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 مقدمه مترجم 

 آن چه رخ داد

و   ناظران  میان  در  که  آيد  می  حساب  به  نبردهايی  از  دسته  آن  جزو  لبنان  دوم  جنگ 

نظر وجود ندارد و چه بسا    ز اتفاقبا اسم آن نیتباط  نظامی حتی در ار  ـتحلیلگران سیاسی  

قبیل   از  نام هايی  باشد.  از اختالفات و رقابت های سیاسی می  ناشی  نیز  نام   جنگ  همین 

روزه و سه  تابستان، سی  ژوئیه، جنگ  لبنان، جنگ  دوم  روزه، جنگ  چهار  و  ، جنگ سی 

ه  يک ماه  ه اين درگیریشده بهمه از اسامی داده    ،حزب الل  ـجنگ تموز، منازعه اسرائیل  

ارتش  میان   طرف  يک  و  از  لبنان،  اسرائیل  الل  حزب  های  گروه  مجموعه  ديگر  طرف  از 

استار بجن ادعای ديلی  ]به  امل  تايمز ۱ش  آسیا  ادعای  ]به  لبنان  [، جبهه ۲[، حزب کمونیست 

فلسطین   آزادی  برای  پرس   ـخلق  اسوشیتد  خبرگزاری  ادعای  ]به  مرکزی  و  ۳فرماندهی   ]

با    به طور رسمیفلسطین يا همان حماس اتفاق افتاد که  اسالمی    حرکت مقاومتچنین  هم

رسید  ۱7۰۱قطعنامه   پايان  به  متحد  ملل  سازمان  امنیت  اصلی  )  شورای  نقش  بین  اين   در 

 .  داشتند(بر عهده حزب الل لبنان بود و ساير گروه ها نقشی حاشیه ای  

از   نبرد  سال    ۱۲اين  ب  ۲۰۰۶ژوئیه  حمله  مبا  نیروهای  رون  اللرزی  دو  حزب  به   

آغاز    ارتش اسرائیلخودروی گشتی اسرائیلی و متعاقب آن کشتن هشت و ربودن دو سرباز  

کمی بیش از يک ماه   در نهايتو  )که اسرائیل جسد آن دو را بعدها دريافت کرد(  گرديد  

  تش بس شورای امنیت سازمان ملل متحد به آ  ۱7۰۱آگوست همان سال با قطعنامه    ۱4در  

مه که خواهان خلع سالح حزب الل، خروج اسرائیل از لبنان و استقرار  قطعنان  اي  منجر شد.

 
1. Daily Star 

2. Asia Times 

3. Associated Press 
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در   بود  لبنان  جنوب  در  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای  و  لبنان   آگوست    ۱۱ارتش 

آگوست مورد    ۱۲در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصويب رسید و در    ءبه اتفاق آرا

یل قرار گرفت و به وقت محلی در ساعت اسرائت  دولی آن روز  فردا   پذيرش دولت لبنان و

 آگوست مابین گروه های متخاصم برقرار شد.  ۱4صبح روز  ۸

اما  ،  نیروی دريايی اسرائیل ادامه يافتتوسط    ۲۰۰۶سپتامبر    ۸هرچند محاصره لبنان تا  

  ۶۰۲۰بر  اکت  ۱تا تاريخ    ،۱بخش اعظم نیروهای اسرائیلی جز تعدادی در روستای مرزی غجر 

لبنان از  ر  لبنانخاک   ارتش  به استقرار در مناطق جنوبی    ۱7ا ترک کردند.  آگوست شروع 

ملل   نیروهای حافظ صلح سازمان  به همراه  و  منطقه    در صدد کرد  اين  از  . برآمدحفاظت 

به   بنا  تريبون اگرچه  هرالد  اينترنشنال  طبق    هنوز  ۲اعالم  الل  حزب  سالح  خلع  از  دو  هر 

 ی زنند.  ر باز مورای امنیت س ش  ۱7۰۱قطعنامه 

به   المللی مطالعات  بنا  بین  اعزام شده   تعداد  ،۳راهبردی اعالم موسسه  نیروهای زمینی 

هزار و نیروهای ذخیره فراخوانده شده در روزهای آخر نبرد به عالوه    ۱۰اسرائیلی بالغ بر  

به   و هوايی  دريايی  ا  ۳۰نیروهای  می رسید.  نفر  بوديهزار  حالی  در  ط  ن  برآوردها که  بق 

رقم  نتعداد   به  داشتند  در جنگ مشارکت  که  الل  فعال حزب  و نفر    ۶۰۰ـ    ۱۰۰۰یروهای 

در ارتباط با نیروهای اسرائیلی دخیل در   هزار نفر می رسید.  ۳ـ    ۱۰نیروهای ذخیره آن به  

،  4جنگ می توان به بخش هايی از جمله فرماندهی منطقه ای شمالی اسرائیل، لشکر جلیله 

زرهی،    4۰۱، تیپ  ۳۰۰زرهی ذخیره، تیپ    ۸5ی، لشکر  زره  ۱۶۲زرهی، لشکر    ۳۶کر  لش

پیاده،   5۱، گردان  ۶(، تیپ پیاده گوالنیزرهی  ۱۸۸)تیپ    5باراک زرهی  زرهی، تیپ    7تیپ  

گردان    ۱۳گردان   گردان    ۸۹۰)گردان    ۸۹۰پیاده،  و   ۱۰۱)گردان    ۱۰۱چترباز(،  چترباز( 

 چترباز اشاره کرد. ۲۲۶گردان 

 
1. Qajar 

2. International Herald Tribune 

3. International Institute for Strategic Studies (IISS) 

4. Galilee 

5. Barak 

6. Golani Brigade 
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ژوئیه علیه حزب الل لبنان آغاز    ۱۲سرائیل که از تاريخ  ا   نظامیلیات  شود عم   می  تهگف

عملیات   نیز  الل  بود. حزب  نامیده شده  مناسب  پاسخ  های  شد  گشتی  برای  کمین  ابتدايی 

 نام داده بود. ،۱الوعد الصادق  شدبه جنگ   که منجراسرائیلی را 

ارتش  ت ستاد  رئیس وق د از  بودن   عبارتدر طرف اسرائیل    مهم ترين فرماندهان جنگ

کاپلینسکی ۲دان حالوتص  ايران،زاده    سپهبد  فرمانده سابق    ،۳، جانشین وی سرلشکر موشه 

آدام  اودی  سرلشکر  اسرائیل،  شمالی  فرماندهی  سابق  4مرکز  دفاع  وزير  همچنین  عمیر    ،و 

نیز در دست شیخ حسن نصرا   ،در مقابل  .5صپرت  لل  فرماندهی مرکزی نیروهای حزب الل 

 ان بود.لبنلل بیر کل حزب اد

توجه  امو از   قابل  ماههرد  مناقشه يک  اين  در   ،در  لبنان  ناپذير حزب الل  تصور  مقابله 

راکت های کوتاه برد به مستمر  برابر ارتش قدرتمند اسرائیل و همچنین توانايی در شلیک  

بود. مورد   منتظره حزب اللمناطق شمالی اسرائیل  قابل  استفاده غیر  ازديگر  موشک های     

ه   ضد پیشرفته  تانک  فوق  های  تانک  بر  تنها  نه  که  بود  پیشرفته  روسی  شونده  دايت 

  هستند جزو بهترين تانک های دنیا  ی منابع اسرائیلی و غربی  ادعا به  اسرائیلی که    ۶مرکاوای 

به ذکر   البته الزم  به راحتی چیره می شد.  قدرتمند ديگری  افزار زرهی  بر هر جنگ  بلکه 

ا است که   تان   های  موشکعظم  بخش  از نوع  ضد  نبرد  اين  در  الل  استفاده حزب  مورد  ک 

ابتکاری ايشان از بسته های انفجاری  بود  7قديمی تر سگر  و  دست ساز  . همچنین استفاده 

حاصل  نتايج قابل توجهی در جنگ    ۸)هواپیمای ]وسیله نقلیه هوايی[ بدون سرنشین(   پهپاد

اين موارد  کرده بر  ها   يرسا  از  ،بود. عالوه  با لیب کا  یراکت  ،  التر، موشک های ضد کشتیر 

  موجودروسی که قدرتمند ترين آر پی جی    ۲۹ـ  آر پی جی  طور خاص به  انواع آر پی جی  

 د و همچنین ساير تسلیحات سبک استفاده شد. م به حساب می آدر نوع خود 

 
1. Operation Truthful Promise 

2. Dan Halutz 

3. Moshe Kaplinsky 

4. Udi Adam 

5. Amir pretz 

6. Merkava 

7. Sagger 

8. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
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  اه ه وننمعملیات های نظامی متعددی انجام شد که برخی از اين    ،در طول اين مناقشه

ژوئیه   ۱۲وارد را پوشش نمی دهد[ عبارت است از عملیات برون مرزی  تمامی م]که البته  

زرعیت   دو شهرک  اطراف  نواحی  در  الل  کشته    ۱شتوال  ـنیروهای حزب  به  منجر  که  بود 

و   ديگر  سرباز  دو  ربودن  و  اسرائیلی  سرباز  هشت  نهايت شدن  شد.    در  جنگ   آغاز 

جبیل اس نیز    ۲بنت  مرز  با  کیل  رائیلکه  سه  های  فا ومتر  تنها  درگیری  صحنه  داشت   صله 

و در اثر آن    شدآغاز    تیپ گوالنی  5۱ژوئیه با ورود گردان    ۲4دنباله دار ديگری بود که از  

اين روز زخمی    ۳۰ در  اسرائیلی  از سربازان  در  شدندنفر  مبارزه  تیپ   ۲۸.  ورود  با  ژوئیه 

نبع اسرائیلی  ای يک مکه طبق ادع  ت يافه  ادامارتش اسرائیل    ۸۹۰چتربازان و گردان    ۱۰۱

[Ynetnews  ها درگیری  اين  در  ربايی   ۲۰[  آدم  ماجرای  در  که  الل  حزب  نخبه  چريک 

توسط   داشتند  شدند  ايشانشرکت  در  کشته  نبرد  از  دور  اين  شدن    ۲۹.  کشته  با    ۶ژوئیه 

يان  به پا  به طور موقتاسرائیل    ارتشبا عقب نشینی  و  چريک ديگر    ۲۶سرباز اسرائیلی و  

دررسید اسرائیل    حلهمر  اين  .  ادعای  البته    7۰به  که  بود  شده  کشته  الل  حزب   چريک 

. همچنین  کردنفر اعالم   ۲۰نت جبیل بو در  7۰حزب الل مجموع تلفات خود را تا آن زمان  

 نفر می شد.  ۱۰ژوئیه بالغ بر  ۳۰در   ارتشتلفات اسرائیلی ها نیز طبق اعالم 

بعدی   نظامی  ار عملیات  تصرفدر  با  الرأس   روستای  تباط  و   5۲در    ۳مارون  ژوئیه 

برابر   در  الل  نیروهای حزب  بود که چهار    ۲مقاومت  اسرائیل  ارتش  نیروهای  از  نفر  هزار 

شدن   کشته  رغم  علی  روستا  اين  و  انجامید  طول  به  و    7روز  اسرائیلی    ۱۲ـ    ۳۰سرباز 

 طور کامل  گز به  ره[  بودنفر    ۸الل  حزب    گفته که به  ]  رزمنده حزب الل به ادعای اسرائیل

  شدآگوست آغاز    ۱۱دور دوم نبرد در منطقه بینت جبیل در    به تصرف اسرائیلی ها درنیامد.

تأيید   با  و  الل  ادعای حزب  به  بعد    ارتشکه  روز  اسرائیلی کشته    سهدر  در  شدندسرباز   .

يگر  چريک د  سهمه  دا ر او دند  حزب الل را کشت  رزمنده  5که    دادندمقابل آن ها نیز گزارش  

حزب الل    رزمنده  5کردند که  . همچنین اعالم  رساندندقتل  به    4در نزديکی روستای رامیه را  

 
1. Zar'it-Shtula 

2. bint Jbeil 

3. Maroun al-Ras 

4. Ramiya 
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گرفته   اسارت  به  آن  اطراف  و  جبیل  بنت  در  پاسخبودندرا  در  نیز  الل  حزب  سرباز    ۲،  . 

روز   در همان  را  گزارش  کشتاسرائیلی  ]  و طبق  اسرائیلی  آن  [Ynetnewsمنبعی    فردای 

. رساندآگوست تعداد بیشتری از سربازان اسرائیلی را به قتل    ۹  درنه  بادر حمله ای شروز  

 ۱در عملیات لیطانی   حمله  محدودهآگوست منطقه بنت جبیل را به    ۱۲اسرائیلی ها نیز در  

افزايش    کردندالحاق   را  خود  اين  دادندو حمالت  نهايت  ناحیه.    ۲۰۰۶سپتامبر    ۳در    در 

 .گرفتقرار  ۲ملل در لبنان )يونیفیل(سازمان  ظ صلح موقتیی حافنیروها تحت کنترل 

اما شناخته شده ترين عملیات نیروی هوايی اسرائیل در پاسخ به شلیک چندين راکت  

بمباران  ژوئیه بود که منجر به    ۳۰در    ۳از جانب حزب الل از نواحی حاشیه ای روستای قانا 

طب سه  ساختمان  يک  به  ای  خوشه  بمب  با  در هوايی  روستا    قه  کشته  مرکز     ۲۸شدن  و 

و   نظامی  ق  رخدادغیر  رويترز   بودانا  فاجعه  خبرگزاری  گزارش  طبق  ها    4که  آن  از  نیمی 

به   بنا  المللی علیه روند جنگ افزايش يافت و  بین  انتقادات  اين حادثه  بودند. پیرو  کودک 

اکتی  ت رالحمپذيرفت.  اسرائیل آتش بس دو روزه ای را    ،5گزارش خبرگزاری سی ان ان 

اللحز در  ب  ادامه  اي  پراکنده  صورت  به  روز  دو  اولیه  يافتن  گزارشات  طبق     نشرياتی . 

نفر از آن ها   ۳7کشته می شد که    5۰اين تعداد بالغ بر    ،ژوئیه  ۳۱در    ۶از قبیل ديلی تلگراف 

نخست وزير    7ديدار فواد سنیوره   ،. پیرو آنشد  بعدها اصالحکودک بودند که البته اين آمار  

کاندبلوقت   با  رنان  خارجه  ۸ايس ولیزا  شورای    وقت  وزير  و  خورد  هم  به  متحده  اياالت 

 .کردامنیت اضطراب و پريشانی عمیق خود را نسبت به اين حادثه اعالم 

تابستان   جنگ  در  نظامی  های  عملیات  ديگر  اسرائیل    ۲۰۰۶از  حمله  به  توان   می 

گرمی  کیلو  ۲۳۰های    اب بمبو پرت   ایدر قالب تهاجم پنج تیپ و شلیک سنگین توپخانه  

ژوئیه اشاره    ۳۱در    ۹توسط جنگنده های نیروی هوايی ارتش به روستای مرزی عیتا الشعب

 
1. Litani 
2. UNIFIL 
3. Qana 
4. Reuters 
5. CNN 
6. Daily Telegraph 
7. Fouad Siniora 
8. Condoleezza Rice 
9. Ayta al-Sha’b 
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با شلیک موشک های ضد تانک به خودروهای حامل نیروهای    ،کرد. حزب الل نیز در پاسخ

وست که اين خبر در اول آگ  شد نظامی ديگر    ۲5سرباز و جراحت    سهقتل    باعثاسرائیلی  

اسر وسط  ت  خود  ش يید  تأ  ائیلارتش  ادعای  به  بنا  نیز  ها  اسرائیلی  قتل    ۲۰د.  به  را  چريک 

قتل  دنرسان  فقط  البته  که  قرار    4د  الل  حزب  تأيید  مورد  در  گرفتنفر  نیز   ۲.  آگوست 

با نیروهای حزب الل    ندوارد منطقه درگیری شد  ارتش اسرائیلچتربازان   تبادل آتش  به  و 

لبنانی    ۱۰شدن  و زخمی    7دن  ه ششتک  بهکه    پرداختند . منجر شدرزمنده اين گروه شیعه 

 کشته و دو مجروح بود.يک در اين نبرد شامل  اسرئیلتلفات  

واقع در دره   ۲کیلومتری شهر الهرمل   ۱۰در    ۱شهر القا   مورد حمله،  يکی ديگر از مناطق

در  و    گرفتر  ل قراآگوست مورد تهاجم و بمباران نیروی هوايی اسرائی  4بود که در    ۳بقاع 

کشاورز سوری و کرد لبنانی جان خود را از دست    ۳۳،  در اين منطقه یه به ساختمانحمل اثر

 دادند. 

