עמוס גלבוע

כשיאסר
ערפאת נחשף

לכידת "קלוס סי" שונה ממבצע תפיסת
"קארין איי" הן בממד המדיני והן בממד
המבצעי ,אבל חשיבותה גדולה מאוד

ש
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גל פרל

אתגר המלחמה החשאית

פעולות ישראל להגנה עצמית דורשות יכולת לא להזדהות ,אולם הסכנה
שבהן היא הבערת השטח והידרדרות בלתי צפויה למערכה מלחמתית

ה

תקיפה המיוחסת לצה"ל
בלבנון ,שבמהלכה הושמדה
שיירה שהובילה אמצעי לחימה
מתקדמים ונהרג מפקד בחיזבאללה,
מצטרפת לשורת אירועים אחרים
במדינה ,דוגמת מכוניות התופת
שהתפוצצו בלבנון במעוזי חיזבאללה
ובלב שכונת דאחיה ,ההתנקשות
בביירות בחסן אללקיס ,בכיר
חיזבאללה אשר היה מופקד על המערך
הרקטי של הארגון ,ועוד מקרים אחרים
שבהם נפגעו אנשי הארגון השיעי
ונגרם נזק כבד למערכיו הקריטיים.
המכנה המשותף לאירועים הינו היעדר

עם זאת ,יש לישראל אינטרסים
חיוניים וקווים אדומים שעליהם יש
להגן ,ויעדים שאותם יש להשיג .מרחב
הפעילות להשגתם אינו מתרחש כיום
רק בשדה הקרב הקלאסי אלא גם במר
חב הקיברנטי ,במבצעים חשאיים בעורף
האויב ,בזירה התקשורתית וגם בבתי
הדין הבינלאומי.
בשנים האחרונה מתרחשים פחות
אירועים החוצים את מה שמכונה "סף
המלחמה" – אותו קו שמחייב תגובה לא
מידתית וכוחנית הגורמת לפגיעה קשה
באויב ,דוגמת חטיפת החיילים בגבול
הצפון ב 2006אשר הובילה למלחמת

לישראל אינטרסים חיוניים וקווים אדומים
שעליהם יש להגן ,ומרחב הפעילות
להשגתם אינו רק בשדה הקרב הקלאסי
אלא גם בזירה התקשורתית ,במרחב
הקיברנטי ובבתי הדין הבינלאומיים
כתובת ברורה באשר לזהות העומדים
מאחוריהם.
מדינת ישראל שואפת להימנע ככל
האפשר מעימותים ארוכים ,מה עוד
שהללו מאופיינים כיום בהתמודדות
נגד ארגונים תתמדינתיים כמו חמאס
וחיזבאללה ,שלהם מערך בן עשרות
אלפי רקטות .זאת ,בנוסף לעימותים עם
מדינות מרוחקות שאינן גובלות בישר
אל דוגמת איראן ,וארגוני ג'יהאד עול
מי ,שמקורם באפגניסטן אולם אנשיהם
לוחמים במלחמת האזרחים בסוריה ,שבה
הם יוצרים בעצם ,כדברי הרמטכ"ל בני
גנץ" ,אפגניכאן" ,ממש מעבר לגבול.

לבנון השנייה .לעומתם הולכת ומתרח
בת המערכה שבין המערכות ,המתרחשת
כל העת .מערכה זו כוללת בתוכה את
כל אותן פעולות חשאיות לאיסוף מודי
עין ולביצוע משימות תקיפה נקודתיות,
אשר מצויות "מתחת לראדר" אולם
ביצוען הכרחי כדי לסכל פעולות טרור,
למנוע את התעצמותם של היריבים וכדי
לדחות ככל שניתן את המערכה הגלויה
והרחבה .על פי פרסומים זרים ,פעולות
כאלה נעשו בסודאן בעת מבצע "עופרת
יצוקה" ולאחריו ,במטרה לפגוע בפעי
לי טרור בכירים ובהם עימאד מורנייה,
כדי לסכל ולעכב את תוכנית הגרעין

