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  چکیده

تـرین   دهد ابزار نظامی اصلی تاریخ سیاست خارجی اسرائیل و امنیت ملی آن نشان می

یابی به موجودیت سیاسی تا امنیت آبـی و   وسیله تحقق اهداف سیاسی بوده است. از دست

این ابزار نظامی بوده که وسیله کسب آنها بـوده اسـت.    ،یابی به صلح از بازدارندگی تا دست

 درنـاتوانی  ناشـی از  هاي سیاسی و امنیتی خـود را   و امنیتی اسرائیل ناکامیدستگاه سیاسی 

و هرگاه آوري نظامی مناسب تحلیل کرده  تهدیدات نوظهور به سبب نبود فنگویی به  پاسخ

اي که بتواند موجب  آوري نظامی به گونه بر توسعه فن ،کند میبستی امنیتی برخورد  که به بن

هـایش بـا    رغـم توفیـق   تـداوم ایـن رویکـرد بـه    کند.  کسب پیروزي نظامی شود تمرکز می

  شده که بررسی آن موضوع پژوهش حاضر است.  ها و تردیدهایی نیز مواجه محدودیت

  

روزه،  33آوري نظامی، تهدیـدات امنیـت ملـی، اسـرائیل، جنـگ       فن ها: کلیدواژه

   روزه.22جنگ 

                                                                                                                                               
  دانشگاه تهران * دانشجوي دکتري علوم سیاسی

  ، واحد علوم و تحقیقاتاسالمی دانشگاه آزاد کارشناس ارشد علوم سیاسی** 
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  آوري اهداف سیاسی، ابزار نظامی و نقش فن مقدمه:

هاي تاکتیکی نظـامی، شـاهد    هاي اسرائیل در هنگام رویارویی با برخی ناکامی تاریخ جنگ

فرآیندي تکراري بوده است. اختراعات تکنولوژیک جدید در حوزه نظامی به سرعت بـه  وقوع 

هاي رخ داده شوند. از همین روست کـه از   اند تا بتوانند مانع تکرار شکست خدمت گرفته شده

گیري سیاست  گران امنیتی، نظامی و سیاست خارجی اسرائیل، دستگاه تصمیم دیدگاه برخی تحلیل

آوري نظامی در جنگ به عنوان ابزار سیاسی با کارائی بـاال   لی اسرائیل به فنخارجی و امنیت م

همواره حکومـت در اسـرائیل ایـن     ،به عبارت دیگر .)Bola, 2004: 51-53( نگریسته است می

ه ابـزار پیـروزي نظـامی را در اختیـار     آوري نظامی داشته اسـت کـ   هاي فن مطالبه را از مجتمع

شده توسط دستگاه سیاسـی   ریزي قرار دهند تا آنان نیز اهداف برنامه» نیروهاي دفاعی اسرائیل«

ـ تـرین ا  دهد ابزار نظـامی مهـم   هاي اسرائیل نشان می نگاهی به تاریخ جنگرا عملی کنند.  زار ب

نقـش   ،)1967در جنگ شـش روزه (  ی و امنیت ملی اسرائیل بوده است.تاریخ سیاست خارج

گیـري، سـرعت عمـل و تحـرك      برتـري اطالعـاتی، غافـل   ها،  آوري نسبت به نقش تاکتیک فن

جنگ و ) 1970-1967جنگ فرسایشی با مصر ( ازاما  ،)Glazer, 2001: 18-22( محدودتر بود

. در دشواره اصلی دستگاه امنیتی اسـرائیل بـود   ،آورانه به شکست نظامی پاسخ فن) 1973یوم کیپور (

هـاي   کـه از سـوي قـایق    1هدف چند موشک ضد کشتی روسی استایکس» ایالت«ناوشکن  ،1967

قرار گرفت و غرق شـد. بالفاصـله صـنایع نظـامی      ،انداز مصري کالس اوزا شلیک شده بود موشک

 هـاي ضـد   و تولیـد موشـک   2کشـتی لـوز   هاي ضد هاي خود براي جایگزینی موشک اسرائیل برنامه

گیـر   در سیسـتم هـدف  هاي ایجاد اختالل  تولید سیستم ،از کرد. به عالوهآغ 3بلندتر گابریل کشتی برد

کننـده نیـروي    ها به برتري مبهـوت  گردید. این کوششراداري براي انحراف موشک دشمن نیز آغاز 

انـداز سـوري    پـنج شـناور موشـک    ،: در نبرد الذقیهامیددریایی اسرائیل در طول جنگ یوم کیپور انج

سه شناور جنگی مصر غـرق   ،در نبرد بالتیمغرق شدند بدون آنکه هیچ شناور اسرائیلی آسیب ببیند. 

   .)Rabinovich: 1988, 256-262( ها آسیبی متحمل شوند شدند بدون آنکه اسرائیلی

                                                                                                                                               
1. Steiks 
2. Luz 
3. Gabriel 
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هاي جدیـد   آمده بر ارتش اسرائیل در طول جنگ یوم کیپور نیز مبناي نوآوريصدمات وارد

ل خسـارت از  مـ قرار گرفت. نیروهاي زرهی اسرائیل در طول این جنگ به شـدت متح  نظامی

هاي رزمندگان مصـري و سـوري قـرار     آر.پی.جی هفتو  1تانک ساگر هاي ضد انب موشکج

تانک منهدم شد و صدها فروند دیگر آسیب دید. پدافند هـوایی مصـر و    400بیش از گرفتند. 

ئیلی را به زیر کشید و به تعـداد دیگـري هـم آسـیب زد     فروند هواپیماي اسرا 102سوریه نیز 

)Rabinovich, 2005: 495-496(.   

آورانه مهمی  مبناي دستاوردهاي فن ،شدن چنین صدماتی لمتالش براي ممانعت از تکرار متح

آساي اسرائیل در حمله  امی را رقم زد و موجب پیروزي برقتوسط اسرائیل گردید که انقالبی نظ

ا طراحی انقالبی (زره صدمات زرهی موجب ساخت تانک مرکاوا بگردید.  1982 سال به لبنان در

هـاي   تکه، برجک با زاویه پیشانی کم و کامپیوترهاي کنترل آتش دقیق) آن شد. زرهمدوالر چند

تانک پیش از  هاي ضد انفجار گلوله) که موجب Explosive Reactive Armorانفجاري واکنشی (

یـا   7تانکی ماننـد آر.پی.جـی    هاي ضد ها نصب گردید تا سالح شدند بر روي تانک نفوذ در زره می

هاي سرامیکی انفجاري با منفجرشدن پیش از اصـابت   زرهموشک ساگر را به راحتی از کار بیاندازد. 

