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Avskräckningen måste lyckas. 
Det är Israels säkerhetspolitik i 
ett nötskal, och skälet finner vi i 

landets historia. Varje fara för det egna ter-
ritoriet skall avlägsnas och varje angrepp 
slås ned. Målet gäller även under pågående 
stridshandlingar. Kritiskt blir det när det 
upplevda behovet av total framgång ökar 
risken för allt riskablare upptrappning. Ett 
felslaget, förfelat krig – och medborgarna 
drivs att frukta att själva det nationella över-
levandet ställs på spel. Här vilar en skugga 
över landet efter kriget i Libanon. Vi har inte 
sett slutet på en ny oroande fas.

Sommarkriget 2006, Israels sjunde i 
ordningen, omfattade med sina trettiotre 
dygn ett mer långvarigt stridsförlopp än 
någonsin förr i landets korta dramatiska 
historia sedan kriget kring dess tillkomst 
åren 1948–1949. Liksom fallet har varit 
med alla föregående urladdningar mellan 
Israel och dess grannar avbröts striderna 
först genom omvärldens ingripande. 

Det skedde först sedan Bushadminist-
rationen hade förhalat ett beslut i FN 
– för att ge Israel chansen att slutföra en 
offensiv. Men den här gången var det inte  

en israelisk seger som hejdades. Tal om att 
Israel har vunnit kampen mot Hizbollah 
ekar tomt.

Den följande framställningen får ses 
som en prliminär utvärdering byggd på ett 
ofullständigt källmaterial.

Officiellt rådde det inget krig mellan par-
terna. För Hizbollah gällde det att överleva 
en väpnad uppgörelse – det är framgång 
nog. För Israel gällde det att eliminera 
motståndaren – att det inte lyckades ter sig 
som ett nederlag. 

En israelisk avsikt tycks ha varit att 
krigshandlingar över Libanon på bara 
några dagar skulle driva befolkningen att ta 
avstånd från Hizbollah som en fridstörare 
det gällde att bli kvitt. I stället har stora 
delar av befolkningen slutit upp bakom 
rörelsen, med ledaren Hassan Nazrallah 
i rollen av den muslimska världens nye 
hjälte. Kriget överskuggade den växande 
konfrontationen inom islam mellan majo-
riteten, sunni, och minoriteten, shia.

Det är som Irans och Syriens väpnade 
och terrorpräglade ombud Hizbollah fram-
står i storpolitiken. Att rörelsen 2005 inte 
anslöt sig till kampen för få bort syrierna 

Libanonkrigets skuggor 
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från libanesisk mark efter mordet på förre 
premiärministern Rafik Hariri ter sig där-
med helt logiskt. Hizbollah föreföll ha tap-
pat i sympatier, men man hade sitt starka 
sociala, ekonomiska och politiska nätverk 
bland shiiterna i södra Libanon. Och de 
följande valen gav Hizbollah platser i den 
libanesiska regeringen – som alltid en sal-
lad av olika partier och religiöst definierade 
folkgrupper.

I Libanon sommaren 2006 var det up-
penbart allt annat än jämbördiga eller jäm-
förbara parter som möttes. Inget oväntat 
förhållande. Det nya krigen kommer att 
vara asymmetriska, lyder ju teoretikernas 
mantra. Nationalstater utmanas av rörelser 
med skilda mål. Ve den moderna försvars-
makt som inte försöker lära sig att hantera 
sådana konflikter. 

Här ställdes således den stridsvana isra-
eliska armén, en av världens mest välutrus-
tade, mot gerillakrigare – är det då en sådan 
den nya tidens typiska kraftmätning vi såg 
från mitten av juli till mitten av augusti? 
Nja, den frågan bör nog hållas öppen.

Med en för många hisnande parallell: 
Finland 1939 saknade alla en modern 
krigsmakts utensilier men förmådde lika-
fullt att möta en överlägsen motståndare 
utan att vi den gången uppfattade stridens 
uppenbara asymmetriska drag som något 
kvalitativt nytt. Bortse från Hizbollahs 
mest frånstötande drag, och det kan synas 
som att rörelsen 2006 i striden på marken 
efter förmåga tillämpade samma taktik 
som Vinterkrigets Finland mot Sovjet-
unionen.

