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שטרסמן*גבריאל
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המרינהגנזך

חדירהכלנגדדעהחיוויתימצדי"

אפשריאםביקשתי,אףללבנון.

;ישראלארץלגבולותלסגתהדבר,
שלביכולתומאמיןאינניראשית,

כיוםנוצרי-אופוזיציוניכוחאיזה

לנסותאומרד,לעשותבלבנון

גםבידיו,השלטוןאתבכוחלקחת
ואףצידוןעדיגיעישראלצבאאם

משוכנעאיננישנית,רחוק.וותר
ביןמצדנו,פעולת-פלישהבוכלל,

אותנותקרבמצומצמת,וביןרחבה
שלי-לבנון.עםוההבנההשלוםאל

כילהנחה,כללמסכיםאיננישית,

להיותצריכהתנאים'הכתבת'דרך

הערבי,העולםעםהשלוםאלדרבנו

זה,כלממדינותיו.אחתעםאו
ושיקוליםלחישוביםמחוץכמובן,
בין-לאומייםפוליטיים,:אחרים

וכו'..."

כיאףהאלה,בימיםנכתבלאזה

מאין-כמותו.אקטואלינשמעזה

המנוח,ששוןאליהוהואמחברו
הישראלייםהדיפלומטיםמבכירי

הראשו-ובשנותיההמדינהקוםערב

החשאייםהקשריםאתשקייםנות,

ירדן.מלךעבדאללהעם

שירותו,ממקוםנשלחמכתבו
אל1948בנובמברב-28בפאריס,

למחלקתהאחראישמעוני,יעקב
ששכן(החוץבמשרדהתיכוןהמזרח
זובתל-אביב).בקריהההםבימים
מבצעשלבשוליואפיזודההייתה
שבמ-כן),לפניימיםחודש(חירם""

קאוקג'ימכנופיותהגלילטוהרהלכו

כרמלי""וחטיבתשעותששיםתוך

14עלשולטתעצמהאתמצאה
בעיהלפתעשהיוולבנוניים,כפרים

מדינית.**

הכיבושמןשהודאגוהראשוניםאחד
באו"ם.ישראלשגריראזאבן,אבאהיה

מעריב"."שלהראשילעורךעוזר.
סא-לשלמאמריוראה-חירם""מבצעעל..

קמ"ט.קמ-ה,ב-מערכות"לוריאגבריאל

הבריקורפאל,גדעוןהמדיני,והיועץאבן

החוץמשרדלמנהלבפאריסהאו"םמן
עוררלא"המבצעאמנםביאיתן,ואלטר

לוהפרסוםמיעוטבשלמדירבהמהומה
הערביםכירושםעשהשפורסםומה

כימציע,הואאבל,להצלחה".זוכים
לאוררקרצויותביזמתנונוספותפעולות"

תגבראחרתלהוכיחה,שקלפרובוקציה
ישראל]".נגד[הסנקציותהטלתדרישת

מפניבמיוחדהחוץמשרדאתהזהיראבן
הבין-לאומית,בזירההשלילייםההדים

הכפ-שלכניעתםאתתקבלישראלאם

מהנכו-להקישאיןלדעתו,בלבנון.ריים

לבנון,לגביבנגבערבייםכפריםשלנות
תקדיםאינםבנגבשהמאורעותמשום
במיוחדלגבול.מעבראירועיםלגבי

משררשלהלבתשומתאתאבןהיפנה
באנץ',ראלףהאו"םשמתווךלכך,החוץ

הדגישבגליל,הפעולהעלדו"חשכתב

אתמאשריותרללבנוןישראלחדירתאת
אבן,הציעלפיכך,עצמו.הגלילכיבוש

בלבנון,עמדותיהאתתפנהשישראל
מכרעת,צבאיתחשיבותלהןישאםאלא

לאחרונהאורראוהמסמכים
החוץמדיניותמסמכישלהשניבכרך
הכרךהמדינה.גנזךבהוצאתישראל,של
יהושעעל-ידינערךקודמו,שכמו(הזה

אתמקיףהגנזך)מעובדיפרוינדליך,
30ועד1948באוקטוברמאחדהתקופה
עםמכסההואכלומר1949,באפריל
מלבדהעצמאות,מלחמתכלאתקודמו

סוריה.עםנשקלשביתתההסכם
גילוייםהללובמסמכיםשאיןיתכן

אבלהאירועים,מהלךמבחינתמרעישים
באורלהאירכדימהםברביםישספקבלא
חילופיאירועים.לאותםהרקעאתחדש

אליהולביןשמעונייעקבביןהאיגרות

הםללבנון,החדירהבפרשתששון
באזורהיסודשבעיותלכךניצחתהוכחה

היום.ועדמאזהשתנולא

לפאריםלששוןשמעוניכתבזובפרשה
חירם""מבצעתוםלאחרבלבדיומיים

נפלולבנונייםכפרים14שאותםולאחר
:הבאהמעשהסיפוראתצה"ל,בידי

בגלילהופיעומהזמןלפני...

