
בלבנון?סורי-ישראליהסדרוייתכן

הסורייםהכוחותהכנסתבדברלסוריהישראלביןההבנה

לעתיד?אפשרי.מודל-1976(קיץ(ללבנון
אבו-רן*ראובןסא"ל

עלהעלתההגליל"שלום"מלחמת
הכו-שלהנוכחותשאלתאתהמרק

שניםששבלבנון,הסורייםחות
בעק-ללבנוןאלהשלכניסתםלאחר

ישראלביןעקיפההידברותבות
ארה"ב.שלבתיווכהלסוריה
גילתה1976בקיץאשרישראל,
ללב-הסורייםהכוחותלכניסתהבנה

אתבמפגיעעתהתובעתנון
אשרארה"ב,ואילוהוצאתם,

בענייןלסוריהישראלביןתיווכה
עתהמהווההסוריים,הכוחותכניסת
הכוחותלהוצאתבמו"מממתחגורם

הצבאאףוביניהםמלבנוןהזרים
הלבתשומתכאשרעתה,הסורי,

הכו-להוצאתומתןבמשאמתמקדת

לבחון,ראוימלבנוןהזריםחות
שהושגהההבנהאתלאחור,במבט
אתלסוריה,ישראלבין1976בקיץ

תוצ-ואתמאמייניהאתיסודותיה,
לסי-שלההרלבנטיותומידתאותיה

הנוכחית.טואציה

1976ביוניללבנוןהסוריתהפלישה
מעורבותההגברתתהליךשלשיאוהייתה

במלחמתסוריהשלוהצבאיתהמדינית
מעור-הייתהעודכלבלבנון.והאזרחים

והתבטאההראשוניםכשלביהזאתבות
תיווךשלצביוןוכעלתעקיפהבלחימה

עלהיהלאהניציםהצדדיםביןמדיני
באילוץהמידהעליתרלהתחשבהסורים

כאשר1976,ינוארמאזאולםהישראלי.
במלחמתושירותלהתערבהחלהסוריה

צבאית,מעורבותכוללבלבנון,האזרחים

המפתחלגורםהישראליהאילוץהפך
הסורית.הצמרתשלהשיקוליםבמערכת
לקחיםהיואסר,חאפזסוריה,לנשיא

להתחשבלצורךהנוגעבכלברורים
ההגנהשרהיותומאזעודישראלבעמדת

שלהנפלפלישתבעת1970,בספטמבר
אשרהסוריהכוחלירדן.הסוריהצבא
ג'דידצלאחבהשראתלירדןאזשוגר

הבעת'מפלגתשלהאזרחיתוההנהגה

התיכון.המזרחבנושאהאוניברסיטהמוסמך*

לסגתנאלץאסד,חאפזשללדעתוובניגוד
בשלהשארביןימיםמספרלאחרמשם

תגברהאשרישראלשלהנמרצתתגובתה
לצאתואיימההגולןברמתכוחותיהאת

בגיבויסוריה,נגדצבאיתלפעולה
אתזירזבירדןהסוריהכישלוןאמריקני.

הסוריתבצמרתהפנימיהכוחותמאבק
חאפזשללעלייתוהקרקעאתוהכשיר

1970.בנובמברלשלטון,אסד
חאפזשלהאישיניסיונורקלאאולם

סוריה.שלשיקוליהעלהשפיעאסד

הייתההפרגמטיולנשיאוהסורילמשטר
האסטרט-החולשהלגבימפוכחתראייה

לאחרבעיקרישראללמולהסוריתגית
בעקבותלמצריםסוריהביןשחלהנתק
1975(ספטמבר(!*בסיניהבינייםהסדר

לגלותהסוריםאתחייכהזאתחולשה
שלאמנתעלישראללמוליתרהזהירות
צבאי,בעימותלפתוחעילהלהלספק

לסוריה.נוחיםשאינםובנסיבותבעיתוי
הומחשוישראלעםההסתבכותסיכוני
שרכאשר1976בינוארהיטבלסורים
תהססלאסוריהכיהצהירהסוריהחוץ
הקולח.2שלבמקרהלבנוןאתלספח

