המילים והטילים | ’לקיחת האחריות‘ של נתניהו ,התקיפה בסוריה וטיל
משהו גדול ודרמטי מתרחש בשבוע האחרון בגבול הצפוני .ישראל וסוריה מחריפות את
הטונים ובישראל יש מי שטוענים :הכול קשור לבחירות • מישהו בירושלים החליט להעלות
את ’מסך העמימות‘ .מאחוריו ’נחשפו‘ אלפי תקיפות ישראליות בסוריה ,מה שחייב את
האיראנים ל‘תגובה הולמת‘ • אז לא ,זה לא ממש קשור לבחירות ,אלא לעזיבה האמריקנית
הצפויה ולחששות בירושלים מתוצאותיה .ועדיין ,ה‘פטפטת‘ מיותרת • מאחורי הקלעים של
החרפת ה‘מב“מ‘ )המערכה שבין המלחמות( ,הכוללת הפצצות שיירות נשק • האם שיגור
הטיל האיראני השבוע לחרמון מלמד על שבירת כלים ,ולמה רוצה ישראל מלחמה עכשיו?

כך קרס
'מסך
העמימות'
ט .כץ
צילומים :רויטרסap ,
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ל התגובה האיראני ,החשש מהעזיבה האמריקנית וה‘פייק־ניוז‘ האיראני

ט

ילים מילוליים טיווחו ˘‰בוע ‡˙ ˘מי
˘˜˙‰ור˙; ר‡˘ ‰ממ˘ל ‰נ˙ני‰ו
‰ו„ ‰בפ ‰מל‡ ˘י˘ר‡ל ‰י‡ זו ˘˙־
˜פ ‰בסורי ,‰ו˙‰ום ‡‰ר ıמיירוטים
עˆבניים‰ .יו כ‡ל‰˘ ‰חליטו ˘נ˙ני‰ו ˜˙‰יף ‡˙
חמינ‡י ו‡ס„ ,ולמע˘ ‰מי˜„ ‡˙ ‰פו˜וס ‡ל ‰עם
בי˘ר‡ל ,ל˜ר‡˙ יום ‰בוחר.
‡‰ם ‰ˆ‰‰רו˙ ˘ל נ˙ני‰ו ˘‰עמיסו ‡˙
‡‰חריו˙ ל˙˜יפ ‰בסורי ,‰על כ˙פי˘ ‰ל מ„ינ˙
י˘ר‡ל‰ ,יו ˙ר‚יל בחירו˙ מ˙וחכם? ‡‰ם
‰עמימו˙ ‰וסר ‰כ„י ל˜בל „יב„נ„ים ב˜לפי? ו‰יו
˘‰לכו רחו˜ יו˙ר ,וטענו ˘‰מ˙˜פו˙ ˘ל י˘ר‡ל ‰ן
חל˜ מט˜טי˜ˆ ‰יני˙ ˘ל ר‡˘ ‰ממ˘ל ‰במס‚ר˙
˜‰מפיין ˘לו כמר ביטחון.
‰מפ˜„ מסייר˙ מטכ"ל‰‡ ,ו„ בר˜˜˙ ,ף ב‡ופן
חמור ‡˙ נ˙ני‰ו‰ .ו‡ טען ˘ל˜יח˙ ‡‰חריו˙ על
‰מ˙˜פו˙ בסורי ,‰כמו ‚ם ‰פרטים ˘יוˆ‡ים ל‡ור
˘˜˙‰ור˙ מ‡‰פל‰ ‰מבˆעי˙ ,מסכנים ‡˙ מ„ינ˙
י˘ר‡ל.

'הרמטכ"ל לא ישתף פעולה'
"לפני ‰כל"‡ ,ומר ל"י˙„ ˘‰בוע" פרופ'
‡ייל זיסר ,מ‰חו‚ ל‰יסטורי˘ ‰ל ‰מזרח ˙‰יכון
ו‡פרי˜ ‰ב‡וניברסיט˙ ˙ל ‡ביב" ,ח˘וב לע˘ו˙
ס„ר ב„ברים‡‰ :מירו˙ ‰מ˘ונו˙ ˘רמזו ˘נ˙ני‰ו
‰חליט על ‰מ˙˜פ ‰ב‚לל ‰בחירו˙‰ ,ן ‰זויו˙
וחסרו˙ בסיס‡ .ל‰˘ ‰פריחו ‡ו˙ן ,פ˘וט ל‡
יו„עים ‡יך „‰ברים מ˙נ‰לים .מי˘‰ו מעל ‰על
„ע˙ו˘ ,במ„ינ˙ ‡‰ין סו„ו˙ ,ילך נ˙ני‰ו לרמטכ"ל
כוכבי וי„רו˘ ממנו ˘ˆ‰ב‡ י˙˜וף ס˙ם כך,
למטרו˙ ˘ל רייטינ‚ ו‰על‡˙ ‡חוזים בס˜רים?
ˆ‰ב‡ ל‡ י˘ח˜ לעולם ‡˙ ‰מ˘ח˜ ‰פוליטי,
ונ˙ני‰ו ל‡ ינ˜וט בˆע„ מופרך כז .‰במ„ינ˙ י˘ר‡ל
ˆ‰ב‡ ממלי ıומוביל מ‰לכים ,ו‡ם מי˘‰ו מפ˜פ˜
בכך‰ ,רי ˘‡ייזנ˜וט ‰ˆ‰יר ברי‡יון עי˙ונ‡י‰˘ ,ו‡
‰יוזם".
ול˘‡ל‰ ‰מר˙˜˙; ‡‰ם ‰סר˙ ‰עמימו˙
‰יי˙ ‰פרי ˙כנון ˘ל יוע‡ ıסטרט‚י ,כחל˜
מ˜מפיין ‰בחירו˙ ˘ל נ˙ני‰ו? "˜ו„ם כל‡ ,ייזנ˜וט
˙‰חיל"‡ ,ומר פרופ' זיסר‰" ,ו‡ ז„˘ ‰יבר ברי‡יון
וסיפר סיפורים מעניינים" )מ„ובר ברי‡יון ˘‰עני˜
‡ייזנ˜וט ל'ניו יור˜ טיימס' ,בו ‡מר כי י˘ר‡ל
ביˆע‡ ‰לפי ˙˜יפו˙ ,מרבי˙ן מ‡‰וויר( .זיסר
ממ˘יך" :כע˙ ‡פ˘ר ל„ון; ‡‰ם י˘ מ˘‰ו בכך
˘‰רמטכ"ל ˘סיים ˙פ˜י„ ,רוˆ ‰ל‰ו˙יר מור˘˙?
‡ולי‡‰ .ם ‡פ˘ר ל‰ניח ˘ר‡˘ ‰ממ˘ל‰˘ ‰ולך
לבחירו˙ ,מעוניין ל‰וכיח ‰י˘‚ים? י˙כן".
‡בל ‡ין ספ˜ ˘‚ם ר‡˘ ממ˘ל˘ ‰נלחם על
ע˙י„ו ‰פוליטי במערכ˙ בחירו˙ ל‡ פ˘וט,‰
‡פילו ‰ו‡ ,ל‡ מ‚ל ‰סו„ו˙ מ„ינ ‰מ˙וך ‡ימפולס.
ורמטכ"ל ˘פור˘ ל‡ מסיר ‡˙ ‰לוט מעל נו˘‡ים
ר‚י˘ים ,ר˜ כ„י ˘˙מונ˙ו ˙˙ל ‰בפנ˙י‡ון ‰ל‡ומי.

