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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
   فيدا دکروب:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ جون ٠٧

  

  عوامل جغرافيای سياسی جنگ امپرياليستی عليه سوريه
  :بخش اّول 

  )٢٠٠۶(شکست اسرائيل در دّومين جنگ لبنان 

  

  

  مسائل عمومی

  ).١(روشنترين حقايق؟ دروغی است که به ما لذت می بخشد

و آن چه که بی ، ]تصاوير دروغين رويدادھای سوريه[خالف آن چه رسانه ھای امپرياليستی در چنته می پرورانند، 

فرا می رسد، به محض اين که مورد بررسی » بھار عرب«وقفه در ھم می بافند، ولی وقتی فصل به اصطالح 

در واقع، چنين .  از ھم گسيخته و به ساخت و ساز تازه ای تبديل می گرددنقادانه قرار گيرد، تار و پود آن فوراً 

 و به طور ،ژيک قدرت ھای امپرياليستی در خاورميانه شروع کنيم نقادانه ای را بايد با بررسی منافع ستراتمطالعۀ

 آتالنتيک - و –که با دقت و حراست تمام، در اتحاد مقدس عرب » بھار عرب« معطر ئیمشخص يعنی از شکوفا

  .٢٠١١مبر ارتش اياالت متحد ه از عراق در دس ھای واحدآبياری شده، تا فردای خروج 

  

  نگ عليه سوريهدو رويکرد در رابطه با ج. ١
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از :  می کند ئی رويدادھای سوريه با يکديگر رويارومطالعۀدر صحنۀ رسانه ھای ھمگانی، دو گفتمان متضاد در 

 که طبيعتا در پيوند با مراکز قدرت ھای امپرياليستی ھستند، و از –تالنتيک ا – و –يک سو، رسانه ھای عرب 

  . لترناتيو و مبارزاسوی ديگر رسانه ھای 

، با نخستدر اين رسانه ھا، . تالنتيک مربوط می شود، کامال طبيعی استا – و – به طرح رسانه ھای عرب آن چه

قطعاتی از حماسۀ بشر، « روی صحنه به شکل یتحريف داده ھای وقايع در محل شروع می کنند، تا رويدادھا

 و بدی، سپس ابليس نمائی جلوه کند، نوعی نبرد حماسی بين نيروی خوبی) ٢(»عظيم-خشونت آميز، فروپاشی

 در اين جا دولت سوريه است که بايد به چنين شکلی بازنمائی شود، به طوری که در او نوعی -» جبھۀ مخالف«

ببينيم، و سرانجام، گروه ھای اسالمی مسلح را به شکل فرشتگان نجات می » آستاروت«، يا )٣(» شمشمودای«

و عبادت ھستند، و شعاع نورانی در چھرۀ آنھا نويد آزادی و عدالت و بينيم، که به شکل کشيش ھائی در حال تمرکز 

  .دموکراسی می دھد

روشن است که اين موضوع انواع و اقسام ترفند ھای تحريف آميزی را در بر می گيرد که برای برانگيختن 

، و شاھد پخش » اندقفل شده«احساسات توده ھای عظيم تماشاگرانی تدارک ديده شده که به اکران تلويزيونھايشان 

  .تالنتيک ھستندا – و –نمايشات شکوھمند و شاھکار تبليغاتی عرب 

تالنتيک، و گفتمان مفلوک شورای ملی سوريه ا- و- بر اين اساس، ھر خواننده و يا بيننده ای که تنھا به تبليغات عرب

تنھا برای بيدار کردن قلب افراد و بسنده کند، به اعتقاد ما، ارزش ھای سياسی کالھبردارانه ای را کسب می کند که 

  .سوريه احساس اتحادی گرم و مطبوع پيدا کند» انقالب«حتی قلب رحيم سلطالن مملوک مؤثر واقع خواھد شد که با 

لترناتيو در رابطه با جنگ امپرياليستی عليه ا گفتمان ۀولی در مورد رويکرد خودمان در اين جا، که به مجموع

  . می باشد، چنين استسوريه در پيوند تنگاتنگ

  :اوال، جنگ امپرياليستی عليه سوريه، که لباس انقالب ھای معطر را به تن کرده، بر آن است که 

طی توافقات و ) ۵(١٩١٨تجزيه کردن کشوری که پيش از اين در فردای فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ) ١ 

