
אוניפי"לבמסגרתלבנוןבדרוםצרפתייםאו"םחיילי

בוותול9עפובעורגוהאו"םנוכחות

תנ9דמאתם9וולמת9אבצבמסגרת

לאוררהדטוו9ה.מאגלארש9
חת99הSVתקופחשלחת9ברמ

והצטמצמתמוגבלת,ואתנוכחות
-או"םפ9קשמ9שלמתול9עפב

ם9ג9וומבלשמ9דדוב,מ9נ9צק

חפ9כאו.עוצ9בת91וכמטללושמו9

וונוכחותשלה9פואבתוחמ9ותש9

ם9רופ9כח,מ91מלחמתלאחררקחל

ג9טב9,האו"םכוחותשלהצבתםעם

ףת91מאוחרובמועדהגולןברמת

גמבותעמםכאשרלבנון,!בדרוםאף
ומזוגגות.תור9דטלאומרת,תוד9ח9

באותתשחלנוטףמשמעותןונ9ש9

כוחשלותול9עפלסמכותנוגעעת
חכורותהצבתשעדבעודחאו"ם.

שבדרוםאלהא9צוחל)ם9רומאח

אתחאו"םפ9קשמ9שאבולבנון),

החלטותמתוקףהעיקריתסמכותם

חסכיהולהןאשרןוחט9בח,מועצת

ערב,ומדינותישראלהתנגדואו
ם91כם9לעופחשהכוחותרח9

דוימ9מבטהמטמכותמאתשואבומ

ת9ברעחלמדיגהישראלן9בם99דדצ

שלםמ91קכ9אםבדבר,חגוגעת

בהארכתפעםרמ9מותנהאלח
ןוחט9בח.2מועצתידיעלחמגדט

חאו"םפעילותשגותשלושיםאת

:תקופותלארבעלחלקגיתןבאיורנו

חתימתעדהמדינהמהקמת*

חגשק.שביתתמכסח9

הנשקשביתתמכסח9מחתימת*

חימים.ששתמלחמתעד

עדם9מ9הששתממלחמת*

ם9רופ9כח.019מלחמת

ם91ה.עדם9רו98כחםו9ממלחמת*

השניםביןפעלאשרבסיני,הראשוןהאו"םכוח.!
ישראל,מצדפעולהושיתוףלהכרהזכהלא967-1957!

להלזהגבול.שלהמצריבצדרקהצבתועלעמדהאשף
הסביליםלכוחותזהכוחביןנוספיםהבדליםעלנעסני
כיום.

שכיןההסכםבסיסעלהוקםהגולןברמתהאו"םכוח2.
הוקםבסיניהאו"םכוח1973.מאוקטוברוטוו-הישראל
ביןההסכמיםאולםהביטחון.מועצתהחלטתלפיאמנם
העניקוהביניים)והסכםההפרדההסכם(למצריםישראל

סמכותו.מקורואתחסותםאחלו
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הסכמיחתימתעדהמדינהמהקמת
ן

----------------------------------------
הנשקשביתת

-.ןמועצתשלקריאתהעם1948,אפרילבסוף
'

ן
היהודית,הסוכנות(הצדדיםלכלהביטחון

אתלהפסיקואחרים)העליוןהערביהוועד
מידית,הפוגהולקייםהאיבה,ומעשיהאש

הראשונההמסגרתהמועצהידיעלנוצרה
הורכבההפיקוחועדתההפוגה.עללפיקוח

עתבאותהשהיוקונסוליםמשלושה
להעסיקזוהוסמכהראשוןבשלבםילשוריב.3
אשרהצבאאנשיאתצבאייםכמשקיפים

הלא.4בקונסוליותעתבאותהשירתו

אתהביטחוןמועצתמינתה1948מאיבחודש
מכןלאחרשבועותומספרברנדוט,המתווך
עלהפיקוחועדתסמכויותאתלוהעבירה
בסיניהחיץבאיזורבמחסוםאו"םחייליהושארההקונסוליםלוועדתכאשרההפוגה,
-_-_-.----_---__-..__-_--.-ו-,--שילובעםירושלים.באזוררקלפעולהסמכות
"עלהפיקוחועדתותפקידיהמתווךשלתפקידו

,מנגנון"שנהאותהשלבאוגוסטהוקםההפוגה
ן.TruceNationsUnitedההפוגה":עלהפיקוח

OrganizationSupervisionבקיצוראו
ן
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י11",,,ש,-,,ןמועצתמהחלטתהואשואבסמכותוואת
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-

באואשראו"ם,משקיפי800מאשריותר
י,'.ו'"%'ול,'הרכיבושלהןשהקונסוליםמהמדינותבעיקר

,ןאמריקנים,(ההפוגהעלהפיקוחועדתאת
4ןמכןלאחרהצטרפואליהםובלגים).צרפתים
(,..ברנדוטידיעלשהובאושוודים,קציניםמספר

,'~',---זהמשירותושפרשוזה,נושאעלהפקדתועם
,,

'",,

החרמוןבמרומיתצפיתבעמדתאי"םמשקיףהתרכזהמשקיפיםשלתפקידםהירצחו.לאחר
-_________________------ובפיקוחההפוגההפרותעלבדיווחבעיקר

