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‰חטי‡ו;  כולם  ˜ורנט,  מסו‚  נ.ט.  טילי  ˘לו˘‰ 
על  פספס  ‰˘ני  ‰ˆ‰"לי,  ‰רכב  לפני  נפל  ‰ר‡˘ון 
פ‚ע  ˜טן  רסיס  ור˜  ‡חריו,  ונפל  ˘ניי‰  ˘ל  חו„‰ 
ר˜ע,  ב‚ל‚ל ו‚רם לפנˆ'ר. ‰חיילים ‰˙חב‡ו ב˜פל̃ 
ו‡ז נמלטו ונכנסו ב˘ער ‰‡חורי ˘ל ˜יבוı יר‡ון. 
בכוונ‰  ‰‡ם  בו.  י„ובר  ˘עו„  ‚לוי  נס  ספ˜,  לל‡ 
˙חיל‰ נ˘‡ו טילי ‰˜ורנט חומר נפı מוחל˘ יו˙ר, 
כ„י ל‡ לפ‚וע במספר ‚„ול ˘ל חיילים? ‰‡ם בי˜˘ 
נסר‡לל‰ מר‡˘ למ˙ן ‡˙ ‰˙‚וב‰, כ„י ל‡ ל‰„ר„ר 

ל˙‚וב‰ י˘ר‡לי˙ ˜˘‰?
י˘ר‡ל ‰‚יב‰ מיי„י˙, מסו˜ ‰˜רב ˘‰י‰ בכו־

ננו˙, יר‰ על ‰חולי‰. במ˜ביל, ירו סוללו˙ ˙ו˙חים 
יו˙ר מ־100 פ‚זי ‡רטילרי‰ למ˜ורו˙ ירי ‰נ"ט. לˆי־
„ם, נורו פ‚זי זרחן מ˙פוˆı, ‚ם כ„י לפ‚וע ב‡זור בו 
פעל‰ ‰חולי‰, ו‚ם כ„י ליˆור מסך ע˘ן ˘י˜˘‰ על 
חיזב‡לל‰ לפ‚ע בע˙ ‰פינוי ולר‡ו˙ ‡˙ ‰מ˙חולל 

בזיר‰. לˆ„ ז‰, ˙˜פו מטוסי ˜רב ‡˙ ‰‡זור.
"ˆ‰"ל ‰פ˜ו˙" ביים סˆנ˙ פינוי ‡ו˙נטי˙, עם 
וח־ מ„ממים  פˆועים,  חיילים  ו˙פ‡ור‰;  ˘ח˜נים 

בו˘ים, ‡לונ˜‰ ˘„ו‰ר˙ לעבר ‰מסו˜ וכל ‰‡˜˘ן 
˘ני  ופינ‰  ב„רמטיו˙  ‰‚יח  ˆ‰"לי  מסו˜  ‰„רו˘. 
חיילים "פˆועים", ‰ו‡ ‰מרי‡ לכיוון בי˙ ‰חולים 
רמב"ם, ˘ם, במנח˙ ‰מסו˜ים, ‰מ˙ינו ל‰ם ˆוו˙י 
‰פינוי  ‡חר  ב„ריכו˙  ע˜בו  בחיזב‡לל‰  ‰חירום. 
ו˘וב  ˘וב  ו˘י„רו  ב˜פי„‰,  ‰כל  ˙יע„ו  ‰מ˘כנע, 
‡˙ ˙מונו˙ ‰חיילים ‰מחופ˘ים, ˘ˆילמו ‡זרחים 
י˘ר‡לים במנח˙ בי˙ ‰חולים. ו‡ז ‰וטל ערפל ˜רב 

ו˘˜ט מוחלט.
כל  ‰זו  במ„ינ‰  רˆו,  בי˘ר‡ל  ‰˘מועו˙ 
ˆב‡י,  פר˘ן  ‡ח„  כל  ‰‡ירוע,  מפ˜„  ‰ו‡  ‡זרח 
ומ„־ בכ‡ילו,  ‰פ‰   ˙‡ נוˆרים  ו‰'˘ו˘ו‡יסטים' 

˘ל  לח„˘ו˙  ˘מ˜ורבים  מ‚ורמים  מי„ע,  ליפים 
˘מונ‰. ‰ורי ‰חיילים ‰יו במ˙ח ‡טומי.

˙י˜‰, „יווחו ר˘˙ו˙ חי־ בחסו˙ ‰ור‡˙ ‰„ום̆ 
זב‡לל‰ על ‡רבע‰ חיילים ˘נפ‚עו, בביירו˙ ‰ריעו 
חיזב‡לל‰.  ˘ל  ˆ‰ובים  ב„‚לים  ונופפו  ‰‰מונים 
ערוˆי ‰˙˜˘ור˙ ‰מזו‰ים עם חיזב‡לל‰, ˘מ˙פ˜־

י„רו ח‚י‚ו˙  ל נסר‡לל‰,̆  „ים כ˘ופרי ‰˙עמול‰̆ 
ניˆחון.

‰‚יב  ‰סורי   ıחו‰ מ˘ר„  ח‚‚;  ‡ס„  ממ˘ל 
ב‰ו„ע‰ מיוח„˙: "סורי‰ ‚‡‰ במבˆע ‰ייחו„י ˘ל 
˘ל  רכב  כלי  מול  ‰לבנוני˙,  ‰ל‡ומי˙  ‰‰˙נ‚„ו˙ 
‰כיבו˘ ‰ˆיוני, ˘מ‰וו‰ ˙‚וב‰ על ‰˙ו˜פנו˙ ‰י˘־
ר‡לי˙ ‰חוזר˙ ונ˘ני˙ על ריבונו˙ לבנון ו‰‰˙נ‚„ו˙ 
˘ל‰". ‰עי˙ונ‡ים ‰לבנונים ‰מזו‰ים עם חיזב‡לל‰, 
י„„ מזכ"ל חיזב‡לל‰ חסן נסר‡לל‰ בנ‡ומו  ˘ב‰ם̂ 
ביום ˘ני בערב ("פעלו ב˘טח למרו˙ ‰סכנ‰ ‰נ˘־
כל˘ונו),  י˘ר‡ל"  ˘ל  ‰˙‚וב‰  במ˙˜פ˙  ל‰ם  ˜פ˙ 
ח‚‚ו ‡˙ ‰ברכו˙ ו‰חזירו ‡‰ב‰ ל"סיי„ חסן". בכיר 
‰מברכים ‰י‰ כ˙ב "‡ל־מנ‡ר" ב„רום, עלי ˘ועייב.

נפ‚עים  ˘י˘  ‰יי˙‰  ‰טרור  ‡ר‚ון  ‰נח˙ 
˘מבחינ˙ם  ‡ו˙˙ו  ומ˜ורביו  נסר‡לל‰  י˘ר‡לים, 
‰עביר   ,˘‡ חילופי  כ„י  ˙וך  ס‚ורים.  ‰עניינים 
מˆרים  ˆרפ˙,  ב‡מˆעו˙  מסרים  לי˘ר‡ל  ‰‡ר‚ון 
ו‡ר‰"ב, על פי‰ם ‰ו‡ מעוניין ל‰פסי˜ ‡˙ ‰סבב. 
‰˘ליח ‰י‰ ר‡˘ ממ˘ל˙ לבנון, ‡ל חרירי, ˘ח˘˘ 
˙„ר„ר ‡˙  ל ממ˘,̆  ˘‰˙˜ריו˙ יסלימו למלחמ‰̆ 

לבנון לעברי פי פח˙.
כך,  ‡חר  מ˘ע‰  פחו˙  ני˙ן  ‰מ˘ונ‰  ‰סימן 
‰מרחב  על  ˘‰וטלו  ‰מ‚בלו˙   ˙‡ ‰סיר  ˆ‰"ל 
‰‡זרחי בזמן ‰‡ירוע. ˙ו˘בים ˘מ˙‚וררים במרח˜ 
˘ל ע„ 4 ˜ילומטר מ‰‚בול, ‰ור˘ו לˆ‡˙ מב˙י‰ם, 
‰ח˜ל‡ים  עבו„˙  על  נו˙רו  ‰יחי„ו˙  ‰מ‚בלו˙ 

בסמוך ל‚„ר ‰מערכ˙.
˜‡ט. כמ‰ ˜ˆר‰ ‰˙‰יל‰, במ˘ך פחו˙ מ˘ע־

˙יים ח‚‚ נסר‡לל‰ ‡˙ ניˆחונו, ע„ ˘˘ בערב. ‡ז 
מ‡„  ומ‰ר  נפ‚עים,  ‡ין  ו‰ו„יע:  ˆ‰"ל  „ובר  יˆ‡ 
‰מ־ בחיזב‡לל‰  ‡ולם  ‰‰טעי‰.  פעול˙  ‰˙ברר‰ 

˘יכו עם נרטיב ‰ניˆחון, ערוı '‡ל־מי‡„ין' פרסם 
ˆיטוטים ˘ל בכירים במערך ‰ˆב‡י ˘ל חיזב‡לל‰, 

‰חיילים  ˘פינוי  ˆ‰"ל  טענ˙   ˙‡ ל‰פריך  ˘ניסו 
מ‰זיר‰ ‰יי˙‰ פברו˜ מוחלט.

