
איפהטעע1^זחמא^זצליו^הפתיעאר^ש0?£להת^)יליוני?^
אקצה׳אלל׳מגןולהפוךהאחריםהפלגיםאתסביבוללכדלמקלטים,ישראלים

ד־ר־ד־ו

שחמאססגורים,בחדריםהביטחון,מערכתראשיאמרועודבבוקרשניביום

הטיליםלמאה,מאפסבחמאסעברובצהרייםאבלמעימות.ויימנעמורתע

כבראבללסכם,מוקדםבפרצ1ףלנוהתפוצצה!הקחספציהעפוכבר

ושוםאסטרטגיים,הישגיםשלצברלעצמוניכסתמאסלקבוע:אפשר

הזו.העובדהאתתסווהלאבעזה,קומותרביבנייניםשלמרשימהקריסה

שראהמיבידיוכברהניצחוןתמונותליתהדייה;ויזחליתחנןחמאסאםגם

שחמאסהפניםמוגנים,למרחביםרציםלחייהם,חרדיםישראליםמיליוני

בכירישואליםעכשיו?לאןטרורכארגוןשלוהעיקריתהאג׳נדהאתיישם

האלופיםעםהשאלהאתהפנינואנחנועצמם.אתהביטחוןמערכת

אלעדמשהד"רבמיל,ואל"מדיין.ועוזיעמידרוריעקבגלעד,עמוסבמיל׳

׳כיפהעדייןהמציאהלאבמפא"החומהינהלת

שמתבצעיםלינץ׳מעשיליירטשבכוחהברזל׳,

והאנרכיההכאוסהערבים.אזרחיהידיעל

שבארסנלהוכיחוברחובות,השבועשהשתוללו

כנסת,בתישריפתליירטשבכוחםתמירטיליאיןהישראלי,

אהבבתיהם.יהודיםותקיפתמכוניותעלסלעיםהטחת

בעזה.תמצאוהללו,המסוכניםלטיליםהמשגרים

מולושוב,המפרץ,מלחמתמאזחלפושנהשלושים

ישראליםערביםרקדואזהעיוועים.מראותחוזריםעינינו,

תלאודרובאודרובחביב,יאסדאם"יאוקראוהגגותעל

כפייםמחאוהשבוע,גםאביב(.תלאתהכה)הכהאביב"

ערביצעירירושלים.עלהמטחמולישראלים,ערביםצעירים

לתקשורת:אמרכךעמדתו,אתרחבבחיוךשטחירושלמי
ולגדודידףלמוחמדמודהאניהירושלמים,של"בשמם

לעולםחמאםמאזן,לאבובניגודלצידנו.שעמדואלקסאם

אותנו".תנטושלא
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Mi

התודעהעלהמלחמה

חמאםלקבועאפשרכבראבללסכם,מוקדם

ושוםאסטרטגיים,הישגיםשלצברלעצמוניכס

גםבעזה,קומותרביבנייניםשלמרשימהקריסה

העובדהאתמסוויםלאהייטקים,חיסוליםלא

עדעזהרצועתתיכתשסבבשלבסופואםגםהזו.

ויזחליתחנןחמאסאםגםדמיוני,יהיהוהנזקדק,

בידיו.כברהניצחוןתמונותל׳תהדייה׳,

אר־העלילה:אתלמסגרמכובסותמיליםאץ

גון

$TS1$ארגון$TS1$

$DN2$ארגון$DN2$האזורית,המעצמהאתלהפתיעהצליחגרילה

הואבעולם.החזקיםהצבאותבאחדשמחזיקה

אתולסמןיומניםלפתוחבישראללציבורהורה

אשהציתהואוהגיב.אולטימטוםהעמידהשעה,

מופעהפיקהואהלגיטימיים.אזרחיהבקרבמרד

הראשונה,העבריתהעירבשמימאייםקוליאור

הת־נמלאתשיתקהואאדיר.תודעתילנזקוגרם

עופה

$TS1$התעופה$TS1$

$DN2$התעופה$DN2$,נרחבותמשמעויותלהשישפעולהשלה

אסטרטגי.במתקןופגעבעולם,

החרדיםהישראליםמיליוניאתשראהומי

שחמאסהפניםמוגנים,למרחביםרציםלחייהם,

טרור.כארגוןשלוהעיקריתהאג׳נדהאתיישם

ושישיםחרדה,אימה,הואטרורהמינוחמשמעות

ג׳יהאדאנשיאלףועשריםחמאס,אנשיאלף

חרדהאימה,לזרועהצליחובעזה,איסלאמי

ולמעןישראל.אזרחימיליוניבקרבודמורליזציה
בגרון.ישראלמדינתאתמחזיקיםהםהאמת?

הנרטיבעלהמלחמה

אוקטארימצרי,מתווךשהוא,כלגורםאם

מגיעהיהרוסיה(שלהחוץ)שרלברובסרגיי

הפסקתלחמאםומציעהשבועשלישיביוםלעזה
בשתיההצעהעלקופציםחמאסראשיהיואש,

ההישגאתהםחשש.אומורךבגללולאידיים.

השיגו.כברשלהם,

שלאכאלהמפוכחים,אנשיםהםחמאסראשי

בארו־סומאכמוישראלמולהעימותאלהולכים

בה.

$TS1$.בארובה$TS1$

$DN2$.בארובה$DN2$הכוחות,מאזןאתלהעריךהיטביודעיםהם

מוללהתמודדותבאשראשליותשוםלהםאין

מולביתוששמדוברמביניםוהםהישראלי,הצבא

ספק,ללאהםהנרטיב,עלבמלחמהאבלאתפיל.

