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تاریخ پذیرش1000/06/02 :

چکیده:
علل و عوامل پیروزی در جنگ  33روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مقاومت حزبالله لبنان در سال 2002
میلادی با برخورداری از پیچیدگیهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی کانون توجه جهانی بوده است .در این مقاله با
استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای ،با هدف بررسی علل و عوامل پیروزی
حزب الله لبنان در جنگ  33روزه سال  2002میلادی بر اساس مدل مدیریت بحران مایکل برچر و با بهرهگیری از
مؤلفههای چهارگانه این مدل (با تأکید برمرحله سوم این مدل) تجزیه و تحلیل شده است .نتیجۀ این تحقیق حاکی
از آن است که شیوه جنگ نامتقارن مهمترین علل و عوامل پیروزی حزبالله لبنان در جنگ 33روزه بود .حزبالله
لبنان با ترکیب روشهای خلاقانه و مهارتهای خود در این جنگ با وجود برتریهای تسلیحاتی و تجهیزات
نظامی پیشرفته ،ارتش رژیم غاصب صهیونیستی را به شکست کشاند و آنها را به تغییر دکترین نظامی خود در برابر
حزبالله لبنان وادار کرد.
واژگان اصلی :جنگ نامتقارن ،حزبالله ،رژیم صهیونیستی ،خاورمیانۀ جدید ،مایکل برچر.

 .1گروه اندیشه سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 .2گروه اندیشه سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
dr_rezajalali@yahoo.com
 .3گروه حقوق ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 .4گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران(مدعو واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)
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مقدمه
امروزه فرهنگ گفتمان شیعی با تأکیدد بدر مفداهیمی چدون مقاومدت ،شدهادت ،عددالت ،جهداد و
مردمسالاری دینی در حال تبدیل به فرهنگ جهانی علیده سدلطهگران اسدت (مندوچهری.)30011303 ،
جهانیشدن «فرهنگ شیعی مقاومت» امروزه پدیدهای تعیینکننده و قدرتمند در معادلات منطقه و جهان
اسلام است تا زمینه را برای برقراری عدل و صلح جهانی فراهم کند (مرکدز باحدل للدراسدات11311 ،
 .)111-111این مدل میتواند به الگویی پایدار و تأثیرگذار تبدیل شود و در دسدتیابی بده تمددن ندوین
اسلامی نقشآفرینی کند (افتخاری .)33111300 ،حزبالله لبنان بهدلیل وجود بحران ناشی از اشدغالگری
به وجود آمده است (شیخ نعیم قاسم .)1312002 2011303 ،درکشور لبنان با وجود چند دستگی ناشی از
اشغالگری ،حزبالله راه برون رفت از این بحران عدم مقاومت هوشمندانه و خلاق را در پیش گرفدت
(اسپریگنز133 -12111301 ،و اصغری .)31011311 ،براساس این دیدگاه ،نیروهای مقاومت با حملدات
خود ،دشمن را در سال  2000به عقب نشینی از بخشهایی از جنوب لبندان وادار کدرد Matthews,
) 2008:55و  .)E. Johnson, 2008:76حزبالله در عملیات وعدة صادق « 12ژوئیده  »2002دو
سرباز رژیم صهیونیستی را با هدف آزادسازی اسرای لبنانی در بند رژیم صهیونیستی ،گروگدان گرفدت
(جمعی از نویسدندگان صهیونیسدت 4311311 ،و تدوکلی )12011304 ،و بدا واکدنش نامتناسدب رژیدم
صهیونیستی مواجه شد .حزبالله در سال  2002برای اولین بار است که قاعدهسدازی میکندد (بلقزیدز،
 )21-3111311و میگوید هیچ اسیر لبنانی نباید در زندان رژیم صهیونیستی باقی بماندد .تدا زمدانی کده
فردی لبنانی در بند رژیم صهیونیستی اسیر باشد ،ما از نظامیان شما برای مبادله اسیر میگیریم .این رژیم
چند ساعت پس از این عملیات ،جنگ گسترده و فراگیری را علیه مقاومت اسدلامی و زیرسداختها و
ملت لبنان آغداز کدرد ( .)Haines-Young,2016:3انتقدام از عملیدات وعددة صدادق حزباللده و
آزادسازی دو اسیر رژیم صهیونیستی ،فقط بهانه و هدف اعلامی حمله به لبنان بود و اهدداف اعمدالی و
پنهان رژیم صهیونیستی ،سیطره کامل بر لبنان و مقدرات این کشور است .این ادعای سلطهگری بر لبنان،
از طریق درهم شکستن مقاومت اسلامی در جنگ به وقوع میپیوندد .عمق انتقام رژیم صهیونیست ،خلع
سلاح و انحلال مقاومت و سرانجام سرنگون کردن رئیس جمهور لبنان اسدت .در نتیجده ،ایدن اهدداف
اعمالی ،بهدنبال روی کار آوردن رئیس جمهوری بیاراده و تابع اوامر آمریکا برای طرح منطقده جندوب
غرب آسیا جدید ختم میشود .پیامدهای این جنگ موجب تحولات و ایجاد معادلات جدیدی در سطح
لبنان ،رژیم صهیونیستی ،منطقه جنوب غرب آسیا و جهان شده است.
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در این نوشتار ،با استفاده از چارچوب نظری مدل تحلیل مایکل برچر ،در چهار مرحله ،علدل پیددایش
«علل و عوامل پیروزی حزبالله و کاهش بحران» و تاثیرات «پیامدها» جنگ 33روزه بررسی میشود.
چارچوب نظری :روش شناختی مدیریت بحران در مدل مایکل برچر
بحران ،ویژگیهای یکسانی دارد 1تهدیدهایی که برای ارزشهای محوری یک دولت و یا وجود ابهام در
الگوی آتی در مناسبات بین دولتهای طرح میشود برای تبدیل مناسبات ناپایدار به پایدار است (واکر،
 .)11211311راههای متعددی برای طبقهبندی بحران وجود دارد .یکی از ایدن روش ،پیشبیندی بحدران
است؛ یا طبقهبندی براساس نوع تصمیمگیری ،اهمّیت دارد .زمینهساز این مدل ،مکتب استنفورد اسدت.
در این دستهبندی ،تهدید ،محدویت زمان و ارتباطات و نیز اطلاعات گسترده مورد توجه است .در ایدن
مکتب به الگوهای فشار روانی فردی ،شناختی ،فرآیند سازمانی ،محاسبۀ هزینه ،تهدید زیاد و زمان کدم،
میتوان اشاره کرد (برچر .)32-4211312 ،مایکل برچر در جواب به نارساییهای مفهومی فوق ،بهدنبال
تعریف جدیدی از بحران برآمد .وی توانست دگرگونی در فرآیند و ساختار را ترکیب نموده ،آنها را بده
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«سابقه دشمنی» ،علل گسترش «لبنان نقطه آغازین طرح منطقه جنوب غرب آسیا جدید» ،علدلکداهش