שוניםכפריםתושבימרוניםמספר

עצמםאתוהציעוהלבנוןבדרום
להתייעץמשבאולצבאנו.לגיוס

משהבשעתושפסקכפי(אתנו
שאיןהלכההחוץ]שרןשרתוק,

הסכמתבליכאלהבפעולותלעסוק
שאיןפסקנוושיתופה),מחלקתנו

יחידהבגיוסהיוםמעונייניםאנו
מעונייניםישראל.בצבאמרונית

לאמאד,קטנהיחידהבהקמתאנו
עבו-עושיושלחבלניםשלסדירה,

האויב,בשטחשחורותדות
החלטתנוסמךעלהקווים.מאחורי

אתשהציעוהמרוניםמביןבחרוזו
הכשירומצומצם,מספרעצמם
בחבלנותקטןבקורסמהםשניים

באזורם.לפעולהוראותלהםונתנו
העליוןבגלילהופיעולפתעאולם

הלבנוןמןמרוניםחמישה-עשר
ואםאותנו,גייסו:לאנשינושאמרו
אואותנותהרגורוצים,אינכם
מרצוננואנחנו;בכוחאותנותגרשו

ישראלעםאלאלכפרינו,נחזורלא

נמות.אונחיהישראלועםנלחם
רוציםאיננולגייסםלעשות?מה

לסגולותזקוקאינוצבאנו
לתג-ולאהמרוניםשלהלחימה

אותםשלהאדםכוחבורת
לאותםלאואף(אישחמישה-עשר

שיבואומבטיחיםשהםמאה
בכוחלגרשםאולםאחריהם).

לבוירחיקרערושםבוודאייעשה
הערביבעולםלנוואין-ידידים
עלנסטורשברצוןרביםכהידידים
אפשרכיצד-שנימצדלחיים.
שלהסכמתםבלימרוניםלגייס
מנהיגיהם,ושארמובארקאדה,

לבנוניםלגייסאפשרוכיצדידידינו.

ילךלאאנטברורשלאבעודלצבאנו

עלגבולנואתוישיםצבאנומחר
אואותנולשאולמבליהליטנינהר

שנכנסנובהתחייבויותינולהתחשב
נטייתנוהלבנון!תושביכלפיבהן

ללב-חזרהלשלחםאיפואהייתה

בכוח.אףצורך,יהיהואםנון,
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הציעאתמול,משהעםבשיחה
שעזראמוצא-אפשרימוצא
ערבים]לענייניבכיריועץןדנין,

אפשראולי:כןלפניעודהזכירו
האישחמישה-עשראתלהעסיק
אחרת,אוחקלאיתעבודה,באיזו
במשךכסףלהרויחלהםלתת

ולשלחםחדשיםארבעה-שלושה
בכסףכבדיםאחר-כך,הביתה

מטפליםאנובכךישראל.ובאהבת
עכשיו.

נכו-עלזהרגועלדיווחבמקבילכמעט

לצה"ל,להתגייסהמרוניםשלנותם
באו"םאבןלשגריראיתןואלטרמבריק

:בפארים
ברחביכפריםכימדווחהצבא

לקבלמאתנותובעיםלבנוןדרום
אתביקשהצבאכניעתם.את

כיצדהחוץמשרדשלחוות-דעתו
כיאמרתיהתייעצותלאחרלנהוג.