نیروی هوايی اسرائیل در   نیز  4روزنامه واشینگتن پست   ۶۲۰۰آگوست    ۸بنا به گزارش  

ک  در حومه بیروت انجام داد و با شلی   5آگوست عملیات هوايی ديگری در منطقه الشیاح   7

کشته شدن   کارکه ثمره اين    کردتخريب    راسه آپارتمان    ،گندهنز يک جموشک افروند  دو  

نفر افزايش پیدا    ۶۱آگوست خبرگزاری رويترز اين تعداد به    ۹طبق گزارش  ، اما  نفر بود  5۰

دلیل اين    ،به نقل از محمد خلیفه وزير بهداشت لبنان  آگوست  ۱۱در    ۶گاردين   به گفتهد.  رک

 جنازه ها و عدم شمارش آن ها بود.  ازيادی داد زکردن تعجا ابج ،عدم قطعیت

در جنوب لبنان حمله کرد و    7ه آگوست به منطقه قضی  ۸و    7در  نیروی هوايی اسرائیل  

مرگ    طبق موجب  اول  روز  در  رويترز  با شلیک سه    ۱5اعالم خبرگزاری  دوم  روز  در  و 

طبق  .  دش نفر    ۲۳و    ۱4تیب  به ترزخمی شدن    و  کشته  باعثفروند موشک به يک ساختمان  

 
1. al Qaa 

2. al Hermel 

3. Bekaa Valley 

4. Washington Post 

5. al Shiyyah 

6. Guardian 

7. Ghaziyeh 
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اين ساختمان متعلق به يکی از نیروهای منتسب به حزب الل    ارتش اسرائیل اعالم سخنگوی  

 ]يک روحانی به نام مصطفی خلیفه[ بود.

از آن جايی که در نزديک ترين فاصله با مرز اسرائیل قرار داشت  نیز  منطقه عیتا الشعب

آگوست    ۹با حمله    گیری هادور بعدی در  گرفت.به طور مکرر مورد تهاجم ارتش قرار می  

اسرائیلی درون يک دستگاه تانک متعلق به تیپ   4قتل    باکه    شدالشعب آغاز    به عیتا  ارتش

کورنت   74۸ذخیره   پیشرفته  تانک  توسط موشک ضد  روستا  در  الل    ۱مستقر  همراه حزب 

در  بود همچنین  نی  ۱۳و    ۱۲.  لیطانی  بزرگ  عملیات  انجام  پیرو  ديگر  ربس  5ز  آگوست  از 

. تعداد کشته شدگان حزب الل نیز دست کمی  شدندمجروح    نیز  ديگر  اسرائیلی  ۲5ته و  کش

اين دور از درگیری ها   اما به دلیل ابهام در آمارِ  ،از تلفات وارد شده بر اسرائیلی ها نداشت

 به طور دقیق مشخص نشد. 

ه ی متعلق بدروخو  75۹کاروانی متشکل از    ،آگوست  ۱۱در    یهمچنین در حادثه ديگر

نظامیانارتش،    پلیس، همچنین    غیر  و  خودروی  لبنان  در يک  پرس  اسوشیتد  خبرگزاری 

نشین مرجعیون  منطقه مسیحی  از  مرز  ۸در    ۲هنگام خروج  نیروی    ،کیلومتری  مورد حمله 

کشته    باعثبمب بر سر آن ها    ۸ـ    ۹. نیروی هوايی با ريختن  گرفتهوايی اسرائیل قرار  

. اين در حالی بود که بنا به  شددادی از خودروها  تعهدام  و ان  ۳۶شدن    مجروحنفر،    7شدن  

از جمله میلوس استروگار  لبنان[  سازمان ملل  وقت  سخنگوی    ۳اعالم مقامات مختلف  ]در 

گرف قرار  انتقاالت  و  نقل  اين  جريان  در  ها  اسرائیلی  زمان،  آن  کتانه تدر  جورج  بودند.   4ه 

ن اقدامی به مثابه هدف گرفتن  بود چنیان نیز گفته  ر لبننمايندگی صلیب سرخ دوقت  رئیس  

لحود  امیل  بود.  نظامیان  غیر  اين    5آشکار  محکومیت  ضمن  لبنان  نیز  وقت  جمهور  رئیس 

که اين اقدام علی رغم مذاکره و توافق اسرائیلی ها با نیروهای حافظ صلح    کردعمل اشاره  

 فته بود.رت گرسازمان ملل در راستای تضمین امنیت اين جابجايی صو

 
1. Kornet 

2. Marjayoun 

3. Milos Strugar 

4. George Kettaneh 

5. Emile Lahoud 
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تاريخ  قاب  یاتعمل در  بعدی  توجه  نیروهای    5ل  از  تعدادی  کردن  پیاده  با  آگوست 

صور  ساحلی  شهر  نزديکی  در  بالگرد  توسط  يک    ۱اسرائیلی  دوم  طبقه  به  ها  آن  حمله  و 

ساختمان آغاز شد که ادعا می شد مقر چريک های مسئول حمالت روز گذشته به اسرائیل  

تبديل شده  راکت ها شلیک  ه مرکز  ب  جنگ ان  م. شهر صور در زبود برد حزب الل  ی دور 

ارتش لبنان و شلیک يک فروند موشک سطح    واکنشبالگرد اسرائیلی با    ،بود. در اين حمله

نیز در پاسخ ها  اسرائیلی  نفربر    ،به هوا مواجه شد و  ارتش    M113يک دستگاه  به  متعلق 

 . شدند عملیات مجروحاين   . دو سرباز اسرائیلی در اثرکردندلبنان را منهدم 

بنا به گزارش تصويری تلويزيون حزب الل در ادامه درگیری های دنباله دار   همچنین 

در   شهر  اين  های    ۱۱در  موشک  هدف  مورد  اسرائیلی  کوچک  ناو  فروند  يک   آگوست 

قرار   الل  کم    گرفتحزب  دست  زخمی    ۱۲و  يا  کشته  آن  اعالمشدندخدمه  به  بنا  البته   .  

ا پرس  سوشیت خبرگزاری  اللادعای  د  مجروحین    حزب  و  تلفات  تعداد  جانب  دربارره  از 

اسرائیل د  ارتش  تلويزيونی  ايستگاه  يک  به  روز  آن  فردای  همچنین  شد.  صور  تکذيب  ر 

 داد.الت هوايی پراکنده ای رخ و در روزهای بعد نیز حم حمله شد

ربه قابل  تند ضکه نیروهای حزب الل در آن توانس  شاخصيکی ديگر از درگیری های  

بود و حادثه    ۲در منطقه وادی سلوکی   کنند  یروهای زرهی ارتش اسرائیل وارد هی به نتوج

مرکاوا های  تانک  از  گروه  دو  و  پیاده  نیروهای  که  آمد  پیش  به    4ـ هنگامی  اسرائیلی 

برای حمله به مواضع حزب الل به منطقه اعزام شدند و   ۳ی کیدورطفرماندهی سرهنگ مو 

شک های ضد تانک روسی کورنت حزب الل قرار  حمله موتپه ها مورد  ايین  در سرازيری پ

تانک های    ۱۱نتیجه،  در    .گرفتند از  نیم  بسیار گران قیمت )دستگاه  و    میلیون دالر(چهار 

خدمه تانک جان   4سرباز پیاده نظام و    ۸اسرائیلی غیر قابل استفاده يا منهدم شد و   4ـمرکاوا

همچن دادند.  دست  از  را  بنخود  ادعای  ین  به  شده    رائیل،س اا  وارد  های    بهتلفات  چريک 

  ۱۱از    ی خونیناين تحرکات و درگیری هاروی هم رفته  .  رسیدکشته    ۸۰  بهحزب الل نیز  

 د.ی آگوست به طول انجام ۱۳تا  

 
1. Tyre 

2. Wadi Saluki 

3. Moti Kidor 
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عملیات تند  می توان به    علیه چريک های حزب الل لبنان  ارتشعملیات های  ديگر  از  

روان  بعلبک   ۱و  عملیات  که  ره  اشا   ۲يا  دورد  درکرد  بعلبکو  شهر  در  که    ه  افتاد  از  اتفاق 

  ابتدا  ۳روزنامه جروسالم پست حزب الل به شمار می آمد. بنا به خبر  های پايگاه بزرگ ترين  

آگوست    ۱دو واحد از نیروهای اسرائیلی متشکل از نیروهای ويژه توسط بالگرد در تاريخ  

به ادعای ايشان از اعضای    که  ندودربنفر را    5  ن شهربا هجوم به بیمارستان دارالحکمه در اي

و    ندمتوجه غیر نظامی بودن آن ها شد  هاايران بودند که بعدانقالب اسالمی  سپاه پاسداران  

در   را  آزاد    ۲۱ايشان  جانب  کردندآگوست  از  ديگری  ماه حمله  همین  نهم  در  همچنین   .

ت در اين حمالشت. دور دوم  می دا که تعدای کشته و زخ  شداسرائیلی به اين منطقه انجام  

در   تسلیحات   ۱۹بعلبک  انهدام  راستای  در  ايشان  ادعای  به  که  پذيرفت  آگوست صورت 

 ايرانی قاچاق شده به لبنان به واسطه سوريه انجام می شد.  

را می توان به عنوان آخرين عملیات گسترده نظامی در اين نبرد معرفی    عملیات لیطانی

شورای    ۱7۰۱به قطعنامه    ،از بن بست  پسید و  انجامبه طول  ست  گوآ  ۱4تا    ۱۱کرد که از  

اين  در  اسرائیلی  نیروهای  کثرت  رويترز  خبرگزاری  گزارش  به  بنا  شد.  منتهی  امنیت 

 هزار نفر اعالم شد که    5ـ    ۱۰هزار و نیروهای حزب الل    ۳۰مجموعه عملیات ها بالغ بر  

به خبر روزنامه جروسالم پست   بنا  میان  اين  بمجر  ۱5۰و  ته  کش  ۳5در  ا وح  سرائیلی ها  ر 

چريک بود که جان خود را در اين سلسله    5۰تحمیل شد. تلفات جانی حزب الل نیز شامل  

 دادند. نبردها از دست 

 ارزیابی پیامدها

سیاسی   نويسندگان  و  تحلیلگران  از  بسیاری  ها  درگیری  آغاز  از  سرعت    ـپس  به  نظامی 

و نظرات خود را در قالب مقاالت    ند کرد  ثار اين نبردج و آاقدام به گمانه زنی در مورد نتاي 

برنامه های خبری   در  يا  و  تحلیلی    ـ متعددی در روزنامه ها، مجالت، نشريات تخصصی 

 .  کردندراديويی و تلويزيونی مختلف منتشر 

 
1. Operation Sharp and Smooth 

2. Operation Baalbek 

3. Jerusalem Post 
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ب  ،از مسائل سیاسی  صرف نظر انتقاداتی که  به  ه  در مورد  اتهامات  جنگ شد می توان 

برخ نقض  مالموارد  اخالقی  ظ حی  جملهات  هدف    از  و  ای  خوشه  های  بمب  از  استفاده 

گیری تعمدی مناطق غیر نظامی از جانب اسرائیل و همچنین استفاده از جمعیت غیر نظامی  

جانب   از  اسرائیل  مسکونی  مناطق  دادن  قرار  هدف  مورد  و  انسانی  دفاعی  سپر  عنوان  به 

افزايش   باعث  که  نمود  اشاره  الل  حزب  جانب  اعترانیروهای  از  هاضات  حقوق  گروه  ی 

از   اينترنشنالبشری  امنستی  بشر   ۱جمله  حقوق  ديدبان  در    و  ۲و  متعدد  های  بیانیه  انتشار 

گرديد. اقدامات  اين  محکومیت  اگرچه    راستای  اسرائیل  که  است   ل  يدال   گاهیپرواضح 

ب دادن اهداف مورد حمله خود  برای نسبت  توجه و شواهد مستندی  یت  الفعمراکز    هقابل 

ائه می کرد اما تا حدود زيادی قابلیت تشخیص نظامی يا غیر نظامی  ارالل  حزب    نیروهای 

بود دارا  را  خود  اهداف  بنابراين  بودن  اعالم  .  سیاسی  ناظران  و  کردندکارشناسان    که  می 

اسرائیل کار    هدف  اين  بود:  از  ديگری  اقدام  چیز  برای  لبنان  دولت  دادن  قرار  فشار   تحت 

 سازمان ملل متحد. ۱55۹نامه  طبق قطعح حزب الل لع سالدر راستای خ

جنگ   اين  با  ارتباط  در  که  نکاتی  ترين  مهم  کلی  طور   مواردی    شد،مطرح    بارهابه 

با  حادثه  اين  ارتباط  الل،  حزب  تسلیحاتی  زرادخانه  برآورد  نبرد،  آغاز  چگونگی  قبیل  از 

لفات  ها و ت  ید بر ويرانیو تأکتروريسم، نقش ايران و سوريه در جنگ، گزارش ها  جنگ با  

در میان غیر نظامیان، پیش گويی در مورد آثار داخلی و خارجی منازعه برای حزب الل و  

تأثیرات کوتاه،    ، در نهايتلبنان از يک طرف و اسرائیل از طرف ديگر و   ارائه نظر درباره 

 بود. میان و بلند مدت اين مبارزه در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن 

و نتايج داخلی و خارجی نبرد برای طرفین درگیری و منطقه  ه آثار  ر است ک به ذکالزم  

بحث   اين  در  موضوع  ترين  مهم  ترديد  اطمینان    بودبی  با  توان  می  زمان  گذر  با  البته  که 

بیشتری درباره آن صحبت کرد. شايد بتوان به طور خالصه اين موارد را چنین تشريح نمود  

یل که زير ذره بین بوده و طرف اصلی اين  ی اسرائاسی نبرد برالی سی که مهم ترين آثار داخ

کسب   در  ناتوانی  اثر  در  دولت  اعتبار  شدن  مخدوش  شامل  آمد  می  حساب  به  درگیری 

 
1. Amnesty International 

2. Human Rights Watch 
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پیروزی قاطعانه بر حزب الل، درخواست بی سابقه و گسترده برای استعفای نخست وزير  

 ۲ينوگراد و  کمیتهزارش  ارائه گ از  س  پ   طور خاص به  افکار عمومی    از جانب  ۱ايهود اولمرط

ها   فلسطینی  با  صلح  گفتگوهای  سرگیری  از  به  بیشتر  توجه  ديگر  داخلی  بودو  آثار   .

، زيرساخت  اماکن مسکونی  رخسارات قابل توجه ب  آمدنوارد    شاملاقتصادی نیز بی ترديد  

نواحی ها   همچنین  و  شمالی  مناطق  در  اقتصادی  های  فعالیت  موقتی  توقف  همچنین    و 

که البته می توان میزان خسارات و آسیب های وارد شده بر    بودسرائیل  ی شمال غرب ابندر

  قرار ادوات نظامی و همچنین نظامیان و غیر نظامیان اسرائیلی را نیز به نحوی در اين حوزه  

 داد. 

