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קונצ־אוטוריטהבימינוקיימתאם
נזואלית

$TS1$קונצנזואלית$TS1$
$DN2$קונצנזואלית$DN2$ומדינאות,ביטחוןבנושאי

)במיל׳(האלוףספקללאהיא
הייחודימעמדואתגלעד.עמוס

התפקידיםבגללדווקאלאוקנה
בעיקראלאכיהן,שבהםהבכירים

כאןנגוללתכףעליהם.שהותירהאצבעטביעתבשל
שכרתוהדמיםבריתשלוהמקומםהמדהיםסיפורהאת

הנוצ־הפלנגותעםהדגולים""מדינאינוה-08בשנות

ריות

$TS1$הנוצריות$TS1$

$DN2$הנוצריות$DN2$,בשםאחדמאמ"ן,וחצוףצעירקציןואיךבלבנון

אתלנתקודרשהבכירהפיקודמולנאבקגלעד,עמוס

הזה.ההרסניהקשר

שלהאדירהתרומתואתיותרטובלהביןכדיאבל

לכללהתבונןחשובישראל,מדינתלביטחוןהאיש

היש־השקיעהשלפנימהימיםשירותו:מסלולאורך

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$אגףכראשכהונתודרךעוברהלבנוני,בבוץ

הסועריםהאינתיפאדהבימיממשיךבאמ"ן,המחקר

בעשורוכלהבשטחים,הממשלהפעולותמתאםבהיותו

במשרדהמדיני-ביטחוניהאגףכראשהאחרוניםוחצי

ואומץאנליטיתיכולתהואלכולםשווהצדהביטחון.
בקול.זאתלומרלחשושולאספקלהטיללב

ואתאמת,בזמןלושמעובדיוקלאאמנםבלבנון

אולםממלכתית,חקירהועדתבפנילהשמיענאלץדבריו

שלודלתםיותרבכירותבמשרותכשנשאיותר,מאוחר

הצליחגלעדעבורו,פתוחההייתהההחלטותמקבלי

הפיךבלתינזקפוטנציאלעםאסטרטגיותטעויותלמנוע

מסתכןעצמומצאאחתפעםרקמאז,המדינה.לביטחון

ל׳מערכת׳:הלעומתיתעמדתובשלבתפקידו
כראשאולמרטאהודשלכהונתובשלהיקרהזה

אשלהפסקתהמגעיםעלאחראישהיהגלעדממשלה.

שאולמרטלשמוענדהםיצוקה׳,׳עופרתמבצעבתום

מצדהתחייבותגםיכלולשההסדרהאחרוןברגעדורש

המש־שליט.גלעדהחיילאתלאלתרלשחררחמאס

מעות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$קריסתהייתההמדיניהדרגלדרישתהיחידה
בפומבילצאתהחליטגלעדהאש.שלוחידושהההבנות

הערוץמניהולוהודחננזףובתגובהרה"מעמדתנגד
המצרי.הערוץמניהולאותווהדיחכךעלבוהמצרי.

לפנילאהביטחון,למשרדהוחזרשהתנצלאחרירק

אולמרט.עלזאתכפהברק,אהודדאז,הביטחוןששר

במסגרתכיהןעצמוגלעדטעות:לכםתהיהושלא

עלישראלממשלתמטעםהרשמיכאחראיגםתפקידו
הפו־מההתנהלותבשונהאולםוהנעדרים,השבויים

פוליסטית

$TS1$הפופוליסטית$TS1$

$DN2$הפופוליסטית$DN2$בעלשפעמיםהפוליטי-מדיניהדרגשל
לזכותכדירקהגיוניותלאדרישותלהציבנאלץכורחו

