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 مقدمه
پردازان ع ر  سیاسدی معتقدندد کده کنتدرل دولدت و قدرای مددنی بدر ارتدش و          بسیاری از نظریه

نظدا  لیبدرال    یو بقا ج رگیری از دخالت ارتش در امرر مدنی کشرر، شاخصف ک یدی برای وجرد

دولدت   -روابدط ارتدش  ، تئدرری  خصدر  نظریدات در ایدن   تدرین  مهدم  باشدد. از دمرکراسی می

سر و کنتدرل ارتدش ترسدط بخدش     طرفی سیاسی ارتش از یک( است که بر بی2۱82هانتینگترن )

غیرنظامی و مدنی تأکید دارد. از دیدگاه وی، این شرایط گرچه قرای نظامی را بده لاداس سیاسدی    

 ,Huntington). سدازد امّا به لااس نظامی کشرر و ارتدش را قدرتمنددتر مدی    ؛نمایدتضعیف می

افدزاری شدامل   معتقد اسدت امکاندات سدخت    2برای اعمال کنترل بر ارتش داگالس بالند (1981

نظدارتی  پارلمدانی و همیندین    های قرانین، کنترل وزارت دفاع ترسط نهادهای مدنی، وجرد کمیته

 ها، نُرمها و اصرل لیبرال دمرکراسدی بدرای تنظدیم رفتدار و راب ده     افزاری شامل ارزشساختار نر 

هدای لیبدرال   . بده همدین دلیدل اسدت کده نظدا       (Bland, 2001)دولت ةدروری اسدت    -ارتش

نظارت و کنترل دولت مدنی تأکید دارندد. جدک    باای دمرکراسی، بر ةرورت وجرد ارتش حرفه

های طرر طبیعی در نظا به"ماق  مؤسسه م العات راهبردی ارتش آمریکا معتقد است که  0پررتر

 عندران بده  (Porter, 2010: 12). "دمکراتیک، ارتش باید در کنترل نهادهای مشروع مددنی باشدد  

و بعدد از   ۱2های لیبرال دمرکراسی در دهدف  های ترتالیتر اروپای شرقی به نظا نمرنه انتقال دولت

 (.Mannitz, 2012سته برد )فروپاشی شرروی، شدیداً به کنترل نهادهای قری  مدنی بر ارتش، واب

رر تا یدل قدرار گرفتده    اد یم صهیرنیستی مژر خصر در این مقاله، این دیدگاه نظری در 

ال م رح شده است که ارتش در رژیم صهیرنیسدتی چگرنده خدرد را از کنتدرل     ؤاست و این س

تدرین بدازیگر صدانه    نهادهای مددنی آزاد کدرده و از طرید  چده عدرام ی خدرد را بده اصد ی        

دولتی بدل کرده است؟ این نرشتار پس از مرور ادبیدات ع مدی   گیری یمگذاری و تصمسیاست

پردازد سپس به بعضی مرجرد، به واکاوی چهار روش اص ی نفرذ نظامیان در امرر غیرنظامی می

ارتدش در   -ها نیز اشاره خراهد کرد. م العه روابدط دولدت  روی این دخالتهای پیشاز چالش

 عندران بده رژیم صهیرنیستی  معمرالًحائز اهمیت است که در ماافل غربی اسرائیل از آن جهت 

                                                                                                   
1. Douglas Bland 

2. Jack Porter 
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هدای  شاخصده تدرین  مهدم  شدرد، در حدالی کده از   در خاورمیانه معرفدی مدی   "تنها دمرکراسی"

 باشد.  دمرکراسی عد  دخالت نهادهای نظامی در امرر غیرنظامی می

در دو دسدته   در اسدرائیل عمددتاً   دولت و ارتدش آکادمیک در خصر  روابط  هایدیدگاه

و رابدین   2با تکیه بر آرای مرریس جانریتز «گراسنت» متفکرینسر یک بندی است. ازقابل طبقه

چندین اسدتنتا    ایدن رر بررسدی قدرار داده و   اد ابعاد شک ی و نهدادی ایدن روابدط را م    0ها کلر

ئیل وجدرد دارد؛  اسدرا  در تدرجهی میدان بخدش مددنی و نظدامی      درخدرر  تفکیککه  نمایندمی

 .(Barak and Sheffer, 2010) تدر اسدت  ای کده بخدش مددنی در ایدن میدان غالد       گرنهبه

در حدین بررسدی   شدرند کده   گرا ق مداد مدی رو سنتاندیشمندانی نظیر جانریتز و لرکها  ازاین

 .دارند د ارتش وابط دولتدر قبال ر عم کردگرا و انگارانهسازهرویکردی روابط رسمی نهادها، 

است که بده ترصدیف    هانتینگترنترین نمرنه این طیف از آرا مربرط به رویکرد سیاسی برجسته

 ه ایدن ترتید ،  شدرد. بد  مشخص از جامعه تفکیک مدی  یپردازد که با مرزهامی ایحرفه یارتش

شدرد  کنترل مدنی مقتدری بر بخش نظامی وجرد دارد که از طری  قرانین و مقررات حاصل می

کنندد و  ادارک وجرد دارد که اعضای بخش نظامی تنها در حرزة نظامی عمل میاین همینین و 

 .(Peri, 2006: 5) طر  باشندلااس سیاسی بیبایست بهمی

نظدامی   یان دولت و قدرای پذیر متفکیک مرزهایی کامالً معتقدند کهگرا پیروان مکت  سنت

 شدرد. می تادیدبه مسائل امنیت م ی  و تعامل میان این دو بخش عمدتاً وجرد دارددر اسرائیل 

 اسدرائیل در حدرزة   نظدامی بده ورود نیروهدای    ۳متفکریندی چدرن دن هدررویتز   در این دسدته،  

اما حتی این  ؛دارند اذعان وپرورشو آمرزش سازیمدنی مانند کشاورزی، شهرک هایمسئرلیت

افسدران  عده مددنی و   میدان جام  «کتاشر»ابه نرعی ثمبه نظران چنین ورودی را دسته از صاح 

س کنترل امرر است. این اندیشمندان أکنند؛ شراکتی که در آن بخش مدنی در رنظامی ت قی می

 ،دانند ومعتقدند که در چدارچر  ایدن روابدط   در اسرائیل را هماهنگ می نظامی -مدنیروابط 

در  ،های دولت است. عالوه بدر ایدن  اجرای سیاست جهت نظارت کامل با بخش نظامی ابزاری

 ,Horowitz) اسدت  نفدک و احدزا  سیاسدی م   سیاسدی  چنین چارچربی بخش نظامی از نظا 

                                                                                                   
1. Morris Janowitz 

2. Robin Luckham 

3. Dan Horowitz 
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اشداره  اسرائیل دمرکراسی  قرا مستاکم و  دمکراتیک مبانیگرا همینین به سنت طیف .(1977

و مسائل امنیتدی، سیاسدتمداران بدر بخدش نظدامی       ی متعددهارغم درگیری در جنگدارد که به

 .(Lewis, 2006)کنترل کامل دارند 

 تدران در میان برخی اندیشمندان وجرد دارد کده مدی   متأخرتری هایدیدگاه ،از سری دیگر

در میدان  »انتشار کتا  یررا  پری بدا عندران    ق مداد کرد. «انتقادی»را در زمرة رویکردهای آنها 

فکدری بدرد. امدروزه     حرکدت نق ف ع فی در این  «ارتش اسرائیل در سیاست :هانبردها و گ رله

نظران سرشناس در ماافل ع می رویکردی نقادانه در قبال نقش بخش نظامی از صاح  خشیب

نظراندی  گدروه کده صداح    ایدن   .(Barak and Sheffer, 2010) انددر امرر مدنی اتخاذ کرده

