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 مقدمه

با بسیاری از برخوردهای دیگری که   مبین نوعی مواجهه نظامی است که  لبنان  جنگ دوم 

از   این مواجهه  دارد.  تفاوت  داشته  تأسیس خود  از  نامتقارن  نوعاسرائیل پس   ۱جنگ های 

آنیب  که گروه های رق  است توانم  در  تفاوت و  باشند. در  دارای  نامتوازنی می  ندی های 

بوده و از ارتش قدرتمند و    ۲ی کشور مستقل]ادعا می کند[  لبنان، اسرائیل که    ۲۰۰۶جنگ  

یافته   اهلل  ای  سازمان  حزب  با  برد  می  بوده  بهره  دولتی  غیر  در سازمانی  که  شد  روبرو 

گروه   یک  کنترل  در  که  کند  می  فعالیت  نامونسبت  ه  ب  ۳کی چریکشوری  نیز  فق  کوچک 

است. این گروه بی توجه به اندازه خود قادر به نشان دادن توانایی های نظامی قابل توجهی  

اسرائیل چالشی جدی   برای  اقدام کرد. حزب اهلل  به خوبی  از مقابله  نوع  این  برای  و   شد 

بود و باعث    ا ه  انی ایر به وجود آورد که نتیجه سال ها آماده سازی دقیق و پشتیبانی نزدیک  

در برابر رقیب قدرتمندتر خود  را  راهبردی شد که توانایی های آن    بستریآمدن    به وجود

 افزایش داده و ضعف های آن را جبران کرد. 

اگرچه در این نوع از مواجهات مشخص نمودن قطعی طرف پیروز یا پیروزی مشکل  

و  ر اسرائیل، جهان عرب  الب در غ اما روشن است که به دلیل انتظارات موجود، تصو  ،است

برجسته و دستاوردهای    ت جامعه جهانی مبنی بر آن بوده که حزب اهلل قادر به کسب امتیازا

میان   بازگشت. جنگ  ناامید  نبرد  این  از  و  اسرائیل ضربه خورد  مقابل،  در  و  ملموسی شد 

که    دتاب داباز   اری  راهبرد   یفرآیندهای   سلسله،  خود  اسرائیل و حزب اهلل فراتر از آثار نظامی

افراط گرایی اسالمی و   افزایش قدرت. یعنی  استتصویری کلی از منطقه الزم  برای درک  

 
1. asymmetrical wars 

2. sovereign state 

3. guerilla 
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قدرت  به  آن  تدریجی  و    یتبدیل  تضعیف کشورهای عرب، رشد  ۱وضع موجود  ضدفعال   ،

 ،که از نقاط ضعف نظام های دولتی سوء استفاده می کنند و در نهایت  ۲بازیگران غیر دولتی

 ایاالت متحده در مواجهه با این فرآیندها.  ری امعه جهانی به رهبروی ج یش مشکالت پ

جنگ دوم لبنان در جامعه اسرائیل به مثابه حادثه ای بود که ابعادی بحرانی داشت و  

هم جنگ اساسی حول    ،هنوز  های  پرسش  باشد.  می  مباحث عمومی  از  بسیاری  موضوع 

از است:    موضوعاتی  قبیل  گیری  این  تصمیم  جنگ    عالی  سطوح  ی هاضعف  در   که 

 ۳اسرائیل   ارتشنمایش درآمده بود، ارتباطات میان بخش های نظامی و غیر نظامی، نقش  به  

به میدان نبرد و همچنین ارتباط نزدیک اسرائیل با فرآیندهای    ۴پشت جبهه در جامعه، تبدیل  

وسط  ی تقرار است روند مدیریت جنگ اسرائیل در هر دو سطح نظامی و سیاس.  منطقه ای

ت گ نهایی کمیسیون  دارد    5حقیق وینوگرادزارش  تأسیس شده و مأموریت   که توسط دولت 

تحقیق کند به طور قطعی بررسی شود. کمیسیون قصد دارد گزارش    ۲۰۰۶بر روی منازعه  

پایان سال   تا  را  ]در    ۲۰۰7نهایی خود  دهد  البته  م.  منتشر شد  ۲۰۰۸ژانویه    ۳۰ارائه  که   ]

[ انتشار  ۲۰۰7[ آوریل ]۳۰میسیون در ]نیز در گزارش موقتی کن جا  همییافته هایی که تا  

را    ،یافته اسرائیل  رفتار  مختلف  بردابعاد  می  سؤال  از  زیر  برخی  در  انداز  چشم  این   . 

 کتاب های نوشته شده در ارتباط با جنگ به چشم می خورد. 

ی کند  رسی م بر ابعاد مختلف مواجهه ای را «جنگ دوم لبنان؛ چشم اندازهای راهبردی»

به اقدام تحریک آمیز حزب اهلل  که توسط اسرائی آغاز شد.    ۲۰۰۶ژوئیه    ۱۲از  ل در پاسخ 

جنگ در زمان خود با پوشش بی سابقه رسانه ای روبرو شد زیرا رسانه ها اینک در حال  

مدرن   های  جنگ  در  راهبردی  نقشی  مقاالهستندگرفتن  مجموعه  اما  دیدگاه    ت.  حاضر 

اثر قصد دارد  این  هبردی از جنگ می باشد.  ارائه بازبینی را  صدددر  و  ته  دیگری را پذیرف

ملی   در سطح  بتوان  آن  اساس  بر  تا  دهد  ارائه  مفهومی  و  تحلیلی  دیدگاهی  جنگ  درباره 

مناسب مقاال   ی نتایج  پیشینه،  ت  گرفت.  از جمله  مختلف جنگ  ابعاد  بررسی  به  شده  تألیف 

 
1. anti-status quo 
2. non-state actors 
3. Israel Defense Forces (IDF) 
4. home front 
5. Winograd Commission 
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داستان واقعی جنگ ت  . این مقاال دازدپر  می  وده شو درس هایی که باید از آن گرفت  مفاهیم

بلکه تالشی آکادمیک در جهت ارائه توضیح درباره علل و نیروهای   را توضیح نمی دهد. 

با تمرکز دقیق  ،بانی این برخورد شدید باشد.    یآن هم   بر چشم اندازهای راهبردی آن می 

مقاال  ویژهبه   از  اثرت  برخی  این  در  گرنتایج  ،منتشر شده  اندو چش  فتهی  ترسیم م   ازهایی 

ی کند که در برخی موارد به طور کامل با فرضیه های مشترک درباره ابعاد گوناگون جنگ م

 همخوانی ندارد.

و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  اسرائیل  داخلی  اندازهای  مجموعه چشم  این  اول  بخش 

را بررسی جنگ    ندهدسته اول ابعاد راهبردی به وجود آور:  شامل سه دسته مقاله می باشد

 جنگ را به مثابه مدلی از مواجهه محدود با یک بازیگر غیر دولتی    ۱م و مو برمی کند. شلو 

 ـو رسیدن به    ـدر نظر می گیرد که در یک کشور ناتوان فعالیت می کند و مشکالت تعیین  

  اهداف سیاسی و نظامی در قبال چنین رویارویی هایی را مورد توجه قرار می دهد. گیورا

وعه تصمیم گیری در اسرائیل نگاهی انداخته و اظهار می دارد  در مقاله بعد به مجم  ۲الند ای

غیر نظامی و انحرافات در پویایی بخش های داخلی منجر    ـکه چگونه روابط ناقص نظامی  

درباره آثار جنگ    یتحلیل عمیق  ۳به ناتوانی های رخ داده در جنگ شد. سپس یائیر اورون

ی غیر معمول می گیرد که با گرایشات متداول  ه و نتیجه ا ارائه داد   ائیلاسر  ۴بر بازدارندگی 

نظامی که اسرائیل وارد آن شد تفاوت    یدر ارزیابی هایی سنتی مختصر و عجوالنه از نبرد

 دارد.

به   5. گیورا رام استدرباره جنبه های نظامی جنگ از دیدگاه اسرائیل    ت دسته دوم مقاال 

خته که بر چگونگی آغاز جنگ  عمده در اسرائیل پردایاتی  عملبررسی برخی از روش های  

کند. بحث    ها   آنتأثیر گذاشته و سهم   تعیین می  در دستاوردها و شکست های جنگ  را 

ورد را نشان داد که راهبرد رقابت آمیز آن دو در طول  ااصلی وی این است که جنگ دو هم

 
1. Shlomo Brom 

2. Giora Eiland 

3. Yair Evron 

4. deterrence 

5. Giora Romm 



 یراهبرد  یجنگ دوم لبنان: چشم اندازها ■ 4

جنگ    کز می کند که در زمانی تمر ضایدر مقاله خود بر ف  ۱نبرد تغییر نکرد. گابریل سیبونی

  ها   آناسرائیل و عملکرد    ارتشبه هدف اصلی انتقاد تبدیل شده بود یعنی نیروهای زمینی  

فارکش  زیوی  آهارون  سپس  اهلل.  حزب  به   ۲علیه  ]رزمی[  تاکتیکی  و  راهبردی  در سطوح 

قابل  ای  در سطح اول دستاورده  می گویداسرائیل در طول جنگ پرداخته و    ۳نقش اطالعات 

 با کمبودهای سطح بعدی اختالف دارد.توجهی وجود داشته که 

نمود و سومین دسته از مقاالت    ءپشت جبهه اسرائیل در این جنگ نقشی محوری ایفا

می   مربوط  امر  این  به  اول  مِشودبخش  بن  یهودا  عمومی   ۴یر ئ.  افکار  جنگ    5به  زمان  در 

 ۶ان رال   رئی نگ نشان می دهد. مِاز ج   پس  بر پیشرفت جنگ و رفتار آنرا  پرداخته و اثر آن  

و  آمد  می  حساب  به  اهلل  حزب  اصلی  هدف  که  داده  قرار  بررسی  مورد  را  جبهه   پشت 

اسرائیلی و همچنین عملکرد سامانه های دفاعی پشت جبهه   نیرومندی جامعه  به  توجه  با 

 .کندنتیجه گیری می 

ه مطالعات  سسؤ ی مقات موجود در این مجموعه توسط اعضای بخش تحقی  مقاالتاکثر  

به نگارش درآمده و مابقی توسط اساتید برجسته دانشگاهی نوشته شده   7اسرائیل  امنیت ملی

با هدف مشارکت در مباحث عمومی موجود در اسرائیل  مطالعات امنیت ملی    مؤسسهاست.  

به   برای    طوراسرائیل  و  کند  می  تحقیق  راهبردی  مسائل  روی  بر  نظری  و  عملی 

  ، ماهیت قابل پیش بینی  شکلیبراین این آثار به  ی فراهم می آورد. بناهادات یشنسیاستمداران پ

. یعنی تحلیل های مربوط به موضوعات راهبردی جنگ را با نوعی از بینش  ی دارندمشابه

در تفکر  و  بحث  برای  مبنایی  ایجاد  به  قادر  که  کنند  می  فرآیندهای    ترکیب  درباره   آینده 

اسرائیل در  گیری  شکل  حال  ای  منطقهو    در  در  اسرائیل  نقش  جدید  و  فرآیندهای   ن 

  دیده می باشد. این ایده بر اساس این فرضیه بنا شده که همان طور که در جنگ دوم لبنان  

 
1. Gabriel Siboni 

2. Aharon Ze’evi Farkash 

3. intelligence 

4. Yehuda Ben Meir 

5. public opinion 

6. Meir Elran 

7. Institute for National Security Studies (INSS) 
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در تعیین مرزها،   ،اسرائیل و سیاست ها آن  ،خواهد شد  مشاهدهشد و همچنین در آینده نیز  

 .شتخواهد دا  مهمینقش  ،نقشه منطقه دهی به طراحی و شکل
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  هی عل  محدود  یجنگدر    ی و نظام  ی اسیساف  اهد

 ی کی چر یسازمان

 م وشلومو بر

 

اختالف میان سطح انتظارات و واقعیت منجر به ناامیدی و ناکامی شدیدی شد که پس از  

توقعی   جنگ  ابتدای  در  سیاسی  رهبران  گردید.  آشکار  اسرائیل  جامعه  در  لبنان   جنگ 

بازگردان  شارتط  توسبه وجود آوردند که بر شکست حزب اهلل   دن گروگان ها اسرائیل و 

م.[   بودند  آن دو کشته شده  بعدها مشخص شد  بود. در حقیقت عنوان شد که  نی  تمب]که 

این انتظار توسط آن دسته از    (۱).استحزب اهلل هدفی قابل دستیابی    ۱تصمیم به خلع سالح

در  ی آمریکا  اجرای خش  که با گروه های غربی به ویژه ب  آورده شدمقامات سیاسی به وجود  

و هم    ۲هم به صورت فرصت تسویه حساب با یکی از اعضای محور شرارت   جنگ   تصور

 .اشتراک داشتندبه عنوان میدان نبردی علیه تروریسم بین المللی 

اما جنگ بیش از یک ماه به طول انجامید و حزب اهلل تا روز آخر نبرد به شلیک تعداد  

بر خالف    ،. عالوه بر اینال اسرائیل ادامه داددر شمتی  راکت به سوی مراکز جمعی  فراوان 

نتایج مورد انتظار از جنگ در پایان مشخص شد سازمان هنوز پابرجا مانده و خلع سالح 

احساس نارضایتی در اسرائیل و سایر گروه های ذی نفع را می توان از    طیفنمی شود.  

ابراز   تا  جامعه  زیرین  های  الیه  در  عمومی  ناراحتی  دنبال  میدی  ناایک  آشکار  طور  به 

 ( ۲)مود.ن

 
1. disarming 

2. axis of evil 
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اشتباه بود زیرا به نظر می رسد انتظارات و   یاحساس ناامیدی تا حد   ،اما با این وجود

عکس العمل های پس از جنگ در نتیجه یک سوء تفاهم اصولی در ارتباط با ماهیت خاص  

بازیگر  علیه  محدود  یعنی جنگ  بود،  لبنان  در  اسرائیل  که  یجنگ  دولتی  وی  قلمر  از  غیر 

نترل سرزمین خود فعالیت می کرد. بازیگر غیر دولتی به صورت یک  کشوری ناتوان در ک

هایی   قابلیت  از  ها  زمینه  برخی  در  حتی  و  کرد  می  مبارزه  چریکی  ]ارتش[    نظیر نیروی 

   برخوردار بود که توسط کشورهای پشتیبان خود به دست آورده بود. ها دولت

مثال  عنوان  ا  ،به  اهلل  احزب  شوندنواع  ز  هدایت  های  زرهمانند    ۱ه موشک   ،  ضد 

تهاجمی بهره می برد و    ۲ضد هوایی و زمین به دریا و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین

قادر به حمله به عمق پشت جبهه اسرائیل بود. اسرائیل در سال های اخیر در رویارویی با  

بازیگران غیر دول با  از درگیری  این شیوه  با  البته فش  مواجهتی  فلسطینی ها  بود که  ار  شده 

شد و   ءکمتری وارد می کردند. این شیوه در جنگ دوم لبنان با فشار و شدت بیشتری اجرا

به  درکی  چنین  است  ممکن  نمود.  فراهم  را  خود  بالقوه  های  ویژگی  بهتر  درک  موجبات 

ک ین سبه اایجاد فرمولی برای تعیین اهداف جنگی واقع گرایانه و آمادگی برای رویارویی ب

یاری    و مدیریت اصالح شده  میان  ب جنگ  آتی  نتیجه ممکن است شکاف های  در  رساند. 

انتظارات و واقعیت کاهش یافته و بدین وسیله عواقب چنین شکافی برای سیاست خارجه  

 و داخلی کمتر شود.

