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ביקורת ספרים

אורנים בארזים
דן נאור

 שמעון גולן
 של"ג בלבנון: קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת "שלום הגליל"

)תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2017(, 608 עמודים

המעורבות הישראלית בלבנון, מאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת, וכן מבצע 

עובדה  במחקר   ענפה  להתייחסות  זכו  לא  הראשונה,  לבנון  ומלחמת  הגליל"  "שלום 

זו עשויה לעורר תמיהה משום שהמעורבות הזאת נמשכה כ־25 שנה, מן המגעים בין 

ישראל  יציאת  ועד  השבעים,  שנות  באמצע  ובמרכזה  לבנון  בדרום  לגורמים  ישראל 

הזאת כמלחמה  הישראלית  לבחון את המעורבות  ניתן  2000  למעשה,  במאי  מלבנון 

ישראל  הספרות על  כל מלחמות  ביותר מבין  גם כמלחמה הארוכה  ולכן  מתמשכת, 

פוליטיקאים,  של  זיכרונות  ספרי  כמה  פורסמו  וכן  עיתונאית,  בעיקר  היא  זה  תחום 

אנשי ביטחון, קצינים וחיילים שהשתתפו באירועים אלו, אך כמעט שלא נכתבה עליו 

ספרות אקדמית־מחקרית, הן בעברית הן באנגלית 

העליון  בפיקוד  החלטות  קבלת  בלבנון:  של"ג  גולן,  שמעון  החוקר  של  ספרו 

במלחמת 'שלום הגליל', מהווה אפוא תרומה ניכרת למחקר על מהלכיה של ישראל 

בלבנון  גולן הוא היסטוריון ממחלקת ההיסטוריה של צה"ל, ואין זה ספרו הראשון על 

מלחמות ישראל  כמו ספריו הקודמים,1 גם הספר הנוכחי רחב ומקיף, והוא מתבסס 

על מקורות צה"ליים וממשלתיים, שאינם נגישים בהכרח לחוקר שאינו חלק ממערכת 

הביטחון  הספר עוסק בהחלטות שקיבלו הממשלה, שר הביטחון והדרגים הבכירים 

בצה"ל לפני מבצע "שלום הגליל" ובמהלכו  על סמך מסמכים מדיניים וצה"ליים הוא 

כפי שהשתקפו  המבצע  מהלכי  ואת  הגליל"  "שלום  מבצע  לאישור  הדרך  את  מתאר 

אצל מקבלי ההחלטות בזמן אמת 

החשיבות של הספר הזה, לדעתי, היא בהצבת "שלום הגליל" כחלק ממכלול של 

נפרדת  כיחידה  ולא  מלבנון",  הביטחוני  "לאיום  פתרון  למצוא  ישראליים  ניסיונות 

מדיני  שינוי  ליצור  הישראלי  הרצון  ובייחוד  הגליל",  "שלום  של  הרעיון  ונבדלת  

בזירה הלבנונית והמעורבות העמוקה בלבנון שבאה בעקבות שינוי זה, לא התפתחו 

יש מאין  את גלגוליו של רעיון זה ניתן לאתר כבר בתקופת כהונתו של דוד בן־גוריון 

בין ספריו: שמעון גולן, מלחמה בשלוש חזיתות: קבלת ההחלטות בפיקוד העליון של צה"ל במלחמת ששת   1
קבלת  הכיפורים:  ביום  גולן, מלחמה  2007(; שמעון  לאור,  ההוצאה   – הביטחון  אביב: משרד  )תל  הימים 

ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים )בן־שמן: מודן, 2013( 
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ליצור בלבנון משטר אוהד לישראל  בן־גוריון שאף  ושר הביטחון:  כראש הממשלה 

ואם  במרחב 2  ערביים  לא  גורמים  עם  בריתות  לכרות  שלו  האסטרטגיה  מן  כחלק 

את  לציין  ניתן  הגליל",  "שלום  אל  יותר  וסמוכות  יותר  מאוחרות  בתקופות  נתבונן 

שנות כהונתו של עזר ויצמן כשר ביטחון בממשלת בגין הראשונה כנקודת מוצא טובה 

לקידום רעיון "שלום הגליל" 

כלפי  הרצויה  הישראלית  המדיניות  על  במשרדו  דיון  ויצמן  ערך   1979 באוגוסט 

לבנון  בתחילת הדיון הוא אמר שברצונו לקבוע "מטרה פוליטית הנמצאת על הירח: 