הפריביל־אתהייתהלאגלעדלעמוסהמוןבאהדת

גיה

$TS1$הפריבילגיה$TS1$

$DN2$הפריבילגיה$DN2$;המשימותלהשלמתמחויבעצמוראההואהזאת

האימפולסיבית,שהדרישהוכשהביןעליו,שהוטלו
והיאריאליתאינההחייללהחזרתפופוליסטית,סלש

חששלאהשחרורבמאמציוהןבהסדרההןתפגע

עמדתו.אתולהביעעליוהממונההדרגנגדלצאת

השי־אתמנוסה.מאודמנוסה.הגון,ישיר,הוא.כזה

עור

$TS1$השיעור$TS1$

$DN2$השיעור$DN2$לחייםהגבוהותהמיליםביןהפערעלהראשון

המדיניהדרגאתשכנעמישהובלבנון.למדעצמם

שותפיםלהיותיכוליםהנוצריותהפלנגותשלוחמי

כדיפוליטית,להםלסייעראויולכןשלנואסטרטגיים

למדינתלבנוןביןשלוםלהסכםיביאוהיוםשבבוא

אתמצאהישראלמדינתבפועל,קרה.לאזהישראל.

לפיבעקיפיןומסייעתהלבנוניתבביצהשוקעתעצמה

וילדים,נשיםמפשע,בחפיםאכזריטבחלבצעלנגות
ושתילה.סברההפליטיםבמחנות

עםהקשראתאהבלאהראשון,מהרגעגלעד,

האכזריות,אתראההואנוצרית.קבוצהאותהמנהיגי

המ־והמצגותהגבוהותהמיליםאתובעיקר,הרברבנות,

רשימות

$TS1$המרשימות$TS1$

$DN2$המרשימות$DN2$הצבאיתהיכולתוחוסרהמעשחדלותמול

הואלישראלים.שניתנוהבטחותאותןכלאתליישם

ליבםעלולדברלהסבירדרךבכלשניסההיחידהיה

ואגו־אינטרסנטייםבגורמיםשמדוברהקברניטיםשל

צנטריים,

$TS1$,ואגוצנטריים$TS1$

$DN2$,ואגוצנטריים$DN2$להםמעניקהשישראלהסיועהיוםשבבוא

נפלודבריואבלשלה,מטרותיהלהגשמתיסייעלא

ערלות.אוזנייםעל
ואכ־נוקבקצר,בתהליךאצלישהתגבשה"המסקנה

זר",

$TS1$,"ואכזר$TS1$

$DN2$,"ואכזר$DN2$קנהמשענתהןשהפלנגות"הייתה,אומר,הוא

בדיעבדלאאמת,בזמןהזההתנ"כיהביטוירצוץ.

גיליתיאניהפלנגות.שלומדויקאמיתיתיאורהוא

והתרעתי.אמתבזמןזהאת

ה-08,שנותבתחילתכבראיתם,המגעים"בכל

מקרוב.אותםראיתיכיבהם,האמנתילאפעםאף
מספריםהיוהםמדהימות.ביכולותלהתפארנהגוהם

שוםשאיןהבנתיאניאבליעמידו.שהםדיוויזיותעל

האמי־יכולותיהםלביןשלהםהרהבדבריביןמתאם

תיות.

$TS1$.האמיתיות$TS1$

$DN2$.האמיתיות$DN2$כלומר:איקס,השקףעלמסמניםשכשהםטענתי

למח־אפילוערךשווהלאזהחטיבה,שלטקטיסימן

לקה.
$TS1$.למחלקה$TS1$

$DN2$.למחלקה$DN2$שלהםליומרותסיכוישוםאיןאחרות,במילים

היהמסוגלים.היולאפשוטהםלוחמים.כוחותלהפעיל

שלימהשיחותחיילים.בלירקמפואר,כללימטהלהם

מחויבותשוםלהםשאיןגםהבנתיהנוצריםמנהיגיעם

אותנו".לסבךהולכיםושהםישראלכלפי

ההודנהתולדותקיצור

הואהציבורי.מהשירותפרשמשנהיותרקצתלפני

ומכהןואסטרטגיה׳למדיניות׳המכוןבראשכיוםעומד
הבינתחו־במרכזשנה,מדיהמתקיים,הרצליהכנסכיו"ר