 چریکی  یمبارزه با سازمان

گرفته در میان  جای    یکیحزب اهلل از قدرت نظامی خود در لبنان به عنوان یک نیروی چر

. مراکز فرماندهی حزب اهلل در سنگرهای حفر شده در  استغیر نظامی بهره برده  جمعیت  

ضاحیه  ای  حومه  ناحیه  در  مسکونی  های  ساختمان  مقر    ۳زیر  دارد.  قرار  بیروت   در 

و  شهرها  در  مسکونی  های  ساختمان  در  نیز  آن  ای  منطقه  و  محلی  های  فرماندهی 

لب جنوب  گستر  قرار  نانروستاهای  مقادیر  و  های  داشته  راکت  شامل  آن  تسلیحات   ده 

 
1. guided missiles 

2. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

3. Dahiya 



 9 ■ یکیچر یسازمان یهمحدود عل یدر جنگ یو نظام یاسیاهداف س

کوتاه برد در روستاها و شهرهای واقع در این نواحی پراکنده شده است. همچنین حزب اهلل  

و   سنگرها  از  ای  مجموعه  ساخت  در جهت  لبنان  جنوب  گیاهی  و  کوهستانی  پوشش  از 

ت که  کند  می  استفاده  مهمات  سازی  ذخیره  جهت  ها   ذخایر  »  ائیلاسر  ارتش  وسطتونل 

 نامیده می شود. «طبیعتقع در[ ]وا

نیروی چریکی از محیط غیر نظامی پشتیبان به عنوان سرمایه اصلی خود  برداری  بهره  

تا جایی که  بسیار حائز اهمیت است . این مسأله در وهله اول از نظر سیاسی اهمیت دارد 

د بود که  نظامی در خدمت نهضت سیاسی خواهد  انیروی  رد حزب اهلل و اهداف  ین مور 

می باشد. هرچند این مسأله می تواند از نظر نظامی نیز اهمیت داشته    آنسیاسی تعیین شده  

پشتیبانی مردم قادر به اعطای آزادی عمل به آن ها می باشد و همان گونه که مائو    زیراباشد 

 (۳).«کند نا مین شاین آبی است که ماهی )نیروی چریکی( در آ» بیان داشته:  ۱تسه تونگ 

برتری نیروی    ازبر آگاهی    ،تی حزب اهلل نیز به عنوان یک نیروی چریکیاصول عملیا 

مسأله   این  و  اسرائیل  استنظامی  به   مبتنی  منجر  سرانجام  مستقیم  مواجهه  گونه  هر  که 

شد.   خواهد  دشمن  بنابراین شکست  با  رویارویی  میان    ،نیرومندتر  ی هنگام  در  و  ناپدید 

تا دوباره در شرایط مناسب تری قادر   می شدن  در مناطق طبیعی پنها  می یانظا جمعیت غیر  

و حمله به دشمن خود باشد. گروه چریکی در صدد شکست دادن نیروی نظامی    ظهور به  

و استمرار حمله به نقاط ضعف دشمن خود بوده تا    ءیک کشور نیست. بلکه هدف آن بقا

به ها احساس شکست  آن  میان  در  آووج  بدین وسیله  ازود  ای  نتیجه  راه های    رد. چنین 

 مختلفی از جمله استفاده هوشمندانه از رسانه ها به دست می آید.

نیروی چریکی با  نبرد  متعارف   ،در  به جنگ    ۲قواعد  بینمربوط  کشورها    رایج  ارتش 

این   در  مهم  موارد  از  دهد.  می  دست  از  را  خود  اصلی  زمینه    خصوص،معنی  در  تصور 

السیک شکست دشمن به معنای  . در جنگ های کاستست  و شک  وزی مفاهیمی چون پیر

انهدام فیزیکی تمام نیروی نظامی یا بخش اعظم آن نیست. شکست یک رقیب هنگامی رخ  

زیرا   بدهد  دست  از  نبرد  برای  را  خود  مبارزه  اراده  دشمن  که  دهد   نتیجه  ]دشمن[  می 

 
1. Mao Tse-tung: چین ۱۹۴۹بر انقالب کمونیستی ره  

2. conventional 
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د  ینه نبرد افزایش خواه و هز  وردکه از استمرار مبارزه هیچ چیز به دست نخواهد آ  می گیرد 

پیروزی نوع  این  کشورها،  میان  جنگ  در  طریق  ،یافت.  نظامی    از  های  توانمندی  انهدام 

تا هنگامی که دشمن   مانور  راه قدرت شلیک و  از  بگیرددشمن  ادامه    نتیجه  به  قادر  دیگر 

 اردی  ند مو توابه دست می آید. هزینه ها می    آن نیزاز    ینیست یا از راه مطالبه هزینه گزاف

 باشد.  داخلییا دارایی های راهبردی و به عنوان مثال زیر ساخت های قلمرو  از جمله

اما در شیوه استفاده صرف از ابزار نظامی در رساندن یک نیروی چریکی به جایی که  

اراده خود را برای نبرد از دست بدهد اشکال خاصی وجود دارد و به روشنی غیر ممکن 

ه این هدف رسید. حتی این امر هنگامی  ک نبرد نظامی محدود بالب ی ر ق است که بتوان د

بغرنج تر خواهد شد که نیروی چریکی در قلمروی یک کشور و علیه آن مبارزه نکند بلکه  

از قلمروی یک کشور ضعیف به عنوان بستری برای حمله به کشور همسایه استفاده نماید.  

ابلیت خود را برای  ه کشیده نمی شود تا ق کنند  ییناین نیرو به میدان نبردی تع  ،از یک طرف

ادامه داده و   ]دشمن[  گروه به ضربه زدن به نقاط حساس  و بنابراینفعالیت از دست بدهد  

ترجیح می دهد در محیط های غیر نظامی پنهان شود تا دوباره شکل گرفته و قدرت خود  

  بنابراین و    داردرا ن   شوریی یک کنیروی چریکی مسئولیت ها،  را حفظ کند. از طرف دیگر

برای نبرد   وارد به از دست دادن اراده آن  به زیر ساخت های کشور منجر  کردن خسارت 

اما در برابر نیروی    می کند،این کشور است که این حمالت را تحمل    بنابرایننخواهد شد.  

ب زدن  آسیب  حتی  باشد.  نمی  آن  بر  فشار  اعمال  به  قادر  و  بوده  پشتیبان  بدون    ه چریکی 

اند به سازمان چریکی کمک کند تا با ایجاد ذهنیتی مبنی بر  ور اغلب می تو های کش  اییارد

بی گناه، غیر نظامی  تحمیل خسارت بر جمعیت    ،در نتیجه  ناتوانی دشمن در مقابله با آن و

حمایت بیشتری در میان عامه مردم به دست آورد. پذیرش این استدالل توسط مردم متحمل  

ت  به  وانخسارت حتی می  ]برای کسب    راهیایجاد  د  مردمی  پشتیبانی  و    ازقدرت سیاسی 

 شود. منجر گروه چریکی[ 

از دست دادن اراده نبرد نخواهد شد. در این جا حتی اشغال    باعثتصرف قلمرو نیز  

نبرد   انگیزه  افزایش  به  نیرو  زیرامی شود  منجر  سرزمین  علیه  نبرد  به  و  یجنگ  اشغالگر  ی 
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آمریکا به عراق مثال خوبی برای این  خواهد شد. تهاجم    دیلتب  ۱ی مل  مبارزه برای آزادسازی

اما    ،. ارتش عراق به طور تقریبی به راحتی از ارتش آمریکا شکست خورداست  مسأله بوده

شد   تبدیل  خارجی  اشغالگران  دست  از  عراق  آزادسازی  برای  نبرد  به  جنگ  که  هنگامی 

قدرتمندتر  نیروهای مسلح بزرگ و    بای  کریچ  ینبرد شورش در عراق قادر به ایجاد و ادامه  

چریکی    (۴).شدآمریکا   نیروی  با  سرزمین  مقابله  در  مدت  بلند  حضور  به  شرایط  این  در 

نیاز   شده  ذهنیت    دارداشغال  ]اصالح[  با  ارتباط  در  زیادی  های  هزینه  اشغالگران  از  و 

در چنین کند.  می  ]دیگران درباره خود[ و همچنین تلفات و منابع سیاسی و نظامی مطالبه  

یک پایان قاطعانه نه از راه استفاده صرف از ابزار نظامی بلکه به طور عمده    مواردی شرایط

با بهره گیری از ابزاری غیر نظامی به دست می آید که برای جدا کردن نیروی چریکی از  

ایاالت    میزبان محیط   که  داشت  نخواهد  تعجب  جای  بنابراین  است.  شده  طراحی  خود 

ا   ـ عراق  در  متحده   لبنان    ۲ی با آن جامعه فرقه  به  و تقسیم شده میان اجتماعات رقیب که 

در کنار اقدامات نظامی دست به فعالیت های عمده ای در سطوح سیاسی   ـ شباهت دارد  

 بزند. 

قبیل  افن پیشرفته ای از  اسرائیل قادر    ارتشوری مدرن باعث می شود نیروهای مسلح 

دشمن   متعارف  های  ارتش  طورا  باشند  تقربه  ان  یبیر  تلفات  اما  با  بدهند.  شکست   دکی 

نیروی چریکی   باعث می شود  این مسأله  از پشتیبانی شدید    ـاز طرف دیگر  اگر  به ویژه 

برای آن برخوردار  منابع مالی، تسلیحات و خدمات آموزشی  فراهم کننده  کشورهای حامی  

ط با  ر عمده در ارتبابه طومر  . این ا شودقادر به حمله به اماکن حساس دشمن خود    ـ باشد  

حمل  قابل  افزارهای  تسلیحات    ۳جنگ  قبیل  زره از  تواند    ضد  می  که  شود  می   مشاهده 

همچنین راکت هایی که از   ؛ی علیه تانک های پیشرفته مورد استفاده قرار بگیردمؤثر به طور  

  توان  ، یروا. از آن جایی که فنکندفواصل دور امکان حمله به مناطق مسکونی را فراهم می  

نیروی چریکی قادر به اجتناب از مواجهه مستقیم   کند، بنابراینهیا می  را م  ایمن تر یت  فعال

 
1. national liberation 

2. sectarian 

3. portable 
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توانمندی های   برتری  برابر  در  آن  از آسیب پذیری  امر  این  ارتش متعارف می شود که  با 

 فنی دشمن می کاهد.

 تعیین اهداف

  از طریق   اهللحزب    ادناست که هدف غیر واقعی شکست د  ت به این صور نتیجه در این جا  

جنگی    انهدام در  آن  سالح  خلع  و  نظامی  لبنان  نظیرتوانمندی  کوتاه  ابتدا    ،نبرد  همان  از 

به عبارت    ؛حزب اهلل باشد  مهاراشتباه بود. در رویارویی های کوتاه مدت هدف واقعی باید  

هش  کا   دیگر ایجاد شرایطی که توان حزب اهلل در آسیب رساندن به اسرائیل تا حد زیادی 

پذ یا باید  ابتدا  از  بحثبد.  موضوع  که  شود  کشور  ینیرو  ،یرفته  یک  در  است  چریکی  ی 

به   زیادی  بسیار  تا حد  ها  نوع جنگ  این  به  شدن  وارد  کند.  می  فعالیت  همسایه ضعیف 

شباهت دارد که حتی اگر تعداد زیادی از نشانه های آن درمان شود باز هم    یبیماری مزمن

قطعی   طور  هرشو   نمی  درمان به  مد.  بچند  شرایط  است  بیمار  مکن  که  شود  ای  گونه   ه 

یافته شود    یباشد که در دراز مدت برای این بیماری درمان  وارو امید  گرددبه وضع عادی بر

  یعنی هر گاه شرایط سیاسی عوض شود.در اصل که در این جا  ـ

یاسی  ی سدر نتیجه فرآیندها   ، متوقف کردن سازمان های چریکی  ،در بسیاری از موارد

های    اساسیدالیل    به  معطوف شو  ها  آنفعالیت  می  علیه    ،بنابراین.  دحاصل   جنگ 

سیاسی   فرآیندهای  به  کمک  حتی  و  ایجاد  باعث  مدت  دراز  در  چریکی  های   سازمان 

دالیل   با  که  شود  در   اساسیمی  مناسب  اهداف  تعیین  بین  داشت.  خواهد   سروکار 

کی شرایطی  زداشتن یک سازمان چرید. بادارکوتاه مدت و هدف بلند مدت ارتباط وجود  

ایجاد می کند که ممکن است سازمان به تدریج متوجه شود از طریق ابزار نظامی قادر به  

رقیب آن می تواند خود را سازگار کرده و با آن وفق    زیرارسیدن به اهداف خود نمی باشد  

برای یافتن سایر ر یابد با  ها جه اه  . این تشخیص گاهی اوقات منجر به جستجو  ت مقابله 

می شود که در وهله اول اقدام نظامی را به وجود آورده است. در مورد حزب اهلل  مشکالتی  

که آن را قادر به فعالیت می کند از یک طرف ضعف های لبنان به عنوان یک    اساسی  یدالیل

حاصل   سیاسی  نظام  و  گرایانه  فرقه  ساختار  اثر  در  دیگراز  کشور  طرف  از  و  سوء    ،آن 
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شورهای دارای برنامه های متفاوت از لبنان می باشد که توسط ک  از این ضعف هافاده  است

تحصیل منافع خاص خود دارند. نظام سیاسی لبنان پیش    به منظوردر درون لبنان نیروهایی  

از جنگ متحمل فرآیندی شده بود که در صدد اصالح نظام سیاسی و مقابله با دخالت های  

گ به جای متوقف ساختن پیشرفت  پیش بردن جن  به  هنگامائیل  اسر کشورهای خارجی بود.  

منافع خود نیز در آن مطرح   وروند مثبتی بود   زیرامستمر این فرآیند باید آن را ادامه می داد 

 بود. 

اجتناب از مواجهه مستقیم با حزب اهلل در لبنان و    ،یک راه برای رسیدن به این هدف

نظامی یا سیاسی یا ترکیبی  ان با توسل به ابزار  سازم   امیتالش در راستای تنبیه کشورهای ح

دولت   دفعهاما این    بود،از آن دو بود. اگرچه اسرائیل این کار را در گذشته نیز انجام داده  

 ۱توان محدود و آشکار رژیم بشار اسد   دلیلاین راهکار را برگزید چرا که به    عکساسرائیل  

این اقدام   اکافی بودن، به نسوری از لبنان  روهاینی در نفوذ به درون حزب اهلل پس از خروج

. همچنین ممکن است خود اسرائیل نیز مایل به گسترش جنگ در لبنان نبوده  اعتقاد داشت

 باشد. 

بشار اسد   انداختن    به مخاطرهتصمیم  بر دست  مبنی  اندازه ای در سیاست وی  تا  که 

یافته به، باعث می شد  ایاالت متحده انعکاس  که اعمال فشار    ندر کخطون  ذه  این مسأله 

بینؤم این  در  است  روشن  البته  که  دارد  نیاز  نظامی  گسترده  اقدام  به  وی  بر  خطر    ،ثر 

مانده   باقی  جایگزین  راه  تنها  احتمال  این  رد  از  پس  دارد.  وجود  نیز  جنگ  گسترش 

از   اهلل    واکنشخودداری  با حزب  ای مستقیم  مواجهه  در است یا  نبرد  پیچیدگی  به علت   .

تنبنال دنن،  مانده  باقی  راه  نظامی و سیاسی    بامنافع اسرائیل    کردنبال  ها  ترکیب شیوه های 

هایی    است هزینه  پرداخت  موجب  ترکیب  این  نظامی.  های  روش  از  صرف  استفاده  نه 

نظامی   اقدامات  به طور معمول موجب محدود شدن  راه های سیاسی  خواهد شد چرا که 

به  شده اوقات  گاهی  نظامی  نیروی  محدعل   و  شیت  به  سیاسی  های  عمل  ودیت  ای   وه 

 می کند که مطلوب به نظر نخواهد رسید.

 
1. Bashar Asad 
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بازداشتن حزب اهلل می تواند شامل    طبق این روش به نظر می رسد هدف کوتاه مدتِ 

باشد.   ثانویه  توان    احیایسه هدف  اهلل، محدود کردن  برابر حزب  در  اسرائیل  بازدارندگی 

از آن جا و سرانجام محدود اقدام علیه اسرائیل    نان ولب  حزب اهلل جهت استقرار در جنوب

نیروی تشکیل  قابلیت  بر    یکردن  محدودیت  اعمال  واسطه  به  لبنان  از  نقطه  هر  در  نظامی 

 ارسال تسلیحات از سوی کشورهای پشتیبان آن. 

