press).
Peri, Y. (2010), ‘Intractable Conflict and the Media’ in Militarism and Israeli Society, by Gabriel Sheffer
and Oren Barak (Bloomington: Indiana University Press), 95-119.
Porter, J. (2010), ‘The Construction of Liberal Democracy: The Role of Civil-Military Institutions in
State and Nation-Building in West Germany and South Africa,’ The Strategic Studies Institute
(Carlisle, Pennsylvania: United States Army War College).
Sucharov, M. (2005), The International Self (Albany: State University of New York Press).
Shlaim, A. (2000), The Iron Wall (New York: Norton and Company).
Rubinstein, D. (2006), ‘Danny Rubinstein talks about himself, the Palestinians, the media and the
political
establishment’,
Keshev,
<http://www.keshev.org.il/en/interviews-with-journalists/
%D7%A7%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9F%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F.htm
l>, accessed October 2, 2014.

010

نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیمگیری اسرائیل

The Coordinator of Government Activities in the Territories Unit (2019), Who we are,
<http://www.cogat.mod.gov.il/en/about/Pages/default.aspx >, accessed October March 18, 2019.
The Institute for National Security Studies (2019), INSS, <http://www.inss.org.il/mission/>, accessed
March 8, 2019.
The Peace and Security Council (2014), Guiding Principles, <http://www.peace-security-council.org/
index.php?Cat=59>, accessed October 2, 2014.
Ulrich, M. P. (2002), Democratizing Communist Militaries: The Cases of the Czech and Russian Armed
Forces (Ann Arbor: The University of Michigan Press).
Ya’ar, E., and Hermann, T. (2001), The Peace Index, <http://www.peaceindex.org/indexMonthEng.
aspx?num=113&monthname=September>, accessed September 20, 2014.
Zarchin, T. (2012), Survey: IDF most trusted public body in Israel, political parties come up last,
<http://www.haaretz.com/news/national/survey-idf-most-trusted-public-body-in-israel-political-partiescome-up-last-1.463024>, acessed September 21, 2014.