האיראנית וכן נגד משלוחי נשק בסוריה
שיועדו לחיזבאללה.
האיומים השתנו והפכו מורכבים יותר.
הצורך לפעול בזירות פעולה רחוקות
ומגוונות ,בהספק גבוה ובחתימה נמוכה
באופן משמעותי מאלו שצה"ל וקהיליית
המודיעין פעלו בהן בעבר ,באופן הכולל
יכולות חדירה ,שהייה ממושכת בשטח,
פעולה ונסיגה חשאיות ,מחייב תשתית
מתאימה ,הכוללת אמצעים וכוח אדם.
לא פחות חשוב מכך ,היא מחייבת יכו
לת הכחשה והימנעות מהשארת טביעת
אצבע מזהה.
גם האויב מקיים פעולות כאלו נגד
יעדים יהודיים וישראליים ,ובכלל זה
הפיגוע בבורגס ב 2012שביצע חיזב
אללה ,תקיפות סייבר נגד תשתיות
לאומיות ופעולות אחרות .הודעת
חיזבאללה ,בניגוד לאירועים קודמים,
כי תגיב על הפצצת השיירה ,כמו גם
האירוע שבמהלכו נהרג חייל צה"ל
בסמוך לגבול הצפון ,מעלים חשש כי
המצב הנפיץ בגבול הצפון מאז מלחמת
לבנון השנייה הולך ונעשה מתוח.
מערכת הביטחון פועלת במר
חב ההכחשה ,מבלי לאפשר לאויבי
המדינה להפנות אצבע מאשימה אל
ישראל ,אולם יש לזכור כי גם לשיטת
פעולה זו יש מגבלות .על אף שהיא
"מנמיכה את גובה הלהבה" ,היא יוצרת
צבר לא מבוטל של "חומרי בערה",
והיא עשויה להוביל לחישוב מוטעה
מצד חיזבאללה שתוצאתו מבצע צבאי
נרחב .כך קרה ב ,2006ויש להתכונן
גם לזה .ב
גל פרל הוא עוזר מחקר בתוכנית
המאזן הצבאי במזרח התיכון של
המכון למחקרי ביטחון לאומי )(INSS