Formalistiskt kan också det rent av häv-
das att sommarkriget 2006 i själva verket 

bar drag av en sorgligt traditionell strid 
mellan två nationer, eftersom Hizbollah 
skulle ha kunnat framhäva sin roll som 
ett av Libanons regeringspartier. Den be-
kämpning som har drabbat landet Libanon, 
med förstörda flygplatser, hamnar, kraft-
verk, vatten och avlopp, kan inte undgå 
att påverka befolkningens uppskattning av 
krigets art. För invånarna handlade det om 
allt annat än en lågintensitetskonflikt.

Utsatt civilbefolkning
Likt andra länder under det senaste århund-
radet har Israel inte hörsammat en folk-
rättslig förpliktelse att skydda civilbefolk-
ningen från ”onödigt” lidande. Hizbollah 
å sin sida har förbrutit sig genom att både 
placera ut trupp och vapen inne bland den 
egna befolkningen och med sina missiler 
angripa samhällen inne Israel. 

Som den starkare parten råkar Israel 
ut för exempelvis Amnesty International 
djupt kritiska iakttagelser, och det kan bli 
tal om en internationell undersökning för 
att utreda folkrättsbrott under kriget. Med 
viss fördröjning kom rörelsen i mitten 
av september också med skarp kritik av 
Hizbollah.

Någon israelisk terror var det inte; då 
skulle offrens antal ha blivit ännu mycket 
större. Den israeliska flygbekämpningen 
av Libanons städer och byar kan för den 
skull inte försvaras med hänvisning till 
motpartens beteende. Kritiker vänder sig 
också mot att Israels svar blev så kraftigt 
– landet får anses ha brutit mot kravet på 
proportionalitet.

Vad omvärlden i stort har förståelse för 
är att Israel svarade med militära medel 



87

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

4-20064-2006

sedan Hizbollah den 12 juli hade inlett 
krisförloppet genom att beskjuta Israel 
med missiler och i ett överfall på en isra-
elisk militärpatrull döda två soldater och 
ta två tillfånga. Hizbollah har uppenbart 
velat göra gemensam sak med Hamas i 
Gaza, men rörelsen kan inte göra gällande 
att den legitimt slåss mot en ockupations-
makt. Det är sex år sedan Israel utrymde 
södra Libanon.

Om Israel för sin del hävdar att man sva-
rade på Hizbollahs angrepp i självförsvar 
borde saken enligt FN-stadgans artikel 51 
ha anmälts till säkerhetsrådet som sedan 
hade att vidta nödvändiga åtgärder. Vi 
har åtskilliga gånger kunnat se att denna 
artikel inte följs. Är den på väg att bli en 
död paragraf?

Det är också med viss tvekan man ut-
talar sig om sommarkriget 2006 som en 
avgränsad episod i ett kontinuum av krig 
och krigshandlingar. Israel menar sig vis-
serligen ha gett Libanons regering en möj-
lighet att ta kontroll över hela landet och 
södra Libanon en chans till fred, när 15 000 
libanesiska soldater rycker fram söderut 
och landet förespeglas att kunna påräkna 
en lika stor internationell fredsstyrka. 
Ingenting sades dock från början klart om 
hur Hizbollah skall kunna avväpnas, och av 
vem. Här rör det sig om en kanske svårare 
uppgift än i något jämförbart fall.

Hizbollah är något mer än en samling 
turbanprydda skäggiga krigare. Det visar 
redan dess nämnda förmåga att ta sig an 
södra Libanons befolkning; nu visade man 
sig snabbast av alla att hjälpa krigets offer 
med att röja upp bland bråte och döda. 

Bilbomber och självmordsbombare är 
inget främmande för rörelsen. Men den 
hör även hemma i en modern ”västlig” 
miljö med sin effektiva informationspoli-
tik. Man har videofilmat lyckade angrepp 
på israeliska patruller, och resultatet har 
redan samma kväll kunnat visas i libane-
sisk TV.

Anmärknigsvärd är uppgiften att Hiz-
bollah med hjälp av libanesisk kustradar 
träffade en modern israelisk korvett, Hanit, 
med en relativt medioker missil. Fartyget 
hade stängt av sina system för aktiva 
motåtgärder, något som rimligtvis får ett 
rättsligt efterspel.