تشويق و تحريک ھر گروه مذھبی، و ) ٢. سيم شده بودعھد نامه ھای مختلف بين قدرت ھای استعماری تجزيه و تق

ھدف اّول نقطۀ مبدأ، يا . ، به اعالم تشکيل دولتی مستقل)۶(قومی، ھر کوی و برزن، با ترکيبات مخلوط سوری

» انقالبی«سوريه را تشکيل می دھد، و دّومی نقطۀ مقصد يا ھدف واقعی چنين » انقالب«ھدف واقعی به اصطالح 

  .است

تبليغات امپرياليستی به راه انداخته اند، ان  که مداحئیجود نبايد فراموش کرد که با وجود تمام سر و صداھابا اين و

کوتاھی نکرده اند، و اين » به پا خاسته«بايد دانست که قدرت ھای استعماری ھرگز از مداخله در امور کشورھای 

  .ز دائمی بوده استجريان از آغاز تشکيل چنين دولت ھائی طی قرن بيستم تا امرو

ثانيا، آن چه که به شتاب رويدادھا مربوط می شود که فورا به افزايش تھديدات و خشونت ھا عليه سوريه انجاميد، از 

ه ب) ٢٠٠۶( بود که توازن نيرو در خاورميانه را بين دو جبھه طی دومين جنگ لبنان یديدگاه ما نتيجۀ موج سونامي

، و نتايج منفی شکست اسرائيل در اين جنگ در رابطه با منافع و طرح توسعۀ ھم زد، دولت اسرائيل و حزب هللا

  .امپراتوری اياالت متحده در منطقه

 و – دولت اسرائيل به عنوان ھم پيمان ستراتژيک امپراتوری اياالت متحده ٢٠٠۶در واقع، شکست اسرائيل در سال 

 را طبيعتا در شرايط حادی در مقابل باال آمدن امارات و سلطان ھای عرب که فرمانبردار امپراتوری ھستند

  .ی آن عراق، سوريه، لبنان و نوار غزه استئابرقدرت نوپای ايران قرار داد که ھم پيمانان منطقه 
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  ٢٠٠٠عقب نشينی می : نخستين شکست . ٢

  . آغاز شد٢٠٠٠ھمه چيز چند ماه پس از شروع سومين ھزاره، در شب بيست و سومين روز ماه می 

تاريکی چنين شب سياھی بود که ارتش اسرائيل، پس از بيست و دو سال اشغال، با شتاب از جنوب لبنان در 

سرنيزۀ فوالدين مقاومت لبنان، . ناميده شد» عمليات تنفس طوالنی«اين عقب نشينی . نيروھايش را بيرون کشيد

يل کرد که توسط نيروھای اسرائيلی تحم» منطقۀ امنيتی«حزب هللا، جنبش اصول گرای شيعيان، تسلط خود را در 

  .اين واقعه ھمانند زلزله در توازن نيروھا در منطقه انعکاس پيدا کرد. ايجاد شده بود

تلقی شد، که در آن حزب هللا نقش اصلی را به عھده » مقاومت«از ديدگاه لبنان، اين واقعه به مثابه پيروزی درخشان 

  .يه دولت اسرائيل ھدايت می کرد مبارزه ای سخت را عل١٩٨٢داشت و از سال 

شھرت دارد، تحقير شده، بی ھيچ قيد و شرطی » بھترين ارتش جھان«عالوه بر اين، ارتش اسرائيل که به عنوان 

و اين نخستين باری بود که ارتش اسرائيل زير فشار . برای جلوگيری از تلفات انسانی، جنوب لبنان را ترک کرد

  . می شدنظامی مجبور به ترک منطقه ای 

  

  )٢٠٠۶(دومين جنگ لبنان: شکست دّوم . ١.٣

 صبح، مبارزان حزب ٩، در اطراف ساعت ٢٠٠۶ جوالی ١٢شش سال پس از اين شکست نظامی و روحی، روز 

هللا لبنان به يک زرھپوش اسرائيلی در خاک اسرائيل حمله کردند، و دو سرباز اسرائيلی را در شلوغی ھای 

يک ساعت بعد، يک زرھپوش اسرائيلی ديگر نيز . و در دھکده ھای لبنانی ناپديد شدندصبحگاھی به اسارت گرفتند 