מי

$TS1$הבינתחומי$TS1$

$DN2$הבינתחומי$DN2$.כשברקעמקיימיםאנחנועימוהשיחהאתבהרצליה
לזודומה-משהובמתכונתחמאם,עםהסדרהמאמצי

הצפוניוכשמהגבולכעשור,לפנימולוהובילשאותה

אינושהאויבומלמד,ומתחזקההולךעמוםרעשעולה

וכוחותיוהסוריםהיואלושםהיהכשגלעדלרגע.נח

ערפאתשל"גמלחמתשלסיומהאחריערפאת,של

נותרהאיוםאבלחיזבאלה.הגיעובמקומולתוניסגורש

איום.אותו

עזה.עםעושיםמההיאלכולנושמציקההשאלה

סבביאחת,והתנתקותגדוליםמבצעיםשלושהאחרי

שיביעלפניהתבערה.בלוניגםכמונמשכים,הרקטות

לשר־מבקשהואהנכון,לפתרוןבאשרעמדתואת

טט

$TS1$לשרטט$TS1$

$DN2$לשרטט$DN2$מגרעותיהןהשונות,החלופותשללדמותןקווים

ויתרונותיהן.
כמובןיכלולזההרצועה.כיבושהיאאחתחלופה

"השא־תיכבש.עזההתחתונהבשורהאבלרביםנפגעים

לה

$TS1$השאלה"$TS1$

$DN2$השאלה"$DN2$,"להוציאנצטרךאנחנוהלאה?"מהגלעד,אומרהיא

העזתית.הכלכלהאתלשקםכדימיליארדיםמכיסנו

)בתקופהבשטחיםהפעולותמתאםשניםמספיקהייתי
שאיןלדעתכדיי"י(,הרש"פ,בידיעודנשלטהשעזה
משהוזהצבאי.ממשללהטילהיכולתאתלישראלכרגע

המשימה,אתשיקבלומימחדש.להקיםצריךשאתה

הצבא.זה

אתולהכיןלהתאמןבמקוםהמג"דים,אז?יקרה"ומה

ובריריונס,בח׳אןברפיח,בעזה,ישלטולמלחמה,צה"ל

נו־אבטלהעםלהתמודד?יצטרכוהםמהועםאל-בלח.

ראה,

$TS1$,נוראה$TS1$

$DN2$,נוראה$DN2$תשתית.ומערכותקריסתביובבחשמל,במים,מחסור

וגרועבעזה,כעתשקורהרואיםשאנחנומהכלבקיצור:

ברגעלישראליעזרולאהבינלאומייםהארגוניםכייותר.

סיכוי".איןעזה.אתכובשתשהיא

מהםולבקשלמצריםלפנותהשנייה:לחלופהעברנו

לאפם",שואפתיקרהשזה"הסבירותעזה.אתהםשיכבשו
לשם".ייכנסולאלעולם"הםפוסק.הוא

מאזןלאבונפנהאולילא.ואנחנולאהמצריםאז

2007עדשםהיההריהואלשם?לשובממנוונבקש

ונעבירהרצועהאתנכבושאנשיו;אתגירששחמאסעד

הפלסטינית?לרשותעליההשליטהאת

מאזןשאבו"מכיווןפוסק.הואאפשרי",לאזה"גם
היש־הטנקיםכידוניעללרצועהישובשלאהודיעכבר

ראליים.

$TS1$.הישראליים$TS1$

$DN2$.הישראליים$DN2$עמוםאומרהזאת",מההצהרהנתעלםאםוגם

עודכללעזהתיכנסלאהפלסטינית"הרשותגלעד,

לכהןיסכיםלאמאזןאבומנשקו.מתפרקלאוחמאם
לשםיחזורהואאםוחיזבאלה.לבנוןממשלתשלבמודל

המ־עלמלאהביטחוניתשליטהלושישבתנאירקזה

תרחש

$TS1$המתרחש$TS1$

$DN2$המתרחש$DN2$."ברצועה

זאת?בכלעושיםמהאז

קונץלצעריאיןחמאם,עםהעימותשל"במקרה
התפיסהבעבר.שעשינוכפיהסדרותהואהפתרוןפטנט.

