
A hodiópb;ztosítós toposztolotoi
oz lzroeli-Libqnoni hóborúbon

Ho,jd,u |J ózseí őííLaga

A szeízőt ezéít a tanulmányaért az oTDK had,tud,omónui szekciója
küIönd,íjjal jutalmqztQ,. ( F eIeLő s szerke sztő)

A ZMKA H.adtáptanszékének kutatási tervében 1g88-ban sze.epelt a
helyi háborúk hadtápbizto§itási tapa§zta]ratrainak \.iizsgáJata. Ennek iel-
doIgozásában, mint hallgató vetlem részt,

Kutatá§aim során áttekintettem a Földrközi_tenger medencéjének ke-
leti partvidéke tört€netét, A történe]]"mi események Vizsgálata magyará_
zatot adott lzrael létrejóttére (létrehozására) é§ a térségben betöltött §ze-
repére, a sofozatban Vise]t háborúinak okaira,

Részletesen loglalkoztam az l9B2. óVi háború előzményeiveI; Izrael
háborús felkészüilésével, majd a háború hadtápjerl]]egű tapaszta]ataiva],
kieme]ten Bejrút ostrománalk hadtápjellegú tapaszta]atalval.

'i . A hóború

1.7. A hó,borúra ualó katoncli íelkészüLésA LIBANONI háború kj,robbanása nyilvánvailó volt, a kérdes csak
az idaipont maradt, Az események fej]ődése soláin Libanonban az agfesz-
sziót rnegdlózó 7 éviben - a pclrlgárháború és az azt követő időszakban *
olyan tefületi eróelosz]ás alaku]t ki, ameüy ezt a belsó ellentmondá§ok-
kal t€litett országot még jobban megosztottá. tsfületileg sávokra, körze-
te]kre szabda)ta.

Közvet]]enű,l az lzrae]el szomszédos haiár mentén a libanoni fegy-
veres erők jobboJdah beállitottságú csapatai á1lomásoztak, amelyek nyíl-
ban együttműködtek lzlaellet és segitettek az agresszió elökbszíté§ét es
végrehajtását. (Ez-ért nem je]entett gondot Izra6lndk a ,,határ'' átlépése,)

20-30 km-re az iznaéli határtol volta,k a pa]esztin fegyveres erők
védelmének első állásai, amelyek részben a Litani folyóra, a Fötdközi-
tenger mentén Tyr kikötővárosra, valamint a Libanon hegység déli he-
gyi-magashegyi terüiletére támaszkodott. Ezen a terü]eten vezetnck a
Bekaa-völgyet a tengerpartbal ö§§zekötó fontosabb útvonalak, A palesz-
tinok véd€ me támpontok rendszerére épú{t, melyekben betoneródök,
robbanó és nem robbanó műsza]ki zára,k vo.ltak. csaknem vaLamennvi
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harokocsijukat (kb.90 T-34) beton tüzelóállásokban helyezték el. A harc_
kocsik számára nem biztosíto tak tarta]ék tüzelóá,llásokat, fedezékgket,
azokat nam mozgatták, holott a manőVerezésre a terep, növényzet a]-
kalmas ]ett vo],na.

A következő övezetet a sziriai erők száliták meg Dól-Libanonban,
lényegében a Bekaa-völgyben és itt hozták létre légvédelmi rendszeriiket.
A terüilct légvédelmét a szovjet KUB (NATo kód szerint SAM-6) rend-
szefre építették, amelyek a negyedik a.ab-iZrae]i hábofúban éppen a szi
ria,i c§apato,k kótelékében bizonyították hatékonyságukat. Te{epitesük el-
len lzrael tölbbször tiltakozotti követelte, a ra,kétákat vonják vissza Szí-
ria területere, ezéltal tegyék lehetóvé az izraeli trégierő tevékenysége,t Dél-
Libanonban a pa,lesztin iáborolk e]len, (Támadá§alkat azzal indokolták,
ho€y megtorolják a ,,palesztin terrorist]a cselekményeket".) A §zílriai lég-
védelenr másik eleme, a lógierő, ]ónyegében sziriai repteleken áülomá-
sozott.

A szíriai fegyveres erók Libanorrrban arra tórekedtek, hogy az eróket,
eszkózö,ket eródítrnénye]ken holyzzék el. Az qbjektumokat az izraeliek
viszonylag nagy távolságról senmisítették meg, erős tüzóTségi tűzcsa-
pásoklkal. (Ezeket az objektumokat - még az agresszió előtt - pointo-
san lelderítettéik, ezok ailapján készültek fel a megsemmisítésúkre,)

Libanon nemzeti erői egy kúsebb területet ellenó.iztek Bejruttói dé -
re, i']letve a íővárosnak a keresztények lakta területét. A milicla je1,1egű
helyi libanoni fegyveres,kótelékek kü]öniböző beálLítottságúa,k volta}.
Egy részük kész vo]t szembeszállni az ízrac\i, agres§zorral, ezért együtt-
múködni a szíIiai és palcsztin fegyveress}<,ke1. Más részük nyíIten Izrae]
o,]da]ára állt és máI az aglesszió eüil]keszitésében is szerepet vállalt.

