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 94נקודת ראות, גיליון 

 כחלק מאיזה הסדר? – פריסת צבא לבנון

08.08.2006 

. לבנון והחלת ריבונותה שםבדרום  הפריסת צבאלשם אתמול על גיוס מילואים כללי ממשלת לבנון החליטה 
ארגון החזבאללה ממשלת לבנון הבהירה כי צבאה יתפרס בדרום רק לאחר נסיגה מלאה של כוחות צה"ל מהמדינה. 

 (. 7/8/06 ,סוכנויות הידיעותנתן את ברכתו למהלך ושני שריו בממשלה הצביעו בעד ההחלטה )

מעמידה את ישראל בפני דילמה בין הרצון לצאת מלבנון שההסכמה של לבנון לפרוס את צבאה  מכון ראות טוען
 בהקדם לבין הצורך להבטיח הישגים מדינים וצבאיים ברי קיימא.

  מה הסוגיה?
טח שבדרום המדינה ולא יותיר  ס(, דרשה ישראל לשווא שצבא לבנון יתפר5/00ה מדרום לבנון )אז נסיגתמ 

 החזבאללה. לשליטת זה 

חת המטרות המוצהרות של ממשלת ישראל במלחמה הנוכחית בלבנון הייתה הרחקתו של החזבאללה א 
 לאומי.  -מהגבול והכשרת הקרקע לכניסה של צבא לבנון או כוח בין

כוללת ה ,דבר הפסקת אשבועצת הביטחון מחלטת ה טיוטתבממשלת לבנון באה על רקע הדיונים ודעתה של ה 
 לאומי.-גם מעורבות של כוח בין

סירה לכאורה את המכשול האחרון מעל פריסה מליחת צבא לבנון לדרום, שלסרת התנגדות החזבאללה ה 
 . פחות סבירה שליחת כוח בינ"ל חדש הופכתנראה ש, לנוכח עמדת ממשלת לבנון. שכזו

 למה עכשיו? ?למה זה חשוב
פריסת שיא רק אחת מהסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל ולבנון. סביר להניח הריסת צבא לבנון בדרום פ 

החיילים חלק מהסדר מדיני רחב יותר אשר עשוי לעסוק בכל או בחלק מהסוגיות הבאות: צבא לבנון תהיה 
, משלוחי הנשק לחזבאללה, חוות שבעא, טיסות חיל 1559לטה פירוק החזבאללה ויישום החהחטופים, 

 האוויר וכיו"ב.  

 פשרויות: אתי שפני בפיכך, פריסת צבא לבנון מעמידה את ישראל ל 

תחתור ליישב את כל שבילה חסקת עסיגת ישראל ופריסת צבא לבנון יהיו חלק מנ –סדר כולל ה 
  הסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל ללבנון.

לאינטרסים ארוך טווח ולתת מענה  להכיל את איום החזבאללה הסבירות גדלהאחד,  מצד
 הביטחוניים של ישראל; 

הנובע להסדר מקיף, להגיע בשל הקושי  שישראל תצא מלבנון בהקדםהסבירות  קטנהמצד שני, 
להיות חשופה בדרום לבנון ולהישאר . ישראל עלולה במקרה זה מהתנגדותו הצפויה של החזבאללה

 ת החזבאללה לתקופת זמן שקשה להעריך את אורכה.ולהתקפ

סיגת ישראל ופריסת צבא לבנון בדרום המדינה יהיו בבחינת השלב הראשון נ – לקיח/סדר זמניה 
 בהגעה להסדר כולל. יותנו לא , ובהסדר שפרטיו יוסכמו בעתיד

יגתה מדרום לבנון ממשלת , מאחר שבנסהסבירות להכיל את איום החזבאללה קטנה, מצד אחד
 ישראל זורקת לכאורה קלף חשוב למו"מ שעשוי לסייע לה לממש אינטרסים ביטחוניים. 

פריסת  –עם לפחות הישג מדיני אחד מובטח  שישראל תצא מלבנון בהקדם הסבירות גדלהמצד שני, 
  צבא לבנון.



 2 

 

 
 

 www.reut-institute.org|  כל הזכויות שמורות למכון ראות ©

 חשיבה ופעולה כיווני 

י אינטרסים: יציאה מהירה מלבנון מול הבטחת הישגים דיניות ישראל תקבע מתוך הצורך לאזן בין שנמ 
 ,אלו םאינטרסיאת המתח בין שני ישראל יכולה לנקוט צעדים שיפחיתו קיימא. -צבאיים ומדיניים ברי

 לדוגמא:

סוגיות התלויות ועומדות בינה התפרט את כלל ש ,ממשלת לבנוןמ רישה לרשימת תביעות ברורהד 
רת ברורה להמשך המגעים בין ישראל ללבנון לאחר הנסיגה ועשוי יצור מסגלבין ישראל. מהלך כזה 

 .אחרותהחזבאללה לחדש את המאבק נגד ישראל בגין עילות להגביל את יכולת 

רבויות אלה עשויות אף לכלול מעורבות של ע .צד גורמים בינ"למ רבויות להמשך התהליךעבלת ק 
 . המהירה שלצה"ל, ויוכלו לאפשר את נסיגתו כוחות בינ"ל ביישום ההסדר

סיגת ישראל ופריסת צבא לבנון ניגון ע .וכד' יגון ההסדר בהחלטות או"ם, הסכמים בילטרלייםע 
 ותגדיל את הסתברות יישומו. לאומית -לגיטימציה ביןבמסמך מחייב תקנה לו 
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  סוף.
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