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چکیده
نقش استراتژیک رژیم اشغالگرقدس در منطقه کامال دچار بحران است. رژیم اشغالگرقدس همواره خود را 

گر و استعماري غربی در منطقه تعریف کرده است. پایگاه پیشرو  قدرتهاي سلطه
استوار است و غرب از زمان پیدایش ایـن رژیـم غاصـب در    نظامی همچنین محور این نقش بر توان واکنش 

گذاري وسـیعی کـرده اسـت امـا عمـال بـا وجـود مشـکالت و         سرزمین فلسطین تاکنون بر ایفاي این نقش سرمایه
و سـاختار  هـاي اقتصـادي و امنیـت   ضـعف بنیـان  ،آب، جمعیـت بحث کمبودهاي عمقی و حیاتی از قبیل ضعف

بــروز وي گذشــته پــی شکســتهاي مکــرر آن در دو دهــهغالگرقدس قدرتمنــد نیــز درایــده رژیــم اشــ،سیاســی
هاي بسیاري که ذکر شده عمال منتفی شده است و با سناریوي استراتژي هژمونی صهیونیست در منطقه و ناتوانایی

اي رژیم اشغالگرقدس و ارتش شکست ناپذیر با شکست روبرو شده است. ستون جدید منطقه

استراتژي، اقتصاد و امنیت، استراتژي هژمونی، ساختارسیاسی، ستون جدید. ژگان:کلید وا

دانشگاه علوم پزشکی آجا-کارشناس ارشد روابط بین الملل -1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
دهی و ستاد آجادانشکده فرمان
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مقدمه
نظام دو قطبی را متالشی ساخت و ایاالت متحده را در مرحله گذار ، فروپاشی اتحاد شوروي

به قدرتی بال منازع تبدیل کرد اکنون واشنگتن مایل است تا با سیاستهاي جهانی و ، به نظم جدید
ي خاور میانه اي خود را با نظام قشربندي ایده آل خویش هابویژه سیاستايمنطقهتهاي سیاس

که نقطه اصلی تأکید آن بر ثبات و حفظ نظم در نظام جهانی با پیش فرض مینظا. حاکم سازد
تحقق چنین خواسته اي ضرورت توزیع قدرت در میان هم پیمانان . سلطه ایاالت متحده است

. سازدمیتن در نقاط حساس را آشکار استراتژیک واشنگ
ن مسئله به کمک توزیع قدرت میان متحدان درجه اول آمریکا ایمنطقهو با فضاي جدید در 

و متحدان درجه دوم همچون عربستان صعودي و کویت براي مقابله با رژیم اشغالگرقدسهمچون 
امکان پذیر خواهد گردد و با سیاستهاي واشنگتن همچون ایران و عراقايمنطقهستیزه جویان 

در پی آنست تا نظام امنیتی سیاسی ، ساختار ترمیم شده از سوي سناریوي واشنگتن براي منطقه
اقتصادي و فرهنگی خود نظام قشر بندي پیش گفته را با توجه به پرداخت پاداش یا مجازات 

. یت نمایدتقوايمنطقهمتناسب با شدت و ضعف عملکرد وحدت جویا  ن و ستیزه جویان 
گرانیگاه ترتیبات اندیشه شده محسوب ، رژیم اشغالگرقدسسناریویی که در آن حفظ امنیت 

براي . براي ایاالت متحده چیزي بیش از یک هم پیمان عادي استرژیم اشغالگرقدسمیشود زیرا 
. بسیار عمیق استرژیم اشغالگرقدسواشنگتن پابند به ماندگاري 

در پی ایجاد شبکه اي مطمئن در راستاي رژیم اشغالگرقدسرد نظر موايمنطقهاما سناریوي 
جهت ايمنطقهتقویت فرایند صلح است تا هژمونی این کشور را بر ترتیبات سیاسی و اقتصادي 