A küönbözó fegyveres erők, csoporto]k (palesztin, szír, libanoni) cél_
jai kü]önbdzőek voltak. Hiányzott a közös olképzelés, a kózponti elkép-
zelésnek megfelelóen kiatlakított, egységes védelmi koncepció és ennek
köVelkeztében aZ ö-sszefügqő, szervezett védelem sem lett kiépítve. Eze-
ket a tényeket Izrac] he]yesen értékeüte, s filind az elókészületeiben,
mind az agressziója során ki is h3sználta.

Izrael a felkészúles idósza,kában rendkívüli gondo§ fordított a fel-
derítésre, va[amint a konábLbi háborúrinak - különösen a 4, arab-izrtselt
báború (1973) - tapa§ztaúatainak lesztír,eaére. Ezdk a,Iapján irányitotta
saját csapatainak kiképzését, vá{tozhatíh meg a beveini kívánt csapatok.
szervezetét, alakitotta ált és korszerúsítetie technikai eszkózeit, (Légierő
új eldktronikus rendszereket, pilóta né[küli eszközóket áIlítoit §zolgálat-
ba ; megfelelően csoporto§ították harckoc§ijai]kat, belértve az amerika]i
M-60 AL, az araboktol z§ákmányo,lt T-55 és T-62 típusú szovj€t, de a
Iegkorszerűbb izraeü Merlkava típu§okat js.)

Alaposan ta,íru,lmányoááúr a KUB típusú szovjet légvédelmi íaJkta-
r€nd§z€rt. A gyakorlóterokerr (pL a N€ev-§ivatqgban) ezeket az eszkiiá-
ket csaknern azonos módon helyeztek dI, mint ahogyan azdk]at a szíri,ai-
ak telepítették lJibanonhan, § így gyakoroütádr be az ellenűk v€ló táínadá§
számo§ vá,ltozatát,

A tám"adásra ké§zíi]lő tiarokoc§iegy§]égdí kezs!ói á]lornányát éve]<€n
keresztül változat]enul hacytálk, így azok €gyrná§t is e§ t€ohnikájulkst is
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alaposan ismert€k. Szinte a llilrépzési fél,adatok részei voltak a übanon
területére törtónó betörések, kiselbb tárnadások is.

Az utolsó évben részletesen begyakorolták a tám,adást minden fon-
to§ objektum el.len. Enndk folyamán részletesen kidolgozták a jellentósebb
hidak, hágók és szurdoJ<ok elfogla,lásánaik módját, lóleg harckocsi és gé-
pesített csapatok alkaIlrnazásával,

Izrael - az 19?3-as háborúban §zerzett tapaszta atai alapján - nagy
súlyt Szentslt a haderőnernek és íegyvernemdk együttmriiködésére. Apró-
lékos részletességgel do],gozták ki az alkaümazandó tengeri és légideszan-
tok, a §peciális erók tevékenységét és megfelelően készíteték elő együ,tt-
működésüket a harckccsi és gépesitett csapatokkal.

Az izrae]iek a,,katonai technológiát" a katonai szervezetnek rendelték
a á_ I€trehoztak egy ,,expedíciáS hádtestet" - parancsnokságot és kü]ön
légierő és hadiitengerészeti parancsnokságot. Ezeknek a vezető szerveze-
telmek - a fe]adataiknak megfele ő - sziikséges íelszereléSt beszerez-
ték (P1, az AWACS rendszer beszerzé§ével terveáék - é§ hajtották vég-
re - a ]égierő tevékenységéndk irányítását Libanonban.) De nem töre-
kedtek rnindenáron új technika beszerrzésére: pl. a harckocsicsapataik-
nál sokkal több régebbi típusú harckocsi volt, de azokai korszerúsítették.
Jeillemző, hogy mind a nyugatd, mind a keleti (szovjet) hqrckocsik,at alka,l-
rnaztái<. vi§zont - és ezze\ i€en jelentő§ hadtápbiztosítrisi kérdés,t oldot-
ta|k meg - minden típust egységesen 105 vagy 120 mm-es ágyúkkal sze-
rglt€ik fdl és a szükseges átalakításokat a várható éghajlati és ierepvi-
szonyoknak megf elelóen h,ajtottá4< végre.

