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 הסורית, הגולן ברמת בחשאי חיזבאללה פעל ארוכים חודשים במשך כי שלשום, הדרמטי הגילוי

 בישראל רבות תהיות עורר זו, בגזרה בישראל שתילחם חדשה חשאית יחידה להקים במטרה
 שאוספת שמה, הגולן תיק1 המסווגת, היחידה של קיומה דבר את בפומבי חשף צה״ל • ובעולם
 שאחרי ביום • סוריה צבא ובעמדות במקומיים ונעזרת הישראליים הביטחון כוחות על מודיעין

 ידע, לא באמת אסד האם היחידה, הקמת מאחורי עומד מה להבין: המומחים מנסים החשיפה,
הגולף? ׳תיק את ועולם עם קבל לפרסם בהחלטתה ישראל אותתה ולמי היחידה, מפקד מיהו

אד3ו א.
90פלאש דו״צ, צילומים:

ותצפיות. מעקבים
 צבא וכוחות או״ם כוחות
 קוניטרה במעבר ישראליים

 ישראל-סוריה בגבול
עוידאת באזל צילום: בגולן.

Flash90

 אלה - סוריה עם בגבול הגולן רמת , ןן
 וגורמים ׳אל־קעידה׳ דאע״ש, הסורים,

 זה - לבנון בגבול אחרים; רדיקליים
 עד חשבנו לפחות כך חיזבאללה. בעיקר £

 מתמודדת שעמם האיומים על העיתים, בצוק היום
הצפוניים. בגבולותיה ישראל מדינת

השתנתה: שהמשוואה דומה ששלשום אלא
 הלבנון השיעי הטרור ארגון צה״ל, של חשיפה לפי

 לייצר בניסיון זאת לגולן, גם ומגיע כנפיים׳ ׳פורש
ישראל. מול נוספת חזית

 יחידה בהקמת החל חיזבאללה החשיפה לפי
 פיגועים הפועל אל שתוציא ומסווגת, חדשה צבאית

האזר מלחמת של המוחלט סיומה עם ישראל נגד
שפועלת - החדשה הטרור תשתית את בסוריה. חים

 מפקד דקדוק, מוסא עלי מוביל סוריה, אדמת על
בחיזבאללה. בכיר

 בשנים בסוריה מאוד פעיל היה חיזבאללה
 פחות אולם האזרחים, מלחמת במסגרת האחרונות,

 ישראל נגד בטרור שלו מעורבות על ידוע היה
 את ממקד שהוא נראה כאמור, כעת, זו. ממדינה
 גם לישראל פגיעות להסב במאמץ לבו תשומת
הזאת. מהגזרה

הוואקום לתוך נכנסו
 את לחלוטין שינתה בסוריה האזרחים מלחמת

 בכל גם והמדממת, המוכה במדינה המשחק כללי
 אסד הנשיא הכריז 2013 במאי עוד לישראל. הנוגע

עממית ל״התנגדות הגולן רמת מרחב פתיחת על

 הלב תשומת את להסיט בניסיון זאת - ישראל״ נגד
 העקובה הפנימית מהמלחמה סוריה תושבי של

המדינה. בתוככי מדם
 לגדר סמוך שנוצר שהחלל הוא, שקרה מה
 חיזבאללה, של לכניסתו הוביל ישראל עם הגבול
 סמיר של בהובלתם טרור תשתיות מבסס שהחל

 חוסל כידוע, קונטאר, מורנייה. וג׳יהאד קונטאר
החי על אחריות שנטל מי .2015 בדצמבר בפיצוץ

 בחיזבאללה אולם החופשית׳, סוריה ׳צבא היה סול
 בכיר של בנו מורנייה, במעל. ישראל ידי כי טענו

 ,2015ב־ הוא גם חוסל ,2008ב־ שחוסל הארגון
 ידי על בוצעה הזו הפעולה גם - זרים מקורות ולפי

ישראל.
האזרחים מלחמת של דעיכתה עם כך, או כך
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 הכוחות כניסת להתפוגג. החלה חיזבאללה השפעת
 לשמור לאסד לסייע במטרה הגולן לרמת הסורים

 על לחשוב חיזבאללה להנהגת גרמה שלטונו, על
ישראל. נגד במאבקו לארגון שתסייע חדשה תוכנית