در نتيجه ھشت . جوی دو سربازشان از مرز عبور کرده بودند، مورد حمله گرفت و نابود شد و که برای جست

  .سرباز اسرائيلی کشته و دو نفر به اسارت درآمدند، و در جبھۀ حزب هللا نيز دو نفر کشته شدند

با شتاب شگفت انگيزی که برای .  دولت يھودی منتظر چنين واقعه ای بودئیپيامد ھا به گونه ای است که گو

ری از نيروی ذخيره را در مرز لبنان مستقر ده، خيلی عجيب به نظر می رسد، لشککشوری که غافلگير شده بو

  .کرد

  

  

  اھداف ارتش اسرائيل.١.١.٣

  :در مورد اھداف عمليات نظامی اسرائيل، دولت اسرائيل سه مورد را مشخص کرده است 
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متوقف ساختن پرتاب راکت روی شھرھای ) ٢ . که توسط حزب هللا ربوده شده بودندئیبازپس گيری سربازھا) ١ 

مجبور ساختن دولت لبنان به پذيرش و کاربست قطعنامۀ سازمان ملل متحد در رابطه با خلع سالح ) ٣. اسرائيل

  .حزب هللا و مستقر ساختن نيروھايش در طول نوار مرز شمالی کشور

بيروت، بمباران پل -ودگاه ھا، قطع راه دمشق، مسدود ساختن بنادر و فر»تر عملياتئآمنزوی سازی ت«به نام اصل 

ارتش اسرائيل بر آن . ن کرده بوديي که ارتش اسرائيل تعه این شدييھا و حمله به ذخائر سوخت، از جمله اھداف تع

بود تا از ارسال سربازان به اسارت درآمده اش به شمال لبنان يا ايران جلوگيری کند، و فرار مبارزان حزب هللا به 

ال، و ارسال سربازھای ذخيره و نيروھای کمکی به جنوب و تدارکات لوژيستيک حزب هللا را ناممکن طرف شم

  .سازد

 اسرائيل جاده، پل، مراکز ئیھواينيرو. چند ساعت بعد، ارتش اسرائيل به چندين ھدف در سرتا سر لبنان حمله کرد

  .شد» ارت طبيعی در مديترانهبزرگترين خس«برق، تلفن و فرودگاه بيروت را بمباران کرد و موجب 

سازمان ملل متحد پاسخ نظامی دولت يھودی را نامتناسب دانست، ولی اياالت متحده، انگلستان به پشتيبانی از 

  .را برای اين کشور مجاز دانستند» حق دفاع از خود«اسرائيل 

ھفتمين تيپ : است از  می شود، عبارت ربوطآن چه به گسترش نيروھای فعال ارتش اسرائيل در جنگ لبنان م

 به فرماندھی سرھنگ موتی کيدور، ۴٠١، تيپ زرھی ١٨٨زرھی به فرماندھی سرھنگ اشل آسولين، تيپ زرھی 

عالوه بر اين تيپ کارملی، تيپ پياده نظام گوالنی .  تانک تھاجمی۴٠٠ در مجموع با ٨۴٧ و ۴٣۴و تيپ ھيا زرھی 

 الکساندرونی به فرماندھی سرھنگ ۶٠٩ماندھی شن ليونی، تيپ  به فر٣٠٠به فرماندھی سرھنگ تامير يادا، تيپ 

و تيپ سی وپنجم چترباز، به فرماندھی .  ناھال به فرماندھی سرھنگ ميکی ادلشتاين٩٣٣شلومی کوھن و تيپ 

  ).٧( در ذخيره۵۵١ و ٢٢۶سرھنگ ھاگائی موردکاھائی، تيپ ھای 

  

   اھداف حزب هللا.٢.١.٣

  :ن نخستين روز جنگ مشخص بود اھداف نظامی حزب هللا از ھما

متوقف ساختن ) ٣ادامۀ شليک رگبار کاتيوشا روی شھرھا و شھرک ھای اسرائيلی، ) ٢حفظ سربازھای اسير ) ١ 

پيش روی پياده نظام و تيپ ھای زرھی اسرائيل در خاک لبنان، و تخريب آنھا در دره ھا و راه ھای روستائی در 

   .مناطق مرزی

  !و جنگ آغاز شد 

پل ھا و راه ھا و قرارگاه ھائی را بمباران کرد که ارتباطات مرکز فرماندھی حزب ) ٨(دا، نيروی ھوائی اسرائيلابت