Under pågående strider har Hizbollah 
lyckats nå Israel med fyra tusen missiler, 
somliga långt söder om gränsen till Liba-
non. Det rör sig om missiler under sam-
lingsnamnet Katusha med en räckvidd på 
20–25 km. Man har även avlossat Fajir 3 
som går 40 km och Fajir 5 som kan nå 70 
km. Ännu har dock Israel undgått angrepp 
med Zezalmissiler med en räckvidd på 200 
km. Experter utgår ifrån att det har krävts 
iransk personal. 

Missiler har hur som helst avskjutits utan 
minsta försök att undvika civila, urskilj-
ningslöst som det ter sig. Men Hizbollah 
har också förfogat över förarlösa spanings-
plan – liksom för övrigt Israel.

På några håll har det faktiskt spekulerats 
i att israelerna (i maskopi med amerikan-
arna) skulle ha eftersträvat ett ännu större 
Hizbollahangrepp. Om rörelsens stridande 
grupper hade gått söderut skulle detta ha 
mötts av en israelisk landstigning från ha-
vet bakom fronten – som med mönster från 
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MacArthurs lyckade landsättning vid In-
chon förhösten 1950 under Koreakriget. 

I Israels generalstab kan kanske någon 
offensiv från havet ha vägts bland andra 
planer. Den amerikanske militärstrategen 
Edward Lutwak räknar med att 45 000 
man skulle ha satts in. Det förefaller dock 
tämligen otroligt att Olmerts israeliska 
koalitionsregering skulle ha gett klartecken 
till en sådan riskabel satsning av allt på 
ett kort.

Hizbollah avhöll sig också nogsamt från 
att starta något slags offensiv på slagfältet; 
för det saknar man förbandsstrukturer. Men 
rörelsen hade utnyttjat åren i besittning av 
södra Libanon blott alltför väl. Den har 
inne i civil bebyggelse förfogat över ett 
välutbyggt system av bunkrar och tunnlar 
för kommunikation och lösgörning av hårt 
ansatt trupp. I en serie av motståndsnästen 
har man taktiskt avvaktat och sedan försva-
rat sig hårt mot israelerna.

Från Israels sida inleddes striderna från 
den 12 juli som en krigföring från luften. 
Det hävdas att generalstabschefen Dan 
Halutz – själv flygare – hade övertalat 
premiärminister Ehud Olmert att uppgiften 
skulle lösas på Kosovo-manér. 

Man kan tycka att exemplet skulle ha varit 
avskräckande med tanke på hur pass bra 
den serbiska armén med enkla skydd och 
skenmål klarade sig undan NATO:s elva 
veckorsbombardemang 1999. Men frestel-
sen hos dagens statsmän att vinna krig utan 
förluster på marken är ju stor. Regeringen 
Olmert är därtill den första i Israels historia 
utan egen militär sakkunskap och möjlighe-
ter att jämbördigt granska militära råd.

Offensiv på marken
Den strid som leddes av generalen Udi 
Adam, befälhavare över Israels norra mi-
litärområde och med ursprungligen 10 000 
man på marken, präglades i flera veckor 
mest av Hizbollahs missiler och israelisk 
bombkrigföring. Inalles avfyrade israeliskt 
flyg och artilleri över 130 000 bomber och 
granater. Men Hizbollah tystades inte, 
och dess missiler fortsatte att komma. 
Luftangreppen hade inte gjort jobbet som 
avsett. Israel tycks inte ha förmått att störa 
ut Hizbollahs kommunikationer och bryta 
sönder dess command and control.

Den 9 augusti kände sig regeringen och 
militärledningen i Tel Aviv nödsakad att 
besluta om en markoffensiv.

General Adam stod kvar i befälet av sitt 
militärområde. Men ledningen av de offen-
siva operationerna på marken övertogs av 
stf generalstabschefen Moshe Kaplinski. 
Somliga bedömare har tolkat detta som 
att Adam fick en ”överrock”, ungefär så 
som fallet hade varit under oktoberkriget 
1973, när i ett kritiskt skede chefen för 
södra militärområdet hade svårt att leda 
äldre divisionschefer som Sharon och 
fick en tidigare generalstabschef, Bar-Lev, 
bakom sig.