به   و  یابد  دست  هدف  سه  این  به  نظامی  های  شیوه  از  استفاده  با  تواند  می  اسرائیل 

نوب لبنان و بیرون انداختن حزب اهلل از منطقه  اری زده و با اشغال جای ک   ربهحزب اهلل ض

با تحمیل محاصره فزاینده لبنان و دادن پاسخی    ای  و همچنین  هر گونه اقدام    به  قهریبر 

به پرداخت   وادار  را  آن  اهلل و جمعیت حامی  به آن کشور، حزب  تسلیحات  ارسال  جهت 

ا تلفات و تصویر آن ]در اسرائیل در ارتباط ب  برای  ،رفکند. گزینه نظامی ص  یهزینه گزاف

دیگران[   باالیی  پیشگاه  کندطلب  هزینه  گیر    می  باعث  شود.   کردنو  می  لبنان  در  مجدد 

به آن را بسیار مشکل    حضور حزب اهلل میان مردم و احتمال    می کندانجام حمله مستقیم 

  یل آسیب خواهد رساند. اسرائات  که به مشروعیت اقدام   می دهدرا افزایش    ۱خسارت ثانویه 

به نیروهای فراوان و زمان زیاد   به ویژه پاک کردن آن از حزب اهلل  لبنان و  گرفتن جنوب 

و تلفات متعددی بر جای می گذارد. هرچند این تنها مشکل یا حتی مشکل اصلی    داردنیاز  

به    ارتشزیرا    نیست د  منظوراسرائیل  از شکل گیری مجدد حزب اهلل  ن جا  ر آجلوگیری 

است که اسرائیل یک بار دیگر    اه اشغالی خواهد شد. این بدان معنمجبور به کنترل محدود

اشغالگر نیروی  جایگاه  در  را  یا  ی خود  کنترل  که    بدمی  مدتی    ان مخالفدرگیر  برای  خود 

 .  می شودبرای پایان این کار  چشم اندازیطوالنی و بدون 

.  داردیری  به زور نیز مشکالت خطتوسل  با  گزینه جلوگیری از قاچاق اسلحه به لبنان  

و  از فاصله ای دور در مقابل مرز زمینی  نظامی که  نیروی  تردید است که یک  زیرا جای 

باشد.   کار  این  انجام  به  قادر  کند  می  عمل  سوریه  و  لبنان  تردید  طوالنی   اسرائیل  بی 

امیت لبنان  ال تماشغکار به معنای    زیرا ایننمی تواند در طول این مرز حضور داشته باشد  

 
1. collateral damage:  آسیب رسیدن به اهداف دیگر در اثر حمله به هدف اصلی 



 15 ■ یکیچر یسازمان یهمحدود عل یدر جنگ یو نظام یاسیاهداف س

المللی . جامعه  خواهد بود اجازه محاصره دراز مدت لبنان را نخواهد داد و این عدم    ۱بین 

 امکان به طور نظری نیز پس از جنگ ثابت شده است.

تنها هدفی که می تواند با توسل به شیوه نظامی حتی به طور جزئی به دست آمده باشد  

این خصوص  در  است.  بازدارندگی  بدل  احیای  از  یلی  اهلل  نصراهلل    خودهتری  حزب  رهبر 

پذیرفت اگر می دانست این آدم ربایی منجر به چنین جنگی می شد دستور  وجود ندارد که  

تأیید یکی از مشکالت    (5)انجام عملیات را صادر نمی کرد. اما چنین اظهار نظری موجب 

یعنی   بازدارندگی  محاسب  احتمال اصلی  میه  اشتباه  دشمن  برابر  اگشو  در    احیایر  د. 

ت  حمالت  بازدارندگی  ابتدایی  روز  سه  از  پس  توانست  می  جنگ  بود  موجود  هدف  نها 

یابد   پایان  بود. هرچند    زیرا هوایی  اهلل شده  به حزب  زیادی  وارد کردن خسارات  به  قادر 

می شد باز هم ممکن بود حزب اهلل به واسطه افزایش تدریجی    ء حتی اگر بازدارندگی احیا

های میز خو  عملیات  اسرائی د  بازدارندگی  کندان  آزمایش  را  بنابراینل  همواره   .  امر   این 

دو هدف دیگر یعنی    فقط رسیدن به در برابر ارزیابی ها و محاسبات اشتباه آسیب پذیر بود.  

محدود کردن حضور نظامی حزب اهلل در جنوب و کاهش جریان ارسال تسلیحات به آن 

 مان می شود.داشتن ساز زی بابرا  ینیرومندتر  سازکارقادر به ایجاد 

و    شدهحزب اهلل    مؤثراهدافی عملی می شود که منجر به بازداشتن    فقط  ،نتیجه این که

بلکه   نه به طور حتم  باشد و  برابر اشتباهات محاسبه شده آسیب پذیری کمتری داشته   در 

با   دیگر  عبارت  به  یا  نظامی  و  سیاسی  های  شیوه  ترکیب  با  احتمالی    یک تحربه صورت 

المللی در جهت نشان دادن عکس العمل، در گذر زمان قادر  لبنان و جامعه بین    ۲حکومت 

. چنین اقدامی  کندحزب اهلل شده و دولت مرکزی را در لبنان قدرتمندتر    کردنبه محدود  

بین    استقرار ارتش لبنان و یک نیروی بین المللی پشتیبان در جنوب لبنان به عالوه نظارت

مرزها  بر  آالمللی  منطقهشامل    را   نی  تا  شود  مسلحانه   می  حضور  از  و  کرده  کنترل   را 

حزب اهلل در آن جلوگیری کنند. اگر هدف این بود آن گاه می شد اقداماتی نظامی در جهت  

پس   آن  از  و  نمود  طراحی  جهانی  جامعه  و  لبنان  دولت  تقویت  سیاسی  به هدف  خدمت 

 
1. international community 

2. government 
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تأثیر   میزان  به  توجه  با  نظامی  عملیات  دسآن  هرگونه  ادر  هدف  این  به  یافتن   نجام  ت 

 می شد.

 نیاز به مداخله سیاسی

در رابطه با هدایت جنگ در لبنان مشکل اصلی ناشی از داشتن اهداف غیر واقعی در آغاز  

کسب   امکان  بر  مبنی  توهمی  ایجاد  بود.    ها  آنو  اندک  هزینه  با  و  نظامی  راه    بنابرایناز 

ت عمده استفاده شده  دارد به صور  پایینیت تلفا  نرختصمیم گرفته شده از نیروی هوایی که 

حزب اهلل بهره گرفته شود. اولین مرحله    هو از آن در جهت وارد آوردن خسارات سنگین ب

بود موفق  نظامی  نظر  از  اسرائیلی    ،جنگ  فرماندهان  و  سیاستمداران  تفکر  اساس  بر  اما 

این دستاوردهای نظامی  سازکاریمشخص نبود که چه نوع   ا   را  باید  بلندپروازانه  با  هداف 

چنین بود که حزب اهلل از پا درآمده  این  رح شده در آغاز جنگ هماهنگ کند. آیا تصور  مط

عملیات   این  موفقیت  دلیل  به  لبنان  دولت  شاید  که  این  یا  و  شود؟  می  سالح  خلع   و 

 ودب  هبینان  حزب اهلل را خلع سالح می کند؟ اگر این گونه بود پس چنین تصوراتی غیر واقع

اول اینک[ باید روشن شده باشد که حتی اگر حزب اهلل در پایان  پاسخ به سوال  را ]در  زی

نبرد هوایی نیز متحمل خسارات زیادی شده باشد باز همچنان پابرجا مانده و قادر به ضربه  

 راکت های کوتاه برد می باشد. دوم این که این اهداف    از طریقبه ویژه    ،زدن به اسرائیل

 نبوده است.  بینانه واقع ،ارای حاکمیتد یشورنان به عنوان ک عف لبل ضبه دلی

تر    معتدل که باید اهداف    شددر طول جنگ به تدریج برای رهبران اسرائیلی مشخص  

نیز از طریق جامعه جهانی و دولت لبنان   ها  آنو قابل دست یابی دنبال می شد و راه کسب  

ایجااست باعث  اهداف  این  تعیین  در  تأخیر  ش.  از مرح  رایطید  که جنگ پس  اول  شد  له 

بدون هیچ استدالل مشخصی راجع به تبدیل اهداف سیاسی به نظامی در کم ترین زمان و با  

 (۶)کم ترین هزینه سه هفته دیگر ادامه پیدا کرد.

همچنین در اسرائیل اشتباهاتی در ارتباط با زمان صورت پذیرفت. اگر اسرائیل راه حل  

و   کوتاه مدت  بر مبتنبردی  پ   نی  می  را  به جامعه  نیروی هوایی  فشار  آن  ذیرفت که هدف 

ایجاد   شرایطی  نصراهلل  برای  تا  بود  لبنان  دولت  و  پذیرش    شودجهانی  به  مجبور  که 
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  زیرامنطقی از آب در می آمد.    ،و اولیه نبرد  اصلیدستورات محدود کننده شود، ایده های  

.  ستار به کسب این نتایج  ی قادوای چنین فرض شود نبرد هکه  این احتمال وجود داشت  

شرایط    اینتشخیص داده شود که تهدید اصلی حزب اهلل در    که چنینمنطقی بود    بنابراین

ضربه زدن به شهرهای واقع در عمق اسرائیل بود و بنابراین الزم می شد این تهدید خنثی  

این  شود توانست توسط    کار.  نیز  ارتشمی  انجام شود که در حقیقت  ی  درست  به  اسرائیل 

  (7).انجام شد

تصور شود تا زمانی که حزب اهلل در این سناریو به علت زمان کوتاه قابل    بود  ممکن

بینیِ چنین مبارزه ای قادر به حفظ توان خود در شلیک تعداد زیادی از راکت های   پیش 

ل  پشت جبهه اسرائیل نیز قادر به تحم  ،کوتاه برد به اهداف موجود در شمال اسرائیل بود

نوا اختالل در زندگیین  از  اما استمرار طوالنی مدت جنگ متغیرهای  می شدروزمره    ع   .

بود که در آن  به تحمل شرایطی نخواهد  تغییر داد. یک کشور قادر  اصولی این شرایط را 

طوالنی   زمان  مدت  برای  و  وسعتی  چنین  در  ناگوار  گونه  این  جمعیتش  روزمره  زندگی 

در   شود.  حل    نبودِمختل  کوت ای  بر  یردیگراه  های  راکت  انتظار  شلیک  چنین  برد   اه 

حتی اگر روشن    ،می رفت که اسرائیل وادار به اقدام در جهت اشغال خاک لبنان خواهد شد

نخواهد شد. شاید دلیل  منجر  این امر به رسیدن به اهداف اصلی و واقعی جنگ  که  باشد  

وم  جام شد و از قرار معلید ان ترداین که عملیات های زمینی به طور محدود، بدون نظم و با  

ابتدا    :داشدو مسأله باین  اسرائیل نیز به طور سهوی درگیر آن شد، تناقض میان درک    ارتش

و   جنگ  اهداف  به  رسیدن  در  اندکی  سهمی  داشتن  و  زمینی  های  عملیات  بودن  پرهزینه 

باشد   دلیل  یک  تواند  می  تنها  شاید  راکت  شلیک  توقف  جهت  در  فشار  که  این   سپس 

 عملیاتی کافی نخواهد بود[.مل آغاز چنین  نوان عاه عب ]و

بلند مدت پیشبرد فرآیندهای سیاسی در جهت خنثی کردن حزب اهلل   در مورد هدف 

در داخل لبنان با کمک جامعه جهانی به نظر می رسد یک نبرد نظامی می تواند با توجه به  

ن لبنان  مردم  به  که  هنگامی  اول  باشد.  مفید  شرایط  کردن دهد    شانبرخی  واگذار  اثر  در 

رنوشت خود چه هزینه گزافی می پردازند و تصمیم گیری ایشان بر حزب اهلل، سازمانی  س

ثری اعمال می شود. دوم  ؤبه طور م  ،که در خدمت منافع کشورهای خارجی نیز می باشد
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اثر آن مردم لبنان حزب اهلل را    باعثهنگامی که مبارزه   ل  دلیبه این  وضعیتی نشود که در 

تصورد  یرن بپذ  اساس  بر  ها    که  تهاجم    نیروی تنها  آن  برابر  در  ایشان  از  حفاظت  به  قادر 

اهلل  باشداسرائیل   حزب  توان  کردن  محدود  به  منجر  نهایت  در  مبارزه  که  هنگامی  سوم   .

اهمیت خواهد داشت که  امر    ن ایدر دراز مدت    ،بشود. در راستای رسیدن به اهداف جنگ

عن به  حالی  در  ک  وانلبنان  که  یک  بدهد  پس  تقاص  حقوق  شور  از  اسرائیل  میان  این   در 

نشود،  اشغال طوالنی مدت خاک لبنان  ،  و معیارهای جنگ تخطی نکرده و نتیجه  ۱بین الملل 

کهزیرا   شد  خواهد  اشغالگر    باعث  برابر  در  مقاومت  نهضت  عنوان  به  را  خود  اهلل  حزب 

نیز    این شرایط  م آگاهی ازرت عد وص  درحتی  اسرائیل  خارجی نشان دهد. به نظر می رسد  

 با آن موافق باشد. 

شرایط باال در صدد    نقضنه نتیجه نقشه ای که بدون  هزینه پرداخت شده توسط لبنان  

باشد   بوده  لبنان  از  منطقی  ای  هزینه  ماحصل گرفتن  از مالحظات    تصادفی  بلکه  دسته  آن 

ند. مصادیق این امر  ارد کت ونظامی بود که قصد داشت به حزب اهلل به طور مستقیم خسار

حمله به زیر ساخت های ارتباطی در جهت محدود کردن ارسال تدارکات و    نظیرواردی  م

نیروهای کمکی به حزب اهلل، آسیب زدن به منطقه ضاحیه بیروت در راستای ضربه زدن به  

دلیل به  لبنان  جنوب  از  مردم  گسترده  شدن  رانده  همچنین  و  اهلل  حزب  فرماندهی    مراکز 

را شامل  ب اهلل و تسهیل در حمله به آن در طول جنگ  معیت غیر نظامی از حزکیک جتف

شود زیادیبنابراین  .  می  اهداف    وجود  احتمال  جنگ  انتهای  در  نهایت  در  که   دارد 

واقع گرایانه ای حاصل شده باشد، هرچند که درک ناقص یا دیرهنگام این اهداف از قرار  

جنگ پس از هفته    ،آنو به دلیل    (۸)شدجر  نمجنگ  رت  معلوم به طوالنی شدن بدون ضرو

 اول بدون انگیزه و با تحمل تلفات غیر ضروری هدایت شد. 

فقدان درک ماهیت ویژه جنگ با سازمان حزب اهلل و تطبیق بسیار    در  ،ریشه مشکالت

حال   در  تغییرات  با  هایی    وقوعجزئی  جنگ  ماهیت  است    استدر  ممکن  اسرائیل   که 

حاضر  زمان  آنوا  در  ح  رد  تا  تغییر  این  کسب  شود.  در  اسرائیل  موفقیت  نتیجه  زیادی  د 

. دشمنان اسرائیل  استبرتری نظامی متعارف بر ارتش های عادی کشورهای عرب همسایه  

 
1. international law 
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به دنبال راه حل های نامتقارن هستند و    ،به عنوان جایگزینی برای ارتش های متعارف خود

م های  پاسخ  از  یکی  چریکی  بر ؤجنگ  به  اسرائیل  نظام  تریثر  مق استی  در  یک  .  با  ابله 

از خاک کشور ضعیف که  پشتیبانی کشورهای خارجی    ینیروی چریکی  از  و  فعالیت کرده 

برد مشکالت خاصی وجو این شرایط در خاورمیانه  بهره می  دارد.  نیست و ممکن  د  نادر 

  ابراین نبود.  و ش است اسرائیل در آینده در لبنان و یا در سایر مناطق با شرایط مشابهی روبر

مورد   این  بیدارباشی  در  مثابه  به  اسرائیل  برای  لبنان  در  دکترین  راهبرد  ابداع  برایجنگ   ،

 د بود.ن نظامی و نیروهایی می باشد که برای مقابله با چنین سناریوهایی مورد نیاز خواه

شد ناشی از اهمیت تصور    آموختهیکی از درس های عمده ای که از جنگ در لبنان  

از  انتظ  ت وواقعی هایی  اتخاذ شده استاین نوع  ارات در جنگ  نه فقط تصمیمات  یعنی   ،

تعداد  که  کرد  فرض  گونه  این  بتوان  شاید  دارد.  اهمیت  نیز  مردم  به  آن  ارائه  شیوه   بلکه 

از گروه های حاضر در حکومت اسرائیل متوجه شدند که شکست دادن   نه چندان اندکی 

هداف واقعی به یک  آوردن ا  برای به دست   بود وی نجنگ  بینانهحزب اهلل یک هدف واقع  

نیاز    راهبرد سیاسی  هدف    (۹).استخروج  گرفتند  تصمیم  اسرائیلی  رهبران  حال  این  با 

و قابل دسترسی نشان دهند، خواه خود این مسأله را    بینانهشکست دادن حزب اهلل را واقع  

ی کسب پشتیبانی  ت برا درسممکن دانسته یا به طور صرف می اندیشیدند که این تنها راه  

تأثیر  است  مردمی نبرد  گسترش  بر  داشت  وجود  واقعیت  و  انتظارات  میان  که  اختالفی   .