 ضـد  هـاي  سـالح رگبـار  اندازد.  کند و از کار می گلوله ضد زره به زره اصلی تانک، آن را منفجر می

گذاري و بـه کـار گـرفتن     مینهاي اسرائیلی نکرد.  سربازان سوري و الفتح اثر چندانی بر تانک تانک

اي  ها را با فاصله که این بمب D9هاي کنار جاده هم با به کارگیري گسترده بولدوزرهاي زرهی  بمب

نبردهاي در هاي زرهی اسرائیل را متوقف کند.  توانست حرکت ستون روبیدند نیز دور از از مسیر می

جنگنـده سـوري    86تـا   82 ،بـود. در نبـرد هـوایی دره بقـاع     توفیق اسرائیل به مراتب بیشتر ،هوایی

پس از آن هم تنها یک هواپیمـا بـا    هوایی سوري نیز منهدم گردید. سامانه ضد 30سرنگون شدند و 

هـاي اخـالل الکترونیـک     هواپیماهاي بدون سرنشـین و غـالف   هوایی سوریه ساقط شد. آتش ضد

هـا   ساخت اسرائیل در از کار انداختن نیروي هوایی و پدافند هوایی سـوریه و کسـب ایـن پیـروزي    

  .)Grant, 2002: 58-62( نقش اساسی داشتند

آوري نظامی به شکست در عرصه نظامی، رهیافت اصلی  گویی سریع فن پاسخ ،به طور کلی

پیروزي در عرصـه سیاسـی    ،بود. مطابق با این نگرشگیري امنیت ملی اسرائیل  دستگاه تصمیم

                                                                                                                                               
1. AT-3 Sager 
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بدون پیروزي در عرصه نظامی قابل تصور نیست و پیروزي در عرصه نظامی تنها با برتـري در  

اسرائیل با جمعیت کم و امکانات محدود خود در برابر تنـوع  آید.  آوري نظامی به دست می فن

وري نظـامی  آ تنها به اتکاي این فن ،اند دهمنابع تهدید و دشمنان پرشماري که آن را محاصره کر

  تواند به پیروزي نظامی و در نتیجه توفیق سیاسی و امنیتی دست یابد.  برتر می

  

  نوینهاي  آوري : جنگ نامتقارن و فنمشکالت جدیدالف. 

هـاي   اسرائیل دچار مشکالتی از ناحیه رویارویی بـا گونـه   1980از اواخر دهه  ،با این حال

) و 1993-1987اول ( اسرائیل نخست در جریـان انتفاضـۀ  جدیدي از تهدیدات نظامی گردید. 

و جنگ چریکی نامتقارن عملیات نظامی  با موج حمالت انتحاري، 1990 ۀسپس در سراسر ده

و  1گیرانـه  جنـگ پـیش   ،در اسـتراتژي امنیـت ملـی اسـرائیل    هاي غیردولتی مواجه شـد.   گروه

(به معنی پاسخ به هر حمله محدود با مقیاسی چنـدین برابـر    3وسیع تالفیعنصر ، 2دستانه پیش

محسـوب   ایـن رژیـم  هـاي امنیـت    سـتون  ،بازدارندگی در دو سطح عام و خـاص و  تر) وسیع

قـدرت از  ابرتصویر یـک   قبوالندنبراي اسرائیل تالش  ،به ویژه در بحث بازدارندگی. شوند می

و تأکیـد بـر تالفـی وسـیع در      زدن بـه جنـگ   دسـت براي بازداشتن آنها از  دشمنانشنزد  خود

. اسرائیل بر آن بود تا از این طریق بود ،اسرائیل به زیر پا نهاده شوند» خطوط قرمز«صورتی که 

امـا شـدت و    ،توانند شروع جنگ را انتخـاب کننـد   چند آنها مینشان دهد که هر دشمنانشبه 

   .)Rodman, 2001کند ( ن میمیدان جنگ را اسرائیل تعیی

این بازدارندگی متعارف اسرائیل اعتبار خود را از طریق بـه کـارگیري مکـرر زور تقویـت     

خود را به خوبی نشان دهد. تالش بـراي اجـراي    ةکرد و در نهایت هم توانست اثر بازدارند می

گردیـد.   مـی ترین بنیان امنیت ملی اسـرائیل محسـوب    مهم ،شگرد تهاجمی پس از بازدارندگی

آوردن  شـده علیـه اسـرائیل، بـه دسـت      ریـزي  هشدار زودهنگام نسبت به هرگونه تهاجم برنامـه 

 ،ارکان این شگرد تهاجمی بودنـد. در جنـگ یـوم کیپـور     ،پیروزي قاطع و سریع و خوداتکایی

                                                                                                                                               
1. preventive 
2. preemptive  
3. massive retaliation  
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اعراب ناموفق  ۀآگاهی از حمل پیش اسرائیل از بازدارندگی اعراب در آغاز جنگ ناتوان ماند، در

تلفـات نظـامی    ،گونـه  ست جنگ را به سرعت ببرد. به همینگیر شد و باالخره نتوان ود و غافلب

 ۀاین اندیش ،به ویژه هواپیما و تانک) ،باالي اسرائیل (چه در بعد انسانی و چه در بعد تجهیزاتی

را اي باشد که به خوبی اهداف سیاسی  تواند وسیله که نیروي نظامی می را استراتژیک اسرائیلی

اسرائیل دریافـت کـه بـدون حمایـت و      ،از سوي دیگر د.کردچار تردیدي جدي  ،برآورده کند

نخواهد توانست به پیـروزي نظـامی دسـت     ،هاي بزرگ و در اصل ایاالت متحده کمک قدرت

اسـرائیل   ،با ایـن حـال  نمود.  یابد. موضوعی که انگاره خوداتکایی اسرائیل را دچار پرسش می

امـا   ،چه به پیروزي سیاسی دست نیافـت عراب را با موفقیت دفع کند و اگراتوانسته بود حمله 

کـه   رسـانده بـود  بـه ایـن نتیجـه    را هاي عرب  دولتبود. جنگ یوم کیپور پیروز نظامی میدان 

و مبانی استراتژي امنیت ملی اسرائیل پابرجا  توان اسرائیل را در جنگ متعارف شکست داد نمی