הכניעה,לקבלתהתנגדותלנואין
יועץ[רוזןתנאים.כמהיתקבלואם

כניעהשקבלתמדגישמשפטי]
בנגבערביים]כפרייםשל[זודוגמת
מסמךההפוגה.הפרתאינה

עללהגןצה"לאתמבקשהכניעה
הערותיך.אנאהכפר.
שרשרתוק,משהגםנכנסבינתיים

1948בנובמברבו-11לתמונה,החוץ,
:בקריהאיתןואלטרלמנכ"לוהבריק

כימביןאנילבן-גוריון,העבר
ההיבטנמשכת.ללבנוןגלישתנו

הדבריםלואחרלהיותהיהעשוי
בעי-הייתההמלחמהכאשראירעו

כאשרהנוכחיות,בנסיבותצומה.
עללשמורהתחייבנותחילה

פתחנואחר-כךהפסקת-.אש,
-חירם"]"מבצע[הגלילבמבצע

קאוקג'ישלמפרובוקציהכתוצאה

נקיטתשלאיוםתחתאנוולבסוף
לאדרךכלומחפשיםסנקציות

נגדנוקלפיםהאויבבידילתת
ארצות-הבריתנשיאבידילמשחק

ההר-לנונראיתהבטחון,ומועצת

לא-חכמההלבנוניתפתקה

ייגרםכןכמובלא-סיבה.ובהחלט

עללטענהמשקליינתןכינוסף,נזק
אתונרגיזישראליתהתפשטות

העלולדברהנוצריים,הענייןבעלי
המרונים.עםלהתנגשויותלהביא
נכנסנוכאילושמסרנו,הסיבה,
ביקשושכפרייםמפניללבנון

משוםאלינהתראהלאלהכנע,
התחייבותשוםמתעוררתשלא

אינטרסיםרקאלאמצדנומוסרית
פוליטיים.

ומבריקשרתוקמזדרזאחר-כךויומיים

:ענייןמאותוארצהשוב
מרגיעההכרזהלפרסםעלינו
קטנת-ממדיםחדירתנוכישתסביר

קוויאתמקבליםאנוובעוד
נסכיםהדדי,באופןהפסקת-האש

-כבששצה"ל[אלהשרצועות
.הבריקוהפקר.בשטחיימצאוג"ש]

-ראשיתבמפגיע,תובעמיד.

שניתןנוספתמהתפשטותשתמנעו
בלבנוןהעמדותמכלשתיסוגו-

אסטרט-מטעמיםחיוניותשאינן

ידיאתרפו-שלישיתגייסן
העדיפו-רביעיתןההגנהמבקשי

בלבנון.הנוצריםאת
ליעקבששוןאליהושלתשובתומכתב
הבעיותלטיבכמובןמתייחסאינושמעוני

חכמתאתלבטאכדיבוישאבלבשטח,
המומחיםאחדאזשהיההאיש,שלחייו

ממכתבוהחוץ.במשרדערביםלענייני
במשרדהתיכוןהמזרחמחלקתכיעולה,
צה"לחדירתעלשהמליצההיאהחוץ

פנים,כלעלכך,הליטאני.עדללבנון

ידין,יגאלעםבשיחתוששוןהתרשם
עמדתוהסברמנאןבפועל.הרמטכ"ל

עמדהשכזו,חדירהנגדמתפשרתהבלתי
אפואצריךמההדברים.בפתחשהבאנוה

עכשיו?לעשות
:ששוןממליץ
לכלתוקףבכלמסרבהייתי...
ביחסהןהמלצה,אוהדרכהעצה,

והןללבנוןביחסהןבגליל,לנוצרים
שאדעבטרםבנגבלבדואיםביחס
הגבוהההמדיניותקומהו:בברור
מלחמה.אולשלוםבנוגעשלנו
אתכמעטשהשלמנולאחרעתה,

לנומותרשלנו,הכיבושיםכל
אתמציגהייתיזאת.לדרוש

ושרהממשלהראשבפניהשאלה
-שלואתעשההצבא:כךהחוץ

תורנובאעכשיווניצח.כבשהדף,
התי-המזרחמחלקת"שלתורה-

לאהשלום.אתלהשיג-כון"
אםכיהבינלאומיים,במוסדות

זהאחריהערבי.העולםבקרב
דעתי,אתלפניהםמרצההייתי

אפשרויותינוקשרינו,אתסוקר
מקי-פעולהקוויומסמןוסיכויינו

שנת-השאלותכללגביורחביםפים

להתעוררושעתידותכהעדעוררו
הזמן...במרוצת

אליהושלהמאלףמסמכובהמשך

לגביעקרונותקביעתשלשורהישששון

ולקבלהמצבאתכראוילשקולהצורך
אני"ממסקנותיו:אחתמדיניות.הכרעות

שאפשרכמהעדהמלחמהחיסולבעד

מחיראיזהלשלםנצטרךאםגםמוקדם

פרטיותבערובותבטריטוריה,זה:בעד
מהפלי-קטןחלקובחזרתובין-לאומיות

רציניבן,-רצינימאמץבעדאניטים...
ולאכולוהערביD~Ynעםלשלום-
לדעתי,הסיכויבלבד.ממדינותיואחתעם

יותרהואכולוהערביהעולםעםלשלום

אחתעםנפרדלשלוםמהסיכויגדול
ממדינותיו".