پایداری و تعادل پیوند بزند .روش وی ،چهار عنصر اصلی نظام بینالمللی را شامل میشود .برای نشان
دادن این مدل ،برچر و وینکنفلد  32بحران بینالمللدی را در فاصدله سدالهای 1011-1011م بررسدی
کردند .در نهایت به این نتیجه رسیدند 1کنکاش یک بحران با توجه به «بازیگر» و «نظام» شددنی اسدت.
همچنین بحران بینالمللی را میتوان با تغییرات در نوع و یا افزایش و شدت بخشی از رفتارهای شکنندة
طرفهای بحران ،بین دو یا چند دولت ،مورد پژوهش قرار داد .با افزایش احتمال درگیریهای نظدامی
میان طرفهای بحران ،به صورت طبیعی روابط بین آنها نیز ناپایدارتر میشود و ساختار نظام بینالمللی
را با چالش مواجه مینماید (برچر .)2411312 ،مجموع  122بحرانی که برچر در ایدن سدالها بررسدی
کرد ،متعلق به سطح دولت در کشورها است .جنگ سرد اعراب و رژیم صهیونیستی و یا جنگ ایران و
عراق جزوه بحرانهای طولانی محسوب میشوند .به اعتقاد برچر درک بازیگران از اوضداع بینالملدی،
ارتباط مستقیمی با بحرانها خواهد داشت .به طور دقیقتر سه تصور یا سه عامل بههم پیوسته به وسدیله
یک عامل خصومتآمیز ،باعل شروع یک بحران میشود.
 - 1هرگاه یک یا چند ارزش اساسی بازیگران تهدید شود :در این پژوهش ،آمریکا به دنبال اجرای طرح
خاورمیانۀ بزرگ در این منطقه بود .مخالفت ایران و به تبع آن حزبالله لبنان با طرح منطقه جندوب غدرب
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آسیا بزرگ به عنوان تهدیدی ارزشی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشد؛ از این رو ،حزب-
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الله لبنان به عنوان یکی از موانع و مخالفان طرح منطقه جنوب غرب آسیا بزرگ ،لازم بود تا حذف شود.
 -2زمان محدود برای پاسخ 1عدم توانایی رژیم صهیونیستی در مهار حزباالله در برابر ربایش و انتقال
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به مکانی امن ،دلیل وقوع این بحران «جندگ» شدد؛ بده بیدان دیگدر،
نیروهای رژیم صهیونیستی اگر مانع انتقال نظامیان اسیر خود به داخل لبنان و مکان امن میشددند ،ایدن
جنگ اتفاق نمیافتاد.
 – 3افزایش احتمال درگیری بازیگران در خصومت نظامی :ماهیدت رژیدم صهیونیسدتی ،بدر مبندای
اشغالگری سوار است .نگاه ایدئولوژیک این رژیم تسلط بر سرزمین موعود (از نیل تا فرات) است و این
تفکر ،احتمال درگیری را افزایش میدهد.
بر اساس تئوری بحران مایل برچر ،یک بحران شامل چهار مرحله پیدایش ،گسترش ،کاهش و پایان
است (برچر .)34-31 11312 ،در این پژوهش با بهرگیری از مدل مذکور ،به دلایدل و عوامدل پیدروزی
حزبالله میپردازیم.
مرحله اول -پیدایش بحران
در این مرحله براساس مدل برچر برای شروع یک بحران ،ساختار و محیط نظام ،توانایی ،سرزمین و
رژیم ،به عنوان بازیگر مطرح هستند (برچر و وینکنفلد .)41211312 ،یک کشدور از سده مؤلفده مدردم،
سرزمین و دولت تشکیل میشود.
این موضوع برای رژیم جعلی صهیونیسم وجود نداشت و با حمایت قدرتهای غربی این رژیم در
منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان نگهبان منافع غرب شکل گرفت .ساختار رژیم صهیونیستی بر اساس
نظامیگری مبتنی بر ترور و اشغال شکل گرفت .رژیم صهیونیستی با ناامن کردن محیط پیرامون خود به
دنبال بقاست که حملات متعدد به لبنان گواه این موضوع است .بخش توانایی این رژیم ،به غرب مربوط
است .قدرتهای غربی همواره تلاش کردهاند تا صهیونیست را از نظر تجهیزات و فناوری نظامی ،بهروز
نگه دارند .هدف آن است که با برتری آن در منطقه منطقه جنوب غرب آسیا ،بده عندوان یدک بدازیگر
قدرتمند حفظ شود.
در سرزمین فلسطین ،رژیم صهیونیسدتی بدا روش اشدغالگری بده وجدود آمدد و بدا نداامن کدردن
سرزمینهای همجوار به دنبال ایجاد امنیت برای خود است .در مبحل رژیم ،به طور کلی بده موضدوع
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دموکراتیک یا غیر دموکراتیک رژیم توجه میشود؛ زیرا این موضوع بر ایجاد بحران یا عدم ایجاد بحران
خود پدید آورده است .دلایل تعارضات و دشمنی طولانی این رژیم با لبنان عبارتاند از1
 .1سابقه دشمنی یا تعارضات رژیم صهیونیستی با لبنان
 .1-1اهداف آشکار و پنهان دشمنی رژیم صهیونیستی
 .1-1-1خلع سلاح حزبالله
قطعنامه  1330که فرانسه طراح اصلی آن بود بر خلعسلاح حزبالله تأکید دارد و باید با این جندگ
اجرایی میشد (ادریس .)10 11310 1به بیانی دیگر ،خلعسلاح حزبالله لبنان کده در نظدر آمریکدا یدک
سازمان تروریستی است ،بنا بر توافقنامه  1010طائف بایستی انجام میشد (مرتضی.)103-13111143 ،
این اقدام باعل رفع خطر برای رژیم صهیونیستی میشد (بدن مدائیر .)2002/1/12سدرانجام مأموریدت
اجرای این پروژه به رژیم صهیونیستی سپرده شد (یاسین .)2112002 ،سدلاح حدزباللده یکدی از ابدزار
مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان است ) .(Nakhleh,2007:5
 .1-1-2انحلال حزبالله
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تاثیرگذار است .این رژیم ،با ظاهر دموکراتیک ،نسبت به دیگر رژیمها ،بیشترین بحدران را در اطدراف

نابودکردن مقاومت (بن مائیر )2002/1/12از اهداف اصلی دشمنی رژیم صهیونیستی در این جنگ بود.
.1-1-3نبود حکومتی به طور کامل زیر سلطه غرب
شکست لبنان به معنی بازکردن راه آمریکا برای منطقه جنوب غرب آسیا جدید بود؛ طوری که ایدن
منطقه از نظامهای مخالف آمریکا و جنبشهای مقاومتی که توسط ملتها تشکیل شدهاند ،پاکسدازی و
به مستعمره آمریکا تبدیل میشد (حطیط .)1011310 ،بنا بر این ،ایجاد حکومتی به طورکامل زیر سدلطۀ
غرب ،مهمترین اهداف قطعنامه  1330از سوی شورای امنیت بدود .هددف از صددور آن ،تغییدر نظدام
سیاسی در لبنان با حذف حزبالله از ساختار سیاسی این کشور و انزوای سوریه و تلداش بدرای قطدع
حمایتهای این کشور از محور مقاومت بود (نتانیاهو .)20211003 ،شکست حزبالله باعل بازگشدت
لبنان به شرایط  1012میشد (سوید2311310 ،و حیدر ،موسوی 2411311 ،و سلیمانی زاده.)4111311 ،
البته منابع آمریکایی و صهیونیستی پس از جنگ  33روزه فاش کردند که قرار بود این حمله دو ماه پس
از عملیات الوعد الصادق بعد انجام شود؛ اما عملیدات وعدده صدادق حدزباللده برنامده حملده رژیدم
صهیونیستی به لبنان را جلو انداخت.
در بحران اخیر لبنان ،برای معرفی ،پیدایش و شناسایی علل و عوامدل آن ،دو عامدل سیاسدی نقدش
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داشت .یکی عامل خارجی ناشی از تأسیس رژیم غاصب صهیونیستی در سال  1041بود .دیگری ناشی
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