) ٩( گلوله توپ١٢٣٠٠٠ موشک و ٢٢٠٠ بمب، ١٩۴٠٠سپس، ارتش اسرائيل . هللا با مبارزان را تضمين می کرد

  . باشتاب به آن سوی مرز يورش بردندقطعاتسرانجام . پرتاپ کرد

  . مبارز حزب هللا موضع گرفته بودند۴۵ آن سوی مرز، در دھکدۀ مارون الرأس، در

موفق شدند که در » به مرحمت آسمانی« پس از يازده روز بمباران فشرده و سنگين ھوائی، سربازان اسرائيلی 

ف، در سرو صدای مرغ و خروس ھای آواره و بع بع گوسفندان پراکنده روی تپه ھا مشرف به دھکده ھای اطرا

ارتش .  مبارز حزب هللا را که در منطقه موضع گرفته بودند شکار کنند۴۵خط دفاعی حزب هللا نفوذ کنند، تا 

به اين ترتيب در . اسرائيل پس از نبردی طوالنی، يک منطقۀ امنيتی به عمق يک کيلومتر در مرز لبنان ايجاد کرد

ست ارتش اسرائيل افتاد، و پيش روی تيپ ھای زرھی ، دھکدۀ مارون الرأس به دجوالیبيست و سومين روز ماه 
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ارتش اسرائيل شھامت ماجراجوئی بيش از اين را پيدا نکردند، پيش روی آنھا با مقاومت مبارزان حزب هللا به ھمين 

  . نقطه متوقف شد

  

  جنگ غافلگيرانه: ضد حملۀ حزب هللا . ٢.٣

با اين وجود، ساختار چريکی اين گروه لبنانی . سرائيلپاسخ حزب هللا نيز به ھمان اندازه سخت بود که ارتش ا

بود، که سيد حسن نصرهللا در مقام رھبر » جنگ غافلگيرانه«تاکتيک متفاوتی را ضروری می ساخت و آن ھم 

   .سازمان اعالم کرده بود

  

  ۵حمله به ساعر : نخستين حملۀ غافلگيرانه .١.٢.٣

  

يک . ، برای نخستين بار حزب هللا به شکل معنی داری واکنش نشان می دھدجوالیشب چھاردھمين روز ماه 

چھار .  نيروی دريائی اسرائيل در حاشيۀ سواحل لبنان اصابت می کند۵موشک ضد ناو، به کوروت کالس ساعر 

حسن . حزب هللا بود» حملۀ غافلگير کنندۀ«تخريب کوروت نخستين .  اسرائيل کشته می شوندئیز نيروی درياسربا

سورپريزی که می «: نصرهللا چند دقيقه پيش از عمليات، شخصا از تلويزيون تخريب ناو اسرائيلی را اعالم می کند 

دريا، در حاشيۀ سواحل بيروت، کشتی جنگی ھمين حاال، در . خواھم به شما قول دھم ھم اکنون آغاز شده است

کشتی غرق می . اسرائيلی که به زير بناھا، و خانه ھای مردم ما حمله کرده بود، ببينيد چگونه به آتش کشيده می شود

  .»شود و با آن ده ھا سرباز صھيونيست اسرائيلی

IM3CRKiemj7=v?watch/com.youtube.www://http&1=noredirect  

بعدا، يک کشتی اطالعاتی راداری و جاسوسی که به شکل کشتی باری و خدمۀ مصری آرايش شده بود، به نحو 

سمان سياه، آپس از اين ضربات شگفت انگيز، در .  نفر کشته شدند١٢ديگری مورد اصابت موشک قرار گرفت و 

 يک گشتی جوالی ٣١کمی بعد، روز . ه بيروت، به دليل قطع کامل برق، آتش بازی به راه انداختندخيلی سيا

ولی . مورد حمله قرار گرفته بوده است» صور« گويا توسط حزب هللا در ساحل ۴اسرائيلی در دريا، کالس ساعر 
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رای نخستين بار، لبنان موفق به زدن اھميت اين حمله از اين جھت است که ب. د نکردئياين مورد را ارتش اسرائيل تأ