פרופ' זיסר :עם כל ‰כבו„ לבחירו˙‰ ,רי
˘‰סיב‰ ‰עי˜רי˙ לל˜יח˙ ‡‰חריו˙ ‰י˘ר‡לי˙,
‰י‡ ‰ˆ‰‰רו˙ ‡‰מרי˜‡יו˙ ב„בר ‰נסי‚ .‰מ˜בלי
‰‰חלטו˙ בי˘ר‡ל מבינים ˘˘‰ „ˆ‰ני עלול
ל‰ניח ˘‰עזיב‡‰ ‰מרי˜‡י˙ ˆ‰פוי˙ ,‰רפ˙‡ ‰
‰נחי˘ו˙ ‰י˘ר‡לי˙ .ול‡ ‰י‡ ,י˘ר‡ל מˆ‰יר‰
˘עם ‡‰מרי˜‡ים ובלע„י‰ם‰ ,י‡ נחו˘˘ ‰בע˙יים
לסל˜ ‡˙ ‡‰יר‡נים מ˘‰כונ .‰ל‡ מ‡מינים? ‰נ,‰
‡נחנו‰ ,י˘ר‡לים˜˙ ,פנו בסיסים ‡יר‡נים˜˙ ,פנו
ונ˙˜וף עו„".

'עמימות? היא מתה מזמן'
"‡ני מ‡זין ל‚ינויים בפלי‡ ‰רב‡ ,"‰ומר
ל"י˙„ ˘‰בוע" ‰חו˜ר יוסי מנ˘רוף ,ממכון
ירו˘לים ל‡סטרט‚י ‰וביטחון ,ו"מרכז עזרי לח˜ר
‡יר‡ן ו‰מפר‰ ıפרסי" ב‡וניברסיט˙ חיפ‰" .‰יו
עי˙ונ‡ים ,מ‰ם מנוסים˘ ,נפלו לבור ‰י˜ו˘ ‰ז‰
˘טען ˘נ˙ני‰ו מסיר ‡˙ ‰עמימו˙ בכוונ˙ מכוון,
וכ„י ל‚רוף נ˜ו„ו˙ ב˘„‰ ‰פוליטי .ובכן ,נ˙ני‰ו
ל‡ ‰פר ‡˙ ‰עמימו˙ ,פ˘וט מ˘ום ˘‰י‡ ל‡
‰ס˙ובב ‰פ ‰כבר זמן רב .כבר ב־‰ 2017וסר‰
‰עמימו˙ ,עם רי‡יון ‰פרי˘˘ ‰נ˙ן ל"‡‰ר"ı
מפ˜„ חי‰ ‡"‰יוˆ‡‡ ,מיר ‡˘ל".
כך ‡מר ‡˘ל..." :י˘ר‡ל ˙˜פ˘ ‰יירו˙
נ˘˜ ו‡מˆעי לחימ˘ ‰יוע„ו ל‡ר‚ון חיזב‡לל‰
ול‡ר‚ונים נוספים בזירו˙ ‡חרו˙˜ ,רוב למ‡‰
פעמים .בחמ˘ ˘‰נים מ‡ז  ,2012בוˆעו ע˘רו˙
רבו˙ מ‡ו„ ˘ל פעולו˙‰ ,מספר מ˙˜רב ל˘לו˘
ספרו˙".
מ‡ז‡ ,ומר מנ˘רוף‰ ,יו ˙‰בט‡ויו˙ נוספו˙.
יח„ עם ז ,‰לל‡ ספ˜‰ ,ס‚נון ˙˘‰נ ‰מ˜˙" :פנו
ב˘נ‡‰ ‰חרונ ‰כ־ 12פעמים" ,לניסוח מס‚יר יו˙ר:
"ב־˘‰ 36עו˙ ‡‰חרונו˙ ˙˜פ ‰י˘ר‡ל מספר
יע„ים בסורי ."‰ערפל ˜‰רב מ˙פו‚‚ ו‰ולך ,ו‰מסך
עול ‰ב‡ופן יזום‡ ,בל ל„ע˙ם ˘ל ‰מומחים ,בלי
˜˘ר לבחירו˙ ˜‰רבו˙ וב‡ו˙.
לל‡ ספ˜˜ ,יימ˙ ‰סלמ ‰ב˙‰בט‡ויו˙ מ˘ני
„„ˆ‰ים ,כמו ˘מ˙‡ר פרופ' זיסר; בעבר ‰יו
‡י˙ו˙ים ˜לים מ˘ני ˆי„י ‰מ˙רס ,י˘ר‡ל רמז‰
רמזים ,ו‡יר‡ן ˘‰יב ‰ב‡יומים ע˜יפים .ככל ˘חלף
‰זמן‰ ,סלימו ‡‰י˙ו˙ים‰ ,יו ל‡לימים ו„‰ר„רו˙
ל˙‰בט‡ויו˙ מילוליו˙ ˜˘ו˙‰ .רטורי˜‰ ‰פכ‰
למיליטנטי˙ פי כמ ,‰וכע˙ ‡נחנו ב˘לב „‰חיפו˙
˜‰לו˙ ,סו‚ ˘ל נ‚יחו˙ מרפ˜ים.
"ו‡ני טוען"‡ ,ומר פרופ' זיסר˘" ,כמ˘ ‰פחו˙
מ„ברים ,יו˙ר טוב ,על מ˘ ‰ל‡ ‡מר˙ ,ל‡ ˙ˆטער
ול‡ ˙˘לם מחירים"‡ .בל למ ‰ל„בר על „יבורים
ועל "‰‰ו‡ ˘‚יל ‰טפח ,ו‰‰ם ˘‚ילו טפחיים"?
‰עיסו˜ במילים ‰ו‡ ˘ולי ,ור‡וי ל‰ניח בˆ„ ‡˙
‰רטורי˜‰ˆ‰‰ .‰רו˙ ˘ל נ˙ני‰ו ו‡ייזנ˜וט ‰ן ל‡
פ˜טור בעימו˙ בינינו ובין ‡יר‡ן‰ .מˆי‡ו˙ ב˘טח
‰י‡ זו ˘מכ˙יב ,‰ומ„ובר בעניין מ‰ו˙י‰ .מ˙ח בין

י˘ר‡ל ו‡יר‡ן ל‡ מ˙עˆם ב‚לל בחירו˙ ‡ו ‡ירוע
כל ˘‰ו‡ בי˘ר‡ל ,ו‡ם ˙‡מינו ‡ו ל‡‰ ,ו‡ ‚ם ל‡
מ„ר„ר ב‚לל ˙‰בט‡ו˙ כזו ‡ו ‡חר˙‡‰ .יר‡נים
מר‚י˘ים ˘‡נחנו מˆמˆמים ומ‚בילים ‡˙ ‰יכולו˙
˘ל‰ם ל˙‰בסס בסורי ,‰ו‰ם רו‚זים וכועסים".
ובכל ז‡˙ ,מ„וע מ˙ייˆבים מנ‰י‚י מ„ינ˙
י˘ר‡ל ,כמו ‚ם ר‡˘י ˆ‰ב‡ ,מול ‰מי˜רופונים
ומ„ברים? מ˙‰ ‰ועל˙ בפירוט ˜˙‰יפו˙ ,וב‡יומים
מע˘יים? מנ˘רוף מנ˙ח :בר‡˘ ובר‡˘ונ,‰
‡‰מירו˙ ˜„‰לרטיביו˙ נוע„ו ל˘„ר כוח ועוˆמ‰
„יפלומטי˙ ,כמו ‚ם ל‰עביר מסר ˘ל נחי˘ו˙,
מ„ינ˙ י˘ר‡ל ל‡ ˙˘לים עם ˙‰‰בססו˙ ‡‰יר‡ני˙
בסורי˘‡ ,‰ר על כן‰ ,י‡ נו˜ט˙ ב‡מˆעים מ‚וונים
כ„י למ‚ר ‡ו˙.‰
‰סר˙ ‰עמימו˙ נובע˙ ‚ם מרˆון ל„בר ‡ל
ˆ‰יבור ‡‰יר‡ני ,מעל ר‡˘י‰ם ˘ל ‰מנ‰י‚ ‰עליון
חמינ‡י ו˜‡סם סולימ‡ני ,מפ˜„ כוח ˜ו„ס‰ ,כוח
‡‰חר‡י לפעילו˙ מ˘מרו˙ ‰מ‰פכ‡‰ ‰יר‡ניים
מחו ıל‚בולו˙ ‡יר‡ן‰ .נ‡ ,‰ומר˙ י˘ר‡ל ,חמינ‡י
מספר לכם סיפורים על עוˆמ˙˘ ‰ל ‡יר‡ן ,ועל
ניˆחונו˙י‰ ‰מר‰יבים בזירו˙ ‰בינל‡ומיו˙?
ח˘וב ˘˙„עו ˘מ˘‡בים ‡„ירים ˘ל ‰עם ‡‰יר‡ני
‰סובל מ‰סנ˜ˆיו˙ ,נמח˜ים בסורי ,‰בזיר‰
מיו˙ר˙ ,ונבלעים בביˆ‰ ‰טובעני˙ ˘ל ‰כ˘לונו˙
ˆ‰ב‡יים ‡‰יר‡נים.
"ממבט נוסף ,כ˘‰סורים ו‡‰יר‡נים יו„עים
˘זו י˘ר‡ל"‡ ,ומר מנ˘רוף‡" ,ין ˘ום סיב‰
ל‰ס˙˙ר ול˘מור על עמימו˙"‡ .בל ‰רב ‰מעבר
לכך ,בל˜יח˙ ‡‰חריו˙ בפ ‰מל‡ ור‡˘ ז˜וף,
מˆ‰יר ‰י˘ר‡ל‡ :ני מוכנ ‰למלחמ˙ פנים ‡ל
פנים מול ‡‰יר‡נים ,ו‡ם ˆפוי ‰מלחמ ‰כזו‰‡ ,לן
וס‰לן ,ע„יף מו˜„ם מ‡˘ר מ‡וחר.