اورشلیم  عمومی  روابط  مرکز  آمار  به  حمالت  رايج    شیوه  ۳طبق  الل  حزب  نیروهای 

طرياسرائیل   هاراک  قاز  متریمی   ۱۲۲ی  ت  کاتیوشا   لی  ای  که    4توپخانه  از    ۹5بود  درصد 

و   بوده  هدايت  قابلیت  فاقد  ها  راکت  اين  داد.  می  اختصاص  به خود  را  به طور حمالت 

 کیلومتر    ۳۰تا    آن هاکیلوگرم و برد عملیاتی    ۳۰به    آن هاوزن کالهک ]سر جنگی[    معمول 

آمار   طبق  رسید.  حدود    ۲۳می  از  ر زاه   4درصد  شلیر  شدهاکت  لبن  ک  مناطق    ان،از  به 

، ۱۰صفد ،  ۹، نهاريا ۸، طبريه 7، ناصره۶الخضیره ،  5مسکونی واقع در شمال اسرائیل از جمله حیفا 

شمونه۱۲هفولع،  ۱۱ور غ شا کیريات  معالوت ۱5رمئیل ک،  ۱4بیسان ،  ۱۳،  کیريات  همچنین    ۱۶،  و 

 برخی مناطق عرب نشین واقع در اسرائیل اصابت کرد.

 
1. Ehud Olmert 

2. Winograd committee 
3. Jerusalem Center for Public Affairs 

4. Katyusha artillery rockets 

5. Haifa 
6. Hadera 

7. Nazareth 
8. Tiberias 

9. Nahariya 

10. Safed 
11. Shaghur 

12. Afula 

13. Kiryat Shmona 
14. Beit Shean 

15. Karmiel 
16. Kiryat Maalot 
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میز  با  ارتباط  تلدر  اين جنگ  ان  دقیق  آمارها  فات  با    گاهیو    نیستخیلی  مقايسه  در 

. اما بر اساس اعالم برخی منابع می توان مشاهده می شوديکديگر اختالفات قابل توجهی  

به گزارش مورخه   بنا  اسرائیلی  تلفات  امور    ۹چنین عنوان کرد که مجموع  مارس وزارت 

  ی می شد جنگسیر  دو اهمچنین    و  روحمج   4۰۰ـ    45۰کشته و    ۱۱۹خارجه اسرائیل شامل  

گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حزب الل    که بعدها مشخص شد کشته شده بودند. طبق

نفر اعالم کرده بود که البته اين آمار بنا به گزارش    ۲5۰نیز تعداد تلفات خود را در حدود  

از   بیش  لبنانی  اساس  نفر  5۰۰مقامات  بر  حدود  ،  يونیفیل  نیروهای  و نف  5۰۰گزارش    ر 

نفر از نیروهای حزب الل نیز به    ۱۳نفر می رسید. همچنین    ۶۰۰اسرائیل به    ارتشی  ادعا به  

  ۱۲، حزب کمونیست لبنان به  ۱7ش امل نیز به  بارتش اسرائیل درآمدند. تلفات جن  اسارت

فلسطین   آزادی  برای  خلق  جبهه  تلفات    ـو  رسید.  می  نفر  دو  به  مرکزی   فرماندهی 

نفر کشته و طبق اعالم   44خبرگزاری بی بی سی شامل  مه اعاللی نیز بنا بسرائیغیر نظامیان ا

مجروح می رسید. البته اين در حالی بود که   4۲۶۲وزارت امور خارجه اين کشور به چهار  

بر   بالغ  لبنان  در  شدگان  کشته  اعالم    ۸5۰آمار  طبق  ديگر  آماری  در  همچنین  بود.  نفر 

صويب قطعنامه شورای حقوق  تعاقب تی لبنان که مد براکمیسیون تحقیق سازمان ملل متح

 نفر می رسید.  44۰۹و مجروحان به  ۱۱۹۱بشر آغاز به کار کرد تعداد کشته شدگان به  

امور خارجه  آ  طبقهمچنین   هزار    ۳۰۰ـ    5۰۰جمعیتی در حدود    اسرائیلمار وزارت 

ها در مورد  آمار  نفر مجبور به ترک منازل مسکونی خود در بخش های شمالی شدند. برخی 

نیز  سرائیل  ا نفر  میلیون  يک  بر  بالغ  جمعیتی  جابجايی  از  حال    .بودحاکی  عین  جنگ  در 

البته    ۹75حدود    یموجب جابجايی موقت لبنان گرديد که  از سکنه مناطق جنوبی  هزار نفر 

مناطق جنوب از  میلیون  به خاطر وجود    یبرخی  ای  يک  نکرده همچنان  بمب خوشه   عمل 

 انده است.اقی م غیر مسکونی ب

رد آثار داخلی نظامی اين درگیری يک ماهه نیز می توان به استعفای مقامات  در موا  ام

از جمله عمیر پرتص وزير دفاع، سپهبد دان حالوتص رئیس ستاد ارتش و سرلشکر    نظامی

نظامی   برنامه های  از سرگیری  برای  توجه کرد. تالش  آدام رئیس فرماندهی شمالی   اودی 

وا و برنامه های دفاع موشکی، تقويت بودجه نظامی و نک مرکاتولید تاامه  برن  صطور خا به 
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. به عنوان مثال طبق  بودتشکیل کمیسیون های تحقیق و بازرسی در ارتش نیز قابل توجه  

لبنان بیش از    ،۱روزنامه اسرائیلی هاآرتص   ۲۰۰۸ژانويه    ۳۰گزارش   با نبرد دوم  در ارتباط 

بر آن تمرينات نیروهای نظامی    . عالوهتشکیل شدرتش  در ا  تیم تحقیق و تفحص مجزا  7۰

هم برای نیروهای عادی مستقر در فرماندهی شمالی و هم نیروهای ذخیره    ،در سطح تیپ

درصد    ۲۰۰تا    ۲۰۰۶مستقر در مرکز آموزش نیروهای زمینی ارتش اسرائیل نسبت به سال  

ینی  ی زموهانیران آموزش  زی میدرصد  ۸۰همه عالوه بر افزايش    موارد  افزايش يافت و اين

عنوان  بود به  همچنین  و   یديگر  پیامد .  ساله  چند  تأمینی  برنامه  تصويب  به  توان   می 

جانبه   نام ای  چند  اشکنازی   ۲تفن   به  گابی  سپهبد  اسرائیل    ۳توسط  ارتش  ستاد   رئیس 

بر مبنای بررسی  اشاره نمود که  وخته شده در جنگ  آم  در راستای اجرايی کردن درس های 

آم  ،ای مختلف جنگوزه هح با    به منظورکردن اسرائیل  اده  به    راهبردی تهديدات  مواجهه 

را به خود  ]واحد پول اسرائیل[    4ل میلیارد شکِ  ۲5۰و هزينه ای بالغ بر    می پرداختبعدی  

در مورد آثار خارجی سیاسی نبرد برای اسرائیلی ها می توان   در نهايت.  می داداختصاص  

های طرفدار حقوق بشر از عملکرد جنگی    ازمانس   و  سازمان مللتقاد  به مواردی از قبیل ان 

بین  اختالفات  افزايش  آمريکا،  و  اسرائیل  برابر  در  و سوريه  ايران  موضع  تقويت  اسرائیل، 

کشورهای عرب و حزب الل و همچنین از طرفی ديگر نزديک شدن بیشتر کشورهای عرب  

 کرد.    ه اشارهياالت متحدا بهان میان اسرائیل و فلسطینی طرفدار گفتگوهای صلح  

در ارتباط با آثار خارجی نظامی نبرد دوم لبنان برای اسرائیل نیز بی ترديد بايد پیش از  

هر مورد ديگری به تضعیف چشمگیر قابلیت بازدارندگی اسرائیل و از دست دادن فرصت  

سال   در  لبنان  از  خروج  از  پس  نظامی  اعتبار  س  ۲۰۰۰افزايش  در  غزه  نوار  ،  ۲۰۰5ال  و 

ارتقای جايگاه حزب الل در برابر اسرائیل از    ،در نهايتر نظامی آن و  ن اعتبامخدوش شد

اشاره کرد. آخرين مورد اين که نتايح و دستاوردهای خارجی    معضل به يک تهديد راهبردی

اقتصادی برای اسرائیل نیز بايد با توجه به میزان خسارت شديد وارد شده توسط حمالت 

 
1. Haaretz 

2. Tefen 

3. Gabi Ashkenazi 

4. New Israeli Shekel (NIS) 
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نه نیروی زمینی اسرائیل به زير ساخت های لبنان  ن توپخاوايی و همچنیروی ه سهمگین نی 

 بخش های جنوبی آن مورد بررسی قرار بگیرد. به ويژه

به   بنا  میزان  اين  که  دادند  انجام  متعددی  های  عملیات  جنگ  طول  در  ها  اسرائیلی 

رزمی    موريتهزار مأ  ۱۲شامل    ۶۲۰۰آگوست    ۲۳در    ۱گزارش هفته نامه معتبر دفاعی جینز 

ن هویتوسط  همچنین    ۲5۰۰ايی،  روی  و  دريايی  نیروی  توپخانه  شلیک    ۱۰۰شلیک  هزار 

ی زمینی ارتش اسرائیل به سمت اهداف خود در اقصی نقاط خاک لبنان و نه  وتوپخانه نیر

به گزارشات مکرر    به طور صرف بنا  ويرانی ها  اين  از  تنها بخشی  آن می شد که  جنوب 

اسوشیتد های  هم  ،پرس  خبرگزاری  و  نشرويترز   ۶4۰ويرانی    شامل  گاردينريه  چنین 

لبنان،   راه های  از  رفیق حريری   دهنه  7۳کیلومتر  المللی  بین  فرودگاه  بنادر،    ۲پل،  بیروت، 

  ۹۰۰مرکز ذخیره سوخت،    ۲5تصفیه خانه های آب و فاضالب، تأسیسات برق، نیروگاه ها،  

  ۱۳۰ن  ديدسیب  و آ  ۱5تخريب  تان،  مدرسه، دو بیمارس  باب  ۳5۰مجموعه تجاری، بیش از  

 در لبنان شده بود.هزار باب منزل مسکونی 

مرکز    ۲۰۰۶سپتامبر    ۱5اين آسیب ها تا حدی جدی بود که با توجه به گزارش مورخه  

اياالت متحده و به نقل از برآورد وزارت امور خارجه آمريکا، فقط میزان    ۳کنگره  پژوهشی

راس در  وام های خارجی  نه  و  ها  بکمک  لبنانتای  از    ازسازی  تخمینی  پس  به طور  جنگ 

،  ۳۰۰، کويت و قطر هر کدام با  55۰دالر بود که عربستان سعودی با    میلیارد  ۸5۸/۱معادل  

میلیون دالر    ۱۱۲و صندوق بین المللی پول با    ۱۱7، اتحاديه اروپا با  ۲۳۰اياالت متحده با  

 در اين میان نقش عمده ای ايفا کردند. 

می برد که در ارتباط با چرايی شکل گیری    دان جاالب ذهن را ب ين مطروی هم رفته ا

اين نبرد، چگونگی انجام، اداره و اتمام آن به جستجو بپردازد. بی ترديد با توجه به تصور  

فرصت مناسبی فراهم شد که شرايط    ،شايع از بازدارندگی خدشه ناپذير اسرائیل در منطقه

از سمت و سوی سیاسی به    فارغ ته  نتقادی و الباهی او با ديدگ  شودبررسی    به طور مجدد

چیزی که از منظر ناظران و تحلیلگران    ؛شود  آسیب شناسی عملکرد ارتش اسرائیل پرداخته

 
1. Jane's Defence Weekly 
2. Rafic Hariri 
3. Congressional Research Service (CRS) 
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 أکید بیش از حد بر نقش نیرو ت  خبره غربی به طور کلی در محورهای زير خالصه می شود:

قدرت نیروی،  هوايی  و  اعزام  در  لبنا   های  تأخیر  به  هدف    راهبردتن  اشند،  نزمینی  و 

نبردم برای  جنگ،  شخص  نگرفتن  چريکی،    جدی  گروه  يک  عدم  با  و  نظمی   بی 

امکانات و بودجه    در نهايتو    برنامه ريزی منسجم تدارکات و عدم تخصیص  ضعف در 

زرهی که البته خود را در گذشته در  نیروهای    به ويژهکافی برای بخش های مختلف دفاعی  

تعط قبیل  از  کرحوادثی  تویل  برنامه  هوادن  الوی لید  جنگنده  يا  ۱پیمای  در    و   همچنین 

 سال های اخیر، در منازعه بر سر متوقف کردن خط تولید تانک مرکاوا نشان داده بود.

همچنین نکته ديگری که الزم به ذکر است تفاوت قابل توجه در ديدگاه های موجود 

های   رسانه  و  مسئولین  میان  و  آمريکادر  م  یاسرائیليی  نا جموعبا  های  ط ه  بی  در  ظر  رف 

مجموعه سیاسی در   به ويژهساير کشورها و همچنین نیروهای مقابل آن ها در خاورمیانه  

و   سوريه  اسرائیل    گاهیايران،  يا  متحده  اياالت  در  خاورمیانه،  خالف  بر  باشد.  می  لبنان 

ائیل  اسره  ک   بوداما باور عمومی بر اين    ،شکست خورددر اين نبرد    ارتشکه    گفتکسی ن

باطور    آن نکرد  يدکه  نبرد،  عمل  برای  آمادگی  در  ناتوانی  و  ضعف  دلیل  به  فرصت    و 

مخدوش   را  خود  بازدارندگی  و  داد  دست  از  را  اعالم  کردپیروزی  به  بنا  مثال  عنوان  به   .

از ارائه گزارش موقتی در  ۲۰۰۸ژانويه    ۳۰روزنامه هاآرتص در   ، کمیسیون وينوگراد پس 

 ارائه کرد.   ۲۰۰۸ژانويه   ۳۰ی خود را در  صفحه ا 5۰۰امل گزاش متن ک، ۲۰۰7آوريل  ۳۰

بدون  ای  جنگ دوم لبنان به صورت فرصت بزرگ و از دست رفته    ،در گزارش نهايی

که تصمیم به اعزام نیروهای    شد  گفتهکسب پیروزی روشن برای اسرائیل نامیده شد. يعنی  

ردناک بود زيرا  قب آن دای متعاينه ه و هز  ء اما نحوه اجرا  ،اقدام درستی بود  زمینی در اصل 

در میان مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی ديده نمی شد و    تفکر و برنامه ريزی راهبردی

و    نقائص  سیاسی  بخش  دو  هر  در  متقابل  ارتباطات  و  آمادگی  گیری،  تصمیم  در  موجود 

اين کمیسیون  نظامی اسرائیل مشهود نظر  از  ناحیه    ،بود.  به  د و  ش   مشخصی جنگ محدود 

از قدرت خود به درستی استفاده نکرد. دستورات فرماندهان ارتش به درستی  سرائیل  ارتش ا

. مقامات  شدنمی شد و در ارتباط با دفاع از غیر نظامیان نیز ضعف زيادی مشاهده    ءاجرا

 
1. Lavi fighter jet 
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پروازانه   بلند  اهداف  جنگ  برای  بودندای  سیاسی  به  اما    ، برگزيده  ها  از    يکهیچ  آن 

د به حزب الل يا انجام تغییرات بنیادی در جنوب  وله محدشده يعنی حم  مطرح  پیشنهادات 

. در مورد اهداف جنگ در میان مقامات هفته ها  با اعزام نیروی زمینی، گوش ندادندلبنان  

بحث خاصی صورت نگرفت و حتی تأخیر در اعزام نیروهای زمینی موجب محدود شدن 

در  گرديد.  اسرائیل  روی  پیش  های  اينهاي  گزينه  منظر  از  گزارشت  ارتش    ن  تنها  نه 

دستاوردهای نظامی گسترده ای کسب نکرد بلکه درگیر جنگی زمینی شد و مسئولیت تمام  

زمان   در  ارتش  ستاد  رئیس  و  دفاع  وزير  وزير،  نخست  عهده  به  ترتیب  به  مشکالت  اين 