 رویکدرد  ،آیندد داران آن بده شدمار مدی   پرچم ۳و گابریل شفر 0، اورن باراک2همیرن یررا  پری

دهندد. گرچده اندیشدمندان    نهادهای رسمی را مررد انتقاد قرار می به گرای مبتنی بر ترجهسنت

نظامی  قرایو نهادهای مدنی با ارتش و  ط دولتچگرنگی تشریح رواب خصر گروه دو  در 

دولدت و  کده کنتدرل    معتقدندد  ایدن حدال   اما با ،دارندبا یکدیگر ی هاینظر اختال در اسرائیل 

نرشتار اگرچه رویکرد ک دی ایدن   . این ةعیف است اسرائیلبر بخش نظامی در  نهادهای مدنی

مهمی های نیز حرزهاین اندیشمندان انتقادگرا که نشان دهد  تابر آن است  اما ؛پذیردگروه را می

و تصریری جامع از میزان نفدرذ  اند گذاری را نادیده گرفتهاز مداخالت ارتش در حرزه سیاست

ایدن گدروه از    دعداوی تدرین  اصد ی اندد.  دولت رژیم صهیرنیستی ارائه نداده ارتش در جامعه و

 :بندی نمردطبقه حرزهدو  درتران اندیشمندان را می

هدای سیاسدی و ارائده    از طری  ترصیه دولت و نهادهای مدنی دراسرائیل  ارتشنفرذ  .الف

 ؛اطالعات

 .گیری افکار عمرمی در اسرائیلدر شکل ارتشنقش  . 

 کندمعرفی میرا حائز اهمیت دو مسیر  الذکر،ی فرقهاحرزهاین نرشتار پس از پرداختن به 

امدا   ؛گدذارد مدی  در اسرائیل تأثیرگیری یمگذاری و تصمسیاست فرایند برآن از طری   ارتشه ک

 تاکنرن ترسط اندیشمندان نادیده گرفته شده است:

                                                                                                   
1. Yoram Peri 

2. Oren Barak 

3. Gabriel Sheffer 
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 ؛انتفاةف ف س ین مقاب ه با .الف

 .شرندکه وارد عرصف سیاست میاسرائیل افسران نظامی  . 

 

 هاگیریثیرگذاری در تصمیمأتالف. 
 .ارزیابی اطالعاتی به دولت اسدت  گزارشارائه  رژیم صهیرنیستی ارتش اص ی یکی از وظایف

. اسدت دربارة مسائل نظامی و امنیدت م دی بدرای دولدت      یمهماطالعات حاوی ها این گزارش

مسدیرهای  ها به بررسی عراق  اجرای یک سیاست در مقایسه بدا  در این گزارش ،افزون بر این

 آمدان  بده  مرسدر   2اسدرائیل  ارتدش  سازمان اطالعات نظامی شرد.سیاسی جایگزین پرداخته می

است و ایدن مسدئرلیت بده     0«دهای اطالعات م یوربرآ»های خا  مسئرل تهیه گزارشطرر به

یسه با سایر نهادهای امنیتدی و اطالعداتی همیدرن مرسداد و     در مقا سازماناین جایگاه ارتقای 

ورد آهای بدر ( کمک کرده است. در حالی که گزارششاباک) ۳داخ ی امنیت و اطالعات سازمان

ترسط شررای اطالعات م ی و بدا اسدتفاده از اطالعدات    آمریکا اطالعات م ی در ایاالت متاده 

اناصداری  طدرر  به ارتشدر اسرائیل  ،شردآژانس اطالعاتی تهیه می 2۱ از شدهدریافتمارمانه 

 سدازمان  پیشین، رئیس 4گازیت ش رمرهای مارمانه را برعهده دارد. گزارشاین  مسئرلیت تهیف

در اسدرائیل ندرعی   » :این مسئ ه را به خربی تبیدین کدرده اسدت    ارتش اسرائیل اطالعات نظامی

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

زیدرا هدیچ    ؛ماندد جدایگزین بداقی نمدی    و سیاسدت  دیگر بازیگران در دولت جهت ارائه برنامه

های الز  در اختیدار  آوری اطالعات و انجا  ارزیابیهای الز  را برای جمعبازیگری زیرساخت

گذاری در اسرائیل و ممانعت از هر گرنده  بر سیاست ارتشندارد... این وةعیت نفرذ چشمگیر 

 Peri, 2006: 50-51)) «.کندتالشی برای پیشنهاد و اجرای سیاستی متفاوت را ترجیه می

 ناشی از جندگ،  مداو اسرائیل با کشررهای همسایه و تهدیدهای  رتنش و خصمانهروابط پ

اوره بده دولدت در   اسدرائیل مسدئرل ارائده مشد     ارتدش این برده که بازوی اطالعداتی   گرتداعی

                                                                                                   
1. Military Intelligence Directorate (MID) 

2. National Intelligence Estimates (NIE) 

3. Israel Security Agency (ISA) 

4. Sholomo Gazit 
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، 2. به بیان ژنرال آویزر یداری باشدسیاست خارجی مربرط به طیف وسیعی از مسائل  خصر 

تهدیدهای جهدانی ع یده   » ارتش اسرائیل، اطالعات نظامی سازمانبخش پژوهشی  پیشینرئیس 

مسدائل ایددئرلرژیک و سیاسدی    امرر و کند که با اطالعات نظامی را مجبرر میسازمان اسرائیل 

اطالعدات نظدامی در سداختار     سدازمان ( جایگداه غالد    48: همدان ) «.نیز درگیری داشته باشد

 رایبد ی نظیدر از دشمنان اسرائیل فرصت بدی  مد نظرارائه تصریر  در راستایاطالعاتی اسرائیل 

به خا  اطالعات  به ارائه اسرائیل خرد را صرفاً ارتش ،. عالوه بر اینسازدفراهم می این سازمان

آیدد و  خرد را از آنیه از اطالعدات بدر مدی    «ارزیابی»ب که درک و  ؛نکرده استمادود دولت 

 دهد.به دولت ارائه میرا نیز روست، پیشکه هایی گزینه

اطالعدات و اندرژی اتمدی     پیشدین نفرذ حدز  لیکدرد و وزیدر    عضر صاح  ،0دن مریدور

مالقدات  »کند: خربی تشریح میبهو از این وةعیت را به این صررت  گیری ارتشبهره ،اسرائیل

گزیندف اول   کنندد: با نظامیان سناریریی ثابت دارد. نمایندگان نظدامی سده گزینده را م درح مدی     

گزینف دو   ؛ی دارد و شانس مرفقیت آن اندک استدازیاما ریسک  ؛تراند بسیار کارآمد باشدمی

گزینف سر   است و نهایتاً اندک یاما دارای تأثیر ؛آمیز باشد و خ ری نداردممکن است مرفقیت

آنهدا   به به جایی رسیده است که من صرفاًکار  .آنهاست نظرکه در واقع از همان ابتدا گزینه مد 

تدران گفدت،   در واقدع مدی  ( ۲0: همدان ) «.گزیندف سدر  شدروع کنیدد    باث را از همان گریم می

قددرت و نفدرذ چشدمگیری    چارچر  آن شرد که در شرای ی تعریف میدر های دولت گزینه

 .ه استاسرائیل به وجرد آورد ارتشبرای 

 سدازمان  ب کده  ؛اعمال نفرذ بر دولت نیست ارتش برایاطالعات نظامی تنها بازوی  سازمان

ریدزی  رلیت برنامده ئتنهدا مسد  نده نیز نقش مشابهی دارد. این سازمان اسرائیل  ارتشریزی برنامه