המערכה שבין המלחמות
יח„ עם ז ,‰ל‡ ‰כל ‚לוי ול‡ על כל פעול‰
י˘ר‡ל לו˜ח˙ ‡חריו˙" .מ„ובר בז‰ירו˙
מחו˘ב˙"‡ ,ומר מנ˘רוף‡" ,ם י˘ר‡ל ל‡ חו˙מ˙
על פעול˘‰ „ˆ‰ ,‰ני יכול ל‰כיל ‡ו˙ ,‰ו‰ו‡ ל‡
נ‡ל ıל‚‰יב כ„י לרˆו˙ ‡˙ ‰‰מונים בבי˙ˆ‰ .יבור
בסורי ‰וב‡ירן ל‡ יו„ע בוו„‡ו˙ מי ˙‰ו˜ף‡ ,ולי
מ„ובר במ˙˜פ˘ ‰ל ˜‰ו‡ליˆי ‰נ‚„ „‡ע"˘,
˘סימנ ‰מטר ‰מוטעי˙?
‰כל מ„ברים על סיכוי למלחמ ‰מול ‡יר‡ן ,כן ‡ו
ל‡‡ .בל למע˘‰ ,‰מלחמ‰ ‰זו מ˙נ‰ל˙ מ˙ח˙ לפני
˘‰טח כבר ˘נים ‡רוכו˙ ,מ„ינ˙ י˘ר‡ל מנ‰ל˙ ‡˙
‰מב"מ‰ ,מערכ˘ ‰בין ‰מלחמו˙ ,ב‡מˆעו˙ ˆ‰ב‡
ו˜‰ילי˙ ‰מו„יעין ,נ‚„ ˙‰עˆמו˙ מ„ינו˙ ‡ויב כמו
‡יר‡ן וסורי ,‰ו‡ר‚וני טרור כמו חיזב‡לל ‰וחמ‡ס.
‰מטר ‰במערכ˘ ‰בין ‰מלחמו˙‰ ,י‡ ל„חו˙ ככל
‡‰פ˘ר ‡˙ ‰מלחמ ‰עˆמ.‰
במס‚ר˙ ‰מב"מ˙‰ ,בˆע ‰ומ˙בˆעו˙ ˘ורו˙
˘ל מבˆעים ח˘‡יים בח˙ימ ‰נמוכ ,‰ב‰ם ,לפי

מדברים להמון האיראני מעל
לראשי מנהיגיו .טילים בשמי
דמשק בסמוך לשדה התעופה
הבינלאומי .משמאל :תצלומי
לווין של האתרים האירנים
שהותקפו בסוריה

פרופ‘ אייל זיסר:
”הרמיזות כאילו
נתניהו החליט
על המתקפה
בגלל הבחירות,
הן הזויות .אלה
שהפריחו אותן
לא יודעים
איך הדברים
מתנהלים.
מישהו מעלה
בדעתו
שנתניהו ידרוש
מהרמטכ“ל
כוכבי שהצבא
יתקוף סתם כך,
למטרות רייטינג
והעלאת אחוזים
בסקרים?“
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תסיסה מתחת לפני
השטח .פלסטינים
מפגינים בכפר ענתא

פירסומים זרים ,סיכולים ממו˜„ים )כמו ˘ל עימ„
מור‡ניי˜˙ ,(‰יפו˙ חיל ‡‰וויר ,כמו ˘‰מ„˙
מ˘לוחי נ˘˜ ‡יר‡ניים לחיזב‡לל ,‰לוחמ˙ סייבר.
מנ˘רוף מ„‚ים במספר פעולו˙ י„ועו˙ ˘ל
י˘ר‡ל˘ ,ר˜ מלמ„ו˙ על „פוס ‰פעול˜‰ ‰בוע.
˜חו למ˘ל ‡˙ ˜˙‰ל‰ ‰חמור ‰בח‡ן יונס ,ב‰
נח˘ף כוח ˆ"‰לי ונ‰ר‚ ס‚ן ‡לוף מ .מנ˘רוף:
"ˆ‰יבור נח˘ף לכך ˘י˘ר‡ל עו˘ ‰ב˘‚ר ‰מבˆעי
ח„יר ,‰ו‰י‡ מח„יר ‰כוחו˙ לעורף ‡‰ויב".
ב־ ,2013חיסל ‰י˘ר‡ל ,על פי מ˜ורו˙ זרים,
‡˙ חסן ‡־ל˜יס ,מפ˜„ בכיר בחיזב‡לל ,‰ר‡˘
מערך ‰ר˜טו˙‰ ,כטב"מים ו‰נ"מ ˘ל ‡‰ר‚ון .כוח
˘ל  12לוחמים ˆ‰ליח ל‰יכנס למעוז חיזב‡לל‰
ברובע ‡„‰חיי ‰בביירו˙ .מ„ובר ב‡זור ˘‰כניס‰
‡ליו עובר˙ „רך מחסומים מו˜פ„ים ,ולמרו˙ ‰כל,
˘ני לוחמים נכנסו לרכב ˘ל ‡־ל˜יס וחיסלו ‡ו˙ו
מטווח ‡פס.

