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ביץ1סק1י ישראל

 כנסים אותם את קלישאות באינסוף לכנות אפשר
 לשע־ מאוד הרבה נפגשים כלל בדרך שבהם עיון וימי

 הנוסטלגיה מנעמי על מתרפקים אלו, עם אלו ברניקים
 קורה היה מה על ורעיונות תאוריות עמדות, ומחליפים

 עושים היו הם איך בתפקיד; עדיין היו הם וכאשר אם
 אחריהם שבאו אלו טועים בדיוק ואיפה אחרת זאת

הכל. ושיבשו
חשו הכי האנשים פתאום נעשים הם אחד ליום

 וחוזרים מחלצותיהם מיטב את לובשים בסביבה. בים
 באותה יושבים בקהל הטובים. לימים הזמן במנהרת

 יותר קצת רק נוספים, לשעברנקים מאוד הרבה עת
 עב פנקס איתם מביאים הם יומרניים. ופחות זוטרים

 על שנאמר מה את חשיבות בארשת ורושמים כרס
 מוקדמת, צהריים שעת מגיעה לבין בין הפאנל. בימת
 אותם טוב. בכל העמוסים האוכל דוכני נערמים ובחוץ
 למיג־ ההזדמנות את ומנצלים ממהרים חשובים אנשים
 להיכנס וממהרים לשעבר העמיתים עם נוסטלגי גלינג

תאורטיים. סרק בדיוני עוסק שכולו נוסף למושב
הר בכנס כשמדובר לא ומדויק, נכון הזה התיאור

 והביטחונית המדינית הצמרת נוהרת שנה, מדי צליה.
 ניתנת שם בהרצליה. הבינתחומי למרכז ישראל של

 דיפלומטים ולמאות לעיתונאים נדירה הזדמנות באמת
הס בחדרם שמתקבלות ההחלטות לנבכי להציץ זרים
 מערכת של הפיקוד ובבורות ההחלטות מקבלי של גור

הביטחון.
 הרצליה. בכנס השבוע התקיימו עיון ימי שלושה

 שעל ייתכן - מהכנס שנעדר הממשלה ראש מלבד
 בראשו, העומד לבין בינו שקיימת המתיחות רקע

 שדרת כל שם נכחה - גלעד עמוס ),(במיל האלוף
 יו״ר המדינה, נשיא ישראל; במדינת הבכירה ההנהגה
 האמריקאי השליח החוץ, שר המוסד, ראש הכנסת,

ארוכה שורה ועוד לממשלה המשפטי היועץ למזה״ת,

 הסודות את וחשפו הבמה את שניצלו בכירים של
הקלעים. שמאחורי
 המוסד, ראש של המרתק נאומו בלט מכל יותר

 וגולל המצלמות מול עמד שלראשונה כהן, יוסי
 ליליות, שעות באותן שהתחולל מה את בפרוטרוט

 חדרו המוסד של וסוכנים כשסוכנות עצבים, מורטות
תי וחומרי ממסמכים אותו רוקנו האיראני לארכיון

 אמר בנאומו לארץ. אותם והבריחו ממוחשבים עוד
 לכך הביאה י״י) שמים, המבצע(בחסדי שהצלחת כהן

 נשק לפתח מהיכולת לאחור שנים כמה חזרה שאיראן
גרעיני

המ הכותרת על דווקא האצבע את שישימו יהיו
 למודיעין שהמוסד כשהצהיר המוסד, ראש של דינית

 שלום לכונן נדירה הזדמנות מזהה חשאיים ולשירותים
 מחד המשותפים "האינטרסים התיכון. במזרח כולל
 והטרור איראן כמו טרור גורמי נגד והמאבק גיסא

 הקרובים היחסים לצד גיסא, מאידך הגייהאדיסטי
 אלה כל הקרמלין, מול הקשר וערוצי הלבן הבית עם