رژیم اشغالگرقدسستون و هم پیمانی اصلی آمریکایی تضمین کند اما واقعیت امر این است که 
سازد که عبارتند از:مید که این امر را ممکن نباشمیداراي ضعفهاي عمقی وحیاتی 

کمبود آب-1
. آیدمیو شاید مهمترین مشکل دنیاي فردا در منطقه خاورمیانه به حساب میآب معضلی عمو

آب همواره به مثابه موهبتی آسمانی ، در این منطقه به عنوان یکی از کهنترین مراکز تمدن بشري
آن در این منطقه دو عامل برپایی مشکل آفرین براي ساکنان تلقی شده و کمبود و توزیع پراکنده

اهمیت این مسئله تا آنجا که برخی پیدایش نظام پیچیده اداري براي تقسیم و . باشندمیمنطقه 
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با عنوان کلی استبداد شرقی دانسته اند بدین ترتیب میبندي آب را در گذشته دور موجد نظاسهمیه

شودمیاین منطقه به یکی از منابع مهم تولید خشونت تبدیل نبود یا کمبود منابع آبی در
زمانی پطروس غالی جنگ آینده در خاور میانه را جنگ آب نامیده بود و شاه حسین نیز 

انور سادات نیز 1.را بر سر چیزي جز آب رد کرده بودرژیم اشغالگرقدساحتمال درگیري اردن و 
تواند مصر را دوباره  به جنگ مید که تنها چیزي که پس از امضاي قرارداد کمپ دیوید گفته بو

2.بکشاند آب است
هاي اطالعاتی ایاالت متحده نقاطی دهگانه از جهان را که احتمال دستگاه1980ياز اوایل دهه

قرار رفت تعیین نمودند که بیشترین این نقاط در خاورمیانهمیبروز جنگ بر سر آب در آنها 
ي درونی و هایر عظیم نفت و کمبود شدید منابع آب دو عامل عمده تنشبدین ترتیب ذخا3.دارد

و آب تنشهاي سیاسی درون ايمنطقهنفت تنشهاي سیاسی فرا ، در خاورمیانه هستندايمنطقهفرا
از جمله کشورهایی است که با کمبود رژیم اشغالگرقدسدر این میان . شودمیرا موجب ايمنطقه

. باشدمیآب مواجه 
را به عنوان یکی ايمنطقهاز همان ابتداي تآسیس در اختیار داشتن آبهاي م اشغالگرقدسرژی

یها اعالم کرده بودند رژیم اشغالگرقدس. از اولین ضرورتهاي سیاست خویش مورد توجه قرار داد
ي هاکه جمع آوري شمار زیادي از یهودیان در سرزمینی با مساحت محدود مستلزم تهیه طرح

ي هالذا طرح. وجود نداردرژیم اشغالگرقدساست و از آنجا که چنین منابع آبی در گسترده آبی
را در بر گیرد تا به رژیم اشغالگرقدسي واقع در شمال و شمال شرقی هایاد شده باید از سرزمین

از نظر نفت فقیر رژیم اشغالگرقدسافزون آنکه چون . منابع اردن و رودخانه لیتانی متصل شود
توان آنرا از لیتانی و پرموك تأمین کرد اتکا میي صنعتی به تولید برق که هاد در پروژهاست بای

4.نمود
در اینجا باید اشاره نمود که حوزه رود اردن حوزه اي رودخانه اي در خاورمیانه عربی است 

اردن و ، سوریه، این حوزه شامل تمام یا بخشهایی از لبنان. که در وضعیت بالفعل بحرانی قرار دارد
و کرانه باختري رژیم اشغالگرقدسدرصد آن درحال حاضر به 80است و رژیم اشغالگرقدس

آبهاي آن هو اردن بیش از دیگر کشورها برژیم اشغالگرقدسدر این حال 5.اختصاص دارد
. نیازمند هستند
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. دیدتبدیل گررژیم اشغالگرقدسدر حالی که آب به یکی از نقاط ضعف اصلی ، بدین ترتیب
این ، 5هزار میلیون متر مکعب در سال است2کمتر از میرق، و حداکثر آب قابل استفاده این کشور