ןבכאלהאומוסכמים,בנושאיםוביקורת
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ק
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ן
1אלהביןהביטחון.מועצתהחליטהשעליהם

ן1'ןלירושליםהשיירותהסדראתלמנותניתן
צבאי,וציודנשקייבואמניעתעליהן,והפיקוח
וכדומה.הצופיםבהרההסדרים

המשקיפיםסמכויותלגביהבהירותחוסר

גורםזו,תקופהשאפייןהואהפיקוח,ומנגנון
ואישיותמקומיותליוזמותמקוםשהניח

הצדדיםבהתייחסותגםכמובן,שהותנו,
אשונל.5

גםבירושליםהיהלמעשהובלגי.צרפתיאמריקני,3.
צרפת,בהשפעתסוריה,שממשלתאלאסורקקונסול
המועצהשהחלטתלמרותבוועדה,חלקלקחתסירבה

שבירושלים.הקונסוליםמכלהמורכבתלוועדההתייחסה
צבאיותיחידותהקונסוליותכללוהאיבהמעשיבשל4.

עצמית.להגנהמצזמצמות
עמדהכלעתבאותהעדייןגובשהלאהצדדיםאצלגם5.
זושתקופהספקאיןזאת,עםבנושא.ברורהמדיניותאו

לבנוןבדרוםבתצפיתאו"םקצוןבאזורנו.האו"םלנוכחותהיסודותאתהניחה
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עדהנשקשביתתהסכמימחתימת
הימיםששתמלחמת
נחתמואשרהנשק,שביתתהסכמינעקבות
לביןישראלבין1949שלהואשינהבמחצית
משותפותחידותהוקמוולבנק,ירדןמצרים,
העמדבראשןאשראלה,הסכמיםעללפיקוח
אואונטס"ו)(ההפוגהעלהפיקוחמנגנוןראש
הוועדותכיהיתר,ביןנקבע,בהסכמיםנציגו.

רשאיותתהיינההנשק)שביתתשל(המעורבות
אונטס"ושלהמשקיפיםסגלאתלהעסיק

להחלטותיהן,בהתאםוחקירותבדיקותלביצוע

ובתיאומו.הפיקוחמנגנוןהסכמתתוך

שביתתהסכמיכיהייתה,האו"םשלעמדתו

ממנגנקנוטליםאומשמיטיםלאהנשק
בפיקוחסמכותואתההפוגהעלהפיקוח
האש.והפסקתההפוגהשמירתעלובדיווח

אישהיההנשקשביתתועדתשיו"רמאחר
השנויותבבעיותהכרעהזכותבעלאו"ם

במסגרתהאו"םמשקיפיפעלובמחלוקת,

אחדדעתעלשלאגםהנשקשביתתועדות
החיכוכיםעיקרשניהם.אףאוהצדדים

באזוריםהאו"םשלהסמכויותבשאלתהתגלעו

ארמת(ובירושלים.סוריהבגבולהמפורזים
הצופים).והרהנציב

כ-50ביןנעזובתקופההמשקיפיםמספר

בשנתכל-200הראשונותהחמישיםבשנות

המרכיביםבלאומיםשינויחלכןכמו1967.

המשקיפיםבאו1953עדהמשקיפדם.כוחאת

נוספומכןלאחרובלגיה.צרפתמארה"ב,רק
שווריה,(הסקנדינביותהמדינותבניעליהם

איטליה,אירלנד,ופינלנד),דנמרקנורבגיה,

והולנד.ניו-זילנדאוסטרליה,קנדה,
החלטתפיעלהוקםקדש""מבצעלאחר
באזורנוהראשוןהאו"םכוחהאו"םעצרת

גבולעללהציבומגמהמתוך1(,אונ"ף(
להצבתוהתנגדהישראלישראל-מצרים.

