
 
 

     n. 22  -   Janeiro 2019     Dossiê  Oriente Médio: Fronteiras, Mídia e Política Internacional
                 

 
 

1 
 

… E GOLIAS RESISTIU A DAVI: GUERRA LIBANO-ISRAELENSE DE 2006 

 

FERREIRA, Brenda
1
 

TRAUMANN, Andrew
2 

 

 

Resumo: O presente artigo busca analisar a guerra entre Hezbollah e Israel, que ocorreu no ano de 
2006, e também identificar se realmente a um vitorioso neste conflito. Entretanto, mesmo tempo, 
a obra tem como propósito fazer um breve resgate histórico para que se possa entender a origem 
do conflito, para que possamos chegar a uma conclusão sobre o mesmo, se houve um 
fortalecimento do grupo/partido.  
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Abstract: The present article seeks to analyze the war between Hezbollah and Israel, which 
occurred in the year 2006, and identify if indeed a victor in this conflict. However, at the same 
time, the purpose of the work is to make a brief historical rescue so that the origin of the conflict 
can be understood, so that we can arrive at a conclusion about it, if there was a strengthening of 
the group/party.  
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INTRODUÇÃO  

Em 2006, um ataque a um veículo israelense que patrulhavam a fronteira entre 

Israel e o Líbano e o sequestro de dois soldados israelenses, resultou numa intensa 

campanha militar que durou 34 dias, conhecida como Segunda Guerra Libanesa. O conflito 

não se tratava do governo libanês, mas sim da força xiita Hezbollah (Partido de Deus) 

contra as forças do oitavo mais poderoso exército do mundo e um dos mais bem 

treinados e equipados na época, Israel. Provocando de imediato grande destruição da 

infraestrutura Libanesa e número expressivo de mortes de civis libaneses.  

O grande problema deste conflito foi que o governo israelense abandonou as 

negociações políticas e optou por invadir militarmente o Líbano, pois em linhas gerais, 

Israel tem como interesse a eliminação do Hezbollah, que para eles é um grupo terrorista, 

enquanto no Líbano, Hezbollah representa um partido político. Entretanto, falar dos 

conflitos entre Israelenses e libaneses, é necessário um resgate histórico, desde sua 

independência da França, em 1943, colocando o Pacto Nacional como um sistema político, 

passando pela guerra civil libanesa, a criação do grupo Hezbollah, até o Conflito Hezbollah 

contra Israel, portanto este artigo tem como objetivo fazer um resgate histórico, mas 

também analisar se realmente houve um vitorioso neste conflito, onde acabou com um 

cessar-fogo estabelecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na resolução 

1701, analisando então os objetivos das duas partes, na qual Israel queria a diminuição 

drástica ou até mesmo a extinção da capacidade militar do Hezbollah, mas foi um fracasso 

para o governo israelense de Ehud Olmert. Entretanto, no outro lado a um fortalecimento 

do Hezbollah, após o conflito de 2006.  

Para então encontrar os resultados, como já descritos desse conflito, a 

metodologia que será utilizada, é a partir de documentos de resoluções da Organização 
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das Nações Unidas (ONU), bem como artigos científicos e livros, como  Os Libaneses, de 

Murilo Meihy, e Oriente Médio de Márcio Scalercio. 

1. Teoria Pós-Colonialista 

Com as transformações multifacetadas no sistema internacional, que antes 

caracterizada fortemente pelo imperialismo e depois no século XX pela descolonização da 

África e da Ásia, a libertação de mais da metade da população mundial do domínio de 

países europeus, reproduziram uma grande reflexão na qual se chamou "pós-colonial". 

Assim, surgiu uma séria de análise e estudos voltados a este cenário mundial surgido do 

colonialismo, tornando-se na corrente teórica, o Pós-Colonialismo.  

O pós-colonialismo é uma perspectiva conceitual que busca analisar como 

determinados lugares e pessoas são construídos como subalternos em relação aos que 

são tidos como superiores e desenvolvidos. Sendo assim, "é utilizado como instrumento 

para a crítica humanista para expor os campos de conflitos: introduzir uma sequência mais 

longa de pensamento e análise em substituição às breves 

 rajadas de fúria polêmica" (SAID, 2007 pg. 19).  