ניצחו.

הנוכחיהסבבאתחמאסהכתירלחינםלא

חדשיםחיבוריםיצרהואירושלים"."חרבבכותרת

נרטיבוקיבעוירושלים,עזהביןמשמעייםוחד

משותף,נושאחמאםמצאכךתליא.בהאהאשל
אתו.מזדההבעולםמוסלמישכלירושלים,

אירועשכלדף,מוחמדהצהירחריגהבהודעה

חדהרציונלברצועה.לתגובהיובילבירושלים

יגיעהמענהבירושלים?פועלתישראלמשמעי;

בכלוממשחמאם,הואהלאירושלים",מ"מגן

בתלבאשקלון,בעוטף,ינחתוהטיליםמקום;

נהלל.עדאלפאמביתבארץ,פינהובכלאביב

הרשותחולשתאתחמאםזיההזה,לצד

ביטולמאזן.אבובראשה,והעומדהפלסטינית

תירוץרקהיההפלסטיניתלרשותהבחירות
הרתעהמאזןלמסדוניסהבסדקנכנסהואעבורו.

עלרקמתבססשלאכזהישראל,לביןבינוחדש

המדינה,כלאתבתוכוכוללאלאהדרומית,הגזרה

הרוחותאתהתסיסחמאסירושלים.אתובראשה

לקבעבמטרהובגדה,בירושליםמכוון,בכוונת
והגדה.ירושליםכוללהגזרות,בכלהשפעתואת

חמאסלוקחעינינו,לנגדמזה,יותרהרבה

חיבוריוצרוהואהפלסטיני,הענייןכלעלבעלות

ערבייכוללכולם,המוסלמיםהציבוריםוביןבינו

הפלסטיניםכמגןעצמואתממצבהואישראל.

ולמעשההמרכזיהאזוריוכשחקןמקום,בכל

הצהירוישראלערבייהפלסטיני.בדגלמנופף

הפטרון,הואחמאסתמיכתם,נתונהלמיהשבוע
בשבילם.שםיהיהתמידהואיקרסו,וכשכולם

חמאםמנסהאותונוסף,לתת־נרטיבלבשימו

הבלעדיתהדרךהואהחמושהמאבקלהשליט;

מוחמדחזרלחינםלאישראל.מדינתאתלנצח

רייטינגעםהבמה,לקדמתחמאםרמטכ"לדף,

חמאםהתקפותביןמתוחישרקוגיבור.של

שהשתוללווהכאוסהמהומותוביןמהרצועה,

הערביםמעורבות.בעריםבעיקרבמדינה,השבוע

משתלם,שהכוחמאדמהרהפנימוהישראלים
בלוד,והםלתקוף,וממשיךכסףמקבלחמאס
יהודיםתוקפיםראש,מרימיםובחיפהבעכו

אנרכיה.ומחוללים

מסתתרב־4102,איתן,בצוקשנפצעמאז

בבנייתבעיקרועוסקח׳אלד(,)אבודףמוחמד

המנהרותובנייתתכנוןחמאס,שלהצבאיהכוח

הקומנדוכוחבנייתישראל,לשטחהחודרות
מל"טיםכמוחדשיםלחימהאמצעיופיתוחהימי

ממולכדים.

החמושהמאבקלסמלבשטחיםנחשבדף

ואסלאמי.לאומילאייקוןנחשבוהואבישראל,

בירושליםשכםשערברחבתהמהומותבמהלך

פעמיםמספרהמפגיניםקראוכשבועיים,לפני

גינויוקריאותדףמוחמדשלבשבחוקריאות

עבאס.מחמודהרש"פליו"ר

בתולדו־שיאבנקודתנמצאחמאםלמעשה,
תיו

$TS1$בתולדותיו$TS1$
$DN2$בתולדותיו$DN2$אלמגןהואאליו.ששאףכלאתהשיגהוא

הפתיעהוארלוונטית,ללאהפכההרשותאקצה,

הכבדיםובמטחיםירושליםעלבשיגורפעמיים,

ישראלערבייאתמגייסוהואהארץ,למרכז

לשורותיו.

חמאסזמן,מזהמתוכנןהיההזה"המהלך

האחיםשלהמסורתכמיטברוח,באורךעובד

לפ־מומחהמיכאל,קוביד"ראומרהמוסלמים",

לסטינים

$TS1$לפלסטינים$TS1$

$DN2$לפלסטינים$DN2$לאומי,ביטחוןלמחקרימהמכוןr\ss.

היטבהכיןהואמקום,לשוםממהרלא"חמאם

דחייתבעקבותירושליםמזרחעלהסיפוראת

גםירושלים,למזרחגםבמדויקוכיווןהבחירות.

הםלהגדרתם.בהתאם,1948לערבייוגםלגדה

גדול".אחדוילעצמםלסמןיכולים

התנפצההאשליה

בבוקרשניביוםכשלההקונספציה
הביטחון,מערכתראשיאמרועוד

נם
חמאס"ראשי

מקבליאתקראו
ההחלטות

ספרכמובישראל

ידעוהםפתוח.