با این موضوع رژیم اشغالگرقدسخورد و آینده میگره جدي رژیم اشغالگرقدسعنصر با آینده 
ز براي رهایی ارژیم اشغالگرقدسکه بتواند آب بیشتري را بدست آورد ارتباط حیاتی دارد و 

. (تشنگی) مجبور است به منابع جدید تأمین آب نظر بیافکند
شکست استراتژي هژمونی صهیونیستی-2

نگاهی به رژیم اشغالگرقدسشاید بهتر آن باشد که براي بررسی استراتژي سلطه جویانه 
نگاهی موشکافانه به مدارك و اسناد نشان میدهد که از . رویکرد و رفتارهاي رایج آن بیندازیم

و منابع عربی هاآب، مان آغاز جنبش صهیونیزم تاکنون صلح نا محدودي نسبت به سرزمین عربیز
((بن گورین))از همان آغاز و پس از . دامنگیر صهیونیسم بوده استايمنطقهو نیز استیالي مطلق 

اینکه به عنوان نخستین نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پارلمان جهانی کارگران صهیونیسم 
) با گزارشی که به این پارلمان ارایه داد اهداف بلند مدت صهیونیسم را در منطقه 1937فی شد(معر

. به روشنی تبیین کرد
تعیین 1957- 1956در سالهاي رژیم اشغالگرقدساین گزارش که در آن استراتژي ارتش 

تا چه اندازه میرژیم صهیونیسمیدهد که پس از بن گورین راهبرد نظامیشده است به خوبی نشان 
این گزارش راهبردي که چاپ اول آن به 45در صفحه . ملهم افکار استیال جویانه وي بوده است

کرانجیا) سیاستمدار هندي و با عنوان((خنجر . ك. و با کوشش ((ر1958زبان انگلیسی در سال 
خود این دو هدف يهابنابر این باید در تمام برنامه. . . ، ))منتشر شد آمده استرژیم اشغالگرقدس

. مهم وجه همتمان قرار گیرد
استیال بر سرزمینهاي ذاتاً مهم در خالل جنگ و توجه به این مهم به عنوان هدف کوتاه مدت-1
یی که در طوالنی مدت تأمین کننده بسیاري از احتیاجات ما هستند و این هااستیال بر سرزمین-2

.قرار بگیردمهم باید به عنوان هدف بلند مدت ما مد نظر
رژیم اشغالگرقدسايمنطقهکند که ((هدف کوتاه مدت میاین گزارش مستند همچنین بیان 

و خلیج فارس است زیرا این مناطق به زودي میرودخانه لیتا، اشغال مناطق مجاور کانال سوئز
) در گزارش 81در همان ص(. نشان خواهد دادرژیم اشغالگرقدساهمیت حیاتی خود را براي 
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داند که رودخانه میايمنطقهرا رژیم اشغالگرقدسصهیونیسم سرزمین اصلی "یگر آمده است: د

6)). یابدمیتاسینا و جوالن و از آنجا تا دریاي مدیترانه امتداد میلیتا
در رژیم اشغالگرقدساما عمال با استراتژي هژمونی صهیونیسم در منطقه و نقش استراتژي 

همواره خود را پایگاه رژیم اشغالگرقدس. اخیر کامال دچار بحران شدمنطقه در نتیجه جنگهاي 
ي آنان هاپیشرو قدرتهاي سلطه گر و استعمار غربی در منطقه تعریف کرده و نقش اجراي سیاست

در چارچوب همین راهبرد در گذشته بازوي کوبنده رژیم اشغالگرقدس. را برعهده داشته است
محور این نقش بر توان . ه بعد آمریکا در خاور میانه بوده و هستاستعمار پیر انگلیس و در مرحل

استوار است و غرب از زمان پیدایش این رژیم غاصب در رژیم اشغالگرقدسمیواکنش نظا
کشورهاي غربی . سرزمین فلسطین تا کنون براي ایفاي این نقش سرمایه گذاري وسیعی کرده است