از نظام طایفهای لبنان است .جنوب لبنان از زمدان تشدکیل رژیدم غاصدب صهیونیسدتی  1041صدحنۀ
درگیری و بحران از جانب رژیم صهیونیستی و قدرتهای غربی بود که عبارتاند از1
 .1دخالت آمریکا به بهانۀ حفظ نفوذ خود در منطقه در دوره ریاست شمعون در سدال  1030و نیدز در
سال .1012
 .2از بین بردن مقاومت برای آزادسازی مزارع شبعا و کفرشوبای اشغال شده در سال .1021
.3عملیات لیطانی .1011
 .4عملیات امنیت الجلیل .1012
 .3عملیات تسویه حساب  1003برای یکسره سازی عملیات نظامی از طریق شکست کامل حزبالله.
 .2عملیات خوشههای خشم .1002
برای عوامل داخلی میتوان به  11گونه قومی و طایفهای و مذهبی در لبنان اشاره کرد که از لحدا،،
اجتماعی ،سیاسی متفاوتاند .این قومیتگرایی و چنددستگی حاکم بدر جامعدۀ لبندان ،بده مناقشدات و
جنگهای داخلی شدیدی از سال 1000-1013در داخل ،منجر شدده اسدت (اسدداللهی-230 11311 ،
 .)233رژیم صهیونیستی با بمباران شدید مناطق شیعهنشین ،تلاش میکرد یک تفرقهای میان گروههدای
اجتماعی لبنان ایجاد کند و آنها را نسبت به رابطه با رژیم صهیونیستی شرطی کند.
مرحله دوم -گسترش بحران
 .2لبنان نقطه آغازین طرح منطقه جنوب غرب آسیا جدید
این مرحله که از شکنندگی خیلی بیشتری نسبت به مرحلده پیددایش برخدودار اسدت ،امکدان دارد
گسترش از یک فرآیند قبلتر به جنگ منتهی شود .شروع یک بحران امکان دارد با یک عمل سیاسدی و
یا اقتصادی غیرخشونتآمیز به وجود بیاید و باعل گسترش بحران شود (برچر .)2011312 ،اسارت دو
نظامی رژیم صهیونیستی توسط حزبالله در سال  2002بهانهای برای اجرای طرح منطقه جنوب غرب
آسیا جدید شد.
 .2-1طرح خاورمیانۀ بزرگ
واژة منطقه جنوب غرب آسیا به منطقه نفوذ انگلیس در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ،یعنی به
فلسطین و ماورای اردن و عراق اطلاق میشد اما بعدها ،منطقه جندوب غدرب آسدیا تعدداد بیشدتری از
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کشورها را در برگرفت .این کشورها شامل ایران ،ترکیده ،اردن ،مصدر ،قبدرس ،شدبه جزیدره عربسدتان،
بزرگ» به عرصه واژگانی علوم سیاسی وارد شد که زمینههای آن پس از حادثه  11سدپتامبر 20 / 2001
شهریور  1310فراهم آمده است .طرح خاورمیانۀ بزرگ ،بر اساس تکه تکده کدردن کشدورهای بدزرگ
منطقه یا تغییر رژیمهای سیاسی آنهدا بده منظدور توانمندسدازی و وابسدتگی ایدن کشدورها بده رژیدم
صهیونیستی تدوین شده است .کشورهای وابستهای که هر یک برای گرفتن امتیازات بیشتر ،با این رژیم
رابطه برقرار کرده و متحدینی برای آن باشند .همچنین به دلیل مسائل قومی و مناقشات مرزی ناشدی از
جدایی ،به طور دائم با یکدیگر در منازعه باشدند (شدیرودی .)1411313 ،از آنجدا کده مسدئلۀ فلسدطین
مهمترین و قدیمیترین مسئلۀ منطقهای است که پس از نیم قرن ،همچنان حل نشده باقیمانده و حتدی
رو به وخامت میرود .از دیدگاه آمریکا و صهیونیستها ،حل مطلوب این مسئله تنها در پایدان فرآیندد
شکلگیری خاورمیانۀ بزرگ ،امکانپذیر است؛ از این رو ،لبنان به عنوان یک کشور کوچک و حزبالله
لبنان به عنوان مخالف این طرح ،در دستور کار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله قرار گرفت.
 .2-1-1آغاز طرح منطقه جنوب غرب آسیا جدید با حمله به لبنان

مقالۀ پژوهشی :علل و عوامل پیروزی حزبالله  /...رحمت ابراهیمی و همکاران

پاکستان ،افغانستان ،عراق ،فلسطین ،سوریه ،لبنان و سودان است .در سدالهدای اخیدر ،واژه «خاورمیاندۀ

برچر اشاره میکند عواملی باعل شتاب در بحران میشود (برچر و وینکنفلد .)41011312 ،در جنگ
33روزه یکی از عوامل شتابدهندة بحران ،اسارت دو نظامی رژیم صهیونیستی بدود .طدرح خاورمیاندۀ
بزرگ آمریکا که با ادعای ترویج دموکراسی (هانی )11011310 ،در منطقه مطرح شده بود و با حمله بده
عراق کلید خورده بود ،شکست خدورد .تناق

هدای راهبدردی ،جددّیت طدرح آمریکدا بدرای تدرویج

دموکراسی در منطقه را زیر سوال برد (ادریس .)11 11310 ،این شکسدت سدبب شدد تدا حملده رژیدم
صهیونیستی به لبنان در دستور کار قرار گیرد .در راهبرد رژیدم صهیونیسدتی ،الگدوی حزباللده تهدیدد
ایدئولوژیک وجودی برای موجودیت رژیم صهیونیستی است .بدین منظور رژیدم صهیونیسدتی قبدل از
جنگ 12جولای  ،2002مانورهای ویژه متعددی را برای بررسی آمادگی جبهه داخلی خود برای حملده
آینده به لبنان برگزار کرده بود (بزی )31011301 ،تا شاید راه خروج مناسبی برای ایجاد وضعیت جدیدد
به منظور اجرای طرح جدید آمریکا برای منطقه جنوب غرب آسیا باشد .این طرح ،منطقه جنوب غرب
آسیا جدید نام گرفت .با حمله به لبنان راه آمریکا برای اجرای طرح منطقه جنوب غرب آسیا جدید آغاز
میشد (الخلیج .)2004/10/ 20 ،این جنگ قرار بود طرح نجاتدهندة پسماندههای طرح منطقه جنوب
غرب آسیا بزرگ در مقابل ضربههای مقاومت عراق و ناتوانی نیروهای آمریکایی در حفظ موقعیت خود
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در عراق و همچنین خروج از آن باشد که دچار فروپاشی شده بود (ادریدس .)11-21 11310 ،بدر ایدن
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اساس 22 ،دقیقه بعد (ساعت  )0131از عملیات موفق اسیرگیری الوعدالصادق حزبالله در 12جولدای
 ،2002فرماندهی ارتش صهیونیستی دستور حمله به لبنان برای آزادکردن این دو سرباز خدود را صدادر
کرد (بزی 30011301 ،و الخادم )3111300 ،و به لبنان اعلام جنگ داد .باید تأکید کرد طرح منطقه جنوب
غرب آسیا جدید مهمترین ،اصلیترین و گستردهترین هدفی بود که دیگر اهداف در خدمت آن بودهاند؛
بنا بر این ،میبینیم که کاندولیزا رایس ،وزیر خارجه آمریکا در زمان جنگ  33روزه با جانبداری آمریکا
از رژیم صهیونیستی و مخالفت با هرگونه تقاضا برای توقف جنگ ،طرح جدید آمریکا بده ندام «طدرح
منطقه جنوب غرب آسیا جدید» (السفیر )2002 /01/13 ،را فاش ساخت که بعدها ابعاد بیشدتری از آن
آشکار شد .این اهداف ،مستند به نوشتههای رژیم صهیونیستی و آمریکایی است (فضائلی-14011301 ،
 .) 11رایس در زمان جنگ در لبنان گفت« 1آنچه درحال وقوع است درد زایمان منطقده جندوب غدرب
آسیا جدید است» (حسن خلیدل .)312 11301 ،در شدانزدهمین روز جندگ رایدس در ادامده اقددامات
مداخلهجویانه و نق