ریزی خرد را از منظری ک ی و م ی انجا  ب که برنامه ؛اردراهبردی برای امرر نظامی را برعهده د

 ارتدش  ریدزی برنامه سازمانحتی اقتصادی است. افسران  های سیاسی ودهد که شامل حرزهمی

اند. پدس از  های بزرگ اسرائیل را ایفا کردهپس از جنگ «های ص حبرنامه» ارائفدر  ینقش مهم

شدرکت کردندد کده     ینظامی در مذاکرات سازماناعضای این  ،2۱7۳در سال  «یر  کیپرر»جنگ 

                                                                                                   
1. Aviezer Yaari 

2. Dan Meridor 
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 سدازمان های بعدد نیدز   با سرریه و مصر شد. در سال نشینیعق های نامه ترافامضای منجر به 

قدرارداد کمد    امضای  ایفا کرد که بهبا مصر  مذاکرات فرایند ریزی نقش ک یدی در طرحبرنامه

ریدزی  برنامده  سازمانرئیس  2آوراها  تامیر ،ذاکراتدر این م منتج گردید. 2۱78 در سال دیرید

مذاکرات را  نریسای که پیشبر عهده داشت؛ کمیتهاسرائیل را  بین وزارتیکمیته  ارتش ریاست

 .(Peri, 2006: 56-58) کننده نیز بردمذاکره هیئت کرد. تامیر عالوه بر این عضرتهیه می

رخددادی ندادر    ی دیپ ماتیدک فرایند نظامی در یک مقا این نرع مشارکت رسمی  ،در واقع

در  متارکدف جندگ  تیم دیپ ماتیک اسرائیل در مدذاکرات   عضر ارتشافسران  از آن جم ه نیست.

 نقشی اساسدی در مدذاکره بدر    ارتش نیز سرئز بارانبردند. در پی وقرع  2۱4۱سال در  سرود

وزیدر  رابین، نخست اسااقسر خرو  اسرائیل از صارای سینا ایفا کرد. پس از ترافقات اس ر، 

کننده با مذاکره هیئت رئیس عنرانبهرا  رئیس ستاد مشترک ارتشمعاون  ،اسرائیل آمنرن شاهاک

کده یکدی بده امدرر      شدد می کننده شامل دو کمیتهطر  ف س ینی منصر  کرد. این تیم مذاکره

 ریزیبرنامه سازمان، رئیس 0وزی دایانا سرلشکر. بردنظامی مربرط غیر دیگری به امررنظامی و

یس واحدد  ئد رچی دد،  ثزرو لدنید  سرلشدکر رئیس کمیته نظامی منصدر  شدد و    عنرانبه ارتش

ریاسدت کمیتدف امدرر     وزارت جندگ،  ۳(اشداالی )های دولتی در اراةدی  کنندة فعالیتهماهنگ

 نظامی را برعهده گرفت.غیر

تری را در مقایسه با دستگاه دیپ ماسی در حقیقت، نهادهای نظامی و امنیتی نقش پررنگ در

ایفا کردند. از همدین روسدت کده کدارمی گی درن، رئدیس        با اعرا  هامذاکرات و اجرای تراف 

در کمدال احتدرا  بده اقددامات سیاسدی      »گفته اسدت:   شین بت پیشین سازمان اطالعات داخ ی

از طدر    ءعدال  جرئل سینگر از وزارت خارجه اسرائیل و ابدر  ساویر و وریاشده ترسط انجا 

 داخ دی  امنیدت  و اطالعدات  این ارتش و سازمانف س ینی که چارچر  تراف  را ایجاد کردند، 

 (Peri, 2006: 65)« .داددر این چارچر  قرار  راماترای تراف  اسرائیل برد که 

 
 

                                                                                                   
1. Avraham Tamir 

2. Uzi Dayan 

3. Coordinator of Government Activities in the Territories 
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 افکار عمومی در اسرائیل به دهیشکلب. 
 مناقشات با ف سد ین  خصر دهی به افکار عمرمی در اسرائیل در ی در شکلمنقش مه ارتش

گیدل   ،نمرنده  عنرانبه .کندمی ایفاک ی طرربه خا  و روابط با کشررهای عربی همسایهطرر به

اطالعات نظامی اسرائیل بده   باره پرداخته است که، استاد دانشگاه ک مبیا به پژوهش در این2ایال

کنندد.  دارد که درباره خاورمیانه تاقی  می های آکادمیکیشخصیترتی  ارتباط نزدیکی با چه ت

دهد که این همکاری غیررسدمی میدان دو طدر  چگرنده از     م العه این استاد دانشگاه نشان می

میالدی بدین سر  ۱2از دهه  به چه صررتشکل گرفته و  صهیرنیستیسیس رژیم أهمان آغاز ت

منددتر  تدر و نظدا   آویر این همکاری نمردی جدیدر دانشگاه تل 0«هشی ر»سیس مؤسسه أو با ت

 شدت، این مؤسسه که همکاری تنگاتنگی بدا واحدد پژوهشدی اطالعدات نظدامی دا      یافته است.

اعضای ایدن   ،تر از اینمهم .درکهای مربرط به خاورمیانه تهیه میهای کشرری و تا یلگزارش

این سنت  ،. به گفته ایالتبدیل شدندها در رسانه مسائل مربرط به اعرا گران تا یل مؤسسه به

تا به امروز ادامده   دهند،تا یل ارائه می هم هادانشگاهیانی که در رسانه همکاری میان نظامیان و

 ها برده استبا ف س ینیاسرائیل از مناقشه  مد نظر دلخراه و داشته و در راستای ایجاد تصریری

(Eyal, 2002.) 

مربدرط بده ایجداد     آکادمیدک  ماافدل های کنرنی میان اطالعات نظامی و همکاریدیگر  نمرنف

آغداز بده کدار کدرد و بدا مرکدز        022۱است. این مؤسسه در سال  ۳«سسف م العات امنیت م یؤم»

 پیشدین سدازمان  ، رئدیس  ۲ارون یداریر هد آویر ادغدا  شدد. آ  دانشگاه تل 4م العات راهبردی جافی

آویدر و بدا هدد  م العدف     در دانشدگاه تدل   2۱77اطالعات نظامی اسرائیل مرکز جافی را در سال 

سسدف م العدات امنیدت م دی     ؤم کنرن. اه برداندازی کردمسائل خاورمیانه و امنیت م ی اسرائیل راه

آید و مددیریت آن برعهدده آمدرس    آویر به حسا  میدانشگاه تل «سسه خارجیؤم»یک  عنرانبه

 اسرائیل را برعهدده داشدت.   ارتشریاست اطالعات  0222تا  022۱های است که در سال ۱نیادلی

                                                                                                   
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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ارائده  »و همیندین   «منداظرات عمدرمی  »مرریت رسمی این مؤسسه شامل همکداری در حدرزه   أم

 .(The Institute for National Security Studies 2019) است «گیرندهبه افراد تصمیم پیشنهاد

آیدد.  به شمار نمیای مارمانه دهی به افکار عمرمی در اسرائیل مسئ هدر جهت ارتشنقش 

ها نه تنها برای ابراز نظرات ما ژنرال» :طرری که آریل شارون با صراحت اشاره کرده استهمان

عمدده  طدرر  به مند هستیم. آنیهاز هر حقی بهره دیگران ب که برای اعمال نفرذ در نظرات ،خرد