Den 49-årige Kaplinski är en erfaren 
pansarofficer som tidigare varit bl a chef 
för Israels mellersta militärområde, vet-
tande mot Jordans västra strand, vad Is-
rael kallar Judéen och Samarien. Han har 
tillhört den ryktbara Golanibrigaden och 
ledde 2000 sin division under uttåget från 
södra Libanon. Den uppgift han nu gavs 
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ställde stora krav på ledning och personal. 
Israel tycks ha använt fem armébrigader  
med upp till 500 stridsvagnar och åtminst-
one en divisionsstab. 

En operation av denna storlek krävde att 
mobiliseringsförband i deras helhet sattes 
in, vilket krävde inkallelser av reservister 
– numera ett bekymmer för demokratiska 
stater. Lägets allvar demonstreras mer än 
man kanske har velat, och när två tredje-
delar av förbanden utgörs av reservister 
uppstår dessutom särskilda problem på 
grund av deras utbildningsståndpunkt.

I Tel Aviv hävdade en avgående planer- 
ingschef i generalstaben, återgivet av 
tidningen Haaretz, att ”armén hade ur-
holkats”. Han erinrade om att man gång 
på gång från militärt håll hade varnat för 
brister som hade uppstått när regeringen 
kring sekelskiftet hade sett sig tvingad att 
skära i militärbudgeten. 

En rad andra pensionerade generaler, i 
Israel är de alltjämt unga män, har sällat 
sig till kritiken. För de hårdaste och mest 
temperamentsfulla orden står förre gene-
ralstabschefen Moshe Ya’alon: 

1 Israel borde inte ha utlöst kriget 
2  Försvarsledningen följde inte uppgjorda 

planer (att gå in i Hizbollahområden 
utan stridsvagnar men med infanteriet 
som en egen ”gerilla”)

3  Det improviserades. Man ger sig in-
te in med stridsvagnar i bebyggda 
områden,”Killing areas”, där Hizbollah 
bara ligger och väntar, sade generalen. 
Särskilt upprörd var han över att den 
israeliska armén spillde blod på att 

erövra den hårdnackat försvarade orten 
Bint Jabil förr dess förment symboliska 
värde. De sista dagarnas offensiv var 
bara en skenuppvisning, ”spin”, häv-
dade Ya’alon. Det hela var en skandal, 
som måste leda till att hela krigsled-
ningen går, såväl generalstabschefen 
som premiär- och försvarsministern, 
löd det sammanfattande omdömet. 

Hela årgångar av värnpliktiga har under 
2000-talet inte repövats i sina förband 
efter rekryten, utan i stället satts in i polis-
aktioner på ockuperat palestinskt område. 
Militärbudgeten synes visserligen ha stigit 
något efter 2002, men kritiker antydde att 
detta inte hade kommit markstridsförban-
den till del.

Vad som mobiliserades var alltså inga 
välövade och samtrimmade förband, så-
dana som Israel alltid har synts kunna 
uppbåda i tider av djup kris. 

Befälhavarna byggde inte upp någon 
effektiv bas för markoperationerna. Man 
organiserade sig för varken försvar eller 
anfall, hävdar kritikerna. Truppspaningen 
var otillräcklig. Det saknades säkerhet i 
bakre områden, underhållsapparaten blev 
aldrig tillräcklig, förbanden utnyttjade inte 
tiden till träning. man förberedde sig inte 
för en skyndsamt igångsatt framryckning, 
när order väl gavs. Resultatet tycks, enligt 
kritikerna, ha blivit en ovanlig israelisk 
taktisk tafatthet som innebar att snabba 
markframgångar uteblev. 

Förbanden saknade helt enkelt vana 
vid militära operationer. Inledande anfall 
körde fast.
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Reservister är äldre och har lättare att 
ifrågasätta läget än rekryter. Och det har 
också kommit en del klagomål om dåliga 
förberedelser, om förvirrande order, om 
utrustning som saknas eller inte håller 
måttet; framför allt kan det ha gällt mörker-
utrustning. Med detta inte nödvändigtvis 
sagt att exempelvis den 3. amerikanska 
infanteridivisionen – känd från Irakkriget 
2003 – hade löst uppgiften väsentligt 
mycket bättre i en svår terräng längs smala 
slingriga vägar genom byarna och med 
branta vägkanter.

