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מטרתהאתהשיגהלאפומפאו

ההסתמכותגםנכשלהוכמוה
נתבנימיןהממשלהראש

טראמפ.דונלדידידועלניהו
בעמודהמשך

עמוד 1



הראלעמוס

מעמודהמשך

עלהבליגההבריתארצות

האיראניותהתקיפותסדרת

ספטבאמצעשבהןשהחמורה

למתקנינרחבנזקגרמהמבר

האמריקאיםסעודיה.שלהנפט

אוטומטיתכמעטמהטלהלבד

לאגםנוספותסנקציותשל

השלבלנוכחמגדרםייצאו

הגרהסכםהפרותהרביעי

שלשוםאיראןהחלהשבועין

האורניוםהעשרתחידוש

לצנטריפוגותגזהזרמתמצעות

התתקרקעיהגרעיןבמתקן

הפעלתלצדבפורדווהממוגן

ומהירותחדשותצנטריפוגות

פומפאואתמולאמרבכךיותר.

הפרי"טווחמקצרתאיראן

נשקלייצורהפוטנציאליצה"

האמריקאיהמודיעיןגרעיני.

האפשרותלהתהיהכימעריך

משנה.פחותבתוךכןלעשות

שהממגליםהאיראניםמנגד

מייחדיםובלבנוןבעיראקפגינים

ביעדיוהולךגדלמקוםלהם

כברבעיראקשלהם.חאה

הרוגיםמפגיניםמ052יותרנו

צלפיםמיריפצועיםואלפי

והמיהביטחוןכוחותפעילים

שלבעידודההשיעיותליציות

עוסקתהמחאהאמנםאיראן.

ובאבטלההשלטוןבשחיתות

מוכעסאליהנלווהרחבת

המקומיותהמיליציותעלפגן

מאפיהכנופיותכמעיןהפועלות

מוההאשמותחלקסחטניות.

אנטיוקריאותאיראןכלפיפנה

נהפכודגליםושריפתאיראניות

בהפגנות.נפרץלחזון

אודיבמילואיםאלוףמשנה

למדיניותמהמכוןאבנטל

הבינתחומיבמרכזואסטרטגיה

באתרהשבועכתבבהרצליה

שפרצה"המחאהכיהמכון

שבהובלבנוןבעיראקבעוצמה

במזרחהמשטריםלכלוהזכירה

לאבאזורהטלטלהכיהתיכון

ההיסטורי"מהלכהאתמיצתה

הכלכהיסודשבעיותמשום

והדמוגרפיותהחברתיותליות

טועןאבנטלבעינן.נותרו

מנהיגיאתמכניסהשהמחאה

רקע"עלספיגה.לכוננותהאזור

אתלמקדהמשטריםצפוייםזה

חשבוןעלפנימההלבתשומת

השליטהאתלהדקחוץסוגיות

אמצעיאתולהעמיקבמדינה

והדיכוי".הפיקוח

היהחודשלפניאםלדבריו

לרכובמצליחהשאיראןנדמה

שלבדרישההיתרביןהגלעל

להוציאהשיעיותהמיליציות

האמריקאייםהכוחותיתרתאת

היוצרות.התהפכוכעתמעיראק

האינטרברוראלה"בנסיבות

והןבעיראקהןהאיראנייםסים

הדריבסכנה.נמצאיםבלבנון

העדתיתהשיטהאתלבטלשה

המדיבשתיהכוחחלוקת

נקואיוםמציבהע"ה

והנכסיםההשפעההאחיזהדות

הנשקעלוקונקרטיתאיראןשל

המיליציותושלחיזבאללהשל

נתושממילאסוגיההשיעיות

פנימית".במחלוקתנה

המוהתריעשעברבחודש

תפניתבדברהישראלידיעין

נחוהחלטההאיראניתדיניות

מהכלעללהגיבשהתקבלה

שינויתוךישראליהתקפילך

המדינות.שתיביןה"משוואה"

אפשלפעולהחששנלווהלכך

עיראקממערבישראלנגדרית

אושיוטוטילימל"טיםמתקפת

בשתידיברנתניהומתימן.אפילו

ארוטיליםתשתיתהזדמנויות

בתימקימיםשהאיראניםטווח

בטשהכוונהבדיעבד

להפעלההיאהקרובהזמןווח

כמואחריםאמצעיםשלשרית

האדוםביםספינותכלפיטילים

הטיליםפריסתנ"מ.טילייריאו

מתוכחלקנראיתהמסלולתלולי

עתידית.איראניתכנית

היעדרלפילפחותשעהלפי

הערביתבתקשורתהדיווחים

האוויריותהתקיפותכינראה

בסוריהלישראלהמיוחסות

האחבחודשייםחדלוועיראק

המלחמותביןהמערכהרונים.