  .کشتی جنگی کوروت اسرائيلی می شود و آن را غرق می کند) يا دو(يک 

  . ساخت چين بوده است٨٠٢در مورد تجھيزات به کار گرفته شده، موشک از نوع سی 

در . ار تحول ساختاين حمله در عين حال توازن نيروھا را که مدت ھا پيش بين لبنان و اسرائيل تثبيت شده بود، دچ

نتيجه ارتش اسرائيل تصميم گرفت ناوچه ھا و کوروت ھايش را از آبھای لبنان خارج کند، و نيروی دريائی اسرائيل 

  .از مسير خارج شد

  

  حمله به ھليکوپتر آپاچ: دومين سورپريز .٢.٢.٣

اھای اسرائيلی را ھدف ، حزب هللا سعی کرد با موشک ھواپيمجوالیچند روز بعد، بيست و چھارمين روز ماه 

کول «راديو اسرائيل، .  در شمال اسرائيل سقوط کرد و دو نفر کشته شدند۶۴-يک ھليکوپتر آپاچ آھاش. بگيرد

در مورد سقوط اين ھليکوپتر اعالم کرد که وقتی به سوی لبنان در حرکت بوده به کابل الکتريکی برخورد » اسرائيل

 نيز به کابل الکتريکی برخورد ١۶ دو ھليکوپتر ديگر و يک شکاری اف چند روز پيش از اين واقعه،. کرده است

بعدا، سخن گوی نظامی اسرائيل اعالم کرد که اين تجھيزات توسط حزب هللا مورد حمله قرار گرفته . کرده بودند

  .باشند

  .را که سيد حسن نصر هللا قول داده بود تجربه کرد» غافلگيرانه اینبرد «با چنين حمالتی، ارتش اسرائيل دومين 

باال می رفتند و در ) ١٠(با توجه به تھديد موشک ھای حزب هللا، شکاری ھای اسرائيلی بايد از نردبان يعقوب

  تصميم گرفت به حمالتشجوالی ٢٩در نتيجه، فرماندھی مرکزی اسرائيل در . ارتفاعات بلند پرواز می کردند

. ، و بی آن که به تسخير شھر نائل شده باشد، نيروھايش را خارج کرد)١١(روی شھر مرزی بنت جبيل خاتمه دھد

  .اين عقب نشينی برای حزب هللا به مثابه شکست ارتش اسرائيل تعبير شد

 و يک بار ديگر، ارتش اسرائيل در دست يابی به سومين ھدفش که پاکسازی جنوب لبنان از مبارزان حزب هللا

، ارتش اسرائيل در ١٩۴٨مضافا بر اين که، برای نخستين بار از سال . تخريب زيربنای نظامی آنان بود ناکام ماند

با اين وجود، . وضعيتی قرار گرفته بود که پيش روی نيروھايش به شکل اجتناب ناپذيری به تخريب آنھا می انجاميد

  . سياه نفت در سواحل لبنان شدبمباران ھا اسرائيلی ادامه يافت و موجب سفره ھای

  

   رگبار کاتيوشا: سومين سورپريز . ٣.٢.٣

با وجود برتری انکار ناپذير و حمالت سنگين نيروی ھوائی اسرائيل، شليک رگبار راکت ھای کاتيوشا قطع نشد و 

  . روز جنگ ھدف می گرفت و به قلب اسرائيل ضربه می زد٣٣دائما شھرھا و شھرک ھای اسرائيل را طی 

شليک ھا .  موشک و راکت روی شھرھا و مناطق شمالی اسرائيل پرتاب کرد۶٠٠٠حزب هللا در مجموع بيش از 

  .، به ويژه پااليشگاه نفت و صنايع شيمی کشور)١٢(روی حيفا متمرکز بودند

بت تمام شھرک ھای مناطق مرزی زير رگبار راکت ھا بودند و چندين شھر بزرگ در مرکز اسرائيل نيز مورد اصا

  .ولی تل آويو با وجود تمام تھديدات بمباران نشد. قرار گرفتند

 کيلومتر را ۴۵ با برد ٣عالوه بر کاتيوشا که به شکل عادی توسط حزب هللا به کاربرده می شد، موشک ھای فجر

اين . داشت کيلومتر را نيز در اختيار ٢٠٠ تا ١۵٠ کيلومتر و زلزال با برد ٧۵ با برد ۵نيز به کار می برد و فجر 