Um dos principais autores desse campo teórico, é Edward Said, autor do clássico 

"Orientalismo", no qual o autor enfatiza que nem o termo "Oriente" e nem o conceito 

"Ocidente" tem estabilidade ontológica, mas que ambos são construções sócio-políticas. 

Assim, o Oriente não é um fato social, um monólito imutável assim como o próprio 

Ocidente. (SAID, 2007, pg. 31).  SAID, Afirma que: 

Devemos levar a sério a grande observação de Vico de 
que os homens fazem sua história, de que só podem 
conhecer o que eles mesmo fizeram, a estendê-la a 
geografia: como entidades geográficas e culturais - para 
não falar de entidades históricas - tais lugares, regiões, 
setores geográficos, como o "Oriente" e o "Ocidente", 
são criados pelo homem (SAID, 2007, pg. 31).  
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Sobretudo, o Orientalismo é uma das obras considerada como inauguradora da 

corrente pós-colonial, e para as Relações Internacionais tem resultados de como 

descolonizar a relações internacionais, em que é realizada críticas ao eurocentrismo e 

imperialismo, e que há relações de dominação através do saber-poder entre os Ocidente  

e o Oriente, na qual o autor descreve que o Orientalismo é uma invenção do Oriente pelo 

Ocidente (SAID, 2007).   

Mas segundo Said (2007), é incorreto acreditar que o Oriente foi criado 

simplesmente como uma necessidade da imaginação, mas a relação entre o Ocidente e o 

Oriente é dada por relações de poder e dominação. O Oriente não foi orientalizado pois se 

descobriu que era "Oriental", mas também porque foi submetido e transformado em 

oriental, numa entidade imaginária, atrasada, violenta e imutável. Assim, não podemos 

supor que a estrutura do Oriente não passa de uma estrutura de mentiras que 

simplesmente se dissiparam ao vento se a verdade a seu respeito fosse contada, pois o 

Orientalismo é mais particularmente valioso como um sinal de poder europeu-atlântico 

sobre o Oriente. Assim, o Orientalismo é, portanto, não uma visão fantasiosa da Europa 

sobre o Oriente, é mas sim uma interpretação direcionada da região para reafirmar a 

superioridade ocidental e a necessidade do colonialismo na região.    

 Assim, a partir do século XVIII, o Orientalismo aparece como instrumento ocidental 

para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente, assim devemos analisar o 

Orientalismo como discurso, na qual tem uma força grande, em que o Oriente não era e 

não é um tema de livre pensamento e ação.  

Orientalismo que por sua vez tem uma série de significados, na qual  consiste 

primeiramente em referenciar-se a um modo específico de abordar o Oriente, em como 

este representa a oposição em termos culturais e ideológicos dos estilos europeus que 

foram impostas às colônias (SAID, 2007). Assim, o pós-colonialismo se refere a uma 
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releitura da colonização como parte de um processo global, e críticas às narrativas 

eurocêntricas como modelo civilizatório universal (MATA, 2014) e de dar lugar a fala sobre 

os acontecimentos. 

 

2. Resgate Histórico no Líbano 

O moderno Estado do Líbano teve sua independência da França em 1943. O 

compromisso definitivo de suas políticas eram conhecidas como Mithaq-al-watani ou 

conhecida como Pacto Nacional, no qual é identificado pela compreensão entre as 

comunidades políticas dominantes, sendo elas, os Muçulmanos Sunitas e os Cristãos 

Maronitas, constituindo-se em um sistema de comunidades sectárias, caracterizado como 

Estado confessional, na qual só existe politicamente através de identidades religiosas. O 

processo foi suficientemente impreciso, e a principal consequência foi o fortalecimento de 

todas as elites políticas dos Estados (NORTON, 2007). 

De acordo com Norton (2007), os maronitas, por sua vez eram considerados a 

pluralidade segundo a França, receberam como cargo político, a presidência. Os sunitas, 

por sua vez, a segunda maior comunidade, receberam, como cargo político a função de 

primeiro-ministro. Entretanto, os muçulmanos xiitas por serem a terceira maior 

comunidade, receberam o parlamento, como uma posição constitucional muito mais 

fraca.  