המצריבצדרקהכוחהוצבולפיכךבתחומה,

כוחעםהישראליהפעולהשיתוףהגבול.של
עקבבעיקרחאתביותר,מצומצםהיהזה

תוקפופוגעלישראלשלהמוצהרתעמדתה

בניגפימצרים,עםהנשקשביתתהסכםשל

עלומצריםהאו"םשלהתקיפהלעמדתם

ומנגנתזההסכםשלופעילותותוקפוהמשך

העובדהמכך.הנובעהנשקשביתתועדת
הישראלית-הנשקשביתתועדתשמסגרת

החירוםכוהלמפקדמבצעיתהוכפפהמצרית

ישראליפעולהוכיתוףומסגהיותר,עודהקשתה

הבולטהשינוילמרותזה.חדשגורםעם

זהלכוחניתנולאמזתן,או"םאלמנטבהכנסת

ותפקידוביצוע,תפקידיאוסמכויותכל

שביתתהסכםהפרותעלבדיווחהצטמצם

מקנדה,חיילכ-3,000מנהזהכוחהנשק.
שוודיה,קולומביה,ברזיל,הודו,יוגוסלביה,

שלהרציניותהמגבלותאחתופינלנד.דנמרק
אזורעלשליטהכלהיעדר-הייתהזהכוח

הישראלי-מצרי.הגבולשלאורךהפעולה

לפעוליכלוהמצרייםהכוחותדבר:שלפירושו

מזו,יתרההפרעה.כלללאהאו"םכוחבקרבת

המצרים,בידהייתהבמקוםהשלטוןסמכות

האו"םכוחשלפעילותואתלהגביליכלואשר

מנהליים.באמצעיםגם

האו"םמשקיפיפעלוהחמישיםשנותסוףעד

בעריכתבעיקרהנשקשביתתועדותבמסגרת
ותקריות.הסכםהפרותשלובירוריםחקירות

שונהפיקוחאלמנטנוסףהחמישיםשנותבסוף
רגישיםבאזוריםקבועותאו"םתצפיותבצורת

אלהתצפיותותקריות.להפרותהמועדים
כדיישראל-סוריה,בגזרתבעיקרהוקמו

במהלךעיניובמולהיווכחלאו"םלאפשר
עודלהסתפקולאהתרחשותה,בעתהתקרית
כללבעיקרו(האירוע.שלאחרובירורבחקירה
הנוגעיםהצדדיםשלעדויותיהםאתהדו"ח

כללבדרךנעשתההתצפיותהצבתבדבר.)
הצדלפחות(ביחמתםאףאוהצדדיםבהסכמת
שיגראחתלאאלםהתצפית),מוקמהשבצדו
תיאוםללאתקריותלאזוריאנשיואתהאו"ם

בדבר.הנוגעהצדהסכמתוללא

יוםמלחמתעדהימיםששתממלחמת
-הכיפורים

דרסטישינויהלזותקופהשלתחילתהעם

המשקיפים.מנגנתשלותפקודופעולתובדרך
והשינוייםהנשקשביתתועדותשלביטולן

תפקידימרביתלביטולגרמובגבולות
החקירותבתחוםשהתרכזוהמשקיפים,
והבירורים.

המשקיפיםמנגנוןעלשהוטלהראשוןהתפקיד
-היההימיםששתמלחמתשלסיומהעםמיד

ברמתהצדדיםשלהקדמיותהעמדותסימון
סמוךהאש.הפסקתקוויקביעתלצורךהגולן,
הצדדים,בהסכמתהאו"ם,הציבאףלכך

עלדיווחלשםאלה,קוויםלאורךתצפיות
מילאראותומנקודתהאש.הפסקתשמירת

סמכותובמסגרתזומשימההמשקיפיםמנגנון
בעקבותב-1948.שהוכרזהההפוגהעללפיקוח
1967יוליבאמצעשהתחוללואשתקריות
תצפיותהוצבוסואץ,תעלתשלהצפוניבחלק
התעלה.עברימשניאףאו"ם

סואץובתעלתהגולןברמתהאו"םתצפיות

גדלזובתקופההכיפורים.יוםמלחמתעדפעלו

משקיפיםונוספוכל-300,המשקיפיםמספר

נמנוהכלבסךואוסטריה.צ'ילהמארגנטינה,

אלהבשניםמדינות.16האו"םכוחותעם
שירותיו"מסגרתאתגםהאו"םפיתח

בטיפולהצדדיםביןמגעכצינורהטובים"
שלביטולןעקבבמיוחדוזאתשונים,בנושאים

המגעצינורוסתימתהנשקשביתתועדות

מועצתהחליטהזובתקופהדרכן.שעבר
או"םתצפיותמספרהצבתעלאףהביטחון

ישראל-לבנת.גבולשלהלבנוניבצד

הכיפוריםיוםמלחמתמאזהאו"ם
הפסקתקווילאורךשפעלוהאו"םתצפיות

עלדיווחוהגולןוברמתסואץבתעלתהאש
שלותוקפנותםהכיפוריםיוםמלחמתפתיחת

מידשותקומהתצפיותחלקוהסורים.המצרים

המשיכולאיתרןואילוהמלחמה,פרוץעם

או"םמשקיפישניימים.מספראלאלתפקד

ידיעלעתבאותהנהרגוישראליקישורוקצין
בעתקנטרה.באזוראו"םבתצפיתהמצרים
כמעטהאו"םפעילותאפואשותקההמלחמה
עלשנערכוניסיונותמספרלהוציאלחלוטין,

הראשוניםבשלביםאשהפסקתלהסדירידם

קראה1973באוקטוברב-23המלחמה.של
מידיתולהצבהאשלהפסקתהביטחוןמועצת

שלהקדמיותהעמדותקועלאו"םמשקיפישל
ישראל-מצרים.בגזרתהצדדים

וכישלוןהאשהפסקתשלקיומהאיבעקבות
החליטההלחימה,לקווילהגיעהאו"םמשקיפי

הקמתעלבאוקטוברב-25הביטחוןמועצת
עפאט),(אונ"ףבשםשכונהחירום,כוח

כוחותשלהקדמייםהקוויםביןמידיוצבאשר
הגיעוזהכוחשלחלוץיחידותומצרים.ישראל

48ותוךבאוקטובר,ה-26בערבכברלקהיר
קוויבאזוראיש600בןכוחנמצאשעות

פיניות,מיחידותהורכבזהכוחהלחימה.
כוחעםשנמנוואוסטריותאירלנדיותשוודיות,
שלבצוותיםנעזרהכוחבקפריסין.האו"ם