دره بقـاع  لبنـان و نبـرد    1982گیـري بـا جنـگ     این نتیجـه  .)Inbar, 2008: 3-23( باقی ماندند

هاي جنگ نامتقارن علیـه اسـرائیل در جنـوب لبنـان و منـاطق       اما ظهور شیوه ،تر شد مستحکم

  .)181-177 :1391(پرتو و کریمی،  نگرشی را سست نموداشغالی فلسطین چنین 

دستی نظامی علیه  امکان پیش ختار به شدت مخفی،احزب اهللا، حماس و جهاد اسالمی با س

کردن یا بازدارندگی را به مفهومی  طلبانه آنان، تالفی خود را کاهش داده بودند و روحیه شهادت

هـاي مبتنـی بـر بازدارنـدگی در      موفقیت تمامی اسـتراتژي معنا در برابرشان بدل ساخته بود.  بی

ایـن  همگـی  تحقق  ،مکاريهاي درگیر بستگی دارد و در فقدان این ه به همکاري طرف نهایت

در برابـر   »یپـذیري بازدارنـدگ   امکان« فقدان .)Gray, 2003: 18( است مورد تردیدها  استراتژي

 پـردازان بازدارنـدگی اسـت    یید نظریـه اي مورد تأ مسئله ،جهاديبازیگران غیردولتی نامتقارن و 

با وسایل ابتـدایی خـاك   و از نزدیکی مناطق مرزي  جهاديهاي  گروه .)207: 1386 (فریدمن،

انـدازهاي چنـدتایی و    راکـت ، انـداز  اسـتفاده از خمپـاره  دهنـد. بـا    مـی اسرائیل را هدف قـرار  

قیمت و از نظر تلفات انسانی و نیز اثر روانی قابل  ارزان حمالت مکرر، ،ضد تانک هاي موشک

   .ندتوجه علیه اهداف اسرائیلی انجام داد

تکیه بـر دو عنصـر صـرف منـابع انـدك و فشـار روانـی         تر با طرف ضعیف ،در جنگ نامتقارن

 (مکنـزي،  دست یابد - رغم شکست در هر نبرد نظامی بهحتی  - تواند به اهداف استراتژیک خود می
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مناطق کوهستانی و یا با پوشش گیاهی بکشـد کـه    هاي شهري، اگر فضاي نبرد به محیط .)5: 1382

زان تلفات ارتش سـرکوبگر و ضـد شـورش افـزون     می ،ثر و مرگبار باشدؤهاي م مناسب انجام کمین

لجسـتیک   برتـري اطالعـاتی،   قدرت مانور، قـدرت آتـش و درگیـري دقیـق،     ،به عالوه خواهد شد.

- 71 :1382 (مکنـزي،  نیروهاي آن نیز به شدت محدود خواهـد شـد   جانبۀ کز و محافظت همهمتمر

) را در هم بشـکند و  2005- 2000) و دوم (1993- 1987انتفاضه اول (گرچه اسرائیل توانست  .)72

 - غربی و نوار غزه موفق باشـد  ۀدر عملیات ضد شورش و غلبه بر جنگ چریکی در کرانبعدها نیز 

فلسطین  ۀدر برابر دو انتفاضاما  ،)Cohen, 2009: 17-18( - اند کم آن طور که برخی ادعا کرده دست

با چـالش   جامعه و ارتش اسرائیل عمیقاً ،شدت آن و گستردگی میدانی آن ،شدن نبرد به دلیل طوالنی

. نگاهی بـه آمـار تلفـات اسـرائیل در ایـن      رخ داد یمشابه ۀتجربنیز لبنان  جنوب در رو شدند. هروب

 60غیرنظامی و  100اسرائیلی ( 160د: در انتفاضه اول تنها شااین موضوع ب مؤیدتواند  ها می درگیري

شدگان اسـرائیلی بـیش از هـزار     در حالی که در انتفاضه دوم تعداد کشته ،امنیتی) کشته شدندنیروي 

گذاري خارجی بـه   نیروي امنیتی) بود. صنعت توریسم و سرمایه 300غیرنظامی و بیش از  700تن (

   .) :Inbar, 2008 54-39( تحریم کاالهاي اسرائیلی اوج گرفتشدت آسیب دید و 

ی (ماننـد فـتح و جبهـه خلـق) در     هاي غیردولت با فعالیت سازمان جهاديهاي  فعالیت گروه

از تسلیحات  ،ها چنانکه در ادامه توضیح خواهیم داد هاي قبل تفاوت مهمی دارد: این گروه دهه

حمـالت اسـرائیل مقاومـت و     برند؛ در برابـر ضـد   ثرتري سود میؤهاي م تر و تاکتیک پیشرفته

هاي  زیرساختاند جنگ را به درون اسرائیل بکشانند و  د؛ توانستهان ماندگاري بیشتري نشان داده

  حیاتی اسرائیل را به صورت مکرر و مرگباري هدف قرار دهند.

  

  هاي کارآمد  ها و تاکتیک دشمنانی با سالحب. 

جست، انتفاضـه   هاي نافرمانی مدنی بهره می از روش اگر انتفاضه اول، قیامی بود که عموماً

هـاي   از تفنـگ هاي جنگ چریکی کارآمدي علیه اسـرائیل بـود.    کار بستن روشدوم عرصه به 

هـاي کنـار    هـاي قسـام و بمـب    شده، موشـک  گذاري انتحاري حساب تیرانداز، کمین، بمب تک

اي استفاده شد و تلفات و صدمات قابـل تـوجهی بـه اسـرائیل کـه       به صورت گسترده اي جاده



 159ـــــــــــــــــــــــــــــــــ... ترین پاسخ آوري نظامی به مثابه اصلی توسعه فن

لسطینی توانستند ) مبارزان ف2002وارد آمد. در سه مورد (فوریه و مارس  ،نمود ناپذیر می ضربه

سه تانک مرکاوا را به طور کلـی منهـدم کننـد و اعتبـار ایـن       ،هاي کنار جاده با استفاده از بمب

اعتبـار   هـایش بـی   اسطوره ایمنی جان سرنشینانش را با به هالکت رساندن هشت تن از خدمـه 

رچند سرکوب خونین آن توسط اسرائیل و احداث دیوار حائل گرد حاصل انتفاضه دوم هکنند. 