רוצהלאשישראל

היאוכיעימות,

בזירהמתרכזת

וממקדתהצפונית
עלהפוקוסאת

והפרוקסיאיראן
באזור.שלה

חמאסלעומתם,

מטרה,ממוקדהיה

בעלשהואוהוכיח
סדורות"תוכניות
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"בהיבט

האופרטיבי

נראהטקטי,

הפיקשחמאט

מעופרתלקחים

ענןעמודיצוקה,

בעודאיתן.וצוק

ישראלשבעבר

שיזמהזוהיא

במהלומהופתחה

מפתיעה,צבאית

שבטבבהרי

תמאסהנוכחי

שהפתיעזההיה

בשלושה

מימדים"

דיין:עתי
אלהבין"אני

שתומכים

שלבמיטוטו

הטרורשלטון

חובהאבלבעזה,

בחשבוןלהביא

כזהשמהלך

בכניסהכרוך

לרצועה,פיזית

הדבריםומטבע

מחיריגבההוא

אדם.בחייכבד

תומךאניולכן

ראשוןכצעד
מכהבהנחתת

ואנושה"חזקה

וכימורתעשחמאססגורים,בחדרים

בצהרייםשניביוםמעימות.ימנעהוא

עפוכברהטיליםלמאה,מאפסבחמאסעברו

בפרצוף.לנוהתפוצצהוהקונספציה
ית־ולאמורתעש"חמאסשהניחההתפיסה

קוף",

$TS1$,"יתקוף$TS1$

$DN2$,"יתקוף$DN2$וגםכלליות,יסודהנחותמספרעלנשענה

שבעתהיהנראהכל,קודםלשעתן.שנגעוכאלה

חמורהכלכליוהמשברקורונהמוכתכשעזההזו,

ישראלמולעימותיזוםלאחמאסכמוהו,מאין

הכס־כמולשעתן,טובותסיבותגםוהיוהחזקה.

פים

$TS1$הכספים$TS1$

$DN2$הכספים$DN2$זה,לצדישראל.באדיבותמקטאר,שמגיעים

והודיעהעזה,מולאמוןבונהצעדיזמהישראל

כניסתשמנעהרצועה,עלהקורונהסגרהקלתעל

אלףבכ־51מדוברלישראל.פלסטיניםסוחרים
ובעליברצועה,כלכלישדרהעמודשהםאדםבני

חמאס.למשטרענפיםקשרים

ההערכותלגיבוששהביאהנוספתסיבה

חמאס.בשורותהמחלוקתהייתההשגויות,

ניצבתמולוברגיעה.מעונייןועדייןרצה,סינוואר

אלוסלאחמשעלחאלדשלמיליטנטיתקואליציה

בר־השוההדףומוחמדבחו"ל,היושביםערורי

צועה.

$TS1$.ברצועה$TS1$

$DN2$.ברצועה$DN2$בקרברייטינגלגרוףפזהזדמנותזיהוהם
למעשה,אלימה.פעולהבאמצעותהפלסטינים,
סינוואר.עםבוויכוחהכריעוהם

ביש־ההחלטותמקבליאתקראוחמאסראשי

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$רוצהלאשישראלידעוהםפתוח.ספרכמו

וממקדתהצפוניתבזירהמתרכזתהיאוכיעימות,
באזור.שלהוהפרוקסיאיראןעלהפוקוסאת

והוכיחמטרה,ממוקדהיהחמאסלעומתם,

לפרטימוכןוסצנריוסדורותתוכניותבעלשהוא

שחמאסנראהטקטי,האופרטיביבהיבטפרטים.

וצוקענןעמודיצוקה,מעופרתלקחיםהפיק
ופתחהשיזמהזוהיאישראלשבעברבעודאיתן.

הנוכחישבסבבהרימפתיעה,צבאיתבמהלומה

בטווחמימדיםבשלושהשהפתיעזההיהחמאס

בס־המערכה,בראשיתשנורההמט.בטילהקצר:

מוך

$TS1$בסמוך$TS1$

$DN2$בסמוך$DN2$,ולאשקלון,לעוטףיריהבינוני:בטווחלגדר
דןלגושולמחרתלירושליםיריהארוך:ובטווח
האולטימטוםמתןאתלהוסיףישהנ"ללכלכולו.

ידענו.לאשכמוהווהיהירהחצוף

אדי־תהודהיצרחמאסשלהתודעתיההישג

רה

$TS1$אדירה$TS1$

$DN2$אדירה$DN2$חיזבאללה,בלשוןמדברהואהערבי,בעולם
אתבהצהרותיומזכירדף,מוחמרוהרמטכ"ל,

והגשמתו.האולטימטוםכוללנסראללה,

הוסיףחמאסבהמשךשגםהואהאבסורד
שחמאסהאמינולאהביטחון"במערכתלהפתיע,

בי־גורםלנואומרכך",כלכבדיםמטחיםיירה

טחוני

$TS1$ביטחוני$TS1$

$DN2$ביטחוני$DN2$חמאסהוציאשיגורים1,200במיל.בכיר

ניסיונותמאתייםאלףמשמעותם:רביעי,יוםעד

עליושקדשחמאסבמהלךמדוברהמוני.לרצח

חלוםהתגשםמבחינתוארוכות.שניםבמשך

בוערת,קרקעעלמלחמהמנהלהואשנים,של

הבית.הרביותר:החשוףהעצבאתלצרכיוורותם

אקצהאלהיאשמאחוריוהמושלמתהתפאורה
בלהבות.