ی گذاشت. باعث شد که به تصمیم گیرندگان فشار عمومی و رسانه ای وارد شود که  فراوان

گ به ویژه با توجه به تمام جنبه های عملیات های زمینی، در خالل جن  ،آن ها نیز در پاسخ

 . سوق یافتندباه اتخاذ تصمیمات پراشت  ه سمتب
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۲۱ 

 فرآیند تصمیم گیری در اسرائیل

 گیورا ایالند 

 

 مقدمه

حوزه تصمیم گیری های  دید در  ن ناکارآمدی ش در آ  که  نبود  دفعه ایجنگ دوم لبنان اولین  

ارتش   با  سیاسی  رهبران  ارتباط  و  سیاسی  مقامات  رفتار  ویژه  به  و  اسرائیل  در   راهبردی 

به معرض نمایش گذاشته شد. اما بر خالف سایر مسائل و باور عمومی، توان تغییر اوضاع  

ا برخورد با مجموعه ی و ییاس و اصالح این ضعف ها مشروط به پرداخت هر گونه هزینه س

ند نیاز  یستفاعی  نیز  سازمانی  یا  سیاسی  های  هزینه  به  تغییراتی  چنین  انجام  همچنین   .

داشت.   شرایط ضعیف    بنابرایننخواهد  چرا  پرسید[  ]باید  مطالب  این  در صورت صحت 

؟ این مقاله بر یافتن مشکل و توصیف نمودهای آن در جنگ دوم لبنان  است  استمرار یافته

در این زمینه صورت بپذیرد  باید  تغییری که    دربارهیشنهاد  و پس از ارائه پ  ندک  می کز  تمر

 د.کن نتیجه گیری می 

 یافتن مشکل

دو دلیل برای ضعف های چارچوب تصمیم گیری در اسرائیل وجود دارد. اولی مربوط به  

منظ نظام  یک  فقدان  مهم  مشکل  از  ناشی  دومی  و  سیاسی  زیراساختار  باشد.  می  ام  نظ   م 

ی کند باعث میا سقوط   می شودطریق آن دولت تشکیل وه ای که از  اسرائیل و شیتخاباتی ان

ایجاد بالتکلیفی سیاسی دائم می شود. در طول خدمت دو ساله من به عنوان رئیس شورای  
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بود تنها می توانم به سه هفته اشاره    ۱امنیت ملی که در دوران نخست وزیری آریل شارون 

 طور پایدار وجود داشت.   ر دولت بهو همزیستی دتالف ائ آن طیکنم که 

در چنین شرایطی نخست وزیر اکثر وقت خود را صرف تالش در جهت بقای سیاسی  

می توانیم نخست وزیر را به عنوان فردی تصور کنیم که نه تنها باید مهم ترین و  می کند.  

شغول حفظ  که م  زمانیدر  بلکه مجبور است این کارها را    بگیردسخت ترین تصمیمات را  

به تالش    معطوف  . مشخص است که بخش اعظم توجه ویانجام دهد  است]خود[  تعادل  

انتظار می رود به نخست وزیر کمک    . عالوه بر این وزیرانی است  سقوط نکردن  برای که 

کنند نیز از رقبای وی به شمار می روند، خواه آن هایی که رقیب مخفی و از اعضای حزب  

وی به شمار آمده و روسای سایر احزاب رقیب    نی که رقیب آزاده کساو خواد  نااو بوده  

 : وادار می کندنخست وزیر را به انجام سه نوع رفتار   امر. این هستند

خاطر   به  بلکه  شود  می  دولت[  ]در  جدایی  و  تفرقه  به  منجر  تنها  نه  که  احتیاط  اول 

رفتن   لو  از  دولت[واهمه  هیئت  در  شده  ]مطرح  انجام  پوشی  چشم    عث اب،  مسائل   از 

سایر   ترجیح دادن مالحظات مربوط به وفاداری، به  ،دوم  می شود.نه گفتگوی منظم  هر گو

  حی ترج  را  یفرد  مهم،  یاس یس  فیوظا  ای  خاص  مباحث  یبرا  ریوز  نخست  یعنیمالحظات.  

  نظر  از  که  یفرد  نه  باشد،  داشته  نانیاطم  او(  یشخص  ای  یاسی س)  یوفادار  به  که  داد  خواهد

پذیرش این مسأله که مذاکرات رسمی   ،سوم.  باشد  اهرترم  و  تر  ستهیشا  وضوح  هب  یا   فهرح

متضمن   امور  یا  تر  اهمیت  کم  موضوعات  به  تنها  دولتی  جلسات  مثال  عنوان  به  الزامی، 

به طور  توافقات کلی می پردازد. در این صورت ذهنیت نظم دولتی حفظ شده و همچنین  

 می شود.  دوری نیزتمام خطرهای سیاسی تقریبی از  

تحمیل این محدودیت ها توسط ساختار سیاسی هنوز ممکن است بتوان    اما علی رغم

 که: به درستی اشاره کرد  ۲به صورت متفاوتی کار کرد. ناحوم بارنیا 

دوم » جنگ  از  پس  سیاسی[  نظام  ]علیه  اظهارات  این  تمام  که  هنگامی 

در   ۳[ اولمرط رازی. ]آمدلبنان بیان شد به هیچ وجه گستاخانه به حساب نمی  

 
1. Ariel Sharon 

2. Nahum Barnea 

3. Ehud Olmert 
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دست    ،]دولت[ ویو شرکای ائتالفی    داشتجنگ آزادی عمل کامل    سراسر

بودند نبسته  را  راستی او  دست  اپوزیسیون  کنست   ۱.  بود.    ۲در  وی  پشتیبان 

گرفته می شد.    او افکار عمومی از او حمایت می کرد. تمام تصمیمات توسط  

جنگ  طاولمر طول  نبود  بدون  ،در  خال  ،قدرت   :نداشتود  وج  آنف  اما 

باتجربه  د  وجو]یعنی[   قادر به هشدار دادن به وی درباره   وشخصی آگاه و 

 ( ۱)«. تصمیمات عجوالنه و نامعقول 

نظام   آشکار ساخته  مدیریتینبود  بعد  دو  در  را  وزیری خود  دفتر نخست  در    مناسب 

تیم نخست وزیر توسط چه  نداشتن  : وجود  است نبود فرآیندهای مناسب.    کسیپرسنل و 

لوم خود دولت. وزرا متصدی امور مربوط به خود بوده و البته  ل می شود؟ از قرار معتشکی

نظامی می توان    یبا گروهای  . در مقایسه ساده  دارندنیز    یهمه آن ها مسئولیت های مشترک

نخست وزیر در حکم فرمانده، وزیر بهداشت به مثابه افسر بهداری، وزیر آموزش    گفت که

آمو افسر  از  زش  همان  باشد.و  می  قبیل  وضوحا  ام   این  نیستاین    به  همین  طور  زیرا   .

و وزرا به فرماندهان    ۳د و نخست وزیر به فرمانده لشکر ومقایسه می تواند دقیق تر انجام ش

تشبیه شوند که هر کدام به بخش خاصی اختصاص یافته اند. در واقع آن ها به طور    ۴گردان

یافته  اختصاص  )دولت(  لشکر  به  فرمانده خود    5ستادیِ افسران    به طور حتم ا  ام   ،دان   کلی 

وزیر   نخست  ستادی  افسر  کسی  چه  پرسید  باید  بنابراین  طر استنیستند.  یک  از    ف ؟ 

ندارد پرسنلی  هیچ  وزیر  خدمه    ،نخست  گروه  دو  گفت  توان  می  دیگر  طرف  از   اما 

شخ دستیارهای  یکی  ندارند.  زیادی  توان  کدام  هیچ  البته  که  دارد  دست   صی  زیر 

یک منشی    است:  چهار مأمور اختصاص یافته به امور خاصر که شامل سه یا  وزی  نخست

نظامی، یک مشاور سیاسی، یک کارشناس امنیتی گاهی اوقات یک نفر دیگر به عنوان مثال 

  7یا دوو ویزگالس  ۶در دوران نخست وزیری ایهود باراک   یامنیت ـ  رئیس مجموعه سیاسی  

 
1. right wing opposition 
2. Knesset:  پارلمان اسرائیل 
3. division 
4. brigade 
5. staff 
6. Ehud Barak:  ۲۰۰۱تا مارس  ۱۹۹۹ژوئیه  

7. Dov Weisglass 
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رس عنوان  بدون  که  باشد  دفمی  می  وزیرتر  یا  نخست  به  شارون  خاصی  مورد    ۱آریل  در 

 مسائل مهم سیاسی مشاوره می داد.

مزیت چنین هیئتی این است که اعضای آن از نظر کاری به نخست وزیر نزدیک بوده  

ست که تعداد  ا   و همچنین در اقدامات وی مشارکت کامل دارند. اما اشکال کار در آن جا 

از خدمه یک گرد  ]به عنوان مکمتر  نیز    ۲اناین کارکنان  نیز  است  افسر عملیات  ثال[ )یک 

داردعملیات   های  گروهبان چقدر  ی  هر  نفر  چهار  یا  سه  که  ندارد  وجود  راهی  که  هم  (. 

. سرعت  را تشکیل دهندمرکز فرماندهی راهبردی دولت اسرائیل    بتوانندآموزش دیده باشند  

شرایطی آن  دائمی  سیاسی  آشفتگی  و  اسرائیل  در  م ای  تحوالت  آن  جاد  اثر  در  که  کند  ی 

آن ها به   بنابراینخست وزیر روزانه بارها به ]مشاوره با[ این افراد نیاز فوری پیدا می کند.  ن

 فرستادگان وی تبدیل شده و دیگر قادر به انجام وظایف مشخص کاری خود نیستند. 

ن در  ت آ. فایده آن در اندازه مناسب و قابلیاست  ۳دومین مجموعه، شورای امنیت ملی 

آن نیز در ارتباط ناقص میان این شورا و نخست وزیر است.   ایراد  .استانجام امور منظم  

در میان این دو گروه از نیروها یعنی از یک طرف مشاوران و از طرف دیگر    ،عالوه بر این

این که چه کسی چه کاری    دربارههماهنگی الزم وجود ندارد و توافقی    ،شورای امنیت ملی

تباه است که چنین تصور شود می توان کارهای این  اش  بنابراین.  اردد ندوجو  د ده  را انجام 

یعنی یک گروه مشغول کارهای عادی شود و دیگری    کرد،مجموعه را به دو قسمت تقسیم  

به کارهای اساسی بپردازد. همچنین باز هم اشتباه خواهد بود که تصور شود می توان کارها  

 به اجرایی کردن آن بپردازد. تولید ایده و دیگری  وه بهگر  را به نحوی تقسیم کرد که یک

کندشرایطی    ،مناسب  پرسنلنبود   می  آن    فرآیندهایکه    ایجاد  در     اجراء اساسی 

تغییرات   ماهیت  ندارد.  وجود  موقع شرایط  به  ارزیابی  برای  عملی  دستور  هیچ  نمی شود. 

انباشتی صورت می    راهبردی  برای  رد. هپذیاین گونه است که در قالب مراحل  نگامی که 

ایِ   آزمودن دوره  و  احتمال   منظم  باشد  نداشته  وجود  مناسبی  شیوه  بنیادی  های  فرضیه 

به طور خطرناکی افزایش می یابد. همچنین رویه ای برای تمهیدات مناسب    ،غافلگیری ها

 
 ۲۰۰۶تا آوریل  ۲۰۰۱. مارس ۱

2. battalion 

3. National Security Council (NSC) 
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افراد   با  درست  گفتگوی  صورت  بهترین  در  ندارد.  وجود  وزیر  نخست  با  گفتگو  جهت 

انج تمرکز  شده وام  مناسب  از    بر موضوع اصلی  فراتر  اما  باید    صرفدارد.  انجام مالقات 

؟  استپرسید چه کسی از جانب نخست وزیر مسئول امور اداری پیش از انجام گفتگوها  

مقدماتی   تواند    استچه کسی مسئول مباحث  اصلی شود؟    رایزنی گسترش    باعث که می 

ر اکثر موارد  م را بررسی می کند؟ در کدای هچه کسی پیشنهادات را ارائه کرده و ویژگی ها

 پاسخ هیچ کس است!  

تا    کندو بر اجرای آن اصرار    باشدمواردی که در آن شورای امنیت ملی مبدع طرحی  

استثنا  به عنوان یک  بسیار زیادی    ۱. ماجرای روستای غجر استقواعد موجود    در  ءحدود 

مناسب این    ینمونه  استبرای  سال  مسأله  پایان  در  رئیس  بین    ۲۰۰5.  و  وزیر  نخست 

امنیت عمومی سرو امنیتی    ۲یس  به علت مشکالت  برگزار شد.  اسرائیل یک مالقات کاری 

در لبنان قرار گرفته و جنوب آن در   ۳درون روستا )که بخش شمالی آن بر اساس خط آبی

ا اسرائیل قرار دارد( شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد داد اسرائیل در میان دو قسمت روست

زیر این پیشنهاد را پذیرفت بلکه از این عصبانی بود که چرا  بکشد. نه تنها نخست ویوار  د

این کار با آن که از تصویب آن در گذشته دو ماه سپری می شد تا به حال انجام نشده بود.  

این امر آگاهی داشت؟ از چه کسی انتظار می رفت تا مطمئن شود    ازاما چه کسی نسبت  

نیز   دیگران  مسئول   جریاندر  که  کسی  چه  موضوع    هستند؟  این  بود؟  کار  این   اجرای 

بر حسب اتفاق مورد توجه شورای امنیت ملی قرار گرفت و مشخص شد کشیدن دیوار در 

مثال   زیادی  پیامدهایوسط روستا   عنوان  به  داشت.  می شد    ، خواهد  الزم  نظر حقوقی  از 

بلندی های جوالن  یا قانون ج  ۴قانون  از تخلیه ن خسابراتغییر یافته و  یدی  جد  5رت ناشی 

به   ،کار این هیئت  بنابرایناسرائیل عوض شود.    ۶[تابعیتشهروندی ]تصویب شود یا قانون  

بخش های امنیتی نشان داد که کشیدن دیوار در وسط روستا اقدام درستی نخواهد بود. این  

 
1. Qajar 
2. General Security Services (GSS) 

3. Blue Line:  )منطقه ای در مرز لبنان و اسرائیل و محل حضور نیروهای موقتی حافظ صلح سازمان ملل )یونیفیل 
4. Golan Heights:  در اشغال اسرائیل است  ۱۹۶7بخشی از سوریه که از سال  

5. evacuation compensation 
6. citizenship law 
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مثال را    یمورد  قانون  که  بود  استثنائی  کندبرای  می  نیزاثبات  قانون  استای  .  قانونی    ن  که 

 د.روجود ندا

 بایسته ها

جنگ دوم  کردن  . در اثر تجربه  پیامد داردچهار  نظام روشمند،  مناسب و نبود    پرسنلفقدان  

. در جلسه هیئت  استمی شود. اولین مشکل مربوط به راه حل    آشکار این مشکالت  لبنان  

در مورخه   اخباارتش    ۲۰۰۶ژوئیه    ۱۲دولت  انتشار  از  ربه سرعت پس  دو سرباز  بودن  ر 

تو قرار گرفتند که  اسرائیلی  ارائه کرد. وزرا در شرایطی  را  پیشنهادات خود  اهلل  سط حزب 

پذیرش   عدم  ارتش.  پیشنهاد  پذیرش  عدم  یا  پذیرش  یعنی  بودند  روبرو  گزینه  دو  با   تنها 

  لقی به معنای این بود که کاری انجام نمی شد که البته تصور این امر در آن روز غیر ممکن ت

 خص بود ]پذیرش پیشنهاد ارتش[. نتیجه مش بنابرایند. می ش 

که   ـرخ می داد؟ این که نماینده ای از هیئت دولت  باید اما در خالل گفتگو چه اتفاقی 

اسرائیل   در  حاضر  واقعیات  به  توجه  است    سِمتیبا  سه    ـخیالی  حداقل  دولت  به   باید 

 راه حل به صورت زیر نشان می داد:

جتال  اقدام  ،اول  هوفی  نیروی  علویانه  اهداف  ایی  های    منتخب یه  )موشک  اهلل  حزب 

شده بود( و زیر ساخت های لبنان. این اقدام برای   شناختهبه خوبی    ها  آندور برد که مکان  

جامعه جهانی و حزب اهلل درخواست    زیراساعت کافی بود و سپس نتیجه می داد    ۲۴ـ    ۴۸

باز می گرداند و نه    سربازان ربوده شده را د نه  حدوآتش بس می کردند. البته این اقدام م 

شد می  اما ضمن تنبیه مهاجم باعث تقویت بازدارندگی اسرائیل    ،حزب اهلل را از بین می برد

 . کردسازمان جهت انجام اقدامات بعدی در آینده مشکل تر می  آن و شاید شرایط را برای 

محدود  ،دوم بیشتر  یجنگ  اهداف  ضربه    یبا  شامل  تو شدید  ن  دز که  نظامی  به  ان 

 به ویژه قابلیت آن در شلیک راکت می شد. انجام چنین کاری به عملیات زمینی  حزب اهلل

 نیاز داشت که چند هفته طول می کشید.ای گسترده 

راهبردی    ، سوم محدود  برای تصمیمی  زمان    ،جنگی  تا  آن  آغاز  انداختن  تأخیر  به  اما 

 هم شود.جهت آماده شدن فراان اه زمم د چن ایجاد فرصتی در آینده تا برای ارتش 
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صورت نپذیرفت    ی جایگزینچنین گفتگویی درباره این راه حل ها  ببه طور حتم اما  

 بپردازد. ها آنوجود نداشت که به ابداع و آماده سازی  شخصی زیرا

هایی   رویه  ایجاد  مستلزم  سازمانی  یا  کار  هر  صحیح  از  است  مدیریت  مستقل  که 

  شامل  ،ییها  هیرو  ن یچن  از  که  ی هنگامبار اتفاق می افتد.    قط یکه فحوادث بزرگی باشد ک

   که   رود  یم  ش یپ  به  یطی شرا  در  مربوطه  کار  ای  سازمان  نشود،  یروی پ  ها  آن  ینیبازب  ندیفرآ

اگر این امر در مورد یک کار صدق کند    .شود  یم  داده  پاسخ  ها  بحران  به  فقط  آن  موجب  به

مان تشکیل جلسه  صدق خواهد داشت. در هقطع    طوربنابراین در مورد یک کشور نیز به  

نیز    ۱۲ نه حتی یک وزیر  نه نخست وزیر و  ربایی  آدم  با  از  ژوئیه هیئت دولت در رابطه 

اسرائیل آگاهی نداشت. البته این وضعیت در صورت وجود یک هیئت    ارتشمیزان آمادگی  

وجود نیامده  ی به  یئتاما هنوز چنین ه  ،متخصص در این زمینه ممکن است قابل تحمل باشد

 اسرائیل وجود ندارد.   ارتشجه، رویه متداولی برای بررسی میزان آمادگی و در نتی

به نام طرح کال   ۲۰۰۳اسرائیل در مارس    ارتش برنامه چند ساله خود را   ۱جدیدترین 

بود که در گذشته نزدیک اتفاق  مبتنی  این طرح تا حدودی بر دو حادثه    ار نهایی کرد. ساخت

اوبو  افتاده دفاعی د.  سپر  عملیات  آوریل    ۲لی  مجدد    ارتشکه    ۲۰۰۲در  اشغال  به  اسرائیل 

را به محاصره خود درآورد که   5در رام اهلل  ۴پرداخت و مجموعه مقطع  ۳شهرهای کرانه غربی 

جهان عرب  و سقوط حکومت فلسطینی(    ۶علی رغم گزارشات متعدد )درباره کشتار جنین 

فلسطین هر چقدر هم که    ـکه منازعه اسرائیل    ین شده انسبت به آن بی تفاوت بود. نتیج

شدید و بحرانی باشد دیگر در کشورهای عرب ذهنیت برپا کردن جنگ علیه اسرائیل را چه  

 انفرادی یا چه به صورت مشترک به وجود نمی آورد. 

دومین حادثه جنگ در عراق و ایجاد حسی مبنی بر این بود که تا زمانی که آمریکا در  

آغاز جنگ علیه اسرائیل نخواهد    دارد هیچ کشور  یرتمندور قدحض  منطقه به  عربی مایل 

 
1. Kela plan 
2. Operation Defensive Shield 

3. West Bank:  یکی از دو بخش اصلی سرزمین فعلی دولت خودگردان فلسطین واقع در ساحل غربی رود اردن 
4. Muqata 
5. Ramallah 
6. Jenin 
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در جهان   در حال حاضر هیچ کس  که  آن جایی  از  که  است  قرار  این  از  نتیجه کلی  بود. 

ندارد ای  عالقه  اسرائیل  علیه  جنگ  به  اهلل(  حزب  )حتی  بین   بنابراین  ،عرب  جنگ  انجام 

همسای از  یکی  و  می  گان  اسرائیل  نت تواآن  ازند  یکی  حا  این  یجه  باشددو  یالت  نتیجه    : 

یا   عراق  از  آمریکا  خروج  اسرائیل،  همسایگان  از  یکی  در  رژیم  )تغییر  راهبردی  تغییری 

نکته مشترک در هر دو تغییری در این ابعاد( و یا نتیجه جنگی که توسط اسرائیل آغاز شود.  

ماهه   فرصت هشدار چندین  از  اسرائیل  که  بود  این  می شد.برخورای  حالت  امر    دار  این 

میلیارد شکل اهمیت یافت کنگامی  ه به دو و نیم  شکل  ]  ۱ه میانگین سالیانه بودجه دفاعی 

واحد پول اسرائیل[ و کمتر از بودجه مبنای طرح کال رسید. در این شرایط  جدید اسرائیلی،  

ی  جنگ]کاهش بودجه[ در حوزه آمادگی    مخاطرهارتش به درستی تصمیمی مبنی بر صحت  

توان  )می ذخایر،  کلی  ها،  زان  حوزه  سایر  خالف  بر  زیرا  گرفت.  آموزشی(  سطوح  فنی، 

تغییرات و پیشرفت ها در این حوزه در طول چند ماه پس از وضعیت خطر همه را متقاعد  

کرده بود که زمان کافی برای جبران آن وجود دارد. بنابراین می توان گفت از آن جایی که 

ژوئیه    ۱۲الع بودند تصمیم دولت در  بی اط  این مسأله  ازی  طبیع   طورتصمیم گیرندگان به  

 آغاز جنگ باعث غافلگیری ارتش شد.  برای

انجام شود تقسیم مسئولیت ها   باید  . حتی هنگامی که دولت در  استکار دیگری که 

تشکیل جلسه   با موضوع درست  ارتباط  در  مناسب و  نتیجه صحیح  می دهدزمان  به     ی و 

را به اقدامات واقعی تبدیل    م ها ین تصمیباشد تا ا  وجود داشته   یشخصید  می رسد نیز با

بگیرد  نک تصمیم  و  مثال که  د  عنوان  به  بدهد.  انجام  کاری  چه  کسی  را    ،چه  جبهه   پشت 

دولت   بود؟  گرفته  عهده  به  را  جبهه  پشت  رسمی  مسئولیت  کسی  چه  بگیریم.  نظر   در 

 :زیر تصمیم گیری کند زینیگ جا در مورد یکی از سه راه حل ظاهرمی توانست به  

بکشوروزارت    ،اول  جبهه  پشت  اصلی  مسئولیت  که  جایی  آن  از  شوراهای    ه.  عهده 

که    کشوربنابراین برای وزیر    هستند،  کشورو این شوراها نیز زیر نظر وزرات    استمحلی  

، طبیعی خواهد  است  به اختیارات وی وظایفی از جمله فرماندهی پشت جبهه اضافه شده

 کند. ن زمینه اعمال مدیریتدر ایکه بود 

 
1. New Israeli shekel (NIS) 
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تر   ،دوم گزینه منطقی  امنیت داخلی که  با مشکلی استوزرات  ما در حال حاضر    ی . 

واقعی )شلیک موشک به پشت جبهه( در حوزه امنیت داخلی روبرو هستیم. عالوه بر این 

واستفاده  ] نظر  زیر  و  اجرایی  دستگاه  ترین  بزرگ  زمینه  این  در  که  پلیس  نیروی    زیر از[ 

 .می باشدند  نیز سودم  استت داخلی  امنی

وزارت دفاع. منطقی که در این گزینه وجود دارد از این قرار است که وزارتخانه    ،سوم

( با ابعاد وسیع سازمانی بوده که  اقتصاد اضطراری اسرائیل  ـ  ۱دارای یک بخش ستادی )ماله 

 است. [ائیلاسر  ارتش ]از فرماندهی های  پدافند غیر نظامیزیر نظر فرماندهی 

صورت پذیرفت و کسی  که  ر یک از این راه حل ها نسبت به آن چه  طبیعی است که ه

بیشتری دارد. در چنین شرایطی مسئولیت بر عهده نخست وزیر    ارجحیتمسئول آن نشد  

زمان   و سپری شدن  کار  به  آغاز  در  ای  گسترده  تأخیر  به  منجر  امر  این  البته  بود.  خواهد 

م  تا  شود  می  د  دیرزیادی  متوجه  کل  وزیر  نخست  گونه  فتر  هر  غیاب  در  که    نهادشود 

دیگر پاسخگو    ،مسئول  رونداستاو  این  نتایج  از  دیگر  یکی  دفتر    ناکارآمدی  ،.  است. 

بر خالف   وزیر  این  نخست  در[  مذکور  حل]نهادهای  راه  به صورت    ،سه  فعالیت  جهت 

این است که چرا  ؤ اجرایی شکل نگرفته است. حال س  یارگان شد؟ زیرا هیچ    طور  اینال 

 وعه ای با مسئولیت کافی برای ارائه پیشنهاد ]در این دفتر[ وجود ندارد.زیر مجم

برنامه ریزی   به  ابتکارات راهبردی خواه برای جنگ و استچهارمین مشکل مربوط   .

سیاسی اقدامات  پنج مرحله    ،خواه  در  باید  ریزی درست  برنامه  دارد.  نیاز  ریزی  برنامه  به 

 ود:انجام ش

که    ،اول  فرضیه  از  مرحله  تحلیلی  این  از  اگر  است.  واقعیت  توصیف  حقیقت   در 

برای کار کردن بر اساس فرضیه های ناپیدا و بررسی    ی چشم پوشی کنیم ذهنیت خطرناک

تحلیلی از    ،دوم  شاید به طور کامل اشتباه باشد.  ها  آننشده به وجود می آوریم که برخی از  

بدر  منافع اسرائیل و چیزی که   اولویت ها.،  است ه دست آوردن آن  صدد  تنظیم    همچنین 

بازیگران   ،سوم دخالت  هنگام  در  مرحله  این  که  نفوذ  ذی  های  گروه  جامع  نقشه  تحلیل 

 
1. Melah: مربوط به اقتصاد کشور در زمان جنگ 
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حیاتی   و  استمتعدد  نفوذ  ذی  بازیگران  لبنان  در  داشت..  وجود  فراوانی  قدرت    دارای 

دستاوردهای  ،چهارم به مطالب  ؛الزم  تعیین  توجه  با  که  ایط  بهال  با  چیزی  بینانه  واقع    ور 

است و در آن    امکان پذیرچه چیزی مورد نیاز است، چه چیزی    . ]یعنی[باشد  کسبقابل  

باید کرد، چه چیزی را    ،پنجم  وجود دارد.  ی مشترک جا چقدر فضا  تاکتیک ها، یعنی چه 

 .د[باید چنین کرو چگونه ] داعالم نمو)و نباید(  باید 

انجام این    بنابراین.  کندبه طور کامل مدیریت    را ای    یهچنین رو   نمی تواند یک دولت  

یک   به  باشد    نهادرویه  نداشته  وجود  بخشی  چنین  که  هنگامی  دارد.  نیاز  مجموعه   زیر 

در این زمینه باید برنامه های    بنابراینبه طور معمول اقدامات از مرحله آخر آغاز می شود )

 ت(.مربوط به ترک مخاصمه و همگرایی را در نظر گرف 

 ید انجام شوده باآن چ

عالوه در   به  حاضر  شرایط  درباره  تحلیلی  شارون  وزیر  نخست  به  بار[  ]یک   گذشته 

ا آن  در  موجود  ذاتی  های  شد.  ضعف  جلسه    اورائه  در  که  افراد  پذیرفت  حضور  با  ای 

اگر نخست وزیر    اما حتیگوش دهد.    یناخوشایند  فوق العاده  ه سخنانانگشت شماری ب

شد   می  نبود.    آمادهز  ینقانع  تغییر  امر    نابراینبانجام  این  شد  امیدبر  حداقل  بسته     ، که 

باشد که متأسفانه این چنین نشد.  ی  بیشتر پذیرای شیوه جدید   طنخست وزیر ایهود اولمر

. اوفر  استدر حقیقت تنها یک تغییر انجام داد که البته هنوز صحت آن مورد تردید    طاولمر

 می نویسد: ۱شاله

 [  طراح]  ارگان  به   یسمر  طور   به  و  باألخره[  یمل  ت ینما   ی شورا]»

  شد  خواهد  لی تبد  ل،یاسرائ  در  یباز  کاغذ   یرمز   نام  مدت،  بلند  یها  برنامه

زمان  .  شوند  یم  داده  لیتحو  شورا  سیرئ  به  ینیبازب  یبرا   که در مدت  البته 

کوتاهی که در نتیجه کار با وزارتخانه های دولت برای آن ]شورا[ باقی مانده  

اغرد..بو ک.  بود  نخواهد  آمیز  اورشلیم اق  به  شورا  انتقال  شود  گفته  تنها    ۲ه 

 
1. Ofer Shelah 

2. Jerusalem 
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و  نهایی  مقصد  به  ]اسناد[  ارسال  هزینه  در  جویی  صرفه  به   منجر 

اجتناب ناپذیر خود یعنی دستگاه کاغذ خرد کن دفتر رئیس می شد... مهم تر  

شت  دا   در حوزه ای که نیاز به تغییرات واقعی  ۱و توربوویتز   ط این که اولمر

 (۲).«ور گرفتندمیم به تغییر سطحی امتص

چیزی که به راستی مورد نیاز است را می توان به سادگی انجام داد و اثر آن بسیار زیاد  

است. نخست وزیر باید به سازماندهی دفتر خود و روند تصمیم گیری به شیوه زیر بپردازد:  

وی    تیارنفر را تحت اخ  ۱۲و    ندب کرا برای امور سیاسی و امنیتی انتخا  یفرد قابل اطمینان

 نامیده شود. تمام بخش های موجود    «امنیتی   ـ  هیئت سیاسی»قرار دهد. این بخش جدید  

به ویژه شورای امنیت ملی منحل گردد. عناوین مشاور سیاسی نخست وزیر و منشی نظامی  

های  یت  به عنوان دو پست مستقل برداشته شود. از این پس هیئت جدید تنها مسئول فعال

 شود.  نخست وزیر، دولت و کابینه امنیتی  نظامی در دفتر ـیاسی س

هیئت   رئیس  باشد  نشده  برگزار  درستی  به  که  مذاکره  گونه  هر  انجام  صورت  در 

آن تصمیم گیری شد برگزار شد و در  به درستی  ای  اگر مذاکره  باشد و  رئیس    ،پاسخگو 

ت  باشد. از رئیس هیئ  ها  آنی  جرااین موارد و پی گیری ا  اتی کردن هیئت موظف به عملی 

با شرایطکه  انتظار می رود   ارتباط  بموقع  ،در  بر اساس دیدگاه   ی ارزیابی های  ارائه دهد، 

( و  کند  اتخاذ  گوناگون  موارد  قبال  در  را  اسرائیل  موضع  رسمی  طور  به     بنابراینخود 

مختلف   اقدامات  تصویب  و  نظارت  به  درستی(  دفاع،    ارتش به  وزارت  ، ۲اد موساسرائیل، 

قبیل بپردازد. او باید نسبت به تهیه برنامه ساالنه مذاکرات کابینه و    ارت خارجه و از اینوز

تهیه گفتگو های مقدماتی اقدام کرده و همچنین باید تنها کسی باشد که به دولت راه حل 

 پیشنهاد می کند. 

ام  ا اقدزیراز این طریق بین مقامات سیاسی و نظامی گفتگوی مناسبی انجام می شود.  