 بود.جنگ 

د  اعالم کر  ۲۰۰۸ويه  ژان  ۳۰نیز در پاسخ به اين گزارش در مورخه    ارتش اسرائیلالبته  

من يافتن  که  جهت  در  کمیسیون  اين  کار  به  آغاز  از  پیش  و  بود  نمانده  گزارش  ارائه  تظر 

و در نهايت   به تشکیل گروه های تحقیق پرداخته بود  مشکالت و ضعف ها و اصالح امور

کرد عنوان  را  خود  اصالحی  های  بود.برنامه  ارتش   ه  در  اصالحات  اين  محور  ترين  مهم 

آموز  ت بحث  و  بود که  ش  فقط  مرين  افزايش  نه  به  آموزش سربازان    و کیفی کمی  منحصر 

شامل   ارشدبلکه  برای    فرماندهان  آموزشی  های  دوره  گذاشتن  لشکرو  و    فرماندهان 

ادغام دانشکده های نیروی هوايی، دريايی، زمینی و  می شد. در کنار آن به    فرماندهان تیپ

ارتش   ستاد  دانشکده  و  اطالعات  دانشکد  لبقادر  فرماندهی  و  واحد  ه  يک  شد   پرداخته 

عالوه تأسیس گرديد. ديگر اين که  پردازش از راه دور  يک مجموعه و يک تیپ    در کنار آن

و همچنین    جانشین رئیس ستاد ارتش به    نیروهای زمینی  یفرمانده   پست بر محول کردن  

مراکز  تبديل   و  لجستیک  پزشکی،  ارتق به  مجموعه  در جهت  لجستیک  ام فرماندهی  ور  ای 

که  منصوب نشوند    پستیفرماندهان ارشد به  تصمیم بر آن شد که    ارتشلجستیک  مربوط به  

الزم   های  ندارندرا  مهارت  آن  تصدی  تصويب  جهت  به  نسبت  نهايت  در  پنج  .   برنامه 

تکمیل  در راستای  ل  با هزينه ای بالغ بر دو میلیارد شکِ  ۱به نام تنداب های رودخانه ای  ساله  

اقدام شد. تمام اين مسائل بیانگر    ارتشسلیحات  ارهای ت موجود در انبیزات  و ارتقای تجه

 بود.توجه و عزم جدی مقامات اسرائیلی در جهت يافتن و تقويت نقاط ضعف ارتش 

 
1. River Rapids 
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 درباره این اثر

به   عنايت  با  های  مترجم  حساسیت  سیاسی  در    ويژهوجود  سوگیری  که  ايران  فضای  با 

آن چه  شرايط و  ترق سی دقیبرر ظور شد تا به من بر آنايدئولوژيک رسمی تقويت می شود، 

برگردان    به، نه به ارائه افکار و مواضع خود بلکه  در میدان نبرد اتفاق افتاد  ۲۰۰۶در تابستان  

آراء،   انتشار  تحلیل های  نتايج  و  و  ازتحقیقات  نويسندگان    برجستهمتخصصان    شماری  و 

بپردازد که    ـحوزه سیاسی  شناخته شده   ااز آن ها عالبرخی  نظامی  بر  بر مسائل  وه  حاطه 

اندنظری،   داشته  نیز  را  اجرايی  مشاغل  تصدی  بناتجربه  شد  .  سعی  بررسی  براين  از  پس 

غربی   مطالعاتی  مراکز  اينترنتی  های  ويژهپايگاه  م  به  از  دسته  اياالت  ؤآن  در  که  سساتی 

و و آمده حساسیت  پیش  به حوادث  نسبت  و  داشته  قرار  اسرائیل  و  بیشتری  اکنش  متحده 

 .شود برگزيدهد، مقاالتی مرتبط با بحث موجود می دادن نشان 

  طیف های مختلف خوانندگانممکن است    نظر به آراء و مواضع مختلف نويسندگان،

که اثر  با  مواضع سیاسی    اين  اصلی  متفاوتی  نويسندگان  گزاره های   دارندديدگاه  برابر    در 

قابل   غیر  يا  و  پذيرش  ک  .ندیربگقرار    قبولیقابل  است  کبديهی  اين  سوگیری  ه  و  یفیت 

متون در  موجود  خاطر    دلیلبه    ،سیاسی  سیاسی  تعلقات  گیری  جهت  و  و   نويسندگان 

است  ممکن  ايشان  خاص  ديدگاه  سبب  و    به  باشد  متفاوت  مواردی  در  خوانند  تصور  با 

وم  هدف نیز در اين جا کاوش در اين ديدگاه ها و آراء صاحب نظران غربی درباره جنگ د

ل ها  در روايات مختلف و گاه متعارض، با انواع ديدگاه ها و تحلیمن سیر  است تا ضنان  لب

 شويم. درباره جنگ دوم لبنان آشنا 

امید استمترجم  به    وار  نسبت  همیشگی خود  دغدغه  به  توجه  با  که    ارائهکه   منابعی 

توضیح    به طور صرف و  توصیف  ودر جهت  ارزشی    رخدادها  بار  دادن     لر عمامو  بهنه 

ارائه  درک هر آن چه که در اطراف می گذرد    طالعات بیشتری به منظورا  دانتوب  ،می کنند

آگاهی    کند و  دانش  ارتقای  ضمن  وی   ،مخاطبتا  برای    به  بیشتری  به  توان  پرداختن 

 . بدهد موضوعات مختلف
 

 سعید خاوری نژاد  

   ۱۳۸7 پايیز 





 

۱۹ 

 اهلل حزب ـ لیاسرائ  جنگ یمقدمات یدرس ها

 ۱ن وردزمآنتونی ک
 

 مقدمه

زمانی که کسی تالش    به ويژهمی در حال حاضر خطرناک و نادرست شده است.  خ نظا ريتا

از اطالعات مبهم و متناقض نتیجه گیری نمايد. تحلیل   ،در اقدامی جهت توصیف جنگ کند

توسط  شده  گردآوری  اطالعات  ای،  رسانه  گزارشات  بر  ای  گسترده  طور  به  رو  پیش 

اسرائیلی   عربطرفداران  از  و  بازديد  آمريکايی  اسرائی  و  يهودی  کمیته  مالی  حمايت  با  ل 

. اين ديدار فرصت بازديد از مناطق جنگی و گفتگو با تعدادی از مقامات ارشد  استمتکی  

فراهم   را  اسرائیلی  کارشناسان  و  متخصصان  کردنظامی  و  رتبه  عالی  مقامات  اين  اما   ،

بوده و ممکن است    نامعلوم يق جنگ هنوز  د حقااسرائیلی اولین کسانی بودند که اعالم کردن

حاضر  تحقیق    نيبنابراپی بردن به چیزی که اتفاق افتاده هفته ها يا ماه ها به طول بینجامد.  

الل   حزب  مقامات  با  مالقات  و  لبنان  از  مشابه  ديداری  که  است  حقیقت  اين  به  محدود 

نپذيرفته عملاست  صورت  مالقاتی  چنین  زمان حاضر  در  زيرا  ن.  بدان  تیسی  اين  معنا    و 

نگاه دقیق به    نمی تواند مبتنی بر   تحلیل حاضر را توسعه می دهد   واهد بود که نکاتی که خ

 .نام می برد آن روی سکه از آن به عنوان ۲که لیدل هارت باشد مسأله ای 

 
مطالعات  .  ۱ مرکز  توسط  حاضر  )  راهبردیمقاله  المللی  بین  در  www.csis.orgو   منتشر    ۲۰۰۶آگوست    ۱7( 

 .شد

2. Liddle Hart 
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 اول: درس گرفتن از دستاوردها و بی ثمری های جنگ برای اسرائیل

قابل انتظار و درک    به سطح  ی محدود نسبت نگ ها يکی از اين درس ها آشناست: ج

طراحان خود در زمان آغاز و اداره آن، دستاوردها محدود و آثار مبهم تری دارد. درک اين  

به دست   تواند  آينده می  در  يا  آمده  نائل  اهدافی  به چه  تا زمان حاضر    بیاوردکه اسرائیل 

ده در  رای گستترديده در    زب اللمیان اسرائیل و ح  اشتراکمشکل است اما در حال حاضر،  

اين که جنگ چه  استادعای کسب هر شکلی از پیروزی   . تصمیم گیرندگان اسرائیلی از 

انجام   به  را  اقدامی  برهه زمانی مشخص چه  آن  داشتند در  اين که قصد  يا  اهدافی داشت 

ار  مقامات  از  يکی  رسد  می  نظر  به  هرچند  اند.  نکرده  ارائه  پايداری  تصوير  شد  برسانند 

نموده و اعالم کرده که اسرائیل    بندیين تصمیم گیرندگان را جمع  ه های ارائیلی ديدگااس

 هدف را دنبال می کرد: پنج برای آغاز جنگ 

 ؛ از هسته ای شدن  پیش  غرب  سلطه ايران بر از بین بردن. ۱

  ۲۰۰۰. احیای قابلیت بازدارندگی اسرائیل پس از خروج های يک جانبه از لبنان در سال  ۲

غزه م  ۲۰۰5در    و  بو  اقابله  که  ذهنیت  اين  شدها  خروج  به  مجبور  و  ضعیف   سرائیل 

 ؛ است

حزب الل به مثابه  . اجبار لبنان به تبديل شدن به کشوری پاسخگو و از بین بردن جايگاه  ۳

 ؛ دولتی در دولت

ن به دلیل اشراف بر ناتوانی در از بین برد  آنو متوقف کردن  حزب الل  به  . آسیب رساندن  4

ن به مثابه يک بازيگر سیاسی  توان آن در باقی ماندن در لبناظامی و  توسط نیروی نآن  

 ؛بزرگ

تعداد  5 مبادله  عدم  و  الل  حزب  توسط  شده  ربوده  اسرائیلی  سرباز  دو  بازگرداندن  زنده   .

زيادی از زندانیانی که در اسرائیل نگهداری می شوند و نه چند هزار نفری که نصرالل و  

 د.ست کرده بودندرخوا حزب الل 

 ررسی تک تک اين اهداف، به نظر می رسد جنگ نتايج زير را داشته باشد:با ب
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 از هسته ای شدن پیش غرب سلطه ایران بر از بین بردن

از   ترکیبی  باشد که  آورده  به وجود  را  اما شايد شرايطی  نکرده  نابود  را  الل  اسرائیل حزب 

ارتش   و  المللی  بین  صلح  حافظ  ظهو   لبنان نیروهای  از  مجدد  مانع  گسترده  ر  تهديد  يک 

راکتی و  شیمیايی،    شود  موشکی  تسلیحات  از  تواند  می  ايران  آن  واسطه  به  میکروبی، که 

 . کندعلیه اسرائیل استفاده  راديو اکتیو و هسته ای

 کیلومتر(  45ـ220راکت ها و موشک های میان برد و دوربرد )

ابگر ]النچر[ های پرت  عظمبخش ا   ،ل جنگوز اودر دو ر  به احتمال   يی اسرائیلنیروی هوا

موشک   یراکت بیشتر    یو  رسد  می  نظر  به  و  نکرد  نابود  را  ايرانی  دوربرد  و  برد  میان 

راکت باقی   ی پرتابگرهای  و سوری  ايرانی  برد  دور  و  برد  هفته های    میان  در طول  را  مانده 

  د يمان حاضر باتا ز  منهدم کرد. متخصصان اسرائیلی احساس می کنند  ممنظپیش رو به طور  

راکت   تعداد پرتابگرهای  از  اين وجود حجم  ی  کمی  با  باشد.  مانده  باقی  برد و دوربرد  میان 

موجب  میلی متری که توسط سوريه تحويل داده می شد    ۳۰۲و    ۲۲۰راکت های میان برد  

مشخص نیست که آمار دقیقی از تعداد پرتابگرها وجود داشته    اما،  شدگسترده ای  تعجب  

همچباشد   چو  که  اين  آمانین  باشد.  نین  داشته  ها صحت  موشک  و  ها  راکت  درباره  ری 

اسرائیل مراکز کنترل و فرماندهی که ايران برای حزب    که ارتشهمچنین به نظر می رسد  

سادگی با کامپیوترهای    اما اين مشکل را می توان به  ،الل درست کرده را از بین برده است

 . ی نیز حل کردتجار و فن آوری مخابراتی قابل حمل

ان اسرائیلی برآوردهای گوناگونی درباره دور بردترين سامانه های ايران يعنی  متخصص

موشک است[ ارائه کردند. اين کارشناسان متوجه    ۳ـ  ]زلزال   ۳و    ۲،  ۱ـ  راکت های زلزال 

کیلومتر نیز    ۲۲۰با بردی تا حد    ۱۱۰شدند که ساير سامانه های پیشرفته مانند موشک فاتح  

ار بگیرد. آن ها اعالم کردند که دوربردترين نمونه های چنین  فاده قر است مورد استممکن  

و آويو  تل  به  اصابت  به  قادر  هايی  اسرائیل  سامانه  در  ديگری  ها   هر هدف  آن  باشد.  می 

مورد در موج اول حمالت نیروی هوايی مورد    ۱۸پرتابگر حدود    ۱۹ـ    ۲۱تخمین زدند از  

ممکن است حزب الل سامانه های پرتابگر  که  تندداشین اظهار نهمچ  اما ،اصابت قرار گرفت
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از   که  باشد  داشته  اختیار  در  ها بیشتری  نگه    آن  سالم  خاطر  به  يا  و  ايران  فشار  دلیل  به 

 حمالت اسرائیلی ها استفاده نکرده باشد.  از  داشتنشان از گزند اين موج 

شک  ن يک موبه عنوا  ۳-  للزاز  و  راکت های توپخانه   ۲و    ۱ـزال های  زل که  گفته شده  

دارد. حداکثر برد آن ها نامشخص بوده و به وزن مفیدشان  ای  دقت قابل مالحظه    بالستیک

می    ۲-  کیلومتر برآورد شده است. زلزال  ۱55ـ    ۲۲۰اما اين میزان در حدود    بستگی دارد،

تل آويو جنوب  نیز به اهدافی در    ۳-  اصابت نمايد. زلزال   ۱تواند به اهدافی در شهر اشکلون

ممکن است ايران  که  تر اين که افسران و مقامات ارشد اسرائیلی پذيرفتند    سد. جدیمی ر

قادر باشد با تعداد کمی از موشک های بالستیک دور بردتر دارای سامانه هدايت دقیق به  

لبنان و  .  کنداسرائیل نفوذ   توانست در شمال منطقه عملیاتی ارتش  چنین سامانه هايی می 

حنیرو بین  های  صلح  تسلیحات  المللی  افظ  به  بالقوه  طور  به  و  شده  شیمیايی،  مستقر 

اتمی   و  پرتوزا  توانند  میکروبی،  و سوريه می  ايران  گردد. همچنین  متناوب مسلح   به طور 

بحران حاضر باشند و سپس چنین تسلیحاتی را در سال های پیش رو به لبنان   پايانمنتظر  

محدوديتبانتقال   از  يکی  جنگهای    دهند.  هر  اس  اساسی  با  اين  تواند  می  فقط  که  ت 

 . يعنی قادر به کنترل آينده نمی باشد. کندتهديدات حاضر برخورد 

 کیلومتر(  40راکت های کوتاه برد )تا  

در مورد تعداد راکت های کوتاه بردی که حزب الل پیش از آغاز جنگ در اختیار داشت و  

اسرائیلی در پیش از    مقامات  وجود ندارد.  ق نظرهمچنین تعداد راکت های باقی مانده اتفا

هزار راکت کاتیوشای معمولی و   ۱۰ـ    ۱۶منازعه تخمین می زدند حزب الل تعدادی حدود  

تر   دقیق  میزان  که  دارد  يافته  افزايش  برد  با  هاهمچنین  ظاهر  آن  فروند    ۱۳بايد    به  هزار 

در پیش  ر سالح  یل تهیه مستمبه دلباشد. اشتباه در محسابه نکردن پنج هزار راکت می تواند  

بیشتر  از جنگ و کشف اين که سوريه بیش از برآوردهای اولیه اسرائیل نسبت به تهیه تعداد 

نمود اقدام  هايی  راکت  رخ    چنین  سادگی  اطالعاتی  ببه  ارشد  افسران  گفته  به  بنا  دهد. 