 :Peri, 2006) «اسدت  ارتدش نظرات  شرد،تامیل میدهی اذهان عمرمی در اسرائیل در جهت

دهی به اسرائیل نقش بسزایی در جهت ارتشدهد عرام ی که اجازه میترین مهم یکی از. (228

ست. آخرین نظرسنجی کده ترسدط   هایمابربیت آن در میان اسرائی  ،عمرمی داشته باشد فکارا

اسدرائیل بدا میدزان اطمیندان      ارتدش دهدد کده   نشان مدی  ،انجا  شد مؤسسه دمرکراسی اسرائیل

پارلمدان   در همین حدال، بیشترین اعتماد را به آن دارند.  هااسرائی یدرصد نهادی است که 8۲50

درصدد از  ۳452و  ۲057تنها مررد اعتماد  به ترتی  اسرائیل )کنست( و احزا  سیاسی این رژیم

 .(Zarchin, 2012) ندکنندگان در این نظرسنجی بردشرکت

 ،گیدرد بهره میاز آن اسرائیل برای اعمال نفرذ در افکار عمرمی  ارتشیکی از ابزارهایی که 

 ،آیدد است. زمانی که پای صابت دربارة مسائل اطالعاتی، امنیتی و نظامی بده میدان مدی    رسانه

به این اطالعدات را  نهادهای امنیتی دسترسی ارتش و دیگر منابع اطالعاتی بسیار نادر هستند و 

و خبرنگارانی  نمرده از این ابزار استفاده است اسرائیل با مرفقیت ترانسته ارتش .کنندکنترل می

هدای  یکدی از مکدانیز    کنتدرل کندد.   ،دهندد هدا را پرشدش   گدزارش ایدن قبیدل   ترانند میکه را 

خبرنگاران فعال در حرزة نظامی است. در واقع  صدور مجرز برایشده در این راستا کارگرفتهبه

ییدد  أتدریافت پرشش اخبار نظامی تنها حرزه خبری در اسرائیل است که خبرنگاران آن نیازمند 

اسرائیل این  ارتش ،عالوه بر این .دهندمیپرشش  که اخبارشان را ی هستندهایرسمی از آژانس

گیدری کندد.   تصدمیم  ،ترانند پرشش دهندان میرا دارد که درباره مرةرعاتی که خبرنگار اختیار

اطالعی از این مسئ ه نداشت کده   022۲افکار عمرمی در اسرائیل تا پیش از سال  ،مثال عنرانبه

. این امر از ه استوارد جنگ شدو تا چه عمقی  تا چه میزان در جنر  لبنان ۱2در دهه  ارتش

حتی زمانی که اطالعات مربدرط   .فتطری  ج رگیری از ورود خبرنگاران به من قه صررت گر
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فرمانددهان   هایفشاگریاز طری  اب که  ،خبرنگاراننه از طری   این امر ،ه منتشر شدنبه این زمی

 (.Peri, 2010) ارشد مرکز فرماندهی شمالی اسرائیل صررت گرفت

ها دربداره همسدایگان عدر     منبع اص ی اطالعات و تا یل عنرانبهاسرائیل همینین  ارتش

رود. در نرار غزه و کرانده بداختری بده شدمار مدی     ساکن  هایتر از همه ف س ینیاسرائیل و مهم

ها درباره در رسانه گرو تا یل نظرصاح  عنرانبهشخصاً افسران نظامی اسرائیل خرد  ،مراردی

کدار روزنامده   ، خبرنگدار کهنده  2بینسدتین ودندی ر  .نندد کاظهار نظر مدی   اعرامسائل مربرط به 

اسدرائیل را بده    ارتدش قدرت نفرذ منبع  ،تروزنامه کالکالیس کنرنی نریسانهاآرتص و از سترن

برد  و خبری به نرعی یک منبع  شخصاًمن  ،زمانیدر یک مق ع » :دهداین صررت ترةیح می

امروز تاییر بزرگی در تعدادل قددرت میدان     .کرد ارائه می ،داداطالعاتی را درباره آنیه رخ می

اسرائیل صررت گرفته است. سیستم اطالعاتی اسرائیل که با  های اطالعاتیخبرنگاران و آژانس

را قدادر  آنها  گیرد. ابزارهای الکترونیکهزاران تن را به خدمت می ،مناط  مخت ف درگیر است

بدا افدراد و    مصداحبه تدرانم از طرید    نه می. من چگربمباران کنندسازد که بشنرند، ببینند و می

یررا  پری مددعی اسدت    .(Rubinstein, 2006)« روزنامه خراندن با چنین افرادی رقابت کنم

مسدتقیم   تمداس ، نداممکن بدردن برقدراری    یکی از دالیل عمده نفرذ بخش نظامی برخبرنگاران

شددن امکدان   رغم فراهمبه نیز ۱2حتی بعد از دهه  امرهای اسرائیل با اعرا  است و این رسانه

گداه  هدیچ های اسرائیل تاکنرن کدا  از رسانهمثال هیچ عنرانبه .ادامه داشته استبرقراری تماس 

 .(Peri, 2010: 102) انددفتری در امان یا قاهره نداشته

دورة خددمت ذخیدره    بسدیاری از خبرنگداران   روش دیگر نفرذ بر خبرنگاران این است که

دوران  افسدر روابدط عمدرمی در ارتدش در     عندران به. فعالیت کنندارتش خدمت میدر خرد را 

اسدرائیل تادت تدأثیر    دولدت   ینمنتقد عنرانبهرا نقش خبرنگاران الجر  است که  امریباران 

ه امد ، دبیدر روزن 0در جریان جنگ اول خ یج فارس ایدو دیسنییک ،نمرنه عنرانبه .دهدقرار می

مشدارل بده خددمت     من قبل از هر چیز یک اسرائی ی و یک افسدر »معاریر در ت ریزیرن گفت: 

در واقع  .(Peri, 2010: 104)« هستمدبیر یک روزنامه  ،پس از آنتنها اسرائیل و  ارتش ذخیرة

                                                                                                   
1. Danny Rubinstein 

2. Ido Dissenchik 
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ای اسرائیل دورة خددمت نظدامی خدرد را در یکدی از نهادهدای      رسانهافراد شاخص بسیاری از 

 0«ماچانده -بدا »نظدامی   ژورندال  یا 2«گالی زاهال»همیرن رادیر ارتش مرسر  به  تشارای رسانه

. بسیاری از این افراد همانندد سدایر شدهروندان اسدرائی ی کده بدرای انجدا         نداهسر گذاشتپشت

 دهندشرند، دورة خدمت ذخیرة خرد را در همان واحدی انجا  میخدمت ذخیره فراخرانده می

 اند.را در آن انجا  دادهکه خدمت اجباری خرد 

دیگر را نیز م درح کدرد   نافذ تران دو مسیر می ،نظامیو نفرذ قدرت  منبععالوه بر این دو 

پردازد. این دو شدامل تدأثیر   می غیرنظامیکه از طری  آن بخش نظامی به اعمال نفرذ در مسائل 

رعاتی که تداکنرن در  مرة شرد.و ورود افسران نظامی به حرزة سیاست می هاانتفاةه ف س ینی

 اند.م العات روابط دولت و ارتش اسرائیل ترسط اندیشمندان نادیده گرفته شده

 

 انتفاضهج. 
آغداز   رژیم صهیرنیسدتی اسرائیل در طرل دو دهه نخست تشکیل  ارتشاز زدایی یند سیاستافر

و اشاال کرانف بداختری و ندرار غدزه     2۱۱7سال در با آغاز جنگ شش روزه  فرایند اما این ؛شد

در نظدامی   تسدخیر تنهدا مسدئرلیت   اسرائیل نه در چنین شرای ی ارتشروندی معکرس گرفت. 