نشینی کرد. از این زمان، غـزه بـه    کرانه باختري بود، اما اسرائیل به طور کامل از نوار غزه عقب

  .)Eiland, 2010: 27-37(هاي اسرائیل بدل شد  محل حمالت مداوم به شهرك

ي از جدیـد بـه کلـی   ابعـاد   اسرائیل بااهللا،  با حزب 2006وسه روزه در سال  در جنگ سی

ال ؤمندي زرهی اسرائیل بـه زیـر سـ    توان ،بار آوري نظامی دشمن مواجه شد. براي نخستین فن

هاي دولت یهودي هدف قرار  رفت؛ شهروندان اسرائیل به صورت ملیونی آواره شدند؛ زیرساخت

  اسرائیل نفوذ هوایی کند. در دریا متزلزل شد و دشمن توانست به آسمان اسرائیل گرفت؛ برتري 

 1تانک بـا دو سـرجنگی   هاي ضد اهللا از موشک استفاده گسترده حزب ،ویارویی زرهیدر ر

تانکی که حزب اهللا  هاي ضد هاي تانک اسرائیلی گردید. موشک شدن حرکت ستون سبب متوقف

و در  وامپایر؛ RPG-29 Vampirمتیس؛  AT-14 Metis ؛AT-15 Kornetکرد (کورنت  استفاده می

زره واکنشی در  ،) با سر اولAT-5 Konkursهاي ارتقایافته موشک کونکورس  درجه بعدي نسخه

انداختند و با سر دوم و اصلی خود در زره اصـلی آن نفـوذ    هاي مرکاوا را از کار می بدنه تانک

تانـک  گرفتند. هرچند تنها دو  ها قرار نجاه تانک اسرائیلی هدف این موشککردند. بیش از پ می

هـا   تانـک که اما صدماتی  ،به خدمت بازگشتندو شده  منهدم شد و الباقی به تدریج تعمیر کامالً

ارتش اسرائیل  روانی که از درهم شکستن اسطوره مرکاوا بر روحیه نفرات لطمهخورده بودند و 

اهللا در طول جنگ بیش از دوهزار موشـک   حزب .بسیار قابل توجه و شدید بود ،وارد شده بود

هاي تجمع نفرات اسرائیلی شلیک کرد.  تانک به سوي خودروهاي زرهی، غیرزرهی و محل ضد

پیشروي ارتش اسرائیل ها به سبب برد باال و سرجنگی نیرومند خود به مانع مهمی در  این موشک

  .)Cordesman, 2007: 107-112 & Matthews, 2006: 43-53( بدل شدند

بالمنازع خود را از دست داد. براي نخستین بار از زمـان جنـگ   دریا هم اسرائیل برتري  در

 5کالس ساعر هانیت که از ناوچه  اور اسرائیلی به شدت آسیب دید.یک شن ،فرسایشی به بعد

                                                                                                                                               
1. Tandum Warhead 
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قـرار   ،اهللا بـود  اختیار حزب ساخت چین که در C-802کشتی  هدف یک تیر موشک ضد ،بود

نیرومند نتوانست از خود دفاع کنـد. ناوگـان    هاي دفاعی رغم دارابودن سیستمبه ه اوچگرفت. ن

اسرائیل پس از این صدمه مجبور به کاهش عملیات در طول سواحل لبنـان و افـزایش فاصـله    

حزب اهللا  ،مورد دیگر در یک .)Lambeth, 2011: 36(خود با خطوط ساحلی این کشور شدند 

توانست کشتی رانـی را در بنـادر    ي یونانی را هدف قرار داد. اگر حزب اهللا میریک کشتی تجا

صدمه اقتصادي، سیاسی و حیثیتی بزرگی بـه   ،شمال اسرائیل با این روش مختل و ناممکن کند

اســرائیل بــه دریــا همچــون عمــق  .)Cordesman, 2007: 131-133( آورد اســرائیل وارد مــی

 .)Raz, 2010: 21-22( نگرد استراتژیک خود و شاهراه رسیدن کمک از خارج می

بود. هواپیماهاي بدون  نیروي هوایی مقاومتبرداري از  پرده ،اهللا مندي حزب بعد دیگر توان

(تنها اهللا به کار رفتند  وسه روزه به تعداد بسیار کمی توسط حزب سرنشین هرچند در جنگ سی

اما با نفوذ بـه آسـمان اسـرائیل تاکتیـک جدیـدي بـراي        ،سرنشین ابابیل) فروند پرنده بی چهار

بودن، سـهولت در   زدن به اسرائیل را به کار بردند. هواپیماي بدون سرنشین به سبب ارزان ضربه

عالئـم راداري و   ،اختفا، نیاز به امکانات کم در به پرواز درآوردن و اندازه کوچک و در نتیجـه 

افکـن   حرارتی کمتر، در روش جنـگ نامتقـارن بسـیار کـاراتر از هواپیماهـاي جنگنـده بمـب       

 16-چند ابابیل نخست دچار نقص فنی شـد و دومـی توسـط یـک اف    . هرستندهدار  سرنشین

اما این تاکتیک در  ،تی در دست نیستو از عملیات دو مورد دیگر اطالعا اسرائیل ساقط گردید

بخش قابل توجهی از نیروي  دتوان آمیز می هاي فریب تر و همراه با روش صورت کاربرد گسترده

از شهرهاي اسرائیل به خود مشغول سازد و از شدت فشار بمبارن هوایی اسرائیل را براي دفاع 

  .)Lambeth, 2011: 133 & Cordesman, 2007: 105(هوایی اسرائیل بکاهد 

جلوه جدیدي از تهدید نظامی بود که هرچنـد   ،و راکتی نیروي موشکیاستفاده گسترده از 

اما هرگز در ابعاد وگستردگی  ،وسه روزه وجود داشت تجربه رویارویی با آن پیش از جنگ سی

مصر با چند موشک اسـکاد و سـوریه بـا تعـداد کمـی       ،1973در جنگ قابل قیاس با آن نبود. 

با تعداد بیشتري موشک اسکاد به  1991عراق در جنگ  موشک فراگ به اسرائیل حمله کردند.