לחמאםהיוהבית,הרהגדול,המפץלצד

שהטיימינגלהניחראשיואתשהניעויסודהנחות

ישראל.נגדלפעולבמוטיבציהאותווטענובשל,

חמאם",שלשגויותבהערכותמדוברספק,"ללא

משהד"רבמילאל"מהשבוע"ל"יתדאומר

מהאקדמיההפלסטינית,לזירהמומחהאלעד,
מביתשהלחץהעריכו"בחמאםמערבי.גליל

בישראלהפוליטיהכאוסבהאג,הבינלאומיהדין

מקבליאתיחלישוממשלה,להרכיבהיכולתואי
שממשלהבחמאסהניחומהמשוםההחלטות.

קשראיןלמעשה,אבלחלש.צבאפירושהחלשה

השניים".בין

בחמאםשהאיצונוספיםגורמיםהיוברקע

והחלפתברשות,הבחירותביטולכךלפעול,

לתארשהיטיבכמוהברית.בארצותהממשל

שלושבמשמרתשטעןטראמפ,לשעברהנשיא

מתרחשת.הייתהלאהזוההשתוללות

פהשולפיםשקט,

נראית"כךהזההמבישההלוםעדהגענואיך

השבוע"ל"יתדאומראסטרטגיה",ללאמדינה

הח־קבלתנראית"כךגלעד.עמוסבמיל.האלוף

לטות

$TS1$החלטות$TS1$

$DN2$החלטות$DN2$פורצת.כברכשהאשרקחשיבהשמפעילה

שללפעולותיובהתאםפועליםההחלטותמקבלי

חשי־איןמדיניות,איןמגיבים.בעיקרוהםחמאס,

בה

$TS1$חשיבה$TS1$

$DN2$חשיבה$DN2$המחיר.אתמשלמיםכולנווכעתארוך,לטווח

המשמעותיהאסטרטגישהנושאהחליטמישהו

גורמיםזה,לצדלו.טפלהשארוכלאיראן,הוא

שקעההפלסטיניתשהבעיהבטוחיםהיומכריעים
בש־חדשותליישובכן,רלוונטית,לאכברוהיא

בילכם,

$TS1$,בשבילכם$TS1$

$DN2$,בשבילכם$DN2$היאלהישאר,כדיכאןהפלסטיניתהבעיה

היאממנה,נתעלםאםוגםמקום.לשוםהולכתלא

הפלסטינית"הבעיהההכרזהמאיתנו.תתעלםלא

בוטל","החוםהאימרהאתלימזכירהנעלמה",
באמת".נו,

המסוכניםהצעדיםאתגלעדמבכהזה,לצד

בפרובוקטי־להתגרות"למהבירושלים,שננקטו
ביות

$TS1$בפרובוקטיביות$TS1$
$DN2$בפרובוקטיביות$DN2$,"?בשייחלנואבדמהשואל.הואמיותרת

תקדימיבצעדמחסומיםלהציבלמהג׳ראח,
מצעדאתלהעבירהתכיפותומהשכם,בשער

היה"בכביששכם?שערדרךדווקאהדגלים

האירו־"כלגלעד.אומרצודק",תהיהאלחכם,

עים

$TS1$האירועים$TS1$

$DN2$האירועים$DN2$שורתומגוחכים,טרגייםהםהללו,הלאומיים

הקשורבכלהפסידהרקשישראלהיאהסיכום
חבל?".לאירושלים,למעמד

חמאסממשלמולישראלהתנהלותהאם

תו־שהיאאוהאינרציה,בכוחנעשיתברצועה,

לדה

$TS1$תולדה$TS1$

$DN2$תולדה$DN2$בראשיתהשיחמוחות?וסיעורחשיבהשל

הפעולהשיתוףאתוניתחאחורה,הלךהשבוע

ברצועה.חמאסלממשלישראלביןהשניםארוך

חמאס,מפלצתאתהאכלנוארוכותשנים"במשך

האםרבים.טענוקטארי",כסףשלבמזוודות

חמאסמדורתעלשמןיצקהידיה,במוישראל,

ביותר?המריםמאויביהאחדאתלחמשוסייעה

שלושההתחיל,שהכללפניימיםשלושה

להכניסלקטארנתניהוממשלתאישרהימים

ישראלזה,לצדלרצועה.דולרמיליוןעשרה

המפלצתוהבליגה.ידעהמתחמש,שחמאסידעה

לכיווננו.אשיורקתהיאוכעתהתעצמה,

במחירעכשיו,שקטהעדיפהישראלהאם

חשבלאאישחמאס?שלמטורפתהתעצמות

ראשיישבואיתן,מצוקשחלפושבשנים

סריגהולמדוושות׳הנייהדף,מוחמרחמאס,

אתמנצלשחמאסהייתהההנחהוקונדיטוריה.

להעצמתופרודוקטיבי,פורהבאופןהללוהשנים

שלו.הארסנל

ובמערכתהמדיניבדרגהשניםארוךהוויכוח

טובברצועהחמאסממשלהאםהואהביטחון,

שהתעלמותשגרסוהיולישראל.וטובליהודים

אומרכךכבד,מחירתגבהחמאסטןממדינת

לשעברדיין,עוזיבמיל.האלוףהשבוע"ל"יתד

שחמאסשגרסומאלההייתי"אניהרמטכ"ל:סגן

קונסטלציה".בשוםמפתרון,חלקלהיותיכוללא
יעלוץ,בוגיגםובעבראחרים,ורביםנתניהו

לתקועכדיברצועה,שולטחמאסבובמצבתמכו
מצבוליצוראותםלהחלישהפלסטינים,ביןטריז

הפלסטיניתהרשותפיו,עלומשול.הפרדשל

קייסאיןוכךבעזה,שולטחמאסביו"ש,שולטת
לשבתמישראללדרושהבינלאומיתלקהילה

שאיןמשוםהפלסטינים,עםהדיוניםלשולחן
לדבר.אפשרשאיתואחדביתבעל

ראשלשעברעמידרור,יעקבבמיל.האלוף

"ישראלהזו.לשאלהמקוםשאיןסוברהמל"ל,

נב־בפנים,"כשהיינואומר,הואמעזה",התנתקה

חנו,

$TS1$,נבחנו$TS1$

$DN2$,נבחנו$DN2$מצדאבלחמאס,פעולותאתומיגרנושלטנו

מתיישביםבחייבפיגועיםהמחיראתשילמנושני

שליטהלנוואיןבחוץכשאנחנוכעת,וחיילים.