לבנון מאוחדת ריבונית, ללא סורים, אוהדת ישראל, מדינה בנויה על אלמנט נוצרי" 

לדוגמה:  מכן,  שלאחר  בחודשים  גם  אלו  פוליטיות  מטרות  על  חזר  ויצמן    )55 )עמ' 

בדיון שנערך במשרדו בחודש ספטמבר אמר כי המטרה הראשית של פעולה ישראלית 

של  החוף  ובאזור  לבנון  "בדרום  הפלסטיניים  הארגונים  מיגור  להיות  צריכה  בלבנון 

עם  ג'וניה  אזור   – הנוצרית  המובלעת  לחיבור  לשאוף  יש  משנית  כמטרה   ]   [ לבנון 

אזור הדרום לאורך החוף, וניסיון להביא לכינון ממשל נוח לישראל" )עמ' 57; ההדגשה 

שלי וכן להלן( 

"אורנים" בלבנון  הדיונים עליה  גלגוליה השונים של תוכנית  גולן אף סוקר את 

החלו בתקופת ויצמן, כשדובר כאמור על פעולה נרחבת בתוך לבנון שנועדה ליצור 

בדיונים  אך  טובים",  "בני  נקראה  הראשונית  התוכנית  הארזים   בארץ  חדש  סדר 

סופית  תוכנית  גובשה  ולבסוף  "ארזים",  לתוכנית  שמה  שונה  מכן  לאחר  נוספים 

באוקטובר  ב־30  שרון  אריאל  הביטחון  לשר  הוצגה  זו  תוכנית  "אורנים"   שנקראה 

1981, כשלושה חודשים לאחר כניסתו של שרון למשרד הביטחון  העובדה ששרון 

לא היה זה שיצר את תוכנית "אורנים" איננה חדשה,3 שכן קולות לפעולות מהפכניות 

בציבור  כי  נדמה  אך  הביטחון   למשרד  נכנס  ששרון  לפני  רב  זמן  נשמעו  בלבנון 

ראוותנית  לפעולה  המרכזי  היוזם  היה  התפיסה ששרון  והשתרשה  הלכה  הישראלי 
בלבנון והדוחף לביצועה 4

אחד הפרטים המעניינים והחשובים בספר הוא הדיון שנערך במטכ"ל על השאלה 

אם אפשר להשיג את מטרות תוכנית "אורנים": מניעת ירי אל ישראל; הסגת הסורים 

לבנון, 1918–1958  ושל מדינת ישראל כלפי  ראובן ארליך, בסבך הלבנון: מדיניותן של התנועה הציונית   2 
)תל אביב: מערכות, 2000(, עמ' 361–362 

ראו לדוגמה: נחיק נבות, תבל ומלואה: סיפורו של איש מוסד )אור יהודה: כנרת וזמורה־ביתן, 2015(, עמ' 125   3
בספרם של אהוד יערי וזאב שיף, מלחמת שולל )תל אביב: שוקן, 1984(, ספר שנחשב אחד מספרי היסוד   4
על מלחמת "שלום הגליל", אומנם נכתב כי "שורשיה של תכנית 'אורנים' החלו לנבוט זמן רב בטרם הגיע 
שרון למשרד הביטחון וגם לפני שבגין תפס את מקומו של וייצמן" )עמ' 108(  אך במקום אחר בספר מצוין 
שתוכנית רחבת היקף ללבנון הייתה "תפנית חדה מהתכנית האסטראטגית של שרי הבטחון הקודמים, אנשי 
הליכוד בגין ווייצמן", וכן שלפי התוכניות בתקופת ויצמן ובגין המטרה "היתה להבטיח, כי דרום לבנון יהיה 
מפורז לחלוטין מארגוני מחבלים ומכוחות ותשתית העלולים לסכן את ישראל  לא סומנו כל מטרות מעבר 

לזה, אף כי באורח כללי דובר על כך שיש למנוע את הפיכתה של לבנון למדינת עימות" )עמ' 36( 
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ומבחינה צבאית";  בעיית המחבלים בלבנון מבחינה מדינית  "חיסול  ירות";  בֵּ "מאזור 

והקמת ממשלה ריבונית ועצמאית בלבנון )עמ' 120(  יש קצינים שתהו אם ניתן למגר 

לארגוני  מתגייסים  של  אנושי  העובדה שמאגר  בשל  "ולּו  בלבנון,  הטרור  בעיית  את 