ط و راکـت توسـ  فرونـد موشـک    3970اما این حمالت بـا شـلیک    ،خاك اسرائیل حمله کرد

وســه روز تفــاوت داشــت. نــاتوانی اســرائیل در  اهللا بــه خــاك اســرائیل در طــول ســی حــزب
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سکوي راکتی و موشـکی آن   126رغم آنکه  ،اهللا  ساختن کمپین موشکی و راکتی حزب متوقف

رغـم  بـه  حاکی از آن بود که  ،)Rubin, 2007: 12-13توسط نیروي هوایی اسرائیل منهدم شد (

(استفاده گسترده از هواگردهاي شناسایی بدون سرنشین با امکـان پـرواز   تکنولوژي برتر وجود 

هـاي جاسوسـی، رادارهـاي روزنـه ترکیبـی و       ساعته بـر فـراز منـاطق مشـکوك، مـاهواره      24

گسـترده در لبنـان، اسـرائیل     انسـانی  و شـبکه جاسوسـی   هاي تصویربرداري حرارتـی)  سیستم

 ایـن نـاتوانی   .)Lambeth, 2011: 92-109( اهللا شـود   نتوانست مانع از حمالت گسترده حـزب 

  روزه نیز تکرار شد.  22در جنگ  بعداً نسبی

توانسـت موجـب    بعد دیگري از توانایی نامتقارنی که دستیابی دشمنان اسـرائیل بـه آن مـی   

هـاي پدافنـد هـوایی     سیستم ،گردداسرائیل پدیدآمدن تهدیدي جدي براي برتري نظامی ارتش 

) که SA-24و  SA-18؛ SA-16هوایی جدید ساخت روسیه ( دستی ضدهاي  موشکجدید بود. 

کننده  هاي مختل تر در برابر سیستم داراي برد بیشتر، سرعت باالتر، دقت زیادتر و مقاومت افزون

تواننـد در ارتفاعـات    ) هستند و نیز میSA-14و  SA-7تري مانند  هاي قدیمی (نسبت به سیستم

 ،وندهاي سریع بدل شـ  افکن هایی همچون جنگنده بمب هدف باالتر هم به تهدیدي جدي براي

اسـرائیل از   ،روزه 33رو بود که در طول جنگ  از همین 1ترین این تهدیدها هستند. یکی از مهم

کوپترهاي تهاجمی و ترابري به صورت گسـترده خـودداري کـرد و ایـن مسـئله از       کاربرد هلی

حمل و نقل سریع نیروهاي اسرائیلی به شیوه هوابرد (تاکتیک قدیمی و پرکـاربرد اسـرائیل در   

 اسـرائیلی بـا   CH-53کـوپتر ترابـري    هلی ،هایش) ممانعت کرد. با این حال در یک مورد جنگ

ها و دیگر هواگردهاي اسرائیلی که در  افکن جنگنده بمب ،عالوه اهللا سرنگون شد. به آتش حزب

سورتی پرواز انجام دادند و به هفت هزار هدف حمله کردند از پـرواز در   15500 ،طول جنگ

براي بـه دسـت    2006پس از جنگ اهللا   هاي حزب تالشمتر منع شدند.  3000ارتفاع کمتر از 

                                                                                                                                               
گر اهمیت تهدیـد ایـن    تواند به خوبی نشان ها می اشاره به برخی رکوردهاي به دست آمده توسط این سیستم. 1

 SA-16هاي  و در طول جنگ آزادي کویت، عراق با استفاده از موشک 1991ها براي اسرائیل باشد. در  موشک

کایی و یک تورنادو بریتانیایی شد. در طول بمبارن بوسنی در میانه دهه آمری 16-ساختن یک اف موفق به سرنگون

فرانسوي و یک هریر بریتانیایی  2000-پرتاب یک میراژ هاي دوش نیز نیروهاي صرب با استفاده از موشک 1990

  کوپترها به مراتب بیشتر است.  ها براي هلی را سرنگون ساختند. تهدید این سالح
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بـراي   SA-17و  SA-8 ،SA-11هوایی هدایت راداري متحرك همچون  هاي ضد آوردن سامانه

رادار بـه   هـاي ضـد   دادن ارتفاعات باالتر در کنار ممانعت از هدف قرارگرفتن با موشک پوشش

سرائیل شده اسـت.  موجب واهمه گسترده ا 1هاي دیگر واسطه تحرك زیاد و استفاده از تاکتیک

بـا  حتـی  هوایی کارآمد داشـت (  هاي ضد ندکی سیستماهللا تنها به مقدار ا  در صورتی که حزب

اي بسیار سنگین بر پیکر نیـروي   توانست ضرباتی ویرانگر و هزینه ) میبسیار پایینفرض دقتی 

   .)Cordsman, 2007: 112-114( هوایی اسرائیل تحمیل کند

موجب اهللا نتوانست به برتري نظامی محسوسی که   وسه روزه با حزب ائیل در جنگ سیاسر

هـاي آمریکـا و    دست یابد. در حقیقت اسرائیل بـه یمـن حمایـت    ،دستاوردهاي سیاسی گردد

اهللا را به پشت رود   هاي شوراي امنیت (و نه توان نیروهاي نظامی خود) توانست حزب قطعنامه

. سازداهللا را متوقف   لیتانی براند؛ امنیت در مرزهایش با لبنان را برقرار کند و کمپین راکتی حزب

اسرائیل دچـار مشـکالتی    ،ودو روزه با حماس در نوار غزه در طول جنگی بیست ،دو سال بعد

گردید. اسرائیل نتوانست حمالت حماس به شهرهاي خود را متوقف کند.  2006مشابه با جنگ 

گلوله خمپاره به سوي شهرهاي  200راکت و  565ها  فلسطینی ،روزه 22در طول این درگیري 

هاي اقتصـادي و   آسیب و ندکشته شدتن مجروح و سه تن  500یک کردند. بیش از اسرائیل شل

ماهیت ویژه نبرد در غزه به سبب بافت متـراکم   ،روانی ناشی از ناامنی قابل توجه بود. به عالوه

شهري و جمعیت انبوه غیر نظامی سبب شد صدها غیر نظامی (بین سیصد تا نهصد تن) کشته و 

شوند. انعکاس این فجایع انسانی موجب محکومیت اسـرائیل در افکـار    مجروح نیزهزاران تن 

  .)Johnson, 2011:112-117 & 127-132, 184( عمومی جهانی گردید

آوري نظامی مورد استفاده نیروهاي دفاعی اسرائیل در  فن ضعفتنها  معناي این تهدیدات جدید

ترین ابـزار سیاسـت خـارجی اسـرائیل اسـت،       تحقق اهداف مورد نظر نبود. چون ابزارنظامی اصلی

ـ   در فن ضعف  و مین اهـداف سیاسـت خـارجی و امنیـت ملـی     أآوري نظامی به معناي نـاتوانی در ت

                                                                                                                                               