حاکمیت ملی کشورها در نسخه پیچی خود از طرح منطقه جنوب غدرب آسدیا

جدید میگوید 1فؤاد سینوره (نخستوزیر لبنان) در کنار محمود عباس (رئدیس تشدکیلات خدودگردان
فلسطین) و نوری مالکی (نخستوزیر عراق) آینده منطقه جنوب غرب آسیا جدید را شکل خواهند داد
(حسن خلیل .)310 11301 ،در این طرح مهمترین هدف رژیم صهیونیستی از میانبردن الگوی جدیدد
مقاومت در منطقه بود .رژیم صهیونیستی از سال  1023برنامهریزی کرده بود تا مقاومت فلسطینی را از -
میان ببرد .سدپتامبر سدیاه (مرکزالاستشدارات و البحدو  ،)40011311 ،حملده سدال (1012اسدداللهی،
 )23211311و کشاندن ساف به امضای صلح اسلو از اقدامات رژیم صهیونیستی بدرای تدأمین امنیدت و
کسب مشروعیت برای خود بود .همچنین اینکه ملتهدای عدرب و اسدلامی را تدابع اراده و خواسدت
استعماری خود کند و هر صدای مخالف و هرگونه مقاومت را از هر راهی که شده درهم بشکند .آنها
میخواستند حزبالله را به هر قیمتی به زانو درآورند (المعتصم .)42 11310 ،همه آنها تصور میکردند
که با حملات وحشیانه صهیونیستها با راهبرد سرزمین سوخته به ضاحیه جنوبی بیروت ،جنوب لبنان و
بقاع ،ملت لبنان از اطراف مقاومت پراکنده میشوند و مقاومت اسلامی هم به مح

حمله زمینی ارتش

رژیم صهیونیستی فرومیپاشد (المعتصم.)42-41 11310 ،
 .2-2از عوامل دیگر شتابدهندة جنگ 33روزه براسداس برچدر ،از بدین بدردن معادلده بازدارنددگی و
یکسرهسازی به نفع رژیم صهیونیستی و انتقام عقبنشدینی سدال 2000از جندوب لبندان اسدت .رژیدم
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صهیونیستی در آن زمان تلاش کرد این اقدام را با بمباران وسیع مراکز حزبالله در ضداحیه بیدروت بدا
 .2-3جنگ اقدامی برای تأمین و تحکیم امنیت مناطق شمالی رژیم صهیونیستی؛ تدأمین امنیدت منداطق
شمالی اراضی اشغالی بهدلیل تراکم جمعیت برای رژیم صهیونیستی اهمیت زیادی دارد .امنیدت منداطق
شمالی میتواند امنیت روانی برای ملت یهود را فراهم آورد .سیمون هرش ،خبرنگار روزنامه نیویدورکر
برای اولین بار در مقالهای که در  14اگوست  2002منتشر شد ،فاش 1زمانی که حزبالله سربازان رژیدم
صهیونیستی را ربود رژیم صهیونیستی برای حمله به این سازمان شیعی در لبنان بهانه بهدست آورد ... .ما
ماهها قبل سرگرم تهیه مقدمات این حمله بودیم ،بدون اینکه تداریخش را مشدخ

کندیم .ایدن حملده

ممکن بود با هر حادثه و در هر زمان شروع شود (المعتصدم.) 32-34 11310 ،ارتدش صهیونیسدتی در
ششمین روز جنگ در دستیابی به اهداف خود اعلام شکست کرد .ایهود اولمرت ،نخسدتوزیدر رژیدم
صهیونیستی اعلام کرد هدف حمله به لبنان فشار به حزبالله لبنان برای بازگرداندن نظامیان ربوده شدده
است که از اهداف اصلی اعلامی جنگ بود (سلامه.)13-0011310 ،

مقالۀ پژوهشی :علل و عوامل پیروزی حزبالله  /...رحمت ابراهیمی و همکاران

عنوان سرزمین سوخته دنبال نماید (کوردزمن.)2111311 ،

مرحله سوم -کاهش یا دورة پایان بحران
 -1مدیریت نبرد فرسایشی جنگ توسط حزبالله و مداخله کشورهای ثالث باعث کااهش بحاران
شد.
مرحله کاهش بحران به لحا ،مفهمومی در مقابل تصاعد یا گسترش بحران است .برچر معتقد است
در مقیاس کلان ،این مرحله با یک کاهش در رفتار متقابل قهرآمیز مشخ

میشود .این کداهش تدنش،

به سازش و ختم بحران منتهی میشود (برچر .)3111312 ،برچر در ادامه این سوال را مطرح میکند چه
چیزی باعل میشود تا طدرفین متخاصدم بده تدوافقی دوجانبده رضدایت بدهندد (برچدر و وینکنفلدد،
)41311312؟ از علل کاهش و خاتمه یافتن بحران را میتوان دخالت نیروی ثالل نام برد .مداخله نیروی
سوم را بدین صورتاست« 1هر عملی که به دست یک بازیگر ثالل -که مستقیم درگیر بحدران نیسدت-
انجام گیرد و مقرر گردد تا مشکل یا مشکلهای ایجاد شده در روابط و مذاکرات را کاهش و یا خاتمده
دهد و مسیر را برای پایان دادن به بحران میسر کند ،نیروی ثالل گفته میشدود» .ایدن بدازیگر ثالدل در
مناقشههای بینالمللی گاهی سازمانهای بینالمللی ،سازمانهای منطقهای و امنیتی ،ابرقدرتهای بزرگ
و گاهی هم به بازیگران کوچکتر میتوان اشاره کرد .آنچه که باعل شد تا رژیم صهیونیسدتی پدذیرای
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نقش نیروهای ثالل در جنگ 33روزه شود ،قدرت و توان بازیگری حزبالله با استفاده از شیوة جندگ
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نامتقارن در مدیریت فرسایشی جنگ است .افزایش برد موشکهای حزبالله در موشدک بداران عمدق
خاک رژیم صهیونیستی بخشی از جنگ نامتقارن است..
تعریف جنگ نامتقارن :بر اساس تعریف سدتاد مشدترک آمریکدا جندگ نامتقدارن عبدارت اسدت
از« 1بهکارگیری رویکردهای غیر قابل پیشبینی یا غیر متعارف برای خنثی نمودن یا تضعیف قوای دشمن
و در عین حال ،بهرهبرداری از نقاط آسیبپذیر او از طریق فناوریهای غیر قابل انتظدار یدا روشهدای
مبتکرانه است» (رزم جو.)1 11314 ،
-2کاهش توان رژیم غاصب
شیوة جنگ نامتقارن حزبالله بزرگترین عاملی بود که باعل شد تا برتری نظامی رژیم صهیونیستی
کارایی لازم را نداشته باشد .گزارش وینوگراد که با هدف بررسی شکست رژیم صهیونیستی در جندگ
 33روزه است اعترافی به شکست رژیم صهیونیستی در برابر حزبالله است .جندگ نامتقدارن ،برتدری
نظامی رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و بخشهای معادلۀ قدرت را تغییر داد .در دکترین نظدامی رژیدم
غاصب ،جنگ همواره در زمین حریف تعریف میشد؛ ولی حزبالله لبنان با بهکارگیری جنگ نامتقارن،
عملا نظریۀ نظامی رژیم صهیونیستی را به چالش کشید .حزبالله لبنان با بهرگیری از آتشباری موشکی
خود ،جنگ را به داخل سرزمینهای اشغالی برد و همچنین همۀ امکانات نظامی خدود را بده زیدرزمین
انتقال داد و با اختفای خود ،برتری نظامی رژیم صهیونیستی را ناکارآمد ساخت و ایدن برتدری را بدرای
رژیم صهیونیستی غیر مؤثر نمود .دربارة دخالت نیروهای ثالل در بحران لبنان و رژیم صهیونیسدتی بدر
اساس مدل مایکل برچر میتوان به شورای امنیت سازمان ملل متحدد بده رهبدری آمریکدا و همچندین
همکاری فرانسه ،ایران ،قطر و ترکیه ،برای حل این مناقشه نام برد .از گذشته نیز در لبنان نیروهای چندد
ملّیتی به دنبال جنگهای داخلی از سال  1011در جنوب لبنان حضور دارند و دربارة مناطقی مانند شبعا
و کفرشوبا و نیز مناقشات دیگر لبنان با رژیم صهیونیستی قطعنامههای متعددی زیر نظدر سدازمان ملدل،
منعقد کردند.
-3شیوه جنگ نامتقارن حزبالله عامل شکست در حملات هوایی و زمینی دشمن
الف) شکست حملات هوایی دشمن 1رژیم صهیونیستی در اجرای مرحلۀ اول از عملیات خود بر
نیروی هوایی تکیه کرده بود .این رژیم از قبل ،اهداف خود را مشتمل بر  400هدف تعیدین کدرده بدود.
هدف از حملات هوایی ،گسستن پیکرة مقاومت و زمینگیرکردن آن و تخریب تدوان رزمدی و توقدف
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پرتاب موشک و انحلال آن بود .دلایل و عوامل پیروزی حزبالله لبنان در جنگ 33روزه عبارتاند از1
میدانی خود داده بود تا در صورت قطع ارتباط با فرماندهی ،بتوانند عملیات خود را ادامه دهند .به
همین دلیل ،مقاومت اسلامی توانسته است نوعی همبستگی و انسجام بین نیروهای خود ایجاد کند
که حتی در زمان قطع تماس مستقیم نیز این انسجام بدین نیروهدا همچندان وجدود داشدته باشدد
(حطیط.)23 11310 ،
 شجاعت ،دوراندیشی و تجربۀ میدانی رهبران و فرمانددهان .ایدن ویژگیهدا در مراحدل مختلدف
ریلگذاری مقاومت را میسر کرده است؛ از جمله1
 .1آسیبندیدن رهبران مقاومت؛ سرعت در اختفا ،فرصت ضربهزدن به فرماندهان مقاومت را از دشمن
گرفت؛ به این ترتیب ،نیروی هوایی دشمن نتوانست آسیبی به رهبران مقاومت بزند.
 .2استفاده از راههای مواصلاتی و تماسهای میدانی با شبکه مخابراتی زمینی ویژه و جایگزین ،باعدل
شد تا رهبران و فرماندهان در تماس نزدیک با رزمندگان باشند.
 .3آمادگی میدانی و ساماندهی لجستگی از قبل .به رغم بمباران گسترده و تخریب مواضع حزباللده،
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 تشکیلات انعطافپذیر و منسجم مقاومت 1تشکیلات حزبالله به اندازهای اختیارات به رزمنددگان