Contudo, mesmo que a proposta fosse de distribuir cargos políticos através de 

grupos confessionais, e tentar equilibrar os poderes, o Pacto Nacional reforçou o domínio 

dos grupos Maronitas e Sunitas na essência do mais novo Estado que acabara de surgir, o 

Líbano (MEIHY, 2016). Importante, ressaltar que na década de 20, os franceses queriam o 

“Grande Líbano”, assim explorando e desenhando partes da Síria, desse modo frustrando 

o nacionalismo árabe de ter um Estado independente em Damasco, contudo para os 
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sunitas, a aceitação de um Estado independente acabou com a esperança de unir o Líbano 

com a Síria. Outrora, os maronitas, aliados da França e influentes da religião, tiveram que 

admitir que o Líbano não era um apêndice da Europa, mas sim um Estado Árabe. 

Portanto,a dissidência floresceu, o sistema político formalizou o Pacto Nacional (NORTON, 

2007).    

 Consequentemente, em 1975 transparece o início da desordem nas instâncias de 

poder do vulnerável Estado libanês.  As condições para que este fracasso acontece-se 

eram inúmeras, porém podemos caracterizar conforme Meihy (2007), a questão Palestina, 

as animosidades entre posições de “esquerda” e de “direita” no Líbano da Guerra Fria e o 

fracasso do Pacto nacional, como já citado. 

Importante evidenciar a questão da Palestina, se deu no Sul do Líbano, na qual é o 

coração dos Xiitas, em que 1950, 60 e 70 uma conjuntura de fatos sociais, conflitos 

regionais e políticas moldaram  a politização dos libaneses xiitas, tendo sua taxa de 

comunidade aumentando sobre todas as outras comunidades no Líbano, assim nesse 

coração  aconteceu o afluxo de 100 mil Palestinos, devido a criação do Estado de Israel 

(Guerra da Palestina) e também mais tarde seguindo o evento “Setembro Negro”, 

ocorrido entre 1970-1971, na qual milhares de palestinos membros da OLP (Organização 

pela Libertação da Palestina) armados foram expulsos para o Líbano, pelas tropas do rei 

jordaniano Hussein. Entretanto, a chegada dos palestinos no Líbano deixou muitos 

cristãos maronitas irritados, uma vez que os palestinos já em 1975 compunham meio 

milhão de habitantes  no país, e estabeleceria um Estado dentro de outro Estado no Oeste 

de Beirute e grande parte do Sul do Líbano. Assim, os muçulmanos xiitas libaneses 

mobilizaram seus esforços políticos, pois a instabilidade política era extremamente forte e 

os maronitas passa a defender uma política de Estado voltada com relação a países 

ocidentais, enquanto xiitas que haviam crescido, conforme citado, defendiam uma 
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políticas voltada aos palestinos. Sendo a “gota d’água” para a guerra civil os fatos de abril 

de 1975 quando um grupo de maronitas atacou um ônibus que levava um grupo de 

palestinos. Logo em seguida a OLP retalia o ataque dando início a guerra civil. (NORTON, 

2007).  

 Neste cenário, no ano de 1982 Israel invade o Líbano, por meio do fundamento de 

uma ação defensiva para controlar os ataques da OLP em oposição ao Estado israelense, 

conhecido como Operação Paz na Galileia, na qual ocorreram contínuos bombardeios 

entre as cidades do Líbano no período de junho a agosto. Aconteceu em setembro do 

mesmo ano, através do apoio israelense, domínios radicais do Kataib, adentraram em 

campos refugiados palestinos de Chatila e Sabra, proporcionando uma massacre, no qual 

somou mais de dois mil mortes, dentro delas a maioria mulheres, crianças, jovens e 

idosos. Dada as circunstâncias, surge a milícia Hezbollah pois as terras ao sul viviam a 

expansão da força armada xiita, com forte apoio do governo iraniano (MEIHY, 2016).  A 

população xiita de fato sempre foi a mais pobre, sendo assim constantemente tiveram 

sentimento de vitimização, na qual este fato abriu espaço para a influência iraniana no 

Líbano (TRAUMANN, 2016). 

            

       2.1 Hezbolah - Partido de Deus 

A frustração e o insucesso político e militar das movimentações da esquerda 

nacionalista pois não tinham assegurado direitos a comunidade xiita no Oriente Médio, o 

progresso do ativismo político islâmico após a Guerra do Seis Dias de 1967, o triunfo da 

República Islâmica do Irã em 1979 e o êxito da resistência local perante o exército 

israelense no sul do Líbano, compatibilizavam com as condições internas e externas para a 

formação do Hezbollah (Partido de Deus) nas regiões libanesas, principalmente no Vale de 
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Bekaa, nas proximidades de Beirute e no sul do Líbano como citado antes, sob o 

vergonhoso controle israelense, na qual o povo xiita se sentia vulnerável, pois as atuações 

sociais do Estado libanês não era presente (MEIHY, 2016).  