ו‰˘ור‰ ‰˙ח˙ונ‰? ‡יך ‡מר ר‡˘ ממ˘ל˙ לבנון 
ל˘עבר, פו‡„ ‡־סניור‰: "י˘ר‡ל ‡יב„‰ ברזל, ו‰ˆ„ 
˙ו‡ם  ‰˘ני ‡יב„ עˆים. ז‰ כ‡ילו מ„ובר ‰י‰ ב„בר̆ 
˜˘ר  ב‡מˆעו˙  ב‰כרח  ל‡  ‰ˆ„„ים,  בין  מר‡˘ 
פˆונים? רב̃  ל̃  ם בˆפון? סו‚̆  י˘יר". ‡ז מ‰ ‰י‰̆ 

תן לאויב לירות בקפצונים
‰ע˙י־ ‰˙‚וב‰   ˙‡ ב‰בנ‰  ˜יבלו  "בי˘ר‡ל 
„"ר  ‰˘בוע"  ל"י˙„  ‡ומר  חיזב‡לל‰",  ˘ל  „י˙ 
ל˙˜˘ור˙  ‰ספר  בבי˙  בכיר  מרˆ‰  ר‡˘י,  ˆורי‡ל 
ב‡וניברסיט˙ ‡רי‡ל, מומח‰ ל‡˙י˜‰ ולוחמ‰ פסי־
ˆריך ל‡פ˘ר  כולו‚י˙. "‰יי˙‰ ‰סכמ‰ ב‡˘ר לז‰̆ 
לחיזב‡לל‰ ל‰וכיח ל‡נ˘יו ˘‰ו‡ ל‡ נ˘‡ר ב‡פס 
חייב  ˘‰ו‡  י„ע  חיזב‡לל‰  ‚ם  ˘ני,  מˆ„  ˙‚וב‰. 
ופרופורˆיונלי, ו˘‡ם ‰פ‚יע‰  ל‰‚יב ב‡ופן מ„ו„ 

˙‰י‰ חמור‰, י˘ר‡ל ˙‚יב ˜˘‰ ו‰מˆב י„ר„ר".
נסר‡לל‰ מ˜˘יב ‰יטב לכל ‰מסרים ‰י˘ר‡־
כמו  ‰'ס‡בט˜סט'.   ˙‡ ‚ם  מעול‰  ומפענח  לים, 
˘‰ˆ‰יר  כוכבי  ‰רמטכ"ל   ˙‡ ˘מע  ‰ו‡  כולם 
ו‰בין  ‡ח„,  ‰רו‚  עם  ל‡  ‚ם  ˙˘לים  ל‡  ˘י˘ר‡ל 
‰ˆיב‰ י˘ר‡ל  ‡יפ‰ מ˙וח ‰˜ו ‰‡„ום. ‰מ˘וו‡‰̆ 
‰יי˙‰ ברור‰, ˙‚וב‰ כן, ‰רב‰ רע˘ ‚ם; ‡בל ‡פס 

נפ‚עים. ‡פס.
„"ר ר‡˘י מסביר כיˆ„ ‰˙נ‰לו ‰„ברים. 
˘לו  ‰יע„  ל˜‰ל  ומˆי‚  מ‚יב  חיזב‡לל‰ 
במ˘ך  ‰רו‚ים.  ‚ם  ו‡ולי  פˆועים  מר‡ו˙ 
‚ירס‡ו˙, ˙וך  כמ‰ ˘עו˙ מ˙נ‰ל˙ מלחמ˙ 
נפ‚עים.  ˘‡ין  מבין  ‰י˘ר‡לי  ˘‰ˆיבור 
מ‚יב‰  י˘ר‡ל  ‰ז‰,  ‰זמן  במ‰לך  בינ˙יים, 
נ˜ו„˙י,  בירי  ל‡  רחב‰,  וב‰פ‚ז‰  בחומר‰ 
לב,  ˘ימו  ‡בל  רחבים.  ל‡זורים  בירי  ‡ל‡ 
ל‡ ‰י‰ ‡פילו נפ‚ע ‡ח„ בˆ„ ‰˘ני, ‡פילו 
חיזב‡ללון ‡ח„ ל‡ נפˆע ול‡ נפ‚ע. ‰כל ‰י‰ 

מכוון ומ˙וכנן ב˜פי„‰.
ל‰־ לנסר‡לל‰  ‡פ˘ר  ‰ז‰  ‰זמן  חלון 
ו‰כי  ‰ל‡ומי,  וכמו˘יע  לבנון  כמ‚ן  ˆטייר 
פר‡ייר.  יˆ‡  ל‡  חיזב‡לל‰  ‡ר‚ון  ח˘וב, 
וכולם  יוˆ‡ ל‡ור,  למרו˙ ˘˙ר‚יל ‰‰טעי‰ 
˘ומעים ‡˙ פרטיו. יוˆ‡ ‡ל־מנ‡ר בכו˙ר˙ 
נ˙ני‰ו,  ˘ל  ‰כח˘ו˙יו  ˘למרו˙  ר‡˘י˙ 
רמב"ם.  ‰חולים  לבי˙  פˆועים  חיילים  פונו 
„ובר  ל‡  ונ˙ני‰ו  מ˘˜ר˙  י˘ר‡ל  כלומר, 
חיזב‡לל‰:  פי  על  ‡מ˙. ‰˘ור‰ ‰˙ח˙ונ‰, 

˙י˜ו מכוב„.
‚ם ‡חר כך, נסר‡לל‰ ממ˘יך לפמפם ˘מ„ובר 
ב‡י˙ כמו  בניˆחון. ‰נ‰, ‡ר‚ון טרור ‚ורם למעˆמ‰̂ 
י˘ר‡ל ל˘נע כוחו˙ לˆפון, לפנו˙ מוˆבים, לבטל 
ב־ ˙ר‚יל ול˘נו˙ ‡˙ ‰˘י‚ר‰. יו˙ר מז‰, ‰ו‡ טען̆ 
עבר כ˘לבנון ספ‚‰ ˙‚וב‰, ‰‚יב חיזב‡לל‰ בחוו˙ 
˘בע‡ ו"במ‡רבים ב˙וך לבנון ‰כבו˘‰" (כמו ‰ר 

„ב). ו‡ילו כע˙ ‰פ‚יע‰ ‰י‡ ב˙וך ‚בולו˙ י˘ר‡ל.
ועו„ מ˘‰ו מעניין, בפעול‰ ˘ל י˘ר‡ל ב˘בוע 

˘עבר, נ‰ר‚ו ‡רבע‰ ‡נ˘י חיזב‡לל‰, ל‡ ˘ניים, 
כמו ˘‰ˆ‰יר חיזב‡לל‰.

"נסר‡לל‰ ח˘ף בכוונ‰ ˙חיל‰ ר˜ ˘ניים מ˙וך 
‡רבע‰", ‡ומר ל"י˙„ ‰˘בוע" „"ר יוסי מנ˘רוף, 
מומח‰ ל‡יר‡ן ול‡ר‚ונים ˘יעים, במכון ירו˘לים 
‡יר‡ן  לח˜ר  עזרי  ומרכז  וביטחון,  ל‡סטרט‚י‰ 
ו‰מפרı ‰פרסי ב‡וניברסיט˙ חיפ‰. "‡ם ‰י‰ מו„‰ 
נסר‡לל‰ ˘מ„ובר ב‡רבע‰, ‰רי ˘˙‚ ‰מחיר ‰י‰ 
‚בו‰ פי כמ‰, ו‰פעול‰ ‰יי˙‰ חייב˙ ל‰יו˙ נרחב˙ 
ע˘ר˙ מונים. בכוונ‰ ˙חיל‰ בחר נסר‡לל‰ ל‚מ„ 
‡˙ ‰פ‚יע‰, כ„י ל‡ ל‰י‡לı ל‰‚יב בחומר‰ י˙ר‰, 
‡ין ל˘ער ‡˙ סופ‰". ‚וב‰ י˘ר‡לי˙̆  ˙‚רור̇  כזו̆ 

מ'לשון אדומה' ועד מלשינון
‡ינט‚רלי  חל˜  ‰ם  ו‰ונ‡‰  ‰טעי‰  ˙ר‚ילי 
‰˘˙מ˘ו  ‰‰יסטורי‰  ל‡ורך  ‰מלחמ‰,  ממערך 
‰ט־ ˙ר‚ילי  ˘כלל‰  פסיכולו‚י˙  בלוחמ‰  מ„ינו˙ 
עי‰. ‰˘י‡ ‰י‰ במלחמ˙ ‰עולם ‰˘ניי‰, עם ˙ר־

‚ילי ‰ונ‡‰ מ„‰ימים, ˘פס‚˙ם ‰פלי˘‰ לנורמנ„י 
(‰˙ייחסו˙ לכך ˙וכלו למˆו‡ בכ˙ב‰ ‰מˆוינ˙ ˘ל 

ר. ˜ולינס ב‰מ˘ך ‰‚יליון).
במלחמ‰ ‰‰י‡ ‡מר ˆ'רˆ'יל לסט‡לין: "בזמן 
מלחמ‰, ‰‡מ˙ י˜ר‰ כל כך, ˘על כן עלינו ל˘מור 
‰˙בט‡  כ˘ˆ'רˆ'יל  ˘˜רים".  ‰רב‰  בעזר˙  עלי‰ 

‰ונ‡‰  למבˆעי  ‰˙כוון  ‰ו‡  "˘˜רים",  במיל‰ 
מ˙וחכמים. כך למ˘ל, ‡ם בעלו˙ ‰ברי˙ חו˙רו˙ 
ל‰יו˙  ל‡ויב  ל‚רום  חייבו˙  ‰ן  בנורמנ„י,  לנחו˙ 
סמוך ובטוח ˘‰נחי˙‰ ˙‰י‰ ב‡זורים ‡חרים (על 

לוחמ‰ פסיכולו‚י˙, במס‚ר˙).
‰ˆב‡ ‰י˘ר‡לי עו˘‰ לו מלחמ‰ ב˙חבולו˙, 
‰ונ‡‰  ˘ל  במבˆעים  מ˘˙מ˘  ‰„רך  כל  ול‡ורך 
י‰י‰  ‰י‡ ˘‰‡ויב  „"ר ר‡˘י: "‰מטר‰  ו‰טעיי‰. 