ומפקדתובשטח,כבהששהואו"םמשקיפי
מנגנוןמקציניכולהכמעטהורכבההזמנית

המשקיפים.
ב-ומצריםישראלנציגיביןשהושגוההסכמים

עלהטילו1973בנובמברבו-11באוקטובר27
עלפיקוחביניהם:שונים,תפקידיםהאו"םכוח

השלישיתלארמיהאספקהוהעברתהתנועה

חיפושומבצעשבויים,החזרתסואץ,ולעיר

שנחתםההפרדההסכםחללים.גופותואיתור
מ-1הבינייםוהסכם1974בינוארב-18

כוחבאחריותחיץאזוריקבעו1975בספטמבר
בתוכם.המוצבאו"ם
זהבשלבנמשכההישראלית-סוריתבגזרה

ובהסכמתהמשקיפים,מנגנוןשלפעולתו
מקומותבמספראו"םתצפיותהוצבוהצדדים

העמדות.הקדמיותקווילאורך
הצדדים,שנישל

האש.הפסקתעללפקחבמטרה
ישראלביןשנחתםהכוהותהפרדתהסכם

כיהיתר,ביןקבע1974במאיב-30לסוריה

וממשקיפימיהירותשיורכבמיוחד,או"םכוח
קווישביןההפרדהבאזורויוצבאו"ם,

האשהפסקתעללפיקוחאחראייהיההצדדים,
שכונההכוח,פרטיההסכם.סעיפיוביצוע

נקבעווסמנויותיועטטאט),(אונדו"ף
להסכם.שצורףמיוחדבפרוטוקול
ואונדו"ף,אונ"ףהאו"םכוחותשלפעילותם

מצריםוביןישראלביןמפורשהסכםסמךעל
בהשוואהובסיסיבולטשינוימהווהוסוריה

אזורייצירתלכן.קודםהאו"םלפעילות
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שלהמזויניםכוחותיוהוצבובהםהפרדה,
מהותישינויהיאאףהיוותההאו"ם,

החדירה.בהיערכות
באפריללבנעבדרוםהוקםנוסףאו"םכוח

שנקראזה,לכוחליטני"."מבצעלאחר1978
וסמכויותמשימותניתנוטו%ע1[)(אוניפי"ל

הכוחותלשנימאשריותרהרבהמפורטות
האחרים.

מתאםונתמנהמסגרת-עלהוקמה1975ביולי
התיכון.במזרחהאו"םכוחותלכלראשי

שלבהרכבומשמעותישינויגםחלזובתקופה
יוםמלחמתלאחרהאו"ם.משקיפימנגנון

למנגנוןרוסייםאו"םמשקיפיצורפוהכיפורים
בתחומהתאפשרלאכיהופיעהישראלזה.

מקיימותשאינןממדינותמשקיפיםפעילות

משקיפיםהוצבוולכןדיפלומטיים,יחסיםעמה

התנגדהלבנוןגם(וסוריה.במצריםרקאלה
בשטחה.)הרוסיםלהצבת

באזורנוכיוםהפועליםהאו"םכוחות

הבאים:האו"םגופיבגזרתנופועליםכיום

עללפיקוחהאו"םמשקיפימנגנון-אונטס"ו
Truce)NationsUnitedההפוגה

UNTSO-Ceganization.(Supervision
ח66%)~1בסיניהחירוםכוח-אונ"ף

UNEF-ForceEmergency.)8א0%%ת
הגולןברמתההפרדהכוח-אונדו"ף

Disengagement)NationsUnited
UNDOF-Force.(Observers
בלבנוןהזמניהאו"םכוח-אוניפי"ל

1%(ForceInterimNationsUnited
UNIFIL-.)]66%תסת
האו"םכוחותשלהראשיהמתאםמפקדת
CoordinatorChief[0א.ט.(התיכוןבמזרח

Middlethe1%hfissionsKeepingPeace
.(East

אשרנוסף,גורםלהזכירהראוימןזהבהקשר
בפעילותעוסקאךלאו"ם,אמנםמשתייךאינו

באזורהמעבריםבגזרתהאמריקנים-דומה
הישראליהבינייםלהסכםבהתאםבסיני.החיץ
מערכתזהבאזורהוקמה1975מאוגוסטמצרי

שלובפיקוחהבאחריותהמוקדמתהתראה
תש81-בשםאמריקניתאזרחיתמשלחת

hfission~Fieldמ-200למטההמונהזה,גוף

שירותאנשישלקטןצוותידיעלמנוהלאיש,

קבוצתבאמצעותומופעלהאמריקני,החוץ
האמריקניתהחברהשלאמריקנייםטכנאים

האמריק-המשלחתע-518!10ת8)(.אי-סיסטמס

עםהדוקפעולהשיתוףתוךמתפקדתבסינינית
האו"ם.שלהחירוםכות

אונטס"ו-האו"םמשקיפימנגנון

מאזהפועלזה,גוףשלהחשוביםמאפייניועם
ואופיויציבותואתלמנותניתן1948,מאי

מוגבלתבלתילתקופההוקםאונטס"והקבוע.
מנדט.בחידושמותנהאינוקיומווהמשך

אדםכוחלרכזזהלמנגנוןאפשרהזויציבות
כגרעיןהעתכלהמשמשומנוסהמקצועי
באזורנוהאו"םשלהשדהפעולותלכלארגוני
התראהתוךלהקצותמסוגלזהגוףלו.ומחוצה
קשרומערבותארגוניותמסגרותביותרקצרה