رژیم صهیونیستی نتوانست مانع از شلیک موشکهای حزبالله شود (خضاب.)3211301 ،
ب) شکست حملات زمینی دشمن :اولین مؤلفه مقاومت ،استفادة حزباللده از سدلاح در چدارچوب
جنگ نامتقارن است .به اعتقاد کارشناسان نظامی و تصریح مسئولان نظامی دو طرف ،یکی از اصلیترین
نقاط قوت حزبالله ،پنهانبودن تجهیزات نظامی و کیفیت و مکان آن است .این عامدل یکدی از دلایدل
پیروزی حزبالله در جنگ  33روزه بوده است .آتشباری موشکی حزبالله و تهدید به موشک بداران
تلآویو و هدف قرار دادن مراکر حساس مانند انبار آمونیاک نیدز باعدل کداهش بحدران و درخواسدت
پذیریش آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی شد (.(www.hrw.org
 استفاده از تاکتیک جنگ نامتقارن 1تاکتیک مقاومت لبنان در ابتدا با توجه به وضعیت جندگ ،پایدان
نبرد به نفع خود نبود؛ بلکه استراتژی آنها ،افزایش هزینه و تاوان جنگ بدرای رژیدم صهیونیسدتی
بود .پیامد این نظر ،سخت و ناممکن کردن نبردهای بعدی بود؛ از این رو ،استفاده از تاکتیک جنگ
نامتقارن از عوامل مهم در پیروزی در برابدر دشدمن شدد (کدوردزمن 11011311 ،و Kalb and
 .)Saivetz,2007اشتباه اولمرت ،نخست وزیر ،در این جنگ ،شروع جنگ همه جانبه بدر ضدد
لبنان بود ،بدون اینکه مطمئن شود که ارتش رژیدم صهیونیسدتی تدوان تحقدق اهدداف آن را دارد
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 زمین نبرد 1حزبالله با استفاده از شگردهای جدید جنگ کلاسیک در دفاع زمینی ،استفاده از زمین
با حفر تونلها ،پناهگاهها ،مخفیگاهها ،اتاقهای استراحت ،انبار مهمات و شبکه ارتباطی مناسدب و
غیر قابل رهگیری و نفوذ ،خود را برای میدان نبرد آماده کرده بود .این آمادگی ،ضربههای سخت و
دردناکی را به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرد (کروک ،پری.)30 11311 ،
 فرماندهی 1فرماندة مقاومت نقش تداریخی و بیبددیلی را از خدود در جندگ  33روزه نشدان داد.
بهگونهای که میتوان گفت مدیریت روانی و روحی دشمن را نیز سیدحسدن نصدرالله راهبدری و
هدایت میکرد (حطیط.)22 11310 ،
oآمادگی همیشگی 1به لحا ،روح و خوی تجاوزگری در رژیم صهیونیستی ،حزبالله را بدر آن
داشت تا همواره در آمادگی همیشگی به سر ببرند (حطیط.)22 11310 ،
oشایستگی در میدان نبدرد 1ایجداد رابطده بدین فرمانددهان نظدامی و فرمانددهان سیاسدی و نیدز
اطاعتپذیری و ولایتپذیری فرماندة میدانی مقاومت (جمعی ازنویسندگان،)32-3411310 ،
سبب شد تا رهبران مقاومت از مسائل میدان نبرد به دور نباشند .حضور فرماندهان در میدان
نبرد ،روحیۀ رزمندگان را تقویت میکرد .بهگوندهای کده در بیدان اسدارت سدربازان رژیدم
صهیونیستی گفته میشود خود عماد مغینه فرمانده اصلی میدان نظامی در صحنه نبرد حضور
داشته است (زارعی.)23-13 11301 ،
 oحکمت و درایت و نیز ثبات در تصمیمگیری 1مدیریت سیدحسن نصرالله و اطلاع دقیق وی از
میدان نبرد و کنترل دائمی اوضاع و موشکباران برنامهریزی شده از کدم بده زیداد از منداطق
نزدیک به مناطق دور و مناطق پس از حیفا باعل مدیریت صحیح در جندگ شدد (حطدیط،
.)20 11310
 oاعتبار و برخورداری از اعتماد همگانی 1هر کلام سید میتوانست تأثیر روحی  -روانی بسدیاری
بر دشمن بگذارد .وقتدی سدید اعلدام میکندد منداطق مسدکونی را نمیزندد ،پیدر زن رژیدم
صهیونیستی در هنگام موشک باران به پناهگاه نمدیرود و از وی میپرسدند چدرا بده پنگداه
نمیروی؟ میگوید 1سید حسن گفته مناطق مسکونی را نمیزند (حطیط.)20 11310 ،
 oسیاست حزبالله در زمان جنگ 1سیاست پیشرفتهای در زمینۀ مدیریت سیاسی جنگ «به عهدة
نبیهبری» آمادهسازی جبهۀ داخلی لبنان ،برخورد با دشدمن ،برقدراری ارتبداط بدا عربهدا و
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مسلمانان ،یافتن متحد و نیز بیطرف نگهداشتن دشمنان و رقبای خدود ،از سیاسدت و روش
 ویژگی فردی در مدیریت رسانه ،خطابه ،زبان بدن و جنگ روانی توسط سید مقاومت 1این جنگ
را میتوان به نوعی ،جنگ غافلگیریها دانست که سید مقاومت آن را به خوبی اجرا کرد (حطیط،
.)30-20 11310
 وضعیت روحی معنوی و الهی و وضعیت جسمی مناسب رزمندگان مقاومدت و ارتبداط معندوی
آنها بدا سیدحسدن نصدرالله در اطاعدت و ولایتپدذیری از وی بینظیدر بدوده اسدت (غریدب،
.)103-11011311
 شبکه اطلاعرسانی مقاومت 1این رسانهها با وجود بمبارانهای مکرر ،بده طدور عیندی و واضدح،
اطلاعرسانی میکردند و مداوم در میدان جنگ حضور داشدتند .اخبدار ،تحلیدلهدا ،تفسدیرها و
تصویرهای صحیحی از جنگ به شهروندان و علاقمندان ارائه میکردند( .جعفرپور-20011300 ،
 111و کوردزمن.)10011311 ،
ج) نقش ارتش لبنان 1ارتش یکی از اضلاع مثلل «ارتش ،مدردم ،مقاومدت» در لبندان اسدت .ارتدش بدا
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جنگ نامتقارن است www.alkhaleej.ae( .و حسن خلیل)1211301 ،