"‡בו ב נסר‡לל‰  יˆ‡  סוף 
מ‰בונ˜ר  ‰בריון  עלי". 
ר‰ב  ב„ברי  לו  ‰˙רברב 
וניˆחון, ‰˘וויı לכל ‡וזן 
ב˘כונ˙ ‰מזרח ‰˙יכון, טפח על ˘כם 
עˆמו וע˘‰ רוח לכל כיוון, ב˜יˆור, כמו 

˘‡ומר ‰סלנ‚ ‰ערבי: "ע˘‰ ‡בו עלי".
˘‰חיילים  ‰˙ברר  ˘ע˙יים  ‡חרי  ו‡ז, 
ל‡  ו‡פילו  ‰בר  ˘ור  כמו  ברי‡ים  ‰י˘ר‡לים 
ר‡˘י‰ם  מ˘יער  נפל‰  ל‡  ‡ח˙  ˘ער‰  נ˘רטו, 
‡רˆ‰, ‰כל ‰י‰ ‰פ˜‰ ˘ל ‡ולפני ˆ‰"ל, וב˜יˆור, 

עב„ו עליו.
‡ל‡ ˘ז‰ ני˙וח פ˘טני מ‡„, ‰˘ע˙יים ‰‡ל‰, 
˘ע˙יים ‰ז‰ב, ‰יו ח˘ובו˙ מ‡ין כמו˙ן, ומי כמו 
נסר‡לל‰ ˘ב˜י בלוחמ‰ פסיכולו‚י˙, יו„ע ל‰עריך 
‡˙ ‰˙ר‚יל ˘ע˘˙‰ לו י˘ר‡ל. מˆ„ ˘ני, י˙כן ˘י־

˘ר‡ל בזבז‰ ‡˙ ט˜טי˜˙ ‰‰˙חזו˙, וז‰ חבל מ‡„, 
‰ב‡‰,  פעם  (ו˙‰י‰  ‰ב‡‰  ‰פעם  ל˜ר‡˙  בעי˜ר 
למרב‰ ‰ˆער). מˆ„ ˘לי˘י, במלחמ‰ על ‰נרטיב, 

˘טחי  וכב˘  נ˜ו„ו˙  ˆבר  ˘‰ו‡  נסר‡לל‰  מˆ‰יר 
‰פר˘נים,  טוענים  כך  סיפור,  ˘ל  ובסופו  ˙ו„ע‰. 
„ רביעי וחמי˘י ו˘י˘י. כולם יˆ‡ו מרוˆים. וי˘ ‚ם̂ 
ערפל  פיזור  ‰‡ם  כ‡ן,  עו„  ˘‰˘‡לו˙  ‡ל‡ 
‚לנט  יו‡ב  ל˘ר  בער  מ‰  ˜ריטי?  ‰י‰  ‰עמימו˙ 
‡ין נפ‚עים, ‡ין „ם ו‰כל  ו‡חר כך ל„ו"ˆ, ל‰ו„יע̆ 
‰"‡ין  בנ‡ום  נסר‡לל‰  יˆ‡  לכן  ו‡ולי  ˜ט˘ופ? 

יו˙ר ˜ווים ‡„ומים"?

'חכו יום, יומיים שלושה'
‰יי˙‰ ב‡וויר,  פעול˙ ‰˙‚מול ˘ל חיזב‡לל‰ 
יכלו  ו‡פילו  ˙בו‡,  ˘‰י‡  י„עו  ובלבנון  בי˘ר‡ל 
ל‰ˆביע על ‰„„ ליין. חיזב‡לל‰ חי„˘ ‡˙ מ˙˜פ˙ 
מי‡„ין  ‡ל־  ‰ערוˆים  ‰˙˜˘ור˙,  כלי  ‰˙עמול‰, 
ו‡ל־ מנ‡ר פמפמו ‡˙ ‰"‰יסטרי‰ בי˘ר‡ל", ומי־

ו˙זוז˙ ‰כוחו˙  נפו לטוב˙ם ‡˙ ‰כוננו˙ ‰ˆב‡י˙ 
ל‚בול ‰ˆפון. ככל ˘חלף ‰זמן, כן ‰˙עˆם ‰מ˙ח. 
ו‰וטלו  ‰˙רו˜נו,  מוˆבים  פונו,  ˆ‰"ליו˙  עמ„ו˙ 

‰‚בלו˙ על ‰נסיע‰ בˆירים.

ביום ר‡˘ון ‰˙מ˜מו חוליו˙ חיזב‡לל‰ ל‡ורך 
‰‚בול, חל˜ מ‰ן במרון ‡־ ר‡ס, ממ˘ מול ‡ביבים. 
‰ן נר‡ו ‰יטב לעיני ‰ˆב‡, ולכן ˜ל ‰י‰ לפ‚וע ב‰ן 
ל‡חר ‰ירי. חולי‰ ‡ח˙ ‰˙מ˜מ‰ במי˜ום מרוח˜ 
ב‡יזור  ‡ל‡  ‰מערכ˙,  ‚„ר  על  ל‡  מ‰ˆפוי,  יו˙ר 

פנימי יו˙ר בלבנון.
˜ילומטרים,  כ־4  ˘ל  למרח˜  ירו  ‰מחבלים 
מ„ובר   .899 כבי˘  ‡ל  ‰יי˘ר  יר‡ון,   ıיבו˜ ל‡זור 
מ‰‚בול  יו˙ר  רחו˜  ˘נסלל  ‰ח„˘  ‰ˆפון  בכבי˘ 
רכבים  כך.  כל  ל‡  (בטוח?  יו˙ר  לבטוח  ונח˘ב 
‡זרחיים ˘נוסעים על ‰ˆיר נר‡ים ‰יטב לעיני ‡נ˘י 

חיזב‡לל‰ ˘מעבר ל‚בול).
רכב ‚„ו„י, "ז‡ב" ממו‚ן (ז‡בולנס) ˘עבר בין 
לל‡  בˆריח.  ח˘וף  ‰ˆיר  על  נסע  מוˆבים,  מספר 
לפני  ‡ו˙ו.  ל‰סביר   ‰˘˜˘ במח„ל  מ„ובר  ספ˜ 
ו‡חרי ‰מ˜טע בו נסע ‰רכב, ‰וˆבו מחסומים ˘ל 
מעבר  ‡י˘ור  ˜יבל  ‰"ז‡ב"  ‰כל  ולמרו˙  ‰ˆב‡, 

(לל‡ ספ˜, נו˘‡ ל˙ח˜יר ‡חר).
ירו ‰מחבלים  ב‡רבע וחמי˘‰ ‡חר ‰ˆ‰ריים, 

בשורה התחתונה, איך אמר ראש ממשלת לבנון 
לשעבר, פואד א־סניורה: "ישראל איבדה ברזל, והצד 

השני איבד עצים. זה כאילו מדובר היה בדבר שתואם 
מראש בין הצדדים, לא בהכרח באמצעות קשר ישיר". 

אז מה היה שם בצפון? סוג של קרב קפצונים?

התרגיל
צוריאל ראשי: וה'פטפטת'

"בעולם מתוקשר 
ובמדינת ישראל 
הקטנה שכולם 

יודעים על כולם, 
אין אפשרות 

לקיים עמימות. 
כשיש פצועים, 
עוברים מידית 

שמות לתפילה 
ואמירת תהילים. 
איך זה שמגיעים 
פצועים לרמב"ם 

ואין שמות ואין 
כלום? למרות 

הכל, אני חשבתי 
אחרת"

נסראללה עם הגב אל הקיר. הוא איבד מעוצמתו בחברה השיעית, 'פרויקט המנהרות' עלה בעשן, 
אלפי פעילים נהרגו בסוריה ובתימן. איראן כבר לא מממנת כבעבר והסנקציות חונקות  • נסראללה 

מקשיב היטב למסרים הישראלים, ומפענח מעולה גם את ה'סאבטקסט'. המשוואה שהציבה 
ישראל הייתה ברורה: תגובה כן, הרבה רעש גם, אבל אפס נפגעים  • מלחמה של חיזבאללה עם 
ישראל בעת הזו, ממש לא מתאימה לאדונים האיראנים הקשוחים. חמינאי וקאסם סולימאני לא 

יאהבו 'קריזה' פתאומית של נסראללה, שלא תהיה מתואמת איתם. למעשה, אין לחיזבאללה 
מנדט להילחם בישראל  • והאם ישראל נהגה נכון כאשר מיהרה להתרברב ב'תרגיל ההטעיה'?

בארזים נפלה שלכת | "נסראללה היה מעדיף לא להגיב. הוא רועד ממלחמה מול ישראל. אבל לא הוא המחליט, הוא שפוט של 'משמרות המהפכה'..."

'הבובה' מביירות מופעלת 
ע"י מושכי חוטים מטהרן. 
נסראללה בנאום לתומכיו 

'חיילים' לצורכי הסוואה. 
הג'יפים הצבאיים 

ובתוכם בובות, שפוזרו 
לטענת החיזבאללה 

באזור הגבול

הרעיון מוצלח, 
ההתרברבות 

מסוכנת ומיותרת. 
פינוי 'פצועים' 

שנועד להונות את 
החיזבאללה
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הפומביות 
שישראל נתנה 
לסיכול מתקפת 
הרחפנים, כמו גם 
השתיקה כהודאה 
עם המתקפה על 
מתקן הטילים 
המדויקים 
(מקורות זרים) 
מכוונות גם 
למאזינים 
שמרוחקים 
מירושלים 
1,742 קילומטר, 
הרחק באיראן

בטוח ˘‡נחנו ל‡ מוכנים; „וו˜‡ כ˘‡נחנו 
‡נחנו יו˘בים בחיבו˜  ‰ו‡ יניח̆  מוכנים.̆ 
˜רובים  ˘‡נחנו  פועלים,  ˘‡נחנו  בעו„  י„יים, 
‡לי‰ם, בעו„ ˘‡נחנו ממו˜מים במ˜ום ‡חר ל‚מ־

רי, ועו„ ועו„".
כך למ˘ל, במבˆע סיני ‰י‰ למרכיבי ‰‰ונ‡‰ 
רבו˙  במערכו˙  ‰י‰  וכך  נכב„,  חל˜  ו‰‰טעי‰ 
ביו˙ר  ‰מ˘מעו˙י  ‰ˆב‡י  ‰‰ונ‡‰  מבˆע  ‡חרו˙. 

˘‰˙בˆע  ‡„ומ‰"  "ל˘ון  ‰י‰  ˆ‰"ל,  ב˙ול„ו˙ 
במ‰לך ˙˜ופ˙ ‰‰מ˙נ‰ בחזי˙ ‰מˆרי˙ לפני מל־
חמ˙ ˘˘˙ ‰ימים. ‰מבˆע נוע„ ל‰טעו˙ ‡˙ ‰מו־

 ıיעין ‰מˆרי, ולייˆר ‰ערכ˙ מו„יעין לפי‰ ‰מ‡מ„
‰עי˜רי ‰י˘ר‡לי י˙נ‰ל ב„רום סיני, ו˘מטר˙ו ‰י‡ 
כיבו˘ ˘‡רם ‡־˘ייח' „רך כונ˙יל‰ ונח'ל. ‰מבˆע 
 ˙‡ ל‰ב˜יע  ˆ‰"ל  לכוחו˙  וסייע  ‰ˆלח‰,  נחל 

‰מערך ‰מˆרי בˆפון חˆי ‰‡י סיני.