کت شلیک  را ار  هز   ۳آگوست،    ۱۱که حزب الل از تاريخ  بود  برآورد کرده  ارتش  اسرائیلی،  

 
1. Ashkelon 
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هزار راکت باقی ماند. هر دو گروه مقامات اطالعاتی و   7مورد منهدم شد و    ۱۶۰۰که  کرد  

که غیر ممکن   پذيرفتند  اسرائیل  و چنین   بودنیروی هوايی  زد  تخمین  را  تعداد  اين  بتوان 

اهداف کوچکی را هدف گرفت يا بتوان برآورد درستی از میزان خسارات جنگ ارائه کرد. 

ه  همچنین کردنآن  احساس  که علا  در طول جنگ،  د  و سوريه  ايران  ی رغم تالش عمده 

و سوری   ايرانی  تسلیحات  ساير  و  ها  راکت  اين  اعظم  بخش  تأمین  از  جلوگیری  به   قادر 

باشند. بودند،  شده   مطمئن  امر  اين  صحت  به  نسبت  توانستند  نمی  که  داشتند  توجه   اما 

 توجهی نشد. ی قابل  اعالم پیروز  هديدیدر راستای کاهش مستقیم چنین ت  در نهايت

 تسلیحات حزب الل

، AT-3 Mk II، تسلیحات ضد تانک )دارای فهرستی از خمپاره اندازها  کسی ادعا نکرده که

موشک های کوتاه برد سطح به هوای  ( يا ضد هوايی و  ۲۹-  و آر پی جی  ۲، متیس ۱کورنت 

(SA-7  ،SA-14  ،SA-16  ،SA-18  و ياSA-8؟  و  الل  رات  ن و درصد خسامیزا  ؟( حزب 

بر  وار شده  هاد  اطالعاتی    آن  کارشناسان  باشد.  فقط    ارتشمی  اگرچه  که  کردند   اعالم 

می توانند حدس بزنند، اما احساس می کنند حزب الل حداقل دارای چند صد هزار تفنگ  

تا   و  خودکار  سالح  مانده   ۶و  باقی  تعداد  مورد  در  باشد.  می  مهمات  و  گلوله   میلیون 

اتی ارائه نشد و فقط يک کارشناس اظهار داشت که  اطالع  C-802ضد کشتی    های  موشک

دارد.   وجود  ها  موشک  اين  از  فروند  هاچندين  يا    آن  کامیون  در  راحتی  به  توان  می  را 

پهپاد  فروند    ۲4  ـ   ۳۰کانتینرهای معمولی پنهان کرد. همچنین اين کارشناس تخمین زد که  

و از    داردکیلومتر برد    45۰،  استجره  منف  گرم موادکیلو  4۰  ـ  5۰که قادر به حمل    ۳ابابیل

 .است بهره می برد در دستان حزب الل باقی مانده سامانه هدايت

 نیروها، امکانات و استحکامات مرزی حزب الل

نفر از نیروهای حزب الل را به قتل رسانده،    5۰۰  ـ  ۶۰۰اسرائیل ادعا کرده که حدود  

 داد نیروهای توانمند کادری حزب الل  قبیل تعد مسائلی از  دادن  اما مقامات اسرائیلی توضیح

 
1. AT-14 Kornet-E 

2. AT-13 Metis-M 

3. Ababil 
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  ء در زمان آغاز جنگ، کیفیت استحکامات مرزی آن ها و توانايی ايشان در پناه گرفتن، اختفا

و متفرق شدن توسط اسرائیل دست کم گرفته شده بود. همچنین مقامات اسرائیلی پذيرفتند  

احساس    ارتش ارد.  وجود ند ن و مجروحان  شدگا  که امکان تخمین زدن درست تعداد کشته

می کند که تعداد قابل توجهی از رهبران اصلی و نیروهای کادری حزب الل کشته يا اسیر  

نیز   هرگز    به عمدشده باشند اما در اين باره جزئیات دقیق تری ارائه نمی کند. حزب الل 

 است. اقدام به اعالم تعداد کلی نیروها و يا مجروحان خود نکرده

  ۲ـ    ۳که تعداد نیروهای فعال حزب الل پیش از آغاز مبارزه حدود    اين امربا توجه به  

هزار نفر بود، بیشترين چیزی که    ۱۰زار نفر و نیروهای ذخیره آن از چند هزار تا بیش از  ه

تعداد   و  يافتند  نجات  الل  حزب  نیروهای  اکثر  که  است  اين  گفت  توان  می  باره  اين   در 

درصد از گروه اول باشد. البته    ۱5ـ    ۲5حدود    مالبه احت  روحان و اسران، مجکشته شدگا

 . شود جبرانتعداد تلفات می تواند با استخدام نیروهای کم تجربه جديد به خوبی 

از مرز و همچنین    ،به احتمال   ارتش دورتر  نواحی  الل در  ثابت حزب  تأسیسات  اکثر 

اد مهمات نباشد ارزش  عداد زي ماکن دارای ت اين انزديک به آن را منهدم نکرد. تا زمانی که  

خواهد   تجهیزاتِ داشتاندکی  از  مملو  الل  حزب  مقرهای  و    .  پیشرفته  آوری  فن  دارای 

ارزشمند نبود و حمالت توپخانه ای و عملیات های نیروی هوايی اسرائیل که به اين اماکن  

ت  در زمینه حمالی را  مستقر در مراکز مسکونی خسارت وارد می کرد مشکالت قابل توجه

ثانويه  رآشکا نظامیان و آسیب  اسرائیل نشان ندهد    به غیر  تا زمانی که  که  ايجاد می کرد. 

حزب الل در طول چنین حمالتی بخش اعظم تسلیحات خود را از دست داده، اين حمالت 

خواهد   نیز  آينده  در  دشمنی  استمرار  موجب  دارد،  موقتی  تاکتیکی  مزايای  که  قدر   همان 

 . دش

حزب الل فقط يک مجموعه بزرگ استحکامات ثابت دارد و  زند که  تخمین می    تشار

منازعه   آغاز  از  چند روز پس  زمینی  در جايی که جنگ  مرز  به  نزديک  نواحی  در  نیز   آن 

پست های   انبارها،  ها،  پناهگاه  استحکامات شامل  اين  داشت.  قرار  بود  دادن  در حال رخ 

البته    مالاحتبه    آن هااز  یاری  فرماندهی و غیره می باشد. بس  منهدم شده يا آسیب ديدند. 

 مشخص نیست اين حادثه آثار ماندگاری خواهد داشت يا خیر. 



 25 ■ ـ حزب اهلل یلجنگ اسرائ یمقدمات یدرس ها

 ممکن است به خوبی به حزب الل نشان داده باشد که    در عوض، مبارزه هوا به زمین 

واقع نظامی  به  غیر  های  از ساختمان  استفاده  و  ندارد  نیاز  استحکاماتی  چنین  من  به  اطق  و 

پوش مسکونی ه آن مشکل  مان  دهد، هدف گرفتن  را می  قابلیت استحکامات دفاعی  و  ش 

است، برای سربازان پنهان شده قابلیت نجات يافتن بیشتری فراهم می کند و به حزب الل  

دهد و از تاکتیک دفاع در  باين امکان را می دهد که نیروهای خود را متفرق ساخته، مانور  

 . دکن استفاده  عمق

ر ديگر ترکیبی از نیروهای بین المللی و ارتش لبنان قادر به  ت يک بارچه ممکن اس گا

سالح خلع  و  نواحی    کنترل  اين  در  الل  که  شودحزب  است  روشن  نکته  اين  اما    ارتش ، 

استاسرائی   نرسیده  زيادی    .به هدف خود  تا حد  اين جا  در  اساسی  از درس های  يکی 

خته باشد. تنها راه شکست واقعی  راق آمور ويتنام و ع ايد دست که آمريکا با  شبیه به چیزی

چنین دشمنی، پاک کردن منطقه و محافظت نامحدود از آن، مسدود کردن راه های خروج و  

می باشد. اما    در جهت تأمین امنیت منطقه عقب  یمسیرهای پراکنده و همچنین تالشی دائم

اين تاکتیک  .  ی رسدعنی به نظر مبی م  در عمل بسیار  پاک کن، نگهدار و بساز  ديگر تاکتیک

و   مردمی  اقدام  باال،  خطرپذيری  و  هزينه  با  زياد،  بسیار  زمان  برای  نیرو  زيادی  تعداد  به 

نظامی   های  ساده  ـتالش  آن  خواستن  که  داشت  خواهد  نیاز  نظامی  اجرای  ،غیر     آن  اما 

 .است غیر ممکن   به طور تقريبی

 لبنانز نبه ایک جاوج های خر ازس احیای قابلیت بازدارندگی اسرائیل پ

علیه   را  خود  برندگی  يا  برتری  اسرائیل  عینی.  نه  است،  ذهنی  ای  مسأله  بازدارندگی 

تنها تهديد عمده در مرز خود    طور خاصبه  نیروهای نظامی منظم همسايگان عرب خود و  

از   اسرائیل  کند.  می  ارتش    ۱۹۸۲يعنی سوريه حفظ  در  ای  گسترده  های  بهسازی  بعد  به 

اکتیک های خود را با پیشرفته ترين فن آوری و تاکتیک هايی که وری و تداده و فن آ  انجام

تطبیق داده و انحصار هسته ای خود را حفظ کرده است. اين    است در اختیار اياالت متحده  

در حدود    به احتمال حزب الل،    ـکشور با توجه به تمام مشکالت خود در جنگ اسرائیل  

و تاکتیک های    راهبردیسطه تصمیمات  ر به واداشت و بیشت  مجروحيک هشتم حزب الل  
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و   المللی  بین  نیروهای  اگر  هم  هنوز  و  الل  حزب  مبارزان  کیفیت  تا  گرديد  متوقف  خود 

که    کند  ممکن است ثابت  کنند  ءتمامی شرايط آتش بس را اجرا  به طور دقیقارتش لبنان  

 پیروز شده است.

 انی در مورد بازدارندگی  ای و جه صورات منطقه   و ت حزب الل  ،مشکل  میان،اما در اين  

اند که اسرائیل   ادعا کرده  اسرائیلی  افسران در حال خدمت و مقامات  از  برخی  باشد.   می 

در رسیدن به اين هدف پیروز شده و آثار بازدارندگی افزايش خواهد يافت، زيرا اعراب و 

اج و  کرده  مشاهده  را  خسارت  واقعی  ابعاد  نکشورهايشان  حزب  ازه  سا  الل دادند  ير  و 

دولتی غیر  و    بازيگران  هزينه  خاطر  فعالیت  مخاطرهبه  ها  آن  خاک  در  کار  اما  کنند  اين   . 

نبرد   که  کردند  احساس  حاکمیت  از  خارج  اسرائیلی  متخصصان  آن،  خالف  روزه   ۳4بر 

 موجب تضعیف بازدارندگی شده و آسیب پذيری اسرائیل را نشان داده است. 

اسرائیلی های در حال خدمت و خارج از   روهدو گر می رسد هر  به نظبه طور کلی  

میزان   که  حقیقت  اين  و  باشد  اسرائیل  از حمالت  ناشی  بود  ممکن  که  حکومت، خشمی 

خسارت وارد شده ممکن است منجر به شکل گرفتن داوطلبان زيادی در کشورهای عرب 

اسرائیل علیه  شديدتری  آمیز  خصومت  اقدامات  انجام  اينهمچن  ،شود  و  اق  ین   دامات  که 

آن ها می تواند موجب تقويت بیشتر رژيم های ايران و سوريه و تضعیف رژيم های میانه  

 . را ناديده گرفته اند شود رو و طرفدار صلح از جمله مصر، اردن و عربستان سعودی

همان طور که توضیح داده شد، مقامات اسرائیلی با عکس العمل خود در قبال دولت 

پنداشتند  چنین  لبنان   نتايمی  لبنانی  که  سیاسی  ساختار  يک  ايجاد  به  منجر  جنگ  نهايی  ج 

خواهد شد که چنان از آسیب های بیشتر می ترسد که حزب الل را متوقف می کند. اين امر  

گرايش  سمت    اين  ست، اما مشکل اين جاست که برآوردهای اسرائیلی ها بیشتر به ا   شدنی 

. همچنین  بگیرنددست کم    رال  اسرائی  ان نسبت بهبنل  شترخصومت ورزيدن بی  خطردارد که  

کارشناسان   هشدار  رغم  اسالمی    حوزهعلی  جهاد  و  حماس  کردند  می  احساس  که  غزه 

که تا به حال    ۱نه های بی کیفیت و دست ساز قسام راکت های پیشرفته تری نسبت به نمو

و   اند  آورده  دست  به  شد  می  اخطار[  استفاده  وجود  د]با    کهاسرائیلی    ريايیمتخصصان 

 
1. Qassam 
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دريايی  تشخیص   استفاده  برای  پیشرفته ممکن است  ها و موشک های  بیشتر راکت  دادند 

سرائیلی هايی که با آن ها مصاحبه می شد مايل به جدی گرفتن اثر بالقوه جنگ  ااما    ،باشد

نبودند دريا  و  غربی  کرانه  غزه،  از  جديد  حمالت  آغاز  و  تحريک  در    در  که  اين   ]تا 

 .اق افتاد[غزه اتف روزه   ۲۲جنگ  ۲۰۰۸ـ  ۲۰۰۹

خروج  مسأله  و  امنیتی  حصارهای  از  ها  اسرائیلی  عمیق  نگرانی  ماجرا،  ديگر   طرف 

جانبه فعال    يک  حضور  و  عمق  در  دفاع  که  کردند  می  احساس  ها  اسرائیلی     ارتشبود. 