הביטחוןשרפרס,שמעוןשלתגובתו

סוריתהתערבותכל"כי:הייתהדאז,

תוכללאבמניעיה.להתחשבבליבלבנון,
תחייבוהיאאדישהישראלאתלהשאיר

סוריהמשהכניסהצעדיה".(לשקולאותה

מחנותעלהנוצריםמתקפתבעקבות
פלסטינישחרורצבאגדודישניהפליטים
זחלהולעיירהשבצפוןלטריפוליצש"פ)(

לפלסטיניםלסייעעל-מנתשבבקאע

אם"כיפרסשמעוןהצהירולשמאל

נאחזללבנון.ייכנסוסורייםכוחות
הצהרותםישורדה".4ההגנהבאמצעי

כילספקמקוםהותירולאאלהישראליות
ללב-סורייםכוחותבכניסתתראהישראל

באינטרסיםופגיעהביטחונהעלאיוםנון

בחשבוןלהביאסוריהעלוכישלה,
כזה.במקרהישראליתצבאיתתגובה

ביןשחלפוהחודשיםבארבעה

הלבנוניתהאזרחיםבמלחמתההסלמה
למעור-המוצהרתהישראליתוההתנגדות

הסוריתהפלישהלביןסורית.צבאיתבות

מושכלתמדיניותסוריהנקטהללבנון
ניט-הישראלי.האיוםאתלנטרלשנועדה

ארבעהבאמצעותנעשהזהאיוםשלרולו
א.הסורית:במדיניותמרכזייםיסודות
עלמקובלתפנים-לבנוניתמדיניותנקיטת

ג.אמריקנית,תמיכההשגתב.ישראל,
הישראליבאינטרסדה-פאקטוהכרה

בתהליךהדרגתיותד.לבנון,בדרום

הצבאית.המעורבות

המקובלתפנים-לבנוניתמדיניותנקיטת
ישראלעל

הישירה,הסוריתהמדיניתהמעורבות

להפסיקבבירורנועדה,1976ינוארלאחר

הלבנוניהמשטראתולשמרהלחימהאת
הקונפ-נוצדמכך,יוצאכפועלהמסורתי.

שלהקואליציהלביןסוריהביןליקט
להכריעחתרהאשרוהמחבליםהשמאל

עלולהקיםהישןהלבנוניהמשטראת
אלחאפזמתקדם"."משטרחורבותיו

כיהדגיש1976ביוליהמ-20בנאומואסד

צבאיתלהכרעהמסכימהסוריההייתהלו

הלב-השמאלתביעותכרוחהנוצריםשל

צבאיתלהתערבותמביאהדברהיהנוני
המדיניותזאתלעומתבלבנון.ישראלית
שהייתההסורית-נוצריתוההבנההסורית,

ישראלעלהקשוממנה,יוצאפועל

בלב-הצבאיתהסוריתלמעורבותלהתנגד

ושנתפסההנוצרים,לברכתשזכתהנון,
לסייעכמכוונת-ישראלע"יגם

עמדעתבאותהאשרהנוצריםלמחנה
קיומו.לעצםסכנהבפני

האמריקניתהתמיכההשגת
התמיכההשגתכיברורהיהלסוריה

תסייעארה"ב,שלזוובעיקרהמערבית,
ידיאתתכבולכלכנון,הסוריתלמדיניות

אפש-התערבותלכלבלםותהווהישראל

מצידה,ארה"בבלבנון.מצידהרית

ישירהאפשריתלהתערבותנכונותבהעדר

כדוגמתבלבנוןהאזרחיםבמלחמת
סוריהאתראתהב-1958,התערבותה

מדינ-אתהעריכהבלבנון,המפתחכגורם
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כ"קונסטרוקטיבית"הלבנוניתיותה

זאתבמדיניותשתמיכהוסברהמיסודה,
בלב-שלההאינטרסיםאתלשרתעשויה

בסו-ראתהארה"בלכך,מעבראולםנון.

כוללשלוםלהסדרפוטנציאליצדריה
במדיניותתמיכהכיוקיוותהבמזהית
סוריתתמיכהבעתידתניבבלבנוןהסורית

ומתןבמשאמחודשתהשתלבותבדמוה
הישראלי-ערביהסכסוךבשאלתהמדיני

הסובייטיתההשפעהשלצמצוםגםואולי
בסוריה.