בסדרחדשיםלגופיםבסיסיותולוגיסטיקה
כאזורנו.הפועליםהאו"םכוחותשלגודל

משקיפים-כ-360כיוםמונההמשקיפיםארגון

שלאזרחימנגנתוכןמדינות,מ-16קצינים
המונהאו"םמזכירותשלמקצועייםעובדים

תחבורהקשר,לוגיסטיקה,(אישמאותכמה
וכיו"ב).

האו"םגורםזההיההכיפוריםיוםמלחמתעד

מסגרותשלביטולןעםבאזורנו.שפעלהיחיד
ששתמלחמתלאחרהנשק,שביתתועדות
מהצדאולםתפקידיו,אמנםצומצמוהימים,
נקודותהצבתעםפעילותוהתאזנההאחר
הגולן.ורמתסואץתעלתלאורךתצפית

יוםמלחמתלאחרהאו"םכוחותהקמתעם
המבצעייםתפקידיומאודצומצמוהכיפורים
להחזקתהאחריותרקבידוונותרההישירים,
ישראל-לבנון.גבולשלהלבנוניבצדהתצפיות

הטילוומצריםישראלביןשההסכמיםמאחר

רבמספרהדורשיםתפקידיםביצועהאו"םעל
לספקמסוגלותהיולאאותםאשרקצינים,של

שכוחומאחרהחירום,בכיחהסדירותהיחידות
משקיפים,כמאהגםלכלולנועדההפרדה
האדםכוחאתלנצלהאו"םמזכירותהחליטה
משימותלמילויהמשקיפיםמנגנוןשלוהציוד

קיומוהמשךאתלהבטיחאףכךידיועלאלה,
זה.גוףשלהפעיל
כוחות,דילולביקורותכינקבע,זומגמהלאור

באזוריההתראהלמערכותתנועהביקורות
הביקורתנקודותאיושוכןבסיניהמעברים

משקיפיידיעלייעשובסיניהנפטבמסדרון
יכללאאונ"ף)(החירוםשכוחמאחרהאו"ם.

ממנו,נפרדבלתיכחלקהמשקיפיםאתלכלול
משקיפיקבוצת"אונטס"ובמסגרתהוקמה
המשיכהארגוניתמבחינהאשרסיני"

מבצעיתמבחינהאולםלאונטס"ו,להשתייך

ברמתאונ"ף.מפקדתעבורתפקידיםמלאה
שמעצםמאחריותר,פשוטהדברהיההגולן
משקיפילכלולאונדו"ףהיהצריךמהותו
המשקיפיםנשארוכאןגםאולםאו"ם.

מבחינהכפופיםלאונדו"ףמאונטס"ושהועברו
לאונטס"ו.ארגונית

באופןלפעולאונטס"והמשיךכךעלנוסף
האו"םכוחשללהקמתועדבלבנוןעצמאי

ממשיךזאתעםליטני.מבצעלאחרבמקום
הקמתלאחרגםזובגזרהאףלסייעאונטס"ו
לזובמהותההדומהבשיטהאוניפי"ל,
ארגוניתהשתייכות-באונ"ףשהונהגה
לאוניפי"ל.מקצועיתוכפיפותלאונטס"ו

באונטס"והאו"םמשקיפישלהשירותתקופת

אורכתרביםובמקריםשנה,בתלפחותהינה
ממנגנוןשקציניםמכאןשנים.מספר

מפתחעמדותגםמאיישיםהמשקיפים
מתחלפותשם-האו"םכוחותבמפקדות
העסקתהמקשהגורםשנה,חצימדיהיחידות

השירותתקופתבשלמביניהןמטהקציני

הקצרה.

הנציבבארמוןממוקמתאונטס"ומפקדת
אירי.קציןכיוםעומדובראשהבירושלים,

הגולןרמתבסיני,הפעילותלשלוחותיונוסף
בנציגותגםאונטם"ומחזיקלבנון,ודרום
אףשירותיםלהעניקומשתדלבירדן,קישור
זו.בגזרה

אונ"ף-בסיניהחירוםכוח

שלהאחרוניםבימיםכאמורהוקםזהנוח
לאשהאשלאחרהכיפורים,יוםמלחמת
הביטחוןמועצתשלקריאתהלמרותהופסקה,

שלכשלונםולאחר73,באוקטוברבו-23ב-22
ולחצייןהלחימהלקווילהגיעהאו"םמשקיפי

הצדדים.בין

חודשיםשישהשלזמןלפרקהוקםאונ"ף

הביטחוןמועצתשל340מס'החלטהבתוקף
עלהטילההמועצה1973.באוקטוברהמ-25
מידולשגרוהכוחאתלארגןהכלליהמזכיר