Izrael a Iegkorszerűbb hira,dó e§Zközöket, eijárásokat és módszere.ket
all<almazta. Különös figye, met íordított a saját vezetési híradó rendsze-
rok magas íokú véde]mére. Ennek érdekében szerezte be a frekvencia-
ugratá§os elven mlíködó URH rád,ióállcmásokat, Ezekke] szemben hatás-
talanok voltak a szembenáIló ié1 felderító, irán},rnérő és zavaró rend-
szerei (főleg, ha a szir csapltok a m€levő zavaró zászlóaljukat is,.ott-
hon felejtették"). .{z .,ugratás" lényege, hogy a vivőfrekvenciát szólqs
sávban, vé]etlenszerűen, másodpercenként 10-500 alkalommal Változ-
taiják.

FelkészüItek a hadászati hiradás tartós és haiekony zavarására. Az
á'llandó (főieg szír) rádióforgalrni rendszerdk lényegében már a támadá§
meginditása elótti passzív rádiófelderitéssel bemérték, pontosan isrner-
ték az eszközök frelkvenciáját, sót a tűzrend§zexdk és v€zetési pontok
települési helyét is.

1.2. A hdború löDid isnertetése

A ,,Békét Ga]iletnek" ledőnevű hadművelet lzrael iennállásának 1€-
véresebb háborúja volt. Jellemző, hogy nem reguüári§ b,ad§eregek á.llta]k
egymással §zenben, hanem egy korszerúen felí€gyverzett, jól fel,ke§zített
izraeli hadsereg, egy már évtizedek óta haátLan, a pu§zta ]étéffi küzdő
palesztin néppe]. Az utóbbi évek során mind gazdaga,bb fegyvertárral
rendelkezó PFSZ az izrueli hadsereggel §zemben még meg}közelító eró-
egyensúlyt sem tudott felTnutatnji.
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A térség leg,nagyotb, legkorszerűbben feifegyvefzett e§ kirképzett
hadseregéVel rendellkező lzrael ,,rövid és brutális" háborúra készúlt. En-
nek a háborúnalk ArieL Saron izraelii hadügyminiszter megfogalmazása
szetinl l1,|if l-n4s céIja uolt:

- a Pa esztin Felszabadítási Szervezet teljes megsemmi§itése;

- a sziriai csapatok eltávolitása Libanonból;

- egy új Lih]anon m€gteremítése, arnsly baráti kapcsolatban áll Iz-
raelle].

1982. jú,nius 3-án Londonban merényletet kíséreltek meg Slo,mo Ar-
gov izraeli nagykő\.et ellen. Ennek kapcsán a PFSZ hangsúlyozta: nincs
köze a merónylcthez.

1982, június 4-5-ér\ az izraeli légierő órákon á,t bombázta Bejrutot
(120 haiott, több száz sebesült, hatalmas any€i károk). A légicsapásokalt
kiterjesztették déli irányba is, főleg a Tyr és Nabatija környéki palesztin
menekü]t táborokat pu§ztíto:itá]<, mikózben csapataika,t elórevonták a
teljes közöS h,atárszaka§zon.

Júnilrs 6-án 11.00 orakor az izraeli hadsereg megindította támadását.

A fu,órom tónladó csoportosítlils csapósait \az jaldbbi ,iróngokbóL \nárték:

- a Földközi-tenger partjának mentén Tyr-Szidon-Bejrut irá-

- köz€pen N,abatija és onnan ész&ki irányba;

- észak-keleten pedig a Beka,a-vöIgyben a §zir csapatok állásai,na]k
irányába,

A tárnadók néhány óna alatt elértek az elsó palesztin táborokat és
körü,Izá,rták azokat (Tyr váro§ közelében). Tevékenysegüket helikopteres
harcászati, illetve tengsri deszantok támogatiták, A pal€sztin csapatok
visszavonultark Libanon ószaki körzeteibe. Szíria egy pánc,élos hadosz-
tá yal átlépte a hatáít, Izrael i§ folytatjta az erők növe ését (30 000 fó,
420 hk.,470 lg,). Az állandósult szír-izra.eli harcok során krialakult hely-
zet a szit csapatokat visszavonulásra kényszerítette,

Június 9-én az izraelí csapatok tömeges csapást mértek a Bekaa-
vörlgyben a szíriai légvédelmi rakétaezredre, A két fél ö§sz€sitett repülő-
gép vesztesége mintegy 150 db volt. Támadá§t indítottak a BejTut repü-
lőterét védő csapatok 91len és sikertelmül alkalmazott légideszántot a
rfu]rnana autópálya felügyel€ténelk megszerzésére.