Importante enfatizar, como já citado antes, a criação do Hezbollah, foi influenciada 

pelo modelo ideológico e político da República Islâmica do Irã. Pois no final da década de 

70 e início de 80, ocorreu uma divisão nos movimentos de guerrilha da guerra civil, visto 

que foi uma época de grande fomento e transição entre os xiitas no Líbano. A milícia que 

era líder da comunidade xiita libanesa, se chamava movimento Amal, “esperança” em 

árabe, na qual surge sendo uma milícia em oposição ao “movimento dos desfavorecidos” 

de 1974 (grupo político que foi criado pelo clérigo Musa Al-Sadr), (EL HUSSEIN, 2010). O 

movimento do Amal, tinha como influência ideologia da Síria, pois o Estado Sírio buscava 

seus interesses de garantir a “Grande Síria”, desde modo unir a Síria com o Líbano (MEIHY, 

2016). Consequentemente, a guerrilha de Amal apresentava uma visão política secular, na 

qual resultou em um aborrecimento entre os xiitas, desta maneira levou integrantes do 

movimento Amal a mover-se para o Hezbollah que declarou sua posição favorável a 

presença Palestina no Líbano, o que o governo da Síria não aceitava, fortalecendo ainda 

mais o Hezbollah. (NORTON, 2007). A mudança de base de apoiadores xiitas não reflete a 

um ressurgimento de religiosidade. Na verdade, segundo Norton (1998), muitos dos 

membros do Hezbollah, em particular os de classe média, são altamente informais na sua 

prática religiosa e possuem interesses de caráter mais objetivo, prático e socioeconômico 

do que propriamente religiosas.  

De acordo com Meihy (2016), a influência iraniana na política interna do libanesa 

durante a guerra civil, foi que garantiu a liderança do Hezbollah na comunidade xiita 

libanesa, na qual o Estado do Irã de modo complementar, fornecia armas aos guerrilheiros 

que estavam na frente da luta contra a invasão israelense no Líbano. Entretanto, o 
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Hezbollah angariou a simpatia da população local não apenas pela eficiência de seu braço 

armado, mas também por uma rede de escolas, de hospitais e de órgãos de apoio à 

libaneses diretamente atingidos pelo conflito (MEIHY, 2016). 

Importante evidenciar que a primeira grande ação militar levada pelo Hezbollah, 

foi 1983, no momento em que um caminhão carregado de explosivos consumou a 

Embaixada norte americana em Beirute, eliminando 200 soldados que estavam no local. 

Posteriormente a retirada de estrangeiro, Hezbollah passa a ter aumento de poder militar 

e político sobre os xiitas na Guerra Civil Libanesa. Isto posto, o Líbano transfigurou-se em 

campo de batalha aberto entre grupos armados que buscavam sobrepor sua atuação a 

uma parcela cada vez maior da sociedade libanesa (MEIHY, 2016). 

Com o final da Guerra Civil em 1990, o Hezbollah muda seu posicionamento de 

milícia e passar atuar uma como partido político do governo nacional, assim ocupando 

cadeiras no parlamento, entretanto o grupo não abandona as armas devido às ameaças 

militares israelenses na fronteira do sul do Líbano (MEIHY, 2016).  Isto ocorreu devido ao 

um processo de evolução política chamada “Libanização”, na qual em 1992 Hezbollah 

houve uma inflexão ideológica, deixando alguns conceitos teológicos - modelo de 

introdução de uma República Islâmica no Líbano - em benefício de inclusão política, 

eleitoral no sistema libanês político. Deste modo o Partido de Deus, Hezbollah passa a 

progredir de modo a tornar-se em um partido franco, sincero, aberto, democrático, 

nacionalista, conforme os outros (JELLOUN, 2007). 