מרגישיםהםשבהשבתקופהאומרתחמאםשלהדתית

התארגנותלצורךזמןפסקליטולרשאיםהםחלשים,

השתנהלאישראלאתלהשמידשלהםהחזוןמחודשת.

עםשלוםלהסדרהצעהלשוםיסכימולאהםולעולם

טווח,ארוכתאש)-הפסקתלהודנהאבלישראל.מדינת

יהיוכןהםאותם,משרתשזההזמןובפרקבעיתויי"י(

חתום,מסמךמולייעשהלאזהאז,וגםלהגיע.מוכנים

למצרים.שיינתנופהבעלבהבנותאלא

גלעד,האלוףאומרהסדרה",עלמדברים"כשאנחנו
שלדעתזמןלפרקהפעילותאתלהפסיקהיא"הכוונה
לנועיוכלזהכוח.לבנותכדיאותוצריךהואחמאס

פעמיםכמהעשיתיאנישנים.לכמהחודשיםכמהבין

שתיווכוהמצריםבאמצעותתמידחמאס.עםהודנה

הסדרשלהמטרהחמאס,מבחינתחמאס.לביןבינינו

לכך.מעברבמשהומדוברלאלעולםהפוגה.הוא:כזה
חלש,אניעודכלזו:היאאצלםהפוגהשלהמשמעות
שובשאניברגעשמריי.עלושוקטהאשאתנוצראני

ההסכם,אתמפרשאנילאזההמצב.אתמשנהאניחזק,

ישראל.עםהסכםיהיהלאולעולםאיןחמאסמבחינתכי

חולשה.שלעמדהמתוךזמניתרגיעהזוהסכם.לאזה

תלוי.זמן?כמה

הודנה.הייתהיצוקהעופרתלפנידוגמה:לך"אתן

למ־סולימאן,עומרהמצרי,המודיעיןשראותיזימןואז

שרדו

$TS1$למשרדו$TS1$

$DN2$למשרדו$DN2$חזקיםשאתםסבורלאחמאםכך:ליואמרבקהיר
הודנה?!׳יותרשאיןהיאהמשמעות׳אזלואמרתייותר.

המ־חכמה׳.מפגיןאתה׳יפה,בציניות:ליהשיבוהוא

שכתי

$TS1$המשכתי$TS1$

$DN2$המשכתי$DN2$:שיפרוץהיאמדבריךהשנייה׳המסקנהואמרתי
אמרוסולימאןאותנו׳.יתקפוהםכילבינם,בינינועימות

הוסיף:הואואזחכמה׳.יותרעודמפגיןאתה׳עכשיולי:
נגמר׳.זההודנה.יותראיןתטעה,׳שלא

לחמאסכמהעדההרתעה.עלבנויהכללומר:"רוצה

באותוישראלאתתופסהואכמהועדלהפסידמהיש

כל־מסיבהחולשהמזההשהואברגעכחלשה.זמןפרק

שהי

$TS1$כלשהי$TS1$

$DN2$כלשהי$DN2$חלופותאיןעזהמוללכן,הלחץ.אתמגבירהוא

בחלופהלבחורועלינוגרועות,חלופותאלאמנצחות

ההכלה".שהיאגרועה,הפחות

שולטתמאסעודשכלהואאומרכעצםשאתהמה

שנים?לכמהאחתבמקלטיםנכלהאנחנובעזה

ביןהזמןפרקאתלהגדילהיאשלנוהמטרה"אמת.
כךכלבאופןאותולהכותאחרות:במיליםלסבב.סבב

ושההתארגנותיותרארוךלזמןתשרודשההרתעהקשה,

המשחק.שםזהיותר.ממושכתתהיהשלוהמחודשת
היהוחמאםאיתן׳׳צוקמבצעשכשהסתייםזוכראני

ועלתהמאודכבדהיהבעזהההרסקשה,בצורהמוכה
הסכם?עלאיתנוחותמיםלאהםלמההשאלה:

מה?אזנו,הסכם.עליחתמושהםנניחאמרתי:"אני

יחש־שהםזמןכלההסכםאתיכבדוהםמשהו?ישנהזה

בו

$TS1$יחשבו$TS1$

$DN2$יחשבו$DN2$שאנחנושירגישוברגעאותויפרווהםחזקים,שאנחנו

לשנותו.אפשרשאידברוזהואותנומתעביםהםחלשים.