 ידי על לפרויקט שניתן השם הגולן", "תיק
 זרקור מפנה בישראל, שלשום ונחשף חיזבאללה

 תשתית באמצעות בישראל לפגוע הארגון לתוכנית
 אלה. ימים בעצם שמוקמת וסודית חדשה צבאית

 את יתקוף הוא חיזבאללה, תכנן כך פקודה, ביום
 המיוחדת היחידה באמצעות היתר בין ישראל
בגולן.
 את לאתר ישראל הצליחה איך קרה? מה אז

 שנה, מחצי יותר לפני מועד? מבעוד הזו היחידה
 משמעותיים שינויים בצה״ל זיהו שעבר, בקיץ

 המשבר למרות - הסורי בגולן חיזבאללה בפעילות
 מהקמת כחלק הארגון. את שפוקד הכבד הכלכלי

 שלו ביחידות הארגון מסתייע החדשה התשתית
 של בתשתיות ובלבנון, בסוריה בקביעות הפועלות

הסורית. הגולן רמת תושבי וכאזרחים הסורי הצבא

היכרות" "משימות
 פעילי מבצעים החדש התא מהקמת כחלק

 ממנה חלק הגולן, רמת במרחב שטח היכרות הטרור
 על שמבוססות חוליות עם פעולה בשיתוף נעשה

 התשתית אנשי פועלים אלה בימים סורים. פעילים
 הסורי הגולן מרחב עם היכרות במשימות החדשה
 הגבול. גדר ומרחב ישראל על מודיעין ובאיסוף

לפעי מאפשרת לישראל הסורים היישובים קרבת
 הם שכן אותם, חושף שלא באופן זאת לעשות לים

המקומית. באוכלוסייה נטמעים
 הצבא של מעמדות גם מתבצע המודיעין איסוף

 סורים, חיילים ידי על בשגרה המאוישות הסורי,
 חיזבאללה. של הדרום ממפקדת פעילים כשלצדם
 לאורך סיורים חיזבאללה פעילי עורכים במקביל

 השטח, את להכיר במטרה ישראל עם הגבול גדר
ולא לישראל האפשריים החדירה נתיבי את לנתח

 השגרה ומאפייני צה״ל כוחות פעילות על מידע סוף
הביטחון. כוחות של

 בחומרה מתייחסים הדברים מטבע בישראל
 אוגדת מפקד פישר, עמית תא״ל החדש. לאיום רבה

 שינוי חל שעברה השנה במהלך כי הסביר הבשן,
 אסד שצבא לאחר הגולן, רמת בחזית משמעותי

 לעמדות וחזר סוריה דרום כלל את בחזרה כבש
חיזבאללה. פעילי בליווי - שלו

 חזית להקים האחרונה בשנה מנסים "הפעילים
 היציבות את ולהפר ישראל מדינת כלפי נוספת טרור

 הצפון "פיקוד פישר. תא״ל אמר הביטחונית",
 לחיזוק ופועלים האויב מהלכי את זיהו והאוגדה

 של הקמתם באמצעות היתר בין בגבול, המענה
יכולות האיסופי, המענה וחיזוק נסתרים תנועה צירי

 מובחרים כוחות באמצעות הגזרה והגנת האש
וסמויים". גלויים באמצעים שפועלים
 במשטר רואים "אנו :הוסיף הבשן אוגדת מפקד

 פי על לפעול ממנו ומצפים בשטחו הריבון הסורי
 מצפים גם אנו .1974מ־ הכוחות הפרדת הסכמי

 חיז־ כוחות כך ובתוך עוין, גורם מכל למנוע ממנו
 ניסיון כל יאפשר לא צה״ל משטחו. לפעול באללה,

 במלוא ויפעל לגבול בסמוך חיזבאללה להתבוססות
 וכדי הגולן רמת מחזית אותו להרחיק כדי העוצמה

באזור". הביטחונית היציבות את לשמר

אמריקני בכלא שישב המפקד
 הוא חיזבאללה, של הגולן׳ ׳תיק את שמוביל מי

 המכונה בחיזבאללה בכיר מפקד דקדוק, מוסא עלי
 לארגון גויס דקדוק סאג׳ד. אבו־חסין בארגון
 בדרום מבצעיים בתפקידים ושירת 1983ב־ הטרור
הביטחון. ברצועת החזיק צה״ל בה בתקופה לבנון