کنند و میبسیاري را به این رژیم غاصب تقدیم مینظابه ویژه آمریکا ساالنه کمکهاي مالی و 
میلیارد دالر به طور مستقیم و صدها میلیون دالر دیگر به صورت غیر 2/3آمریکا به تنهایی ساالنه 

. دهدمیمستیم در اختیار این رژیم قرار 
یم بر این رژمیبرتري نظا، رژیم اشغالگرقدسمیعالوه برآن آمریکا حفظ توان واکنشهاي نظا

را در اختیار میکشور عربی را تضمین کرده و آخرین جنگ افزارهاي پیشرفته نظا22مجموع 
) موشکهاي ضد f16 f18 f22فروش هواپیماهاي آمریکایی(. دهدمیقرار رژیم اشغالگرقدس

نوع رابطه میان آمریکا و رژیم اشغالگرقدسي آپاچی و شینوك به هاموشکی پاتریوت و بالگرد
را به هیچ کشور خارجی تحویل هاآمریکا بسیاري از این سالح. سازدمیم را کامال نمایان این رژی

نوع ، در جریان جنگ اخیر بدون هیچ گونه قراردادمینداده است و آنها را به عنوان سالحهاي نظا
م رژیمهمترین انتظار آمریکا از اما. گذاردمیشراکت میان این دو قدرت سلطه گر را به نمایش 

این بوده است که این رژیم با قدرت و واکنش خود بتواند در زمان الزم وارد عمل اشغالگرقدس
روزه و جنگ غزه پیروز نشد 33در جنگ رژیم اشغالگرقدساینکه . شود و کار را یکسره کند

ترین محور مهم. دیگر داراي توان بازدارندگی نیسترژیم اشغالگرقدساین بدان معناست که 
همواره با داشتن سالحهاي برتر رژیم اشغالگرقدس. حزب اهللا و حماس  همین مسأله استپیروزي

روزه براي مقابله 33اما اینکه حزب اهللا در جنگ ، دشمنان خود را سرکوب و خوار و ذلیل ساخته
را تا رژیم اشغالگرقدسبا هر سالح چاره جویی کرده و با امکانات محدود خود توان واکنش 
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را در خدمت به غرب رژیم اشغالگرقدسار آمد ساخته مقوله جدیدي است که نقش حدي نا ک
از آمریکا خواست تا نیروي ناتو به جنوب لبنان رژیم اشغالگرقدسزمانی که . بردمیزیر سوال 

این تحلیل گران . اعزام شوند این پیشنهاد مورد تمسخر و استهزاي تحلیل گران آمریکا قرار گرفت
بازوي سرکوب غرب در منطقه باشد لذا باید از رژیم اشغالگرقدسکه معلوم نیست اعالم کردند 

رژیم اشغالگرقدسمنافع غرب در خاورمیانه دفاع کند یا اینکه غرب با اعزام نیروي ناتو به منطقه از 
رژیم عمال سرمایه گذاري غرب بر توان واکنشی رژیم اشغالگرقدساین درخواست . دفاع کند

7. را زیر سوال برداشغالگرقدس
ضعف بنیانهاي اقتصادي-3

نبود منابع . ي اقتصادي این کشور استهاضعف بنیانرژیم اشغالگرقدساز دیگر نقاط ضعف 
این کشور را برآن ، طبیعی همچون نفت که بخشی از درآمدهاي آنان را به خود اختصاص دهد

ي رانتی معمول در میان صاحبان منابع طبیعی هادارد تا به راههاي کسب درآمدي غیر از شیوهمی
. بیاندیشد

این کشور براي کسب درآمدهاي الزم براي اداره کشور و پیشبرد سیاستهاي از پیش تعیین 
ي مستقیم کشورهایی همچون ایاالت متحده باید چشم بدوزد که هاشده از یک سو به کمک