حمایت از مقاومت و پاسداری از سواحل لبنان به مقاومت کمک نمدود و نگذاشدت وجدودش نادیدده
گرفته شود (حطیط.)3211310 ،
د) نقش مردم در حمایت از مقامت :حمایت توده مردمی در داخل و خارج لبنان ،اهداف دشمن را بدا
شکست مواجه کردند .این پشتیبانیها عبارتاند از1


مردم حامی مقاومت در جنوب لبنان پس از اعلام آتش بس به منازلشان برگشتند .مرکز مطالعدات
بگین – سادات در نقب که استراتژیهای رژیم اشغالی را ترسیم میکند دربارة بردباری مردم می-
گوید« 1مردم اسلحههایی هستند که از چشم ما دور مانده است؛ زیرا بیدرندگ بعدد از جندگ در
میدان ظاهر شدهاند ،بدون اینکه جنگ تأثیری برآنها بگذارد» (نصرالله.)13211310 ،



بمبهای خوشهای دشمن نتوانست مانع از بازگشت آوارهگان به وطنشان شود .همچنین تودههای
مردمی در خارج از لبنان با برپایی تظاهرات در نقاط مختلف دنیا به حمایت از مقاومت پرداختندد
که باعل تقویت روحیه مقاومت شد (حسن خلیل.)300 11301 ،
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مرحله چهارم-تاثیرات دورة بعد از بحران
 .1پیامدهای جنگ 33روزه بر منطقه و جهان
این بحش به مرحله پس از بحران و عواقبی که پس از آن ناشی میشدود اشداره مدیکندد؛ تمدامی
بحرانها در یک یا چند سطح پیامدهایی دارند (برچر.)3011312 ،
الف) امتیازات و پیامدهای جنگ  33روزه
امتیازات کسب شده برای حزبالله؛ پس از 33روز جنگ با صدور قطعنامه 1101سازمان ملل ایدن
جنگ خاتمه یافت .پیامدهای این جنگ عبارتاند از 1
 ناکامی رژیم صهیونیستی در آزادی اسرای نظامی خود 1جنگ در حالی به پایان رسدید کده اسدرای
رژیم صهیونیستی همچنان در دست حزبالله باقی ماندند .قطعنامه  1101تنها بر آزادی اسرا تأکید
کرده بود .بعد از جنگ ،حزبالله موفق به تحمیل همه خواستههای خود بر رژیدم صهیونیسدتی و
آزادسازی همه اسرای لبندانی در بندد رژیدم صهیونیسدتی شدد( .)Ruhayem,2016:10رژیدم
صهیونیستی حتی توانایی آزادی اسیر خدود از دسدت گدروه فلسدطینی حمداس را هدم نداشدت
(شیروانی .)111-112 11310 ،در یک نظرسنجی در خصوص آتش بس در داخدل سدرزمینههای
اشغالی تنها  32در صد مردم موافق این اقدام بودند و بیش از پنجاه درصد مردم مخالف آن بودند،
این نشانه از عدم موفقیت نزد افکار عمومی مردم بود (.)Ben meir, 2009:15-29
 ناکامی نابودی سلاح مقاومت 1رژیم صهیونیستی و آمریکا و مخالفان داخلی حزبالله در هدفشان
برای خلع سلاح مقاومت با وجود قطعنامه  1101ناکام ماندند ( .)Stead,july12,2018نشدریه
نداءالمقاومه در شماره  40صفحه  1به نقل از تزیپی لیونی ،وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در زمان
جنگ  33روزه مینویسد« 1هیچ قدرتی در جهان قادر به خلع سلاح حزبالله نیست» (شدیروانی،
 .)13-120 11310این جنگ و قطعنامه  1101نه تنها حزبالله را نتوانست خلع سلاح کندد؛ بلکده
حزبالله مجهزتر شد (عفرون.)2002/1/11 ،
 خروج انحصار قدرت در لبنان از دست عوامل آمریکا 1پس از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ
 33روزه انحصار قدرت از دست عوامل آمریکایی در لبنان خارج و پیروزی ائتلداف  1مدارس در
انتخابات بعدی و تغییر اکثریت به نفع آنان شد .این جنگ سبب شد در سالهای بعدد طرفدداران
جریان مقاومت کرسدیهایی در انتخابدات شدهرداریها و مجلدس بده دسدت آوردندد (حطدیط،
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.)2011310
شخصی بیطرف و مورد حمایت حزبالله لبنان بود بده ریاسدتجمهوری رسدید .وی پدس از بده
قدرت رسیدن هرگز خواهان خلعسلاح مقاومدت نشدد .روابدط سدوریه و لبندان کده بدر سدر تدرور
رفیقحریری قطع شده بود با سفر میشل سلیمان به دمشق از سرگرفته شد (رضوی.)23-33 11302 ،
 احقاق حقوق و خروج اشغالگران از جنوب لبنان 1از اهداف رژیم صهیونیستی قبل از جنگ ،تبدیل
کردن جنوب لیطانی به محلی دورافتاده و خالی از سکنه بود که با مقاومت مردم لبنان ایدن هددف
رژیم صهیونیستی محقق نشد و امتیداز دیگدری بدرای حزباللده لبندان شدد (بدزی.)30111301 ،
حزبالله توانست مباحثی مانند مزارع شبعا که به فراموشی سپرده شده بود را دوباره احیدا کندد و
موضوع اسرای لبنانی در قطعنامه  1101گنجانده شود (خسروشیری.)10211310 ،
ب) امتیازات کسب شده برای رژیم صهیونیستی
 oرژیم صهیونیستی ادعا میکند ،نیرویهای دریایی اروپایی را برای کنترل بر سواحل لبنان به این
منطقه کشانده و مانع دستیابی حزبالله به سلاح شده است.
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 تسلیمشدن جریان حاکم برای ایجاد دولت وحدت ملی 1میشدل سدلیمان فرماندده ارتدش لبندان کده

 oممنوعیت وجود هرگونه سلاح غیر رسمی در منطقه جنوب لیتانی 1آنچه بدر روی کاغدذ آورده
شد با آنچه در عمل رخ داد ،همخوانی ندارد؛ زیرا اگر این اتفاق بر اساس قطعنامده  1330و
در نتیجه جنگ  33روزه عملی میشد ،رژیم صهیونیستی پس از جنگ  33روزه لحظهای در
نابودی و حمله دوباره به حزبالله درنگ نمیکرد.
 oنق

غیر رسمی مشروعیت حزبالله 1رژیم صهیونیسدتی مقاومدت را هیچگداه بده رسدمیت
کنند (حطیط.)21 11310 ،