ها را که در آن زمدان  ف س ینی و فرمانروایی برب که مسئرلیت حکرمت  ،را برعهده داشت جنگ

 عمدل در ها بردندد کده   واقع این ژنرال در .دار بردعهدهرا نیز ،ندشدبا مقررات اسرائیل اداره می

واحدد  اسدرائیل بدا عندران     ارتدش از  ایشدعبه  ،از آن زمدان بده بعدد    .کردندد داری میحکرمت

رژیدم  گیدری  هایی کده پدس از شدکل   سرزمین، در«های دولتی در اراةیکنندة فعالیتهماهنگ»

رسدمی ایدن    اینترنتدی پایگداه  . براساس آنیه در کندمیحکرمت  اشاال شده است صهیرنیستی

های دولت اسرائیل در امرر مدنی، تسهیل مرریت آن ارتقا و اجرای سیاستأم ،واحد آمده است

و ندرار غدزه اسدت.    در کرانه بداختری  های زیرساختی واقتصادی پروژه اجرای مسائل انسانی و

ف سد ین در   های ف س ینی و مرد و هماهنگی با مقا  سرپرستی ارتباطاین واحد  ،عالوه بر این

و  هافعالیتاز  این واحد در چارچر  بخش دیگری. بر عهده داردرا  کرانف باخترینرار غزه و 

                                                                                                   
1. Galei Zahal 

2. Ba-Machaneh 
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در نرار غدزه   الم  یهای بینتسهیل فعالیت سازمانلیت ئرمس، الم  یجامعف بینبا  خرد تعامالت

مسدکن وهمیندین    ،های زیرسداختی، بهداشدتی، آمدرزش و پدرورش    در حرزه کرانف باختریو 

 The Coordinator of)را عهدده دار اسدت   دوسدتانه  بشرهدای  هدای کمدک  اجدرای برنامده  

Government Activities In The Territories Unit, 2019). 

دو سدر  حیدات رژیدم     بدیش کده   کرانه باختری و نرار غزهاشاال  دهه پنج از بیشبا ادامف 

در ایدن   هدای حکمراندی  مسدئرلیت این امر که انجدا   عنایت به و با  دهدرا تشکیل میاسرائیل 

آمرزشدی،   ،هدای زیرسداختی  رسدمی پدروژه  طرر به ارتشو سپرده شده به بخش نظامی  مناط 

عمدل مرةدرع   در دار اسدت  را عهدده « دوسدتانه انسان» به ظاهر هایحتی برنامهیا  وسازساخت

اگدر جندگ شدش     معناست.بیجدایی ارتش و قرای نظامی از دولت و قرای مدنی در اسرائیل 

را  دخالدت انتفاةدف ف سد ین ایدن     مدر   دو ،کرد غیرنظامیاسرائیل را وارد بخش  ارتشروزه 

 0222انتفاةف دو  کده در سدال    با خصر در این مسئ ه به خصر   نمرد.و تشدید تاکیم 

مالت حاز  هراس .کندمی صدقبیشتر  ،تر از انتفاةه نخست بردآغاز شد و خرنبارتر و طرالنی

مرد  اسرائیل همگی بده  عمر  در میان  روزافزونةد ف س ینی  پرستیو حس میهن هاف س ینی

هدای مربدرط بده    به جایگاهی ارتقا پیددا کندد کده دربدارة سیاسدت      ارتشکه  شدتفسیر میاین 

شدرای ی   ترور، ع یه مداو جنگ » ،2دروری رزی سرتی  به بیان .گیری نمایدها تصمیمف س ینی

هدای اسدرائیل را   فرماندهان نظامی افرادی شدند که چارچر  سیاست ایجاد نمرد که در آنرا 

آمیز انتفاةه ترسدط ارتدش   خشرنت در واقع سرکر  .(Peri, 2006: 256) «کنندمشخص می

گناه به قتل رسیدند منجر به افزایش جایگداه و  رژیم صهیرنیستی که طی آن هزاران ف س ینی بی

 این نهاد نظامی گردید. هرچه بیشترنفرذ 

اسرائیل ایدن اسدت   گذاری در سیاست ارتش ترشدن نقشپررنگترین دالیل یکی از اص ی

در عمدل   دولتدی امی و واحددهای نظد   ةدشررش تمایز میدان نقدش   های خیابانی وجنگ رکه د

 جرامدع  در کده  اندد پذیرفتده  اندیشدمندان د. ند آمیزدر هم مدی  مسئرلیت ممکن نیست و این دو

های مدنی های متعار  نیز نظارت بخش مدنی بر امرر نظامی، آزادیجنگ به هنگا  دمکراتیک

                                                                                                   
1. Zeev Drori 
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ت قدی   2«شددت مناقشدف کدم  »تران ها را میشرد. این مناقشه با ف س ینیو آزادی بیان مادود می

کدار  های چریکدی بده  کرد اص الحی که اغ   برای ترصیف مناقشات داخ ی دربردارندة جنگ

چندوجهی برده و شدامل   معمرالًشده در این نرع مناقشات این است که ویژگی تعریفرود. می

 هارتش اسرائیل مجبرر برده که برای مقاب  همهبااینشرند. ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می

های اخیر ساختار دانشی گسترده، پیییده و متنرعی را ایجاد کند. این مسدئ ه  با باران طی سال

بخش مدنی ایجداد کدرده اسدت     بادانش و منابع بخش نظامی س ح خرر ترجه میان شکافی در

(Michael, 2010) هدای اسدرائیل یکدی پدس از     . همینین احتماالً از همین روست که دولدت

 اند.ها استفاده کردهدیگری همراره از کارکنان نظامی در جریان مذاکرات دیپ ماتیک با ف س ینی

ها همینین در تشکیل نرعی فرهنگ امنیتدی در جامعده و   ا ف س ینیمناقشات کنرنی اسرائیل ب

داند، ترةدیح  می« م تی مس ح»که اسرائیل را  0الیزر-سیاست اسرائیل اثرگذار برده است. اوری بن

برد که راهکدار نظدامی بدرای مشدکالت سیاسدی را      دهد که این رژیم از فرهنگی م ی رنج میمی

در  .(Peri, 2006: 22)دهدد  شمارد و سربازان و ارتدش را در رأس جامعده قدرار مدی    مقدس می

تدران ادعدا کدرد کده     ا این حال مدی رسد، بالیزر تا حدی درست به نظر می-حالی که اظهارات بن

وجرد چنین رویکردی بیشتر شایستف سدرزنش   دلیلسیاستمداران اسرائی ی در مقایسه با نظامیان به 

درنتیجده،   ووفصل سیاسی این مناقشه ندارد مشخصی برای حل دولت هیچ برنامف چرا که ؛هستند

و  ی سیاسدی در غیا  راهبدرد عنی ی. می استی نظاهاارتش اسرائیل با راهکار مرد  دخالتانتظار 

ها را هم در حرزه نظدامی و هدم   ا مسئ ه ف س ین، ارتش اسرائیل خألمرف  درباره ناره برخررد ب

. این نقدش مادرری در یکدی از خداطرات     گرددو بازیگر مارری میکند میدر حرزه سیاسی پر 

 سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل م رح شده است: ۳مارتین ایندیک،

، دقایقی پیش از آنکه دو طدر  )ف سد ینی و اسدرائی ی( بدرای امضدای      2۱۱۲سپتامبر در »

تراف  اس ر در کاخ سفید گرد هم آیند، ایالن بیران، فرماندده فرمانددهی مرکدزی اسدرائیل وارد     

شد و باث شدیدی بین او و رابین درگرفت. این فرمانده مدعی بدرد   آمریکاجمهرراتاق رئیس