הישראליבאינטרסדה-פאקטוהכרה

לבנוןבדרום
ביןשנוצרההעקיפהההידברותבמהלך
סוריתהסכמההושגהלישראלסוריה
קו(ישראלשהתוותהאדום"ל"קו
לומדרוםאשרג'זין)-חונה-צידון

כותבסוריים.צבאכוחותכניסתנאסרה
ממשלתראשאזשהיהמירבין,יצחק

סוריה"שירות":פנקס"כספרוישראל,

ישראלעםצבאיתהסתבכותמפניחששה

ויחסיהבלבנוןבמלחמהשרויההיאבעוד

ראתהאלהבתנאיםמעורערים.מצריםעם
ארה"ב,עםמהלכיםלתאםהכרחסוריה

יעוררולאבלבנוןהצבאייםשמהלכיהכדי

יכוללאלסוריםישראל.שלחמתהאת
שטחהואלבנוןדרוםאזורכיספק,להיות
ישראלאתתאלץאליושהחדירהאסור,

עלשורטטהאדוםהקובלבנון...להתערב
בקו-לצידוןמדרוםנמשךוהואמפה
ידעווהאמריקניםהסוריםמערבה...ישר

משמעותוהאסור"י...המותרתחומיאת
דהחלוקההייתההאדוםבקוההכרה

בלבנון:ההשפעהשטחישלפאקטו
הביט-באינטרסהכירהלמעשה,סוריה,

יצרהכךוע"ילבנון,בדרוםהישראליחוני

השפעהואזורפעולהחופשלעצמה
האדום".ל"קומצפון

המעורבותבתהליךההדרגתיות
הצבאית

בלבנוןסוריהשלהצבאיתמעורבותה

באביבבבקעא54-6טילישלנדירציצם
1981(ל1י81-1~:50טחשז08החוא19811

נעשתהלאהאזרחיםמלחמתבמהלך
מעור-כמו(פעמיחדספקטקולריבמהלך

כתה-אלא)1970בספטמברבירדן,בותה

תקדיםנקבעפעםמדיכאשרמתמשך,ליך

אוסוריים,צבאכוחותלהכנסתנוסף
גדודיהכנסתללבנון:סורית,בחסות
ספטמבר(משםוהוצאתםללבנוןצש"פ
ינואר(צש"פגדודישניהכנסת1975(,

מוסוויםקומנדוכוחותהכנסת1976(,
1976(,מרס(בלבנוןהלחימהלמוקדי
לקרבתסוריתמשוריינתחטיבההעברת
ולבסוף1976(אפריל(הלבנוניהגבול
יוני(ללבנוןמשוריינתדיביזייההכנסת

אתהרגילה""זאתהדרגתיות1976(.
הצבאיתלנוכחותארה"בואתישראל
פסיכו-השפעהכנראהלהוהייתההסורית

ההחלטותמקבליעלמרסנתלוגית
הישראלית.הקהלדעתועלבישראל

הסוריתהמעורבותהציבהלישראל,

פרובלמטיקהבלבנוןהאזרחיםבמלחמת

ישראל,התנגדהגיסאמחר:קלהלא
ולי-לבנוןעלסוריתלהשתלטותעקרונית,

סוריתצבאיתנוכחותשלצירת-תקרים

המעורבותנתפסהגיסא,מאידךזו.בארץ
וכמ-הפלסטיניםנגדכמכוונתהסורית

שלישראלבעודהנוצריהמחנהאתשרתת
למעור-להיגררמוכנההייתהלאאשר-

לא-הנוצריםלהגנתישירהצבאיתבות
למחנהלהציעאחרתאלטרנטיבההייתה

מפרובלמטיקההישראליהמוצאהנוצרי.