Significativo ressaltar que a comunidade xiita no Líbano, como já dito antes, possui 

uma economia de fracasso e de baixa influência, grande parte eram agricultores, e até os 

anos de 1960, xiitas habitavam predominantemente em áreas rurais, como no vale de 

Beka’a, na qual as condições de vida eram deficientes e não se aproximava com os 

padrões do resto do país (DEEB, 2006). Da mesma forma nos de 1970, a um crescimento 
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significativo do poder público sectário (Maronitas e Sunitas) e no controle da economia, 

consequentemente concentrando alto nível de riqueza e renda, assim acarretando a 

sociedade desigual e excludente (KARAM,2010). Assim, as guerrilhas começaram a ganhar 

força pois atraiam muitos jovens xiitas para os movimentos (NORTON, 1998). Portanto é 

evidente notar que população xiita não era uma comunidade resguardada de direitos e 

riquezas, dessa forma o Hezbollah encontra caminhos para trazer a representatividade 

para esta comunidade que além desses pontos de desigualdade, enfrentava as força do 

exército de israelense (DEEB, 2006) que de acordo com Norton (1998) a ocupação 

israelense no Líbano é vista como um ponto geoestratégico e  “a composição física do 

Líbano é formada por quatro importantes unidades topográficas com características tão 

distintas que garantem a esse diminuto país uma geografia complexa e emaranhada”. 

(MEIHY, 2016) assim, faz com que Israel e potências regionais do Oriente Médio tenham 

interesses dos recursos que o Líbano tem, podemos citar aqui no ano de 2001 a 2002 o 

governo libanês anunciou a instalação de uma estação de bombeamento de água no rio 

Hasbani para levar águas as terras vizinhas. Entretanto, o mesmo rio avança em direção ao 

território do Estado de Israel, tornando-se uma das fontes mais importante do rio Jordão, 

deste modo levou a uma crise política e militar entre Israelenses e libanês, na qual acabou 

com por pouco uma guerra, mas em 2006 a estação foi destruída pelos aviação do Estado 

de Israel (MEIHY, 2016). 

Assim, o Hezbollah passa a adotar como citado postura racionalmente estratégica, 

integrando-se ao sistema nacional política, representando comunidades historicamente 

marginalizados (NORTON, 1998). Evidencia-se a partir de documentos do grupo/partido 

Hezbollah que os objetivos do mesmo não estabelecem nenhum propósito em formar o 

Líbano em um Estado Islâmico, muito pelo contrário, os mesmo mostram o oposto 
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objetivo do Hezbollah. Segundo Saab (2008) os líderes do grupo/partido constatam que é 

improvável a formação de um Estado Islâmico no Líbano pela sua conjuntura.  

Através da liderança de Hassan Nasrallah, instituída em 1992 que o Partido de 

Deus - Hezbollah passou a agir com seu compromisso em dedicar-se juntamente com o 

Estado Libanês, pois de modo inicial, o Hezbollah desconsiderava a política libanesa 

(NORTON, 1998). Entretanto, Hezbollah passa a participar das eleições, e esta decisão 

teve grande apoio popular da comunidade xiita, na qual seus direito até então nunca 

foram assegurados (DEEB,2006).  

Em agosto de 1992, o Hezbollah angariou oito assentos do total de 128 do 

parlamento, e desse modo, segundo Norton (2007), a vitória nas eleições e a conquista no 

parlamento, garantiram mais acesso aos cargos do governo, na qual como já dito antes, o 

Estado libanês é confessional. O grupo, a partir disso passa a ser reconhecido oficialmente 

como instituição política libanesa (NORTON, 2007) assim, como os deputados do 

Hezbollah passam a agir de forma cooperativa e sempre na tentativa de construção de 

alianças políticas de modo responsável (NORTON, 1998). Desde esse momento, Hezbollah 

envolveu-se nas eleições parlamentares de 1996, 2000, 2005, 2009 e 2018, os assentos 

que o partido conquistou foram aumentando conforme as eleições. Segundo Wiegand 

(2009), o Hezbollah, participou das eleições municipais de 1998 e 2004. Na eleições 

parlamentares de 2000, adquiriu de 9 para 12 cadeiras. Através da aliança com Amal, 

obteve todos os assentos no sul do Líbano, sendo eles 23 cadeiras, e todos os 9 na região 

de Baalbek-Hermel, no vale de Bekaa. Em 2005, conquistou 35 assentos, e nas eleições de 

2009 conquistou 57 cadeiras no parlamento. Já em 2018, na qual fazia 9 anos que não 

havia eleições parlamentares no Líbano, juntamente com seus aliados, conseguiram 

adquirir ao menos 67 assentos (O GLOBO, 2018).  
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Apesar da classificação do Hezbollah como um grupo terrorista por diversos 