ישראלית? לתקיפה בדרך
 לפעול תהסס לא ישראל :הגיליון סגירת עם

 דיווחו כך - צבאיים באמצעים התשתית כנגד
זרים. גורמים אתמול

 ראש בדברי למצוא היה ניתן אולי, לכך, רמז
 רביעי ביום שהזהיר נתניהו, בנימין הממשלה

 הם מה יודעת ישראל כי וחיזבאללה, איראן את
 בהמשך הדגיש. הקרחון", קצה רק "זה עושים.
 תאפשר לא ישראל כי והדגיש שב הוא דבריו

בסוריה. צבאית להתבסס ולאיראן הטרור לארגון
 דנון, דני לאו״ם, ישראל שגריר במקביל,

 הדגיש בו הביטחון למועצת תלונה מכתב הגיש
 ולבנון סוריה מהסבת תתעלם "לא ישראל כי

 נגד ובעוצמה בכוח ותפעל כנגדה צבאית לחזית
 לחברות דנון כתב בטהרן", שמוטוות התוקפנות
 הפעילות את לגנות למועצה קרא הוא המועצה.

 את ולקדם צה״ל ידי על שנחשפה חיזבאללה של
טרור. כארגון בו ההכרה

מרחב. למפקד מונה השנייה לבנון מלחמת במהלך
 אחראי היה שם בעיראק, לשירות יצא 2006ב־

 בחיזבא־ עיראק יחידת של המבצעים על השאר בין
אמ חיילים ידי על נכלא שם שהותו במהלך ללה.

 שבסיומו שהוביל, חטיפה מבצע בעקבות ריקנים,
אמריקנים. חיילים חמישה להורג הוצאו

 האמריקנים, ידי על שוחרר 2012 באוקטובר
 הוחזר הוא נגדו. ראיות מספיק נמצאו שלא לאחר

 מול הארגון שניהל ומתן משא במסגרת ללבנון
 דקדוק הגיע האחרונים בחודשים עיראק. ממשלת
הגולן׳. ׳תיק את להוביל כדי לסוריה

 האנטי־ישראלי בפרויקט השטח מפעילי חלק
 קונטאר של בפיקודם חיזבאללה תחת פעלו

 בצליפה בחבלה, הכשרות עבר חלקם ומורנייה.
 פעולות ביצע כבר וחלק גראד, רקטות ובהפעלת

 מהכפר פעילים יש מלבדם .2015 עד ישראל נגד
 הצטרפו הנראה שככל - הסורי לחרמון הסמוך חדר

החד התשתית בבד, בד כלכליים. ממניעים לארגון
 חצי־צבאיות תשתיות במפלגות, שימוש עושה שה

 לגיטימציה לקבל במטרה סוריות, אזרחיות ואגודות
האזרחים. במלחמת סיועם בשל מהמשטר

 - אלזובעה׳ ב׳נסור פעילים לדוגמה, כך,
 הלאומית הסורית המפלגה של הצבאית הזרוע

 של שונות ממליציות המורכבת הסוציאליסטית,
 ישראל לעבר תצפיות בביצוע החלו ונוצרים, דרוזים
 הלאומי ׳המשמר בארגון פעילים גם כך חדר. בכפר

 תצפיות. עורכים הסורי, הגולן תושבי רובם הסורי׳,
 תיק׳ב התפקידים ובעלי השונות הקבוצות פעילות
והתש המקומית, מהאוכלוסייה מוסתרים הגולן׳

מבצעית. איננה עדיין הדיווחים, לפי כך - תית

ומזימות זעזועים טלטלות,
 בשנים וזעזועים טלטלות עובר "חיזבאללה

 לצדם להילחם והחלו לסוריה נכנס מאז האחרונות,
 מומחה צימרמן, הנריקה לנו אומר אסד", כוחות של

 עיתונאי התיכון, המזרח על בדגש - חוץ למדיניות
 בסוריה חיזבאללה של המעורבות לדבריו, ומרצה.
 הנוגע בכל גם מבחינתו המצב תמונת את שינתה

 במטרה לפעולה נכנס "מאז ישראל: נגד לפעילות
 סוריה, צבא עם יחד - הצליח וגם אסד, את להציל
 היריעה את להרחיב שואף הוא ורוסיה, איראן