ساختار و نوع چنین گفتگویی تنها به محض آغاز بحران، هنگامی که به شکل دادن به    برای

هیئت   که  این  تر  مهم  است.  نابخردانه  تردید  بی  است  نیاز  اضطراری  بسیار  های   مالقات 

 
1. Turbowitz 

2. Mossad 
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به پاسخ    فقطنه   نیاز  یا  دادن  در زمان  ابداع  آن مسئول  از  بلکه پیش  به یک حادثه،  سریع 

ه گز  امتحان خواهدینه  سیاسی  مختلف  سیاسی    ای  هیئت  رئیس  که  است  روشن    ـبود. 

و در   کندطور نزدیک با نخست وزیر کار    بهامنیتی در راستای انجام درست کار خود باید  

و فرستاده ویژه وی   حضور داشته باشدمراسم مالقات های وی با سران کشورهای خارجی  

یتی وظایف خود را  امن  ـ ئیس هیئت سیاسی  که ر  این. برای  شودبرای دیدار با افراد خارجی  

با موفقیت انجام دهد باید حوزه فعالیت وی مانند موارد متداول در سایر کشورها متمرکز و  

 هدفمند باشد.

ندا نیاز  سیاسی  توافقات  به  ساده  تغییر  بودجه  رداین  به  کند    ،و  نمی  اضافه   متممی 

است    چیزی که تصور آن شایعخالف  بر  (. دیگر این که  ادق است)در واقع عکس آن ص

بوده و   ایراد این کار مشکل فرهنگی  تنها  امنیتی نمی شود.  با نیروهای  به رویارویی  منجر 

خواهد پذیرفت   ـهر نخست وزیری    ـال اصلی این است که آیا نخست وزیر اسرائیل  ؤس

یک  ده و  کر  و نیاز دارد تا بخشی از فرآیندها را رسمی  استکه دانش و تجربه وی اندک  

 وجود بیاورد؟روش کاری منظم به 

 ارجاعات

1. Yediot Ahronot, September 18, 2006. 

2. Yediot Ahronot, May 15, 2006. 



 

۳۳ 

 آن  یها تی و محدود یبازدارندگ

 اورون ر یائی

 

بلند مدت جنگ   و    ۲۰۰۶آثار  المللی، عرب  بین  ناظران  است.  نشده  هنوز مشخص  لبنان 

ائیل عجله کرده بودند و به نظر می رسد  آینده بازدارندگی اسر باره  در  اسرائیلی در پیشگویی

کنون   تا  که  چیزی  است.  شده  انجام  موعد  از  پیش  کامل  طور  به  ها  گویی  پیش   این 

باشد   پذیرفته  صورت  توانست  ازمی  است  چارچوب    عبارت  از  هایی  بخش  از  استفاده 

ا بر  و  رو  پیش  شرایط  برای  بازدارندگی  نظریه  معادله    ،اساسین  تحلیلی  ارزیابی 

میان اسرائیل و دشمنان آن به ویژه حزب اهلل پیش و پس از جنگ و همچنین   ۱ارندگی بازد

 .نتایج احتمالی جنگ در این شرایط

 معنای بازدارندگی

فر پیچیده  آبازدارندگی  بسیار  جهت    استیندی  زور  از  استفاده  به  تهدید  معنای  به  که 

می   )چالشگری(  حریفی  که  باش بازداشتن  موجد  وضع  تغییر  صدد  به  در  توسل  با  ود 

از  استخشونت   را  حریف  که  مانع  اقدامی  یا  است:  دو صورت  به  بازدارنده  تهدیدات   .

جلوگیری( و   از طریقهدف خود بازدارد یعنی چالش نظامی آن را از بین ببرد )بازدارندگی  

تنبیهی اقدامی  فرا   یا  آن  های  دارایی  بر  مجازات  اعمال  معنای  میتر  به  نبرداز  شامل  ،  دان 

)بازدارندگی    اهداف نظامی  عوامل    از طریقغیر  ترکیب  به  بازدارندگی  موفقیت  اما  تنبیه(. 

م نسبی  میزان  هرچه  دارد.  بستگی  روانی  و  راهبردی  تنبیهیِ  مانعتیسیاسی،  قابلیت    / 

 
1. deterrence equation 
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شت. دا  بیشتر باشد تهدیدات بازدارنده تأثیر بیشتری خواهد   ،بازدارندگی یعنی برتری نظامی

ریف برای به چالش کشیدن وضع موجود مهم تر از ناکام کردن آن ه عبارت دیگر اراده حب

راه حل استاقدام سیاسی    از طریق این میان  در  آمادگی   ی. همچنین  دارد که همان  وجود 

. البته تشخیص این امر مشکل  است]عنصر یا کشور[ بازدارنده برای اجرای تهدیدات خود  

ه حل می تواند باعث شهرت بازدارنده و  . به نمایش گذاشتن راباشد  می  و آثار آن پیچیده

داده   نشان  نیز  مطالعات گسترده  که  در عین حال همان طور  اما  بازدارندگی شود.  تقویت 

عالوه بر   (۱)شهرت در تمام شرایط به طور حتم باعث افزایش کاریی بازدارندگی نمی شود.

ای بازدارندگی موجب  ه ج نظامی می تواند ب  نیرویاز  استفاده    از طریقاجرای راه حل    ،این

 گسترش درگیری شود. 

مثال  عنوان  به  شود.  انجام  مختلفی  اشکال  به  تواند  می  بازدارنده    طریقاز    ،تهدیدات 

اقدام    ، بیانیه ها، حرکت های آرام مانند جابجایی نیروهای نظامی و یا حتی در برخی مواقع

ج از  جلوگیری  هدف  با  نظامی  تر گستردنگ  محدود  حر  یه  است  ممکن  آن که  به  یف 

متوسل شود. در حالی که بازدارندگی بر منصرف کردن حریف از انجام اقدام نظامی تمرکز 

]طرفِ[  بر خالف آن در صدد تأثیرگذاری بر پذیرش خواسته های    ،دارد، تهدیدات قهری

حریف   توسط  کننده  ماهیاستتهدید  قهر(  همان  )یا  اجبار  وضعیت  این  در  ی  تهاجمتی  . 

موفقیت به تنظیم و اعمال فشار قابل توجهی بر حریف نیاز دارد.   سب ه منظور کداشته و ب

دست   خود  اهداف  به  آسانی  به  قهری  تهدیدات  با  مقایسه  در  بازدارنده  تهدیدات   اما 

است. برای ارزیابی ای  بازدارندگی تا حدی وضعیت گمراه کننده    ،می یابند. روی هم رفته

وضعیت   معیندارندبازقدرت  و  دقیق  فرمول  موفقیت  گی  نشانه  بهترین  ندارد.  وجود  ی 

حریف را مجبور کند از تصمیم    شخصبازدارندگی هنگامی است که یک تهدید بازدارنده م

اما    یخاص شود.  منصرف  خصومت  آغاز  وجودجهت  این  تصمیمی هنوز    با  چنین  دلیل 

 ممکن است به چندین عامل بستگی داشته باشد.

ن  ،یریت منازعه در مدگی  بازدارند بلکه یک  معیار  در   راهبردهایی محسوب نمی شود. 

که جهت ثبات بخشیدن به روابط در منازعه طراحی شده است.    استمیان موارد متعددی  
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و از طرف دیگر منجر به گسترش    استاز یک طرف حد فاصل غلبه یافتن و تسلیم شدن  

بازدارندگی   که  این  دیگر  شود.  می  نظامی  بر بدی امور  به  لی  سیاسی  توافقات   حساب  ای 

از یک   پشتیبانی  و  منازعه  زمان  در  نظامی  امور  به  بخشیدن  ثبات  آن  نقش  بلکه  آید.  نمی 

 توافق سیاسی در زمان مساعد بودن شرایط برای انجام آن می باشد. 

 بازدارندگی اسرائیل علیه بازیگران دولتی و غیر دولتی

نظامی آشکار  برتری  علت  به  معخو  اسرائیل  اد،  و  مصر  با  صلح  همچنین اهدات  و  ردن 

سایر کشورهای عرب   در  دولت های موجود  در  تمایلی جدی  گزینه    ـفقدان  استثنای  به 

سوریه   دهه    ـاحتمالی  اواسط  از  اسرائیل،  با  مسلحانه  ای  منازعه  جهت  از   7۰در  بعد  به 

کشورهای منطقه    تمامبا  و باثباتی علیه جنگی تمام عیار یا محدود    مؤثر قابلیت بازدارندگی  

 ار بوده است. برخورد

هنگامی که حریف، یک دولت    ـدر صورت یکسان بودن تمام شرایط    ـبه طور عادی  

باشد که عناصر قدرت نظامی کشور را کنترل   و دارای مرکزی رسمی برای تصمیم گیری 

چیده تر  تی پیدولثر باشد. اما بازدارندگی علیه بازیگران غیر  ؤمی کند بازدارندگی می تواند م 

هنگامی   تحت  است.  قلمروی  از  تروریستی(  یا  چریکی  )سازمان  دولتی  غیر  بازیگر  که 

تواند   نظامی علیه آن کشور می  تالفی  فعالیت می کند  اراده یک دولت  فعالیت خود علیه 

بازدارندگی   از  ای  نمونه  این  شود.  دولتی  غیر  بازیگر  بر  هایی  محدودیت  اعمال  موجب 

که    ۱ثالث اعراب    تاریخدر  است  استاسرا   ـمنازعه  افتاده  اتفاق  بارها  ویژه   ،ئیل   به 

و    ۶۰در اواخر دهه    به طور مجددو    5۰در ارتباط با عملیات فدائیون از خاک اردن در دهه  

اما    شد،اقدام اردن علیه فدائیون    باعثاقدامات تالفی جویانه اسرائیل    (۲)متعاقب آن از لبنان.

لبنان به علت  تا حد زیادی به  ف دولضع  در مورد    بنابراینشکست انجامیده است.  ت آن 

عنوان   به  کردن  تالفی  مذکور    ثالثبازدارندگی    سازکارموفقیت  دولت  داخلی  قدرت  به 

 بستگی دارد.

 
1. third party deterrence 
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سرزمینی   یا  کشور  در  که  دولتی  غیر  عناصر  علیه  تواند  می  بازدارندگی   همچنین 

کنند می  فعالیت  مسکونی  باشد  غیر  کارگر  بازدار  ،مثال   عنوانبه  .  نیز   ندگی معادله 

سطح اهداف سیاسی قابل کسب    :فلسطینی ها تحت تأثیر دو عامل عمده قرار گرفته است

مورد انتظار فلسطینی ها و همچنین میزان ناامیدی آن ها متعاقب فقدان پیشرفت سیاسی و 

ا شود  شدیدتر  هرچه  ناامیدی  این  البته  اسرائیل.  نظامی  اقدام  شدن  مو حتمشدیدتر  فق  ال 

ن بازدارندگی  آننشدن  خالف  بر  اما  شد.  خواهد  بیشتر  به    ،یز  اسرائیل  خشن   پاسخ 

انتفاضه  طول  در  چریکی  و  تروریستی  های  خساراتی    ۱فعالیت  آمدن  وارد  به  منجر  که 

و    ۲۰۰5در اوایل سال  منجر به پذیرش آتش بس    شد،طین  گسترده و سنگینی به جامعه فلس

 ۳و حماس   ۲طینی به ویژه فتح در میان گروه های فلسآمیز  نت  کاهش میزان اقدامات خشو

حکومت   از  بخشی  میان  در  )حداقل  بس  آتش  پذیرش  زمان،  هم  گردید.  آن  از  پس 

تصور   این  آمدن  وجود  به  برای  عاملی  سیاسی    شد فلسطین(  هایی  پیشرفت  دوباره  که 

بازدارندگی  ادله  مع  ثر برؤبا توجه به اشتراک میان دو عامل ]م  بنابراینحاصل خواهد شد.  

ا[ و فقدان پیشرفت سیاسی این احتمال وجود دارد که خشونت ها در فلسطین  سطینی ه فل

شود.   ها[    پستکرار  فسطینی  ]به  ها  خشونت  در  موجود  باالی  های  هزینه  که  این  برای 

راه  این  از  تا  بود  خواهد  نیاز  اسرائیل  قدرتمند  نظامی  العمل  عکس  به  شود  داده  نشان 

 شود.   تقویتگی  بازدارند

دولتی معادله   فرو  یازیگربو    یمیان کشورها یا میان کشور   ست بتواندممکن ااین امر  

محدودی   کندبازدارندگی  منازعه    ایجاد  کل  به  نشود،که  های   مرتبط  جنبه  برخی  به  اما 

تقویت مجدد   نیازمندمواقع    برخیخاص موجود در آن محدود شود. چنین معادله ای در  

 . خواهد بودر استفاده محدود از زو سی یاسیاتوسط توافقات 

 حزب اهلل ـمعادله بازدارندگی اسرائیل 

مه   در  اسرائیلی  لبنان    ۲۰۰۰نیروهای  جنوب  از  لبنان(  جنوب  ارتش  نیروهای  همراه  )به 

مورد حمایت   و  پذیرفته شد  ملل  توسط سازمان  به طور رسمی  این خروج  خارج شدند. 

 
1. Intifada 
2. Fatah 
3. Hamas 
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ن وجود حزب اهلل به سرعت  یز جزو آن بود. با اینان نلب  جامعه جهانی قرار گرفت که دولت

انجام داد و پس از آن   ۱پس از خروج دست به کار شد و اولین حمله خود را به مونت دوو

این   زمان  مرور  به  داد.  می  ادامه  شرقی  بخش  از  خود  حمالت  به  بار  یک  ماه  چند  هر 

ور کلی( اجتناب از  به ط  بتهحمالت یعنی آتش گشودن به سمت مواضع اسرائیلی ها و )ال

شد.  حم تبدیل  عادی  امری  به  نظامی  غیر  های  شهرک  به  پاسخ    ارتشله  در  نیز   اسرائیل 

 به سمت مواضع حزب اهلل شلیک می کرد که اغلب این درگیری ها کوتاه مدت بود.

مجموعه  ]اسرائیل[  به نظر می رسد این سبک از رفتار باعث شد برای بازی در شمال  

ه اهداف حزب اهلل در لبنان شد و از قرار معلوم  کمک ب  اعثب. این امر  بگیرد  کلش  یقوانین

عنصری  اسرائیل  برای  اهلل  حزب  اگرچه  گرفت.  قرار  ایران  و  سوریه  منافع  خدمت  در 

اخالل ایجاد  اما در زندگی غیر نظامیان در شمال کشور    ،ناراحت کننده به حساب می آمد

اخالل کردنمی   ها  سال  از  پس  به  مردم  دگیزن  ،.  شمال  عاد  در  برگشتهحالت  و    بود  ی 

انجام عکس العملی گسترده از طریق    ،بر خالف این پیشینه  بنابرایناقتصاد شکوفا شده بود.  

بر این اقدامات تحریک آمیز حزب اهلل چیزی به دست نمی آمد. عالوه  برابر  از سال    ، در 

بهبود یافتن نظام سیا  ۲۰۰5 ابتدایی درباره  به ویژه پس از خردر لبسی  نشانه هایی  وج نان 

نظامی   حضور  در  تغییر  جهت  در  امیدی  های  بارقه  و  شد  می  مشاهده  سوری  نیروهای 

 خودمختار حزب اهلل به وجود آمده بود.