אינוהואחתוםשהסכםשמאחרהיאהמסקנה"לכן,

צבאיממשלעליהולהטילעזהאתולכבושמעשי,דבר

היחידההאופציהישראל,מדינתעלנוראנטליהיה

עםויחדאותם,לבודדאותם,להרתיעהכלה:היאכרגע

יתדרדר".לאההומניטרישהמצבהזמןכללדאוגזאת

לרמאללהעזהבין
שרביןהסכםבלונדוןנחתם,1987בשנתשם,אי

ירדן,מלךחוסייןלביןפרסשמעוןהישראליהחוץ

ידי־שלבביתוהשנייםביןחשאיתפגישהבמהלך

דם

$TS1$ידידם$TS1$

$DN2$ידידם$DN2$כהבנהשנוסחההסכם,מישקון.לורדהמשותף

עמוד 1



לוועי־מסגרתהתווההממשלות,שתילאישורהכפופה
דה

$TS1$לוועידה$TS1$
$DN2$לוועידה$DN2$לסכסוךפתרוןלמציאתהאו"םבחסותבינלאומית
ועדותבאמצעותהפלסטיניתולסוגיההישראלי-ערבי

נציגותמולישראלתדוןמהןשבאחתבילטרליות,

ירדנית-פלסטינית.

כלו־הירדנית;׳האופציהאתלקדםנועדההסכם

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$לשלוטתחזורירדןממלכתשלפיוהרעיוןאת

כלשהי,במתכונתבשטחיםהפלסטיניתבאוכלוסייה
יש־מדינתעםשלוםחוזהעלירדןתחתוםובמקביל

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$המשלחתבמסגרתייוצגהפלסטיניהענייןכיסוכם

לאאש"ףנציגיוכיהבינלאומית,לוועידההירדנית

חו־עםהפגישהאתשיזםפרם,בוועידה.ישתתפו

סיין,

$TS1$,חוסיין$TS1$

$DN2$,חוסיין$DN2$שמיריצחקהממשלהראששלאישורואתקיבל

שונות.מטרותהיולשנייםאולםהפועל,אללהוציאה

הירדנית;׳האופציהאתבהתלהבותקידםפרםבעוד

בינלאומיתשוועידהחששובעיקרממנההסתייגשמיר

לאינטרסיםהמנוגדפתרוןישראלעללכפותעלולה

אותו.לזנוח

ערפאת?עללראשונהשמעתמתי

,74בשנתכבראליוהתוודעתיבאמ׳ץ"כקצין

הואלימיםהטרור.בנושאשעסקמדורראשכשהייתי

עדהמקצועיים,חיישלהכותרתמגולותלהיותהפך

אפילואבלהאישית.ברמהעליהשפיעשזהכךכדי

כש־אשמשאחדשיוםלעצמיתיארתילאבחלומותיי

ליח

$TS1$כשליח$TS1$

$DN2$כשליח$DN2$בכירות.בדרגותאליו

ראיתיאותה.וחירבהרםכיצדבלבנון"ראיתי

אתוראיתיריבונית.מדינהבתוךבירהבנההואאיך

להרחיקכדימשם.הוציאשהואהנוראיםהפיגועים
סגניםשניבאמצעותפעלהואמהטרורעצמואת

האחדהחייםביןלאכברשניהםבמיוחד,אכזריים

והשניפנים,פיגועיעלאחראישהיהג׳יאהד,אבוהוא

׳ספט־ארגוןאתשהקיםאיאד,אבוח׳לף,סלאחהיה

מבר

$TS1$׳ספטמבר$TS1$

$DN2$׳ספטמבר$DN2$מטרותנגדהפיגועיםעלאחראישהיההשחור׳

מידהאמותקבעוהאלההשנייםבחו"ל.ישראליות

איתם,המגעים"בכל
שנותבתחילתכבר

לאפעםאףה-08,

ראיתיכיבהם,האמנתי

נהגוהםמקרוב.אותם

ביכולותלהתפאר

היוהםמדהימות.