ישראל. נגד שלו בעימות גם - לסוריה מלבנון
 חיזבאללה טילים, אלף 150כ־ של ארסנל "עם

 כיום. ישראל על ביותר החמור האיום אולי הוא
 גם הם האזרחים מלחמת שבמהלך לזכור צריך

 היתר בין שלהם, הקרבי הניסיון את מאוד העשירו
 והאירא־ הרוסים עם הפיקוד בחדרי שישבו לאחר

 זאת, עם יחד אסד. צבא עם כתף אל כתף ולחמו נים,
 ־ לבנונית מעיתונאית שמעתי נחלשו. מאוד גם הם

של מפקדים לה ויש חיזבאללה מארגון חלק שהיא

 1א אסד, של לאף מתחת
 פעילות מימין: בידיעתו?
 בגולן החדשה התשתית

 של מצעד משמאל: הסורי.
 בפרבר חיזבאללה לוחמי
 בביירות. דרומי

 נסראללה הנחש. ראש למטה:
ביטחון באנשי מוקף

ffצימרמן: הנריקה
 "חיזבאללה

 וצבר התחזק
 קרבי ניסיון

 לכן עשיר.
 לא הגולף ׳תיק

 מן לא מפתיע.
 עוד שיש הנמנע
 כאלה. יחידות

 ככל ינסו הם
 לפגוע האפשר

 ישראל בנו.
 הרבה יודעת

 ההתארגנות על
 והיא הזאת,

 להיערך תצטרך
בהתאם" לכך
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ישראלי: עופר99

 החשיפה "עצם
 כללי את משנה

 כעת המשחק.
 ולכן גלויים הם

יותר. פגיעים גם

 יצריך גם זה

 חיצוניים גורמים

 אסר כמו
 להתנער ואחרים

ולהתנגד.
 של המהלך

 בא החשיפה
 להתריע כדי

 לצמצם ובכך

 לכך הסיכוי את

 צורך שיהיה
בכוח" להשתמש

 כבר האיראנים - לעבר שבניגוד במשפחה, הארגון
לחיזבאללה". כספים מעבירים לא

כלכלית? בהיחלשות מדובר כלומר
 של רבים לוחמים בנוסף רק. לא אבל "כן,
 רגליים ידיים, בלי בסוריה מהמלחמה שבו הארגון
 נהרגו אחרים רבים המזל. ברי עוד ואלה ועיניים,

 ומשבר כלכלי משבר של שילוב זה כלומר בלחימה.
 חיזבאללה שאמרתי, כפי אולם גדול. אנושי־מנטלי

 השפעה לו יש עשיר. קרבי ניסיון וצבר התחזק גם
 לפגוע הרצון מכאן הצבא. על כולל - בלבנון רבה
 שיש הנמנע מן לא מפתיע. לא הגולן׳ ׳תיק לכן בנו.
 בנו. לפגוע האפשר ככל ינסו הם כאלה. יחידות עוד

 והיא הזאת, ההתארגנות על הרבה יודעת ישראל
בהתאם". לכך להיערך תצטרך

ומתכוננות" צופיות "עיניים
 ׳תיק עם מעודדים בסוריה המקומיים הכוחות

הגולן׳?
 הוא אסד. לצבא מאוד מקרוב כידוע "חיזבאללה

 אסר. צבא של לצדו פועלת ואיראן איראנית, זרוע
 יש כלומר אסר. בצבא שנטמעו איראניות יחידות יש

 כוחות של והשתלבות מעורבות ואף פעולה שיתוף
וחיזבאללה". אסר עם יחד איראנים שיעים

ההתא על ידע לא כי שטוען לאסד מאמין אתה

הזאת? רגנות
כך. על ידע לא אסד שהנשיא מאמין לא "אני

 מאיראן מרוצים תמיד שלא - הרוסים את יש אבל
 אני אך הטיפות. בין ללכת צריך ואסד ומחיזבאללה,

פעולה". משתף ואפילו הכל, יודע שהוא מעריך
 של איום מהווה החדשה היחידה יום, של בסופו

ישראל? על ממש
 זהו אך קיומי. באיום שמדובר חושב לא "אני
 עיניים יש בחשבון. לקחת שצריך נתון עוד בהחלט
מרג אומנם ישראל פקודה. ליום שמתכוננות צופות