ראשעםששוןנועד9491ינוארבשלהי
במרסב-23א-סולח.ריאדלבנוןממשלת

נשקלשביתתההסכםנחתםשנהאותה
כלהוחורוובמסגרתוללבנוןישראלבין

ניסתהישראלללבנון.הכבושיםהכפרים

בפי-ללבנוןהכפריםהחזרתאתלהתנות

הגשרמראשהסורייםהכוחותנוי
לבנוןשצבאותבטענהבמשמר-הירדן,

הפלישהבעתאחדבראשפעלווסוריה

ראלףהאו"םמתווךאולםישראל,לארץ
התביעה.אתדחהבאנץ'

המדינהבידוע,הייתה,לבנוןאלם
נשקלשביתתהסכםעלשחתמההשנייה

תורהואילומצריםלהקדמהישראל.עם
אחדיםשבועותלבואהיהעתידירדןשל

עםההסבםעלבחתימתהיותר.מאוחר
מלחמהמעצמהירדןמנעהישראל,
שבועותכשלושהאכן,:ישראלעםנוספת
ישראלתכננהההסכםחתימתלפניבלבד

שמד-הבעייתי,ה"משולש"עלהתקפה

גםעתהעולההדברערה.לוואדירום
השניבכרךהמתפרסמיםממסמכיםהוא

בתקופהישראלשלהחוץמדיניותשל
ההיא.

המגעיםנמשכועדיין1948בשלהי
בנובמברבעשרהירדן.עםהדיפלומטיים

חורב""מבצעלביןיואב""מבצעבין(

משההחוץשרדיווחהמצרית)בחזית
:כיבתל-אביב,משרדולמנכ"לשרתוק

אליוהזמיןעבר-הירדןנציג
נערכההפגישה[ששוןאתהיום

שלמברקובאומשםבפאריס,
הודעהשקיבללאחרשרתוק]
המלך1(לפיה,לונדון,דרךמיוחדת

מעריכיםשאנומקווהןעבדאללה]

2(הצופים.להרבקשרההסדראת
ע

לאהחורףבואעםכימניחהמלך
ואםבורמה'ב'דרךלהשתמשנוכל

בכבישלהשתמשרשותנבקש

3(הדבר.אתלנויאפשרולטרוף,
בירושליםהמצבמןמודאגהמלך

מתקשהוהואתוקפניםאנושבו
צבאועלמחסוםלשיםויותריותר
עלנכריזשנינוכימציעולכן

מןמודאג4(כללית.הפסקת-אש
העיראקיתבחזיתהנעשה

שלנוהתוקפנותשבהה"משולש"][
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וקוראהתקפותלהציתעלולה
השמצותאתדוחה5(להתאפקות.
לנאומו,בקשרבמיוחדקול-ישראל

אתלהכשירבמאמציוהפוגעות
תובעפיוס,לקראתהקהלדעת

ולאאותויתקיףלאישראלשקול
דברלואין6(מחמאות.לויחלק

מצרים,עםשלנוהמגעיםעד
הדרךאתסוללהדברלהיפך,
שיישמרובתנאילבינינובינולהבנה

נגדבפירושהואשלו.האינטרסים
בהרואהכילמצרים,עזהסיפוח
מוצא.

אתהניחששוןלים.שלו
לבקשמציעאניזה.בענייןדעתו
בטוחהוגישהבלטרוןמעבררשות

ןהאו"םבעזרתהשאיבהלתחנות
הפסקת-אש

בירושלים,ממששל

ביןישירמגעעל-ידישתוסדר
תיווךללאהמקומייםהמפקדים
המלךבקשתאתקבלוהאו"מן
מברקמבקשישראל.לקולבקשר
מבן-גוריון.אישור

המצ-לסילוקהביאוהבאיםהשבועות

מלבדישראל,ארץתחומימכלרים
מרסבתחילתפלוג'ה.ו"כיס"עזהרצועת
נראהאבללאילת,צה"לכוחותהגיעו
אסטרט-בעיהמהווהשה"משולש"היה

בדברהירדניםעםהשיחותחמורה.גית
בעצלתיים.התנהלונשקלשביתתהסכם

פניעלהתדהמהאתלשעראפואנקל
שקיבלאבן,אבאלאו"םישהאלשגריר
בזואיתןמוואלטרמברקבמרסב-14

:הלשון
אתמתכנניםאנוביותר.סודי...
אתלחזקכדיהמשולשמבצע

לנונראיתהפעולהשלנו.הקווים
נעריךפוליטיים.משיקוליםחיונית

מועצתשלתגובתהבדברדעתךאת
אתמחדשתפתחואםהביטחון

להחלטותוהכוונההנגבפצעי
הקרבותאחריהביטחוןמועצת

התירוץג"ש].-המצריםעםבעב

בלתיעיראקיותפרובוקציות:שלנו
המערךשלואי-החוקיותפוסקות
הטקטיקהבדברעצתךנאשלהם.