ד“ר אמיר פרדו” :ההתעלמות המוחלטת
מלמדת כי לא מדובר בכעס איראני או בתגובה
ישירה לתקיפה המיוחסת לישראל ,אלא
במהלך איראני שבוחן כל פעם את הערנות
של ישראל ואת יכולות ההגנה שלה“

פוטין רוצה ’איראן מחושקת‘
מנ‰י‚י ‡יר‡ן כמ‰ים ל˘חזר ‡˙ ימי ‡‰ימפרי‰ ‰פרסי˙ מ‰מ‡‰ ‰־‡ ,16ז
˘לט ‰פרס על חל˜ים ‚„ולים מ‡פ‚ניסטן ומ˜‰וו˜ז ,וסיפח ˙‡ ‰ב‚„„ ,עיר‡˜
ובחריין .למע˘‰ ,‰י‡ ˘לט‡ ‰סטרט‚י˙ על ‰מפר‰ ıפרסי .ב˘נים ‰‰ן ‰פכ‰
‡יר‡ן ל˘יעי˙‰ ,מיר˙„ ˙‡ ‰ם ˘ל ‰נ˘לטים מסונים ל˘יעים ,ו‡ף ייב‡‰
‡נ˘י „˙ מלבנון ובחריין ,כ„י ˘ינחילו ל‰מונים ‡˙ ˘‰יע‡.
מנ˘רוף‡" :יר‡ן חו˙ר˙ ל˘חזר ‡˙ ‰מור˘˙ ‡‰ימפרי‡לי˙‰ ,י‡ מנס‰
ל˜‰ים מ„ינו˙ חסו˙ בלבנון ובחריין ,על פי ‰ח˘יב‡‰ ‰יר‡ני˙ ,מ„ינו˙ חסו˙
י‰וו ח‚ור˙ ביטחון מפני ‡ר"‰ב מל˙˜וף ‡˙ ‡יר‡ן".
‰ביטו במפ ,‰למע˘‡ ,‰יר‡ן כבר כב˘ ˙‡ ‰לבנון‰ ,י‡ מנס ‰ל˜בוע
עוב„ו˙ ב˘טח ב˙ימן ,ב‡מˆעו˙ ‰חו˙'ים ,ו˘ולח˙ זרוע ˙מנוני˙ לעיר‡˜,
ב„מו˙ מיליˆיו˙ ˘יעיו˙‡ .יר‡ן מחולל˙ בסורי˘ ‰ינוי „מו‚רפי‰ ,י‡ מייב‡˙
‡לי˘ ‰יעים ממ„ינו˙ ˘ונו˙ ,ומונע˙ מפליטים סונים לחזור לסורי.‰
נכון לעכ˘יו‡ ,יר‡ן ל‡ יכול ‰ל‰ר˘ו˙ לעˆמ ‰ל‡ב„ ‡˙ סורי ,‰מעוז
˜˙‰פי פוטנˆי‡לי מול י˘ר‡ל .לˆ„ ז‰˘‰ ,‰ו˙ בסורי ‰מ‡פ˘ר˙ ˜˘ר רˆוף
עם חיזב‡לל .‰למע˘‡ ,‰יר‡ן מ˘מר˙ ‡˙ ‰רˆף ‰טריטורי‡לי ע„ לים
˙‰יכון‰ ,מס„רון ˜‰ר˜עי ‡‰יר‡ני.
רוסי ‰חו˙ר˙ למˆב ‡˙ עˆמ ‰כמעˆמ ‰עולמי˙ ,וזו ‰סיב‰ ‰עי˜רי˙
ל˜˘‰ע„‡‰ ‰יר ‰במ˘‡בים רוסיים בסורי .‰יחסי ‰כוחו˙ ברורים ,רוסי‰ ‰י‡
בעל ‰בי˙ בסורי ,‰בעל ‰מ‡‰ ,‰כוח„‰ ,ע ‰ו˘‰ליט ,‰ו‰י‡ ‚‰ורם ‰מ‡זן
ב‡זור.
במי„ ‰מסוימ˙‡ ,יר‡ן ‰י‡ ב˙ ברי˙˘ ‰ל רוסי‡ ,‰בל פוטין רוˆ ‰לר‡ו˙
‡יר‡ן מחו˘˜˙ ול‡ חז˜ ‰מ„י ,ל‡ כזו ˘˙˙חר ‰עם רוסי ‰על ‚‰‰מוני‰
ב‡זור .יעיל לפוטין ˘‡יר‡ן נלחמ˙ במור„ים ,נוח לו ˘‡ירן ‰י‡ ˜לף מי˜וח
מול ‡‰מרי˜‡ים; ‰כל ע„ ‚בול מסוים מ‡„‡ ,ו˙ו י˘רטט ‰ו‡˜‰ ,יסר ‰רוסי.
כ‡˘ר י˘ר‡ל מפˆיˆ˙‡ ‰רים ‡יר‡נים בסורי ,‰פוטין ל‡ מ˘˙על .ובמי„‰
מסוימ˙ ‰ו‡ נ‰נ ‰כ˘‰נערים מ˘ח˜ים לפניו.
מ ‰חו˘בים ‡‰מרי˜‡ים? ובכן ,בממ˘ל ‰נוכחי י˘נ ‰מחלו˜˙ בין ‡ל‰
‰סבורים ˘על ‡ר"‰ב ל˜ח˙ יו˙ר מ˘ני ˆע„ים ‡חור ,‰ול‡ ל‰י‚רר למערכ‰
מול ‡יר‡ן ,ובין ‚ורמים ‡חרים ˘בטוחים ˘על ‡ר"‰ב ל‰וביל מערכ ‰כנ‚„
‰מ„ינ˘‰ ‰יעי˙ ‰פונ„מנטליסטי˙" .טר‡מפ סבור ˘‰לח‰ ıכלכלי יע˘‰
‡˙ ‰עבו„‡ ,"‰ומר מנ˘רוף" ,נכון לעכ˘יו‰ ,ו‡ נמנע מעימו˙ י˘יר עם
‡‰יר‡נים".
‚ם ‰ממ˘לים ˜‰ו„מים ‰חזי˜ו בח˘יב„ ‰ומ .‰מנ˘רוף חוזר לימי ‰נ˘י‡
‚'ור‚' בו˘ ‰בן" .ל˜ר‡˙ סיום כ‰ונ˙ו‚‰ ,יע בו˘ ל‡ר ıלבי˜ור פרי„ ‰וי˘ב
לי˘יב‡ ‰רוכ ‰עם ר‡˘ ‰ממ˘ל‡„ ‰ז ,בנימין נ˙ני‰ו ,ו˘ר ‰ביטחון ‡‰ו„
בר˜ .ב˘ע˙ו נח˘ף ˘‰נ˘י‡ בו˘ ‰סביר‰˘ ,סיב˘ ‰ממ˘לו נמנע מלחמ˘ ‡˙
י˘ר‡ל בפˆˆו˙ חו„רו˙ בונ˜ר‰ ,יי˙‰ ‰ח˘˘ ˘י˘ר‡ל ˙˙˜וף ‡˙ ‡יר‡ן".
מ˘לחו˙ רבו˙ ˘ל ˆ"‰ל ˘‚‰יעו ל‡ר"‰ב ,בי˜˘ו פעם ‡חר פעם פˆˆו˙
חו„רו˙ בונ˜ר ,ו‰ן סורבו ב˙‰מ„‡" .‰ר"‰ב ח˘˘‚˙‰˘ ‰וב‡‰ ‰יר‡ני˙
˙כלול ‚ם ‡ו˙‡‰ ,‰יר‡נים ל‡ י˙ייחסו ‡ך ור˜ לי˘ר‡ל ,ו‡ר"‰ב ˙י‚רר
למערכ˘ ‰ל‡ בטוב˙ ."‰ל‡‡‰ ,מרי˜‡ים ל‡ מעוניינים בחזי˙ מול ‡יר‡ן,
וב˘‰לכו˙ מערכ ‰כזו.
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לפני מספר חו„˘ים חוסל „"ר עזיז ‡סבר,
מ„ען סורי בכיר ˘‰י ‰מעורב בפי˙וח טילי "פ˙ח",
מ˜ורב לנ˘י‡ ‡ס„ ולמ„ענים ‡יר‡ניים ,ו‡ם ל‡
„י בכך‚ ,ם לˆפון ˜ורי‡נים‡ .סבר ל‡ מ˙ ב˘לוו‰
במיט˙ו‡ ,ל‡ בפיˆו‡˘ ıירע ברכבו ב‡זור ח‡מ‰
˘במערב סורי .‰מ˜ורו˙ זרים טענו ˘י˘ר‡ל
מעורב˙ בחיסול‡ ,ולם בי˘ר‡ל נר˘מ„ ‰ממ˙
‡לחוט.
במס‚ר˙ ‰מב"מ מפ‚ינ ‰י˘ר‡ל יכולו˙
מו„יעיניו˙ מ„‰ימו˙ ,כך למ˘ל ,לפי ‰פרסומים,
ב־ 2015ניס˙‡ ‰יר‡ן ל˜‰ים בסיס טילים ברמ˙
‚‰ולן ‰סורי˙ .כוחו˙ ˜ו„ס נעו עם כוחו˙ ר„ו‡ן
)יחי„˙ עילי˙ ˘ל חיזב‡לל ,(‰ו‡ז חיסל ‰י˘ר‡ל
‡˙ ‚‰נרל ‡‰ירני מוחמ„ עלי ‡לל„‡„ ‰י‰˘ ,י‰
˙‡"ל בכוח ˜ו„ס'‚ ˙‡ ,י „‡‰מורניי ,‰בן ˘ל,
חמי˘‡ ‰נ˘י ˆב‡ ‡יר‡נים ו־ 3בכירים ˘ל
חיזב‡לל .‰ערו‡" ıל מנ‡ר" טען ˘‡יר‡ן ניˆח,‰
מ˘ום ˘‰ר‚˘ ‰ני חיילים י˘ר‡לים .ספ˜ רב
‡ם ‰טענ„‰ ‰מ‚ו‚י˙ ˜˙‰בל ‰ב˜רב ‰לבנונים
ו‡‰יר‡נים‡ .בל ‰עי˜ר עו„ לפנינו˜˙ :ופ‡ ‰חר
כך ,ח˘פ ‰י˘ר‡ל ‡˙ ז‰ו˙ ‰מפ˜„ ‰ח„˘ ברמ˙
‚‰ולן ‰סורי˙˘ ,מונ ‰על י„י נסר‡לל ,‰כולל
˙מונ˙ו ופרטיו .יכולו˙ ‰מו„יעין ‰י˘ר‡לי ‰יכו
‡˙ ‡‰יר‡נים ב‰לם.