بود. اسرائیل   متقابل  بازدارندگی محدود و  نتیجه یک معادله  واقع  بازی در   این قواعد 

می داشت که  یت غیر نظامی خود بازه جمعه بدر حالی حزب اهلل را از آغاز حمالت گسترد

برای از بین    کلیدر مقابل آن حزب اهلل نیز در جهت بازداشتن اسرائیل از انجام حمالتی  

  مجازاتتالش می کرد. این بازدارندگی متقابل از یک طرف بر اساس تهدید به    خودبردن  

اجتماعی   عوامل  بر  دیگر  طرف  از  و  طرفه  دو  اهلل  حز   د.بو  مبتنیسیاسی    ـنظامی     از ب 

های قو هزینه  از  تخطی  صورت  در  که  سیاسی ای  انتخاباتی  حوزه  توسط  بازی  آن   ۲عد 

آگاهی داشت. همچنین برای    ـبه طور عام لبنان و به طور خاص شیعیان    ـپرداخت می شد  

 
1. Mount Dov 

2. political constituency 
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در  را  زندگی  که  نشود  کشیده  تری  گسترده  های  درگیری  به  که  بود  نیز سودمند  اسرائیل 

 ی کرد.ختل من مبخش شمالی آ

غیر دولتی بود هنوز می شد علیه آن به   ی رغم این که حزب اهلل بازیگرعلی    بنابراین

ست که از آن جایی که حزب اهلل  ا  این جادر  . البته تناقض  شدتهدیدهای بازدارنده متوسل  

فعال بازیگر  باشد  یبه  می  خود  سیاسی  قدرت  افزایش  در صدد  که  شده  تبدیل  لبنان     ،در 

 اول این که در صحنه سیاست داخلی لبنان    :شود  یده میمسیر مخالف کش  به دوجه  در نتی

به عنوان سپری   فعالیت  به فرد خود در  دادن قدرت منحصر  به نشان  دائم مجبور   به طور 

مجبور به توسل به اقدامات تحریک آمیز خشن خود ]علیه    بنابراینو    استدر برابر اسرائیل  

  یحزب اهلل به عنوان بازیگر   نقش  ،خالف این مسأله  که برین  اسرائیل[ خواهد شد. دوم ا

گسترده   حمله  به  منجر  که  کند  می  کاری  انجام  از  جلوگیری  به  مجبور  را  آن   ای  لبنانی 

 از جانب اسرائیلی ها شود.

اقدام   در  اهلل  نگذاشت  ۱۲حزب  پا  زیر  کامل  به طور  را  بازی  قواعد  خود   اما    ،ژوئیه 

غیر نظامی حمله کرده بود )که  به یک هدف    زیرا  ،کردتخطی  آن  قابل توجهی از    طوربه  

نیز انجام داده بود(. حزب اهلل این بار در بخش غربی مرز و    ی با شدت کمتردر گذشته  البته  

د. سرانجام با این آدم ربایی، اقدام تحریک آمیزی که پس از  کر فعالیت    ی در حوزه وسیع تر

ترکیب تمام عوامل    براینبناود را تکرار کرد.  آن نب ام  قادر به انج  ۲۰۰۰آدم ربایی های سال  

شد.   آن  شدید  واکنش  و  اسرائیل  بازدارندگی  حریم  به  تجاوز  به  منجر  نهایت  در   باال 

پاسخ    بنابرایناز آن جایی که حزب اهلل به ظاهر بر این باور بود که به قواعد تجاوز نکرده  

 گسترده اسرائیل را نیز پیش بینی نمی کرد. 

سجام برخوردار باشد در نهایت به ارتباط میان آن آن از انزدارندگی در  که باطی  شرای 

مواقع   در  نظامی  پاسخ  شدت  و  بگیرد  قرار  حمایت  مورد  باید  که  سیاسی  منافع  از  دسته 

بستگی خواهد داشت. پاسخ تجاوز به حریم بازدارندگی به طور    ،ناموفق بودن بازدارندگی

اشته باشد. اما استقرار  توسط تعرضات تناسب د  د شدهوارمعمول باید تا حدی با خسارت  

در   دارد  گستردگی محدودی  هایی که  بازدارندگی  در  ویژه  به  بازدارندگی  مجدد وضعیت 
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نیاز خواهد داشت. به ویژه این امر هنگامی کاربرد دارد    ۱یبرخی موارد به پاسخ بی تناسب 

  می زند که این موارد   در پیپی  که حریف به این امید دست به ایجاد چالش های محدود  

توسط نهایت  قواعد    ]طرف[  در  بازی  برای  تدریج  به  و  شد  خواهد  پذیرفته  بازدارنده 

به خاطر اقدام    ۲۰۰۶شدت پاسخ اسرائیل در ژوئیه    بنابراینجدیدی به وجود خواهد آمد.  

 تحریک آمیز خاص حزب اهلل به ناچار باید بی تناسب می شد. 

برقر برای  حال  عین  بازدار  مجدد  اریدر  موازنه  حفظ  اهلل  و  حزب  برابر  در   ندگی 

گسترده نظامی  عملیات  یک  اجرای  های    ،به  راکت  زرادخانه  انهدام  بود.  نیاز  محدود   اما 

نامشخص و  نبرد که حاصل حمله سنگین  ابتدای  در  اهلل  برد حزب  برد و دور    ،بود  یمیان 

د یک  ی اسرائیلی ها و ایجاارندگازدخود به تنهایی منجر به یاری رساندن به هدف احیای ب

موازنه بازدارندگی در برابر حزب اهلل می شد. به عالوه، تخریب بخش ضاحیه در جنوب  

از اعضا  ـبیروت   بسیاری  اقامت  آن    ءمرکز فرماندهی های حزب اهلل و محل    ـو حامیان 

سازما تنبیه  جهت  در  حلی  راه  و  اسرائیل  توان  روشن  و  عمده  نشانه  تردید  ببی  و ن  ود 

مو  بنابراین ادامه  شد.  در  می  اهلل  برابر حزب  در  اسرائیل  بازدارندگی  تقویت    بنابراین جب 

 .ت نداشتادامه یافتن نبرد فراتر از این مرحله برای اهداف مربوط به بازدارندگی ضرور

در   اجبار  جمله  از  لبنان  داخلی  سیاست  وضعیت  تغییر  که  جنگی  اهداف   تعیین 

در جنوب دنبال  را  استقرار ارتش لبنان  نظامی و    یازمانوان سبه عنرا  خلع سالح حزب اهلل  

( قابل توجیه بود و ۱55۹می کرد و با توجه به حقوق بین الملل )به ویژه اجرای قطعنامه  

برای  الزم  حد  از  کرد  می  منعکس  را  لبنان  حکومت  از  ای  عمده  بخش  واقعی  خواست 

 ر رفت. فرات  باتاحیای یک موازنه بازدارندگی نیرومند و باث

ب رفته  هم  تقویت  روی  به  منجر  حقیقت  در  اسرائیل  گسترده  پاسخ  رسد  می  نظر  ه 

رهبران   های  بیانیه  در  دقیق  طور  به  امر  این  و  شد  اهلل  حزب  علیه  اسرائیل   بازدارندگی 

اعالم   که  شود  می  مشاهده  اهلل  و   کردندحزب  نداشتند  را  اسرائیل  شدید  پاسخ   انتظار 

صورت این  غیر  ناج   در  عملیات  ازه  دادند  دیگر  ژ  ۱۲می  طرف  از  اما  شود.  انجام   وئیه 

 
1. disproportionate 
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آوردن مردم شمال   به ستوه  را در استمرار  قابلیت خود  نبرد موفق شد  حزب اهلل در طول 

[ امر  این  بگذارد.  نمایش  به  خود  برد  کوتاه  های  راکت  با  مذکور اسرائیل  سخنان    یعنی 

اسرائیل،فرماندهان شاید  نبودِ  را  [  تحراما اقد  در  اخیرت  آمیز  انج  ،یک  های  از  عملیات  ام 

باز اهلل  حزب  علیه  توانست  داشتمی  گسترده  می  اسرائیل  که  ندارد  وجود  تردیدی   . 

برنامه ریزی   و  نیروهای زمینی مربوطه(  مناسب  آموزش  آمادگی مناسب )شامل  به واسطه 

اهلل دهد.    ،پیشرفته علیه حزب  انجام  ابعاد گسترده  با  که  عملیاتی  بار  ائیل  اسراین  به علت 

در طول آخرین  ای    عملیات گستردهاز    ،طوالنی مدت و پرهزینه  ید ضد شورشسنگین نبر

کرد خودداری  بود،  نبرد  درستی  آن   اقدام  تحقق  برای  اهلل  حزب  که  کاری  انجام  توان  اما 

 داشت. دست به اقدامات تحریک آمیز می زد را 

 حزب اهلل  ـموازنه بازدارندگی جدید اسرائیل 

ژوئیه ضمن شوکه کردن حزب اهلل نشان داد  ۱۲به عملیات   پاسخ اسرائیل افراطی  دگیترگس

این بر  عالوه  شد.  نمی  تحمل  اسرائیل  بازدارندگی  حریم  به  مستمر  تجاوز   اسرائیل    ،که 

زیر ساخت های غیر نظامی حزب اهلل در    هبمباران هوایی لبنان خسارات سنگینی ب  از طریق

تنبیرد آووا  بیروت و جنوب لبنان ه موجب شد در لبنان خسارت سیاسی  رد. به ظاهر این 

ب آن  هزیادی  وارد شود که شواهد  اهلل  اقدامات    ،حزب  و  نصراهلل  مختلف خود  بیانیه های 

متحمل   که  باشد  می  شیعه  های  گروه  به  خسارات  هزینه  پرداخت  در  اهلل  حزب  گسترده 

یعنی    حزب اهللاظهارات  الب  های جگی  بیشترین آسیب ها در نبرد شده بودند. یکی از ویژ

ید پذیرش آشکار قواعد مذکور بازی و موازنه  ؤم   ،عدم پیش بینی پاسخ نیرومندانه اسرائیل

در   بود هم  امیدوار  اهلل  باشد. حزب  سازمان می  توسط  از جنگ  پیش  موجود  بازدارندگی 

بردی  و راهسی از لحاظ سیا  ، زمان پیروی و هم در زمان تخطی از چارچوب کلی این قواعد

 شود. یاوردهای بیشترقادر به کسب دست

پس از جنگ از پیروزی بر اسرائیل برای اولین بار در تاریخ منازعه  رهبران حزب اهلل  

سخن    ـاعراب   متفاوت گفتنداسرائیل  نتیجه  به  منجر  نبرد  تحلیل  اما  مبارزان   ی .  شود.  می 

  ،ادندمهارت و اراده نشان دخود    از  حزب اهلل در مواجهه با نیروهای اسرائیلی در طول نبرد
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  مجموعه  از  یحت  و  نکرد  نیچن  ـ  ینظام  و  یاسیس  مالحظات  لیدل  به  ـ  لی اسرائ  ارتش  اما

  نظیرچریکی    ی در حالی که امکان از بین بردن سازمان.  کرد  استفاده   خود  ی ها  تیقابل   کامل 

خواهد    ازنیای  نه  اما این امر به نبرد ضد شورش بلند مدت و پرهزی  ،حزب اهلل وجود دارد

با جمعیت غیر نظامیدر ا  و  داشت این    یهزینه سنگین  ،رتباط  را تحمیل می کند. اسرائیل 

را   نبود  بادرس  آن  تکرار  به  مایل  و  گرفته  فرا  لبنان  در  بلند مدت خود  ویژه   ،حضور  به 

حیاتی برای امنیت ملی وجود نداشت. در حقیقت این   منفعتیهنگامی که در این میان هیچ  

تصمیم راهبردی خود مبنی بر استقرار نیروهای زمینی در    اصلی تأمل اسرائیل دردلیل  مر  ا

باشی داشته  توجه  بود.  لبنان  داخل  به  عمیق  نفوذ  و  عقالنی    منبرد  محاسبه  این    باعثکه 

  تعارض میان مفهوم یکی از اهداف جنگ یعنی خلع سالح حزب اهلل و عملیات های زمینیِ 

نبر  انجام شده مدر طول  ا  ی شد،د  که  زمانی  تا  درگیر  سیعنی  کامل  به طور  را  رائیل خود 

البته مشخص بود مایل به انجام آن    یعملیات زمینی بلند مدت و ناخوشایند نمی کرد که 

 . محقق نمی شدچنین امری   ،نیست

پذیرش   برای  آن  ظاهری  آمادگی  و  ها  درگیری  اواخر  در  اهلل  حزب  محتاطانه  رفتار 

نی بر استقرار ارتش لبنان و نیروهای  شامل دو ماده مهم مب  لل که ن مسازما  ۱7۰۱قطعنامه  

بود که   این نکته توسط حزب اهلل  حافظ صلح سازمان ملل در جنوب می شد مبین درک 

سازنده   دیگر  گذشته  سال  شش  شیوه  به  هم  آن  آمیز  تحریک  اقدامات  دادن   بود.  نادامه 

م را  اقدامات خود  اعظم  بخش  از جنگ  اهلل پس  لبنانه مساتوجحزب  داخلی    ئل سیاست 

دولت  کرد اقدامات  کردن  خنثی  جهت  در  یعنی  قطعنامه    برای.  همچنین    ۱7۰۱اجرای  و 

از    ،جلوگیری از خلع سالح خود تالش کرد. حزب اهلل به واسطه حفظ نیروی نظامی خود

لبنان در  ای  نظام سیاسی   به منظور شده است. در عین حال    برخوردار  جایگاه ویژه    تغییر 

 ین راه برای گروه های شیعه و متحدان خود قدرت بیشتری  تا از ا  کرده استالش  نان ت لب

حزب اهلل و متحدان آن قادر به تغییر  آیا  درباره این که  هنوز نتیجه گیری  . اما  به دست آورد

شود   می  بهتر  جایگاه  کسب  و  لبنان  سیاسی  استنظام  زود  این  بسیار  رسد  می  نظر  به   .

تا به موجب آن حزب اهلل و متحدانش    که توافقاتی حاصل شودباشد  ته  احتمال وجود داش

شوند چندی  سیاسی  دستاوردهای  کسب  به  وجود   ،قادر  اهداف  تمام  کسب  امکان  اما 

 نخواهد داشت.  
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این    ،مبارزه جهت تغییر نظام سیاسی لبنان  بهشدن هرچه بیشتر حزب اهلل    واردالبته با  

خود( وجودی  ماهیت  رغم  )علی  تحریک زمین  در  گروه  اقدامات  کاهش     برای آمیز    ه 

اسرائیل با  آتی  های  فشار  بیشتر    ، درگیری  لبنان  تحت  حاکم  گرفت. بخش  خواهد  قرار 

  ۳۰ـ    ۴۰رآوردها اجتماعات شیعه در لبنان  همچنین این نکته قابل توجه است اگرچه طبق ب

و مسأله  بوده  تی  اما همین گروه خود دارای اختالفا  ،درصد از جمعیت را تشکیل می دهد

که   این  و  دیگر  طلبانه  فرصت  اقدامی  نیز  مسیحیان  از  بخشی  با  اتحاد  جهت  در   تالش 

برای تحمیل اصول سیاسی   اهلل در راستای تالش  نتیجه حزب  در  بود.  ثبات خواهد    ـ بی 

ائتالف تشکیل  به  قادر  و  یافت  نخواهد  شریکی  لبنان  بر  خود  چالش    یاعتقادی  به  برای 

 خواهد بود. ئیل ن سرا کشیدن نظامی ا

 ی علیه سوریهبازدارندگ

به بعد به لطف موازنه در هر دو   7۰بازدارندگی اسرائیل علیه کشورهای عرب منطقه از دهه  

پایدار بوده است. در واقع در طول سالیان متمادی    ،مجموعه اهداف سیاسی و قدرت نظامی

افزایش یافته است.    تدریجبه  انطباق منافع سیاسی و حتی همگرایی میان برخی منافع دیگر  

ر این میان تنها استثنای عمده سوریه است که تالش های متعدد در زمینه رسیدن به صلح  د

 است.  ]با این کشور[ به دلیل مواضع اسرائیل و سوریه به شکست منجر شده

]پس از جنگ رمضان یا همان جنگ    ۱۹7۳بر رفتار راهبردی سوریه از    ی مرور کوتاه

اسرائیل بود[ هنگامی که به همراه مصر اقدام  میان کشورهای عرب با  جنگ    ریناکتبر که آخ

عوامل سیاسی و نظامی موجود    ازآگاهی شدید این کشور    دهنده  به آغاز جنگ نمود نشان

. اگرچه سوریه بازگرداندن بلندی های جوالن به حاکمیت خود را از  دارددر اطراف خود  

 ارزیابی کرده که    اما به درستی  ،ی گیردنظر مدر  اهداف محوری در سیاست خارجی خود  

از نظر سیاسی و نظامی هیچ احتمالی برای تحقق این امر وجود ندارد. سوریه آمادگی انجام  

در لبنان دارا بود و همچنین از دهه    7۰یک همکاری مصلحتی با اسرائیل را در طول دهه  

بلندی ها   7۰ بود که موافقتنامه    را نقض نکند و در جنگوالن  ی جبه بعد همواره مراقب 

دفاعی نمود و تنها در جهت دفاع از    اتخاذ موضعی  به  محدود  فقطلبنان نیز خود را    ۱۹۸۲
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  ۸۰و ارتباط با بیروت مبارزه کرد. همچنین بعدها در طول دهه    ۱موضع خود در منطقه بقاع 

سرانجام    (۳)ورد.د آبا اسرائیل را در لبنان به وجو  ۲این آمادگی را داشت که قوانین درگیری

نب دقت    ۲۰۰۶رد سال  در طول  بسیار  لبنان  به    کرد کهدر  برای حمله  ای  بهانه  اسرائیل  به 

نیز به طور جدی به سمت سوریه جلب   از رهبران اسرائیلی  خود ندهد )و نظر هیچ یک 

راهبردی   یآگاهی مستمر سوریه نسبت به محیط دهنده نشد(. این الگوی رفتاری ثابت نشان

 فعالیت می کرد.  در آنکه بود 

آیا نبرد لبنان بر تصورات رهبران سوریه در ارتباط با موقعیت ژئواستراتژیک خود  اما  

به آن[ روش    یمشکل  پرسشتأثیر گذاشته است؟ این   قابل و    مطمئناست و ]برای پاسخ 

  عقالنی از   یاما تحلیل  ،وجود ندارد. پاسخ نهایی تنها در آینده مشخص خواهد شداتکایی  

 قادر به ایجاد نشانه هایی باشد.  شایدریه سوأثیرگذار بر رفتار امل ت عو

نتایج پیش رو   به  تواند  لبنان می  نبرد  نظامی  ابعاد  از  این که  منجر  ارزیابی  ابتدا  شود. 