אתמשלמיםאנחנושם,הנעשהעלמלאומודיעין

משלו.מחירגובהצעדכלרקטי.בנשקהמחיר

למנועדרךשוםלהאיןבחוץ,ישראלכשמדינת

נבחרחמאסלזכור,וישחמאס.התעצמותאת

שולטהואהמצב,וזהודמוקרטיות,בבחירותשם

בעזה".

במסלוללצעודמתכוונתלאשעזההיות
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להשהמליץרבין,יצחקלהשהתווה

הריבים",תטבע"שעזהבאדיבות:

פלסטינים,מיליוןשנישםמתגורריםשעדיין
וללאקמ"רמאותמארבעפחותשלשטחעל

להעבירצריכיםהיינו"האםמחייה.אמצעי

הייתה"לאעמידרור,שואל?",כסףמזוודות

ברירה".לנו

לה־תוכלשישראלהאמינוהצדדיםשני

רתיע

$TS1$להרתיע$TS1$

$DN2$להרתיע$DN2$בהתנתקות?לנואמרואיךתמאס,את
לישראל,שתתעופףהראשונההרקטה"עם
אלפיהתעופפומאזסדר".ויעשהיכנסהצבא

מדינתשלשטחהתוךאלורקטותטילים

קשורות.ישראלוידיישראל,

"הרת־ישראל?שלההרתעהנעלמהלאן

עה

$TS1$הרתעה"$TS1$

$DN2$הרתעה"$DN2$עמידרור,אומרזמני",מצבהיאבהגדרתה

קשהולכן,נצחית,הרתעהכזו,מציאות"אין
התפוגגותהעלשמתפלאיםאלהאתלהביןלי

חיהישראלמדינתככלל,תמאס.מולדווקא

מ־8491השנים.כללאורךלסבבמסבב

שלהניצחוןאחריגםהלאה.וכךל־6591

מלחמתאתוקיבלנוההרתעההתפוגגה,1967

כיפור".יום

היאועד,לעולםלאהיא"ההרתעה

אומרמתפוגגת",היאבוהרגעעדמצליחה

לחשבאין"ולכן,דיין,עוזיבמיל.האלוףגם

ארגוןשלהכוונותפיעלהעתידיהמסלולאת
יהיומהיודעיםתמידלאראשיוגםכיטרור.

ובעיקרשכך,היותבבוקר".מחרתוכניותיו
מתודותפיעלפועללאטרורשארגוןמשום

סמךעללעימותלהתכונןישראלעלסדורות,
הכוונותסמךעלולאהארגון,שלהיכולות

שלו.

התגובההראשונים,שבימיםנראה

שלההעזה"למרותטעות,הייתההמדורגת

לנואומרלהכיל",ממשיכהישראלתמאס,

בכירביטחוניגורםשלישי,ביוםבתסכול,

מאוחרת,הייתההישראלית"התגובהבמיל.

אפי־השתמשלאהצבאמדי.ודלילהמהוססת

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$היהשלו.הצבאיותהיכולותשלבפרומיל

במצבכיומיידי,אדירכוחבמפגןלצאתעליו

כחולשה,ההתנהלותאתמפרשתמאסהנתון
בהתאם".מגיבוהוא

הביטחון,במערכתבכיריםשללדעתם
שונהבתגובהמיידיתלנקוטישראלעלהיה

)הלם" )הלם"shoshock andawe"בסגנוןלחלוטין,
בעיראק.הבריתארצותנקטהכמוהומורא(,
מהלומהיקבללאתמאסאםספק,איןלאיש

חיזבאללהואםהשתגע,הביתבעלמז׳אנר

אתשלומדיםבאזור,נוספיםוגורמיםואיראן

הולכתשישראליפנימולאהחדשההמציאות

ולאאסון.הרותתוצאותלמצביהיוהסוף,עד

מורתעחיזבאללהלב,ושימועזה.בזירתרק

בכלל.מורתעלאתמאסשנה,15כבר

המיליטנטיותהקריאותכלזה,עםיחד

כולם"את"נחסלאותם","נכתוששלבסגנון

ובעיקרמסוכנות,הןהזה,מהז׳אנרועודועוד
הצבאאםברור,"שיהיהאפשריות.בלתי

תמאסאתלכתושיוכלהואפקודה,יקבל

השאלה"כלגלעד.עמוסאומרלפירורים",

במחשבהמעשהסוףכך,אחריהיהמההיא

לאאנילעכשיו,נכוןשםישלוטמיתחילה.

פיקודלקחתשמעונייןאחרגורםשוםרואה
ברצועה".הנעשהעל

לחיסולתקדיםאיןההיסטוריה,"בכל

אלעד.ד"ראומרטרור",ארגוןשלמוחלט

הטרורארגוןמוגרבואחדממקרה"חוץ

מקרההיהלאלנקה,בסריהטמילייםהנמרים
ארגוןאת"חיסלנווהכריזדגלתקעמישהובו
מר־בחרשארגוןמקריםשהיונכוןהטרור".