פסיכו־ לוחמ‰  י˘ר‡ל  ביˆע‰  רבים,  במ˜רים 
לבנון  במלחמ˙  למ˘ל,  כך  ‰‡ויב,  בעורף  לו‚י˙ 
ו˘בי  ‰"ל "עı ריחני" על̇  ‰˘ניי‰ ‰מטירו מטוסי̂ 
טוב".  בריח  "ניפר„  ‰כי˙וב  עם  בלבנון,  ‰כפרים 
זוכרים ‰יטב ‡˙ כרוז ‰"מל˘ינון" ‰מ־ ‰לבנונים 

פורסם, בו פורטו מספרי טלפון, פ˜ס ו˙יב˙ „ו‡ר, 
˘‰מ˙ינו למי„ע מסוים: „יווחים ‡נונימים על מˆ־

‰ˆליחו  ‰ללו  ‰פעולו˙  חיזב‡לל‰.  ˘ל  נ˘˜  בורי 
ל‰כניס ‡˙ חיזב‡לל‰ לחר„‰ ול‡י וו„‡ו˙, ובעי˜ר 
ו‰יו  חיזב‡לל‰.  ‰נ‰‚˙  ובין  בין ‰˙ו˘בים  סכסכו 

מ˜רים רבים נוספים.

'כך עבדנו על נסראללה'
עם כל ‰כבו„, מ‰ למבˆעי ‰‰ונ‡‰ ‰מוˆלחים 
˘˙יע„  כמו  ב'‰‡מרים',  בובו˙  ול‰ו˘ב˙  ‰ללו, 
˙ר‚יל  ספ˜,  (לל‡  כך?  על  ל‚ל‚  ו‡ף  חיזב‡לל‰ 
י˘ר‡ל  ‰רוויח‰  מ‰  ‰כלח).  עליו  ˘‡ב„  מיו˘ן 
מ˙ר‚יל ‰‰טעי‰, ‡ם בסיומו ‰˙ברר ˘‰כל ‰יי˙‰ 
לפרסם  י˘ר‡ל  ‰ז„רז‰  מ„וע  ‚„ול‰?  ‡ח˙   ‰‚ˆ‰
על  עב„נו  "כך  עם  ב˙ר‚יל,  ול‰˙פ‡ר  ‰˙יעו„   ˙‡

נסר‡לל‰", ולמ‰ ל‡ ‰˘‡יר‰ ‡˙ ערפל ‰˜רב?
‰יו רבים ˘בי˜רו חמורו˙ ‡˙ ‰˙נ‰לו˙ מ˜בלי 
על עמימו˙.  ‰י‰ ל˘מור  וטענו ˘ר‡וי  ‰‰חלטו˙, 

‰מניע ‰י‰ פו־ יו˙ר מז‰, ‰יו יו˙ר מרמיזו˙ על כך̆ 
ליטי, במיוח„ על ר˜ע ‰לו"ז ‰˜ריטי ˘ל ‰בחירו˙ 
‰מ˙˜רבו˙. ‰יו ˘‰ז‰ירו מכך ˘מ„ובר ב‰˙נ‰לו˙ 
יי˜ח  נסר‡לל‰  ‰ב‡,  "בסבב  ומסוכנ˙:  מופ˜ר˙ 
בח˘בון ˘י˘ר‡ל מ˘˙מ˘˙ בט˜טי˜‰ ˘ל ‰טעי‰, 

ו‰ו‡ י‚יב ב‡ופן חמור פי כמ‰".
"נ‡מר ‡˙ ‰‡מ˙", ‡ומר ר‡˘י, "י˘ מחלו˜˙ 
ב˜רב בעלי ‰מ˜ˆוע, ‡ם ‰י‰ נכון לפרסם ˘מ„ובר 
בריר‰,  ‰יי˙‰  ל‡  ˘בעˆם  ˘טוענים  י˘  ב‰טעי‰. 
בעולם מ˙ו˜˘ר כמו ˘לנו ובמ„ינ˙ י˘ר‡ל ‰˜טנ‰ 
יו„עים ‰כל על כולם, ‡ין ‡פ˘רו˙ ל˜יים  ˘כולם 
עמימו˙. כ˘י˘ פˆועים, עוברים מיי„י˙ ˘מו˙ ל˙־

ז‰ ˘מ‚יעים פˆועים  ‡יך  ול‡מיר˙ ˙‰ילים.  פיל‰ 
‡ני  ‰כל,  למרו˙  כלום?  ו‡ין  ו‡ין ˘מו˙  לרמב"ם 
ח˘ב˙י ‡חר˙, ל„ע˙י, כ„‡י ו‡פ˘ר ‰י‰ ל˘מר ‡˙ 
מסוו‚˙  ביחי„‰  ˘מ„ובר  לטעון  ‰עמימו˙,  ‡פ˜ט 
ולרמוז על פˆיע‰ כזו ‡ו ‡חר˙. רוב עמי˘ר‡ל ל‡ 
‰יו יו„עים ב„יו˜ מ‰ ˜ר‰, ו‰יינו מרוויחים חיזב‡־

לל‰ פחו˙ נלע‚ ורווחים נוספים".
‡נחנו ˘ו‡לים ‡˙ ר‡˘י ל‚בי ‰טיימינ‚, ‰‡ם 
לפרסום  ב‡˘ר  בח˘בון  ‰וב‡  ‰פוליטי  ‰˘י˜ול 
‰פוליטי  מ‰˙זמון  ל‰˙עלם  ‡פ˘ר  "‡י  ‰‰טעי‰? 
לפני  ב˘בועיים  "מ„ובר  ר‡˘י,  ‡ומר  ‰˜ריטי", 

בחירו˙".
בפיזור ‰עמי־ „עו˙ ‡חרו˙ ˘˙ומכו˙  ‚ם  וי˘ 

יים  מו˙. במכלול ‰˘י˜ולים לפרסם ‡˙ ‰˙ר‚ילים,̃ 
‚ם ‰˘‡יפ‰ ˘ל ‰ˆב‡ לבטל ‡˙ ‰מ‡זן בין י˘ר‡ל 
לחיזב‡לל‰. לˆופים מ‰ˆ„ נר‡‰ ˘י˘ר‡ל פועל˙, 
חובט  ז‰  מ˙‡‚רפים,  ˘ני  וכמו  מ‚יב,  חיזב‡לל‰ 
מכ‡ן ו‰‰ו‡ חובט מ˘ם. י˘ר‡ל מעוניינ˙ ל‰וכיח 
˘‰י‡ וחיזב‡לל‰ ל‡ ˘ווי כוחו˙. ˆ‰"ל ל‡ מוכן 
ל חיזב‡לל‰.  פועל ומכיל ‡˙ ‰˙‚וב‰̆  ל‰יו˙ ז‰̆ 
‡ל‡ ‰ו‡ יבחר ל‰‚יב בזמן, בעי˙וי ובמ˜ום ˘יב־

חר. ‡ם נו˙נים לחיזב‡לל‰ ל‰‚יב ו˘ו˙˜ים, נוˆר˙ 
˙מונ‰ ˘ל ˘ני יריבים כמעט ˘˜ולים, ומ‡זן ‡ימ‰. 
ובין  בינ‰  ‰‡ימ‰  מ‡זן   ˙‡ לבטל  ˘ו‡פ˙  י˘ר‡ל 
חיזב‡לל‰. ‡ם מפרסמים ˘מ„ובר ב˙ר‚יל ‰טעי‰, 

חיזב‡לל‰ ‰ופך לנמר ˘ל נייר.
ר‡˘  ל˘עבר  ˜ופרווסר,  יוסי  במיל'  ˙‡"ל 
לנו˘‡ים  ‰מ˘ר„  ומנכ"ל  ב‡מ"ן  ‰מח˜ר  חטיב˙ 
לענייני  ‰ירו˘למי  במרכז  חו˜ר  כיום  ‡סטרט‚יים, 
‡ל‡  בריר‰,  ‰יי˙‰  ˘ל‡  מסביר  ומ„ינ‰  ˆיבור 
לפזר ‡˙ ‰עמימו˙. "‰‰טעי‰ נוע„‰ למנוע פ‚יע‰ 
ל‰יו˙  ˘‰ולך  לכך  ‰מו„עו˙  נוכח  ˆ‰"ל  בחיילי 
מ‡מı ˘ל חיזב‡לל‰ לפ‚וע ב‰ם. ‰י‡ ‰˘י‚‰ ‡˙ 
ביˆע ‡˙  מטר˙‰ ‰ˆב‡י˙ בכל מ˜ר‰. חיזב‡לל‰ 

‰פי‚וע בלי נפ‚עים ‡ˆלנו.
 ˙‡ לח˘וף  מ˜ום  י˘  ‡ם  ‰˘‡ל‰  "נ˘‡ל˙ 
‰‰טעי‰. במ˜ר‰ ‰ז‰ ‡ני חו˘ב ˘ל‡ ‰יי˙‰ בריר‰. 
ˆב‡י.  ברכב  פ‚עו  ˘‰ם  ‰חוˆ‰  ‰וˆי‡  חיזב‡לל‰ 
‰יי˙‰ חוב‰ לפזר ‡˙ ‰ערפל, ‡חר˙ בני מ˘פח‰ ‰יו 
כ‡ילו  „ו‡‚ים ל˘לום י˜ירי‰ם. ‰י‰ ‚ם נוˆר ‰רו˘ם̆ 

חיזב‡לל‰ ‰˘י‚ ‡˙ יע„ו וי˘ר‡ל ספ‚‰ ‡ב„ו˙.
 ‰‚‡„ מסיר  ‚ם  ‰ו‡  פעמיים,  מרוויח  ‰‚ילוי 
ז‰  ב˜לונו.  חיזב‡לל‰   ˙‡ מˆי‚  ו‚ם  מ‰י˘ר‡לים 
מר‡‰ לעולם ע„ כמ‰ חיזב‡לל‰ ‰ו‡ ‚וף טרוריסטי 
˘נ‰ני˙  י˘ר‡ל,  עם  ל‰˙מו„„  לו   ‰˘˜ כמ‰  וע„ 
מ„ומיננטיו˙ מו„יעיני˙ ומסו‚ל˙ ל„ע˙ מ‰ ‰‡ר‚ון 

מ˙כוון לבˆע".
טוען  ˆ‰"ל,  „ובר  ל˘עבר  בני‰ו,  ‡בי  ˙‡"ל 
ול‡ „רמטי˙, ‡פילו ל‡  ˘מ„ובר ב˙חבול‰ ˜טנ‰ 
מ„ומ‰  פˆועים  במסו˜  ‰˘ימו˘  ל„ע˙ו,  ‰טעי‰. 
‰יי˙‰  ˘נע˘˙‰,  ‰יחי„‰  ‰טעו˙  מ‡„.  נכון  ‰י‰ 
˘‰מסו˜ ˘‰מרי‡ מ‡ביבים, ‰י‰ ˆריך לנחו˙ בבי˙ 
‰חולים  בבי˙  ול‡  ‰‡וויר,  חיל  ˘ל  ‰טכני  ‰ספר 
רמב"ם. כי בר‚ע ˘‰ו‡ נוח˙ ˘ם, כ˙בים ˘ו‡לים 
מ‰ ˘לום ‰פˆועים, ובי˙ ‰חולים ל‡ יכול ל˘˜ר. 
"לבי˙ ‰חולים ‡י ‡פ˘ר ל‰‚י„ ל˘˜ר. לכן ‰יי˙‰ 

פ‰ ר˘לנו˙ בסיפור ‰כיסוי", ‡ומר בני‰ו.