מהלומותלרכךכדילנקוטשיש
הביטחון.מועצתמצד

ביסבורני":מידהגיבההמוםאבןאכן,

החמורהלתגובהתביאהמשולשפעולת
יישקלווהנסיבותהעיתויאםאלאביותר

מפורטותהצעותאבריקרבה.בזהירות
שגריראילת,[אליהועםהתייעצותלאחר
בארה"ב]".ישראל

רעיונותיו:אתאבןמפרטלמחרת

וברא-בראשלבססישפעולהכל

העיראקיםשלסירובםעלשונה

בהתאםנסיגהעלמשא-ומתןלנהל
המ-16האו"ם)נשללהחלטה

בנובמבר.
זהבנושאזהירהסברהמסע

מבאנץ'שתוציאורצויחיוני.הוא

להביאםמסוגלהואאיןכיהצהרה

הדיונים.לשולחן
הפעולהאתלדחותאפשראולי
עםסיבוךלמנועכדיאפריללאמצע
וכךלאו"םקבלתנושלהנושא
הבוגת1רתויטובמעמדלנולאפשר

הביטחון.במועצתצפויהלהתקפה
ההיש-אתלמסמסלאבכםמאיץ

כשה-זהבכיווןהשגנושכברגים

תשקב1בהישג-ידנמצאתמטרה
1948בסתולאו"םלהתקבלישראל

עמדהעכשיוורקאושרה,לא
י-הבין-לאומילארגוןלהתקבל

ג"ש].

צבאיתשהתערבותבטוחאיני
בענייןנמנעת.בלתיהיאבריטית

מצבנועקבשותקוהםאילת
הבינלאו-והאהדההאיתןהמשפטי

יכוליםאנואםמכך.שנבעהמית

לאמדועהמשולש,אתלתקוף
?אילתאתהםיתקפו

מדובראםבשאלהתלויהרבה
ספוריםימיםשלמקומיתבפעולה

פלי-ובריחתממושךקרבבמגעאו

להביאהעלולההמונית,טים
חמורה:פוליטיתלתגובה

עלהממשלהראששלהכרזתו
קשראותהשלנו,החוץמדיניות
ברצינותנקלטההאו"ם,למגילת

מחירבכללהימנעמציערבה.
שבו.הציניתהנימהעלמחזרה
נראההבינלאומימצבנוכיאף

אםמכהלספוגיכולהואמרשים,
עוינת.עמדהינקוטטרומןהנשיא][-

אליהועםלהתייעץמציעלפיכך
הפולי-הסיבוכיםבזהירות.ואילת]

יותררצינייםהאפשרייםטיים
העולניכיבעברפעולהמבכל

נסתיימושהקרבותלרעיוןהתרגל
הדרךעתההואהמשא-ומתןוכי

נשרתוק]שמשהמציעהממשית.
בדיקתלאחרמכאןלכםיבריק
הבינלאומי.המצב

שאלתולגבילאבןהשיבאיתןואלטר
..."הפעולה:שלהמשועראורכהבדבר
שעזתלעשרים-וארבעהיותרלכלצפויה

הכפריםואתערהואדיאתלהבטיחכדי
אתמידתובעבן-גוריוןהמרכז.בחזית
איןזה.בנושאושלךאלתמשה,תגובת
מטרותינואםייעשהמההחלטהעדיין
שלום..."בדרכיהקרוביםבימיםיושגו

הושגואכןהמטרות:ידועהוהתוצאה
רצועתלישראלמסרהירדןשלום.בדרכי
רבים.כפריםובההמשולשלאורךאדמה
התנהללירדןישראלביןהרשמיהמו"מ
הממרויותהשיחותאבלברודוס,אמנם

עבדאללה.המלךשלבארמונונערכו
הלגיוןשכוחותסירבהישראלבשונה.
העיראקיהצבאאתיחליפוהירדני

הנשקשביתתקויוזזאםאלאב"משולש",
וכבישערהואדי:היהאמנםוכך;מזרחה

במוישראל,לרשותעברועפולה-חדרה
לחיפה.ירושליםביןהברזלמסילתגם

נחתםירדןעםנשקלשביתתההסכם
הרשמית""המלחמהבאפריל.בשלושה

ביולי,הסתיימהלשכנותיהישראלבין

לשביתתהסכםעלחתמוהסוריםנשגם
ישראל.עםנשק
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