'להשקיט את הזעם הפנימי'
"פעם ‡חר פעם מ˘˙וממים ‰רוסים ,כמו ‚ם
‰סורים ו‡‰יר‡נים ,מנפח ‰מי„ע ‰י˘ר‡לי ,ומרמ˙
„‰יו˜ ˘לו"‡ ,ומר מנ˘רוף" .כך למ˘ל ,כ˘י˘ר‡ל
˙ו˜פ˙ בסיס רוסי‰ ,י‡ פו‚ע˙ בפינˆט„ ‰וו˜‡
בכוחו˙ ‡‰יר‡ניים".
‡פ˘ר למל‡ כ˙ב˘ ‰למ ‰בפעולו˙ ˘מ˙בˆעו˙
מ˙ח˙ לר„‡ר‡ ,ולם כל „„ˆ‰ים ˙ו‰ים מי‰י ‰י„
‡‰רוכ ,‰וכולם יו„עים ˘‚ם לל‡ ‰כרז˙ מלחמ,‰
‡נחנו במלחמ.‰
"כ„י ל‰יחל ıמ‰מבוכ‡ ,"‰ומר מנ˘רוף,
"מכריזים ב‡יר‡ן ,ברוסי ‰ובחיזב‡לל ‰על ‡ב„ו˙
י˘ר‡ליו˙"‰ .כל ממוחם ˜‰ו„ח וממחוזו˙ „‰מיון
‰מזרחי .כך למ˘ל ,כ˘י˘ר‡ל ל˜ח‡ ‰חריו˙ על
˜˙‰יפ ‰במ‡י ,ב˜˙ ‰פ 70 ‰מטרו˙ )בע˜בו˙
ח„יר˙ ‰מל"ט ‡‰יר‡ני(˙˘‰ ,מ˘ו ב‡יר‡ן
ובסורי ‰ב„יס‡ינפורמˆי ‰וטענו ˘נ‰ר‚ו  50חיילי
ˆ"‰ל .ל‡ורך כל „‰רך מˆ‰ירים בסורי˘ ‰מערכו˙
סוריו˙ מיירטו˙ טילים י˘ר‡לים‰ ,בעי‰ ‰מזערי˙
‰י‡ ˘‡ין ˘ום ˙יעו„ ליירוט כז ,‰ל‡ ˆילום וי„‡ו,
˘ום „בר‚ .ם ˘‰בוע טענו ‡‰יר‡נים ˘י˘ר‡ל
ספ‚ ‰מכו˙ ˜˘ו˙ ו˘ילמ ‰במחיר י˜ר ˘ל חיילים.
"‰ˆ‰‰רו˙ ‰ללו נוע„ו ל˜˘‰יט ‡˙ ‰זעם