לקראתוהחריפההלכהאשר-זאת
המחנהמצבשהורעככל1976אביב

לעזור"רביןיצחקלדבריהיה-הנוצרי

היינו,םמצעל"6לעזורלנוצרים)(להם

הסוריבצבאלהסתייעלהםלאפשר

עלהשפיעוזהשיקולבצדלהגנתם.
שיקוליםמספרגםהישראליתהעמדה
בראיוןרביןיצחקהעלהשאותםנוספים

ארה"בשלהאוהדתגישתהלמחבר:

שלהסכמתה:בלבנוןהסוריתלמדיניות
ישראליתוהערכההאדום":ל"קוסוריה

לבנוןבמשברסוריהשלהסתבכותהכי
לתהליךרצינימכשוללסלקעשויה
מצרים.עםליצוררצתהשישראלהמדיני
למנועאפואהתקשתהזהרקעעלישראל,

כלבנון,הסוריתהצבאיתהמעורבותאת
דרכיםחיפשההיאברירהבליתולפיכך,

גודלו,הכוח,סוגימבחינתאותהלאתר
הזמןמשךגםאפשרואםההשפעהאזור

בלכנון.הסורייםהכוחותישהובו
האינטרסבצירוףזהישראליעניין
ללב-לפלישההקרקעאתלהכשירהסורי

הצד-שניביןעקיפהלהידברותהביאונון

הניבההנראהככלאמריקני.בתיווךדים
ביןכתובהבלתיהבנהזאתהידברות

ייכנסהסוריהצבאלפיהלישראל,סוריה

התנגדותללא1976יוניבתחילתללבנון
יכולאסדחאפזארה"ב.ושלישראלשל
כוחותיואתלדלליוניבאמצעגםהיה

הגנהללאדמשקאתולהותירהגולןברמת
הגבולאתלתגברמנתעלממששל

כוחותהעברתבעקבותהסורי-עיראקי
דיביזיות)כשלוש(ניכריםעיראקיים

הסורי.הגבוללקרבת

במבחןההבנה-1978-1977
המציאות

וישרא-ריוח~ולהערכותלהנחותבניגוד

שלאחרבשניםשהתבדורבותליות
הבלחיההבנההוכחהללבנוןהפלישה

בשניםחיות.וכבעלתכאיתנהכתובה

סימניפעמיים,הוצבו,א-1977197

הפעמיםוכשתיזאתהבנהמולשאלה
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התחשבותהצדדיםמשניאחדכלגילה
למנועורצוןהאחרהצדשלבאינטרסים

ביניהם.צבאיתהסתבכות

בינוארהועמדהראשון,השאלהסימן

שליטתםלכפותבמגמההסורים,1977.

מהלךביצעולבנון,בדרוםהמחבליםעל
נכונותהמידתאתלבחוןשנועדגישוש

האדום".ה"קומאחורילעמודישראלשל

הסוריםהורידובינוארה-25בסביבות

ששימשהנבטייההעיירהלעברגדוד

הסוריםולשמאל.למחבליםחשובמרכז
הצנעתהכוח,שלהקטןהיקפוכיקיוו

עיתויובחירתהתקשורתמכליהפרשה

ממשלחילופישללתקופהההורדה
ישראלאתיניעואלהכל-בארה"ב
שתיוו-החדשותהעובדותעםלהשלים

עלבתקיפותלהגיבעליהויקשוצרנה
אתהעמידהסוריהמהלךהסורי.המהלך
שהת-קשה,פרובלמטיקהבפניישראל

המחב-נוכחות:עדיףמהבשאלהמצתה

הסוריהצבאנוכחותאולבנוןבדרוםלים
להוותאךהמחבליםאתלרסןאוליהעשוי
נוכחותובעצםלישראלביטחוניסיכון
ממשלתראששלהערכתוגבולה.ליד

שיצורהסיכוןכיהייתהרביןיצחקישראל
בדרוםהסוריתהנוכחותשלהתקדים

ולפיכךשבכךמהיתרונותגדוללבנון
באמצעות-לסוריהישראלהעבירה
לסלקאולטימטיביתתביעה-ארה"ב

היולאאשרהסורים,מנבטייה.כוחותיה
ישראל,עםצבאיתבהסתבכותמעוניינים

בפב-)15מנבטייהכוחותיהםאתהוציאו

קווהסטאטוסאתלכנווהשיבורואר)
האזרחים.מלחמתבתוםבאזורשנוצר

לאשובהגליל"שלום"למלחמתועדמאז
דרומהכוחותיהםלהורידהסוריםניסו
האדום".ל"קו

מולאלהוצבהשניהשאלהסימן
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