  .موشک ھا در ايران ساخته شده بودند
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در اول ماه اوت، ارتش اسرائيل متوجه شد، چند روزی است که تعداد شليک ھا روی مناطق اسرائيلی، به طور 

 ٢به ھمين علت، روز . متوسط به صد در روز کاھش پيدا کرده و از شدت حمالت حزب هللا نيز کاسته شده است

و اطمينان . يل، اھود اولمرت اعالم کرد که تمام زيربنای حزب هللا کامال نابود شده است نخست وزير اسرائاگست

  )١٣(».از ھم اکنون چھرۀ خاورميانه تحول خواھد يافت«پيدا کرده بود که 

اسرائيل به اھداف خود در لبنان رسيده است، «عالوه بر اين، اولمرت در شبکه ھای تلويزيونی تبريک می گفت که 

  ).١۴(»...ينده حزب هللا، پيش از حمله به ما بايد يک بار، دوبار و سه بار فکر کندو در آ

مناطق ديگر مانند . متأسفانه، ديری نگذشت، نه بيش از چند ساعت که باران راکت ھا روی تيبرياد و حيفا آغاز شد

سوی ديگر، در فردای تبريکات از ). ١۵(گاليله، بيت شه آن و شمال کرانۀ باختری رود اردن زير آتش قرار گرفتند

اولمرت، حمالت حزب هللا با دويست شليک در روز آغاز شد، و حيفا و تمام شمال اسرائيل تا حاشيۀ کرانۀ باختری 

آن روز مرگبارترين روز برای دولت اسرائيل .  کيلومتر در فراسوی مرز لبنان طعمۀ آتش شد٧٠رود اردن تا عمق 

  .بود

اگر پايتخت ما را بمباران کنيد، ما نيز پايتخت «) : ١۶( تل آويو را به بمباران تھديد کردشب آن روز، حسن نصرهللا

  ).١٧(»شما را با خشونت متقابل بمباران خواھيم کرد

 امريکااو در عين حال رئيس جمھور اسرائيل و ارتش او را متھم کرد که ابزاری بيش در دست رئيس جمھور 

به شما اطمينان می دھم که، نتيجۀ جنگ «:  اصلی حملۀ اسرائيل به لبنان است ولند و مسؤدبليو بوش نيستجورج 

 جورجئی خواھد بود و نه اسرائيلی، و ھرگز تبديل به پايگاه جديدی در خاورميانه برای امريکاھر چه باشد، لبنان نه 

  ).١٨(».دابليو بوش و کوندوليزا رايس تبديل نخواھد شد

 توسط حزب هللا پرتاب شد، و برای نخستين بار شھر ١ی از نوع خيبر ئ، راکت ھااگست ۴پس از اين تھديد، روز 

  . کيلومتری تل آويو مورد اصابت قرار گرفت۴٠ کيلومتری مرز لبنان و اسرائيل در ٧۵ھادرا در 

 م که ارتش اسرائيل در يکی ديگر از اھدافش، يعنی متوقف ساختن شليک کاتيوشا،ئيبر اين اساس می توانيم بگو

   .ناکام ماند، يعنی دومين ھدف در عمليات نظامی در لبنان

   تخريب تانک مرکوا: چھارمين سورپريز .٢.٣.۴
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در چنين روزی .  روزی بود که سرنوشت جنگ عليه لبنان را رقم زد٢٠٠۶ جوالیسی و يکمين روز جنگ در 

  .بود که شکست تازه ای، مطمئنا اسفناک ترين برای ارتش اسرائيل به وقوع پيوست

ه برای نيروی ھوائی روی داد و از دور خارج شدن نيروی دريائی، سرانجام نوبت نيروی پس از محدوديت ھائی ک

  .زمينی فرا رسيد که حزب هللا به دفع خطر آن پرداخت

از آن جائی که رگبار کاتيوشا و باران راکت روی شھرھا و شھرک ھای اسرائيل ادامه يافته بود، مرکز فرماندھی 

يعنی تانک ھائی که موجب . برد را با تانک ھای مشھور مرکوا به پيش ببردارتش اسرائيل تصميم گرفت که ن

 سرباز که از پيش در حاشيۀ مرز مستقر شده ١٣٠٠٠٠در پشت تانک ھا، . افتخار صنايع نظامی اسرائيل بود