Június 10-től mi,nd erősebb,é vált a Bejrutért folyó harctevékenység.
Szíria 4?. öná,]Jó páncálo§ dandárja már a határ átlépése]kor a légvéde]€ín
hiánya rnliatt 45 db ha{,dkocsit vesztett az iaaeli légicsapá§ok következ-
tében.

l1-en délutárr létrejött az iaad]i-6zíriai tűzszü,net, íg} Izrael teljes
erejével a pale§ztinok dllen fordult. A frontok lényegében stabiüálódtan<.
Június 24-en az izraeli es libanoni falalgista erók egyesúItek, 26-án be_
kerítették Bejrutot, folytutták a pusztítiá§t a lég,ieró és haditengeTész€ti
erók bevo.rrrásával. Hosszalrb idósza,kra kikapcsolták a viz-, villany- és
gázszolgálaüat ist. Az o§trom hsteki8 el,húzódott, de a váro§t nern tudták
elfog'lalni az ízr'ae]l c§apato'k.
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Augus?tus 7-én az ENSZ ameírikai-görög*olasz-francia c§apatok
megórJ<eztgk kijelölt áillornáshelyeikre. Fe}ügyeletük a]att kerü:lt ki,vo-
násra Kelet-Bejrutból a 12 000 palesztin, aüri]ket Jordánia, Iratk, Tunisz,
a Jemeni NDK, a Jemeni Arab Köztársaság, Szudán, Afganisztán és Szí-
T]i,a fogadott be. Sziria szintén kivonta csapaitait.

2, A hóború néhóny hodtóp vonotkozósú toposztoloto

2.7. Izrael anlagi-technikrli feLkészüIése a htjborura
Izrae] vi]lámháborúra készült, terveit, csapaíait és anyagi-technikai

szük§égleteit i§ enne,k megIelelően készitette elő, i,l1ötve biztosította, A
korszerű hadsereg nágy mennyiségű, bonyolutt technikáVal való feltöl-
tött§ége nem csupán mennyiségileg növelte meg anyagi szükségleteket,
hanem minóségileg is módositotta czek stru]ktúrájLát.

A Lr,adsereg éVes leltöJtötrtsógóíe (a 1égieró #kében is 95lliros feltö1-
töttségű Volt) és mozgósítási rendszerének magas szinten tartására ki-
emelt gondot fordított, (Az aktkor - 1982-ben - 149000 iős reguláris
hadseregének ]átszámát 24 óIa a]att 100 000 fővel volt képe§ növelni.)
Az északi, déli és központi regionális parlanc§nokságainak alárendeltségé-
be B páncólos,9 gépesített.7 }égideszant és 15 tűzérdandár; a territoriális
és határvédó erők ál]ományába 12 daíndár tartozott,

A szárazfö]di csapatok korszerű. illetve korszerűsít.tt közepes harc-
kócsikkal rendelkeztetk. többek között centurion. M-4B A5. M-60 A1 ,A3 es
a szovjet íeil€sztésú Merkal,r.s típusokkal, De az izraeli hadiipar vállal-
kozott a Zsákmányolt haditechnikai eszkijzök hasznosításárir is, Az 19'/3-as
háborúban több száz T-54, T-55 ós T-62 tipusú szovjet gyárrnányú ha,rc-
kocsit zsákmányolt, Ezeket koTszerű tűZvezető rendszerrel látták e] és a
harckoc§iágyút ogységesen 105 vagy 120 m,m-clssel cserélték fe]. Ezzeil
lényegesen megkónnyítették a lőszelutánpót]á§t.

AZ izraeli haderöben a legnagyobb érték az élóerő, amely megkülijn-
böZtetett védelmet es bánásmódot igényel. Ezórt törekedtek a szemé]yi
állomány ve§ztergeit a minirn]álisra csókkenteni. Az 1967-e§ arab-iz,raeli
háhorú után a hazai ipar megkezd,te a különbözó import személyi fe]sze-
relés és fegyverzet felváltására az időjárási és terepviszonyoknak job-
ban megfelelőetk gyártását. Az M-1 típusú amerikai roha,msisak helyett
szintetikus anyagbó] készüItiel látták el csapataikat, a harckocsizó állo-
mányt tűzálló ruházattal. (Az utóbbi ered!,nényeként a háború §ofián csök-
kent a §úlyo6 égési §é,rültek száma. (Az életfontosságú szervek szinte tö-
kélet€§ védelmét biáositotta a kevla,r ,,pánélmellény", aminelr a súlya
2,1 kg.)