امنیتی گسترده جديد و ايجاد   در جلوی حصارهای امنیتی ضروری و آن دسته از اقدامت 

یحات دور برد فلسطینی الزم بوده، همچنین نیاز است که دو گروه با تسل  برای مقابله   حصار

اعراب   برای  و  دور کرد  بیشتر  يکديگر  از  را  کرانه غربی  و  غزه  نوار  در  فلسطین  مردم  از 

تبديل   تهديد  از يک  بیش  به چیزی  که ممکن است  اين    شوند اسرائیلی  انديشید.  تدبیری 

بازدا  تواند به سختی می   موارد ارندگنشانه  اعالم    ءرتقا ی  بايد  انتها  در  باشد.  اسرائیل  يافته 

که خود    تااسرائیل    کرد  بالقوه  و  واقعی  اشتباهات  بررسی  دقیق  انجام  حال  در  که   زمانی 

ناتوانی   و  اشتباهات  اثر  در  دولت  برانداختن  يا  و  جنگ  خالل  قادر  استدر  سختی  به   ،

 .  کند تقويتد را خواهد بود قابلیت بازدارندگی خو

 به تبدیل شدن به کشوری پاسخگو بناناجبار ل

اين هدف اسرائیلی ها که در گذشته نیز به دنبال آن بوده اند تا حدودی مبهم است. قطعنامه  

 سازمان ملل به نیروهای بین المللی اجازه می دهد تنها در محدوده توانايی های خود عمل

ی نظامی فعال باقی بماند.  يک نیرواند به صورت  می تو. حزب الل توان زيادی داشته و  کند

نیز   سوريه  و  ايران  احتمال تمايل  است.    به  شده  بیشتر  مداخله  هر    نيبنابرابرای  موفقیت 

گروه در اين مسأله بیشتر به اين بستگی دارد که يا حزب الل بتواند از ادعای پیروزی خود  

برعکس، مردم لبنان    ن کهاي  يا  کند  تفادهیل اسو همچنین از استمرار مبارزه اعراب علیه اسرائ

تعداد   خسارات،  وقوع  در  آن  نقش  خاطر  به  الل  حزب  کردن  محکوم  با  شیعیان  حتی  و 

العمل نشان   انسانی در طول جنگ عکس  بحران  لبنان  دهندبمجروحان و  . اوضاع سیاسی 

دوقطبی شدن تواند حداقل موجب  نهايی می  نتیجه  و  بود  افزبیشتر    وخیم خواهد  ايش  و 

 . شود روه های شیعه و منجر به تضعیف و دو تکه شدن کشوریاری گ شهقدرت و 
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 رساندن و متوقف کردن حزب اهلل آسیب

حاضر    ارتش زمان  تا  شد  بحث  آن  درباره  گذشته  در  که  داليلی  تمامی  به  توجه  با 

رسیدن   و  الل  بر حزب  کردن خسارت  وارد  بر  مبنی  ای  کننده  متقاعد  مدارک  به نتوانسته 

ارائچن هدفی  تهیه  دهد  به  ین  به  قادر  آينده  در  الل  حزب  که  بیاورد  وجود  به  فضايی  يا 

نقشه    به واقعتسلیحات بهتری از جمله موشک های دور برد نباشد. ممکن است اسرائیل  

اجرا مبارزه  برای  را  که    ء اشتباهی  کاری  مورد  در  راحتی  به  دارد  امکان  يعنی  باشد.  کرده 

تو می  هوايی  جنانست  نیروی  ابتدای  انجامدر  به  ب  گ  و  کرده  اغراق   توان   وضوح، دهد 

به جنگی بلند مدت    ارتشو نبرد زمینی دست کم گرفته باشد. آن گاه    بقاءدر  را  حزب الل  

و طوالنی در جهت از بین بردن استحکامات سرحدی حزب الل بپردازد تا مانع ديد مستقیم  

 آن هامکرر به  که    اتی؛ استحکام شودخود    حزب الل به سوی شهرک ها و شهرهای کوچک

ورود می شد  به طور مجددو    می رفتاز دست  ،  حمله می شد آن  که  به  زمانی  در  اما   .

حرکت کرد ديگر برای کسب يک پیروزی    آگوست به سمت رودخانه لیطانی  ۱۱در    ارتش

و   بود  شده  دير  الل  حزب  يافته  استقرار  و  پراکنده  نیروهای  علیه   د  ش   بورمج  ارتشقاطع 

و خاطر  زمبه  طول خطوط  ضعیت  در  داد  می  پیروزی  کسب  فرصت  الل  حزب  به  که  ین 

. اگر در حال حاضر به زعم بعضی حزب الل به عنوان کند  پیشروی قابل پیش بینی حرکت

تشکیل   در  فرانسه  و  آمريکا  ديپلماسی  خاطر  به  اين  شده،  متوقف  نظامی  نیروی  يک 

به سوی جنوب    روی موفقدر پیش  ارتش لبنانه  ب  کمکنیروهای حافظ صلح بین المللی و  

 است.   حاکم نشدهشکل  اسرائیل  ارتشچنین وضعیتی به دلیل اقدام نظامی  بنابراين. است

 ن دو سرباز اسرائیلی ربوده شدهزنده بازگرداند

هدف يکی از مشخصه های اصلی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و آتش بس  اين  

بابود چه  آن  البته  هاتفاق    اقعو  بهيد  .  نشدهبیفتد  مشاهده  دو   نوز  آن  جسد  ]بعدها  است 

شد[ ضعف  مبادله  احساس  جانی  خسارات  و  ها  ربايی  آدم  گونه  اين  بر  اسرائیل  تأکید   .

رسانده ديپلماتیک  و  نظامی  به سطحی  را  اسرائیل  در  ايناست  خطرناک  به    .  منجر  مسأله 

پیمان پیام  اف  ۱اسلو   تقويت  هر حرکت  که  با  راطی  می شود  تواند  راه  می  دور به  انداختن 

 
1. Oslo accords 
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. به نظر می رسد  شود  جديدی از حمالت تروريستی باعث توقف گفتگوها و جريان صلح

.  شود  باشد که هر حرکت افراطی می تواند منجر به حق پاسخگويی اسرائیل   طور پیغام اين  

از   گذشته  بر    ،آناما  مبنی  زيادی  مباحث  اسرائیل  رهب  داردوجود    ايندر  وکه     ارتش  ران 

به طور  و با انجام چنین کاری    وجود داشت   ۱۹۸۲ـ    ۲۰۰۰تی که در سال های  فا طر تل به خا

و   مجدد بودند  میل  بی  لبنان  به  گسترده  زمینی  يک حمله  انجام  به  آمد،  وجود خواهد  به 

 نشان دادن تصويری از آسیب پذيری اسرائیل می شد.  باعثنتیجه نهايی بیشتر 

 آثار مستمر مبارزه

حزب الل پايان يافته و تمامی طرف ها با گذر زمان ممکن    ـسرائیل  ه جنگ ااست کواضح  

تاکتیک های خود    راهبرداست اهداف،   بدهندو  تطبیق  موفقیت قطعنامه اخیر سازمان  را   .

اين   دارد.  بستگی  لبنان  ارتش  و  دولت  و  اسرائیل  الل،  العاده حزب  فوق  همکاری  به  ملل 

ک است  صدد  در  برخقطعنامه  میان  ه  از    اسرائیلوردهای  جديدی  دور  به  الل  حزب   و 

المللی بین  صلح  حافظ  نیروی  يک  وجود  سرانجام  نشود،  منجر  گسترده  های    ،درگیری 

تأثیرگذار باشد. اقدامات حاضر برای آتش بس با اين ذهنیت انجام می شود که اين توقف  

ائیلی  ر طرف اسهر دو  .  شود  تبديل واقعی و پايدار    ند به يک سری از توافقات امنیتیمی توا

و حزب الل مايل هستند به آتش بس و توافقات امنیتی که هم به مثابه خطر و هم فرصت  

تلقی می شود به صورت يک فرآيند صلح بنگرند که می تواند در هر زمانی به فرآيند جنگ  

بايد در جهت دفاع از خود و بهره گرفتن از  شود  تبديل بین هر يک  آ  که در اين  ماده آن 

 باشند.  

تنش های جدی  کار خود را در زمان    تی سازمان ملل در لبنانی حافظ صلح موقنیروها

 نشان داد که انجام وظیفه و   ۱۹۸۲و حوادث سال    آغاز کردبا اسرائیل  طوالنی  و درگیری  

حتی برای بهترين نیروهای حافظ صلح    ،در نظر گرفته شدن به عنوان دوست يا بی طرف

اين است که چنین امری می تواند موجب آغاز دور نهايی    . نتیجهاست  ردشوا  چقدرمصمم  

در   که  گردد  لبنان  و  اسرائیل  میان  جنگ  از  از    ۱۹4۸ديگری  و  شد  اوج   ۱۹۸۲آغاز   به 

 . رسید
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مبنی بر اين وجود دارد که حتی اگر جنگ اسرائیل    یهم اينک چشم انداز بسیار محتمل

الل    ـ مجددحزب  طور  نش  به  اآغاز  عود،  جهان  در  نیرور ما  که  ب  آمده  وجود  به  هايی 

عرب خواهند کشاند و عالوه بر    یبا عناصر تندرو  یاسرائیل را به سوی جنگ گسترده تر

آورد. عملکرد    ،آن به وجود می  رو  میانه  برای کشورهای عرب  فزاينده  مشکالت سیاسی 

آن به  منجر  ممکن است  الل  افراطی    شود  حزب  و عناصر  تندروها  نکه  در    ۱و سلفی سنی 

. همچنین حماس و جهاد اسالمی  کنند  يان يکنواخت حمالت تروريستی را حفظجربنان  ل

است   ممکن  نتیجه  در  و  داد  خواهند  تطبیق  را  خود  و  آموخت  خواهند  را  اين  غزه  در 

جديد  سطح  با  ازاسرائیل  جبهه  ی  يا  غربی  ای  درگیری  کرانه  که    ؛شود  روبرو  در  جايی 

اسرائیل ضد  فعانیروهای  دی  را  خود  جالیت  آن  دهند  ر  می  اسرائیل  .  گسترش     ـجنگ 

تمام به  الل  غ  حزب  و  دولتی  دادبازيگران  نشان  اسرائیل  مخالف  دولتی  و    یر  اسرائیل  که 

اسرائیلی ها آسیب پذير هستند. سوريه و ايران انگیزه های زيادی برای استمرار بخشیدن به  

عه نیز انگیزه های  نی و شیهای فراملی سنهضت  فشار پنهانی خود پیدا کرده اند. همچنین  

 جديدی برای حمله به اهداف اسرائیلی در داخل و خارج از اسرائیل دارند. 

امکان  حد  تا  بايد  متحده  اياالت  و  ماند  نخواهد  تاريخ  منتظر  حقیقت  که  شده   گفته 

به   است  ممکن  که  جايی  آن  تا  آمريکا  که  است  واضح  بگیرد.  درس  آن  از  سرعت  به 

نیازرنماهدو در  دارد.    ای جديد  تعجیل  است.  ناپذير  اجتناب  زمینه  اين  در  قضاوت سريع 

دهد در آمريکا نسبت به وقايع اخیر و اين که دنیا  باين داوری حداقل ممکن است نشان  

 يک ديدگاه وجود ندارد. فقطبايد از آن ها چه بیاموزد  

 و اداره جنگ راهبردبا  عمده در ارتباطدوم: درس های  

اياالت  و اداره جنگ وجود دارد که ممکن است    راهبرد  ددر موراوانی  مده فر ات عکن

باشد   داشته  نیاز  هامتحده  وجود    آن  و  مبارزه  واسطه  به  که    راهبردی  بستررا  تر  گسترده 

 .بیاموزد  ،جنگ در آن اتفاق افتاد

 
1. neo-Salafi 
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 و اداره جنگ: درس پاسخگویی و تعهد  راهبرد 

  تعجیلائیل بیاموز  از اسر   ر ناخوشايندی به طويک درس مهم که آمريکا مجبور است  

پاسخگويی   در  زمینه  استاسرائیل  در  حکومت  از  خارج  و  داخل  اسرائیلی  متخصصان   .

اما هیچ يک ادعا نکردند که    ،توافق ندارند   ارتشمیزان سوء مديريت جنگ توسط دولت و  

که   متخصصانی  بیشتر  بود.  انجام شده  به خوبی  يا  کامل  به طور  کار  دولت  خارج  اين  از 

بود تا شرايط ايجاد  زياد  ر تهديد آمیزی احساس می کردند مشکالت آن قدر  د به طوبودن

يک کمیسیون جديد يا مجموعه ای از کمیسیون ها برای بررسی اشتباهات و تعیین حقیقت  

. روی هم رفته عدم توافق در اين که چه کسی بايد مسئول نتايج اداره جنگ  کند  را فراهم

 د: می گیر محور زير شکلچند  باشد حول 

در   آن  ناتوانی  اسرائیل موجب  دولت  و سیاست خارجه  نظامی  تجربه  فقدان  آيا   اول: 

و آيا اين    شد  ارتشطرح های ارائه شده توسط  موجود در  برنامه ريزی و نقد ضعف های  

بر اساس اين برداشت اشتباه    و توجه به سیاست داخلی   ناتوانی ها با فرصت طلبی سیاسی

ای مواجه شدن با يک چالش گسترده به اندازه کافی قدرتمند  ائیل بر می شد که اسر رکیب  ت 

لبنان را می شد به سادگی مج به عنوان قوه حاکم عملبود و دولت  برای    کند  بور کرد  و 

 ؟ کند کنترل حزب الل که تصور می شد به سرعت شکست می خورد از ارتش استفاده

رتبه   عالی  فرماندهان  آيا  زيا  ارتشدوم:  تعداد  ا با  از  روبرو دی  هوايی  نیروی  فسران 

 بنابراينو    کند  بودند که وعده می دادند قدرت هوايی می تواند نتايج سريع و قاطع کسب 

حمله   که  خاطر  اين  به  هم  آن  گرفتند،  ناديده  را  زمینی  جنگ  يک  برای  آمادگی  به  نیاز 

 د؟ند بوناخوشاي ۲۰۰۰گسترده زمینی پس از خروج اسرائیل در سال  

 عنوانيک حمله به    برابردر    ارتشه کردن نیروی زمینی توسط  دآما  ورد عدمسوم: در م

دربارهاحتمالی  پیامدی با  ]مناسب[  آموزش    عدم  ،  مقابله  برای  خدمت  حال  در  نیروهای 

در خط مقدم مطمئن بودند  حداقل  نسبت به رويارويی با آن  ]اسرائیلی ها[  ناآرامی هايی که  

مطرح  پرسش هايی جدی    نیزش نیروهای ذخیره  و آموز  آمادگی  مه عد زمین  در  ،در نهايتو  

 . شد
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برای امن کردن   یمؤثردر گسترش راهکار    ارتشچهارم: آيا هم رهبری سیاسی و هم  

از کافی   لبنان  را    ]رود[  جنوب  الل  حزب  کاتیوشاهای  حمالت  بتواند  که  مرز  تا  لیطانی 

آن  کند  متوقف  بر  عالوه  ح   با  ،و  با  اللمبارزه  مستزب  خط  در  پ   و  دا حکم  مرزی  فند 

 ناموفق بودند؟  ،شود روستاهای سنگربندی شده خود بی اثر نشود و متضمن دفاع در عمق

پنجم: آيا مقامات اطالعاتی اسرائیلی در تشخیص تهديد عکس العمل و اراده حزب الل  

مقدم آن   دفاعیبرای مبارزه، تعداد و قابلیت های نیروهای حزب الل، کیفیت تدارکات خط  

تسلیحات  وجودی م و م مانند  پیشرفته ای  تر  افزارهای سبک  ها و جنگ   وشک ها، راکت 

از   اسرائیلی  اطالعاتی  مقامات  آيا  بودند؟  ناموفق  هوا  به  سطح  های  موشک  و  تانک  ضد 

و تهاجم به مواضع مرزی    ارتشچگونگی پاسخ حزب الل در هنگام حمله گسترده هوايی  

 تند؟نداش درستی رزيابیاخود 

به وس  ششم:  چگونگی  طور  مورد  در  اسرائیلی  اطالعاتی  مقامات  آيا  که  اين  تر   یع 

به   حرکت  جهت  در  گرفتن  قرار  حمله  مورد  قبال  در  لبنان  ارتش  و  دولت  العمل  عکس 

اسالم در زمان آسیب پذير    جهان  ب وا عراجنوب برای کنترل حزب الل و همچنین پاسخ  

 اوت کردند؟ اه قضاشتب   اسرائیل ارتشديده شدن  

ا رهبری سیاسی و مجموعه های نظامی و اطالعاتی در نظر نگرفتند که حمله  تم: آيفه

لبنان می توانست   بازدارندگی اسرائیل در قبال    باعثبه حزب الل و  تضعیف و نه تقويت 

تهديدات ايرانی، عربی و غیر دولتی، همچنین موجب کاهش حمايت از اسرائیل در اروپا و 

بهو    ديگریهر جای   برای  گرفت  کلش   منجر  اسالمی  و  از حمايت عربی  ن موج جديدی 

اسرائیل با  علیه  شود  مبارزه  ها  لبنانی  به  حمله  آثار  بینی  پیش  قابلیت  اصلی،  مسأله   ؟ 

ابعاد  به  رسیدگی  مجموعه  و  نظامیان  غیر  به  حمله  و  ثانويه  خسارات  کنترل  الل،  حزب 

رسا  و  ديگران[  ]تصورات  ادراکی  ایسیاسی،  باشد  نه  می  های    همهه  ک   جنگ  اسرائیلی 

 آن را در سطوح مختلفی از بد تا ناامید کننده توصیف کرده بودند.  حکومت،خارج از 

برنامه ريزی اضطراری   اموری    مؤثرو هشتم: فقدان  قبال  در  تخلیه  همدر شمال  چون 

ابزارهای   ساير  و  نشانی  آتش  نظیر  اساسی  مسائل  راکتی،  حمالت  اثر  در    کلیدی شهرها 

 عامل.  غیر فندپدادفاعی و  
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تأکید را    شود  بايد  انتقاداتی  چنین  خدمت  حال  در  اسرائیلی  افسران  و  مقامات   که 

تحلیل   که  طور  همان  البته  کردند.  می  ارائه  وقايع  از  ديگری  شرح  يا  و  پذيرفتند   نمی 

دست  به    مشخصیاز زمینه ها نیز موفقیت های    بسیاریپیش رو نشان می دهد اسرائیل در  

  اينورد رفتار اسرائیلی ها فرضیه بسیاری از متخصصان اسرائیلی در  در ملب  جا  ورد. نکتهآ

نیروهای ذخیره نیاز به بررسی فوری    مسألهآن مشکالت عديده و    اول اين کهکه    بودمورد  

و   دارد  او رسمی  و که    نيدوم  پرستی  میهن  البته  بگیرد.  پايین شکل  به  باال  از  بايد  انتقاد 

نبرد تمامی تالش ها در جهت پیروزی و نه حمايت از پايان    جب می شود تانگ موفشار ج

متحده   اياالت  در  برعکس  بپذيرد.  صورت  نظامی  فرماندهی  و  سیاسی  طور رهبری  به 

رئیس جمهور    معمول  به  حامیانه  توجه  به صورت  رويه  و  تر است  ماليم  . است انتقادات 

دارد )قابل توجه  وجود ن  شفافیت کامل  تقل والبته در آمريکا سنت وجود کمیسیون های مس

صورت    اين به  اسرائیل  در  فرماندهی  و  دولت  هیأت  به  مربوط  های  مالقات  تمامی  که 

 ويدئويی ضبط می شود(. 