  . بودند، حرکت کردند

  .ددر خاک لبنان نفوذ کردن) ١٩(برای چنين طرحی، ده ھا تانک مرکوا از چھارمين نسل 
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.  تانک به گلولۀ آتش تبديل شد١۵ھنوز يک کيلومتر در خاک لبنان نفوذ نکرده بودند که جھنم به مالقاتشان آمد، 

  .لی کشته شدند افسر و سرباز اسرائي١٨: ميزان خسارات 
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اين نبرد . چند ساعت بعد، ارتش اسرائيل مجددا دست به حمله زد، و چھار تانک مستقيما ھدف آتش قرار گرفتند

فردا برای سومين بار حمله کردند، ولی تانک ھا دوباره در سه کيلومتری . ن نبرد بودبرای ارتش اسرائيل سخت تري

 تانک و بولدوزر بود که يا ٣٩مرز، در دام مبارزان حزب هللا افتادند، خسارات وارد آمده، تنھا در اين روز بالغ بر 

  . نفر نيز زخمی شدند١١٠ افسر و سرباز اسرائيلی کشته و تقريبا ٢٠تخريب شدند و يا صدمه ديدند، 

  

  آغاز کابوس.۴.١

ارتش اسرائيل در سی وسومين روز جنگ پی برده بود که بايد از راه آمده بازگردد، بی آن که به ھيچ يک از 

  :اھدافی که در نخستين روز اعالم کرده بود، رسيده باشد، که عبارت است از 

وقف ساختن شليک راکت به روی شھرھای مت)٢باز پس گيری سربازھای ربوده شده توسط حزب هللا، )١ 

مجبور ساختن دولت لبنان به اجرای قطعنامۀ سازمان ملل متحد، يعنی خلع سالح حزب هللا و گسترش )٣اسرائيلی، 

  .نيروھايش روی نوار مرز شمالی

: ز عکس، حزب هللا موفق شد که به سه ھدفی که از آغاز جنگ اعالم کرده بود برسد، که عبارت است اه ولی ب

جلوگيری از پيش رفت )٣ و شھرک ھای اسرائيلی، ادامۀ پرتاب کاتيوشا روی شھرھا)٢حفظ سربازھای اسير شده، 

پياده نظام و تيپ ھای زرھی و نفوذ در خاک لبنان، و تخريب تجھيزات اسرائيل در مسير راه ھا و دره ھای مشرف 

  .به روستاھای مرزی

 به شکل اگست ١۴يل در رابطه با چنين شکستی در آخرين روز جنگ، واکنش روانی مرکز فرماندھی ارتش اسرائ

يروی ھوائی اسرائيل به عنوان در ھمين روز، ن. تجلی يافت» م کورانتقا«چند عمليات نظامی از نوع و نام کد 

 رج ساختمان را ويران کرد و من٨ و آخرين حربه محلۀ مسکونی دبير اول حزب هللا، حسن نصرهللا را بمباران کرد

در جنوب، ارتش اسرائيل .  غير نظامی شد، ولی نام دبير اّول حزب هللا در فھرست قربانيان نبود۶٠به کشته شدن 

. تا شايد انتقام افتخار از دست رفتۀ ارتش از ھم گسيخته اش را بازيابد. يک ميليون و نيم بمب خوشه ای پرتاب کرد

  .ارتش اسرائيل در تسخير سرزمين عرب ناکام مانده بود) ٢٠(١٩۴٨مضافا بر اين که، برای نخستين بار از سال 

  

  !ايرانيان در پشت در ھستند.۴.٢
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حزب هللا به سالح ھای اولترا مدرن دسترسی : ام به اين شکل تعبير شد که در مرکز فرماندھی ارتش اسرائيل، پيغ

: تالنتيک، پيغام به نحو ديگری تعبير شدا-با اين وجود، در راھروھا و اتاق ھای سّری قدرت ھای عرب. دارد

  »!ايرانی ھا پشت در ما ھستند«) ٢١(!ھانيبال پشت در است

تالنتيک، در ا-معطر و آبياری شده توسط اتحاد مقدس عرب» بھار عرب« اين اساس، نخستين شاخه ھای آکاسيای هب

روياروئی با اوج گيری ابر قدرت تازه تأسيس، در مخالفت با امپراتوری اياالت متحده و ھم پيمانانش، در خاورميانه 

   .يعنی ايران، و گنبد شيعيان آن غنچه داد و شکوفا شد

  :پی نوشت 

 در سن رافائل چشم از جھان ١٨٩٠مبر  سپت٣٠ در پاريس به دنيا آمد و ١٨٠٨نومبر  ٢۴. به نقل از آلفونس کار)١

  .روزنامه نگار و رمان نويس فرانسوی. فروبست

  ويکتور ھوگو، افسانۀ قرون.٢

  شمشودای يا اسموده نام ديوی در انجيل است که به نام ھای متعددی ناميده شده . ٣

]۴ [ Astaroth est un démon, Grand-duc très puissant et trésorier des Enfers. 