Estados, o grupo não somente é visto como um ator legítimo pelos demais partidos 

governistas, mas como um ator que empunha poder suficiente para ser respeitado e ser 

levado a sério (WIEGAND, 2009).  Mesmo que a comunidade xiita  libanesa, esteja se 

mostrando como uma força política cada vez maior, devido ao seu aumento demográfico 

nos últimos tempos, entretanto esse acréscimo populacional, não diz diretamente que o 

Hezbollah tenha apoio automaticamente ou à ingerência iraniana no Líbano 

(MEIHY,2016). 

3. Guerra de 2006 

O conflito ocorreu após seis anos da retirada das forças israelenses do sul do 

Líbano, então conhecida como Segunda Guerra Libanesa, ocorreu por um período de 34 

dias, tendo seu início no dia 12 de julho de 2006, na qual membros do grupo Hezbollah, 

atacaram a patrulha israelense que vigiava a fronteira Israel e Líbano e sequestraram 2 

(dois) soldados israelenses, Ehud Goldwasser e Eldad Reveg (CHAMA, 2018). Na qual levou 

a possibilidade do Hezbollah requerer seus soldados presos por israelenses, mas não 

houve uma tentativa por negociação política, no entanto, houve por parte do Estado 

Israelense, intensos ataques e bombardeios aéreos durante dias e noites no período de 34 

dias como já citado no Estado Libanês (MEIHY, 2016) 

Os objetivos israelenses nesse conflito, concentraram-se em restabelecer sua 

dissuasão na região ao estabelecer que não aceitaria ataques transfronteiriços contra seus 

soldados e cidadãos e construir uma nova realidade no Líbano, na qual o governo Libanês, 

exerceria de facto a sua soberania, pois eliminaria o Status do Hezbollah, como “Estado 

dentro do Estado” (BRENNEN, 2009).  

Ao falar sobre os objetivos militares de Israel foram constatados a eliminação dos 

mísseis estratégicos e foguetes do Hezbollah, a formação de uma zona de segurança livre 
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das forças militares do movimento xiita ao longo da fronteira com Israel e conseguir a 

libertação dos dois soldados israelenses capturados através de operações militares. 

Portanto, com os dois primeiros objetivos militares, os governo israelense aspirava 

apressar a implementação da Resolução no 1559 do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, aprovada em 2004, em que rogava o desarmamento do Hezbollah e o envio de 

tropas libanesas para a fronteira israelense (BRENNEN, 2009).  

Para alcançar os objetivos como os mencionados acima, o Estado israelense 

utilizou de ataques contra o Hezbollah em seus esconderijos, na qual a estratégia ficou 

conhecida como “dissuasão pela punição”. Como dito antes o poder aéreo de Israel foi 

utilizado abundantemente, além do objetivo de destruir o Hezbollah, bem como dificultar 

suas ações, os ataques tinham como objetivo causar prejuízos a população civil, por meio 

de desmantelar o suporte ao Hezbollah (BRENNEN, 2009). 

Devido aos 18 anos de ocupação israelense no Líbano, as forças terrestre do 

Estado de Israel demoraram a atuar no conflito, pois carregavam um histórico de grande 

baixas militares terrestre. Devido a este dado, o governo israelense mobilizou e promoveu 

uma invasão terrestre apenas na última semana do conflito. Israel, além de sua estratégia 

mencionada acima, utilizou da guerra psicológica como instrumento de garantir seus 

objetivos, assim utilizou de discursos, para acabar com o Hezbollah perante o Estado 

libanês e a comunidade internacional, assim fazendo com o que Hezbollah tivesse sua 

imagem afetada. Inicialmente, Israel publicou em websites mensagens como: “Ajude o 

Líbano erradicar o mal do Hezbollah e voltar a sua independência, liberdade e 

prosperidade”. Logo após, aviões israelenses passaram jogar folhetos, nos quais 

continham alerta aos civis sobre os futuros ataques israelenses (BRENNEN, 2009) 

 Em 13 de julho, centenas de panfletos foram jogados sobre o sul de Beirute com o 

seguinte conteúdo: 
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Para os habitantes do Líbano: devido às atividades terroristas levadas 
a cabo pelo Hezbollah, que destrói o esforço para encontrar um 
futuro mais brilhante para o Líbano, o exército israelense continuará o 
seu trabalho dentro do Líbano durante o tempo que considerar 
oportuno para proteger os cidadãos do Estado de Israel. Para sua 
própria segurança e porque nós não desejamos causar mais mortes 
de civis, aconselhamos que evitem todos os locais frequentados pelo 
Hezbollah. Você deve saber que a continuação das atividades 
terroristas contra o Estado de Israel será considerada uma espada 
dupla afiada contra você e o Líbano. O Estado de Israel (BRENNEN

3
, 

2009, p.41). 

