
 

 

 

 

 

 

 

הידוק שיתוף הפעולה הצבאי בין רוסיה לחזבאללה 
 ניתוח ומשמעויות –בחלב 

 

 יוסי מנשרוף 
 

 6112בדצמבר  1 ,383 מס' בס"אממבט 
 

תקציר: לאחרונה דווח בתקשורת הלבנונית המקורבת לחזבאללה על פגישה 

ראשונה שערכו בחלב בכירים בצבא הרוסי עם מפקדי שטח בחזבאללה. 
סכמו שני הצדדים להמשיך להיפגש על בסיס קבוע. קיומה של בפגישה 

י הנבחר דונלד טראמפ נהפגישה בעיתוי הנוכחי, לקראת כניסת הנשיא האמריק

משמעויות חשובות  ובות כרוכאשר לתפקידו, מסתמן כמהלך בלתי אקראי 
 עבור ארה"ב וישראל.

לחזבאללה כי לראשונה  אח'באר המקורב-דיווח היומון הלבנוני אל 6112בנובמבר  62-ב

רוסי פגישה ישירה עם מפקדי שטח בחזבאללה. הפגישה הערכו קצינים בכירים בצבא 
לפי המדווח עד כה הקשר  .נערכה בחלב, כשבוע לפני מועד הדיווח עליה ביומון

המבצעי הישיר בין שני הצדדים התקיים באמצעות נציגיהם בחדר המבצעים המשותף 

בבגדאד ובדמשק, שכולל גם קציני צבא סורים ועיראקים. הפגישה התקיימה לבקשת 
בסיומה סכמו רוסיה וחזבאללה לקיים פגישות רציפות מסוג זה. עוד נמסר והצד הרוסי, 

יזמה את הפגישה לאחר שהתרשמה מהיכולות המוכחות שהפגין בדיווח שרוסיה 
חזבאללה בהדיפת מתקפת המורדים הסורים במערב חלב בחודש אוקטובר האחרון. 

חזבאללה יכלול דיונים בין היומון הוסיף שהערוץ הפתוח בדרג המבצעי בין רוסיה ל

 ל. מבצעיים אודות תכניות צבאיות ולא יגלוש לסכסוך בין חזבאללה לישרא

הצבאי שלה עם חזבאללה בסוריה וף הפעולה תיאם רוסיה אכן מתכוונת להגביר את ש
באמצעות קיום ערוץ שכזה, נראה שעל ישראל לעדכן את התיאום הביטחוני שהושג בין 

 ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא פוטין.

מלחמת האזרחים בסוריה חצתה זה מכבר את הממד המקומי והאזורי והיא משמשת 
לצד מוקדי העימות הנוספים בין המעצמות  ,עשה עימות בין מעצמתי לכל דברלמ

כאשר מצד אחד נערכת רוסיה באופן עקבי  .זרח אירופה, במזרח התיכון ובאסיהבמ
להגן על האינטרסים החיוניים שלה בזירה הסורית ומהעבר השני ניצב ממשל אובמה 

 פי המשבר הסורי. שהתאפיין בחוסר החלטיות באשר למדיניות הנכונה כל

 ,השתמש בנשק כימי נגד עמו הלהלאחר שממשל קבע תחילה שאסד חייב ללכת, ה
ולבסוף התקפל והסכים לשלב את אסד כשחקן לגיטימי בממשלת המעבר שאמורה 

יתה להצעיד את סוריה לעתיד חדש ולנצור את האש אחת ולתמיד. הצד הרוסי זיהה יה



הגביר את דריסת הרגל שלו בסוריה, באמצעות  6115מאז יולי וית נאת המבוכה האמריק
  .מעורבות צבאית ישירה וגוברת ומתקפות נרחבות נגד האופוזיציה הסורית

, הארגון השיעיחזבאללה נגזרות משמעויות חשובות עבור בין מהפגישה בין רוסיה ל
ארה"ב וישראל. הדיווח אודותיה הודלף דווקא מהעיתונות הלבנונית המקורבת 
לחזבאללה ונראה שלא במקרה. חזבאללה שקוע בבוץ הסורי וסך הרוגיו בסוריה חצה 

לפי הערכות עדכניות מצד מתנגדי חזבאללה בקרב העדה  - ההרוגים אלפיים את רף 
מתוך השיעה הלבנונית והעולם הסוני ישמח להשיב למבקריו חזבאללה  .השיעית בלבנון

מאשימים אותו בהשתתפות ברצח עם ובהפניית נשקו נגד המוסלמים במקום נגד אשר 

 ישראל.

הדיאלוג הצבאי והמבצעי הישיר של חזבאללה עם רוסיה ישרת את חזבאללה בשלושה 

וכה דים עיקריים: ראשית, הוא יוכל להעניק לחזבאללה חיזוק תדמיתי ולהציגו כמי שזממ
. שנית, נראה מצד רוסיה להכרה גוברת ולגיבוי כשחקן מבצעי לגיטימי בזירה הסורית

שבאמצעות ההדלפה מבקש חזבאללה לאותת גם למבקריו מבית שכמות הרוגיו 

   בקרבות בסוריה עשויה להצטמצם בזכות הקמת הערוץ הצבאי הישיר עם רוסיה.