A kolsz€,r,ű§ít€tt harci felszerelésgk felfügge§ztesét gondosan meg-
terveztek (töIténytri§lka, gázáiarc, vegyivéddlrni eszközök, töbtélú össze-
c§ujlntlató g}€logsági ásó), hogy ne akadályozzák a harco§okat a mozgás-
ban. A tüzelőáliás elf oglta,lásarkor a sisak n€rn esett a katonák szemébe, a
v€gyivódelrni köpeny nem bomJott ki, a ptánltok és hevederek nem c§a-
varodtak ii§§ze, § n€rn vfuták a katoná]k váIlát. Ezzel ös§zeha§onlítrra a
haderő ki,rnenóruházatát }ény€ében alig vá]toztatták,

Fokozatosaa megkezdtek a szárazfóld,i erőknél az M-16 e§ a GALIL
7,62 mm-e§ kézirf eg5,vere]k levá,Itá§át a sBiát fejle§zt€sű GALIL 5,56 mm-e§
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kézifegyverekkel (ezek nagysebességű lövedéke fokozott, új tipusú sé-
rü]éseket okozott), melyek állvánnyarl kiegészítve golyószoróként alkal_
mazhatók és alka,lmasak puskagránát kilővésére is, R€nd§zeresíté§ével az
egyszeri lőszerjavadalmazás a 7,62 mm-es viszonyítva csalknem duplá-
jára növekedett.

A fenti néhány péida is bizonyí,tja, hogy az izraeli hadsereg hadtáp-
fe]készitése az agresszióra gondosan töriént meg- Egyes számítá§o]< sze-
rint ennek az aglessziónra]k az,,át€" 8,6 mil]iárd dol1ár. amiből 400 millió
dollárt tesz ki a fd]használt lószar. 810 milliót a taúós berendezések. szál-
}ások és téli íelszerelésdk (pt. sífelszerelések).50 milliót a felhasznált
üzernanyag. 40 mi'lJiót az á]lomány é}elmezése. Más számitások ezt az
összeget,,c§ak" 2,5 milliárd do}lá(ra becsiilLik.

Az ízrae|i költségvetésben 1982Jben egy mílliárd dolla,Ios éte] jelent
mog a libanoni had,múvelet köütségeként, Elképzelésük szerint a háborút
két héten belül befejezték voln)a, napi átlagban 70-80 mil]ió dollár fel-
használásáVa1.

Ez a tervezett óssz€ 10 nap.a volt e}egendő . . ,

2.2. Az izíaeli csapatoh hadlúpbiztosítlisa

A Liblanon elleni agresszió §zűk földrajzi környezetben. jól járható
irányokra. utakra é§ - Bejrut kivételéve1 - ki'-sebb telepüIésekre kor-
látozódott. A részletes te,Iveket az izra€li katonai v€zetés nyo]c hónap
alatt dolgozta ki az elórelátható 1egapróbb részleterkig.

Az agresszió e]ókésátése során a gondosan megszervezett feldorités-
bci,l szárrnazó adatok alapján részleteihen megisrnerték a Pa]esztin El-
lenállási Mozgalom és a Liüranonban levő szíriai fegyveres erőket, a fdl-
derítésbcn eeyüttrnűtködtlelk az amerikai különleges szo'lgálatt€l és a ]i-
banoni falangista erókkel, Pontosan be}r,atárolták a csapatok csoportosí-
tását és állományáít. KiErnedt frigyelrnet fordítottak a csapátok - igy a
hadtápszervek - hiradó rendszerének megi§merésére is, Szé]es körben
alkalmazták az izraeli csjapatdk a téves vagy megtévesztő, dezinformá]ó
adatok köz}ését. a hírváltások zA\Iarását, sót az URH sávban működó csa-
patrádiók esetében a forgulrnazás megbénitása éfderkében szóralkoztató
zenét sugároztak, vagy péűdául a §zii Vezérlkar nevében az érvényes rejt-
jelzó kód alapján, arab nyelven adtak táVirati utásitást, Az iznaelie,k lét-
rehoztak szin]elt reptereket, gépj árrnűoszlopokat (jármúVek ponyváit a
helyszinen ,,besoro)va" állí;tottáik fel), több esetben alkalmaztak álcázó-
a,lakmásitó íestést objektumaik, eszköze,ik Véddlmére, Töb]b színle]t rádió-
hálót mLirködtetiek és csapatmoZgáso]kat imitáltak.

Izrael hadl.ápbiztositásának iíányitá§a közponii vo],t. A háborút meg-
elózó idószakban tartalék anya€i és teohnikai bázisokat hoztak ]étre az
Északi t(atonai körzeíben,

A betör:és után a h,adtáp bázisát előrevon,bák és azt Libanon területén
saida közelében telepítetté]lr, minden a támadó hadműv€let anyagi biz-
tosítá§ához előaelátüatóan sziikséges anyagi kész]ettel,

A §zállitá§okat kornbiná}tan, az adótt igényeknek megfelelóen szer-
vezték m€. Nem egy eset en az élen haladó a[egy§egjek ellátá§ához heü-
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kopteroket alkalmaztak, mert a kevés száínú é§ zsirrfo,lt utakon nem volrt
más l€h€tőség az űZemanyag, lőszel, víz és más anyugok gyors, keILó idó-
ben törtenő kijuttata§ára. A \iissz€térrő helilkopterek minden e§etben se-
besülteke{ szállítoütak hátrE. A Saida közelbben telepített hadsereg had-
táÉbáásra az utánszá,llítii§t tengeren, légi úton és szárazíöldön - mú-
utakon - hajtották végre. A harcoüó csapatok ellátá§át zömében gép-
kocsi_szállítás§a,l biztosí,tották.