ב‡יר‡ן"‡ ,ומר מנ˘רוף" ,ול‰סביר לˆיבור ˘כ„‡י
ל‰מ˘יך ‡˙ ‰פרוי˜ט בסורי‰ ,‰נ‡‰ ,‰ויב ˆ‰יוני
נכ˙˘ ,י„ ‡‰יר‡נים על ‰עליונ ,‰ו‰ניˆחון ב˘ער".
מˆו˜˙ ˘‰לטון ברור ,‰על ר˜ע ‰מח‡‰
‰עי˜˘˙ ˙‰וסס˙ ב‡יר‡ן ו„ור˘˙˘˙" :כחו
מסורי ‰ומחיזב‡לל ,‰טפלו בנו ,ב‡יר‡נים
‰סובלים מעוני ו˙נ‡י מחיי ‰מ„ור„רים ב‚לל
‰סנ˜ˆיו˙ ‡‰מרי˜‡יו˙" .למרו˙ ‰כל‰‰ ,נ‰‚‰
ב‡מˆעו˙ חמינ‡י ממ˘יכ ‰ל˙˜ˆב בסכומי ע˙˜
‡˙ מ˘מרו˙ ‰מ‰פכ ‰ו‡˙ ‰מיליˆיו˙ ˘‰יעיו˙
מפ˜יסטן‡ ,פ‚ניסטן ועיר‡˜.
‡‰ינטרס ˘ל ˘‰ „ˆ‰ני ‰ו‡ ל‰ס˙יר ‡בי„ו˙
בנפ˘ ,זו ‰סיב˘ ‰לעי˙ים חיזב‡לל˜ ‰ובר פעילים
˘נ‰ר‚ו ב‰פˆˆו˙ י˘ר‡ליו˙ ,ר˜ ‡חרי מספר ימים.
‰כל כ„י ˘ˆ‰יבור בבי˙ ל‡ יי˜˘ר ˘י˘ר‡ל ‰י‡
‰מחסל˙ ,ויניח ˘מ„ובר בחללים מ˜‰רבו˙ מול
„‡ע"˘‚ .ם ‡חרי ˜˙‰יפ‡‰ ‰חרונ‰ ,‰ס˙ירו
ב‡יר‡ן ובסורי‡‰ ˙‡ ‰ב„ו˙ ,ר˜ ביום ˘לי˘י
˙‰ברר כי נ‰ר‚ו ‡ 12נ˘י מ˘מרו˙ ‰מ‰פכ,‰
ולˆי„ם ‚ם סורים וככל ‰נר‡ ‰מחבלי חיזב‡לל.‰
ח˘וב ל„ע˙ ,י˘נ ‰מחלו˜˙ בˆמר˙ ‡‰יר‡ני˙
ל‚בי ˙˜ˆוב ‰מערכ ‰בסורי ,‰חימו˘ חיזב‡לל,‰
‰חו˙'ים ב˙ימן‰ ,מיליˆיו˙ ˘‰יעיו˙ ועו„‰ .מנ‰י‚
‰עליון חמינ‡י ,מוביל ‡˙ ‰פעילו˙ ˆ‰ב‡י˙
‰ח˙רני˙ ˘ל ‡יר‡ן מחו ıל‚בולו˙ ‰מ„ינ.‰
ב˘ע˙ו˙‰ ,נ‚„ רפס‡נ‚'‡ני לסיוע ‡‰יר‡ני
‰טוט‡לי ל‡ס„˘ ,מ˘מעו˙ו ‰זרמ˙ מילי‡ר„ים
לבור ‰סורי חסר ˙‰ח˙י˙‰ .נ˘י‡ חסן רוח'‡ני,
ממ˘יכו ˘ל רפס‡נ‚'ני ,ל‡ חז˜ כמו‰ו ,ו‰ו‡ חל˘
פוליטי˙.
לטענ˙ רוח‡ני‡ ,יר‡ן חייב˙ ל˙‰בסס על
פי˙וחים ˆב‡יים ,ועל ‰כנו˙ לעימו˙ים ˘מחז˜ו˙
‡˙ ‡יר‡ן ‡סטרט‚י˙˙ ,וו‡י ˘יע˘ו ב˙וך ‡יר‡ן
ול‡ מחוˆ ‰ל‰ .‰מחנ ‰ב‰נ ˙‚‰רוח‡ני טוען
˘כל ‰מיזם ˘ל בניי˙ ˆ‰יר ‰ר‡˘י ‰ר„י˜לי ,כולל
מיליˆיו˙ בעיר‡˜ ,חיזב‡לל ‰בלבנון ו‰פלסטינים
– ‡ינו כ„‡י ,ו‚וזל מ˘‡בים ˘נחוˆים ל˙‰עˆמו˙
‡‰סטרט‚י˙ ‡‰יר‡ני˙.
לכן ˙ומך רוח‡ני ב˙וכני˙ ‰טילים ‰בליסטיים
˘מפ˙ח˙ ‡יר‡ן ,ו‰ו‡ ‚ם ˙ומך ע˜רוני˙ ב˙וכני˙
‚‰רעין ˆ‰ב‡י˙ ‡‰יר‡ני˙‡ ,בל „ור˘ ל‰פחי˙
למינימום ‡˙ ‰מעורבו˙ בלבנון ,בסורי ,‰בעיר‡˜,
ברˆוע˙ עז ‰וב‚„‰ ‰מערבי˙.
ע˜ב ˙‰נ‚„ו˙ו ˘ל רוח‡ני ‡כן ˆומˆמו
ˆ˜˙‰יבים ˘מופנים לחיזב‡לל ,‰לחמ‡ס ול‚'י„‡‰
‡‰יסל‡מי ‰פלסטיני‡ .ולם ע„יין מ˘ונעים ל‚זרו˙
‰ללו ˙˜ˆיבי ענ˜ „מיוניים ,רוח‡ני ל‡ מˆליח
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לבˆע ˘ינוי ב‡סטרט‚י‡‰ ‰יר‡ני˙ ˘˙ומכ˙ ב‡ס„,
למרו˙ ‰מ˘מעויו˙ ‰כלכליו˙ „‡‰ירו˙.
חמינ‡י ל‡ מוו˙ר על מעורבו˙ ‡ינטנסיבי˙
בסורי‚ ,‰ם ב‚לל סיבו˙ כלכליו˙ .סורי ‰מˆוי‰
במˆב כ‡וטי‰ ,כל ‰רוס וכ˙ו˘ ,וחמינ‡י מ˜וו‰
˘מ˘מרו˙ ‰מ‰פכ ‰יע˘ו ˜ופ ‰מ‰מˆב וי‰נו
מעיס˜‡ו˙ ˘וו˙‡ .ר‚ון מ˘מרו˙ ‰מ‰פכ ‰מחזי˜
ב˙‡‚י„י ענ˜ ˘מ˙מחים ב˘י˜ום ˙˘˙יו˙ ,כמו
סליל˙ כבי˘ים ועו„ .חמינ‡י מעוניין ו‡ף „ור˘
˘‡ס„ י˜˘ור ‡˙ ‚ורל˘ ‰ל סורי ‰במ˘מרו˙
‰מ‰פכ ,‰כלומר ,י˙ן ל‡יר‡נים כמ˘ ‰יו˙ר
פרוי˜טים‰ .כל כ„י ˘‡יר‡ן ˙˜בל סכומי כסף
מ˘מעו˙יים ,כ‡ל˘ ‰יפˆו ‡ו˙ ‰על עלויו˙
˙‰‰בססו˙ בסורי.‰

פרופ‘ זיסר :דברו אליהם בטילים

”כמה שפחות
מדברים ,יותר
טוב ,על מה
שלא אמרת לא
תצטער .אבל
העיסוק במילים
הוא שולי ,וראוי
להניח בצד את
הרטוריקה.
ההצהרות
של נתניהו
ואייזנקוט הן לא
פקטור בעימות.
המציאות
בשטח מכתיבה,
ומדובר בעניין
מהותי“

˜˙‰יפ‰ ‰י˘ר‡לי˙ בסורי„ ‰יבר ‰בטילים לכל
‡‰וזניים ב‡זור ,וי˘ רבו˙ כ‡ל˘‰ .‰ח˜נים כולם
‰בינו ‰יטב ‡˙ ‰מסרים ˘טיווחו ‡ו˙ם .כולם יח„,
מ‡‰יר‡נים„ ,רך ‰סורים וע„ ‰רוסים‰ ,פנימו ˘‰ם
ח˘ופים בˆריח ,וכי במס‚ר˙ ‰מב"מ ,מחזי˜‰
י˘ר‡ל במי„ע מו„יעיני ממו˜„˘ ,מייˆר ל ‰בנ˜
מטרו˙ ‡יכו˙י.
‰מסר ‰עי˜רי ˙‰פוˆ ıל‡יר‡נים בפרˆוף,
ומטר˙ו ‰יי˙ ‰ל‰רפו˙ ‡˙ י„י‰ם ל‚בי ˙וכני˙ם
ל˙‰בסס בסורי .‰לˆ„ ז ,‰ירי ‰ט˜"˜ )טיל ˜ר˜ע
˜ר˜ע( לעבר ‰חרמון ,חייב ריענון ‰מסרים ממ‡י
 ,2018ב‡˘ר ל˙‚וב‰ ‰פוטנˆי‡לי˙ ‰חמור˘ ‰ל
י˘ר‡ל‡ ,ם יפ‚עו ‡זרחים י˘ר‡לים.
‡ס„ ‚ם ‰ו‡ נ˜ר‡ לס„ר˘ ,י˙וף ‰פעול˘ ‰לו
עם ‡‰יר‡נים ,ו‰‰סכמ ‰ב˘˙י˜ ‰ל˙‰בססו˙ם
בסורי ,‰מסכנ˙ ‡˙ מ˘טרו‰ .מ˙˜פו˙ ‰י˘ר‡ליו˙
‰מחי˘ו ל‡ס„ ‡˙ עומ˜ ‰סיכון ˘‰ו‡ מבי‡
על מ„ינ˙ו‰ ,פ‚יע ‰במערכו˙ ‚‰‰נ‡‰ ‰וויריו˙
‰סוריו˙˘ ,י˜פ ‰לסורים ‡˙ ‰פ‚יעו˙ ו‰נחי˙ו˙
˘ל‰ם ,לעומ˙ י˘ר‡ל.
רוסי‚ ‰ם ‰י‡ ˜יבל„ ‰רי˘˙ ˘לום מ‡„ ל‡
נעימ ,‰לפני ‰כל‰‰ ,פˆˆו˙ ‰י˘ר‡ליו˙ בסורי‰
עלולו˙ ל‰ורי„ לטמיון ‡˙ ˜˘‰‰עו˙ ‰רוסיו˙
„‡‰ירו˙ במ„ינ .‰רוסי ‰ל‡ ‰בטיח˘ ˙‡ ‰לטונו
˘ל ‡ס„ ,כ„י ˘‰כל י˙רס˜ מול עיני.‰
לˆ„ ז‰‰ ,‰פˆˆו˙ ‰י˘ר‡ליו˙ ‰ן מסר כו‡ב
מ‡„ לרוסים ,ו‰ן סיב ‰מרכזי˙ לכך ˘רוסי ‰נוזפ˙
בי˘ר‡ל .פעם ‡חר פעם מוכח ‰נ˘˜ ‰רוסי כל‡
‡פ˜טיבי; רוסי ‰מעוניינ˙ ל˘וו˜ ‡˙ ‰נ˘˜ ˘ל‰