דיוויזיותעלמספרים

יעמידו.שהם

90?לאשצילום:גלעדעמוסבמיל׳האלוףפטנט".קונץלצעריאיןחמאס,ע?העימותעול"במקרה

אותם.ראהשהואכפישלה

שמירהממשלהראשאתפרסעדכןלארץ,שובועם

עצמו,פרסשלעדותולפיסירב,אולםההסכםבדבר

"מחששההסכםשלעותקהממשלהלראשלהעביר

אתלטרפדהחליטששמירלכךשגרםמהלהדלפות",

לארצותארנםמשהאמונואישאתשלחהואהמהלך:

עלשולץ,ג׳ורג׳המדינהמזכירעםלהיפגשהברית
ארצותשלבניסיונהרואהישראלכילולהבהירמנת

להתערבותפסולניסיוןשלוםועידתליזוםהברית
הפנימיים.בענייניה

קולות,בשנימדברתישראלשממשלתבזמןוכך,
היוזמה.אתלקדםשלאהאמריקאיהממשלהעדיף

רובהושגלאאולםהקבינט,בפניהוצגאמנםההסכם

הירדנית;׳האופציהאתלקדםניסהעודפרסלאישורו.

ומןההסכםשלמגוויעתומאוכזבחוסיין,המלךאולם
ספוריםחודשיםבה.מתמיכתונסוגבמעמדו,הפגיעה

ובהמשךהראשונה,האינתיפאדהפרצהמכןלאחר
ריבוניתתביעהכלעלמוותרתירדןכיחוסייןהודיע

המערבית.בגדה

רבין,ליצחקשמירהפסידשבהן,92בחירותאחרי
חשאיומתןמשאלנהלואש"ףישראלנציגיהחלו

הכרהשכללהעקרונותלהצהרתהובילאש"ףבאוסלו.

העםשלכמייצגיםערפאת,יאסרובמנהיגו,בארגון

הביתמדשאותעלנערך,93בספטמברוכך,הפלסטיני.

יש־ביןהשלוםהסכםעלהרשמיהחתימהטקסהלבן

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$.לפלסטינים

תיארהשדרןאיךהיטבזוכרואני11כבןאזהייתי

וכיצדהמסמךעללחתוםערפאתשלההתמהמהותאת

בוודוחקבונוזףמובארק,חוסנידאז,מצריםנשיא

תחזורהזאת,אזוטריתהלכאורההאנקדוטהלחתום.

היהשערפאתשיוכיחווריאציותבמספרעצמהעל

מעולםהתכווןולאבטרורשדבקמרצחיםרבונותר

לטבחועדמטוסים,מחטיפתהחללפיגועים,חדשות

במינכן".הספורטאים
מלבנון,שיצאוהאכזריותהטרורפעולותהתגברות

להכניסלהחלטהבירושליםהמדיניהדרגאתהביאה

מארגונוולנקותההארזיםארץלתוךצה"לכוחותאת

לכךלהביאמסויםבשלבהייתההמטרהערפאת.של
הסכםויכוננוהשלטוןאתלידיהםיקבלושהפלנגות

ישראל.ממשלתעםשלום

מלב־מלחמהאותהשלבסיומהסולקאמנםערפאת

נון

$TS1$מלבנון$TS1$

$DN2$מלבנון$DN2$הראשיתמהדלתהגיעהואבהמשךאבלתוניס,אל

לירוש־הסמוכהרמאללהאלישראל;מדינתתוככיאל

לים.

