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 45 נקודת ראות, גיליון

הדרך מהפסקת האש  – (4)מלכוד הכוח הבינ"ל 
 להסדר

02.08.2006 

"אם תתקבל הפסקת אש עוד לפני שהכוח הרב לאומי יתפרס בלבנון, חזבאללה יחזור ויתייצב בנקודות שנטש 
 (1/8/06, ידיעות אחרונותותתחדש זרימת הטילים מסוריה כאילו לא עשינו כלום". )אלכס פישמן, 

לנסיגת צה"ל וכניסת כוח בינ"ל. עלול להיות פער זמן משמעותי בין ההכרזה על הפסקת האש כי מכון ראות מתריע 
 ם והצבאיים של המערכה. יואף לכרסם בהישגים המדיניבינ"ל פער זמן זה עלול למנוע את כניסת הכוח ה

  סנכרון הפעולות סביב הפסקת האש – מה הסוגיה?

הגעתו של כוח בינ"ל אפקטיבי שיתפרס לבין לפסקת אש ונסיגה ישראלית מלבנון הין וצה סנכרון ברשראל י 
 בשטח. 

 :ינמיקות עלולות למנוע סנכרון זהדאולם, מספר ו 

וחת הסיכוי שכוח זה יגובש פך כל הכוח שחב יותר רל מנדט עתעקש תשראל יכל שכ – יקף המנדטה 
יקף ה –( 1) מלכוד הכוח הבינ"לר' ) .זמן ארוך פרק בלבנוןלשהות גובר הסיכוי שהיא תצטרך ויוצב ו
 .(המנדט

החזבאללה שולל הסכם   ,וללכסדר מדיני הלותרות חשראל וארה"ב יבעוד ש  –סדר כולל או חלקי ה 
וחותר להסדרים במתכונת זמנית, מקומית ונסיבתית, כך שיוכל להמשיך את המאבק בישראל כזה 

 (.סופיות התביעות? –( 3מלכוד הכוח הבינ"ל ))ר'  במועד אחר.

תעקשות על פירוק נשקו של החזבאללה לפני יישוב הסוגיות ה –עכשיו או אח"כ?  –ירוק נשק פ 
מלכוד הכוח הבינ"ל ר' ) יגיון של החזבאללה וצפויה להוביל למבוי סתוםהתלויות ועומדות מנוגדת לה

  .(סדר פעולות הפוך –( 2)

פני הגעת ל( 1)אלץ לקבל הפסקת אש תבים הסיכויים שהסנכרון אותו רוצה ישראל לא יתממש והיא רפיכך, ל 
 חשופה להתקפות החזבאללה. ( 3) -כשהיא מקיימת נוכחות פיסית בשטח לבנון ו (2)כוחות בינ"ל לשטח, 

  ?למה זה חשוב
כוח בינ"ל, יוכל החזבאללה  ריסתו שלפו ל"סיגת צהנפסקת אש לבין הין ב ,לב הבינייםשבכנה שסיימת ק 

עצם לשקם את המערך הצבאי שלו, לזכות מחדש בלגיטימציה ואולי אף ליצור מציאות שלא תאפשר את 
 כניסת הכוח הבינ"ל ותשחק את ההישגים המדיניים והצבאיים של ישראל.

 חשיבה ופעולה כיווני 

 ישראל צריכה לשאול את עצמה:

 ה הישראלית?גיקת האש לנסהפס ןים את חלון הזמן בימיצד מצמצכ 

 ינ"ל?בהוח כהה היקף הנוכחות הישראלית בלבנון , אם בכלל, בשלב הביניים עד לפריסתו של מ 

 תהוות? מהוח בינ"ל לאור הנסיבות כעוניינת בהגעתו של משראל יד כמה ע 

 ד כמה יכולה ממשלת לבנון או שחקנים אזוריים אחרים לקחת חלק בהסדר חדש? ע 

העתידי בין ישראל לבין לבנון? טיבו של משטר גבול זה יהווה את נקודת הייחוס להתנהלות  הו משטר הגבולמ 
 של ישראל ביחס להפסקת האש.
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