ממועדשעותמ-48למטהתוךואכןלשטח,
לקהיר.הכוחחייליראשוניהגיעוההחלטה

מיחידותהורכבחייל,600שמנהזה,כוח
נמנואשרואירלנדאוסטריהפינלנד,משווריה,

הכוחנעמקהירבקפריסין.האו"םכוחעם
הקוויםלאורךוהתפרסהלחימה,אזורלעבר

הראשוניםבחודשיםביניהם.אוהקדמיים
הכוחעסקההפרדה,להסכםועדלפעילותו

הסדריהאש,הפסקתהפרותעלבדיווחבעיקר

התפתחובהןאשרבמקומותאשהפסקות
לארמיההאספקהעלפיקוחתקריות,

פעילההשתתפותוכןסואץ,ולעירהשלישית

הסכםלאחרחללים.גופותאיתורבמבצע
החיץבאזוריהכוחהתמקםהראשוןההפרדה

הבינחםוהסכםההפרדההסכםלאורשהוקמו

ומסייעהכוחותדילולנושאיעלמפקחכשהוא

אחרות.בפעולות

חיילכ-4,000בסיניהחירוםכוחמונהכיום

מוגברגדודהבאות:מהיחידותמורכבוהוא
גדודגנאי,גדודפיני,מוגברגדודשוודי,

ארבעה(אוסטרליתמסוקיםיחידתאינדונסי,
מקנדהמוגברלוגיסטיגדודלב-205(,מסוקי
ותובלההסעיםפיקוחתחזוקה,אספקה,קשר,(

מפוליןמוגברלוגיסטיוגדודאווירית),

מוקדמיםבשלביםהנדסה).תובלה,רפואה,(
נפאל,מאירלנד,יחידותגםהשתתפויותר

וסנגל.פרופנמה,

בהאשרבאיסמעיליה,ממוקמתהכוחמפקדת
השירותיםיחידותשלמפקדותיהןאףנמצאות

מאוסטרליה.המסוקיםויחידתומפוליןמקנדה

בתוךממוקמיםהמבצעייםהגדודיםארבעה
השירותיםגדודהנפט.ובמסדרוןהחיץאזור

54



-----ר..-----..--.
.

----
.,

שלושה(אוויריתחובלהגףגםכוללהקנדיו-------------------------

,.עש'%

ן'

הצבאיבציודןכללבדרךמצוידותהכוחיחידות
הןואיןבלבד,קלנשקברשותןהלאומי.ג'(,'"

ך4ן%,,1
1

מצוימהןבחלקמשוריינים.רכבכליכוללותן פעילותושיטתלילה.ראייתוציודנ"טנשקושנג::ענ444"4
לאורךוסיוריםתצפיותעלמבוססתהכוחשל

נקודותאיושעלוכןהחיץ,אזורגבולות
תנועהמתנהלתדרכםאשרבמקומותביקורת

הכוחהנפט.מסדרוןלתוךאוהחיץאזורלתוך
באזוריםהכוחותדילולביקורותאתגםמבצע

הצדרים.שנישלהמוגבלים

החירוםכוחרשאילושניתןלמנדטבהתאם
הכוללתעצמית,הגנהלשםרקבכוחלהשתמש

ביצועאתבכוחבעדולמנועניסיונותסיכול
בכוח,להשתמשמאודמיעטאונ"ףתפקידו.
שדרשומקריםכמעטהיושלאמשוםבעיקר

נקטהחיץלאזורחדירותשלבמקריםזאת.ן ו11לבנוןבדריםבסייראייםמהזקיפי

אונדו"ף-הגולןברמתההפרדהכוח
בעקבותהוקמואשרהכוחותמיתרלהבדיל
בעקבותזהכוחהוקםהביטחון,מועצתהחלטת
המ-31וסוריהישראלביןההפרדההסכם
זה,כוחכיבמפורש,נקבעבהסכם1974.במאי

והןמיחידותהןיורכבאיש,1,200בן
דרישתביןפשרהזאתהייתהאו"ם.ממשקיפי

לביןבסיני,החירוםכוחדוגמתלכוחישראל
משקיפיבמנגנוןלהסתפקהסוריתהדרישה
מיוחךפרוטוקולצורףעצמולהסכםהאו"ם.
תפקידיו.ואתהכותמבנהאתשפירט

כיוםמורכבהגולןברמתההפרדהכוח
פלוגתאוסטרי,גדודהבאות:מהיחידות
פלוגתוסדנא),קשראספקה,(קנדיתתחזוקה
וכ-ורפואה)הובלההנדסה,(פולניתתחזוקה

וא"6.0משקיפי100
הבולטהשוניבדמשק.ממוקמתזהכוחמפקדתלגנוןלדרוםאוניפי"לכוחותכניסתעםאו"םשיירת

הסכםלביןסוריהעםההפרדההסכםבין
המצרישבגבולבכך,הואמצריםעםההפרדה

לשליטההנתוןמאדםריקחיץאזורנוצר
הסורישבגבולבעודהאו"ם,כוחשלמוחלטת

שלהצבאייםהכוחותביןהפרדהאזורנוצר
לכלסורישטחהואההפרדהאזורהצדדים.