מתנהלתאינהכברמב"מ

נוהלהשבובקצבזובחזית

האשימהזאתלעומתבעבר.

בתקיפתישראלאתאיראן

האדוםביםשלהנפטמכלית

הודיעווהשבועשעברבחודש

ביםהשיטנתיבכיהאיראנים

ניכרחלקהמשמשהאדום

בטוחאינוהנפטמתעשיית

כברשלדבריהםלאחרלתנועה

כאלה.התקפותשלושספגו

הנו"בנסיבותכותבאבנטל

בעיבריתהובניכשאיראןכחיות

היאמתקפהתחתנמצאיםראק

מתחומהלפועללהוציאתתקשה

מציאותישראל.נגדנקמהמהלכי

שםלסוריההזרקוראתמחזירהזו

להתיותרטוביםכליםלישראל

המלתימןאוהאיוםמודד

"ייתכןלהערכתורוחקת".

הגרעיןבתחוםגובראיראניקוד

אזוריות".פרובוקציותחשבוןעל

תנאיעלאהבה

שחורפהשאיןללמדבאזהכל

איראןאתהביסהלאישראלולבן.

כשסיכלהוחציכשנהלפני

שלחובבנייםמשהוניסיונותרת

לאוגםנקמהלפיגועיסולימאני

במקכשרקהאחרוןבספטמבר

מפגיעתצבאיאמבולנסחמקרה

חיזבאללהשלנ"טטילישלושה

לבנון.בגבולאביביםמושבליד

תבוסהלפניעומדתאינהגםהיא

כעת.ודאיתמלחמהאו

השגויהההסתמכותועדיין

האיראניתבשאלהטראמפעל

למגבנוגעשאלותמעלה

הישבימיןשבנובאווירדלים

הרפובליקאיהנשיאסביבראלי

טראמפחודשים.כמהלפנירק

תנאיללאאהבהלנתניהוסיפק

כישלונותיושניעדלפחות

במערכותהממשלהראששל

אתהעבירהשנההבחירות

לירוהאמריקאיתהשגרירות

ישראלבריבונותוהכירשלים

הבריתמנגדהגולן.רמתעל

לאחרשבאההנשיאעם

קודמועםהמהדהדותהמריבות

לנתניהועלתהאובמהברק

המפלגהעםהיחסיםבקלקול

התמיכהובריסוקהדמוקרטית

קיוואםבישראל.הדומפלגתית

האמהנשיאלגייסבימין

שטחיבסיפוחלתמיכהריקאי

שזונדמההמערביתהגדה

לפחותלחכותשתצטרךיוזמה

הבאותהבחירותלאחרעדשנה

הברית.ארצותלנשיאות

הברכההכוללבחישוב

הולכתלנתניהוטראמפביא

דווקאלמדי.כקלושהתבררת

הסהבשולייםשתואראובמה

ישראלכשונאהימיןשלרוריים

הביהסיועהסכםשחתםהוא

מתנגדיעשור.לעודטחוני

המחלושאילוליטענוניהו

אפהיההגרעיןהסכםעל

יותרגבוהסיועממנולקבלשר

דולרמיליארדל8.3מעבראף

אובושובסוכם.שעליהםבשנה

עודלישראלשהקציבהואמה

לתוכניותדולרממיליארדיותר

מערכותורקטותטיליםליירוט

יותרלהןלהזדקקעשויהשהיא

החדהפניםלנוכחבעתידויותר

התיכון.המזרחולובששהולךשות

תודעתיערפל
ארץבמוזיאוןהכניסהבקומת

השבועהתקייםשבוישראל

הפייקהשפעותעלמיוחדכנס

בעיראקלהסתתרעשויהבינתייםישראלכלפיאיומיהאתמממשתשאיראןהסיבה

וקביעתבפיקוחהצורךעולההתודעהלמלחמותהכוחבכלמתגייסשצה"לבשעהובלבנון

אזריהלפרשתלהפוךמאיימתבדרוםגזענינופךבעלתוקטטהבתחוםגבולות

בהמתנהנקמה

הברכההכוללבחישוב
טראמפדונלדשהביא
ומתבררתהולכתלנתניהו
למדיכקלושה
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הביטהתודעהוקרבותניוז

כרתערוכתהלאומי

מהןבאחתנושא.אותוסביבזות

טראהנשיאאיורנראה

ekaF eulaV הכותרתולצדומפ

הנשיאשלשילובומזויף.ערך

כמעטבתערוכההאמריקאי

בעיעתהחייםאנחנונמנע.