לוש הערות בעקבות תפיסת אוניית הנשק האיראנית:
הראשונה נוגעת לממד המדיני .איראן אמנם נתפסה "על
חם" בעיתוי לא נוח לה ,אך אנחנו יכולים להרעיש שמיים
וארץ על השקר האיראני; אנחנו יכולים – ובצדק רב – להגיד את כל
הדברים הרעים על המשטר האיראני ,אבל את אירופה זה לא מעניין
ברגע זה ,ואת הממשל האמריקאי בראשות הנשיא ברק אובמה זה לא
יסיט כהוא זה ממדיניות הדושיח האסטרטגי שלו עם איראן .הוא לא
יגיד מילה רעה אחת על איראן ,ולא יוכיחה על כך שהיא מפרה החלטות
של מועצת הביטחון .למה? כי פשעי איראן הרי ידועים לאובמה ולכל
מנהיגי אירופה ,אך הם שבויים בתפיסה מקובעת שלפיה איראן עוברת
תהליך של שינוי חיובי עמוק ושיש לסייע בכך להנהגתה "המתונה".
המצב היה שונה לחלוטין ב 2002כאשר צה"ל לכד את האוניה "קארין
איי" ,שהובילה נשק איראני לרצועת עזה מטעם הרשות הפלסטינית
בהנהגת יאסר ערפאת .באותו זמן ג'ורג' בוש הבן היה נשיא ארה"ב ,זמן
קצר לאחר פיצוץ מגדלי התאומים ב 11בספטמבר  .2001ישראל הוכי
חה לנשיא ארה"ב כי ערפאת עומד אישית מאחורי הברחת הנשק ,והוא
מצדו שיקר לנשיא במצח נחושה ואמר כי אין לו ולרשות הפלסטינית
כל קשר לספינה .זה היה רגע של תפנית אסטרטגית במדיניות נשיא
ארה"ב :איראן החלה להיתפס כגורם טרור החותר לערעור היציבות
במזרח התיכון ,וערפאת נתפס כשקרן מוּעד העוסק בטרור.
ההערה השנייה נוגעת לבורות .אחת הטענות שנשמעו בימים אלו
הייתה כי העיתוי של תפיסת האוניה לא היה מקרי וכי הוא נועד לצורך
הצגה הוליוודית של רה"מ בנימין נתניהו; כמו כן עלתה זעקה משום
שהיו שסברו כי בפרסום תפיסת האוניה בטרם הגיעה לנמל אילת
היה כדי לסכן את הלוחמים .כאשר נתפסה האוניה "קארין איי" בים
סוף )דרך אגב ,במבצע הרבה יותר
נועז ומסוכן מזה הנוכחי( נשמר דבר
התפיסה בסוד עד לרגע שבו האוניה
נכנסה לאילת .מדוע? כי ההשתלטות
על "קארין איי" הייתה שונה מהו
תית מתפיסת "קלוס סי"" .קארין
איי" הייתה אוניה שנרכשה על ידי האוניה נעצרה
הרשות הפלסטינית ,שהצמרת
שלה על פי הנהלים
עקבה אחר כל המסע ,שרב החובל
שלה והצוות המקצוע שלה היו אנשי הבינלאומיים,
הזרוע הימית של הרשות הפלסטי כאשר דבר
נית ושהשייטת השתלטה
נסיעתה .על האוניה העצירה נודע לכל
בחשאי תוך כדי
בודדים בעולם ידעו על כך .טבעי תחנות הבקרה
היה שעל פי הנחיית הרמטכ"ל דאז ,הימיות ולאוניות
שאול מופז ,הוטל איפול מוחלט על
שעבר השטות בים סוף.
המבצע .אוניית הנשק בשבוע
נעצרה "בקול רעש" על פי הנהלים להטיל על כך
הבינלאומיים ,כאשר דבר העצירה איפול זו שטות –
נודע באופן מיידי לכל תחנות הבק כאשר אתה עושה
רה הימיות ולאוניות השטות בים
שטות את צרכיך לעיני
סוף .להטיל על כך איפול זה
– כאשר אתה עושה את צרכיך לעיני כול ,אין טעם
כול ,אין טעם להסתיר זאת.
להסתיר זאת
ועוד עניין קטן של בורות :שמעתי
כמה דברי זלזול מפי פרשנינו,
ולפיהם מכיוון שראש אמ"ן ציין כי  170אלף טילים ורקטות מכוונות
לישראל ,מה הם ארבעים הטילים שנתפסו על ה"קלוס סי"? בסך הכל
זהו פסיק קטן .אלו דברי הבל .לא המספרים קובעים במקרה זה אלא
איכות הטילים )עוצמת הפיצוץ ויכולת הנזק ,הטווח והדיוק( .כמות
הטילים האיכותית שבידי האויב אינה עולה על כמה מאות .ארבעים
טילים ,ועוד בסיני או בעזה ,הינם תוספת מאוד נכבדה .להמחשה100 :
אלף כדורים מנשק קל שנורים על בית אינם שקולים כנגד טיל אחד
עם  150קילוגרם חומר נפץ שנופל על בית.
הערה שלישית בקשר לרשעות :האם הייתה הפרזה בשירי ההלל על
תפיסת האוניה? הכול עניין של טעם וריח .אבל מהיכן נשאבת כל הזמן
הרשעות להטיל רפש בכל הצלחה שלנו ,למזער אותה ולהשבית שמחה
בעם? הנה עניין למחקר רפואי .ב
עורך מדור הדעות :אליק מרגלית
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