צונו

$TS1$מרצונו$TS1$

$DN2$מרצונו$DN2$,כמואחרת,לפאזהלעבוראולהתפרק

^ira.מרצונושאמרנו,כמואבלבאירלנד

הטוב.

ביקורתהשמיעשמני,גדיבמיל.האלוף

ההחלטות.מקבלישלהידאוזלתעלנוקבת

בכללפעולחייביםתמאס,נגדיוצאים"אם

ובירו־ביו"שגםאלאבעזה,רקלאהגזרות,

שלים".

$TS1$."ובירושלים$TS1$

$DN2$."ובירושלים$DN2$,הזירותאתמפקירהישראללדבריו

תמאס.פועלבהןהנוספות

עמידרור,יעקובבמיל.האלוףהאמנם?

עלוכלמכלחולקאמ"ן,ראשלשעבר

אומרשחר",לדברים"איןהללו.האמירות

"ישראלפירוש"מההשבוע",ל"יתדעמידרור

שהיאבוודאיתמאס"?מולביו"שפועלתלא

השב"בשלמפעילותואחוזיםשבעיםפועלת,

ביו"שתמאסמוקדאיןביו"ש.מתבצעים

בשטחיםטרורפעילותוכלמטופל,שאינו

לילה?מדישב"כעושהמהמיידית.מסוכלת

פעיליאתושולףביו"ש,ולעריםלכפריםנכנס

מהמיטות".תמאס

עצומהתמיכהלחמאםברור,ושיהיה

שם,נוכחהיהלאהישראליהצבאאםביו"ש,

שלהביטחון)מנגנונידייטוןגדודיעםיחד

בתוךלעמאןנמלטהיהמאזןאבוהרשות(,
שעות.וארבעעשרים

מסיתים,קולותנשמעיםשבשטחנכון

דמוקרטית.במדינהשמדוברמשוםהכל
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מיכאל:ק1בי

היה"המהלך

זמן,מזהמתוכנן
עובדחמאס

ולארוחבאורך

לשוםממהר

הכיןהואמקום,
הסיפוראתהיסב

ירושליםמזרחעל

דחייתבעקבות

וכיווןהבחירות.

למזרחגםבמדויק

לגדהגםירושלים,

.1948לערבייוגם
לסמןיכולהוא
גדול"וילעצמו

כאלהולאטרור,פעילימסכלהצבא

במע־לנקוטמבליבחמאםשתומכים

שים.

$TS1$.במעשים$TS1$

$DN2$.במעשים$DN2$בירושליםחמאסדוברלמשל,כך

ישןוהואהשורות,אתולהלהיטלהסיתממשיך
עמידרור,אומרלעשות","מהבמיטתו.בשלווה

לעצור,שמתירחוקעדייןאיןישראל"במדינת
אומדברים,שרקכאלהמנהלי,במעצראפילו

למסגד".שמגיעיםכאלה

הביטוי,חופששבמסגרתנראהזאת,ובכל

עדרחוק,כךכלמדי,רחוקישראלמדינתהלכה

וקראבלודהמואזיןכתבערברביעיביוםלוד.
הדמו־האםביהודים.ולהילחםלצאתלמוסלמים

קרטיה

$TS1$הדמוקרטיה$TS1$

$DN2$הדמוקרטיה$DN2$לרצח?הסתהומאפשרתכך,כלגמישה

לא.ממש

שזירתספקאיןעמידרור,שלדבריולמרות

ששםונראהלחלוטין,מופקרתמסוימתחמאס

מתכוון"אנימדהימה.ידאוזלתישראלמגלה
"חמאםביטחוני.גורםלנואומרהכלא",לבתי

מתקש־ראשיומיצרים,ללאשלטוןשםשולטים
רים

$TS1$מתקשרים$TS1$
$DN2$מתקשרים$DN2$כולםסלולריים,טלפוניםבעזרתהשטחעם

דבר".נעשהולאיודעים

מחי־לשלםהכלאבבתיחמאסמחבלי"על

רים,

$TS1$,מחירים$TS1$

$DN2$,מחירים$DN2$היתרוזכויותהטלפוניםאתמהםלקחתיש

האסירים.שלכוללתמהתקוממותלחשושבלי

חוששיםהםפוחדים,ההחלטותמקבליאבל

אתגםאחריהשתגרורהכלאבבתימהתלקחות

שבחוץ".ההמונים

המשוואהשינוי

ימיןגורמיוהןשמאלגורמיהןמדהים,
איןבהם,להיכנס"צריךרעים:תמימיבישראל,
מכאלהגםשמענוהללוהאמירותאתברירה".

סכנתכשנשקפתלהידברות.קוראיםשתמיד

קו.מיישריםכולםישראל,למדינתקיומית
המשוואהשינוילהיותחייבתהסיכוםשורת

פתחכדיןשדרותדיןהטרור.לארגוןישראלבין

יותראחדטילהואאחד,טילואפילותקווה,

מהמערכהלצאתלישראלאסורספק,איןמדי.