נוכחותכוללאזרחית,פעילותגוומותרתדבר,
דרךעלרביםקשייםערמהזועובדהמשטרה.
לחיכוכיםוגרמהההפרדה,כוחשלפעילותו

הסורים.לביןבינו
ההפרדהכוחלהצבתהסוריםהתנגדותחילה
בטענהההפרדה,אזורשלהמזרחיבגבול
מולהמערביבגבולורקמוצבלהיותשעליו
זה,פירושקיבללאאונדו"ףהישראלי.הצד

ב-1976הוחלףאשרטפרי,גדודאףהכוחכללבעבר6.
החליטה1979(מרץ(אלהימיםבעצםשאיראן.בגדור

הגרודשלכהונתוהפסקתעלבניו-טרקהאו"םמזכירות
האו"םמכו"חיחידותכנראהתובאנהבמקומוהאיראני.

בסיני.לבנוןבדרוםהאו"םכוחותבשירותמסוק
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בכוחאוניפי"להמשתתפותהמרינותנציגיעםהאו"םנחכ"ל

המזרחי,הגבולעלבעיקרכוחותיואתוהציב

יפורז,אכןההפרדהשאזורלוודאכדי

לתוכו.יחדרולאסורייםצבאייםושאלמנטים

התפתחוהכוחשללפעילותוהראשונהבשנה
שהבולטתתקריות,מספרהסוריםלביןבינו

מחסוםמנעבמהלכהאשרזוהייתהבהן
הסוריההגנהשרשלכניסתםאתאוסטרי

ההפרדה.לאזורופמלייתובמדים)גנרלשהיה(

פטרוליםשבילאונדו"ףפרץהאחרונהבשנה

אותוהמשמשההפרדה,אזורגבולותלאורך
פטרול.בעתבקביעות

מוצביעלמבוססתאונדו"ףשלפעולתושיטת
שלתצפיתנקודותהיחידות,של'תצפית

מחולקההפרדהאזורוסיורים.האו"םמשקיפי
מפקדכלשלואחריותוגדודיות,גזרותלשתי

האו"םמשקיפילתצפיותגםהיאגדוד

משקיפיבאמצעותותרזג.7בתחוםהנמצאות
תקופתיותביקורותאףאונדו"ףמבצעהאו"ם

שלהכוחותדילולברצועותלשבועיים)אחת(
הצדדים.שני

אוניפי"ל-בלבנוןהזמניהאו"םכוח

לאחר1978,באפרילכאמור,הוקם,זהכוח
והואאישכ-6000מונההכוחליטני.מבצע
צרפתיצנחניםגדודהבאות:מהיחידותמורכב

מוגברגדודטאולא-2(,8מסוקיםשלושה(
כ)-800ניגרימוגברגדודחייל),כ)-850מפיג'י

מוגברגדודנפאלי,גדודמנגלי,גדודחייל),
תחזוקהגדודמאירלנד,מוגברגדודנורבגי,
פלוגתסדנא),(נורבגיתתחזוקהפלוגתצרפתי,
ויחידתשדה)בית-חוליםכולל(נורבגיתרפואה
לב-204(.מסוקיארבעה(נורבגיתמסוקים

באזורנוהראשךהאו"םכוחהיהאוניפי"ל
לתוךהסתננותלמניעתבכוחהשתמשאשר
מצוידותזהכוחמיחידותכמהפעולתו.אזור
בנשקוהןושריוניותבנגמ"שיםהןהיטב,
וסיורים,בתצפיותמסתפקאינוהכוחמסייע.

ידיעלחדירותולאתרלחסוםמשתדלאלא

כמותאורה.ומוקשיתשמועיםמארבים,הנחת
לילה.ראייתאמצעישלמגווןהכוחמפעילכן

משטחנופועלותאו"םמשקיפישלתצפיותמספר7.
עודבפעילותןהחלואלהאולםההפרדה,לאזורמעבר
הכיפורים.יוםמלחמתקודם

אחולהניחלעזוב,זהגדודעתיד1979(מרץ(זהבחודש8.
הולנדי.ממוכןלגדודמקומו

מנוסחותהכוחשלבאש"פתיחה"הוראות
השבתעלמורותאולםרבה,בזהירותאמנם
באשפתיחהוכןהכוח,עלירישלבמקרהאש

לאאובכוחמתנגדיםמזרניםאנשיםכאשר
השימושמבחינתהכוח.להוראותנשמעים

לאלהאוניפי"ללגביההגדרותזהותבכוח
בשלאולםואונדו"ף,אונ"ףלגבישניתנו
מוענקתלאוניפי"לשניתןיותרהברורהמנדט