ی نظامی جدید در آنیه در تراف  در شر  امضا دربارة خ رط استقرار نیروهاکه رابین نباید با 
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ای طرالنی و پر سروصدا با این ژنرال شدد و  آمده برد، مرافقت کند. رابین وارد مجادله 2الخ یل

ماندیم که این دو به بادث پایدان دهندد. مدا     بایست منتظر میجمهرر میبقیه ما از جم ه رئیس

وزیدر و  کردیم که چنین وةعیتی بین نخسدت حتی در خرا  هم تصرر نمی زده بردیم.شگفت

هدا در کداخ سدفید و در مقابدل دیددگان      هدایش اتفداق بیفتدد. همدف ایدن اتفداق      یکی از ژندرال 

 .(Peri, 2006: 68-69) «باور برد دور از جمهرری آمریکا رخ داد. این اتفاق کامالًرئیس

 

 سیاستمداران ژنرالد. 
ای دیدرین در  تاریخیده  ،گیری از ارتدش فرماندهان نظامی به عرصف سیاست پس از کنارهورود 

تدرین مقدا    ررئیس سدتاد مشدترک کده ب    27، از میان 022۲تا  2۱48های اسرائیل دارد. در سال

اندد  تن از آنان پس از بازنشستگی وارد عرصف سیاسی شدده  24نظامی رژیم صهیرنیستی است، 

(Lewis, 2006)بدرای مددتی بدا    آنهدا   وزیر اخیر اسرائیل، همهین از میان شش نخست. همین

سربازان دارای مددال افتخدار   آنها  اند و پنج نفر ازی در ارتش فعالیت کردهمشخص نظامسمت 

سدال در ارتدش اسدرائیل فعالیدت کدرد و بدا درجده         0۲اند. آریل شارون به مدت بیش از برده

سال در ارتدش فعالیدت کدرد و درنهایدت      ۳۲سرلشکر بازنشست شد. ایهرد باراک نیز به مدت 

بده   2۱47چهاردهمین رئیس ستاد مشترک انتخا  شد. همینین شیمرن پدرز در سدال    عنرانبه

صهیرنیسم برد، پیرست و دیریدد   ایدئرلرژی به وفادار یهردی نظامیشبه سازمان هاگانا که یک

فرماندده نیروهدای دریدایی اسدرائیل منصدر  نمدرد.        عندران بهگرریرن او را یک سال بعد -بن

دارد و در جریدان جندگ شدش روزه،     خدرد اسااق رابین نیز سابقه نظامی طرالنی در پروندده  

و  ۱2مشترک ارتش اسرائیل را برعهده داشت. بنیامین نتانیاهر نیز در اواخدر دهدف    ریاست ستاد

 ارتدش  عم یدات  و فرمانددهی  کدل  سدتاد  ویدژه  فرق تکاوری از فرماندهان یگان 72اوایل دهف 

وزیدر  برد. حتی ایهرد اولمرت نیز که در میان شش نخسدت  0«سایرت متکل»اسرائیل مرسر  به 

نظدا  جدرالنی   سرباز جنگی در تی  پیداده  عنرانبهرود، می به شمار میافتخارترین نظااخیر کم

. در حالی که خدمت سدربازی بدرای   (Jewish Virtual Library, 2019)خدمت کرده است 
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وزیدران  سال اجباری است نکته جال  ترجده دربداره نخسدت    28 شتر ازشهروندان اسرائی ی بی

اند کده از  های نظامی داشتهای طرالنی و درخشان در کسرتپیشین اسرائیل این است که سابقه

 الزامات مررد نیاز خدمت سربازی بسیار فراتر برده است.

 عنرانبهشرد. نمیمادود  مقا عالیهای ورود نظامیان پیشین به فضای سیاسی تنها به ژنرال

ای ویدژه « ادارة صد ح »وزیدر اسدرائیل شدد، در دفتدر خدرد      مثال، زمانی که ایهرد باراک نخست

را آنهدا   اندازی کرده برد که در آن افسران بازنشسته یا شاغل مشارل به کار بردند و ریاستراه

ینی را برعهده داشت. این سرهنگ مسئرلیت مذاکرات بدا طدر  ف سد     2سرهنگ شائرل آری ی

های نظامی به فضای سیاست همینین تنها به قره مجریف اسدرائیل  دار برد. ورود شخصیتعهده

در تمدامی پدنج دوره از ادوار مج دس     022۳تدا   2۱84مثال، از سال  عنرانبهشرد. مادود نمی

جزو افسدران نظدامی بدا     عضر قره مقننه 202عضر از  22کم نمایندگان اسرائیل )کنست( دست

. عالوه بر این، دورة انتظار بدرای افسدرانی کده    (Klein, 1999) اندسرهنگ یا باالتر برده درجه

خراهندد  قصد ورود به فضای سیاسی را دارند، بسیار کرتاه است. این دوره برای افرادی که مدی 

هدای وزارت  روز و برای افرادی که قصد تصدی سدمت  222در انتخابات کنست شرکت کنند، 

 .(Peri, 2006: 262)ماه است را دارند، شش 

های ک یدی و خدمت نظامی در اسرائیل یک شرط الز  بسیار مهم برای تصدی سمتبه واقع 

پدذیری دارد  جامعده  فرایندد  آید و برای جرانان اسرائی ی نقشدی مهدم در  نفرذ به شمار میصاح 

(Sucharov, 2005: 69)     ارتدش  . در روزهای نخست تشدکیل رژیدم صهیرنیسدتی، خددمت در

ای در شدن مهاجران جدید در جامعه داشدت. خددمت سدربازی دو مرح ده    نقشی مهم در پذیرفته

مکرر درگیر آن برده است، باعدث شدده کده ارتدش بده      طرر به هایی که این رژیماسرائیل و جنگ

گدذاری  خددمت نظدامی در واقدع آیدین     .مسیری مهم در راستای تشکیل هریت م ی تبدیل شدرد 

. بسیاری (Klein, 1999)آید شدن برای بسیاری از جرانان اسرائی ی به شمار میسری بزرگسالبه

کنندد و احتمدال دارد   از دانشجریان اسرائی ی پس از خدمت سربازی در ارتش تاصیل را آغاز می

در دوران دانشجریی نیز برای انجا  خدمت ذخیره فراخرانده شرند. به همین دلیل است که گفتده  

)این تأویل بدرای  « ها سربازانی هستند که یازده ماه سال در مرخصی هستندسرائی یتما  ا»شرد می
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، رئیس پیشین ستاد مشترک م درح شدد و بیدانگر آن اسدت کده کدل       2بار ترسط یگال یادیناولین

های اسرائی ی معتقد است ارتباط خانراده 0( آشر آریان.شرندجامعه اسرائیل ارتش آن ماسر  می

های ارتش منجر شده اسدت؛ هرچندد او معتقدد    از سیاستمرد  و ارتش به حمایت ةمنی عمر  

تدران  است که از زمان جنگ یر  کیپرر این ارتباط به آرامدی روبده تضدعیف گذاشدته اسدت. مدی      

اسرائیل دارد، طبیعتاً قددرت آن  گیری کرد که از آنجا که ارتش نقش حائز اهمیتی در جامعف نتیجه

 .(Arian, 2005: 324-336)نیز به همان اندازه زیاد خراهد برد 

 

 در سیاست نفوذ نظامیان هایچالشه. 
هایی کده ارتدش از طرید  آن در امدرر     بندی و ترةیح دربارة راهجا این نرشتار به دستهتا بدین

بدردن  پرداخته است، با ایدن حدال ارتدش اسدرائیل درپدیش      ،کندنظامی و مدنی اعمال نفرذ می