Bekymmersamt för israelerna var att 
Hizbollah lyckades skada trettio av deras 
klenoder, Merkavastridsvagnarna, av vilka 
tio allvarligt. Frågetecken har väckts om 
skyddvärdet av reaktivt pansar. 

Trupperna hölls tillbaka ända fram till 
de sista dagarna före eldupphör den 14 
augusti, då en framryckning skedde till 
Litanifloden, känd från tidigare Libanon-
kriser. Man tvingades gå fram längs några 
få vägar, där Hizbollah låg redo med sina 
pansarvärnsrobotar. Här fick Israel vissa 
förluster. 

I väntan på att libanesiska trupper och 
av FN uppbådade förband skulle fylla 
ut utrymmet där Hizbollah har härskat, 
har Israel haft sårbara spjutspetsar längs 
Litani. Å andra sidan var rimligtvis Hiz-
bollah illa åtgånget; israelerna räknar med 
att rörelsen har förlorat drygt 500 av sin 
bästa krigare. 

Vapenvilan var nog välkommen för Hiz-
bollah, som vill fylla på sin sargade arsenal.
Kanske kunde eldupphör ha kommit tidi-
gare och minskat israeliska bekymmer om 
man i Tel Aviv under pågående strid hade 

tagit fasta på internationella överläggningar 
i Rom att få slut på våldet.

Så länge striderna pågick var samman-
hållningen bland israelerna god. Bilden av 
israelisk militär styrka står kvar även efter 
sommaren 2006. Hur skulle det kunna vara 
annat med en nation som bl a förfogar över 
600 stridsflygplan, varav 50-talet nya F 15 
I och F 16 I med räckvidd till Iran? Men 
försvarsmakten har inte kunnat skydda ens 
det inre av Israel från hot, och drygt en 
månads strider räckte uppenbart inte för att 
eliminera Hizbollah som en styrkefaktor 
vid Israels gräns. Kritiken mot de ansvariga 
nalkas stormvind.

I slutet av augusti medgav generallöjt-
nant Halutz, personligen pressad av kritik 
mot att han precis före krigsutbrottet hade 
sålt sin aktieportfölj, att militära misstag 
hade skett. Han anslöt sig också till dem 
som efterlyste en granskning av det skedda. 
Som syndabock för tillkortakommandena 
har generalmajor Adam tvingats lämna 
sin post.

Den israeliska försvarsmaktens problem 
och eventuella felgrepp i södra Libanon 
kommer att skärskådas, inte minst i Penta-
gon. Några slutsatser tränger sig på. 

Israeliska arméförband förefaller an-
strängda och kanske något avtrubbade på 
grund av trycket på personalen i ocku-
perade områden. Skulle försvarsmakten 
verkligen befaras svikta skakas hela Israel, 
den är dess själ och styrkebälte. 

Skuggan från Libanon faller tung inte 
minst över regeringen Olmert. Dess planer 
att gå vidare med utrymning av bosätt-
ningar skjuts på framtiden. Regeringens 
egen existens känns mer oviss. Det är ingen 
framgång man vill unna Hizbollah. 
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Summary

Shadows from the War in Lebanon 

by Senior Editor Olof Santesson

The Summer War of 2006 didn’t work out 
as the Israelis had hoped. Despite having 
provoked the conflict Hezbollah was not 
isolated from the Lebanese population in 
general. On the contrary, the Lebanese 
were more united for having withstood an 
Israeli air bombardment. Both parties de-
fied international law by putting civilians 
in harm´s way.
   In the present writer’s opinion this was 
not necessarily a typical, asymmetric war. 
Hezbollah attacked Israeli territory with 
modern missiles and defended well prepar-
ed static positions against the attacker. The 
air campaign did not fulfil its purpose.

   Finally, deciding on a ground campaign, 
it became difficult for Israel to develop suc-
cessful tactics. Mobilised reserves proved 
to be not well trained. In the 21st century 
there have not been enough refresher ex-
ercises, this as a result of budget cuts and 
soldiers being used for police business in 
the occupied areas.
   As a result, Hezbollah still remains in 
a position to refuse to bow to Lebanese 
troops and an international mission in 
southern Lebanon. This throws shadows 
over Israel and especially the Olmert coali-
tion government.