A h,áború kezdetére Izrael felkészítette hardseregének egészségügyi
szolgá]aiát is felad]atának magas §zintú ellátására. Sebesültek hátraszát_
lítására arlkalmas§á tett Menkavra harckocsik farrésóben kialakított tér
10 fó befogadásána képes. A Rarntban kórházi kornplexurnban 1982. jú-
nius 6-tó,l 29-i.g 9B3 sebesült katonát kezettek- Ezekből 64 volt melllkasi,
zörnében repesz€k okozta sérúless€.l átvéVe. Izraeli adatok alapján a 60/6-
o§ mellrka§i sérülebi aránnyu,l szemben a \,/égtagokon sebesütek a}ánya
mintegy 48(11), A csape,tc,rvos a sérülés ut,án 1-30(!) percen be]ül ellátást
bizto§ított, A had,művelet méretei, a jóI szerv,ezett sebesültlki]hordás és
-qzá ítás biztosítot,ta, hogy a sebesü,Iéstól szárnitva 2 legfeljeb,b 3 órán
belül szakorvosi ellátásban része§űjenek a sérülterlr. A melrl.kasi sérü!é-
sdk alacsonyabrb szárnát a kevlar melJényndk, a viszonylag kevés és ke-
vé§bé súlyo§ égési sérülé6t pedig az áliomány tűzái]ló ruházatának tu_
lajdonították. A foglyok eglészségi-€yi ellátásá,ra kevés gondot fordítottak.

Miután tisztázódott, h€y lzraelnek Liltranonban l,artós megszállásra
keJi, berendezkednie, megkezdték a lladsereg átteleltBtéSének előlkészíté_
sét. Mose Lavi, a vezórkar főnö,}<ének hdlyette§e július B-án kijelentette:
készen állnak terveik arra, hogy LiLranorr,ban maradjanak a tél folyamán,
Jűius,l8-árr a Maarvin címú l,ap arról adott hírt, hogy a hds. sifelszere-
lásek ezreit vá§árolja az USA_ban és Európában, hogy ellá§§a ezekkei
azon egysegei,t. amelyek a té1 fo'1yarnán Libanon hideg kllímájú területein
álrlomáscznak majd. A had§ereg ellátási osztálya a felszerelést a világ
számos országából v.isárolta fe]. A l€gfóbb kóvetelmény: a ruházat ellien-
álljon a hideg és vilharos időjárásnalk. Az izraeli€lk által megbzáIlt terü-
leteken a katonák után me€je,lentek a ,,kereskedelem hadoszlopai''. A
Ineg§záÍllt városok kereskeddlmii negyedeiherr mozgó pénzváltók kezdték
meg munkájukart. A kere§]kedelmi forgalomban rnindldét pénznernet (li_
banoni font, izraeli sékel) elfogadták. A b,lokáb miEtt csak lzrae,l száIlít_
ha ott áxut, így bizto6ítottla saját csapabainak €yéb, nem kEtonai jelte-
gú anyagdkkal történó e]]látását (katonakere§kedelrni e,ltátás). Az ellátás-
nEk ezen a területén fől€ a közúti szál ítást alkalmazták. Az árukat le-
r,akó ka,rnicnok vissza az iz,raeli katonák által Libanonban vásáTolt és
haza]küIdeni §zándékozott holmijatit (,főleg régiségeket) száülítottá]<. (A
közúii szá,llítást indokottla, hogy nom volt használható repüőtere és ki-
kötóje Libanonnak.)

Megá]rtapítható a rende]]]tezésre 'átló ada,tok a;lapján, hogy az izraeli
hadsereg ellátó szolgálata feladatát a,,keleti'' mintájú a hadtápbiztosítási
elvdk alapj á,n t€rvezte - §zeavezte e§ !€Io§ította meg. szállíítási felada-
tait - néhány eset kivételével - megoldottb. Az utószátlított anyagok
zifunet a kü,lönrböző lóEzerek és tüjtó_kenő anyagork tett€k ki. Az üzem-
anyag lógi utánszáIlíLisát m€gkönnyítette é§ meggyor§ította a már ko-
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rábban is atlka,lmazott, helikopterró lois magasságból ledobható üzem-
anyEgtartály. A2 eEleszségügyi e],látá,s minőségét az izraeüek úgy e,rbeke-
Jrik, hogy fertózésre visszavezethetö komplüáció egyetien esetben sern
történt. A tábori kórházakat és má§ ege§zségi8yi objektumokat kelló
idóben és tervszelűen bonttakoztatták szét, iJletve rnanóvereztették. A
f€lyok egész§€ú,gyi ellábá§,a - é§ a yelük vrató bánáL§,ínód - során nern
tartották be a Vonaikozó Delmz€tközi m€gállapodásokat. Az anyagi biz-
tosítás tervezése, szervezé§€ és megva-lo§ítá-ga a hJarctevékenységdk gyors
ütemének megf€lelően töü"tént, biztosította a csapato'k katonai tevékeny-
§egének hadtápanyagi hátterét.