, בשל יבט עתידיד לארגון גם בהוצמצום כמות האבדות של חזבאללה בסוריה חשוב מא
ובעקבות  ,הדיווחים בלבנון על חוסר מוטיבציה של צעירים שיעים להתגייס לשורותיו

הפגיעה במעמדו דווקא בקרב הציבור התומך בו באופן מסורתי ואשר משמש בסיס 
חזבאללה עשוי לקצור  ממד הצבאיב -שלישית  .חשוב לפעילות הפוליטית והביטחונית

 תועלת מהדיאלוג עם הצבא הרוסי בדמות שיפור יכולותיו בתחום הלוחמה בשטח בנוי. 

חזבאללה עשוי אפוא לקצור תועלות שישרתו אותו בלחימה נגד ישראל בפן ההגנתי 
ההתקפי. בחלק ההגנתי, חשיפתו של חזבאללה לפעילות הצבאית הרוסית יכולה פן בו

את רמת הכשירות הכוללת שלו ואת מסוגלותו להתמודד עם לשפר באופן משמעותי 

חדירה של כוחות מיוחדים של ישראל. בפן ההתקפי, באמצעות למידה מהצבא הרוסי 
יוכל חזבאללה לשפר ולייעל את תורת הלחימה שלו ואת מיומנויות הלחימה השונות 

 שיקשו על צה"ל.

חזבאללה פוגע באינטרס בין לדווקא משום כך, הערוץ הצבאי הישיר בחלב בין רוסיה 
הישראלי הישיר בזירה הלבנונית. בוויכוח בציבוריות הישראלית האם השתתפות 
חזבאללה במלחמה בסוריה משרתת את ישראל רווחו הנימוקים לפיהם שחיקת כוח 

האדם של חזבאללה וטביעתו של הארגון בבוץ הסורי משחקים לידי ישראל. מאידך, היו 
יכולות שעלולות לשמש  –שפר את יכולותיו להילחם בשטח בנוי שהזהירו שחזבאללה מ

קלף חשוב בידי חזבאללה הן בהדיפת כוחות צה"ל בכפרים בלבנון והן בכוונת הארגון 
לשגר לצפון ישראל את "כוחות ההתערבות" כדי לכבוש תא שטח מאוכלס ולהעסיק 

ג המבצעי בין את ישראל בלחימה בשטחה שלה. בנוסף, אף שצוין בדיווח שהדיאלו

חזבאללה לא יכלול את מאבק הארגון נגד ישראל, הוא צריך להדליק נורה בין רוסיה ל
 אדומה עבור ירושלים. 

התיאום הביטחוני אליו הגיע ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא פוטין לפי דיווחים שונים 

י רוסית נחלש בתקופה האחרונה בעקבות הכנסת טיל-נועד למנוע התנגשות ישראליתש
011S ית ההגנה העקיפה והבלתי ימרוסיה לסוריה באוקטובר האחרון ובעקבות מטר

ית ההגנה הזו מתבהרת לאור ירשמית שמעניקה מוסקבה לחזבאללה בסוריה. מטר

העובדה שבשנה האחרונה התמעטו הדיווחים על מתקפות ישראליות נגד חזבאללה 
 בסוריה.

ללה נראית גם כאיתות לממשל חזבאבין הגברת התיאום הביטחוני בין רוסיה ל

י הנכנס בראשות הנשיא הנבחר טראמפ. אפשר שרוסיה מבקשת לאותת נהאמריק
כרגע לאיש, שהיא  יםברור םלטראמפ, שמהלכיו ומדיניותו העתידית בזירה הסורית אינ

להדחת  נסיון ובראש וראשונה ,נכונה לסכל מהלכים אפשריים בסוריה שאינם לרוחה



יכיר, ולו זמנית במשטרו של אסד, אך יפעל לכונן בסוריה אזור אסור . אם טראמפ אסד
לטיסה, כפי שהציע בקמפיין הבחירות שלו, עשויים עיבוי ההגנה האווירית הרוסית 

 והידוק היחסים עם חזבאללה בסוריה להקשות על ארה"ב במשימה זו.

כוח האדם  גבר את מצבתתעל רקע דיווח עדכני בתקשורת הלבנונית לפיו חזבאללה ת
-הלוחם והאמל"ח שלו לקראת מתקפה קרקעית נרחבת בחלב, אפשר שהציר רוסיה

חזבאללה, שנעזר במליציות עיראקיות, אפגניות ופקיסטניות שיעיות, מבקש -איראן
י החדש עובדות בשטח שיקשו נבחלב ולקבוע לממשל האמריק לקצור הישג משמעותי

חזבאללה עשוי, בין בצעי ישיר בין רוסיה לעליו לקדם מדיניות התקפית בסוריה. ערוץ מ

 להשקפת שני הצדדים, להקל על השגת יעד אסטרטגי זה בחלב.

יוסי מנשרוף הוא תלמיד תואר שלישי בחוג להיסטוריה של המזה"ת באונ' חיפה וחוקר 
 במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי.

 חת גרג רוסהנדלרלנדיבותה של משפ סדרת הפרסומים מבט מבס"א מתפרסמת הודות