יותר.ורחבהמעשיתמשמעותזהלאמצעיבו
כלקיבלולאואונדו"ףאונ"ףכילצייןיש

שאוניפי"לבעודשיטור,לפעילותסמכויות
להחזרתסיועשלברורהמשימהקיבל

ושמירתלבנוןלדרוםהלבנוניתהריבונות

זו.בגזרההשקט

כוחותשלהראשיהמתאםמפקדת
במזה"תהאו"ם
לאפשרבמטרה1975בקיץנוצרזהתפקיד

והלוגיסטיתהמבצעיתבהפעלתםתיאוםיתר

כילכוחות,עליוןמפקדמונהלאהכוחות.של

להיותהמשיכושהכוחותומכאןמתאם,אם
הכללילמזכירישירותפיקודיתכפופים

והןמבצעייםבנושאיםהןהאו"ם,ולמזכירות
הראשיהמתאםארגוניים-מנהליים.בנושאים

העליוניםבדרגיםהמגעיםאתלקייםנועדאף
המזכירשלכנציגוולשמשהאזור,במדינות
לוהוענקאףזהלצורךאלה.במגעיםהכללי
הכללי".המזכירסגן"התואר

כאמור,נמצאת,הראשיהמתאםמפקדת
עבודתוולצורךבירושלים,הנציבבארמון
מנגנוןבמפקדתהמתאםמשתמשהשוטפת
התפקידיםמבעליחלקאשרהאו"ם,משקיפי

בתחוםהכוחותכמתאמיאףמשמשיםבה
שלהם.המקצועי

היחידותוציודהאנושיההרכב
כ-12,000כיוםמוניםבאזורנוהאו"םנוחות

שישהמדימתחלפיםמרביתםאשראיש,
מ-20,000למעלהשלמחזורדהיינוחודשים,

אשראזרחיםהינםמהםניכרחלקבשנה.איש
בארצותיהם.האו"םביחידותלשרתהתנדבו
הפיני,הנורבגי,השוודי,הגדודאנשימרבית

מילואיםאנשיהינםוהאיריהאוסטרי

חודשים.שישהשללשירותשהתנדבו

צביונןעלשומרותהשונותהלאומיותהיחידות
בנשקרובפיעלמצוידותהללוהלאומי.
בחייוממשיכותצבאן,שלהאורגניובציוד

יחידותמאודמעטצבאן.שלהפנימייםהשגרה

עצמו.האו"םמארנקציודןאתמקבלות
ייחודןעלהשומרותמהיחידותלהבדיל
אתלאבדהאו"םמשקיפינוטיםהלאומי,
יותרולהשתלבהלאומית-ייחודיתזהותם

ההרכבמשרתים.הםבההאו"םבמערכת
עלגםמשפיעהאו"םבכוחותהמגווןהלאומי

היחידותכלהכוח.במפקדותהתפקידיםאיוש
איזוןעללשמורקלולאבמפקדה,מיוצגות
השונה,שהרקעספקאיןזה.בנושאושיוויון
משותףמכנהביצירתובעיותהשונההשפה

ודרךהמפקדותשלרמתןעלמשפיעים
תפקודן.

התכופה.התחלופהמהווהנוספתחמורהבעיה
שישהשללתקופהבאותשהיחידותמאחר

בעליאףקצבבאותומתחלפיםבלבד,חודשים
אלה.יחידותעםהנמניםבמפקדותהתפקידים

ידיעלזובעיהעלהתגברומהמפקדותבחלק

והןמפתחבתפקידיהןאו"םמשקיפיהצבת
מפתח.תפקידיבעלישליועציהםאוכעוזריהם
במרביתהאו"םמשקיפימוצביםבאונדו"ף
במפקדה.המפתחתפקידי

סיכום
כוחשלפעילותותולדותבקצרהנסקרולעיל

היחידותשלאפיונןתוךבאזורנו,האו"ם

לאתחילהבכוונהאותו.המרכיבותהשונות
כוחבפעילותהכרוכותהבעיותבזהנדונו

מדרכיבחלקןוהנובעותבאזורנו,האו"ם
לביןבינינושנקבעוההסכמיםשלביצועם
שכנינו.
מההשאלה:ונשאלתחוזרתקרובותלעיתים
התועלתומההאו"ס,כוחותעושיםבכלל

להשיבשניתןסבוראינניקיומם?שבעצם

באמצעות-אלאישיר,באורחזולשאלה
הקיימיםבנתוצםקורההיהמהנגדית:שאלה

קורה,היהמהאלה?כוחותנוכחותללא
ההפרדהאוהחיץאזוריהיואםלדוגמא,
החשדנות,אזגדלההייתהלאהאםריקים?

שאחריתןפעולותמתבצעותהיוובעקבותיה
הצדדים?לרצוןשאינןוהידרדרותתגובות-נגד

שלנוכחותםשעצםספקאיןזאת,עםיחד
מותניתפעילותםהצלחתומידתהאו"םכוחות

הצדדים.שלהטובברצונםובראשונהבראש
לכישלון.תפקידםמועדכזהרצוןבהיעדר

הצדדיםליחסיהנודעתלהשפעהלבלשיםראוי

האו"ם.בכוחותהמיוצגותהשונותהמדינותעם
הלאומיותיחידותיהןלנוכחותכיספקאין

הקהלדעתעלהןהשפעהנודעתבזירה
המדיניות,מעצביעלוהןאלהבמדינות

המגיעיםהישיריםמהדיווחיםהמושפעים
88בשטח.מאנשיהםאליהם

%