 

 Ataques terrestre também ocorreram, após um “massacre” por parte do Estado 

israelense e pela resistência do Hezbollah, aconteceu na Organização das Nações Unidas 

(ONU), uma negociação entre ambas as partes do conflito no Conselho de Segurança, 

resultando na resolução 1701, para um cessar fogo entre ambos (MEIHY, 2016).  

Os bombardeios por parte do governo israelense destruíram ainda mais o frágil 

Estado Libanês no verão de 2006, assim resultando em um Estado danificado na sua 

infraestrutura, com demolições de pontes, usinas de energia elétrica, escolas e a estação 

de bombeamento de água que é tão importante para o Estado do Líbano, como já citado 

antes (MEIHY, 2016). 

No decorrer da guerra, o Hezbollah passa a estabelecer novos objetivos, dentre 

eles a sua sobrevivência tornou-se o objetivo principal, bem como  dificultar ao máximo 

que Israel obtivesse uma vitória incontestável, mantendo seu poder e capacidade militar e 

levando o conflito no mínimo a uma situação de impasse. Uma das estratégias do 

                                                           
3
 To the inhabitants of Lebanon: Due to the terrorist activities carried out by Hezbollah which destroys the 

effort to find a brighter future for Lebanon … The Israeli Army will continue its work within Lebanon for as 
long as it deems fit to protect the citizens of the State of Israel. For your own safety and because we do not 
wish to cause any more civilian deaths, you are advised to avoid all places frequented by Hezbollah. You 
should know that the continuation of terrorist activities against the State of Israel will be considered a 
double—edged sword for you and Lebanon. The State of Israel. 
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movimento Hezbollah consistia em provocar alto número de baixas israelenses, o que 

poderia causar pressão sobre o governo israelense através da opinião pública. Em 21 de 

julho, Nasrallah, Secretário-Geral do Hezbollah, concedeu uma entrevista a Al Jazeera, na 

qual declarou: “A vitória que estamos a falar é quando a resistência sobrevive. Quando a 

sua vontade não está quebrada, então esta é a vitória. Quando não estamos derrotados 

militarmente, então esta é a vitória” (NAKHLEH, 2007, p. 5). 

Conhecido como resistência, o Hezbollah obteve resultados positivos através de 

seus esforços de inteligência, devido sua cooperação com a inteligência libanesa, 

conseguiu prender 16 espiões israelenses, assim tendo vantagem sobre o Estado 

israelense onde conseguiu informações valiosas sobre as posições dos combatentes 

israelenses, e também passando informações errôneas sobre os combatentes, na qual os 

israelenses acharam que tinha posição-chave, que na verdade, eram mentiras. Hezbollah, 

conseguiu interceptar as comunicações israelenses a fim de se anteciparem sobre os 

bombardeios israelenses sobre o Líbano. Vale ressaltar que Gambill (2006) observou: 

 

(...) não houve degradação observável das capacidades militares do 
Hezbollah durante a guerra. A qualidade e a resistência de seu 
desempenho militar superaram as expectativas israelenses em 
praticamente todos os domínios, desde o volume e precisão dos 
disparos de foguetes contra o norte de Israel até a sofisticação de sua 
rede de comunicações e de camuflagem astuta de equipamento 
militar pesado e bunkers. O Hezbollah ainda conseguiu interceptar 
comunicações do rádio das Forças de Defesa de Israel … (NAKHLEH

4
, 

2007, p. 8). 