$TS1$.לירושלים$TS1$

$DN2$.לירושלים$DN2$,הארכי-טרוריסטעלדוקטורטשבאמתחתוגלעד

במנהיגינו,אזשאחזהמהאוטופיהנחתרווהלאהזה,

ובחרהשתנהשהאישכךעלהאופטימיתומהמחשבה

בשלום.

אסטרטגיתחשיבהערפאתשלבמקרה"הייתה

אותודוחקאתהשכאשר"נכוןאומר.הואמוטעית",

ברחהאישהריהצבאית,ברמהבופוגעאתהמלבנון

יצאמהאבללתוניסיה,צרפתיתמלחמהספינתעל

לרמאללה?"להגיעלונתנהישראלכשבסוףמזה,לנו

לכאן?להגיעלואפשרואכןלדעתךלמה
אופיולגביהבנהואימסוכנותאשליותבגלל"זה

היההואאישיבמגעכיהזה.האיששלהמתועבהרצחני,

בתוניסיה,ה-09בשנותאליומגיעכשהייתינחמד.מאוד

אותו,פגשתישבהםאחריםמקומותמיניובכלבעזה,

היהאיתוהאישיהמגעחביב.אדםשלרושםעשההוא

׳למהבנוכחותיפרסלשמעוןאמרהואאחדיוםמדהים.

זהאתשמעתיתת-אלוף?׳לאהואגלעדאלוף־משנה

מהשני,מצדמחמיא.זהאחד,מצדמבושה.והתפלצתי

הזה?הנתעבמהאישהמלצותצריךאני

גלעד.עמוסמנתחפסיכולוגית",הינה"הבעיה
ממדינתמנהיגעלמודיעינימסמךקורא"כשמנהיג

ש7*המוטיבציה

שלארקלאחיזבאלה

היאאלאנפגעה,

ליום.מיוםמתעצמת

סופגתשאיראןהמכות

אתמגבירותמישראל,

שהפעילותוככלהלחץ

יגדלוכןתתרחבשלנו

התגובה".ניסיונות

והמרחקאותולפגושיכוללאהריהואכלשהי,אויב
מהנכון.באופןהמודיעינילחומרלהתייחסלומאפשר

הואאיתוכשנפגשנואחדשמצדערפאת,כאןשאין

סיפרהמודיעיניהחומרשניומצדוכובש,מקסיםהיה

כדיהפסקהללאפעילהואאיךלגמרי.שונהסיפור

הלקחישראל.אזרחינגדאסטרטגייםפיגועיםלייצר
עםאישיתכימיהלקייםיכולשאתההואמערפאתשלי

שלך.השיפוטכושרעלישפיעשזהאסוראבלמישהו,
עםשנוצרהביטחוניהתיאוםהתחתונה,בשורה

בגדה.לשקטהובילאוסלואחריהרש׳׳פ

הע־נכון.אולי"זהגלעד,אומר"ברטרוספקטיבה",

ניין

$TS1$העניין$TS1$

$DN2$העניין$DN2$אילוהרוגים.1,000שלבחייהםלנועלהשזההוא

לגמ־שונההיההסיפורמאזןאבועםהיהנחתםההסכם

רי

$TS1$לגמרי$TS1$

$DN2$לגמרי$DN2$מההיגיון:ההפךמתנהליםתמידאיכשהואנחנואבל
כוללממושכות,ושיחותומתןמשאניהלנוערפאתעם

שהואמאזן,אבואתואילונתניהו,הממשלהראש

מיועםמחרימים.אנחנופרטנר,כןמערפאתבשונה

עםמדבריםאבלאמנם,בעקיפיןמדבריםכןאנחנו

הזוי.זהחמאם.