و از 8. دهدمیاختصاص رژیم اشغالگرقدسمیلیارد دالر کمک اختصاصی را با 1/1سالیانه حدود 
از . سوي دیگر به تولیدات کشاورزي و صنعتی خود و صدور آنها به کشورهاي دیگر دل بندد

جنبه حیاتی را ، رژیم اشغالگرقدساینجاست که یافتن بازارهایی جدید براي فروش محصوالت 
یک اقتصاد مبتنی بر بازار دسرژیم اشغالگرقاقتصاد . گیردمیبراي اقتصاد این کشور به خود 

این اقتصاد به واردات نفت خام و مواد اولیه متکی . باشد که دولت در آن حضور اساسی داردمی
از بخش کشاورزي و صنعتی توسعه رژیم اشغالگرقدسبه رغم محدودیت منابع طبیعی . است
تولید مواد خوراکی بجز این کشور در زمینه. مند گردیده استاي در بیست سال گذشته بهرهیافته

با این همه نه صادرات مازاد محصوالت کشاورزي و نه . غالت به خود کفایی نایل گردیده
دهد و منابع خارجی میهاي این کشور را نهیچ کدام کفاف نیازمندي، صادرات کاالهاي صنعتی

. شودمیی ضروري تلقرژیم اشغالگرقدسهمچون کمکهاي بیرونی اقتصادي براي بقاي اقتصادي 
. و درصورت قطع این کمکها این دولت نمیتواند اقتصاد خود را تامین کند
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کمبود جمعیت-4

رژیم یی است که همواره به عنوان موضوعی امنیتی براي هاجمعیت از دیگر مولفه
بر آن تأکید فراوان رژیم اشغالگرقدسمطرح بوده و از همان ابتداي تأسیس دولت اشغالگرقدس
براي خود شعاري داشتند که بر آن رژیم اشغالگرقدسبنیانگذاران دولت . ته استصورت گرف

به همین خاطر سیاستهاي . باید سرزمین تمام یهودیان پراکنده زمین شودرژیم اشغالگرقدس، اساس
یکی ، تشویق گردید و از این رهگذررژیم اشغالگرقدسمهاجرت یهودیان از اقصی نقاط جهان به 

هر ، بر اساس این قانون. قانون بازگشت بود، به تصویب رسید1950نینی که در سال از نخستین قوا
ی رژیم اشغالگرقدسخود به خود یک شهروند ، قدم بگذاردرژیم اشغالگرقدسیهودي که به 

9. شودمیمحسوب 
هرگز چشم از سیاستهاي مهاجرت ، براي اضافه کردن شمار جمعیت خودرژیم اشغالگرقدس

از سوي دیگر . کندمیمینه دنبال ززایش جمعیت  برنداشته  و سیاستهاي خود را در این و تشویق اف
-زندمیتا کنون از پذیرش آن سرباز 1967از سال رژیم اشغالگرقدسکه البته - طرح دو دولت

تواند با عنوان سنگر دفاعی براي حفظ میدیگر ن، حتی در صورت پذیرش از سوي این رژیم
یهودي به کار رود زیرا افزون بر تداخل اجتماعی میان فلسطینیان و یهودیان موجودیت یک دولت 

از ، عمل خواهد کردرژیم اشغالگرقدسکند که به زیان میترکیب جمعیت نیز روندي را طی 
یک سو تعداد فلسطینیان رو به افزایش است(یکی از باالترین نرخهاي رشد جمعیت در سطح 

) تا کنون عمال مهاجرت معکوس موجب 2000انتفاضه دوم( سال جهان) و از سوي دیگر از آغاز
از روند رو به رشد و شتابانی که در گذشته از رژیم اشغالگرقدسشده است که جمعیت یهودیان 

با رژیم اشغالگرقدسشود که عمال تئوري تأسیس میآن برخوردار بود فاصله بگیرد و مالحظه 
10.بردمیاي رنج مواجه شده و از ضعف و سستی فزایندهي مختلف هاتنگناهاي متعدد در گزینه