دهنـده بـه    هاي دیگر شامل موارد زیر است: کاربرد رادارهاي فریـب  جایی و تحرك باال، روش . عالوه بر جابه1

هـاي ضـد رادار    خـوردن موشـک   شوند و موجـب گـول   عنوان هدف کاذب که با هزینه تنها چند دالر ساخته می

گیري هواپیما رادار خاموش  فکن! که با هر شلیک موشک و هد خاموش -کن شوند؛ استفاده از تاکتیک شلیک می

  دهد.  هاي رهگیري غیرفعال و حرارتی که امکان شناسایی راداري توسط دشمن را نمی شود؛ استفاده از سامانه می
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یـق نظـامی   اسرائیل راه پیروزي سیاسی را از طر ،. همچون گذشتههم بودبه خاطر آن سرشکستگی 

که این پیروزي به دست و حال  دآوري تنها کلید موفقیت بو  جست و براي پیروزي نظامی هم فن می

خود ،  - رغم توفیقات سیاسی که از طریق قطعنامه شوراي امنیت به آن دست یافته بودبه  –نیامده بود 

   .)Harel and  Issacharoff, 2008: 253-254, 261( یافت خورده می را شکست

  

  آورانه جدید هاي فن پاسخج. 

همان پاسـخ کالسـیک و تـاریخی بـوده اسـت:       ،نموده پاسخ اسرائیل به تهدیدات تازه رخ

آورانه بر  برتري فن مستلزم اهداف سیاسی را باید با ابزار نظامی به دست آورد و پیروزي نظامی

هـاي   هـاي جدیـد و سـالح    اش از طریق کـاربرد روش  هاي نظامی کردن توانایی دشمن و خنثی

ان و غزه، نیروهاي دفاعی اسرائیل ی در لبنسیاسهاي نظامی و مآال  بست . پس از بناستتر ثرؤم

  رفع نقاط ضعف خود برآمدند.  در پی

اهللا بـه   هاي واردآمده بر نیروهـاي زرهـی بـود. حـزب     مقابله با آسیب ،گویی نخستین پاسخ

تانک پیشرفته مجهـز بـود و حمـاس نیـز بـا بـه دسـت         هاي ضد اي به سالح صورت گسترده

از طریق غزه متوجـه اسـرائیل نمـود. در دسـامبر     ها تهدیدات زرهی جدي را  وردن این سالحآ

اي دور هـدف   را با شلیک موشک کورنت از فاصـله  3حماس یک تانک مرکاوا مارك  ،2010

و  1هاي دفاع فعـال تروفـی   کارگیري سیستم پاسخ اسرائیل ساخت و به .)Katz, 2010قرار داد (

 شـدن موشـک ضـد    نزدیـک  ها مجهز به رادارهـایی هسـتند کـه    بود. این سیستم 2آیرون فیست

 روي موشـک ضـد   ،تانک را هشدار داده و از طریق کامپیوتر کنترل آتش با سرعت بسیار بـاال 

بـه صـورت اتوماتیـک و در صـورت خطـر اصـابت        ،تانک اقدام به قفل راداري کرده و سپس

دهند. سرعت بسـیار بـاالي    هاي انفجاري هدف قرار می شلیک راکت اآن را ب ،موشک به تانک

داد در فواصـل بسـیار انـدك (زیـر صـد متـر) نیـز ایـن          نشان مـی  ها ها در آزمایش سیستم این

تانـک هسـتند. از زمـانی     موشک ضدزمان دو  یري و هدف قراردادن همها قادر به رهگ سیستم

نصـب   3که سیستم تروفی بر روي تانک مرکاوا و آیرون فیست بر روي نفربرهاي زرهـی نمـر  

                                                                                                                                               
1. Trophy 
2. Iron Fist 
3. Namer 
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یـک تانـک    2011انـد. در مـارس    ناپذیر باقی مانده نفربرهاي اسرائیل آسیب ها و تانک ،گردید

از غـزه را  به سـوي خـود   شده  شلیکتانک  ضدیک موشک  ،با سیستم تروفی 4مرکاوا مارك 

تانک دیگر که به سـوي مرکـاوا    نیز یک موشک ضد 2012و ساقط کرد. در اوت  گرفتههدف 

ها عالوه بر رهگیري و هـدف   دید. این سیستمتوسط سیستم تروفی ساقط گر ،شلیک شده بود

محـل شـلیک آن را نیـز محاسـبه و معـین و بالفاصـله از طریـق         ،تانک قراردادن موشک ضد

کننـدگان را   توانـد شـلیک   پـوش مـی   اطالع آن به توپ یا موشک مورد استفاده در تانک یـا زره 

انقالبـی در حـوزه حفاظـت از     ،هـا  توان گفت با به کارگیري ایـن سیسـتم   می رار دهد.هدف ق

   .)Rafael, 2013ها و خودروهاي زرهی پدید آمده است ( تانک

اي براي دفاع در برابر حمـالت موشـکی،    یافتن چاره ،دومین پاسخ اسرائیل به تهدیدهاي جدید

یک  ،ثر در برابر چنین حمالتیؤاي بوده است. اسرائیل براي تشکیل دفاع موشکی م راکتی و خمپاره

هاي جدیدتر است: سامانه پدافنـد   دفاع چندالیه را به وجود آورده و همچنان در حال توسعه سیستم

. کارایی اي طراحی گردید براي دفاع در برابر حمالت راکتی و خمپاره 1گنبد آهنینبرد  موشکی کوتاه

قابـل   ،اش یه بسیار سنگین طراحی آن و نیز مخارج بـاالي مهمـات مصـرف   نیبه رغم هزگنبد آهنین 

، مبـارزان فلسـطینی   2012روزه مبارزان غزه با اسرائیل در سـال   هشتتوجه بود: در جریان درگیري 

شـده   هاي شلیک ها و خمپاره راکت و خمپاره به سوي اسرائیل شلیک کردند. هم تعداد راکت 1506

قـراردادن  بـار مبـارزان فلسـطینی موفـق بـه هـدف        روزه بود و هم براي نخسـتین  22برابر جنگ  2

فرونـد از ایـن    421 ،شهرهاي بسیار دوري مانند تل آویو و حومه بیت المقدس شدند. با این وجود

هـاي   از پرتابـه  875 ،آیـرون دام  ،ها توسط آیـرون دام سـاقط گردیـد. بـه عـالوه      ها و خمپاره راکت

راکت  58تنها پرتابه در میانه مسیر و در غزه سقوط کرد و  152خطر تشخیص داد.  شده را بی شلیک

رغم تشدید به ها  تعداد زخمیشهرهاي اسرائیل را هدف قرار داد. این موفقیت قابل توجه سبب شد 

انگاري در رفتن بـه   شدگان هم بر اثر سهل ها بیشتر از نصف کاهش یابد. کشته کمپین راکتی فلسطینی

در اختیار داشت و ممکن  اهللا هاي دوربردي که حزب مقابله با خطر موشکپناهگاه کشته شده بودند. 