ומציעבלילה,עשרהבשתיםמגיעמצריכששליח

חמאסבקשתגםאש.להפסקתללכתוולנטרית

ככניעה.נחשבתלאאש,להפסקתרביעיביום

במצבהזו,מהמערכהלצאתאיןאופן"בשום

שלאתוצאה"כלאלעד.ד"ראומרתיקו",של

ואנילרעתנו.תשחקחמאס,שלככניעהתתפרש

פו־ובאיראן,בסוריהמסוימיםטיפוסיםמדגיש,

קחים

$TS1$פוקחים$TS1$

$DN2$פוקחים$DN2$מסקנותיסיקוהםהמצב,אתולומדיםעין
בהתאם".ויתנהלו

שעלהיאלקיר,מקירממשהרווחתהדעה

ולהנחיתהקופה׳,כל׳עלללכתההחלטותמקבלי

שנים,מספרשבעודכזואנושה.מכהחמאסעל

ישחזרוהםנוסף,סבבעליהזוחמאסכשראשי

הזיכרונותועםישראל,שלהנוכחיתהתגובהאת

ד"רלנושאומרכמוהמוטיבציה.גםתתאדה

בעזה,יסתובבוחמאסשראשיהיאהמטרהאלעד,

המסוקאתויחפשוהשמייםעליביטוהעתוכל
נס־הודההשנייהלבנוןמלחמתאחריהמחסל.

ראללה,

$TS1$,נסראללה$TS1$

$DN2$,נסראללה$DN2$תגובתאתמראשלהעריךיודעהיהשאם

הייתהלאהפעולההחיילים,שנילחטיפתישראל

מתבצעת.

תחתונהמשורהחוששיםכולםהמומחים

מכהלפניכפסעההיא,במערכהאיתן.צוקשל

כךאש.להפסקתוהסכימהישראלנסוגהאנושה,
מלחתורמנוסאיןהפעםקודמים,בסבביםגםהיה

גורמיםיתערבומתיהיאהשאלהוכללהכרעה,

ישראל.מהלכיאתויסנדלובינלאומיים

ביטחוןלמחקרימהמכוןמיכאל,קוביד"ר
הצלחתו,בשיאנמצאאולישחמאסמזההלאומי,
ישהאסטרטגית"בעגהלמעוד.בדרךהואאבל

לעבורואסורההצלחה""שיאשמכונהמינוח

שלסוגכאןלאבחן"ניתןמיכאל.אומראותו",

ידיעלגםשמוזנתהתלהבותחמאסית,אופוריה

הכוסחציעללהסתכלשאוהביםבישראלגורמים

ואתההישגיםאתמיצוחמאסלב,שימוהריקה.

רקטותעודלשגריכוליםהםההיזק,פוטנציאל
מאותובעודמדובראבלורחוק,קרובלטווח

דבר".

לה־חייבת"ישראללעשות?ישראלעלמה

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$משוםההצלחה.לשיאמעבראלחמאסאת

מתבונניםהזו,במערכהמצוייםאנחנורקשלא

מיליטנטיםגורמיםוגםמהחוץ,גורמיםגםבה

לאמסוימותערבמדינותישראל.ערבייבקרב
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בהגדרתה"הרתעהעמידרנר:יעקב

נצחית,הרתעהאיןזמני.מצבהיא

אלהאתלהביןליקשהולכן

דווקאהתפוגגותהעלשמתפלאים
חיהישראלמדינתתמאס.מול

גםהשנים.כללאורךלסבבמסבב

ההרתעההתפוגגה,1967אחרי

כיפור"יוםמלחמהאתוקיבלנו

לראותרוצותהןמזה,הפוךתמאס,שללהישגמייחלות

גםולצידןתמאס.עלמשמעותינבוטמפעילהישראלאת

המערכהאתלסייםלישראלאסורלכןהפלסטינית.הרשות

האשוהפסקותהקודמותההסדרותברוחהסדרהעודעם

הצבאיתביכולתמשמעותיתלפגועישראלעלהמוכרות.

שלהם".ההשתקמותוביכולתתמאס,של

הפסקתשאחריביוםיקרהמההיאהאקוטיתהחשיבה
כלאתמנצלביותר,הציניבאופןתמאסלב,שימוהאש.

עזה,לרווחתתורמותהבינלאומיתוהקהיליהשישראלמה

מחדש.להתעצםכדיהבינלאומיבסיועמשתמשהוא

לרצועהשמוזרםהקטריהכסףמשמעותעללחשוב"חובה

גובהבאמצעותו"הרגיעהמיכאל,אומרישראל",באדיבות

שלהמשמעותעללחשובחובהכבדים.מחיריםמאיתנו

חומריכמולרצועה.שמכניסיםשימושייםהדוהחומרים

יותרהרבהבאופןלחשובוחובהלחקלאות,ודשניםבנייה

כלאתלנצללחמאסיאפשרושלאמנגנוניםעליצירתי

העתידית.ההתעצמותלטובתהללוהדברים

תכתיבוגםבחמאסבחוזקהתכהישראלאםספק,אין

תמאסשאחרי,ליוםתדאגלאאבלהאש,הפסקתתנאיאת

טריגרעםנוסף,בסבבעצמנואתנמצאושובמחדשיתעצם

אחר.אוכזה

חייבתמאסמהלך,שלבסופוברורות,הסופיותהמטרות

מצומצמת,ייצוריכולתעםכלים,פחותהרבהעםלהישאר

מנוסאיןבעזרתה.כוחלבנותמאדארוךזמןשיארךכזו

הרקטיותהלחימהביכולותוהרסניתקשהפגיעהמלפגוע
זה,לצדהסוררים.והארגוניםאיסלאמיג׳יהאדתמאס,של

והפי־ובמחקרהמערכות,שלהשיקוםביכולתלפגועיש

תוח.