خصر  در هها نیز برده است. این امر بچالش مرف  نبرده و درگیر بعضیهمیشه اهدا  خرد 

بددین سدر،    ۱2و  82زمینه تأثیرگذاری ارتش بر رسانه و افکار عمرمی صدادق اسدت. از دهدف    

تداریخ ایدن رژیدم و تعدامالت نظدامی و      دانشمندان حرزه ع ر  اجتماعی اسرائی ی در بررسدی  

مثدال، پدری    عندران بده . (Barak and Sheffer, 2010)اند تر داشتهسیاسی آن، مرةعی نقادانه

 های اسرائیل در قبال امدرر نظدامی و سیاسدی   به این سر، رسانه ۱2اذعان دارد که از اوایل دهه 

رچند وی معتقد است این رویکردهدا  اند؛ هروزافزون رویکردهای متنرع و انتقادی داشتهطرر به

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

ها در اسدرائیل  . بررسی دقی  خروجی رسانه(Peri, 2010)« هاها است تا نفس سیاستسیاست

رویکرد ارتش در قبال های نظامی مهمی ازجم ه طی سالیان اخیر حاکی از آن است که سیاست

مداو  مررد انتقاد قرار طرر به ها و ورود نظامیان به امرر مدنیانتفاةه و اشاال اراةی ف س ینی

ای و شکنجف زندانیان ترسط شین بدت هدم   گرفته است و حتی مسئ ه حساس و مارمانف هسته

سدرائیل در عمدل   هرچندد ارتدش ا   رو،ازایدن ها در اسرائیل پنهدان نماندده اسدت.    از نگاه رسانه

اما این نهاد نظامی تنها یک صدا و البته  ؛کرشد تا افکار عمرمی را از طری  رسانه شکل دهدمی
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گدذارد.  ی است که بر افکار عمرمی در اسدرائیل تدأثیر مدی   متعددصدایی رسا در میان صداهای 

کارآمددتر   هدای البته ذکر این نکته ةروری است که این نقدها در زمینه اتخاذ تاکتیدک و روش 

ک دی رژیدم صهیرنیسدتی )امدرری کده مدررد       های برده است و نه در زمینه اهدا  و استراتژی

 از جامعه این رژیم است(.  ی ترجه درخررحمایت تمامی ارکان قدرت و بخش 

مهم دیگری که نهادهای نظامی اسرائیل دچار آن هسدتند تفرقده مرجدرد در ارتدش      چالش

فهایی عمی  است و اغ   مکات  فکدری مخت دف صهیرنیسدم    است. ارتش اسرائیل دارای شکا

هدای  همیرن صهیرنیسم کار، صهیرنیسم تجدیدنظر ط د  و صهیرنیسدم مدذهبی میدان طیدف     

ها جریان دارد. مرةرعات مهمی نظیر مذاکرات با ف س ینی خصر مخت ف افسران ارتش در 

های بسیار جدی در مخالفت 022۲نشینی اسرائیل از غزه در سال مثال، در جریان عق  عنرانبه

هدایی اساسدی در ارتدش اسدرائیل در     وجرد داشت. همینین مخالفدت  بارهداخل ارتش در این 

وجرد داشت که به استعفا، تظاهرات و امضای طرمار ترسدط   2۱80جریان جنگ لبنان در سال 

م، ارتش از رسییافته میبرخی افسران نظامی منتج شد. حتی زمانی که به عرصف سیاست سازمان

مثدال، شدررای    عندران بهشرد که در فضای عمرمی حضرر دارند. های مخت فی تشکیل میجناح

تبادل زمین در »رتبه اسرائیل است، از که سازمانی متشکل از افسران پیشین عالی 2ص ح و امنیت

از . .(The Peace and Security Council, 2014)کندد  و قرارداد اس ر دفاع می« ازای ص ح

کده ادارة آن نیدز برعهددة بسدیاری از افسدران       0سری دیگر، شررای دیگری تقریباً با همین ندا  

نظامی پیشین است، با رویکرد قب ی مخالف است و از ادامف اشاال تمامی اراةی با هد  تأمین 

نظراتدی در  . در واقع چنین اخدتال  (Arian, 2005: 332)کند نیازهای امنیتی اسرائیل دفاع می

و  ۳از حز  لیکرد و کارگر گرفته تا هیسدتادروت -های سیاسییف متنرعی از احزا  و گروهط

مالحظه اسدت. از   درخررکنند، که افسران بازنشسته برای ورود انتخا  می -4ص ح همین حاال

نهدادی یکپارچده و    عندران بده همین روی، سخن گفتن از یک بخش نظامی یا یک ارتش واحد 

 ةعی مشخص و یکسان در مقابل بخش مدنی باشد، دشرار است.همگن که متشکل از مر

                                                                                                   
1. Council for Peace and Security 

2. Security and Peace Council 

3. Histadrut 

4. Peace Now 
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در زمینه روش و تاکتیدک   البته همان طرر که تاکنرن اشاره شده است این اختالفات عمدتاً

چدرا کده تمدامی     ؛نیل به اهدا  صهیرنیسم و منافع رژیم اسرائیل و نه خرد اهدا  برده اسدت 

باشند و تنها در صهیرنیسم وفادار میهای رمانجز احزا  عر ( به آهاحزا  داخ ی اسرائیل )ب

ارتش و اختالفات درون آن   رخصیات آن با یکدیگر اختال  دیدگاه دارند. این امر در ئجز

الدی   0( تنهدا  0مثال طی ترافقات اس ر و بعد از آن )مرسر  بده اسد ر    عنرانبه نیز صادق است.

باشدد( بده   اراةدی ف سد ین مدی    02درصد از اراةی کرانه باختری )کده خدرد فقدط حددود     ۳

ها واگذار گردید. در عرض رژیم صهرنیستی ترانست از طری  این مذاکرات انتفاةده  ف س ینی

پایدان دهدد. مدذاکرات بده      ،ژیم را ف ج کرده بدرد اول را که نزدیک شش سال برد اقتصاد این ر

 ؛خصر  در جرامع غربی گردیدد هبهبرد وجهه رژیم صهیرنیستی بتنها منجربهاص الح ص ح نه

درصدد رشدد دهدد و    42اقتصاد خرد را  2۱۱4الی  2۱۱2های ب که این رژیم ترانست طی سال

حالی است کده طدی همدین    . این در  (Aruri, 2003)درصد افزایش دهد ۲4صادرات خرد را 

نشدینان صهیرنیسدتی در کرانده    ها بدتر گردید و تعداد شهرکمدت وةعیت اقتصادی ف س ینی

، امروزه به جمعیتی بالغ بر بدیش  ۱2ص ح در دهه  فرایند هزار نفر هنگا  شروع 222باختری از 

بده رسدمیت   تدر، ایدن مدذاکرات منجر   ل مهدم ئاز نیم می یرن نفر افزایش یافت. از همه این مسدا 

بخدش ف سد ین گردیدد. تمدامی ایدن      شدن اسرائیل و صهیرنیسم ترسط سدازمان آزادی شناخته

اشداالی میسدر گردیدد. بدا     هدای  دستاوردها با عق  نشینی از بخشی بسیار کرچک از سدرزمین 

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

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

مثدال بخدش    عندران بده بسیار زیاد آن بردند. این اختالفات در ارتش اسرائیل نیز وجرد داشت. 