و  22- بـر عهـده دو سـامانه پدافنـد موشـکی آرو      ،بود سوریه و ایران هم علیه اسرائیل شلیک کننـد 

                                                                                                                                               
1. Iron Dome 
2. Arow-2 
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گـذاري در   اسـرائیل سـرمایه   ،عـالوه  بـه است.  2و فالخن داود 31- هاي در دست تحویل آرو سامانه

 باشـد  مـی  4که نسل بعدي از پروژه پدافند لیزري تل 3مورد توسعه سیستم پدافند لیزري اسکاي گارد

   .)Rubin, 2012 & Shapir, 2013: 81-83 Shapir, 2012: 39-47 &(را از سر گرفته است 

هـاي   کوپترهاي خود در برابر شلیک موشـک  حوزه حفاظت از هواپیماها و هلیاسرائیل در 

هـاي   الکترونیـک خـود، سیسـتم   هـاي جنـگ    هوایی، عالوه بر بهبود هرچه بیشتر توانـایی  ضد

ها  هاي دفاع فعال دارند. این سیستم جدیدي نیز در دست توسعه دارد که عملکرد مشابه سیستم

شده  هوایی شلیک که مجهز به رادارهاي دقیق تعیین تعاقب موشک دشمن هستند، موشک ضد

بلـه بـا   کننـد. اسـرائیل در حـوزه مقا    ضد هواگرد را رهگیـري کـرده و در آسـمان منفجـر مـی     

تواند از سوي دشمنانش به کار رود هم کوشش کـرده اسـت    هواپیماهاي بدون سرنشین که می

سرعت واکنش نیروي هوایی خود را افزایش دهد و به محض هرگونـه تشخیصـی از حضـور    

 5سیستم راداري گـرین پـاین  کوشش شده  ،وارد عمل شود. به عالوه ،سرنشین دشمن پرنده بی

هـاي آرو اسـت در کنـار     یري اهداف بسیار کوچک دارد و قلب سامانهکه دقت باالیی در رهگ

موشکی و هاي پدافند هوایی  مجموعه دیگر سیستمکه به  6مانه پدافند هوایی متوسط اسپایدرسا

 ،هـاي بـدون سرنشـین دشـمن را دارا هسـتند      اسرائیل اضافه شده و قابلیت عملیات ضد پرنده

هاي نظامی به دسـت آمـده از    مندي توان در مجموع، .)Lailari, 2001: 21( تر عمل کنند هماهنگ

هاي سیاسی بـوده اسـت کـه عـدم توفیـق در       در پاسخ به ناکامی هسوي اسرائیل در چند سال گذشت

ییـد اثربخشـی و   أده است. تحلیل کارشناسان امنیتی اسرائیلی در جهت تآن شعرصه نظامی موجب 

سویی توان بازدارندگی اسـرائیل را افـزایش دهـد و امنیـت     هاست که توانسته از  مفیدبودن این پاسخ

ایـن  صدمات نظامی جانی و تجهیزاتی واردآمده بر  ،بیشتري برایش به ارمغان بیاورد و از سوي دیگر

جسـتن از چنـین    روزه میان اسرائیل و نوار غزه با بهره در درگیري نظامی هشترا کاهش دهد.  رژیم

  .)Golov, 2012: 23-32ت توان بازدارندگی خود را بازسازي کند (اسرائیل توانسرویکردي بود که 

                                                                                                                                               
1. Arow-3 
2. David sling 
3. Sky Guard 
4. THEL 
5. Green Payne 
6. Spyder 
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  و موانع اقتصادي ها بازاندیشی ،تهدیدهاي جدیدترها:  به پاسخ ها پاسخد. 

آن اسـت کـه ایـن     ،گیران امنیت و سیاست در اسـرائیل وجـود دارد   پرسشی که فراروي تصمیم

همـواره برتـري    ،)1967روزه (  چرخه تا چه زمانی قابل ادامه است؟ اسرائیل از زمـان جنـگ شـش   

برتري نظامی کـه ریشـه در    ؛اش قرار داده بود نظامی خود بر دشمنانش را پایه ثبات امنیتی و سیاسی

هـاي مکـرر و عـدم     نیروهـا و تجهیـزات) داشـت. پیـروزي     کمیـت  اًآوري (و نه لزوم برتري در فن

  کرد.  گیري را تقویت می شدن شکست از اعراب این بنمایه ذهنی در تصمیم متحمل

هاي مقابله با آنچه  تغییري در روش هبه طور کلی اسرائیل در طول بیش از شش دهه گذشت

هایش را تکـرار کـرده    نداده و به صورت مداوم روش ،نامد گري مسلحانه می تروریسم و ستیزه

هرچند  هاي نظامی پدیدآمده براي اسرائیل در دو دهه گذشته چالش .)Cohen, 2008: 151است (

 ،اما از دیگـر سـو   ،هاي تکنولوژیک جدید سرعت بیشتري بگیرد سبب شده جستجوي راه حل

گویی به  نحوه پاسخ ها و ابهامات بسیاري در ارتباط با ادامه این رویکرد و پرسش موجب طرح

ثرترین ابزار ؤاین تصور که ابزار نظامی م ،شده است. به عبارت دیگراسرائیل هاي امنیتی  دشواره

. نخستین عامل این به پرسش گري قرار گرفته است مورد پرسش ،پیگیري اهداف سیاسی است

آوري نظامی است. در صورتی که دشمنان اسرائیل  تداوم این دور باطل در مسابقه فن ،شدن گرفته

هم ناگزیر از  اسرائیل باز ،اکنون در اختیار دارند مجهز شوند تري از آنچه هم هاي پیشرفته به سالح

اکنون اعـالم   هاي بیشتر در توسعه و بهبود کارایی ابزار نظامی است. روسیه از هم گذاري سرمایه

قادر به عبور از سد سیستم تروفی و  RPG-30کرده است که محصول در دست تولیدش با نام 

زمان  توان با شلیک هم می احتمالً ،به عالوه .)Benari, 2009( هاي مرکاواست مقهورنمودن تانک

هایی همچون تروفـی   بر سامانه ،بیش از دو موشک یا ایجاد اغتشاش الکترونیک در محیط نبرد

زمـان تعـداد زیـادي راکـت،      هاي جدیـد ماننـد شـلیک هـم     تاکتیکیا آیرون فیست غلبه کرد. 