מחכים לתגובה
מדמשק .הנחת מערכת
כיפת ברזל בהר חרמון
על גבול ישראל סוריה
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למ„ינו˙ ‰עולם .עם כל ‰פˆˆ ‰י˘ר‡לי˙ ˘‚ובר˙
על ‰נ˘˜ ‰רוסי ˘סופ˜ לסורים ,נ˘ח˜ ‰מוניטין
‰רוסי ומ˙פורר‰ .רוכ˘ים ‰פוטנˆי‡לים עו˘ים
חו˘בים ומ˙לבטים ב‡˘ר לכ„‡יו˙ רכי˘˙ נ˘˜
נחו˙ .לכל ז ‰ח˘וב ל‰וסיף נופך ‡סטרט‚י ,רוסי‰
מנס ‰ל˘וו˙ לעˆמ‰ ‰יל˘ ‰ל מעˆמ˙ על‡ ,ם
‰נ˘˜ ˘ל ‰כו˘ל לל‡ ‰רף‡ ,ולי י˘ מ˜ום ל‰ניח
˘מ„ובר בנמר ˘ל נייר?
˘ימו לב‡ ,ומר מנ˘רוף˜˙‰‰ ,פ‰ ‰י˘ר‡לי˙
˘‰בוע ,ל‡ ‰ס˙ייע ‰ב‡למנט ‰‰פ˙ע‡‰ .‰יר‡נים
י„עו ˘נ˙˜וף ,כך ‚ם ‰סורים ו‰רוסים .ולמרו˙
‰כל‰ ,מ˙˜פ‰ ‰י˘ר‡לי˙ ˘‰י‚ ‰יע„ים מוכחים,
בלי ˘ום ‡ב„) ‰בחס„י ˘מיים( ,ו‰י‡ ‰וכיח‰
˘‰נ˘˜ ‰י˘ר‡לי ˜‰טלני ‰ו‡ פ‡ז‡ ‰חר˙.
‡וזניים רבו˙ נז˜פו˙ ‚ם במ„ינו˙ ‰סוניו˙
˘מסביב ,בחריין ,עומ‡ן ,כווי˙ וכמובן סעו„י.‰
ול‡ ר˜ ב‚לל ‡יכו˙ ‰נ˘˜‡ ,ל‡ ‚ם ‰ו„ו˙ ל‡יכו˙
‰מו„יעין ˘בי„י י˘ר‡ל‰ .מס˜נ ‰ברור ,‰למע˘,‰
ר˜ מ„ינ˙ י˘ר‡ל יכול ‰ל‡יר‡נים ,י˘ר‡ל ‰י‡
בעל˙ ברי˙ ר‡וי ‰למ‡ב˜ ב‡יר‡ן ˘‰יעי˙ ,וכ„‡י
ל˘˜ול ל‡ח„ ‡י˙ ‰כוחו˙.

'מלחמה? אהלן וסהלן!'
„„ˆ‰ים מˆחˆחים חרבו˙˙ ,ופי ‰מלחמ‰
רועמים‡ ,בל למע˘ ,‰כולם מור˙עים ו‡ף ˆ„ ל‡
מעוניין במלחמ .‰רוסי ‰מביט ‰מ „ˆ‰ול‚בי‰
מלחמ‰ ‰י‡ ‡פילו ל‡ ‡פ˘רו˙ ,פוטין ˜˘‰יע
מ˘‡בים ‡„ירים בסורי ,‰ו„‰בר ‡‰חרון בו ‰ו‡
מעוניין ‰ו‡ ˘‰כל ייר„ לטמיון.
‡ס„ בוו„‡י חו˘˘ ממלחמ ,‰ר˜ עכ˘יו
מס˙יימ˙ מלחמ˙ ‡‰זרחים ˘‚ב˙ ‰מחירים
„מיוניים‡ .ס„ חו˙ר ל˘˜ם ‡˙ ‰מ„ינ .‰ככל
˘י˙חז˜‰ ,ו‡ ינס ‰לנרמל ‡˙ ‰מˆב ,ול‡ לחזור
למˆב כ‡וטי ˘ל מלחמ.‰
וחיזב‡לל ?‰ובכן ,נסר‡לל‰ ‰כריז ל‡חרונ‰
˘י˘ר‡ל מור˙ע˙ ו‰י‡ ל‡ מעוניינ˙ במלחמ ‰ב˜יı
˜‰רוב‡‰ .מיר‰ ‰נ"ל מלמ„˙ על יו˙ר מכל „וו˜‡
על נסר‡לל˘ ,‰מנס ‰ל‰ר‚יע ‡˙ ˆ‰יבור ˘לו
ומפ‚ין לעין כל ˘‰ו‡ חו˘˘ ממלחמ ‰מול י˘ר‡ל.
חיזב‡לל‰ ‰וכ˘ ‰ו˜ על ירך בסורי ,‰ומלחמ ‰מול
י˘ר‡ל ‰י‡ „‰בר ‡‰חרון ˘„רו˘ לו.
‡יר‡ן ‚ם ‰י‡ ל‡ מעוניינ˙ במלחמ ‰עכ˘יו,
למע˘‰ ‰י‡ מˆוי ‰בעמ„˙ נחי˙ו˙ ,ומ˙וסכל˙
מסיכול ˙וכניו˙י ‰לייˆר עוב„ו˙ ב˘טח ול˙‰בסס
בסורי‰ .‰י‡ מעוניינ˙ ˜ו„ם כל ל˙˜וע יו˙ר מי˙„
במ„ינ ,‰ור˜ ‡חר כך ל‰ילחם בי˘ר‡ל‚ .ורמים
בˆב‡ מסבירים ˘‡‰יר‡נים ˙כננו ל‰יו˙ במ˜ום
מ˙˜„ם פי כמ ,‰עם ˘„ו˙ ˙עופ ,‰בסיסים מ˘ל‰ם
ונמלי ים בסורי ,‰ובינ˙יים ˙‰וכניו˙ על ‰נייר.
עם ז‰ ,‰עם ‡‰יר‡ני ‰ו‡ עם סבלן ,עם ‡לפי
˘נו˙ ‰יסטורי‰ .‰ו‡ ל‡ מרים י„יים ‡חרי כי˘לון,
ול‡ חו˙ר ל˙וˆ‡ו˙ ˘ל כ‡ן ועכ˘יו‡ ,ל‡ מ‡ומן
ב‰מ˙נ˜˘ ‰ט.‰
‡‰ם ‰מ˙˜פ‡‰ ‰יר‡ני˙ מ‡ו˙˙˙ ˘‡יר‡ן יˆ‡‰
ל„רך ח„˘ ,‰ו‰י‡ נכונ ‰לעימו˙ ˆב‡י מול י˘ר‡ל?