המחבלים קיים בכל מדינות ערב, ולא רק בהן" )עמ' 122(  הרמטכ"ל רפאל איתן הסכים 

כי פתרון צבאי לטרור אינו מוחלט, אך סבר "שפתרון מדיני אינו הרצוי לישראל שכן 

הוא מוביל לכינונה של מדינה פלסטינית במקום מדינת ישראל  כדי למנוע זאת, יש 

לזעזע את הכוח המרוכז של ארגוני המחבלים, ששלוחותיו מבצעות פעילות טרור נגד 

רצוי  אינו  מדיני  נראה שבאמירה שפתרון  )שם(   אימת שהדבר אפשרי"  כל  ישראל, 

לישראל נטל על עצמו הרמטכ"ל אחריות לא לו 

באשר להגשמת המטרה המדינית, כלומר הקמת ממשלה לבנונית יציבה ואוהדת 

להוביל  יכולה  אינה  ישראל  כי  שטענו  יש  סקפטיים   המטכ"ל  קציני  היו  לישראל, 

אלא  במדינה  רוב  אינם  הנוצרים   – בה  הסבוך  הדמוגרפי  המצב  בשל  בלבנון  לשינוי 

רק כשליש מן האוכלוסייה – ויש שטענו כי הסיכוי להשיג שינוי פוליטי בלבנון הוא 

קלוש: אם סוריה ניסתה לעשות זאת במשך שש שנות שהותה בלבנון ונכשלה, מדוע 

שישראל תצליח בכך? הקצינים גם העריכו שבסופו של המהלך תהיה ידה של סוריה 

על העליונה )עמ' 123( 

גם סכנת "צברא ושתילא" צצה ועלתה בדיוני המטכ"ל  לדוגמה, כשאריאל שרון 

התייחס למטרת חיסול בעיית המחבלים, הוא התכוון לחיסולם הפיזי ממש  אלא שבד 

שלא  וחיסולם  חיפושם  במלאכת  יעסקו  צה"ל  שכוחות  "אסור  כי  קבע  גם  הוא  בבד 

במהלך קרב, 'משום שיש לזה השלכות מרחיקות לכת, שאני לא צריך להזכיר אותן'  

את המשימה הזאת יש להטיל על כוחותיו של רס"ן חדאד וכוחות לבנונים אחרים; הם 

אינם טובים בפעילות מבצעית של ממש, אך בחיפוש מחבלים, זיהוים וחיסולם שלא 

במהלך קרב – הם טובים מאוד" )עמ' 119–120( 

יידרשו לחסל, פשוטו כמשמעו, את  לאור הדברים הללו, מהם עולה שהלבנונים 

הטרוריסטים הפלסטיניים בלבנון, מאלפים דבריו של ראש אמ"ן באותם ימים, יהושע 

יהיה  לא  זה  יהיה על חשבוננו;  נשב שם  "כל מה שייעשה בשטחינו כשאנחנו  שגיא: 

אכפת לאף אחד מי שחט את הילדים בבור – האם זה צה"ל או חדאד" )עמ' 123(  אם כן, 

היכולות של הכוחות הנוצריים היו ידועות היטב בישראל, אך גם היה ידוע מה יקרה 

אם אותם כוחות יביאו לידי ביטוי יכולות אלו 

הן  "אורנים"  תוכנית  שמטרות  חשבו  לא  צה"ל  שקציני  עולה  המטכ"ל  מדיוני 

ריאליות, והערכותיהם ערב מבצע "שלום הגליל" התגשמו כמעט אחת לאחת  לא זו 

בלבד שישראל לא הצליחה לכפות סדר חדש בלבנון, אלא שלמעשה – הסדר שנוצר 

בארץ הארזים לאחר יציאת צה"ל ממנה היה גרוע יותר מבחינתה  סוריה אכן יצאה 

כשידה על העליונה, והיא שלטה כמעט בכל השטח שצה"ל פינה, ואף הצליחה ליצור 



דן נאור  64*

הכוחות  לאחריה(   אף  רבות  )ומבחינות   2005 שנת  עד  שנמשך  סורי,  סדר  בלבנון 

כריבון  וישראל,  ושתילא,  צברא  במחנות  בפלסטינים  אכזרי  טבח  ביצעו  הנוצריים 
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נראה ש"מחשבה תחילה" הייתה, אך חבל שהיא לא השפיעה גם על סוף המעשה 
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