رژیم اشغالگرقدسحکومتی -ضعف ساختار سیاسی-5
برد که میبه لحاظ ماهوي و شکلی از ضعفهاي اساسی رنج رژیم اشغالگرقدسساختار سیاسی 

گري به نحوي است که حاصل میشدن سیاست و تلفیق عناصر سیاست و نظامیعمده ترین آن نظا
اکثر قریب به اتفاق دولت رژیم اشغالگرقدسدر . باشدمیگري بر سیاست میآن استیالي رکن نظا
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رژیم اشغالگرقدساز 1دولت پادگانیباشند و نظامیان با اشاعه تفکر میمیمردان داراي سوابق نظا
ه گري ریخته شدنه جامعه اي مطلوب و رفاه طلب بلکه جامعه اي که اساس آن بر پایه نظامی

اي هتاجتماعی و فرهنگی نک، و غلبه آن بر جامعه پذیري سیاسیمیجامعه پذیري نظا. ساخته اند
نباید رژیم اشغالگرقدسو رویدادهاي جاري و حاکم در جامعه هامهم است که در بررسی فرایند

بقا و دوام خویش را مدیون نیروهاي رژیم اشغالگرقدسدولت پادگانی . آن را نادیده گرفت
همکاري نهادهاي سیاسی و ، رژیم اشغالگرقدسي دیگر نظام حکومتی هااز ویژگی. باشدمیمیانظ

تعامل . ي اشغالی استهادر نهادینه سازي و جامعه پذیري جنگ در سرزمینهااجتماعی با پادگان
با نهادهاي سیاسی و اجتماعی به گونه اي است که این دو نهاد در خدمت متقابلمینهادهاي نظا

و جامعه پذیري میاز این رو نوعی هم سویی میان فرایند جامعه پذیري نظا. اندیکدیگر قرار گرفته
ن جهت که بیشتر آاز رژیم اشغالگرقدسکه ساختار سیاسی . شودمیسیاسی و اجتماعی مشاهده 

د که را برانگیزرژیم اشغالگرقدسي مردم هاتواند آرمانمین، دارد تا صبغه سیاسیمیصبغه نظا
درباره ، ي اخیرهابحثمنتقدان را به طرح، چنین مشکالتی. فقدان تأمین امنیت مهمترین آن است
، این انتقادات. وادار نمودرژیم اشغالگرقدسي حکومتی هالزوم تغییر در ساختار سیاسی و نهاد

ین و به طور عمده از جانب جامعه شناسان نو، مطرح گردیدند، ي پیش گفتههاچنانچه در بخش
در . تاریخ نگاران جدیدي مطرح شد که به دنبال مباحثی مانند تغییر در ماهیت دولت یهود بودند

مبلغان اصلی  نفی ، اشاره شد که حامیان این جنبش، مباحث نظري مربوط به جنبش صلح اکنون
ود یهود با اذعان به این مطلب که سیاست صهیونیسم از ابتداي ور. باشندمیمیلیتاریسم صهیونیستی 

شود که میروشن ، گري و خشونت استوار گردیدهمیبرپایه نظا، تا کنونرژیم اشغالگرقدسبه 
از همان ابتدا نه بر اساس عناصر چهارگانه تشکیل حکومت ، رژیم اشغالگرقدسي حکومت هاپایه

بنا نهاده ، بلکه براساس میلیتاریسم خشن ارعاب گونه، سرزمین و حاکمیت، ملت-یعنی دولت

متی آن، نظامی بوده و بـا اعضـاي جامعـه بـه مثابـه سـربازان و       دولت پادگانی به دولتی اطالق میشود که شیوه ي عملکرد حکو1
کننـد. تـا   نظامیان برخورد میشود. در چنین دولتی روسا و مقامات مسوول نیز اکثرا یا نظامی بوده و یا به شیوه نظامیان حکومت می