השיעים זעמו על נסראללה
נ˘־ בלבנון,  ‰ניˆחון  וח‚י‚ו˙  לˆ„ ‰˜ולולולו 

כלפי  זעם  מנו‚„ים ˘‰ביעו  ˜ולו˙  מעו ˘ם ‰רב‰ 

ר‡˘  ‰י‰  ב‰ם  ‰„ומיננטי  ונסר‡לל‰.  חיזב‡לל‰ 
ר‡˘  ל˘עבר  ‡־סיניור‰,  פו‡„  ל˘עבר,  ‰ממ˘ל‰ 
"חי־ ‰˘ניי‰.  לבנון  מלחמ˙  בזמן  לבנון  ממ˘ל˙ 
לר˘˙  ‡־סיניור‰  ‡מר  לבנון",   ˙‡ מסבך  זב‡לל‰ 
‰‚נ˙י˙,  ל‡סטרט‚י‰  ז˜ו˜ים  "‡נחנו  ניוז",  "ס˜יי 

ל‡ יעל‰ על ‰„ע˙ ˘חיזב‡לל‰ יזום פעול‰ כזו".
ל‡ ס˙ם ‰˙בט‡ כך ‡־סיניור‰. ‰˙˜יפ‰ ‰נר־
‚'ביל  בינ˙  יחסי˙ ˘ל ˘ני ‰כפרים ‰˘יעים,  חב˙ 
ומרון ‡־ר‡ס, ל‡ נע˘˙‰ בחלל רי˜. ‰מטר‰ ‰יי˙‰ 
יע„ מ„יני ח˘וב, ו‰‚בר˙ ‰‰ר˙ע‰; י˘ר‡ל ‰ו„יע‰ 
ב‡מˆעו˙ ‰‡רטילרי‰ ˘‰י‡ ל‡ מפרי„‰ יו˙ר בין 
ו˘בי  חיזב‡לל‰ ומ„ינ˙ לבנון, חרירי ומ‡ו˙ ‡לפי̇ 
„רום לבנון מבינים יו˙ר מ„י טוב, ˘בעימו˙ ‰ב‡, 

לבנון כול‰ ˙˘לם מחיר.
חבר פרלמנט מסיע˙ו ˘ל סע„־‡ל חרירי, ר‡˘ 
‰י˘ר‡לי˙",  "‰˙ו˜פנו˙   ˙‡ ‚ינ‰  לבנון,  ממ˘ל˙ 
חייבו˙  ו˘לום  מלחמ‰  על  ˘‰חלטו˙  ‰„‚י˘  ‡בל 
˘ˆריכ‰  זו  "‰י‡  לבנון.  ממ˘ל˙  בי„י  ל‰י˘‡ר 

זרם  ‡ו  חיזב‡לל‰  ול‡  ‰ללו,  ‡˙ ‰‰חלטו˙  ל˜בל 
."ֈמסוים

˘לו  בפעול‰  ‚„ול  ‰ימור  ל˜ח  "נסר‡לל‰ 
סופ‚  ‰ו‡  כך  "ועל  מנ˘רוף,  „"ר  ‡ומר  ‰˘בוע", 
מ˘לם  ‰י‰  ˆ‰"ל  ‡ם  לבנון.  ב˙וך  נו˜ב˙  בי˜ור˙ 
י˘ר‡ל  ˙‚מול,  פעול˙  מ‚יע‰  ו‰יי˙‰  ב‰רו‚ים, 
ול‡  מסוים  ל‡זור  עˆמ‰   ˙‡ מ‚ביל‰  ‰יי˙‰  ל‡ 
ספ˜  ‡ין  מˆומˆמ˙.  ב˙‚וב‰  כבעבר  מס˙פ˜˙ 
ב‡ופן  ופו‚ע˙  ‰ז„מנו˙,  מנˆל˙  ‰יי˙‰  ˘י˘ר‡ל 
˜˘‰ בלבנון, עם „‚˘ על פרוי˜ט „יו˜ ‰טילים. וי˘ 
לזכור, פרוי˜ט ‰טילים ‰מ„וי˜ים נ˘ען על מ˙˜נים 
‡זרחיים, ‰ו‡ ממו˜ם בסמוך למ‚ר˘י ספורט, ˘„‰ 
כמו  ב„יו˜  ‡וכלוסיי‰.  וריכוזי  בביירו˙  ‰˙עופ‰ 
רו‡ים  ו‰ם  ‰לבנונים,  ‚ם  כך  על  יו„עים  י˘ר‡ל, 
בעיני רוחם ‡˙ ‡רˆם מופˆˆ˙ ונמח˜˙. ‰כל ב‚לל 

חיזב‡לל‰.
י˙רכז  ל‡  ‰י˘ר‡לי  ‰מענ‰  ברור,  "ו˘י‰י‰ 

'בעדה בעדה חיפה' – ומלחמת הלוחמה הפסיכולוגית
‡ין י˘ר‡לי ˘ל‡ זוכר ‡˙ ‰סלו‚ן ˘ל מלחמ˙ 
(‡חרי־‡חרי  לבנון ‰˘ניי‰, "בע„‰ בע„‰ חיפ‰" 
˘נ˘‡  בנ‡ום  ‰ל‡ומי.  בזיכרון  ˘נˆרב  חיפ‰) 
מזכ"ל חיזב‡לל‰, חסן נסר‡לל‰, בסוף יולי 2006, 
במלחמ‰  ימ˘יכו  ˘כוחו˙יו  לי˘ר‡ל  נ˘בע  ‰ו‡ 

במלו‡ ‰עוˆמ‰.
"‡ם ‡˙ם רוˆים מלחמ‰, ‡נחנו מוכנים למל־
חמ‰ פ˙וח‰. ‡נחנו ערוכים למלחמ‰ בכל ‰רמו˙ 
˘מכוונ˙ לחיפ‰, ו‡ל מ‰ ˘מעבר לחיפ‰, ו‡ל מ‰ 

˘מעבר מעבר לחיפ‰".
נ‡ומו ˘ל נסר‡לל‰ ‰ו‡ „ו‚מ‰ לכוח‰ ‰‡„יר 
‰עורף.  על  ו‰˘פע˙‰  ‰פסיכולו‚י˙  ‰לוחמ‰  ˘ל 
למרב‰ ‰‡ירוני‰, בע˙ ‰‰י‡, ‰י˘ר‡לים ‰ם ‡ל‰ 
לו  ˘ע˘ו לנסר‡לל‰ ‡˙ ‰עבו„‰, ו‰פכו ‡˙ ‰‡יום̆ 
למ˘מעו˙י ומ‡יים. ‰מסר ‰˜ליט ˘ל "בע„‰ בע„‰ 
חיפ‰" כיכב בסיוטי‰ם ˘ל ‡זרחי י˘ר‡ל ˘ח˘˘ו 
מ˙י ינח˙ו טילים ˘ל נסר‡לל‰ בכל מ˜ום במ„ינ˙ 
י˘ר‡ל, ‰רב‰ מעבר לחיפ‰. ‰˙˜˘ור˙ ‰לכ‰ בע˜־

בו˙ ‰ˆיבור וˆיטט‰ ‡˙ ‰נ‡ום ˘וב ו˘וב.

בין ל"פ לתרגילי הטעיה
˘ל  ‰רוב‰  על  ל‰˘פיע  יכול  ל‡   ‰˙‡ "‡ם 
‡ויבך, ‰˘פע על ‰‡ˆבע ˘לוחˆ˙ על ‰‰„˜". ז‰ו 

‰רˆיונל מ‡חורי ‰לוחמ‰ ‰פסיכולו‚י˙.
מ˙וכנן  ˘ימו˘  ‰י‡  פסיכולו‚י˙  לוחמ‰ 
ב˙עמול‰ ובפעולו˙ פסיכולו‚יו˙ מ‚וונו˙, ˘מט־
ר˙ו ‰עי˜רי˙ ל‰˘פיע על ‰„עו˙, ‰ר‚˘ו˙ ‰יחס 
ו‰‰˙נ‰‚ו˙ ˘ל ˜בוˆו˙ עוינו˙, כ„י לסייע ל‰˘‚˙ 
מטר‰ ל‡ומי˙. ‰ל"פ מכוונ˙ לפ‚יע‰ במורל, ‰ן 

˘ל ‰כוחו˙ ‰לוחמים ו‰ן ˘ל ‰עורף ‰‡זרחי.
יו„עים ‰יטב ˘לˆ„ ‰מלחמ‰ ‰˜ינ־ בי˘ר‡ל 
טי˙ (‰˜ונבˆיונלי˙), ‰רי ˘‰מלחמ‰ על ‰˙ו„ע‰ 
ריטי˙. "‡י ‡פ˘ר לנˆח ר˜ ב‡מˆעו˙ לוחמ‰  ‰י‡̃ 
ספ˜,  לל‡  "‡בל  ר‡˘י,  „"ר  ‡ומר  פסיכולו‚י˙", 
‰לוחמ‰ ‰פסיכולו‚י˙ מ˘מנ˙ ‡˙ ‚ל‚לי ‰מערכ‰".
"‰˙ר‚יל ˘ל ˆ‰"ל ˘נוע„ ל‚רום לחיזב‡לל‰ 
לח˘וב ˘י˘נם פˆועים מירי ‰נ"ט, מ‡˙‚ר ‡˙ ‰ח־