بدتر اين که در ارتش اياالت متحده رويه چنین است که تحقیق و مجازات از پايین به  

انجام می شود.   ]حملآمريکا  باال  زمان  از  ژاپحداقل  پ ه  بندر[  به  هاربن  که  ،  )  ۱ر رل  جايی 

 ،جستجوی قربانیان بیشتر به خاطر به دست آوردن انگیزه برای جنگ بود تا يافتن حقیقت(

بايد   نظامی  غیر  مقامات  و  ارشد  و  رتبه  عالی  افسران  که  نکرده  قاعده عمل  اين  اساس   بر 

در که  اين  نکته ديگر  باشند و همچنین  اشتباهات پاسخگو  قبال  اساسی جنگ    س هایدر 

 کلی و سیاستگذاری باشد. راهبردل بررسی شجاعانه و بی طرفانه ايد شامب

 مبارزه در مناطق غیر نظامی و مشکل خسارت ثانویه

حزب الل کاری بیش از استفاده از فن آوری پیشرفته انجام داده بود. يعنی از مردم لبنان و 

سرائیل به طور  نمود. اجمی استفاده  م تهامناطق غیر نظامی، هم به عنوان سالح دفاعی و ه

اهداف  به  جنگ  ابتدای  در  اسرائیل  که  زمانی  کرد.  می  درک  ابتدا  از  را  خطر  اين   حتم 

محدود بود. اما در ادامه اين امر    به طور معمول غیر نظامی لبنانی حمله می کرد اين مسائل  

ی و  نظامی احتمالغیر    رويه ای برای به تصوير کشیدن شرايط حمله و بررسی دقیق تلفات 

 
1. Pearl Harbor 
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اسرائیل  خسا مشکل  آورد.  وجود  به  ثانويه  در    ـرات  آن  متحدان  و  آمريکا  همچنین  و 

افغانستان   و  ، روش های دقیق و قوانین مناسب  قدرت  فقطاين است که    ـکوزوو، عراق 

انسانی  درگیری سپر  از  است  مجبور  بالقوه  طور  به  دولتی  غیر  بازيگر  يک  نیست.     کافی 

و گروه های اسالم گرای افراطی    کند  ی خود استفادهعف ها ض  جبران کننده  ابزاربه عنوان  

به مثابه هدفی ايدئولوژيک استفاده     مردم را وارد جنگ   دارندو سعی    می کننداز اين کار 

 به سمت خود بکشانند.  کنند

 غیر نظامیان به عنوان اولین خط دفاعی

مناطق   و  روستاها  در  را  خود  تأسیسات  الل  ساختی  مسکون حزب  امی  ت ،   ات  أسیسز 

  می کرد غیر نظامی و منازل برای ذخیره کردن تسلیحات و اجرای فعالیت های خود استفاده 

و استحکامات و جنگ افزارهای خود را در مناطق مملو از ساختمان مخفی می کرد. آن ها 

ه تحرکات  اين  که  بفرستند  و  کرده  منتقل  چنان  را  خود  تسلیحات  که  گرفتند    مانند ياد 

ر نظامی به نظر برسد. ما شاهد تصاوير متعددی بوديم که حزب الل  مردم غی زندگی عادی  

و برای    می کردچگونه راکت ها و خمپاره اندازهای خود را در روستاها و خانه ها مستقر  

 .شلیک راکت به منازل شخصی وارد و به سرعت خارج می شد

ه بايد به اين  ت متحدو اياال  هستندفاعی  در حکم سپر د   غیر نظامیان در جنگ نامتقارن

،  ءپیوسته توانايی خود را در استفاده از اين امر برای اختفا  آن  که دشمنان  کند  حقیقت عادت

تلفات   بازداشتن آن از حمله، بهره برداری از آثار سیاسی حمالت و اغراق در خسارت و 

قوانین جنگی از  بسیاری  داد.  ک  افزايش خواهند  برای  ت از تالش  نظااهش  تا  لفات غیر  می 

به سالحج تبديل  اشتباه  تفسیر  هنگام  در  تواند  آن می  از  کامل  که  شود  لوگیری  هنگامی   .

آمريکا به فرهنگ های مختلف حمله می کند غیر نظامیان به جنگ افزاری فرهنگی، مذهبی  

 و ايدئولوژيک تبديل می شوند. يعنی شکاف میان مهاجم و گروه تحت حمله آن قدر زياد 

 تاوانی قابلیت جبران آن را ندارد. توضیح وکه هیچ گونه  است  

 محدودیت های اجتناب ناپذیر امور اطالعاتی، هدف گیری و برآورد خسارت نبرد

تجربه اسرائیل در روستاها و شهرهای کوچک لبنان با مشکالتی که آمريکا در عراق با آن 

بها  روبرو با دشمنیمبار  ست شباهت های بسیاری دارد. آمريکا مجبور  اغلب  ست که  ا  زه 
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امکان تمايز میام آن و غیر نظامیان وجود ندارد و يا چنان در میان مردم پنهان شده اند که  

 در حمالت هوايی يا زمینی هیچ راهی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. اين مسأله به ويژه  

ی و ردياب ها  اپادههپدر مبارزه در مناطق پرجمعیت و درگیری خیابانی شايع است. البته  

تواند  مدرن   ت   مؤثرمی  پیشرفته  آموزش  از  استفاده  همچنین  و باشد.  زرهی  نیروهای  ر، 

مفید است.   هنگام بهره گیری از اطالعات جاسوسان  طور خاصبه  متمرکز    اطالعات جنگی

اما حقیقت اين است که فن آوری پیشرفته نمی تواند نوعی از ردياب ها، سامانه حافظتی و  

که اجازه ندهد يک نیروی شهری آموزش ديده، اسرائیل يا  بگذارد  ا در اختیار  حات ر تسلی 

آن    کند  مجبوررا  آمريکا   به شیوه  با  از    کنند  مبارزهدشمن  خود  تا حد زيادی   و هم زمان 

 غیر نظامیان و خسارت ثانويه به نفع خود بهره ببرد.

آماده    عکاسی هوايی برای  و  در حمالت هوايی  که  داسرائیل  مديريت شدن    ر جهت 

ز  ها  نبرد  آمريکايی  با  قیاس  در  شود  می  استفاده  نیازمندمینی  بسیار    فقط  منطقه  پوشش 

و به فن آوری در دسترس نیروهای آمريکايی نزديک يا از آن برتر است. اين   است کوچکی

. اما مشکالتی نیز  استيد پیشرفت گسترده ای نسبت به گذشته  ؤفن آوری تصوير برداری م

فا  دارد قابلی و  اين  کقد  تاکتیکی سريعت است  از مزايای  بهره گیری  تا حدی    ه شرايط  را 

که اغلب منجر به قتل    کند  تا از اجبار در واکنش سريع اسرائیلی ها جلوگیری  کند  فراهم 

غیر نظامیان و تخريب تأسیسات شهری می شود. البته مشکل نبرد نزديک در مناطق شهری  

از موارد مطرح ش مانند   ده میتنها يکی  تأمین    ويتنام   باشد.  برای توقف  هیچ راه ساده ای 

الل   حزب  پشتیبانی  و  تدارکات  تجديد  نمودن  متوقف  ندارد.  وجود  الل  حزب   تسلیحات 

ملی   تا  محلی  از  لبنان  های  زيرساخت  به  حمله  معنای  بحث  استبه  که  هنگامی  اما   . 

دم  ع   ود يات محدی ممانععنام   به  اصل تناسب  شود  موشک های میان برد و دور برد مطرح

مقابل   در  است  ممکن  اوقات  گاهی  هوايی  و  توپخانه  حمالت  مورد  در  بود.  خواهد  آن 

متری نیز رسید. اسرائیل مانند آمريکا دريافته که تعداد    ۱۰مختصات جی پی اس به دقت  

تسلیحات   به   به طور صرفقابل توجه  بوده، ردياب های پیشرفته قادر    امری گمراه کننده 

استفتشخی از  ص نوع و  نامتقارن  اده  نظامی در جنگ  نظامی و غیر  از خودروهای  بسیاری 
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اغلب    نیست نظامی  غیر  يک  که  اين  همچنین  دقیقو  طور  يا    به  جو  ستیزه  يک  مانند 

 تروريست به نظر می رسد.

از تمامی مناطق هدف بالقوه برای شناسايی و حمله به نقاط مهم سیاسی    نقشه برداری 

مذهبی، مم  مشکل  و  غیر  يا  است  و  نیز  کن  نظامیان  غیر  آنی  موقعیت  ]ترسیم[  طور  و  به 

نیست  کامل پذير  مسائل  امکان  از  حمايت  جهت  در  توان  نمی  موارد  از  بسیاری  در   . 

دوستانه  های    بشر  روش  اين،  بر  عالوه  کرد.  طراحی  شديدی  های   بر    مبتنی عملیات 

آوری آ  ]کاهش[  فن  فن  از  استفاده  يا  با  وری دخسارت جنگ  ارتباط  از    هر چیزیر   غیر 

فعال  نظامی  تأسیسات  يا  نظامی  و خودروهای  افزارها  بسیار    ، جنگ  و   ابتدايیهنوز  است 

نمی تواند میزان خسارات ثانويه وارد شده يا تعداد غیر نظامیان آسیب ديده را به درستی  

 دهد. بتشخیص 

 تجدید نظر در راستای تغییر نیروها

 ی تغییر اين موقعیت و کاهش تلفات  ر راستااين است که دريکا  مسأله اساسی برای آم 

تجربیات   از  متحده  اياالت  و  داد  انجام  توان  می  کاری  چه  ثانويه  خسارت  و  نظامی  غیر 

اين موضوع    ارتش درک  بیاموزد.  تواند  تجربیات خود چه می  تقريبی و همچنین    به طور 

مبار شیوه  يادگیری  نیازمند  منازعات  اين  تمامی  دردر  مسکون  زه  پرجمناطق  و   معیت  ی 

می باشد، نه محروم کردن دشمن تا حد امکان از قابلیت اجبار اياالت متحده و متحدان آن 

به مبارزه در سطح و به سبک خود. همچنین يادگیری اين که چه کاری را نمی توان انجام  

 نبرد   یر ظن ايی  داد نیز ممکن است يک هدف باشد و ديگر اين که از تعیین هدف در زمینه ه 

جاسوسی، هدف گیری مواضع و تعیین خسارات جنگ که غیر ممکن يا بسیار که ای،  شب

اجتناب  دارد  ترديد  جای  آن  شدن  اجرايی  و  بوده  از  شود  پرهزينه  بیشتر  کشوری  هیچ   .

مانند آن به گونه ای  هیچ کشوری    هم زماننمی کند و  آمريکا از فن آوری نظامی استفاده  

ی مناسب بسیاری از پروژه ها نمی باشد و چنین  ان اجرارده، فاقد تواف نکباورنکردنی اصر 

 فن آوری قادر به حل تمامی مشکالت می باشد.  کند  مشتاق اين نیست که تصور 

الزم است اياالت متحده اين مشکالت را با واقع گرايی قاطعانه ای در سطوح سیاسی،  

فن آوری،   تیک ها،يی که بر تاکيت ها. يعنی بايد مجموعه اولوکند  رزمی و فن آوری رفع
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گیری  هدف  تلفات    و  قابلیت  از  اجتناب  خاطر  به  را  گذارد  می  تأثیر  نبرد   خسارت 

  بیش از حد غیر نظامیان تغییر داده و به اولويتی واحد برای حمله مستقیم به دشمن تبديل 

بهبود اطالعات کسب شده  کند و  با متحدان محلی  به معنای همکاری  امر  اين  امل  از عو. 

ب منظورانسانی  سیاسی    ه  تأثیرات  و  خسارت  معنای  استکاهش  به  مسأله  اين  همچنین   .

که   اين  به  نسبت  آگاهی  و  سنجش  سريع،  پاسخگويی  های  قابلیت  واقعتوسعه  چه    به 

بردن   بین  از  جهت  در  اطالعات  از  بايد  متحده  اياالت  بود.  خواهد  شده  وارد   خسارتی 

 در آينده استفاده نمايد.  کرد خودین بهبود عمل همچن دروغ ها و اغراق های دشمن و 

 بازبینی در بازدارندگی، ارعاب و ابعاد سیاسی، ادراکی، ایدئولوژیک و رسانه ای جنگ

به جنگ رفت که   آمريکا در عراق، در حالی  مانند  و   به طور صرفاسرائیل  ارزش ها  به 

نان که  لل، کشور لبحزب اتصورات خود توجه داشت و به ]ارزش های[ دشمنان خود يعنی  

قصد داشت بر آن تأثیر بگذارد، کشورهای عرب اطراف آن يا به طور گسترده تر، تصورات  

راستای[   ]در  اما  ديد  می  را عادالنه  اسرائیل جنگ خود  نکرد.  توجه  و جهان خارج  اروپا 

  اط با، تاکتیک ها و انجام جنگ بود، در ارتبراهبردتوجیه آن که خود در حکم عنصر اصلی  

ت  خارج  زياجهان  و  الش  اسرائیل  دولت  نداد.  انجام  آمريکايی    ـ  ارتشدی  همتايان  مانند 

و    ـخود   داخلی  سیاست  با  ارتباط  در  بیشتر  را  از جنگ  جنبه  اين  اند  بوده  مايل  همواره 

تصورات خود در نظر بگیرند تا در ارتباط با ساير کشورها، فرهنگ ها و مذاهب. در مورد 

،  کند  به راحتی می تواند با حزب الل برخورد  می کرد  رسد که احساسر می  اسرائیل به نظ

خود های  خواسته  انجام  به  وادار  يا  مرعوب  قدرت  اعمال  کمی  با  را  تصور    کند  لبنان   و 

اسالمی   و  عربی  خشم  با  مقابله  به  منجر  الل  حزب  دادن  شکست  که  کرد  شدمی   و   می 

 ی آورد. کی به وجود مت انددر ارتباط با کشورهای خارجی تنها مشکال

از   پس  خود  بازدارندگی  احیای  از  بود  عبارت  اسرائیل  شده  اعالم  اهداف  از  يکی 