همچـون هاشـومیر و هاگانـا،    پیش از تشکیل دولت رژیم اشغالگرقدس در سرزمین فلسطین،چندین سازمان نظـامی و شـبه نظـامی    
لیحی، وظیفه حفظ شهرك هاي یهودي نشین را در برابر حمالت مقاومت فلسطین بر عهده داشتند.پالماخ، آرلون و
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رژیم از مهمترین عناصر حفظ بقا و حیات ، هاي میلیتاریستیپتانسیل، در حقیقت. اندشده

. آیندمیبه حساب اشغالگرقدس
رژیم شدن جامعه و حکومت میمباحث خویش را در باره دالیل نظا، منتقدان، با این توصیفات

. مطرح نمودند، سرژیم اشغالگرقدحکومتی - و لزوم تغییر در ساختارهاي سیاسیاشغالگرقدس
رژیم با طرح مسئله لزوم تغییر در ماهیت دولت ، نویسنده و جامعه شناس اسراییلی، یوري او نري
ناشی از رژیم اشغالگرقدسي حکومتی هااذعان میدارد که ((ضعف در ساختار، اشغالگرقدس

گیري در حاکمیت و تصمیم ، دخالت بیش  از حد ارتش و نظامیان در اموري  چون قانون گذاري
رژیم اشغالگرقدس)) او راه حل این معضل را تحول در ساختار دولت . سرنوشت مردم است

ي اصلی و اساسی حاکمیت و هاشالوده، به نحوي که سیاست مداران و صاحب نظران، داندمی
حکومت را به دست گیرند و وظیفه نظامیان به همان امور پاسداري و حفاظت از امنیت یهودیان 

11. شودمیمحدود 
نیز با ابراز تردید در میزان موفقیت و توانمندي رژیم اشغالگرقدسمنتقد برجسته ، شاهاك

دولت میکند که کاستن از  صبغه نظامیبراین نکته تأکید ، دولت در زمینه ایجاد امنیت و رفاه مردم
میان در امور همزمان با افزایش حضور نظا12.آینده این دولت را روشن تر خواهد ساخت، یهود

مشهودتر ، به بعد80به ویژه از اواخر دهه ، این فرایند. عمیق تر گردید، تأثیر سیاسی آنها، سیاسی
ي امنیت ملی و هابرخط مشیمیو غیررسمیارتش از طریق کانالهاي رسمیمقامات نظا. گرددمی

رژیم بگین نخست وزیر که مناخیم میهنگا، به طور مثال. اندتأثیرگذار بوده، امور خارجی دولت
توانست می، رییس ستاد ارتش، ) ژنرال رافائل نیتان1980-81در مقام وزیر دفاع بود (اشغالگرقدس

تبیین ، بلکه در سیاست خارجی و مسائل اقتصادي، جایگاه و موضع ارتش را نه تنها در امور دفاعی
کانون ، ع گماشته شدزمانی که آریل شارون در مقام وزیر دفا، 1981در سال 13. نماید

همچنین اسحاق را بین 13. گیري در مسایل دفاعی و سیاست خارجی به وي منتقل گردیدتصمیم
13. گیري قرار گرفتدر کانون تصمیم، به وزارت دفاع منصوب شد1984که پس از سال 

تمایز و جدایی کمتري میان روشهاي زندگی، رژیم اشغالگرقدس، در مقایسه با سایر کشورها
سازمانی است که بر بسیاري از ، ارتش. یا فاصله اجتماعی بین نظامیان و غیرنظامیان داشته است

تأثیر گذار بوده و در مسائل اجتماعی مانند آموزش و ادغام مهاجران و در نقش ، هاي جامعهبخش
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بر آن منتقدان را ، این نفوذ گسترده. ي اشغالی تأثیر چشمگیري داشته استهادر سرزمین، حکومت
-ي جدید خواستار تجدید حدود حضور نظامیان در ساختار سیاسیهاداشت که باطرح دیدگاه

. حکومتی شوند
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