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  بن ألوف
  *فيها للتحقيق سؤاالً  20: اإلخفاقات

   
 الله حزب هجوم على رداً لبنان على احلرب بشن أوملرت، إيهود احلكومة، رئيس قرار اتُّخذ وملاذا كيف – 1

 قبل القرار، يف شركاءه كانوا الذين هم من يوليو؟/تموز 12 يف زرعيت] مستعمرة[ من بالقرب اجلنديين واختطاف
  احلسبان؟ يف أُخذت اعتبارات وأي عليه، احلكومة ملوافقة تقديمه

 وكما – الله نصر عرض كما إسرائيل، يف بسجناء اخملطوفين ملبادلة مفاوضات إجراء إمكان يف النظر تم هل – 2
 لإلفراج الله حزب على ستضغط اإلسرائيلي اجليش عملية أن هو املوقف تقدير كان هل احلرب؟ انتهاء بعد سيحدث

  مقابل؟ دون من اخملطوفين عن
  فيه؟ الله نصر خطب الذي املهرجان اجلو من يُقصف مل ملاذا ذلك، من وبدالً – 3
 املراحل يف سيحدث عما احلكومة، جلسة يف بيرس، شمعون احلكومة، رئيس نائب سؤال باستهتار عومل ملاذا – 4

  العملية؟ من املقبلة
 جوية عمليات بأن السياسية املرتبة لدى االنطباع حالوتس، دان اجلنرال العامة، األركان هيئة رئيس ولّد هل – 5

 الله حزب وجتريد اجلنوب، يف اللبناين اجليش وانتشار اخملطوفين، إعادة: للحرب احملددة األهداف لتحقيق تكفي
  املفهوم؟ هذا على ما أحد اعترض وهل سالحه؟ من
 الله، حزب مع ملواجهة اإلسرائيلي اجليش جهوزية مستوى عن بيرتس، عمير الدفاع، ووزير أوملرت عرف ماذا – 6

 اجلبهة يف السكان وضع معاجلة على املدنية املؤسسات وقدرة ،]بمهماتها للقيام[ االحتياط وحدات وأهلية
 بشأن الداخلية اجلبهة وقيادة اجليش حذرهما وهل احلرب؟ شن يقررا أن قبل ذلك باستيضاح اهتما وهل الداخلية؟

  اجلهوزية؟ يف النقص
 القوة أداء يف الثغرات كانت وماذا اجلنديين، خطف عشية الشمالية اجلبهة على االستنفار حالة أُلغيت ملاذا – 7

  يوليو؟/تموز 12 يف زرعيت من بالقرب هوجمت التي
 كانوا هل منهم؟ النيل حماوالت جميع فشلت وملاذا الله، حزب قادة خمبأ حتديد يف االستخبارات فشلت ملاذا – 8

  احلرب؟ قبل دائمة مراقبة حتت
 األسطول قطعة أُرسلت وملاذا الله، حزب لدى للسفن مضادة صواريخ بوجود اإلسرائيلي اجليش فوجئ ملاذا – 9
  للضرب؟ مكشوفة وكانت مطفأة، دفاعها منظومات كانت بينما اللبنانية الشواطئ قبالة للعمل" حانيت"

 طور وهل الله؟ حزب يملكها التي املتطورة للدبابات املضادة الصواريخ عن االستخبارات عرفته الذي ما – 10
  التهديد؟ هذا املدرعة القوات ملواجهة قتالية عقيدة البر سالح
 الشمال، قيادة إىل إيصاله تم وهل احلدود، خلف الله حزب انتشار بشأن االستخبارات تقدير كان ماذا – 11

  عليه؟ القوات وإطالع
 الذي املكان من بالقرب" بيوت بتدمير أمراً اجلو سالح أُعطي هل الصواريخ، إطالق منع يف الفشل ظل يف – 12

  اللبنانيين؟ املدنيين عشرات وقتل يوليو/تموز 30 يف قانا قرية قصف األمر هذا عن وجنم ،"صواريخ منه أُطلقت
 مدنيون فيها قُتل أُخرى حوادث بالسكان، آهلة مناطق قصف على املصادقة إجراءات يف لين عن جنم هل – 13
  لبنان؟ يف
 ووافق إليها بادر من شأنها؟ يف تردد هناك كان اللبناين اجلنوب يف برية عملية إىل إسرائيل اجنرت كيف – 14

  السياسية؟ املرتبة إىل قُدمت التي واالعتبارات األهداف هي وما عليها،
 رئيس نائب بإمرة ووضعه القتال، إدارة عن أدام، أودي الشمالية، املنطقة قائد عزل الصواب من كان هل – 15

  العامة؟ األركان هيئة
 بأن تقدير األول، اجلوي الرد يتجاوز ما إىل وبتوسيعها احلرب، بشن القرار سبقت التي املداوالت يف ذُكر هل – 16

 سكانها يجبر وأن الشمال، مستوطنات على اليوم يف صاروخ 200 – 100 شهر طوال يطلق أن يمكنه الله حزب
 باجلبهة يلحق أن املتوقع والضرر القتال استمرار بشأن األويل التقدير كان ماذا املالجئ؟ إىل النزول على

  الداخلية؟
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 بصورة السكان إلجالء التحضير يتم مل وملاذا الشمال؟ بسكان لالعتناء مسؤول بتعيين قرار يُتخذ مل ملاذا – 17
  منظمة؟

 مسبقاً جرى وهل كاف؟ لوجستي دعم دون من املعركة ميدان إىل أُرسلت االحتياط وحدات أن حدث كيف – 18
 القرارات اتخاذ لدى االعتبار يف وأُخذت نواقص، بوجود السياسية واملرتبة العامة األركان هيئة رئيس تبليغ

  البرية؟ القوات بتحريك املتعلقة
 إجنازات أن أغسطس،/آب من األول يف القومي األمن كلية يف كلمته يف احلكومة، رئيس ادعى ماذا على بناء – 19

 السياسية إدارته بشأن ألوملرت املساعد" الطاقم جلسات" يف احلديث يدور كان ماذا وعلى ؟"لها سابق ال" احلرب
  احلرب؟ خالل والعامة

 إطالق وقف األمن جملس أقر حين يف األخير، اجلمعة يوم البرية العملية توسيع وبيرتس أوملرت قرر ملاذا – 20
  ▄جندياً؟ 33 مقتل إىل أدى الذي القرار وهو النار،

   
  www.haaretz.co.il: اإلنترنت يف) 15/8/2006" (هآرتس" موقع من العبرية عن مترجم :املصدر(*)

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