مشهود  فر حمالت    آنسايش  ها  سال  تحمل  و  غزه  و  لبنان  از  جانبه  يک  خروج   پیرو 

. به نظر می رسد  آن هاکم شدت و مزاحمت ها و انجام عکس العمل های محدود در برابر  

ب برنامه  ماين  که  دين  بود  توان  اسرائیلنظور  می  راحتی  شکست    ستبه  را  الل  حزب  هم 



 یمتعارض غرب یها یدگاهجنگ دوم لبنان: د ■ 38

بترساند  بدهد را  ]علیه ]لبنان[    زيرا  ،و هم يک کشور عربی  تهديد غیر دولتی  حضور يک 

دولتی و در عین حال بازيگر دولتی   د. اما اسرائیل با يک گروه غیرراسرائیل[ را تحمل می ک

ا با  و  نبود  غربی  که  کرد  هبرخورد  مترزش  اهداف  و  فا  اسرائیل  فاوتی  کرد.  می   عالیت 

به سرعت دريافت که حزب الل می توانست هر گونه موفقیت زود هنگام اسرائیل در حمله 

به موشک های میان برد و دور برد خود را با حمالت قاطعانه موشک های کوتاه برد خود 

 نیز کرد. ن چنیو  کند  را وارد به نبرد زمینی با خود ارتشتالفی کرده و 

درائی اسر  و  ل  نیاورد  به عمل  اقدامی  الل  کنترل حزب  در جهت  لبنان  دولت  که   يافت 

به اسرائیل فقط   کند  حزب الل را وادار   کهبه سمت جامعه جهانی رفت و تنها تالش کرد  

سیاسی نتوانی  کند  حمالت  يا  میلی  بی  که  شد  متوجه  همچنین  حمله    آن.  و    بهدر  ايران 

کنن تأمی  ـسوريه   اصلی  ن  حلی تسدگان  الل  حات  دو،    ـزب  آن  ارعاب  تشويق  يا  به   منجر 

مجدد[ آن شده است. ديگر اين  آماد  آن ها برای حمايت از حزب الل و تجديد تدارکات ]

  در زمینهکه اسرائیل به دلیل بزرگنمايی بیش از حد جنگ و ناتوانی در متقاعد کردن جهان  

غیر تلفات  و  ثانويه  خسارات  صالحیت  نظام  کنترل  خیان،  حمايت  اولیه  کسب  در  را  ود 

کشورهای مصر، اردن و عربستان سعودی علیه حزب الل از دست داده بود. اسرائیل موجب  

و   ايران  الل،  حزب  از  ترس  برای  که  شد  خود  از  کشورها  از  دسته  آن  مردم  شدن  دور 

ارتش  ولت و  نگی دهمچنین دولت های خود دلیل داشتند. هم زمان ناتوانی و ترديدهای ج

منجر به ارسال پیامی مبنی بر ضعف و آسیب پذيری به مجموعه ای از ملت ها شد    سرائیلا

 که بیشتر بر مسائلی از قبیل انتقام، خشم و دين توجه داشتند تا هزينه ها و فوايد مبارزه.

سیاسی جنگ با تبعیض و طرفداری يک جانبه رسانه ای روبرو شد    حوزهاسرائیل در  

ماما   اداراين  به  رطالب  و  ه جنگ  نداشته  آمريکا    به طور صرف بطی  گرفتن  نظر  در   مانند 

اين مسأله همان قدر بی ربط است که  استبه عنوان جنگجوی صلیبی و اشغالگر    . يعنی 

شکايت مثال  عنوان  های    شود  به  تاکتیک  از  جنگد،  می  نظامی  غیر  مناطق  در  دشمن 

کند،   استفاده می  دانست    ارزهمب  قیمه طور مستبفرم  يونیبدون  تروريستی  بايد  اما  می کند. 

معیار   و  جنگ  قوانین  بتوانند  که  جايی  در  نه  کنند  می  مبارزه  حقیقی  دنیای  در  ها  ملت 

. ناتوانی اسرائیل در درک اين امر همانند عدم توانايی آمريکا  کنند تصورات ديگران را تنظیم 



 39 ■ ـ حزب اهلل یلجنگ اسرائ یمقدمات یدرس ها

است.   خطرناک  و  بر    بنابراينجدی  اسرائیل  تصو  سیاست تمرکز  و  ديگداخلی   ران رات 

 می باشد.

ادراکی،   ابعاد سیاسی،  به  بايد برای شکل دادن  يا  بايد ياد بگیرند که  ملت های مدرن 

شرايطی  تا  بجنگند  جهانی  و  فرهنگی  ای،  منطقه  طور  به  جنگ  ای  رسانه  و  ايدئولوژيک 

خطر کرده و  بايد  و يا    شوند  فراهم کنند که ساير ملت ها و فرهنگ ها قادر به درک مسائل 

 ايايی که پیروزی های ارتش های آن ها به دست می آورد را از دست بدهند. امی مز مت 

 بررسی و تعیین اصل تناسب

اسرائیل  با  هم سطح  هايی  چالش  با  خود  نظامی  های  عملیات  با  ارتباط  در  هنوز  آمريکا 

اما روشن است که گستردگی عملیات نظامی، سطح خسارت   ه و  ثانويروبرو نشده است. 

در حال تبديل شدن به مسأله ای حساس برای برنامه ريزی در راستای  یل جنگ  طبیعت دل

شبعا  مزارع  مسأله  از  فراتر  قضیه  به  کسی  اگر  باشد.  می  آن  مديريت  و  که    ۱جنگ  بنگرد 

[ افزايش توان نظامی حزب  ۲۰۰۰  ـ  ۲۰۰۶موجب آغاز مبارزه شده بود و شاهد شش سال ]

که حزب الل می توانست با حمايت گسترده گی بود  ود تهديد بزراين خالل باشد که البته  

ايران و سوريه تمامی مناطق اسرائیل را هدف بگیرد، به طور کلی به نظر خواهد رسید که  

اسرائیل اقدامات مستمری در جهت هماهنگ نمودن عملیات های نظامی خود با قانون در  

 ارتباط با تهديدات انجام داده است.

ل و حقوق جنگ، دفاع محسوب نمی شود و ناتوانی  الملین  ق بقه در حقورو تفضعف  

و خلع سالح حزب الل آن   ۱55۹  لبنان در اقدام کردن به عنوان يک کشور، اجرای قطعنامه 

محروم می کند. اما مشکل اين است که قوانین جنگی    را از هر گونه حقوق در زمان صلح

داو و  تصورات  به  دادن  به شکل  ارقادر  الملری  بین  موجوزشی  همچنین لی  باشد.  نمی  د 

برای اقدام کردن ]در راستای خلع سالح و  لبنان  بر دولت  اسرائیل در جهت فشار آوردن 

کنترل حزب الل[ با حمله به اهداف غیر نظامی بی ارتباط با حزب الل و ناتوانی در روشن  

آمريکا  . اينک  حداقل رساند  را به کردن ابعاد تهديد حزب الل در دفاع از عمل خود، تناسب  

 
1. Sheeba farms 
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تکرار را  اشتباه  اين  دکترين  کند  نبايد  و  ها  برنامه  تناسب،  اصل  با  ارتباط  در  بايد  بلکه   .

در ارتباط با محدود    دهدب  روشنی را دنبال نموده و آماده توضیح و توجیه آن باشد تا نشان

نبايد  همه اين که    تر ازکردن تلفات غیر نظامی و خسارت ثانويه چگونه عمل می کند. مهم  

که    کند   ر دام ناديده گرفتن قوانین جنگی بیفتد و يا خود را با تفاسیر محدود چنان مقیدد

 قادر به مبارزه نباشد. 

 قاطع مطابق با ابعاد برنامه ریزی شده جنگ  راهبرد اتخاذ یک 

قشه  که ن  اين امکان وجود نداشت که از خالل گفتگو با مقامات اسرائیلی به روشنی دريافت

، نیروی هوايی تا چه حد در قابلیت های خود اغراق کرده يا نکرده  عی چیستجنگی واق

برای نبرد زمینی قاطعانه چقدر فشار آورده بود. تنها اين مسأله واضح به نظر    ارتشبود و  

می رسید که اسرائیل در صدد انجام يک جنگ محدود است اما اين نکته نیز محتمل بود که 

ا  به  نقشه جنگی    نبود و  ی مشخص  راهبردتخاذ  قادر  پیگیری شدهنتوانست  ابعاد   آن  مطابق 

 .کند پیاده

به ظاهر  نبرد هوايی اولیه علیه راکت های میان برد و دور برد همه چیز را روشن کرد.  

به آن به خوبی صورت پذيرفته    يک تهديد جدی وجود داشت  به نظر می رسید حمله  و 

امل درک نکرد زيرا قادر به تشخیص  ه طور کتهديد را ب  شارت ه  ک  بود  است و اين بدان معنا

میزان واقعی انتقال تسلیحات از سوريه نشده بود. اما نبرد زمینی مسائل بیشتری را آشکار  

کیلومتر که مشرف بر اسرائیل    ۲ـ    5. مبارزه برای گرفتن ناحیه پیرامونی لبنان به عرض  کرد

ن يک  عنوان  به  توانست  نمی  هرگز  يبود  ببرد  امید  حتی  توقف  ا  کاتیوشاهای  ه   تهديد 

تلقی الل  نشده شود  حزب  بندی  طبقه  های  نقشه  اسرائیل    .  دفاع  وزارت  ديوارهای   بر 

به وضوح نشان می داد بسیاری از میادين شلیک راکت ها در پشت اين منطقه حائل قرار 

نشینی  عقب  راحتی  به  داد  می  اجازه  الل  حزب  به  که  روی    کند   دارد  رف و  هیچ  هم  ته 

ی حفظ منطقه و جلوگیری از نفوذ مجدد و مستمر حزب الل و حمله وجود ايی برادورنم

را وادار کرد که با حزب الل در قالب نبرد شهری    ارتش  به طور اساسینداشت. اين مسأله  

 .کند مبارزه
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ارشد   فرماندهان  يا  اسرائیل  سیاسی  رهبری  مجموعه  رسد  می  نظر   يا    ارتشبه 

 انتخاب کرده بودند. آن ها نسبت به انجام نبرد هوايی    را ممکن  بدترين حالت  ن ها  هر دو آ

بود و در ارتباط با نبردی زمینی که   یمشخص راهبردی به شیوه ای اقدام کردند که فاقد تأثیر 

در لبنان طراحی    ارتشبه نظر می رسید برای کاهش تلفات و اجتناب از حضور بلند مدت  

 ديد داشتند. ها ترنیز هفته  باشد شده

و    رائیلاس  ارتش مجدد  سازماندهی  برای  الل  حزب  زياد  وقت  به  توجه  با  تدريج  به 

آماده شدن، مجبور به مبارزه برای گرفتن روستاها و نبرد مجدد برای همان روستا و تا حد 

تصمیم گرفت به سمت    ارتش. هنگامی که  شدنظامی    ارزشاهداف بی    ]نبرد برای[  ،زيادی

د که پیشروی آن حداقل دو روز به طول می انجامد و  ان دانش،  کند  ی حرکتلیطانرودخانه  

مج عملیات  منطقه  به  مربوط  مسائل  دلیل  پیشبه  قابل  مسیرهای  طول  در  بود    بینی  بور 

نشینیکند  حرکت عقب  خط  محاصره  راستای  در  شمال  طرف  از  اسرائیل  همچنین   .   

در   شد  مجبور  و  نداد  انجام  عملیاتی  الل  شتابزدعملیاحزب  های  بدوت  و  گونه  ه  هیچ  ن 

دشمن در منطقه  نیروهای باقی مانده    به منظور يافتن  ،وقتی برای استقرار نیرو به اندازه کافی

  اطمینان از میزان باقی مانده از قدرت حزب الل مبارزه  برایيا اشغال بی خطر فضای کافی  

 . کند

اغلب   که  اهدافی  علیه  هوايی  نبرد  زمان  ب حی ص   به کلهم  گسح  يودند  ا  ام  ،افتترش 

و  تاکتیکی  نامطمئن  تأثیرات  و  ثانويه  خسارت  باالی  سطوح  به  منجر  حمالت  اين  گاهی 

را   تناسب  خود  پاسخ  در  اسرائیل  که  بود  تصور  اين  اشاعه  امر  اين  نتیجه  شد.  می  نظامی 

ح  رعايت نمی کند و اين برداشتی بود که با تالش های بی اثر و اغلب مبهم در جهت توضی

ه اقد  نیروی  اس امات  رسید  وايی  می  نظر  به  گاهی  شد.  می  ترکیب  ها  رسانه  برای  رائیل 

حدی  راهبرد تا  حمالت  گسترش  مجبورا   اسرائیل  جهانی  جامعه  که  جای    شود  ست  به 

با دشمن العمل نشان    ،مبارزه  قبال شرايط اسرائیل عکس  اين  بدر  بهترين    راهبرددهد.  در 

بین المللی و همچنین توان  نیروی    ادار کردن هربال وحالت محدوديت های اسرائیل در ق

 . رفتدولت لبنان در برآورده کردن اهداف آن پس از اعالم آتش بس را ناديده می گ
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 نقشه جایگزینارک گسترش درگیری، نتایج دیگر و تد

اسرائیلی   وسعت    دربارهمقامات  افزايش  راستای  در  نیروها  آموزش  و  ريزی  برنامه  میزان 

به دطور    درگیری  اختالف  اختالف  اشتند.  جدی  حوزه  اين  در  دولتی  غیر  متخصصان  اما 

نظری نداشتند. آن ها بر اين باور بودند که دولت اسرائیل با عجله و بدون آمادگی کافی و 

حزب الل و لبنان نمود که نقشه    بهای  برنامه ريزی دقیق در حالی اقدام به حمله گسترده  

هوا قدرت  به  از حد  بیش  تکحمله  و  يی  کرد  می  بررسی  همچنین  یه  با  که حکومت  اين 

بزرگ ديگر منازعه    یپیشروی زمینی  يا گسترش  لبنان  منظوربه  دادن    به  قرار  فشار  تحت 

 سوريه مخالف بود.

وجود  اين  با  شد.  تعیین حقیقت خواهد  به  منجر  تاريخی  مستندات  به  دسترسی  تنها 

با    رابطه ر  ود که دو گفته می ش   دارد  انتقادات بیشتری نیز وجود  ارتشنسبت به دولت و  

يا احتمال    برایآماده کردن نیروهای در حال خدمت و ذخیره   انجام حمله زمینی گسترده 

عمل نکردند.  بود به اندازه کافی خوب  افزايش وسعت منازعه که نیازمند چنین حمله ای  

انتقاد قراجايگزين    نقشهبه دلیل عدم بررسی    ارتشهمچنین دولت و   تند زيرا  ر گرفمورد 

در ارتباط با بدتر شدن شرايط و يا نیاز به گسترش وسعت نبرد پیش بینی هايی   نقشه،  اين

 انجام می داد. 

 تدارک پایان درگیری

آثار   کامل  درک  برای  اسرائیل  دولت  که  داشتند  اعتقاد  اسرائیلی  متخصصان  از  تعدادی 

احس ها  آن  است.  تجربه  بی  درگیری  پايان  مختلف  کرسناريوهای  دولت  اس  که  و  دند 

رتبه  فرمان عالی  بودند  ارتشدهی  منازعه  پايان  انتظار  روشنی    ،در  برنامه  مورد  اين  در  اما 

نداشتند. چنین انتظاراتی بسته به توجیهات مقامات، افسران و متخصصان غیر حکومتی در 

اقدام دو دادن آسان حزب الل،  به شکست  امید  از  ترکیبی است  امور،  اين  با  ياارتباط   لت 

مردم لبنان و جهان عرب از حزب الل و يا دريافت قطعنامه سازمان ملل    انتقاد   ارتش لبنان،

اقدامات   از  که  ملل  سازمان  حمايت  مورد  المللی  بین  صلح  حافظ  نیروی  ورود  و  متحد 

 . کنداسرائیل پشتیبانی 