כוח ˜ו„ס ˘י‚ר טיל ˜ר˜ע ˜ר˜ע מ„וי˜ ל‡זור
‰חרמון ,ול‡ לפ‡˙י ‚‰ולן ,וב‡ור יום‡‰ .יר‡נים
י„עו ˘במ˜ום מב˜רים מ‡ו˙ מטיילים י˘ר‡לים.
י˘ ‰טוענים ˘„‰בר מˆביע על ‰נכונו˙
‡‰יר‡ני˙ לעלו˙ מ„ר‚ ‰ול˜ח˙ סיכונים ל˙‚וב‰
י˘ר‡לי˙ חריפ‚ ,‰ם במחיר ˘ל מלחמ‡ .‰ולם י˘
לזכור‰ ,ירי ‰ו‡ פרי ˘ל ˙כנון מו˜„ם ,ול‡ ˆע„
ספונטני‰ .ו‡ מבט‡ ‰ˆ‰ר‡ ‰יר‡ני˙ ˘מ˘מעו˙:‰
‡נחנו כ‡ן כ„י ל‰י˘‡ר.
„"ר ‡מיר פר„ו ,חו˜ר בכיר במכון טרומן,
ו‡ח„ מבכירי חו˜רי ‡יר‡ן בעולם ,מ„‚י˘ ˘‰ירי
‡‰יר‡ני על ‰חרמון כלל ל‡ ‰וזכר ב˙˜˘ור˙
‡‰יר‡ני˙ ובכלי ˘˜˙‰ור˙ ˘ל מ˘מרו˙ ‰מ‰פכ,‰
‚ם ל‡ ‚˙‰וב‰ ‰י˘ר‡לי˙.
"˜ו„ם כלˆ‰ ,יבור ‡‰יר‡ני ל‡ ‡ו‰ב ‡˙
‰˘‰ו˙ ˘ל ‡יר‡ן בסורי‡ ,"‰ומר פר„ו .מעבר לכך,
"˙‰‰עלמו˙ ‰מוחלט˙ ‰זו מלמ„˙ כי ל‡ מ„ובר
בכעס ‡יר‡ני ‡ו ב˙‚וב ‰י˘יר ‰ל˙˜יפ‰ ‰מיוחס˙
לי˘ר‡ל‡ ,ל‡ במ‰לך ‡יר‡ני ˘בוחן כל פעם ‡˙
‰ערנו˙ ˘ל י˘ר‡ל ו‡˙ יכולו˙ ‚‰‰נ˘ ‰ל .‰ז‰ ‰י‰
בעבר עם ‰מזל"ט ‡‰יר‡ני ועכ˘יו עם ‰טיל‰ .ם
בוחנים ‡˙ י˘ר‡ל ו‡˙ ‰חול˘ו˙ ˘ל ,‰כביכול.
‰סיב ‰לבחינ‰ ‰זו ‰י‡ מעין ‡מיר ‰כללי˙‡ :נחנו
ע„יין כ‡ן‰ .ם עו˘ים ז‡˙ ‚ם לעבר סעו„י ‰מפעם
לפעם ,ב‡מˆעו˙ ‰חו˙'ים".
‡ין ח„˘ ב˙‰נ‰לו˙ ‡‰יר‡ני˙"„ ,ר ‡לי˘בע
מכליס ,חו˜ר˙ ‡יר‡ן במכון טרומן ,סבור ‰כי
‡יר‡ן – עם בן ברי˙ ‰חיזב‡לל – ‰ממ˘יכ˙‡ ‰
˜‰ו ‰כללי ˘ל ‰ביחס לי˘ר‡ל :לבחון ול‡˙‚ר
‡˙ ‰יכול˙ ‰י˘ר‡לי˙‡ .יר‡ן ניˆל˜˙‰ ˙‡ ‰יפ‰
כ„י ל‰ר‡ו˙ ˘‡ף על פי ˘סורי ‰ע„יין חל˘,‰
‰י‡ ע„יין חז˜ ‰בסורי" .‰ל‰ערכ˙י ‡ין כ‡ן מ‰פך
ב‚י˘‡‰ ‰יר‡ני˙‡ ,יר‡ן ,כמו חיזב‡לל ,‰עסו˜‰
בבחינ˘ ‰ל ‰ערנו˙ ‰י˘ר‡לי˙ .זו ˙וכני˙ ס„ור‰
‡רוכ˙ טווח ˘ל‡ מ˙ר‚˘˙ מ˙˜יפו˙ י˘ר‡ליו˙
ול‡ ממ˘ ˜˘ור‡ ‰לי‰ן .מ„ובר במערך ˘לם ,כמו
‰מנ‰רו˙ ˘חפר חיזב‡לל ,‰כמו ‰מזל"ט ˘ניס‰
לח„ור וכמו עו„ מע˘ים על ‚‰בול .מבחינ ‰זו י˘
כ‡ן מ‡מ ıמ˙מי„ לע˜וב ‡חרי י˘ר‡ל ולז‰ו˙
חול˘„˘ ‰רכ ‰ני˙ן ל˙˜וף".

הנשימה האיראנית הארוכה
‡‰יר‡נים ל‡ נב‰לים מכי˘לון‰ ,ם בולעים
ויו„עים ˘בכל מערכ ‰י˘נם סיבובים מוˆלחים
יו˙ר ומוˆלחים פחו˙" .נכון‰ ,פעם חטפנו",
‡ומרים ‡‰יר‡נים‡" ,בל י˘ לנו נ˘ימ‡ ‰רוכ.‰
‡‰מרי˜‡ים ב˙‰ליך יˆי‡ ‰מסורי‰ ,‰רוסים יעמ„ו
לˆי„נו ו‰‰ז„מנו˙ ˘לנו בו‡ ˙בו‡".
ו‰ˆ‰‰רו˙ ‰מיליטנטיו˙ ˘ל ‚ורמים ‡יר‡נים?
מפ˜„ ‰כוחו˙ ‡‰וויריים בˆב‡ ‡‰יר‡ני ‰ˆ‰יר
˘כוחו˙יו ערוכים ליום בו יר‡ו ‡˙ ˘‰מ„˙ י˘ר‡ל.
"‡ם נ‰פוך לˆרכנים ˘ל ˘˜˙‰ור˙ ‡‰יר‡ני˙",
מˆיע פרופ' זיסר" ,נמˆ‡ מ„י יום מספר ‰ˆ‰רו˙
כ‡ל .‰מ„ובר ברטורי˜˜ ‰בוע˘ ‰ל ‡‰יר‡נים,
ו‡ין ˘ום „בר ח„˘".
וי˘ר‡ל? ‰י‡ בוו„‡י ל‡ רוˆ ‰מלחמ,‰
‡בל .מנ˘רוף‰‰" :נח ‰בי˘ר‡ל ‰י‡ ˘ע„יפ‰
מלחמ ‰מול ‡יר‡ן עכ˘יו ,מ‡˘ר בע˙י„‡ ,ז י˘י‚ו
‡‰ויבים נ˘˜ מ˙˜„ם .מעל ר‡˘˘ ‰ל י˘ר‡ל
מונף ‡יום ‰חרב ‰מ˙‰פכ˙ ˘ל ‰טילים ‰מ„וי˜ים
˘ל חיזב‡לל‚ .‰ם כך מ‰וו‡‰ ‰יום ‰ר˜טי מˆ„
חיזב‡לל ,‰יו˙ר ממי‚רנ ‰חמור .‰במערכ‰ ‰ב‡‰
יר ‰חיזב‡לל 1,700 ‰טילים בו זמני˙ ,מערכו˙
כיפ˙ ברזל ל‡ יוכלו ל˙‰מו„„ עם ‰מס‰ ‰זו.
‡יום ‰טילים ‰מ„וי˜ים‰ ,ו‡ מˆב בל˙י נסבל
עבור מ„ינ˙ י˘ר‡ל‡ ,י˙ו ‰י‡ ל‡ יכול ‰ל˘‰לים.
מנ˘רוף‡" :ם ‡‰יום ‰ו‡ מלחמ ‰בעו„ ˘לו˘
˘נים ,מול חיזב‡לל ‰חמו˘ בטילים מ„וי˜ים‡ ,ו
מלחמ ‰עכ˘יו ,ע„יפ ‰למ„ינ˙ י˘ר‡ל מלחמ‰
עכ˘יו‰ˆ‰‰ .רו˙ ˘ל י˘ר‡ל ל‚בי ‰מ˙˜פו˙
בסורי ,‰ול˜יח˙ ‡‰חריו˙ על ‰מ˙˜פו˙ ,מ‡ו˙˙ו˙
ל‡יר‡ן ˘‰מ˘ח˜ נ‚מר ,י˘ר‡ל מוכנ ‰ליטול
סיכונים ,ו˙ו˜פ˙ ב„עˆ ‰לול."‰