مهمی از ارتش، همیرن ایهرد باراک که آن زمان رئیس ستاد مشترک برد، از این دیددگاه دفداع   

 ها با طر  سرری وارد مذاکره شرد.کرد که این رژیم باید پیش از مذاکره با ف س ینیمی

وزیر اسرائیل شدد نیدز ادامده پیددا     نخست ۱2این اختالفات زمانی که باراک در اواخر دهف 

ع نی با شائرل مرفاز، رئیس ستاد مشترک ارتش گردید و بخشی  د، زمانی که او وارد مناقشهکر

شدد. مرفداز و   از این مناقشه به مراةع مرفاز در مخالفت با خرو  از جنر  لبنان مربدرط مدی  

هایشان از مدذاکرات کمد  دیریدد بدا     سایر اعضای ارشد ارتش اسرائیل با باراک برسر ارزیابی
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کردند که رهبر طدر  ف سد ینی   نظر داشتند و این ادعا را م رح میات نیز اختال صائ  عریق

هیچ نیتی برای امضای تراف  با اسرائیل نددارد و در واقدع خدرد را بدرای تقابدل نظدامی آمداده        

 خصدر  هدای دیگدر ارتدش در    کند. بعدها بین آریل شارون و نظامیان حامی او بدا بخدش  می

شکست اسدرائیل   عنرانبهها این اقدا  را ه که معتقد بردند ف س ینیجانبه از نرار غزخرو  یک

 .(202)وجرد آمد هت قی خراهند کرد، اختال  ب

های ک یددی  سیاست خصر اسرائیل در  یعمرمافکار عد  اجماع در ارتش به سردرگمی 

مدذاکرات   فرایند عمدتاً مراف  ۱2این رژیم نیز شده است. افکار عمرمی اسرائیل در اوایل دهف 

 عندران بده اس ر برد. همینین این عمر  اسرائیل برد که در وه ه اول، دست بده انتخدا  رابدین    

وزیر زد و رابین همان کاندیدایی برد که بده دسدتیابی بده ترافد  بدا دولدت خردمختدار        نخست

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

که نشان دهنده حمایت افکدار عمدرمی    2حمایت به مرور زمان کاهش پیدا کرد. نمایف اس راین 

درصدد در  0۱58بده   2۱۱4درصدد در اوت   ۲454هاسدت، از  در اسرائیل از مذاکرات با ف س ینی

اما  ؛کاهش یافت. هرچند تاییر تمایالت عمرمی از عرامل متعددی تأثیر پذیرفت 0222سپتامبر 

 آنها برد.ترین مهم اع در میان نظامیان ازبدون شک عد  اجم

 

 گیرینتیجه
گدذاری  های غیرنظامی و سیاستاست که بر سیاست صهیرنیستی رژیمارتش بازیگری مهم در 

هدای اطالعداتی در   هدای سیاسدی و ارزیدابی   گذارد. ارتش اسدرائیل بدا ترصدیه   عمرمی تأثیر می

همیندین روابدط مسدتاکمی بدا ماافدل       کند. ارتشهای سیاسی و مدنی نفرذ میگیریمتصمی

های اسرائیل دارد و عالوه بر این، آغاز انتفاةف ف سد ین و حضدرر گسدترده    آکادمیک و رسانه

افسران نظامی در دولت و کنسدت بده افدزایش قددرت ایدن نهداد نظدامی منجدر شدده اسدت.           

ل روابدط  مرةرعات مهمی که از سری بسیاری از اندیشمندانی کده رویکدردی انتقدادی در قبدا    

اهمیت تصرر شده است. با این حال این مقاله نظامی در اسرائیل دارند، انکار شده یا کم -مدنی

                                                                                                   
1. Oslo Index 
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هدایی  رغم تمامی نفرذی که در اختیدار ارتدش قدرار دارد، ماددودیت    همینین اشاره کرد که به

 های اسرائیل نیز وجرد دارد.دادن به سیاستاندک اما واقعی در ترانایی آن برای شکل

رغم اینکه ادبیات نظری مررد استفاده متفکدرین غربدی،   بهدهد که افته دیگر مقاله نشان میی

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

این متفکرین، عد  کنترل دولت مدنی بر ارتش و ب که نفرذ ارتش در امرر سیاسی و مددنی در  

رسد این فرامرشی عامدانه، سیاسدی و در راسدتای   اند. به نظر میکامالً فرامرش کردهاسرائیل را 

چرا که پذیرش نقد  فدرق، صددمه جددّی بده تصدریری کده         ؛حمایت از آن رژیم برده است

« لیبدرال دمرکراسدی  »یک نظدا    عنرانبههای اخیر در معرفی اسرائیل های غربی طی سالرسانه

مسدتقر   Freedom Houseنمرنه، بر اساس اعال  مؤسسه  عنرانبه خراهد زد. ،اندصررت داده

نمایدد، در  بنددی مدی  طبقه« بردندمکراتیک»و « آزادی»در آمریکا که کشررها را بر اساس س ح 

(. Freedom House, 2019نماید )اسرائیل را تنها کشرر آزاد خاورمیانه معرفی می 022۱سال 

هدای  تدرین شاخصده  یکدی از اصدرلی   خصر اسرائیل در  دهدکه این مقاله نشان می در حالی

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

هدای  در راب ه با اسرائیل، حتی یکبار به کنتدرل و دخالدت   Freedom Houseگزارش مؤسسه 

ه اسدت. در واقدع متفکدرین و    مستمر ارتش اسرائیل بر دولدت و نهادهدای مددنی اشداره نشدد     

را کده در م العده و ارزیدابی کشدررها اعمدال       دمکراتیدک  فکر غربی، اسدتانداردهای های اتاق

 اند.اسرائیل کامالً نادیده گرفته خصر نمایند، در می

ترین مانع در مقابل تأثیرگذاری حداکثری ارتش اختالفات داخ ی این نهاد برده اسدت.  مهم

گردد کده ارتدش خدرد بخشدی از جامعدف      در واقع به اصل این م    برمیاختالفات در ارتش 

هیچ مرز مشخصی میان بخش نظامی و مدنی وجرد نددارد. افدزون بدر     رو،زایناسرائیل است. ا

این، حتی اگر مرزی در میان این دو بخش مفروض گردد، این مرز غالباً در حال تاییر و تارل 

نشدینی از  برنامده عقد    ارةربارة غ بف شارون بدر ارتدش دربد   مثال، وقتی د عنرانبهخراهد برد. 

رغدم  مذاکرات و ترافد  اسد ر بده    فرایندخصر  صارای سیناء یا اعمال تصمیمات رابین در 

تدرانیم ایدن مدرارد را    کنیم، آیا مییس ستاد مشترک وقت باث میئهای ایهرد باراک، رمخالفت

بنددی کندیم؟ شدارون و رابدین هدر دو      دسدته پیروزی نهادهای مدنی بر بخش نظدامی   عنرانبه
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ای دیرین در ارتش داشته و بسیاری از افسران بازنشسته و مشدارل بده کدار را در دفداتر     سابقه

کننده میان ارتش و سیاست و جامعه در رژیم خرد به کار گرفته بردند. در واقع، خ رط تفکیک

های سیاسدی اسدت. از ایدن جهدت،     ا تر از دیگر نظتر و در هم آمیختهبسیار مبهم صهیرنیستی

ای اشاره نظامی نظیر مدل هانتینگترن که به ارتشی حرفه -های غربی روابط مدنیکاربست مدل

داندد، در درک  دارد و آن را جدا از دولت و در عین حال تادت نظدارت نهادهدای مددنی مدی     

ر آن ماهیت پریا وةعیت اسرائیل مثمرثمر نخراهد برد. از همین رو رویکردی چندوجهی که د

تدر  مدنظر قرار گیرد، برای ارائف ترةیح دقید   صهیرنیستی رژیمنظامی  -و پیییده روابط مدنی

 رسد.دربارة این مرةرع مهم ةروری به نظر می
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