                                                           
4
 Indeed, there was no observable degradation of Hizbollah military capabilities at all during the war. The 

quality and endurance of its military performance exceeded Israeli expectations in virtually every domain, 
from the volume and accuracy of rocket fire into northern Israel… to the sophistication of its 
communications network and artful camouflage of heavy military equipment and bunkers... Hizbollah even 
managed to intercept IDF radio communications... 
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Até o fim do conflito, Hezbollah foi capaz de demonstrar sua força, ao dar 

continuidade ao lançamento de um considerável número de foguetes, impedindo o 

avanço israelense em território libanês até o Rio Litani, embora o Hezbollah estivesse 

enfrentando um inimigo altamente superior em recursos e capacidades, na qual na  época 

Israel era considerado uns dos maiores Estado com investimento em força militar, sendo a 

resistência. O movimento xiita conseguiu realizar contra-ataques, causando várias perdas 

de tropas e tanques para Israel, e pressionando-o a recuar. Além disso, o grupo/partido 

conseguiu preservar o seu sistema de controle de comando e, apesar dos ataques aéreos 

e algumas limitações, também foi hábil em reabastecer seus foguetes e munições. 

Comandantes de alta patente das Forças de Defesa de Israel admitiram que a liderança do 

Hezbollah manteve contato com seus comandantes, e estes estabeleceram uma 

sofisticada rede de comunicações, apesar da interrupção causada por Israel (NAKHLEH, 

2007).  

Em suma, o conflito de 2006 enfraqueceu o Líbano, economicamente, socialmente 

e politicamente, além de ter causado enormes danos à infraestrutura libanesa, ao sul do 

Líbano e aos subúrbios no sul de Beirute, bem como calcula-se que esse conflito causou 

cerca de 1.200 mortes de cidadãos libaneses e mais de 4 mil feridos, do lado israelense, as 

baixas são menores em torno de 150 mortes, sendo elas maioria soldados e 

aproximadamente mil feridos (MEIHY, 2016).  

O PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – avaliou um 

prejuízo de US$ 5 bilhões para a economia libanesa e os setores industriais e turísticos 

sofreram as maiores perdas, ocasionando estagnação e inflação na economia libanesa. O 

Hezbollah assumiu a liderança nos esforços de reconstrução do país e, dessa maneira, 

preencheu um vazio deixado pelo Estado, o qual foi criticado por sua ineficiência durante 

o período do pós-guerra. A fraca atuação do Estado colocou em evidência suas fraquezas, 
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as divisões na sociedade libanesa, a natureza clientelista da política libanesa e a influência 

de atores externos na política libanesa (WILKINS, 2011, p. 105-106). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conflito armado considerado assimétrico como a guerra Hezbollah - Israel, 

“surge” das guerras travadas pelas independências que marcaram a segunda metade do 

século XX  principalmente em países Africanos e na Ásia, moldando esse tipos de novas 

lutas no sistema internacional, diferentemente das guerras tradicionais, marcadas 

somente com atores como o Estado, assim sendo somente interestatais. Não há como 

constatar de fato uma vitória, pois nesses conflitos não são marcados principalmente 

entre Estados e por isso são difíceis de declarar um vitorioso. Entretanto é importante 

ressaltar, que há uma certa vitória por parte do Grupo/Partido Hezbollah, na qual 

conseguiu demonstrar resistência perante o conflito, ao lançar um surpreendente número 

de foguetes de menor alcance contra israelenses, até o último dia da guerra, quando o 

grupo xiita disparou 250 foguetes para o norte de Israel, antes do cessar-fogo, assinado 

em 14 de agosto de 2006 (CORDESMAN, 2007, p. 100). 

Importante ressaltar, que não devemos falar somente sobre vitória, mas que esses 

conflitos devem ser analisados de maneira subjetiva, na qual quebra com os paradigmas 

realistas das relações internacionais, passando para o lugar da fala, dando lugar aos xiitas 

para falar sobre o vitorioso, saindo da capacidade militar mas indo para seus objetivos. 

Embora a Resolução número 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

solicitasse o estabelecimento das forças da UNIFIL e do Exército libanês no sul do Líbano, 

ambas as forças não conseguiram expulsar ou desarmar o Hezbollah, na qual era um dos 

objetivos principais do Estado Israelense.  
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Podemos também evidenciar o fortalecimento do Hezbollah, no Líbano, na qual 

cresceu como partido político como vimos, angariando assentos no governo libanês, assim 

não podendo mais ser considerado um grupo terrorista, na qual é uma característica 

levantada pelo ocidente, como Said afirma que o Oriente é uma criação do Ocidente.  
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