אולם חיזבאללה, אחר ובהצלחה באינטנסיביות לת

אחרינו". מרגלים גם שהם העת כל לזכור צריך
 משהו עוד יש ולכוננות, מודיעין לאיסוף מעבר
זה? בהקשר לעשות יכולה שישראל

הוא חיזבאללה שכיום להבין צריכה "ישראל
 שהנם הסונים, המוסלמי. העולם רוב עבור אויב

 ארגון בו רואים המוסלמים, של הגדול הרוב כידוע
 להמשיך - אחת ביד איך לחשוב צריך לכן טרור.

 עם בריתות ליצור - השנייה וביד באויבינו, להכות
 פוטנציאלי שותף בנו שרואים מוסלמים גורמים

 אזורית, ביוזמה מאוד מאמין אני הזה. האויב מול

זה". בהקשר גם

ברור" ישראלי "איתות
 ידע גם ידע שאסד הסבור לצימרמן בניגוד

 עופר ד״ר בגולן, חיזבאללה של ההתארגנות על
 והמזרח חוץ למדיניות ומומחה גאוסטרטג ישראלי,
 ובאוניברסיטת הרצליה הבינתחומי במרכז התיכון
 של לאפו מתחת פעל שחיזבאללה חושב חיפה,

 לגרום ישראל רוצה הזאת החשיפה "בעצם :אסד
 לחי־ ובראשונה בראש נוחות. חוסר גורמים לכמה

 שמתחת הסורי, למשטר - מכך יותר אך זבאללה,
שלו". כבתוך בסוריה חיזבאללה עושה לאפו

הזאת? ההתארגנות על ידע לא אסד
 כן אם אלא שלו, מעורבות על יודע לא "אני

נוספים". פרטים יתבררו
 כך על מעידה אף החשיפה ישראלי, ד״ר לדברי
 בסוריה: מאוד נרחב מודיעיני כיסוי יש שלישראל
 שמאפשרים מאוד יעילים מעקב אמצעי "לישראל

 צריך בסוריה. קורה מה אמת בזמן מקרוב לבחון לה
 חיזבאללה, פעילות של הזאת המשוואה שאל לזכור

 בתוכנית חלק יש לאיראן ורוסיה. איראן גם נכנסות
 לדחוק פוטין של הבטחתו עם שמתנגש מה הזאת,

ישראל. עם מהגבול קילומטרים 80 איראן את
 בעצם ברור: ישראלי לאיתות מתחבר זה "כל

 ייאלץ חיזבאללה כי מבהירה ישראל החשיפה
 תימנע לא היא - זאת יעשה לא אם וכי להתקפל,
 האיום את לבלום כדי בכוח שימוש מלעשות

המתהווה".
שמ מקומיים גורמים ישראלי, עופר לדעת

כלכ משיקולים זאת עושים לחיזבאללה סייעים
 ויותר אידיאולוגי, ממניע פחות פועלים "הם : ליים

 כלכלית במצוקה שחיזבאללה אלא כלכלי. משיקול
 גיוס עושה שהוא כך כדי עד אלה, בימים אדירה
 ברירה כנראה לו תהיה לא זו מסיבה גם לכן המוני.

הזה". מהסיפור ידיו למשוך אלא
 החשיפה עצם ישראלי, ד״ר אומר מקרה בכל

 כללי את משנה ישראל ידי על הגולן׳ ׳תיק של
 יותר. פגיעים גם ולכן גלויים הם "כעת המשחק:

 אסד כמו חיצוניים גורמים יצריך גם זה וכאמור,
 לה. ולהתנגד הזאת מהיוזמה להתנער ואחרים
 כרגע בכוח. שימוש לעשות שלא מעדיפה ישראל

 נת־ אבל הקרבות, הבחירות של הסוגיה את גם יש
 שימוש לעשות תמיד שמעדיף זהיר אדם הוא ניהו

 המהלך בא ולכן צבאי. בכוח האפשר ככל מצומצם
 הסיכוי את לצמצם ובכך להתריע כדי החשיפה, של

 קו לדעתי שזהו בכוח, להשתמש צורך שיהיה לכך
רע". לא מחשבה
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