 של תפקידו פעמי. חד הזדמנויות חלון יחד מייצרים
להובילו". ולעיתים הזה במאמץ שותף להיות המוסד
 אנחנו אבל בנאומו, זאת חשף לא אמנם כהן יוסי

 בחודשים רבות פעמים שהה עצמו שהוא לספר נוכל
 פגישות לקיים נשלח הוא ערב. במדינות האחרונים

 עסקו כשהשיחות אלה במדינות המשטר גורמי עם
נגדו. במאבק ידיים ובשילוב האיראני באיום בעיקר

 ארוכת ביריבות נמצאות ומצרים שסעודיה בעוד
 האייתו־ משטר עם מקיימת קטאר טהראן, עם שנים
 העזתי, בנושא שנים. ארוכת אסטרטגית ברית ללות
 חמאס בין האחרונה בשנה המתווכת היא קטאר שכן

 כמי ישראל את מאשימים בקטאר ישראל, למדינת
 הכחשות למרות זאת עליה, החרם את שהובילה

 ערוצים במספר מירושלים שיצאו ונשנות חוזרות
מקבילים,
 הסעודית, ערב ביניהן סיכמו כשנתיים לפני כזכור,

על ועומאן כוויית בחריין, הערביות, האמירויות איחוד

 וסגירת קטאר עם הקשרים ניתוק של דרמטי מהלך
 האמירות. עם והימי, האווירי היבשתי - המרחבים

 שזו כדי קטאר על הלחץ את להגביר נועד המהלך
 עליה שהוטל המצור לצד איראן. עם קשריה את תנתק
 קשרי על הלבן הבית שהטיל דרמטי קיצוץ גם נוסף

עימה. המסחר
 עלול הזה שהמהלך המוקדמים לחששות בניגוד
 לרצועת מגישה שקטאר הכלכלי הסיוע על להשליך

 בין בתיווך שלה המעורבות ההפך; בדיוק אירע עזה,
 את הגדילה אף והיא גברה, לחמאס ישראל מדינת
 העזתית הכלכלה את לשקם שנועדו הסיוע סכומי

הלהבות. גובה את בכך ולהוריד
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המבצעי האקטיביזם אבי ־>
 ייחד בכנס נאומו עיקר את הרצליה. לכנס ובחזרה

 הפך יותר שמאוחר חשאי מבצע לאותו המוסד ראש
המה את הנוכחים לפני מרתק באופן תיאר כהן לגלוי.
 הדרג את שהביאו השיקולים ואת למבצע שקדמו לכים

הסכנה. ללב לחדור ירוק אור לאנשיו לתת המדיני
האמרי להחלטה גרמה המסמכים חשיפת לדבריו,

 מחדש ולהטיל הגרעין מהסכם לצאת הדרמטית קנית
 היושב האסלאמיסטי המשטר על חונקות סנקציות
העובדה את לנוכחים חשף המוסד ראש בטהראן.
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למששיתהאבתולקויומיאתשייחסוקשורת

רימבקביןריףהחגןירמאדווקאיהונתפחת

להטילאותוודחףיהונתעםשוחחממשלהראש

כהןעלויהמינאת

העצוםרךהמעעלהמוסדראשפרסיכנסבריובד

צעלמבותכנאתארוכיםשיםמשךבילשה

צעהמב"אתהאיראניהארכיוןשללישראלבאתו

לופיםשוהיואולםיםוכנ"ביצעואמרמו

ריצהלפמומחיםשטחנחיבהםורמיםעשרות
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סייובומדהלאמעולםהיאהגרעיןכםהסעלמהחת

ידםאתשמוברמוסדוכנישסחרישאשףכהן

גםשישנםשיוולאלונודעיםמכיםמסעל
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גלעדצילום מוזמנים.שלקטנהלקבוצהרקמותרתהכניסהבכנס.העגוליםהשולחותאחדבלבד.למוזמנים
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