  آستاروت ديوی است، قدرتمند و خزانه دار جھنم است . ۴

]۵ [ http://www.legrandsoir.info/critique-du-discours-de-la-revol ... 

]۶ [ http://www.legrandsoir.info/critique-du-discours-de-la-revol ... 

]٧ [ http://zahal.wordpress.com/2008/07/24/ordre-de-bataille-des - ...  

 ١٨١ ھواپيما و ٧١٠شامل فضای اسرائيل يکی از ترکيبات نيروی دفاعی اسرائيل است، و  -نيروی ھوا.٨

  .، و در عين حال پھپاد، ماھواره و موشک ھای باليستيک می باشدھليکوپتر

]٩ [ http://www.ifri.org/files/Securite_defense/Focus_strategique ... 

]١٠ [ L’Échelle de Jacob se réfère au rêve du patriarche Jacob fuyant son frère Ésaü ,

représentant une échelle montant vers le ciel. Cet épisode est décrit dans le Livre de la 

Genèse (28:11-19.( 

]١١ [ On estime la population de Bint-Jbeil à 30 000 habitants. La ville a été occupée par 

Israel de 1982 jusqu’en 2000, date du retrait des troupes israéliennes. Elle est considérée 
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par Israël comme la « Capitale du Hezbollah ». Elle devint célèbre à la suite d’une attaque 

de Tsahal. Pendant la guerre de juillet 2006 ,de grosses batailles eurent lieu dans la ville et 

aux alentours ; par conséquent, le 51ième Bataillon de la Brigade d’élite Golani de l’armée 

israélienne dut se retirer face à une résistance inattendue. 

حيفا به عنوان شھر مرکزی شمال اسرائيل شھرت دارد، جمعيت . حيفا شھر ساحلی اسرائيل در ساحل مديترانه)١٢

  . از وجه مشخصات اين شھر استئیآبھای عميق و صنايع شيميا.  است٢٠٠٨آن معدل يک ميليون نفر در سال 

]١٣ [ http://www.lalibre.be/actu/international/article/299333/plui ... 

]١۴ [ http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/08/0 ... 

]١۵ [ http://www.lalibre.be/actu/international/article/299333/plui ... 

]١۶ [ http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/08/0 ... 

]١٧ [ http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/08/0 ... 

]١٨ [ http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/08/0 ... 

   وارد خدمت ارتش اسرائيل شد٢٠٠۴ جون ٢۴ در ۴مرکوا )١٩

  )دولت عبری( تاريخ اعالم استقالل دولت اسرائيل ١٩۴٨ می ١۴)٢٠

انيبال در پشت در ھ«ھانيبال، در جنگ کن چنان وحشتی در دل رمی ھا انداخته بود که رمی ھا فرياد می زدند )٢١

والدين وقتی می خواستند بچه ھايشان از کاری بازدارند، و برای ترساندن آنھا از چيز بسيار ترسناک، به . »است

 .اين تکيه کالم از آن تاريح رايج شد. »ھانيبال پشت در است«آنھا می گفتند 

  

Fida Dakroub  

  فيدا داکروب

گروه پژوھشگران در مطالعات ادبيات و «پژوھشگر، عضو نويسنده و ) ٢٠١٠(دکتر در مطالعات فرانسوی

شرق به تلقی امين مألوف، نوشتار و «فيدا داکروب نويسندۀ کتاب . در دانشگاه وسترن اونتاريو» فرھنگ فرانسوی

  اين کتاب تز دکترای او می باشد). ٢٠١١(»ساختار ھويت در رمان ھای تاريخی امين مألوف

  

  ٢٠١٢ می ٢٢مرکز مطالعات جھانی سازی 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ ژوئن ٣