לו˜‰ ‰˜ל‡סי˙ בין ‰טעי‰ ללוחמ‰ פסיכולו‚י˙", 
‰סביר ל˙˜˘ור˙ „"ר רון ˘לייפר, מומח‰ ללוחמ‰ 
ב‡וניברסיט˙  ל˙˜˘ור˙  ‰ספר  מבי˙  פסיכולו‚י˙ 
‡רי‡ל. "ב‰טעי‰ ‡נחנו מ˘˙מ˘ים לˆורך ‰טעיי˙ 
מ˜בלי ‰‰חלטו˙ ˘ל ‰‡ויב, ו‡ילו בלוחמ‰ פסי־

כולו‚י˙ מ˘˙מ˘ים על כל ˜‰ל יע„ ˘‡נחנו רוˆים 
כ„י ל˜„ם ‡˙ מטרו˙ ‰מלחמ‰. מ‰ ˘˜ר‰ ז‰ יו˙ר 
‰י‡  ‰פסיכולו‚י˙  ‰לוחמ‰  ‰טעי‰.  ˘ל  לכיוון 

‡נחנו  ‡ומר̆  ל חיזב‡לל‰,̆  „וו˜‡ יו˙ר מ‰כיוון̆ 
ליט,  ‰ו‡ ירˆ‰. פר˘˙ ‚לע„̆  נ‰י‰ „רוכים כל זמן̆ 
למ˘ל, ‰יי˙‰ לוחמ‰ פסיכולו‚י˙ ˘ל חמ‡ס ו‰י‡ 

˜רע‰ ‡ו˙נו ל‚זרים במ˘ך חמ˘ ˘נים".
ולו־ ˘"‰טעי‰  ומסביר  ממ˘יך  ˘לייפר  „"ר 

חמ‰ פסיכולו‚י˙ ‰ן ˘˙י „ו˜טרינו˙ ˘ונו˙ ‡ח˙ 
מ‰˘ניי‰, ‡בל חופפו˙ ב‡ו˙ו מ˜טע ˘ל ˘ימו˘ 
˘ימו˘  ‰י‡  ˆ‰"ל  ˘ל  ‰מ„יניו˙  בפסיכולו‚י‰. 
זו  ול„ע˙י  ‰פסיכולו‚י˙,  בלוחמ‰  מ‡ו„  מסוי‚ 
י˘  ‡בל  ‰זמן,  כל  בכך  ‡מורים ל‰˘˙מ˘  טעו˙. 
מזו‰‰  פסיכולו‚י˙  לוחמ‰  כי  עמו˜  מ‡ו„  פח„ 
בז‰  ע˘ו  ‰נ‡ˆים  ‚ם  טוטליטריים.  מ˘טרים  עם 
˘ימו˘, ‚ם ‰˜ומוניסטים ו‚ם ‰‡סל‡מיסטים. ‡נ־

חנו ל‡ מזו‰ים עם כ‡ל‰ מ˘טרים. זו עו„ מור˘˙ 
מ‰ˆב‡ בימיו ‰ר‡˘ונים – ל‡ ל‰˘˙מ˘ בלוחמ‰ 
מ˘˙מ˘ים  ‡נחנו  כי   ‰˘˜ טעו˙  זו  פסיכולו‚י˙. 
 ‰˙‡ ובברזל  ב‡˘  בר‚˘.  במ˜ום  ובברזל  ב‡˘ 
‡ל‰  ˘ל  ולנינים  לנכ„ים  ‚ם  ‰סכסוך   ˙‡ מנˆיח 
‰רב‰  פסיכולו‚י˙  לוחמ‰  וחבל.  מכך,  ˘נפ‚עו 

יו˙ר זול‰ ל‰פ˜‰ ול˘ימו˘".
לוחמ‰ פסיכולו‚י˙ ל‰ט־ בין  ‡ח„ ‰‰ב„לים 

פסיכולו‚י˙  "לוחמ‰  ‰‡לימו˙.  מרכיב  ‰ו‡  עי‰, 
‡ינ‰ ‡לימ‰. ב‰טעי‰ כן מ˘˙מ˘ים לע˙ים ב‡־

לימו˙, ו˙ו˜פים. י˘ פ‰ ‰ב„ל מ‡ו„ ‚„ול, ‡בל ז‰ 
במי˘ור ‰‡˜„מי. ב‰יסטורי‰ ˘ל ˆ‰"ל ‰יו כמ‰ 
מ˜רים ˘ל לוחמ‰ פסיכולו‚י˙, למ˘ל במלחמו˙ 
במבˆעים  בעז‰  ו‚ם  ו‰˘ניי‰,  ‰ר‡˘ונ‰  לבנון, 
‰יי˙‰  ‰מטר‰  ‰‡ל‰  ‰מ˜רים  ברוב  ‡בל  ˘ונים. 

ליˆור ‰˙נ‰‚ו˙ רˆוי‰.
כיˆ„  ‰˜רין  ˆ‰"ל  בעז‰  ‰מבˆעים  "ב‡ח„ 
ו„„ ‡˙ ‰סיוע ‰‰ומניטרי ומחל˜ ‡ו˙ו ר˜  חמ‡ס̆ 
למ˜ורבים. ‡בל זו ר˜ ‡יזו˘‰י ‰כ˘ר˙ לבבו˙, ל‡ 
‰לוחמ‰  מיי„י˙.  ˜ונ˜רטי˙  מטר‰  ˘יבי‡  מ˘‰ו 
‰פסיכולו‚י˙ מסייע˙ ללוחמ‰ ‰ר‚יל‰. ככל ˘עו־
כך עול‰ ‰מ˘˜ל ˘ל ‰לו־ יור„˙,  ˆמ˙ ‰לחימ‰ 

חמ‰ ‰פסיכולו‚י˙. ‡בל ב„רך כלל מי ˘מ˘˙מ˘ 
בלוחמ‰ פסיכולו‚י˙ ‰ו‡ ‰ˆ„ ˘חל˘ יו˙ר פיזי˙.

ו„וו˜‡  י˘ר‡ל ב‡ויבי‰,  זילזל‰  במ˘ך ˘נים 
פסיכולו‚י˙.  בלוחמ‰  ‰יטב  ל‰˘˙מ˘  י„עו  ‰ם 
טכנו־ נחו˙ים  ˘‰ערבים  ‰נח‰  רווח˙  מ‰  מ˘ום 

לו‚י˙ ו‡סטרט‚י˙, ‡בל זו טעו˙ ‡יומ‰. למע˘‰, 
בלוחמ‰  ב˘ימו˘  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˜„ים  חיזב‡לל‰ 
ˆירף  ˘נ‰,  מע˘רים  יו˙ר  לפני  כבר  פסיכולו‚י˙. 
‰ˆטרף  ‰ו‡  למחבלים,  ˜רבי  ˆלם  חיזב‡לל‰ 
„רום  (ˆב‡  ˆ„"ל  מוˆבי  ˘ל  ל˙˜יפו˙  ‡לי‰ם 

‰כיבו˘. ‰˙מונו˙  ע„  ו˙יע„ ‡˙ ‰לחימ‰  לבנון) 
‰יו מ˙פרסמו˙ מ‰ר מ‡„ ומביכו˙ ‡˙ י˘ר‡ל.

˘נים  כבר  מ˘˙מ˘ים  וחמ‡ס  חיזב‡לל‰ 
מ˜פי„ים  ‰ם  ‰יטב.  ערוכים  בסרטונים  ‡רוכו˙ 
ב˙חום,  מ˜יפ‰  ‰כ˘ר‰  ‰מחבלים   ˙‡ ל‰עביר 
כחל˜  מˆמי˙ים,  מ‰ם  מברי˜ים,  נ‡ומים  ובונים 
ל‡ מ„ובר ר˜ בסרטון פ‰,  מ˘יט˙ ‰˙˜יפ‰. ‡ל‡̆ 
˘˜ופי˙ ˘ם. ‰‡ימפרי‰ ‰˙˜˘ור˙י˙ ˘ל חיזב‡־

לל‰ מוכוונ˙ על י„י חי„˙ ˜˘רי ‰‰סבר‰, בר‡˘‰ 
יועˆו ˘ל  ‚ם  עפיף, ‰מ˘מ˘  מוחמ„  ח‡‚'  עומ„ 

נסר‡לל‰ לענייני ‰סבר‰.
במל"מ,  עמי˙  מ‡יר  ע"˘  למו„יעין  ‰מרכז 
‰נרחב˙  ‰˙˜˘ור˙י˙  ‰˙˘˙י˙  "‰פעל˙  מפרט: 
כרוכ‰  ‡ל־מנ‡ר,   ıערו ובמרכז  חיזב‡לל‰,  ˘ל 
מיליוני  ˘ל  רבו˙  ע˘רו˙  ˘ל  ˘נ˙י˙  ב‰וˆ‡‰ 
‰‡ימפרי‰  ‰וˆ‡ו˙  מרבי˙  ל‰ערכ˙נו,  „ולרים. 
ל חיזב‡לל‰, וערוı ‡ל־מנ‡ר בכלל  ‰˙˜˘ור˙י˙̆ 

ז‰, ממומנים ע"י ‡יר‡ן".
למע˘‰, ‡ין עו„ ‡ר‚ון טרור ˘עו˘‰ ˘ימו˘ 
נרחב ועמו˜ כל כך ב˙˜˘ור˙. "מערכ˙ ‰‰סבר‰ 
ברחבי  נרחבים  יע„  ל˜‰לי  פונ‰  חיזב‡לל‰  ˘ל 
‰עולם ב‡רבע ˘פו˙. ˜‰ל ‰יע„ ‰מרכזי ‰ינו ˜‰ל 
יע„  ˜‰לי  עומ„ים  ‰˘ני  במ˜ום  ‰לבנוני.  ‰יע„ 
בעולם ‰ערבי/מוסלמי, ב„‚˘ על מ„ינו˙ ו‡ר‚ונים 
˙ומכי ‰ˆיר ‰‡יר‡ני, ובמ˜ום ‰˘לי˘י ˜‰לי ‰יע„ 
ברחבי ‰עולם (ב„‚˘ על מ„ינו˙ ‰מערב „וברו˙ 
‰לטיני˙,  ‡מרי˜‰  ומ„ינו˙  ˆרפ˙י˙  ‡נ‚לי˙, 
בחיזב‡לל‰  ‚ם  ‡ולם  ‰ספר„י˙).  ‰˘פ‰  „וברו˙ 
יו„עים ˘‰מסרים ˘ל ‰‡ר‚ון מ‚יעים ‚ם ל‡וזניים 
י˘ר‡ליו˙ ו‰ם מכוונים ‡ו˙ם ‡לי‰ם, ˙וך ‰˙‡מ‰ 