نشناخته بود که بخواهند مشروعیتش را نق

ج) پیروزیهای حزبالله در داخل سرزمینهای اشغالی
گزارش دو گانه اعلامی و طبقهبندی شده قاضی وینوگراد ،رژیم صهیونیستی پدس از جندگ ،گدروه
تحقیقی را برای یافتن علل ناکامیاش در جنگ به ریاست ژنرال بازنشته ارتش وینوگراد تشکیل میدهد.
کمیته بررسی علل شکست در جنگ  33روزه ،پس از تحقیقدات خدود در  30آوریدل  2001گدزارش
طبقهبندی شدهای را در  200صفحه ارائه کرد ( .)Matthews,2008: 60در ایدن گدزارش بده علدل
شکست اشاره میشود و هر یک از مسئولان درگیر در جنگ تلاش کردند تقصیر شکستهای ناشی از
جنگ را به گردن دیگری بیندازند.
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د) نظامی
 .1با اصابت اولین موشکهای حزبالله در جنگ  33روزه به عمق دشمن صهیونیستی و ناتوانی دولت
صهیونیستی در توقف حملات موشکی حزبالله ،ضعف ارتش رژیم صهیونیستی را نشان داد (گوکسل،
 .)131 11310متزلزلشدن اعتماد مردم و رهبران سیاسی به ارتش و فرماندهان ،از دیگر پیامدهای جنگ
برای رژیم صهیونیستی است (فضائلی.)11-140 11301 ،
 .2همچنین به دنبال مطرحشدن حزبالله به عنوان قددرت منطقدهای قاعدهسداز در سدالهای اخیدر
(غفوری )231-232 ،13001و با فروپاشی راهبرد نظامی غاصب ،رژیم صهیونیستی در برابدر معادلدۀ
جدیدی به نام بازدارندگی قدرار گرفدت .یکدی از معادلدات بازدارنددگی مقاومدت ،تدوان موشدکی
حزبالله است و در پی آن ،برای نابودی توان موشکی حزبالله ،طدرح گنبدد آهندین مطدرح شدد.
تاکنون گنبد آهنین به طور کامل جواب نداده است (پیدام آفتداب .)1312/10/21 ،تقویدت ندامتوازن
نیروی هوایی ارتش صهیونیست و تضعیف نیروی زمینی ،اشتباهی بود که ناکارآمدی نیروی هدوایی
را در جنگ سال  2002نمایان کرد.
 .3نخست وزیر اولمرت اعلام کرد که «ما در این جنگ پیروز نشدیم» (کدمون )2002/1/11 ،به عبارتی،
ما شکست خوردیم».
 .4مهمترین پیامد جنگ را در ابعاد داخلی میتوان در گفتگو با رئیس سرویس امان پیدا کدرد .او اعلدام
کرد احساس عمومی احساس شکست در این جنگ است .هر چند که ما دربارة پیروز نشدن صدحبت
میکنیم (وایتس.)2002/1/11 ،
سیاسی


مطرح شدن دوبارة سؤال دربارة وجود و بقای رژیم صهیونیستی 1چندین پرسشدی هرگدز قبدل از
جنگ  33روزه مطرح نبوده است؛ تضعیف اعتماد به نظام حاکم از نگاه مردم یک پیامد خطرناکتر
به نظر میرسد (بنزمان.)2002/1/2 ،



بیاعتمادی ارتش رژیم صهیونیستی به مسئولان سیاسی این رژیم 1ارتش تأکید داشت که مسدئولان
سیاسی این رژیم در جنگ  33روزه سال  2002ضعیف و ترسو بودند و سبب متزلزل شدن اعتماد
مردم به رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی و پیدایش بحران رهبری سیاسی در رژیدم صهیونیسدتی
شدند (فضائیلی.)11-140 11301 ،
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استعفای مثلل جنگ در رژیم صهیونیستی ،ایهود باراک به جدای عدامیر پرتدز ،وزیدر دفداع شدد؛
سدددمت ریاسدددت حدددزب کادیمدددا و نخسدددتوزیری اسدددتعفاد داد (کدددروک11411311 ،و
 .)Erlanger,2009:25لیونی ،وزیرخارجه به جای اولمرت به ریاست حزب کادیما رسید تا از
سقوط کابینه اولمرت جلوگیری کند .شکست در این جنگ موجب شد تا مدوجی از بیاعتمدادی
عمومی و بحران کارآمدی نظامی ،سیاسی و امنیتی دولت رژیم صهیونیستی را فرا بگیدرد و باعدل
فروپاشی دکترین نظامی رژیم صهیونیستی نیز شد).(Salem,2006:5



غرب و همکاری بیشتر رژیم صهیونیستی 1این جنگ باعل زندگی سیاسی مجدد نتانیاهو شد و از
سال  2000تاکنون نخست وزیر ماند ) .(Harel, 2016: 12اگرچه با روی کار آمدن نتانیاهو در
سالهای بعد شاهد اختلاف نظر بین اروپا و آمریکا در طرح دو دولت به پایتختی قدس هستیم اما
اروپا هیچگاه حمایت خود را از این رژیم با توجه به شهرکسازی ،قطع نکرد .اروپا پذیریش طرح
دو دولت را مندوط بده توقدف شهرکسدازی کدرده اسدت ( Ashton,2011و Council of
 Europe,2018:5و .)Haaretz,2007
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اشکنازی به جای دان حالوتس به سمت ریاست ستاد ارتش رسید و اولمرت پدس از دو سدال از

همبستگی اروپا با این ژیم در حملات به غزه همچنان وجود داشت و هیچگاه حملات آن را علیه
دیگران محکوم ننمدوده اسدت .اروپدا رژیدم صهیونیسدتی را دوسدت و شدریک خدود مدینامدد
( O’Donnell,2016:10و  Nu’ariat,2009:232و .)Pardo and Peters,2010:67
همکاری و هماهنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر محدور مقاومدت پدس جندگ  33روزه
بیشتر شده است و جنگ  2011علیه سوریه به عنوان یکی از اعضا محور مقاومدت یکدی از ایدن
همکاریها است ( Nakhleh,2007:8و .)2016:11 Ruhayem ,

ها) پیامدهای فرا منطقهای جنگ  33روزه سال  -2002پیروزیهای فرا منطقهای حزبالله
تقویت جایگاه متحدان منطقهای ،یعنی ایران ،سوریه و حماس از جمله پیامدها است (محمدصالح،
 13312002و مرکبی .)21011303 ،پس از جنگ ،فشارها بر سوریه کاهش یافت و دولت میشل سلیمان
طرفدار قدرت رسید .ضمن جنگ  2002این مطرح شد که یک همپیمانی دفاعی میان کشورهای بزرگ
و بهویژه میان آمریکا و انگلیس با رژیم صهیونیستی ،ترکیه ،عربستان ،مصر ،اردن و شیخنشینهای خلیج
فارس برای مقابله با ایران و همپیمانانش در منطقه لازم و ضروری است (شالوم.)2002/1/21 ،



67

فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1444

و) امنیتی
تقویت جایگاه امنیتی و سیاسی گروههای مقاومت همانند حماس 1پیروزی حزباللده لبندان باعدل
افزایش روحیۀ و جایگاه جریانهای مقاومت در فلسطین شد (موسدوی بجندوردی)110-113 11301 ،
قطع نشدن موشکباران حزبالله پس از پایدان بمبداران مجموعدۀ اهدداف رژیدم صهیونیسدتی ،نشدانۀ
شکست اطلاعاتی در جنگ و استفاده حزبالله از روشهای بسیار متفاوت به نام جنگ نامتقارن اسدت
(بیدل و فریدمن13 11310 ،و خواجه 10311311 ،و شالوم.)2002/1/21 ،
ز) اقتصادی
رژیم صهیونیستی حدود 2میلیارد دلار هزینه کرد تا رزمندگان حزبالله را از میان ببرد؛ امدا در ایدن
هدف هم ناکام ماند (الحافظ.)11111310 ،
نق

اصول اخلاقی یا فروپاشی اخلاقی رژیم صهیونیستی 1همانگونه که جنگ شایسدتگیهای اخلداقی

حزبالله را نشان داد (بیدقی ،)1111303 ،در رژیم صهیونیستی رذایل اخلاقی اشغالگران خود را نمایان کرد.
 .2نقش بازیگران جنگ  33روزه
بازیگران شامل افراد ،گروهها و دولتهایی هستند که در چگونگی تصمیمگیری یک کشور در افزایش یا
کاهش منافع ملی آن تأثیرگذارند (قوام.)141 11300 ،


احزاب و گروههای داخل لبنان 1در داخل لبنان برخی از افراد تأثیرگذار و همچنین برخی گروهها
از حزبالله حمایت کردند و برخی هم به صورت غیرعلنی با موضدعگیریهای خدود حمایدت
خود را از غرب و رژیم صهیونیستی نشان دادند (پگاه حدوزه 1302/02/11 ،و نصدرالله11310 ،
 .)121-121حزبالله از یک حزب محلی به قدرتی منطقهای تبدیل شد که بدر ایدن اسداس در
سال  2013به سوریه وارد شد.

