
כרמון יי7א ד״ר »

נכח הלא החסר
 האיראני. האיום מול ישראל מדינת של האסטרטגיה בשינוי הצורך את מחזקים בצפון האחרונים האירועים

בטהרן הרתעה לייצר שתצליח זו לא היא בלבנון, האזרחית התשתית הרס שתגרום צבאית, פעולה

 המדיני הדרג שמקדמים ■■^אסטרטגיה
 איראן עם בעימות הישראלי ■והצבאי

 ב״החזרת איום - בצפון !וחיזבאללה
 מאסיבי הרס ידי על האבן" לתקופת לבנון

 רבים נפגעים וגרימת אזרחיות תשתיות של
 יעילה לא וגם מסוכנת - הלבנונית באוכלוסייה

 ובהו״ל בארץ מקצועי משקיף לכל ברור לדעתי.
 לשגר חיזבאללה איום ומימוש בצפון שמלחמה

 ארוך, לטווח טילים אלפי עשרות ישראל לעבר
 מטרות לעבר מדויקים טילים כולל וקצר, בינוני

 אזרחיות תשתיות להרס יגרמו אסטרטגיות,
 בקרב יותר, ואולי מאות רבים, ונפגעים מאסיבי

ישראל. אזרחי
 טילים אלף 120־100 של העצום הארסנל

 לחיזבאללה לעביר דאגו בזמנו, וסוריה שאיראן,
 אלא לבנון, על להגן נועד לא - השנים במשך
 כדי לישראל קרובה איראנית טילית זרוע לייצר

הגרעי התשתית תקיפת מפני אותה להרתיע
 היד השתלטות את לאפשר או האיראנית נית

 היזבאללה הנהגת זו, מבחינה לבנון. על באללה
 בהיבט בטהרן, מהמשטר נפרד בלתי חלק היא

האר פעילות אם גם והאסטרטגי, האידיאולוגי
 את מסכנת האחרונות, בשנים בסוריה זו כמו גון,

בפרט. והשיעית בכלל הלבנונית האוכלוסייה
 הרם שתגרום ישראלית צבאית פעולה לכן

אזרחים אלפי ומות בלבנון האזרחית התשתית

 הארגון, והנהגת איראן את להרתיע אמורה לא
 לא אם גם ישראל, את להשמיד במטרה הדבקים

לה מוכן יהיה האייתוללות משטר הקרוב. בסבב
 האזרחים את חיזבאללה, חיילי אחרון עד קריב

 מזבח על עצמאית כמדינה לבנון ואת הלבנונים
 וחסן שלו, העליונים האסטרטגיים האינטרסים

האיראני. הציווי לפי לפעול יהסס לא נסראללה
 לשנאה יגרום צה״ל ידי על לבנון הרס מאידך,

 השיעית, העדה של רק לא לדורות, ישראל נגד
 העדות והדרוזים; הנוצרים הסונים, של גם אלא

 מאזן את לשנות מסוימים, בתרחישים שיכולות,
מע חיזבאללה את ולסלק לבנון בתוך הכוחות

שלו. הכוח מדות
 תקבל לא הבינלאומית שהקהילה ספק גם אין

ות הישראלית המדיניות את נפש בשוויון
 הצבאית, הנזערכה את לסיים ישראל על לחץ

הכ השגת לפני ומורכבת, קשה תהיה שממילא
הפ לאחר בשטה. משמעותיים הישגים או רעה
 הדין הפרות נגד הבינלאומי המכבש האש, סקת

 יבודדו עם וברצח בטבח והאשמות הבינלאומי
זו. בזירה ישראל את שוב

 ישירות איראן את להרתיע צריכה ישראל לכן
 למנוע לא ואם ההרסנית, הצפון מלחמת מפני
הב תרחיש את למנוע לפחות - לגמרי אותה
 האיום ישראל. לעומק טילים אלפי ירי של להות

הבי ובראשן איראן, ערי על להיות צריך הצבאי

 של מאסיבי ירי של מחירו את שתשלם טהרן, רה
 צריך האיום ישראל. על חיזבאללה בידי טילים
האוכלו שתקבל מקיפה בהסברה מלווה להיות

המדינה. שברשות הכלים כל על האיראנית סייה
 הגישה את שמחזקת היסטורית דוגמה ישנה

 המנהיג חומייני, אייתוללה הזו. האסטרטגית
 האסלאמית, הרפובליקה של הראשון העליון
 העקובה המלחמה שנות שמונה סיום על החליט

 כישלון לאחר רק ,1988 בשנת עיראק עם מדם
כל של החולשה הרבות, ה״סופיות" תקיפותיה

 ידי על קטלניות הפצצות של וגל המלחמה כלת
 של והאפשרות איראן בירת על סקאד טילי 520

הר מהקורבנות כתוצאה נוספים. רבים נפגעים
 חומייני אותה. נטשו הבירה מתושבי 30%כ־ בים,

 את לשתות כדי ששרדתי אני "אומלל אז: הכריז
המורעל". הגביע

הנפג למספר מאוד רגישים האיראנים
 בעיקר בסוריה, המוצבים כוחותיהם בקרב עים

 מעדיפים הם ולכן המהפכה, משמרות יחידות
לוחמי אלפי עשרות לשם ולשגר לממן לגייס,

 שהמהומות לציין גם חשוב שיעיות. מיליציות
 על פרצו באיראן לאחרונה שהתרחשו העממיות

המ וקריאות במדינה הקשה הכלכלי המצב רקע
 לסוריה, המלחמתי הסיוע את להפסיק פגינים

בתימן. ולחותים לחיזבאללה
נפ השר רק הישראלית הפוליטית במערכת

 עקבית "לחימה בעד לאחרונה התבטא בנט תלי
 במטרה התמנון", ראש ואיראן. קורס כוחות נגד

 משך את לקצר למלחמה, הסבירות את לצמצם
 אדם. בחיי ולחסוך עלינו תיכפה אם המערכה

הצו את מחזקים רק בצפון האחרונים האירועים
 האיום מול ישראל של האסטרטגיה בשינוי רך

 ישראל שממשלת לציין יש זאת, עם האיראני.
 האדומים הקווים בהגדרת טובה בצורה פעלה
והוכי ולבנון לסוריה האיראנית החדירה מפני

 הצהרותיה.• מאחורי עומדת שהיא במעשים חה
 למדיניות במכון בכיר חוקר הוא הכותב
 במכון מחקר ועמית )ICT( טרור נגד

 במרכז )IPS( ואסטרטגיה למדיניות
הרצליה הבינתחומי

r m לדורות, ישראל נגד לשנאה יגרום צה״ל ידי על לבנון הרס 
 הנוצרים הסונים, של גם אלא השיעית, העדה של רק לא

 מאזן את לשנות מסוימים, בתרחישים שיכולות, העדות והדרחים;
שלו הכוח מעמדות חיזבאללה את ולסלק לבנון בתוך הכוחות