למנטליו˙ ‰י˘ר‡לי˙. כך למ˘ל,
נסר‡לל‰ ‰ו‡ רב ‡מן ב˘ימו˘ בל"פ, "‰נ‡ום 
˘ל  ‰רחפנים  ˙˜יפ˙  ל‡חר  מי„  נסר‡לל‰  ˘ל 
י˘ר‡ל, ‰י‰ נ‡ום מˆוין", ‡ומר „"ר ר‡˘י. ‰"חכו 
לו˘‰" נוע„ ל‰עמי„ ‡˙ ‰‡ויב, במ־ יום, יומיים,̆ 

˜ר‰ ז‰, י˘ר‡ל, בעמ„‰ נחו˙‰. ‰מ˙ינו ל˙‚וב‰ 
˘˙בו‡. ‡נחנו, חיזב‡לל‰ נחליט על ‰עי˙וי, על 

‰מי˜ום, על ‰‰י˜ף, ולכם ל‡ נו˙ר ‡ל‡ ל‰מ˙ין.
נ‡ומים",  ‰רב‰  עו„  י˙ן  במ˜לטים  "‰‡י˘ 
‡מר ‚ורם ביטחוני בכיר, ו„בריו פורסמו ב‰בלט‰ 
כ‡ל  לנסר‡לל‰  ‰‰˙ייחסו˙  ‰ערבי˙.  ב˙˜˘ור˙ 
‡ור   ˙‡ לר‡ו˙  ˘פוח„  בבונ˜ר,  ˘מ˙חב‡  ‰‡י˘ 
‰˘מ˘, מופיע‰ ‚ם ב„בריו ˘ל נ˙ני‰ו. ‰„ימויים 
‰ללו מ‚מ„ים ‡˙ נסר‡לל‰, ומ‚חיכים ‡ו˙ו ב˜רב 

‰לבנונים ו‡ף ב˜רב ˙ומכיו ‰˘יעים.

יוסי מנשרוף: 
"נסראללה חשף 
בכוונה תחילה 
רק שניים מתוך 
ארבעה. אם היה 
מודה שמדובר 
בארבעה, תג 
המחיר היה 
גבוה פי כמה, 
והפעולה הייתה 
חייבת להיות 
נרחבת עשרת 
מונים, והיא היתה 
גוררת תגובה 
ישראלית שאין 
לשער את סופה"
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יינתן למדינה הלבנונית, כך הזהירה  בריכוזים השיעים, אלא 
ישראל פעם אחר פעם, וכך הדגיש נתניהו רק בשבוע שעבר. 

הלבנונים רועדים מפחד, והם יודעים טוב מאד למה".
להפריד  ואין  הם  חד  וחיזבאללה  לבנון  ברור,  ההיגיון 
השלים  והוא  המדינה,  במנגנוני  שולט  חיזבאללה  ביניהם. 
זה מכבר את ההשתלטות הפוליטית שלו על המדינה. ארגון 
הטרור מחזיק בתיקים רגישים בממשלה הלבנונית, וגם הצבא 
הלבנוני כבר לא עצמאי )למרות החלטת 1701 שקבעה שיש 
לנטרל את חיזבאללה(. שמות מפקדים רבים בצבא, מוכרים 
של  הבית  נמל  הוא  ביירות  נמל  חיזבאללה.  אנשי  כשמות 
רגישות  טכנולוגיות  קודס  כוחות  מבריחים  אליו  חיזבאללה, 
מאיראן. כך גם שדה התעופה בביירות, בו שולט חיזבאללה 

ללא מיצרים, ועוד ועוד.

בשר תותחים איראני
"יש כאלה בלבנון שחושבים שאולי נסראללה איבד את 
זה", אומר ד"ר ראשי. ישראל מנסה כל העת לגרום ללבנונים 
לא  ביקורת  יש  ואכן,  לבנון.  מגן  לא  הוא  שנסראללה  להבין 

רקטנה על נסראללה בלבנון, ובעולם הערבי הסוני. רבים טוע
נים שמנהיג חיזבאללה עלול להמיט שואה על לבנון.

הביקורת על נסראללה נשמעת גם מתוך משפחות פעילי 
רחיזבאללה בלבנון. "ישנה תסיסה בתוך החברה השיעית בל

בנון", אומר ד"ר מנשרוף. הכעס על נסראללה עצום, אמהות 
בנינו  את  שלחת  למה  קשות,  שאלות  בנסראללה  מטיחות 
2,500 מחבלי חיזבאללה נהרר רלהילחם בסוריה ולמות שם? כ
גו בסוריה, וכר6,000 נפצעו. המשפחות השיעיות לא שוכחות 

ולא סולחות.
האיראנית",  בתקשורת  שהופיע  מידע  חשפתי  "בשעתו 

ראומר מנשרוף, "חיזבאללה לא רצה בשום אופן להיכנס למ
לחמה בסוריה. היה זה בר2011, לפני הופעת דאע"ש. חמינאי 
זימן את נסראללה וכפה עליו, למרות רצונו, לשלוח את מחבלי 
חיזבאללה להילחם בסוריה. במשך שנתיים שמר נסראללה על 
הסוד הכמוס, איש בלבנון לא ידע שבני המשפחות השיעיות 
בלבנון, מחבלי חיזבאללה, מתים בסוריה, במלחמה לא להם. 
רק  בגלל "שפעת חמורה".  או מתו  בסוריה,  נקברו  ההרוגים 
נסראללה  בנה  דאע"ש,  מפלצת  כשהתעוררה  שנתיים,  אחרי 
כדי  בסוריה,  להילחם  הבנים  שעל  והסביר  חדש,  נרטיב 

שדאע"ש לא יפלוש ללבנון. כך הפך נסראללה את המלחמה 
למלחמת דת, שיעים מול סונים".

נס בתימן,  חיזבאללה  מחבלים  נהרגים  אלה,  בימים  רגם 
ראללה משקר ולא מספר, מפחד המשפחות השיעיות בלבנון. 
"שאבתי את הנתונים ממשרד האוצר האמריקני, שפרסם את 
בתימן.  החות'ים  המורדים  את  שמדריכים  המפקדים  שמות 

מדובר באנשי חיזבאללה מלבנון".
להימדד  חייבת  שלו  תגובה  שכל  היטב  יודע  נסראללה 

רבפלס. תארו לכם שמחר בבוקר יפיל חיזבאללה מטוס ישרא
לי, וטייס יפול בשבי. בהפוך על הפוך, לא יהיה מדובר בהישג 
במיגרנה  אלא  ראש,  בכאב  לא  ואפילו  לחיזבאללה,  גדול 
יבין שהוא  יודע שהוא משחק באש, הוא  איומה. "נסראללה 
ראשי.  ד"ר  אומר  לבנון",  ראש  ועל  ראשו  על  עופרת  הפיל 
נגדו,  הישראלית  לרטוריקה  היטב  מאזין  חיזבאללה  מנהיג 
כבד  יהיה  שהמחיר  הפנים  הוא  משמעית.  וחד  אלימה  והיא 

מנשוא, ולכן הוא מרסן את עצמו ואת אנשיו.
"אם נסראללה היה יכול, הוא לא היה מגיב", אומר ד"ר 
מנשרוף. "הוא פוחד פחד מוות ממלחמה מול ישראל. אלא 
שהוא לא מחליט בעצמו, אלא שפוט של משמרות המהפכה, 

אין לו כושר קבלת החלטות עצמאי".
ואין לשכוח את הבוס שיושב הרחק באיראן, שממש לא 
איראן  בר2006.  וחיזבאללה  נסראללה  התנהלות  את  אהבה 
והיא  האיסלאמית,  המהפכה  בייצוא  עתק  הון  השקיעה 
מחמשת את חיזבאללה ליום פקודה כפרוקסי שלה. מלחמה 
של חיזבאללה עם ישראל בעת הזו, ממש לא מתאימה לה. 

סולי והן קאסם  הן חמינאי  רהאדונים האיראנים הקשוחים, 
מאני, לא יאהבו קריזה פתאומית של נסראללה, שלא תהיה 
להילחם  מנדט  לחיזבאללה  אין  למעשה,  איתם.  מתואמת 

בישראל.
הפומביות שישראל נתנה לסיכול מתקפת הרחפנים, כמו 
גם השתיקה כהודאה עם המתקפה על מתקן הטילים המדויקים 
מירושלים  שמרוחקים  למאזינים  גם  מכוונות  זרים(  )מקורות 

1,742 קילומטר, הרחק באיראן.
מהם  יש  ללחם,  רעבים  ואף  מובטלים  באיראן  המונים 
שאפילו מנותקים ממים, פלח ניכר מהמשק האיראני מושבת 
הזעם,  גם  כמו  באיראן,  והתסיסה  היאוש  דבר.  מייצר  ולא 
באיראן  שהממשל  הסיבה  זו  הקרקע.  לפני  מתחת  רוחשים 
מידע  של  וואקום  ועל  מידור,  על  לשמור  מאודו  בכל  מנסה 
על  אינפורמציה  רסיס  כל  מרוחקות.  בחזיתות  המתחולל  על 
הכספים האדירים שמשקיעה איראן בסוריה, בלבנון ובתימן, 

מתסיס את האיראנים שקוראים: "תעזבו את סוריה ולבנון, די 
עם עזה ותימן; איראן תחילה".

הנה סיבה מרכזית לאינפורמציה המפורטת שישראל זורה 
הסרטונים  החברתיות.  ברשתות  בעיקר  ומפיצה  עבר,  לכל 
גם  כמו  סוריה,  עיראק  בגבול  התקיפות  על  הפרטים  ופרטי 
המתקפה בסוריה ובלבנון, שם נהרגו פעילי חיזבאללה ונפגעו 

היישר בפרצופיהם של האירא ראינטרסים איראנים, הולמים 
נים. הם נחנקים מהסנקציות, מדשדשים בביצת העוני, המצב 
הכלכלי נורא; והממשל מתעדף את חיזבאללה הרחק לפניהם, 
ומשקיע כספים דמיוניים בפרויקטים כמו טילים מדויקים. אם 

יש סיכוי להתקוממות ומרידה, זה הסיכוי.