Az izrael,i had§e,r€g ellátó szolgálata a felBdatát az 1982. lé\,i agresz-
szió során jól oldotta meg.

2.3. A szíríaí, csapatok hdd,tápbíztosító§q

A szíriai csapatok, mint az |aÉ,ab|közi békefenntartó erők az izra€li
a€re§§zió előtt is Libanon tgrületén állornásoztak, ellátá§i rend§zeriilket
már dkkor kiépítették.

A szíriai osapiatolk hadtápja alkalrnazása soü:án szovjet miintára te-
lepü,lt. A korszerű elveknek megfel€lően ket iépcsóben telepített hladtáp
az a'fyagí re§Zleteüet és szakáItornányukat általában az |alábbiak szerint
osztották rleg :

- a hadtáp elbő léposőjében fóleg a segélyhelyeket, üzemanyagtarta-
]ékok6t és javitó szervezeteket;

- a másodiik lépesőben a fennmaü,ad,t hadtáp§Zervezeteket és azok
anyagi készleteit telepítették.

A fenti §rajátos (javító szervez€{ eI§ó ]€pcsóben, ló§zeíln€§z]etek máso-
dik lépcsőben) szervezeti felépites oga|k akkor biztosította 'a csapatok harc-
tevékeny§éget, ha az @yilk - 1€gna6lobb bzállítókapaciiá§t i,genytrő
anyagfajtából, a különböző lőszerekból a szükséges mennyiséget (kiegé-
szítő kes/lettel együtt) a brarcoló egység€k, elegy§egek hadtápjai ,száillí-
tották és bizto§ították annak kollő idóben, terben történő elosztását. EI-
vileg - mivel a §ziriai csapatoür lényegében védelmi hgd,műveletet foly-
tatiák - e,rrre lehetőségiilk volt. A javító szerveze,tek d]ső lépc§őbe vaió
be§orolá§át az alacsony tecbrri]kaii színvonra,l indokolba.

Az uiánsáJlítíisokat a sziriai cs,apatok tlazai területró1 hajtott"ik
végre, közúti szállítással. Ezt a feladatot 4 szá7lít6zász|óalj (ebbóI 1 ne-
héz techrrüai eszkJdzök szá],lítására volt alkalrnas) oldotta meg, össze§sé-
gében mintegy 11 000 t ralksú,ly kapacitás§al,

Az egészségügyli biztosítást állandó el}relyezésű és tábori kórházakliai
oldottákmeg. Az összesen mintegy 8000 ággyal rendelkezó 13 kórház,
filelyek a tevékenJx§€i ir.áüydk §zeri.Dt lettek tel€pítve, biztosították a
harcoló csapatork egészségiigyi eüátását, Az €€§zségiigyri ellátás színvo-
nnüát hátrányo§an bdfolyá§o!úa az orvosi aülohány 500/6-os feltöItetllerr-
sege és az €geszségügyi §zbkiillomány gy€nge fel]ké§zült§égi szintje.

Az any,agi ellátttison belül kiernelt jelent<isÉget tulajdonítotb€k a tech-
nil§ai e§zköziik bajto- és kerr&ayaggal ttintenó e]látJására. A Li,barronban
már horábbBn ott tartózkodó 3 dandár és €yéb csapatoü< (közel 25 ezer
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íő, 250 harokocsi, 300 löveg és aknavetó), valarnint a harctevékenység
során megerósítésllént Szír.iából előrevont á}lomány (2 pc. hadosztály,
töü]b önálló dandár és ilégideszanrt egység) tlajtó- és kenőany,ag ellátá§ára
feiltöütó pontolnat atrkalmaztall<, egyenként 300-400 tonna hajtó- és kenő-
anyag készletto].