$TS1$.והפיתוח$TS1$

$DN2$.והפיתוח$DN2$במהלכםרביעי,ביוםברצועהשהתבצעוהחיסולים

הסייברמערךראשכמוקריטיים,קודקודיםהעולםמןעברו

חייבתמאסשאמרנו,וכמוהזו.למטרהבדיוקנועדוועוד,

חמורה.טראומהפוסטשלבמצבלהישאר

המערכהבראשיתממוקד.לאסיכולעלממליץדיין

שללדבריוועוד.בדלתהקשבגג,בהקששימושנעשה

הומניטרייםבצעדיםשנוקטתבעולםמדינהעודאיןדיין,

"אולילהורגה.עליהשקםטרורארגוןמולכאלה,מיותרים

שואלהעתקים?",בשלושההודעותלחמאסניקיםנשלח

בנושא,הפנמהשהייתהנראהביטחוני.גורםבמרירות

החומות,שומרמבצעוהתקדםהזמןשחלףככלואכן,

הודעהשלפרוצדורותאחריתמידולאבתים,בעזההורדו

מראש.

שלהבתיםכיסוחהואדיין,ממליץעליוהשניהצעד

מחו־הנחשיםיצאובוביוםאיסלאמי.וג׳יהאדתמאסראשי

ריהם

$TS1$מחוריהם$TS1$

$DN2$מחוריהם$DN2$שיפאחוליםלביתשמתחתבמנהרותתחתית,בעזה

ישראלעלבמקבילאליו.לחזורביתלהםיהיהלאבעזה,

ומרכזימשרדיםכמוהארגונים,שלהןתשתיות,למוטט

מע־גשרונים,תחבורה,כמוציבוריות,תשתיותוהןטרור,

רכות,

$TS1$,מערכות$TS1$

$DN2$,מערכות$DN2$רחוק,מאדרחוק,הולךדייןועוד.ציבורייםמבנים
באספקתצמצוםכמוכלכליים,אמצעיםלהפעילומציע
לבתיהמיםאספקתאתלהפסיקאמרתי"לאוהמים.החשמל

שבפעםכדיהכלמסוימות.בשעותלצמצםאלאהחולים,

פע־יחשובהואטילים,לשגראםישקולכשחמאסהבאה,

מיים

$TS1$פעמיים$TS1$

$DN2$פעמיים$DN2$משתלם".לאשהעסקויחליט

ממשלחיסולהיתכנותעלויכוחניטשהמומחיםבין

שלבמיטוטושתומכיםאלהבין"אנידיין:ברצועה.תמאס

הפיתרון.ולאהבעיהתמאסלדעתיבעזה,הטרורשלטון
פיזיתבכניסהכרוךכזהשמהלךבחשבוןלהביאחובהאבל

אדם.בחייכבדמחיריגבההואהדבריםומטבעלרצועה,

ואנושה,חזקהמכהבהנחתתראשוןכצעדתומךאניולכן

מספקים,אינםשהםמתבררהללו,המהלכיםכדיתוךואם

והכנ־תמאסממשלמיטוטשאלתהשולחןעלתעלהאזרק

סת

$TS1$והכנסת$TS1$

$DN2$והכנסת$DN2$לרצועה".כוחות

קר־לפעולהצה"לאתלהכניסשאיןהיאהרווחתהדעה

קעית

$TS1$קרקעית$TS1$

$DN2$קרקעית$DN2$,לכבושמעוניינתלאשישראלמשוםבעיקרברצועה

עלרקלמלחמה,יוצאת"ישראלבו.ולהחזיקהשטחאת

ישראל"לפיכך,דיין.אומרחזקה",ציבוריתתמיכהרקע

ואניהקהל.בדעתמלאגיבויעםורקאךלעזהרגליתתכנס

חלילהיהיואםרקתתגבש,הזוהתמיכהרב,בצעראומר

כבדות".אבדות

כלשנעהמטוטלת,כמוהיאהקהלשדעתהיאהבעיה

יהרגו,חייליםוחלילהלעזה,כניסהתתבצעאכןאםהעת.

ממנה.לצאתידרשולעזה,להיכנסשקראואלהאותם

מוחמרישראל,ערביילגביגםהשלכהבעזהלפעולה

התעו־ממנו,כמהופיובעכו.בלודהמהומותאתהלהיטדף

זה

$TS1$התעוזה$TS1$

$DN2$התעוזה$DN2$ישראל,מדינתכלאתשמטווחביריתמאס,שלוהחוצפה
ישראלאםהשאלה,אתהישראליםהערביםבקרבהעלתה

שער־הוכיחוהאחרוניםהימיםמזה,יותרנייר.שלנמרהיא

ביי

$TS1$שערביי$TS1$

$DN2$שערביי$DN2$בווביוםהעזתי,לגבולמעבראחיהםעםמזדהיםישראל

פלסטין.בדגלמתעטפיםהםלבחור,נאלציםהם
ועלאזרחים,למלחמתמאדקרובים"אנחנודיין:עוזי

מבית,הערביתההתקוממותאתלגדועההחלטותמקבלי

לפעולמשמעותיתסיבהזואקצה.אלעלילתעלהמבוססת

בעזה,תפעלשישראלהצורהברצועה.תמאסנגדהכוחבכל

ישראל.ערביישלהקהלדעתעלמיידיתישפיעווהתוצאה,

בעריםגםהמסראתיפנימובעזה,ובנחישותבכוחנפעלאם

בישראל".המעורבות
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