הוריקןטראמפעידןשלצומו

התופבמרכזהעומדוהנשיא

גםאחתובעונהבעתכשהואעה

וגםמזויפותחדשותמפיץ

התקאמצעיבהפצתןשים

כשליו.אתהחושפיםשורת

שלמשותפתיוזמההכנס

לאומיביטחוןלמחקריהמכון

SSNIהאמריקאיראנדמכון

זימןהבריטיקולג'וקינגס

במטרההמדינותמשלושמחים

חדשמחקרתחוםלתארלנסות

אינטנסיביסיקורלמרותיחסית.

ההתעבתקשורתאירועים

בארצותבבחירותהרוסיתרבות

בבריטניההעםובמשאלהברית

התעמולהמאבקיהברקזיטעל

ועודלחיזבאללהישראלבין

רקזוהוחדשותמרכזיותתופעות

לאעתהגםאחדות.שניםלפני

העיביןההפרדהקוויברורים

והמסהמודיעיני

התודעה.במלחמותחרי

התודעהמאבקאתשמחבקמי

פקוובעינייםפתוחותבזרועות

הרצה"ל.הואלרווחהחות

דוברנשאאתמולהפתיחהצאת

רונןתתאלוףהיוצא

להכתיראפשרשהיהנדמהליס.

המשכותרתבווריאציהאותה

סטריינג'לאב""ד"רהסרטשלנה

לפחדלהפסיקלמדתיאיך

התודעתית.המלחמהאתולאהוב

דוגשורההציגמנליס

ששיאןהאחרונהמהתקופהמאות

בספטמברלאביביםהיריבפרשת

לוהיוולפיוהצבאשרקחהפעלול

חיזבאללהמטיליפצועיםכביכול

אצלתודעתיערפלליצורבמטרה

עלממחשבותאותוולגמולהאויב

שהראנוספתתקיפת

בנפגעים.לישראלעלתהלאשונה

נדוןשלאמההצליחה.ההטעיה

ביחסיהפעולהפגעהכמהעדהוא

הישלתקשורתהצבאביןהאמון

ישפיעואיךולציבורראלית

צה"לגרסאותאמינותעלהדבר

תפרוץ.זואםהבאהבמלחמה

שלוהציגלשעברצה"לדובר

לשימושמרכזייםנימוקיםשה

תוךתודעתייםבמהלכיםמוגבר

החברתיותהרשתותעלהישענות

לאישראלואםהשתנההעולם

בפעולותתודעתימרכיבתשלב

מוגאפקטתשיגהיאפיזיות

ובשםנמצאיםכברהיריבים

ישמקדימיםמהמקריםחלק

פשוטו"זהשגיבשוביכולותראל

מעוהרשתיתהפעילותעובד"

השניהצדאתמדרבנתשיחררת

ששרטטהמטרותומשיגהלהגיב

הביטחון.מערכתלעצמה

אךמשקל.כבדיטיעוניםאלה

עלכיצדלקבועחשובפחותלא

הפעילפקחוהצבאהמדינה

קוויםלעצמםולהציבהזאתלות

במעמותרשאוליאדומים.

אסורהאויבמולמורכבתרכה

הטעיהלמהלכישיתורגם

דוגמההישראלי.הציבורגד

בפרדווקאנראתהלכךטובה

שמהןבחו"להאחרונותשיות

המוקהילתיוצאיחשדעלה

יחידהובפרטהישראליתדיעין

השתמשוהיוקרתית

שלמפעולהושיטותכנולוגיות

מטרותלהשיגכדימדיםעלדו

בפליגבלושלעתיםמסחריות

ומרחבמוקשיםשדהלים.

שכמעטנראהעתהשלעתסוכן

הדעת.אתעליונותןאינואיש

הפיךבלתי
לוחמיםשלמעצרםפרשת

אחריהחרדיהנח"למגדוד

בתחבדואימתדלקנמרצות

לתשומתבינתייםזוכהבנגבנה

התכלימוגבלת.ציבורית

עלפעםמדימדווחיםקשורת

החשודיםשלמעצרםהארכת

הזדהותהפגנותועלבפרשה

אבלמקיימים.החייליםשהורי

יותררבענייןבהשישנדמה

משקפתשהיאמשוםבעיקר

שעוררההתגובותשלישירשך

החיילאזריהאלאורפרשת

בחברון.גוססמחבלב6102רג

בעמודהמשך

מנוסשאיןנדמה
שלשהתוכניתמהמסקנה
מקסימליללחץפומפאו
נכשלהטהראןעל

סלמי/איפיוהידצילום באחרונההתמעטובסוריהלישראלהמיוחסותהתקיפותכינראההשבוע.בטהראןוארה"בישראלנגדמחאה
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