המטרה: מתחם אימאם עלי
נסראללה עם הגב אל הקיר, הוא איבד מעוצמתו בחברה 
נהרגו  פעילים  אלפי  בעשן,  עלה  המנהרות  פרויקט  השיעית, 

רהרחק, בסוריה ובתימן. איראן כבר לא מממנת כבעבר והסנ
קציות חונקות.

השבוע  מוותרים.  לא  וחיזבאללה  איראן  הכל,  ולמרות 
באזור  בסוריה,  ענק  בסיס  בונים  אלרקודס  כוחות  כי  נחשף 

רהעיירה בוכאמל, בסמוך מעבר הגבול לעיראק. מדובר במי
משטר  שבשליטת  שטח  בין  בקפידה,  שנבחר  אסטרטגי  קום 
אסד לשטח שנשלט על ידי המיליציות השיעיות בעיראק. אין 

ספק שמדובר בנוכחות איראנית משמעותית באזור.
לווין,  צילומי  על  המתבססות  המומחים  הערכות  פי  על 
מוצב "מתחם אימאם עלי" יאוכלס באלפי חיילים, כלי רכב 
מדויקים.  מונחים  טילים  ובעיקר,  תחמושת,  ומחסני  צבאיים 
לאחרונה,  שנבנו  חדשים  בניינים  בחמישה  יוצבו  הטילים 
הצפוןרמערבי  בחלק  התמונות,  לפי  עפר.  בתלוליות  והוקפו 
של הבסיס הוצבו 10 מחסנים, כמו גם מבני אחסון טילים. בר
הבנייה במהלך החודשים  לסיים את  יהיה  ניתן  כי  ISI אמרו 
ניתן  יהיה  הבנייה  סיום  לאחר  קצר  זמן  בתוך  וכי  הקרובים, 
להפוך אותו לפעיל. על פי מומחי ביטחון, זו הפעם הראשונה 
שבה צבא איראן בונה בסיס בסדר גודל כזה בסוריה, ובמרחק 

של פחות מר200 קילומטרים מעמדת צבא ארה"ב.
האם תוכל ישראל להבליג לאורך זמן? "ישראל לא תוכל 

רלהשלים עם טילים מדויקים שמטווחים נקודות רגישות במדי
נה. החל מבתי הזיקוק, דרך הקריה, נמל התעופה בן גוריון ועד 
הכור בדימונה", אומר ד"ר מנשרוף. נראה שאם חיזבאללה לא 
יוותר על הפרויקט השאפתני שלו, ישראל תאלץ לעשות את 

העבודה במקומו.
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שנאה שפתחה לו את הדלתות בחוגי השמאל, עדיין הוא נתפס 
רכימני קיצוני, גם בתקופה בה ישב באופוזיציה יחד עם המפ

לגות הערביות הוא לא הצביע יחד איתם ומגוחך היה לראות 
כיצד ליברמן הצביע אז עם הקואליציה נגד הצעות אי אמון 

שהגישו ח"כים ערביים, רק בגלל שהן הוגשו ע"י ערבים.
ועוד לא דיברנו על כך שבכחול לבן עצמה מצהירים שלא 
ימהרו לשבת בממשלה הנתמכת ע"י הערבים. אבל נניח, נניח 
שנשתמש בכלל הברזל האומר שהכלל היחיד בפוליטיקה הוא 
שבפוליטיקה אין כללים, נניח שהמציאות תגבר על כל דמיון 
והצדדים יסכימו לשותפות כל שהיא למען האינטרס העליון 

רשל הפלת נתניהו, במצב כזה אכן יכול להתחולל מהפך של
טוני בישראל ועליית ממשלת שמאל וערבים, ללא המפלגות 

החרדיות.
רמדובר כאמור בסיכוי קלוש מאוד, אבל חשוב להבין שמ

דובר כאן במצב שלא היה במערכות בחירות קודמות. הפעם, 
לשינוי  להביא  יכול  לליברמן  הליכוד  בין  העמוק  הסכסוך 
דרמטי בתמונת הגושים בישראל. על פי ניתוח הסקרים וניתוח 
תוצאות האמת של הבחירות האחרונות, ליברמן מהווה לשון 
מאזנים ואם הוא יחליט ששנאת נתניהו גדולה מבחינתו יותר 
משנאת הערבים, הדבר יקום ויהיה. בכחול לבן מבינים אם כן 
שהם צריכים לחבק את ליברמן מצד אחד אבל מצד שני לספח 

ממנו קולות כדי להיות המפלגה הגדולה.

על חודו של מנדט
רהסיטואציה בימין היא כמעט זהה. גם שם מבינים שמל

חמה על כל הקופה ותוצאה על חודו של קול יכולה להכריע 
או לכאן. הליכוד חייבת להיות המפלגה  את הבחירות לכאן 

הגדולה ולעקוף את כחול לבן כדי לקבל את המנדט מהנשיא. 
הימין  מפלגות  את  יצטרכו  הם  זה  שאחרי  ביום  שני,  מצד 

גדולות וחזקות כדי לבנות קואליציה יציבה.
עוצמה  שמפלגת  והבינו  מצב  הערכת  ערכו  בליכוד  גם 
כבר  הם  פייגלין  איום  את  הימין.  לגוש  סכנה  מהווה  יהודית 
הסירו בכך ששכנעו אותו לוותר על המירוץ לקנאביס ולכיסא 
בממשלה, תמורת הבטחה לקנאביס והבטחה לכיסא בממשלה. 
יהודית  מעוצמה  הנשקף  האיום  את  לבחון  עברו  מכן  לאחר 

והחליטו שמדובר באיום לא פחות חמור.
בשל כך הוחלט להסיר את הכפפות ולנהל קרב לכיבוש 
סקרי  לפי  כי  אמר  בליכוד  בכיר  גביר.  מבן  מנדטים  וסיפוח 

רעומק שערכה המפלגה, כמות המצביעים לעוצמה יהודית עו
מדת על כשניים וחצי מנדטים, מה שאומר שהם רחוקים מאוד 
מאחוז החסימה ואי אפשר לסמוך עליהם לחיזוק קואליציית 
וחצי מנדטים  כאן שניים  יש  ולכן  גביר.  בן  כפי שטוען  ימין 
בצהרים  חמישי  ביום  שפורסם  סקר  כי,  )אם  לטמיון  שיירדו 
ב'ערוץ הכנסת', נתן בפעם הראשונה סיכוי ש'עוצמה' תעבור 

את אחוז החסימה, אבל מדובר בסקר בודד ובנתון חריג(.
יהדות  בין  שנחתם  בהסכם  גם  היא  נתניהו  של  התקווה 
התורה לקהילות בציונות הדתית, הסכם שייתן פתח לחרד"לים 
רבים להעביר את התמיכה שלהם למפלגה חרדית ולמנוע את 
בזבוז הקולות הללו למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.
המסקנה המתקבלת מניתוח תמונת המצב החדשה היא לא 
פחות ממטרידה ואולי אף מסוכנת. כשיצאנו לבחירות חוזרות 
אגו  על  רק  הבנויות  מיותרות  בבחירות  שמדובר  היה  נדמה 
התגלגלו  הדברים  אולם  בהן.  מהותי  צורך  מבלי  ואינטרסים 
היסטורי,  למהפך  יביאו  הללו  הבחירות  ודווקא  שיתכן  לכך 
אחרי שממשלת ימין שכמעט קמה וניצבה, לא הצליחה לקום 

רק בגלל סכסוך קטן ואישי.
היא  יותר  הגבוהה  שהסבירות  בכך  להתנחם  אולי  ניתן 
יחזור  והמנדט  ממשלה  להקים  יצליחו  לא  ולפיד  שגנץ 

רלנתניהו. במצב כזה כחול לבן תתפורר מהר מאוד וכפי ההער
כות נתניהו ימצא שותפים חדשים מגוש השמאל מרכז ויכניס 

אותם לממשלתו.
גורמים בכחול לבן אמרו לנו השבוע כי פירוק המפלגה לא 
עומד על הפרק. לטענתם מדובר ב'חלום של עיתונאים', וכי 
המפלגה סובלת אמנם ממתחים פנימיים אבל לא תתפרק כל 
כך מהר. במציאות, קשה לראות מדוע המפלגה הזאת תמשיך 
יחד, הרי גם במידה והם יצליחו להקים ממשלה, הרי שיהיה 
בקואליציה  שותפות  כסיעות  להתנהל  קל  יותר  הרבה  להם 
אין  שכבר  הזאת  המכבידה  האחדות  על  לשמור  הצורך  בלי 
בה צורך. על אחת כמה וכמה אם הם יבינו שנכשלו ופניהם 
את  ימצא  מהם  אחד  כל  שבוודאי  הרי  לאופוזיציה,  מועדות 
או  לקואליציה,  דרך  ולמצוא  עצמו  את  לפחות  להציל  הדרך 
לכל הפחות לחיים נוחים יותר המשוחררים מכבלי השותפות 

המעיקה.
חלום ממשלת האחדות עליה חולם ליברמן גם הוא רחוק 
של  בפרישתו  זאת  מתנות  השמאל  שמפלגות  משום  מיישום 
נתניהו, מה שלא הולך לקרות. כך שהסיכוי של נתניהו להקים 
ממשלה הוא סביר יותר אבל לא ודאי. הניצחון לא מונח בכיס 
מובן  היה  לא  הניצחון  הקודמות  בבחירות  כבר  הליכוד,  של 
מאליו והמצב חמור עוד יותר בבחירות הללו. בפעם הראשונה 
כמה  מזה  הראשונה  ובפעם  חוזרות  לבחירות  שיצאנו  מאז 
סכנה  בפני  עומד  באמת  הימין  גוש  בחירות,  מערכות  וכמה 

והמשך קיומו לו כלל לא ברור.
כחלק בלתי נפרד מזה, קיים הצורך לשמור על המפלגות 
החרדיות גדולות וחזקות מתמיד, אם הרצון הוא לראות אותן 
שותפות גם בממשלה הבאה. לא מדובר בקמפיין הפחדה אלא 
יכולות להיות  בניתוח אמיתי של המצב. המפלגות החרדיות 

רלשון מאזנים ולהיות חלק מהקואליציה רק אם הן תהיינה גדו
לות ומשמעותיות מספיק ויחסכו מראש הממשלה את הצורך 

לחפש פתרונות יצירתיים בקרב שותפים חדשים.

לגדול או לחדול

התרגיל וה'פטפטת'
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