بود که شامل   ی متعارف بلکه نمونه ای از عملیات ضد شورش  ینبرد حاضر نه علیه ارتش

عنوان واحدهای ارتش    حزب اهلل می شد که بهدگان  زمنتعدادی مواجهه نظامی محدود با ر

از خود مهارت و    یمتعارف این رویارویی ها  از  بسیاری  مبارزان در  این  مبارزه می کردند. 

مختصر   مواجهه  این  اما  گذاشتند.  نمایش  به  باالیی  توسط  نبردهایی  با  شجاعت   که 

ز نیروی زرهی،  یبی اترکواحدهای بزرگ در آن بر    است و  ارتش های متعارف انجام شده 

  ای  می کنند و قدرت شلیک موجود در آن به صورت فزاینده  ءهوایی و توپخانه اتکانیروی  

. این مورد اخیر درست  ی داردتفاوت بسیار است،  های دقیق و گوناگون    سامانهمتشکل از  

با  که در صورت به وجود آوردن درگیری علیه اسرائیل در ارتباط    استهمان نوع از نبردی  

چیزی که در لبنان اتفاق افتاد به    بنابراینه رخ خواهد داد.  های جوالن توسط سوری  بلندی

سختی می تواند نمونه ای برای حادثه ای باشد که ممکن است در نبرد اسرائیل و سوریه 

 رخ دهد ]اشاره به شدت بیشتر این نبرد احتمالی[.

 
1. Beqaa:  در شرق لبنان 

2. rules of engagement 
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ط به  مختلفی  های  زمینه  در  اسرائیل  ارتش  جنگ  از  قرار  شدید  ور  پس  انتقاد  مورد 

ابعاد گرف بود(.  ناظران خارجی  انتقادات  از  بیش  این میزان در داخل اسرائیل  ت )که شاید 

توسط بسیاری از تیم های رسمی متشکل از افسران بازنشسته   ، متعدد عملیات های ارتش

  روهاینی  تجزیه و تحلیل شده که برخی از آن ها در ارتباط با رفتاربه طور عمیق  اسرائیلی  

 به شدت انتقادی ارائه داده اند.  زمینی ارزیابی هایی 

می توان این گونه فرض کرد که بسیاری از مشکالت نظامی آشکار شده در زمان نبرد  

شد.  خواهد  رفع  سازمانی  تغییرات  انجام  و  تدارکات  تجدید  آموزش،  افزایش  جمله  از 

و   دبو  نکردمبارزه  آماده  رستی  ه داین بود که ارتش خود را ب  آشکار شدهمچنین چیزی که  

به این سمت سوق یافته بود )و این امر می تواند پیش از وقوع مواجهه بعدی رفع شود(.  

رفته هم  روی  مشکالت    ،اما  این  تواند  تمام  مستمر نمی  و  توجه  قابل  برتری  کلی  تصور 

 .را پنهان کنداسرائیلی ها بر نیروهای سوری  

ل تمام مجموعه های  ک نبرد گسترده که شامدر ی  ئیلبرتری شدید نیروی هوایی اسرا

کننده   تعیین  تأثیر  تهاجم  ای  نظامی می شود  که  داشت. همان طور  نبرد خواهد  میدان  در 

نقش یک نیروی هوایی پیشرفته در نبرد میان   ،نشان می دهد  ۲۰۰۳آمریکا به عراق در سال  

  ]هم اکنون[  می کهنظا   امور  در  حیاتی و تعیین کننده می باشد. انقالب  ،ارتش های متعارف

از مزیت برتری بر تمام دشمنان خود    وضوحاسرائیل را به    می دهد،شکل  به میادین نبرد  

 .کنددر منطقه و به ویژه نیروهای سوری بهره مند می 

نیروی هوایی اسرائیل در لبنان دوباره مانند گذشته برتری خود را نشان داد. اما آزمون  

نبودِ ر منکوب ساختن پدافند و توانمندی های  د  ، نهعلیه این نیرو  دافنده پهر گون  آن در 

و   اهداف خود  به  دقیق  در حمله  بلکه  نداشت(  البته وجود  )که    نشانههوایی دشمن خود 

گرفتن حجم گسترده ای از مهمات خواهد بود. این چیزی بود که ]نیروی هوایی اسرائیل[  

ها و راکت های   ک موشکر برتری بر شلیآن د انی. ناتو شدثری قادر به انجام آن ؤبه طور م

ارزیابی    بنابرایندر واقع قابل پیش بینی بود.    بلکه  ،غافلگیر کنندهنه  مختلف علیه اسرائیل  

با اسرائیل تنها می تواند به همین نتایجی ختم ای  عاقالنه سوریه از نتایج درگیری گسترده  

  شد.در آینده نیز خواهد   شد و  شتهشود که موجب هدایت رفتار راهبردی سوریه در گذ
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پیش از درگیر کردن خود در یک ماجراجویی نظامی با اسرائیل قادر به    احتمال این که

ایران   منتظر پشتیبانی  تواند  البته می  اندک است.  بسیار  اعراب شود  جلب حمایت سیاسی 

و    ،باشد شد  خواهد  روبرو  توجهی  قابل  لجستیکی  مشکالت  با  امر  این  ا  تنه  نرایبناباما 

. اما با به دست آوردن تسلیحات  شودرکات و مواردی از این قبیل می  حصر به ارسال تدامن

تغییر   ایران ممکن است شرایط  توسط  دا  کند؛هسته ای  بستگی  آینده  به  و   ردشرایطی که 

 است.بحث حاضر  حوزه فراتر از 

صورت  ل به  ائیاقدامات مصرانه سوریه جهت رویارویی با اسر که  در نهایت باید گفت  

نهادات مکرر آن درباره آغاز مذاکرات صلح میان دو کشور هیچ نشانه ای  دیپلماتیک و پیش

نمایش نمی گذارد.    از به معرض  با محیط راهبردی را  ارتباط  تغییر در ارزیابی سوریه در 

استاگرچه   حدودی    درست  تا  صلح  برای  سوریه  شده[  ]فرستاده  های  نشانه  شدت  که 

  دهنده اما این موارد می تواند نشان  ،ی باشدلی و منطقه ای حاضر مالمل بیننتیجه مشکالت 

که  باشد  مسأله  این  به  بردن  پی  و  خاورمیانه  در  خود  موقعیت  تغییر  به  سوریه   تمایل 

 می تواند از راه گفتگوهای مسالمت آمیز تحقق یابد.  فقطپس گرفتن بلندی های جوالن  

 فراتر از آن هاها و نی مالحظات بازدارندگی وابسته؛ فلسطی

اشتیاق  موفقی  میزان  به  طرف  یک  از  فلسطین  در  خشونت  علیه  اسرائیل  بازدارندگی   ت 

)و همچنین در مقابل، ناامیدی( سیاسی فلسطینی ها و از طرف دیگر به میزان فعالیت نظامی  

سیاسی   قدرت  یک  وجود  میان  این  در  حیاتی  عامل  سومین  است.  داشته  بستگی  اسرائیل 

متعدد مسلح و فعال در نوار    مبارزان ال اراده خود بر  ی است که قادر به اعملسطینی فمرکز

پس از انتخابات مجلس که    کردهتغییر    غزه و تا حدود کمتری در کرانه غربی باشد. مسألهِ

زوال تدریجی همبستگی اجتماعی و سیاسی    ،و پیرو آن  شد  حماس باعث به قدرت رسیدن  

ها   فلسطینی  فراهمیان  ک را  دور  د  رد،م  هر  ناتوانی  رفع   واقع  در  فتح[  و  ]حماس  گروه 

منسجم مرکز  تأسیس  و  خود  های  برایاختالف  گیری    ی  تمام    استتصمیم  بتواند  که 

چنین    در نبودِ  بنابراینسازمان های مسلح را با استفاده از زور تحت کنترل خود در بیاورد.  

 مشکل خواهد بود.  نی هاسطیثر در برابر فلؤمرکزی ایجاد یک شرایط بازدارنده م
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اسرائیل    ،اتنه  روابط  در  عمده  تحول  یک  مرکز    ـوقوع  ایجاد  همراه  به   فلسطین 

تأثیرگذار گیری  سازنده    ،تصمیم  زمینه  ایجاد  به  مای  قادر  بازدارندگی  اجرای   ثر  ؤبرای 

هر دو گروه فتح و حماس هر یک بنا به دلیل خود    که  می شود. تا آن زمان به نظر می رسد

و حماس قادر خواهد بود آن را در نوار غزه که به    وند ل شحفظ آتش بس با اسرائیل به  مای

م کند.ؤطور  اعمال  دارد  کنترل  آن  بر  امر    ۱ثری  این  به  اسرائیل  تمایل  در صورت  بنابراین 

در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. اما هرچقدر اوضاع    یامکان برقراری آتش بس محدود

فلسطینی   های  بهبیشسرزمین  کشیده  تر  مرج  و  هرج  رفتن   سمت  بین  از  احتمال   شود 

به همین صورت بازدارندگی در نبود یک حرکت سیاسی و .  آتش بس نیز بیشتر خواهد شد

 ضعیف خواهد شد. ،قدرت مرکزی مقتدر در فلسطین در نهایت

الگویی ایجاد  اسرائیل    بهشده که موفقیت حزب اهلل در شلیک راکت های خود    گفته

تقلید از آن خواهد شد. این امر ممکن    بهی فلسطینی  ه تشویق تندروهانجر بکه م  کندمی  

اسرائیل  به  است   بازدارندگی  نیز[    منجر شودتضعیف  ]از طرف دیگر  شده که    مشخصو 

برد   کوتاه  های  راکت  زمینه  در  خود  قابلیت  تقویت  صدد  در  احتمال  استحماس  البته   .

استراتژیست های    ،کلدر  خواهد بود.    اسیسی  ایله  مسأدر اصل    ها  آناستفاده حماس از  

شود.    استخراجرا در نظر داشته باشند که می تواند از نبرد لبنان    نکته دیگرفلسطینی باید دو  

ای   گسترده  ویرانی  لبنان  در  بود  قادر  اسرائیل  توپخانه(  )و  هوایی  نیروی  که  این   ابتدا 

ه اسرائیل  ین اقدام تالفی جویان حمل ای تبه وجود آورد و دوم این که جامعه جهانی آمادگ

. هزینه بالقوه این امر برای فلسطینی ها می تواند بسیار زیاد باشد و اگر این گونه  شترا دا

می کنند. همچنین قابل توجه    ای  نباشد آن ها با حمالت راکتی اقدام به آغاز نبرد گسترده

داده نشان  نیز  گذشته  در  اسرائیل  که  برابر    که  است  شدید  امات  اقددر  آمیز   تحریک 

 طینی ها به شیوه های افراطی توسل جسته است. فلس

نیز منطقه  با  ارتباط  که[  در  گفت  اسرائیل    ]باید  توسط    ازبازدارندگی  جنگ  آغاز 

به    7۰از دهه    ،کشورهای واقع در منطقه با توجه  بوده است. تحوالت اخیر  که    اینپایدار 

 
 روزه معروف شد م. ۲۲گرفت که به جنگ  جنگی در ۲۰۰۸. اما بین حماس و اسرائیل در سال ۱
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ر جهت تقویت پایداری  با اقدام های آتی د  ،ستر ا مؤثابعاد سیاسی در موفقیت بازدارندگی  

است.   ترکیب شده  بازدارندگی  آن    اهمیتمعادله  احتمالی  و هسته ای شدن  ایران  فزاینده 

بیشتر در منافع مصر، عربستان سعودی، اردن و اسرائیل می شود.  موجب ایجاد همگرایی 

سیاسی  بنابراین پیشینه  این  اساس  اس   ،بر  میان  تعامل  و  رائزبان  عرب  یل  کشورهای   این 

بوده    کنونتا   یابد    ـسیاسی  بیشتری  افزایش  باید  حتی  حالت    ـو  اساس  بر  کمتر  و 

 بازدارندگی بوده است.

  ی میان مردم و نخبگان سیاسی اسرائیل احساس ناامید کننده عمیق  ،نبرد لبنان  ،در نهایت

وجود به  ارتش  عملکرد  با  ارتباط  در  انتقادی  شدت  به  دیدگاهی  اآو  و  ابعاد رد.  به  نتقاد 

منصوب شده توسط    اقدامات ارتش که توسط بسیاری از تیم های تخصصی نظامیِ  مختلف

بود به طور قابل مالحظه ای منجر به افزایش بی اعتمادی    ۱رئیس ستاد ارتش  مطرح شده 

تمام این موارد بر بحث    ،. روی هم رفتهشدرهبران سیاسی و فرماندهان نظامی  به  عمومی  

دعموم داخی  بار  به  راجع  اسرائیل  و قسمت  ل  ها  گذاشته و حرف رسانه  تأثیر  زدارندگی 

 عمده این بحث عمومی این است که بازدارندگی اسرائیل تا حد زیادی آسیب دیده است. 

توسط   تردید  بی  و  شود  مشخص  دقت  به  که  نیست  کمیتی  بازدارندگی  طرف  اما 

د بلکه مبنی بر بر اساس انتقاد از خول نه  ائی. بازدارندگی اسرشودبازدارنده نیز تعیین نمی  

. این موارد استمعیارهای ثابت منافع سیاسی حریفان به عالوه اصول بنیادی قدرت نظامی  

بازدارندگی با به نمایش گذاشتن    جایی کهدر نتیجه نبرد در لبنان تغییر نکرده است. اما تا  

در  اراده عام  به طور  معیار  این  )اگرچه  دارد  سایر  ایسه  مق  ارتباط  کمتری  اهمیت    مواردبا 

برای    ،دارد( اسرائیل  سریع  گستردهآمادگی  امر    مجازات  این  نشدن  گرفته  نادیده  و  لبنان 

 غیر طبیعی یاری رسانده است.   یراه حل ظهوربه  فقطتوسط جامعه جهانی 

.  در ارتباط با بازدارندگی یک نکته مخاطره آمیز وجود دارد  آزاداما در مباحث عمومی  

]در برابر حریفان[ به واسطه استفاده    ارادهور سنتی بر نمایش  اهبردی اسرائیلی به طفکر رت 

از نیروی نظامی در جهت تقویت بازدارندگی در آینده تأکید فراوانی داشته است. بنابراین  

 
1. chief of staff 
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باید   بازدارندگی  تقویت  برای  اسرائیل  که  کند  پیدا  گسترش  تصور  این  است   ممکن 

د. این امر با لزوم پیشگویی پایان ناپذیر  ود را به نمایش بگذارامی خنظ   قابلیت های واقعی

اسرائیل   علیه  بعدی  تعرضات  برای  سوریه  و  اهلل  حزب  ایران،  مختلف  های  نقشه  درباره 

ممکن است منجر به    ۱منطق )یا بی منطقی( جنگ پیشگیرانه   ، بر این اساسترکیب می شود.  

 ی غیر ضروری شود.ی اسرائیل و وقوع جنگارندگازدترکیب تصورات اشتباه در ارتباط با ب

 یادداشت ها و ارجاعات

 . به عنوان مثال، نک.  ۱

Jonathan Mercer, Reputation and International Politics (Ithaca: Cornell 

University Press, 1996), and Paul K. Huth, Extended Deterrence and the 

Prevention of War (New Haven: Yale University Press, 1991). 
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