 160هاي سنگین مانند خمپـاره   خمپاره و 1هاي ضد استحکامات تفنگتجهیزات جدیدي مانند 

هرچند  لآورد. اسرائی سرائیل به همراه میهم مشکالت تازه براي ا باز ،متري ساخت ایران میلی

اما نتوانسته است آنهـا را نـابود و    ،بس وادارد شکست دهد یا به آتش بتواند دشمنانش را موقتاً

                                                                                                                                               
1. Anti-material Rifle 
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گردد. اسـرائیل   ها و بعد اقتصادي این رویکرد باز می مسئله هزینهکن کند. دومین عامل به  ریشه

مین هزینه طراحی، تولیـد و نگهـداري بسـیاري از ایـن تجهیـزات نـاتوان اسـت. تولیـد         أدر ت

هایی مانند گنبد آهنین، فالخن داوود و آرو با کمک مـالی آمریکـا مقـدور شـده اسـت.       سامانه

هاي ساالنه به  کوشش کرده بخشی از کمک ،مالی شده آمریکا که چند سالی است دچار بحران

اسرائیل را بـه میـزان    ،هاي ساالنه اسرائیل را حذف کند. تداوم حذف و محدودشدن این کمک

هاي گسترده هوایی، دریایی و پدافنـدي   انجام عملیات ،به عالوهسازد.  بیشتري دچار مشکل می

تیر هزینه هر  داشته است. مثالً اي نجومی در بره نهیهز ،سازي نیروها با تجهیزات جدید و آماده

قیمـت هـر سـامانه     .)Shapir, 2013: 85( هزار دالر است 50تا  40بد آهنین سامانه گن موشک

زرهـی و   هزار دالر است که نصب آن بـر روي هـزاران تانـک، نفربـر     600برابر با  نیز تروفی

بـار درگیـري    هـر  .)Yoav, 2012( هاي کمرشکنی در بر دارد هزینه ،خودروي جنگی اسرائیلی

سـاز   در بلندمدت مشکلمین آنها أهایی است که ت سبب تحمیل هزینه ،شدت یا با شدت باال کم

  .)Even, 2013: 245-259( خواهد بود

ـ     مورد دیگري از این به چالش کشیده راسـتی  ه شدن، تردید در این انگاره اسـت کـه آیـا ب

بـه پیـروزي در   براي اسـرائیل  پیروزي در صحنه جنگ  ،آوري نظامی و در نتیجه برتري در فن

در آینده  حتماالًحتی اگر در هر درگیري نظامی که ا صحنه سیاسی و امنیتی منجر خواهد شد؟

هاي جهـادي در صـحراي سـینا یـا ایـران در       اهللا، سوریه، گروه  حماس، حزبمیان اسرائیل و 

به پیـروزي دسـت یافتـه    » موقتاً«امیدوار باشد تواند  تنها می ،بگیرد، اسرائیل پیروز نظامی باشد

جامعه اسرائیل را همواره به تکرار » هاي موقت پیروزي«این  .) Yaldin, 2013: 263-280( است

توان  سوق داده است. با این حال می اند، ماندهاي اسپارتی باقی  جامعه» موقتاً«این مسئله که آنها 

شود، به هر میزان که شکاف داخلـی   صهیونیستی زایل میگفت به هر میزان که شور و حرارت 

یزان شود و به هر م گرا بیشتر می راست میان یهودیان سکوالر و دگراندیش و یهودیان مذهبی و

هاي نظامی، مشکالت اقتصادي و خطـرات ناشـی از زوال قـدرت     که اسرائیل با افزایش هزینه

 تر از پیش نظامی شکنندهآوري و ابزار  فن هاتکا ب گردد، این اندیشه که رو می هجهانی آمریکا روب

  گردد. تقویت می ،است
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  گیري نتیجه

یـدي از تهدیـدات نظـامی و    رغم رویـارویی اسـرائیل بـا گونـه جد    به  ،در دو دهه گذشته

اي کـه اسـرائیل بـا آن بـه تهدیـدات امنیتـی        م جنگ نامتقارن یا هیبریـدي، چرخـه  نا امنیتی به

است. دستگاه سیاسی حاکم بر اسـرائیل همچنـان از    تغییري نکرده ،داد فراروي خود پاسخ می

دسـتاوردهاي   مین امنیـت خـود و کسـب امتیـازات و    ق برتري نظامی است که به دنبال تأطری

هـاي تکنولوژیـک    مندي سیاسی است. کسب این برتري نظامی هم همواره از مسیر توسعه توان

مواجهـه بـا    هاي فراوانی که اسرائیل در دشواريپس از آوري دنبال شده است.  در عرصه جنگ

هاي جدید حفاظـت زرهـی، پدافنـد     اهللا یافت، کوشیده است با توسعه سیستم  حماس و حزب

هاي خود در نبردهاي زمینی برتـري مطلـق نظـامی خـود را کـه از       تاکتیک موشکی و تغییر در

 یی در جریـان جنـگ هشـت   قابل اعتنـا بازسازي کند. گرچه دستاوردهاي  ،نمود دست رفته می

دیگـر  جنگـی   آمـاده با غزه از سوي اسرائیل به دسـت آمـده و اسـرائیل خـود را      2012روزه  

داشـتن توفیـق   برابر تـداوم ایـن رویکـرد (انتظار    هاي اقتصادي و روانی در د، اما دشواريبین می

بـه  اي قطعی  یابی به نتیجه ) و عدم دستآوري برتر سیاسی با برتري نظامی از طریق کاربرد فن

کنـد.   هاي بسیار، تردید در تداوم این مسیر براي حفظ امنیت اسـرائیل را بیشـتر مـی    رغم هزینه

امـا   ،با مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین نخواهد جنگیـد  گذشتههاي  اسرائیل همچون جنگ

 ،نیاموخته است کـه مقاومـت هـم در جنگـی کـه دیـر یـا زود خواهـد آمـد          هدرسی از گذشت

  ت.  گذاشمیز خواهد  هاي جدیدي به روي برگ
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