نتیجهگیری
اگرچه هدف از آغاز جنگ 33روزه رژیم صهیونیستی علیه حزبالله لبندان خلدع سدلاح و انحلدال
حزبالله و روی کار آوردن دولت همسو با مقاصد خود بود؛ اما حزبالله با بدهکارگیری روش جندگ
نامتقارن ،مانع دستیابی رژیم صهیونیستی به اهدافش شد .این روش جنگ مهمتدرین عامدل پیدروزی
حزبالله در جنگ 33روزه بود .شیوة مبارزه جنگ نامتقارن به مسئلهای بسیار مهم برای محافل نظدامی
68

غرب بهویژه آمریکا تبدیل شد .این درحالی بود که رژیم صهیونیستی قبدل از شدروع جندگ 33روزه از
را به نفع خود رقم میزد؛ ولی حزبالله لبنان با ترکیب روشهای خلاقانه و مهارتهای خدود در ایدن
جنگ با وجود برتریهای تسلیحاتی و تجهیزات نظامی پیشرفته ،باعل مهار و شکست ارتش این رژیم
شد و آنها را به تغییر دکترین نظامی خود در برابر حزبالله لبنان وادار کرد؛ بر این اساس ،رفتار حزب-
الله در این جنگ ،آن را با بسیاری از ارتشهای دولتدی در جندگهدای برونمدرزی متفداوت سداخت.
حزبالله به خوبی نشان داد که چگونه یک نیروی نظامی کوچک که شانس پیروزی در جنگ متعارف
را ندارد ،میتواند با ترکیبی از تاکتیکهای جنگی ،ندامنظم و ایدذایی و اسدتفاده خلاقانده از سدلاحهدای
کوچک و روشهای غیر قابل پیشبینی ،نیروی نظامی متعارف و پیشرفته رژیم صهیونیستی را به زانو در
آورد که از پشتیبانی فناورانه ارتش آمریکا نیز برخوردار بود .همانگونه که در مرحله سوم مدل مدیریت
بحران مایکل برچر در متن پژوهش اشاره گردید شیوة جنگ نامتقارن ،حزبالله لبندان را در جندگ 33
روزه پیروز کرد و باعل شکست دشمن شد و نقطده عطفدی در دشدمنی بدین رژیدم صهیونیسدتی بده
نمایندگی از غرب و حزبالله به نمایندگی از امت اسلامی نمایان سداخت؛ بدا عددم دسدتیابی رژیدم
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لحا ،نظامی از برتری کامل نسبت به کشورهای عربی برخوردار بود و با این برتری نتایج این جنگهدا

صهیونیستی به هیچ یک از اهداف آشکار و پنهان از پیش تعیین شدة خود ،نه تنها طرح منطقده جندوب
غرب آسیا بزرگ را پیش نبرد؛ بلکه از هدف حداکثری نابودی حزبالله لبنان تا اهداف حدداقلی خلدع
سلاح این حزب نیز تحقق نیافت .حتی دستیابی به هدف عقبراندن حزبالله به شدمال رود لیطدانی
نیز محقق نشد و رژیم صهیونیست را با ناکامی و وقفۀ جدی مواجه ساخت .شکست «طرح خاورمیاندۀ
بزرگ» در جنگ  2002واقعیتی است که به آمریکا و رژیم صهیونیستی فهماند ،دیگر آمریکا مثل گذشته
ابرقدرت بیرقیب در خاومیانه نیست و حتی با وجود متحدان اروپاییاش و نهادهدای بینالمللدی و بدا
دستاویز قطعنامه  1330و 1101شورای امنیت قادر به تحمیل ارادة خود بر کشدورهای سلطهسدتیز ایدن
منطقه نیست .این شیوه جنگ بدرای مبدارزان مسدلمان و غیرمسدلمان و بدهویژه مبدارزان فلسدطینی در
سرزمینهای اشغالی الگو شده است و امروزه در دانشکدههای افسری جهان به عنوان الگویی ندوین در
واحدهای درسی گنجانده شد .تعمیق شکافهای سیاسی ناشی از جنگ 33روزه نشان داد که پس لرزه-
های سیاسی آن تا الان نیز در سرزمین اشغالی فلسطین ادامه دارد به گونهای که طدی دو سدال اخیدر بدا
برگزاری چهار انتخابات پارلمانی قادر به تشکیل دولت پایدار نشد .حزبالله لبنان با این شدیوه جنگدی
نوین به عنوان بازیگری مؤثر با توان بازدارندگی بالا در معادله منطقه جنوب غرب آسیا نمایان شدد و بدا
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ضمائم
جدول خسارتها جنگ 2002م و نظرسنجی در رژیم صهیونیستی

آمارهایی اعلامی در لبنان و رژیم

لبنان

رژیم صهیونیستی

خسارتهای مالی

3/3-2/3میلیارد دلار

 3/1میلیارد دلار

طول مدت جنگ

33روز

33روز

تعدادموشکهای شلیک شده

به لبنان

3010به اسرئیل

تعداد کشتههای نظامی

100

111

تعدادکشتههای غیر نظامی

1100

30

تعدادمجروحان

--

3000

تعداداماکن تخریب شده

1000خانه143 ،پدل روگدذر،

صهیونیستی

2000مراکددز خدددماتی ماننددد
بندر ،فرودگاه ،کارخانۀ بدرق و
آب ،ضاحیه جنوبی بده شدعاع
یک کلیومتر ،خطوط تلوزیدون
و رادیو ،آنتن تلفن همراه،
تعدادسربازان حاضر در جنگ
تعدادبمبهای به کار رفته علیاه
طرف مقابل
تعداد سورتی حملات هوایی
تعدادساعت حرکت کشاتیهای
جنگی
تعداد اهدافی که مورد حمله قرار
74

 2000خاندددده و سدددداختمان
آپارتمانی تخریب شدد0000 ،
مورد دیگر آسیب دید خسارت
و تخریددب  400تجارتخاندده و
مدرسه

---

30000

---

113000

---

13000

---

100
1000

گرفتند
آوارگان جنگی

023334

300000

بالگردهای منفجر و ساقط شده

---

3

---

مرکاوا40

انهدام تانکهای مرکاوای رژیام
صهیونیستی
کاهش تولید ناخالص

1/0درصد

کاهش یا افزایش محبوبیت سران

اولمرت نخست وزیر از 11بده

پس از جنگ پس از نظر سانجی

 ،40دانحالوتس رئدیس سدتاد

در رژیاااام صهیونیسااااتی و

به 44درصد کاهش ،عامیرپرتز

لبنان(اعداد به درصد)

وزیر دفاع از  21به 21

سهم مسئولان در شکست

اولمدددرت  ،40حدددالوتس ،10
عامیر پرتس41
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انهدام کشتی رژیم صهیونیستی

---

1

رژیم صهیونیستی30و حدزب-

نظر سنجی در مورد پیروز جنگ

اللددده ،30شکسدددت رژیدددم
صهیونیستی
منبددع( 1حسددیب 2211310 ،و بلقزیددز 14311310 ،و ادندداور 1112002 ،و الحددافظ 11111310 ،و مجلدده
دراسات باحل و الخادم 11211300 ،و
Ruhayem,2016:10و  Stead,2018:10-35و 2016

July

15

Haines-Young,

) Kotia and Edu-Afful, 2014:20-30و Karon, Aug. 15, 2006و www.reuters.comو
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