טרור.נגדמאזןאבוחיים,דרךבטרורראה"ערפאת

עצמו.אתאוהבהואכיאלאאותנואוהבהואכילא

והטעותהצוררים,מגדוליהיהזאת,לעומתערפאת,

דם.מאודבהרבהלנועלתהאותובהערכתנו

היינולאאוסלוהסכםשבלישאומריםכאלה"יש

אניאבלאליהם,שהגענוהנפלאיםלהישגיםמגיעים

דו-קיוםלהיותיכוללאנוראה.טעותהייתהשזוחושב

לנהליכוללאאתהשלום.לביןהמוניאזרחיםרצחבין

בטרורמאבקולנהלטרוראיןכאילולשלוםומתןמשא

כזה".דבראיןשלום.תהליךאיןכאילו

המנהרהבקצהחושך

ערפאתשלעזיבתועםשהתרחשנוסףדברויש

המהפ־ומשמרותחיזבאלההגיעובמקומולבנון.את

כה

$TS1$המהפכה$TS1$

$DN2$המהפכה$DN2$,טרורבפעולותהתמקדלחיזבאלה,בניגודאש"ף

וחדירותהתאבדותפיגועיבאמצעותישראלבשטח

כוחואתממקדחיזבאלהואילוהארץ,בצפוןליישובים

כיוםנמצאיםטווחארוכיטילים120,000בהתעצמותו.

הסיכולפעולותרקעעלהאחרונה,בשנהאבלבידיו,

איראן,הפטרוניתנגדישראלבהןשנוקטתהאקטיביות
מנהרותהתרחבה.הלבנוניהארגוןשלההיערכות

ישראל,מדינתשללאפהמתחתלחפורהארגוןהצליח
דולרים.מיליונישלאסטרונומיתבעלות

אש"ףשלהשיטהאתלשכללנועדו"המנהרות
שלגדוליםכוחותלישראלולהחדירה-08בשנות

אומרבגליל",יישוביםעלשישתלטוחיזבאלהלוחמי

גלעד.עמוס
המנה־לפרויקטלאחרונהממשלהיחשףלי"יצא

רות,

$TS1$,המנהרות$TS1$

$DN2$,המנהרות$DN2$שה־מוחלטתכמעטבוודאותלקבועיכולואני

צלחנו

$TS1$שהצלחנו$TS1$

$DN2$שהצלחנו$DN2$המנהרות.כלאתלהשמידי"י(שמים,)בחסדי

המוטיבציהטעות:מאיתנולמישהושתהיהאסוראבל

מתעצמתהיאאלאנפגעה,שלארקלאחיזבאלהשל

מגבירותמישראל,סופגתשאיראןהמכותליום.מיום

יגדלוכןתתרחבשלנושהפעילותוככלהלחץ,את

התגובה.ניסיונות

דבר"קרהאומר,הואהאיראנים",של"מבחינתם

זאתשמנצלומימוחצתתבוסהנחלדאע"שאדיר:

מגבולהשפעהמרחבלכונןשרוציםהאיראנים,אלו

מנסיםהםולכןהתיכון,ליםועדופקיסטןאפגניסטן

בריתםבעליעםיחדהסורית,הגולןברמתלהתבסס

בסיסיםהקמתכוללהשיעיות,והמיליציותחיזבאלה

שבשארהעובדהניצולתוךסורית,אדמהעלצבאיים

מהלהםוייתןשלטונוואתחייואתלהםחייבאסד

רוצים.שהם

ני־למרותלתמונה.נכנסיםהרוסיםבעצם"כאן

גודים

$TS1$ניגודים$TS1$

$DN2$ניגודים$DN2$לביןבינםפשוטיםלאדעותוחילוקיחריפים
השיעילגושחסותלתתהחליטוהרוסיםהאיראנים,

לאאנירוסיה.בתוךשיעיטרוראיןכימדוע?הזה.

והסיבהבמוסקבה.שיעייםגורמיםשביצעופיגועזוכר

שהיאסעודיה,משותףאויבלהםשישהיאהנוספת

למורדיםסייעהוגםארצות-הבריתשלבריתבעלתגם

שהםהןהאיראניםלגביהטובותהבשורותאסר.נגד

לתקוףמעזיםלאשהםהכוח,בבנייןעסוקיםכךכל
שקט׳;יחסיתהגבוללעכשיו,נכוןולכן,אותנו,
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