Összességében a szí,riai csapatok hadtápjának anyagi kés"letei í!int-
egy 10 napos védetmi hadmúveletet tettek lehetővé. Ellátási nehézséget
je"Űntett a Szálílító technika 20-300/rr-os Üzen"-képtelensége, amit fóleg a

kiszolgálási, kafblant€ntásj feilad]atok h,iányos vógrehajtása okozott, Az
egészúgügyi ellátást nagyon megneheziiette az orvosi áJtomány 50ll'1;os

táttottoitsege és az €és7§|égügyi szaliállornány alacsony szintű felkészült-
sége. A nagysebességú lövedékelk okozto sérülésdk kezelésében keiuó ta_

pasZtalatna tett szert a sziriai egószségügyi szolgálat,

2.4- Egaéb hatcoló csapatok hadtapbiztositasa

A Pa]e§ztin Felsz,arbadítási Szervezet caap€teit alapvetően Natraiye,
Saida, Bejrrut térsógében, mint e]]enállási csoínópontokban össupontosi-
totta. A mintegy 16 ezer íős állornány erllátását a bázisként, e]lená],]á§i
pontként kiválasztott tclepülése]k ellátá§i rendjére alapoztá,lr, a velük
együttműködó más harci osztagokéval egyetemlegesen.

Lilbanon legyveres erői a jobbold,a]i keresztény csapato nkal együtt
(ezek összlétszáma 40 ezeí fő) az izr,aeti agr,esszió során olhelyezési kijrle-
ieikben voltak, a fegyvere§ harco]kban nem vettek részt. Ellátásr"kat ezért

- valószinűleg - a békeeitátási rendnetk meglelelően bizto§itották,

3, Osszeíoglolós
\zra.eL 

^agy 
sú]yt he,lyezett a háború elóké§zitésére, Figye]embe vette

az arab viüág megosztott§ágá,t, a Pelesztin Fqlszabaditási Szervezet,lel
szemben kialakult tartózkodá"st, Helyesen fuia]kelte a Szovjetunió Vár-
ható reakcióját é§ mintegy másfé] éven ikeresztül bizonytalanságban tar-
totl-a Szirjál is a háború| m:g^'1özocn.

A korszerű felderítő eszközeinek és vele együttmúködő erók holy-
i§mereténei( köszönhetően ren,dszere§ és pontos inío,rmációk áliltak ren-
delkezésükre a települt palesztin és szir objektumokról- KüIönös gondot

fordítottak az elórevonási és utánszállítási uliak, a harcterü etek felde-
rítésére, az adatok folyarr,:atos pontoSítására.

Izía,ol §zé]eskörűen aLkallmazta a korábbi háborúinak tapa§ztia]atrait,

azokból megfeleüő köVel}§eztetéseikre jutott. A hadmúve]eti tervezésnól

- és így a hadtáp telvezésnél is - figyelem,be vették, hogy a libanoni
terü.leten tevékenykodó haderó tevékenységót Izrael területérő1 is meg-
tudjál< \,ralo§ítani (harcáill áspont : Sfa,r; előr,eto, t ha,rcálláspont: Saida é§

Dt Daínur; hadtápl"ezetes: Said]a). A kózpoiti vezetés ellenére is,

osapatiait fő]eg irányokb,an dandár esetJeg zászlóalj nagyságban a]-

kalrnaztra Izrael, döntő ttjbhségében hardelőtti alat]<zatban, arn,ir:e a kijelölt
állományt (így a rladtápot is!) a leendő tevékenységi körzetnek m€í€-
leló fö drajzi és mercorológiai kóriil,ínényqk között gyakorlatok, gyakorlá-
sok sorozatával készítetie iel.
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A szí,fiai csapatoh tevékenységét a feitaltóziató harctevékenység jel-
lemezte. A harokocsilkat fóIeg védelernben alkalmazták (T-62, T-72), de
nern gondoskodtak megfelelő légvédelcmríil (a veszteség minegy ?0l)i,-át
az izragli légierö okozta a szi,r páncélos alaku]atoknál),

A c§oportvezetést a szirek ho, es d,d-k szintjén harcáüláspcntról, elő-
retolt harcáltáspontról és hadtápvezetési pontról Valósított.lk meg, A ve-
zetési pontokrat m.ind egyrnásió], mind a peremvonaltól a véde]mi har-
cok, badműveletek során jelentlis távoi]ságra helyezték el, Az erdós, he-
gyes ter:epen igen nehóz vo]t a vezetési píJnto,k berendezóse. ezért azokat
főüeg utak mentén, vagy lakott helyeken (épületckben) helyezték el. Eh-
hez az eszközök zsúfo]tan, kőnnyen fe]de.ithetően helyezkedtek el, a

iégi és tüzéIségi csapással Va]ó pusztitásra alkalmasan.
A sziriai csapatok nem mutattak ke]]ő aktivitást, annak el'lenére,

hogy nagy valószinűségEe1 rendelkczett fontos. megbizható adatokkal a

keszülő izraeli támadá§Iól, Nem tették meg a szúkséges lépésoket a csa-
pás megelőzésére és elhárítására. A véde]mi harcot nem kelló aktivitással
vívta meg, több a]ka]ommaL nem haszná]ta ki az eredményes el]en]ij-
késre - ellencsapásra - kjná]kozó kedvezó ]ehetóséget,
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