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רפאל אופק ופסח מלובני

תקציר

המתיחויות בגבול ישראל-לבנון בשל הריגת מפקדי חיזבאללה בכירים (או אף זוטרים) 
מעלות מדי פעם מחדש את השאלה האם איראן נמצאת בתמונה. מחקר זה מציג 
זווית ראייה חדשה על הסיבות לפרוץ מלחמת לבנון השנייה ב-12 ביולי 2006, לפיה 
התייצבה טהראן במלוא יכולתה מאחורי הקלעים בהפעלת חיזבאללה נגד ישראל 
על מנת להסיט את מדינות המערב מהתמקדות בפעילויותיה לפיתוח תוכנית גרעין 
צבאית. מאמציה העיקריים בתוכנית סודית זו, שהחלה להיחשף בשנים 2002-3 כללו 

הקמת תשתיות להעשרת אורניום ולבניית כור מים כבדים להפקת פלוטוניום. 

נועדה "למטרות שלום", טרם חשיפתה  אמנם איראן טענה שתוכניתה הגרעינית 
על  אטומית)  לאנרגיה  הבינ"ל  (הסוכנות  סבא"א  בפני  מלהצהיר  התחמקה  היא 
הפרויקטים הגרעיניים שהיא יוזמת. בכך הפרה את מחויבותה כלפי סבא"א ופעלה 
סבא"א  מול  המשבר  חתומה.  היא  עליה  גרעיני  נשק  אי-הפצת  לאמנת  בניגוד 
ומדינות המערב הגיע לשיאו ב-2005, ואיראן החלה לחשוש מפני אפשרות פעולה 

צבאית אמריקנית נגדה.

התזה של מאמר זה, לפיה נועדה פעילות איראן מאחורי הקלעים במלחמת לבנון 
השנייה להגן מפני תקיפת תוכניתה הגרעינית, נשענת במידה רבה על התבטאויותיהם 

באמצעי תקשורת גלויים של בכירים בהנהגה האיראנית ובארגון חיזבאללה.

דמיון  קיים  חיזבאללה,  ובפעילות  האיראני  הגרעין  בסוגיות  כיום  למתרחש  אשר 
בלתי מבוטל בין המצב בהווה למצבו של מרובע העוינות - איראן וחיזבאללה מול 

ארה"ב וישראל - בשנת 2006. 

סא“ל (מיל‘) ד“ר רפאל אופק הוא מומחה בתחום הפיזיקה והטכנולוגיה הגרעינית, וכיום הינו חוקר בכיר 
בכיר   כחוקר  שירת  בעבר  בר-אילן.  באוניברסיטת  אסטרטגיים  למחקרים  (בס“א)  בגין-סאדאת  במרכז 

הישראלית. המודיעין  בקהיליית 

מחקר.  ובתפקידי   8200 ביחידה  איסוף  בתפקידי  המודיעין,  בקהיליית  שירת  מלובני,  פסח  (מיל‘)  אל“מ 
כיום הוא עוסק במחקר צבאות האזור בראייה היסטורית, וכן במעורבות הסובייטית בעבר והרוסית כיום, 

באזור.  האיראנית  ובמעורבות 
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מבוא

בעקבות  ב-1979  לשלטון  עלותו  מאז  בטהראן  המשטר  של  העיקרית  מטרתו 

מהפכת ח'ומייני, בנוסף לאבטחת שרידותו, הייתה הצבת איראן כמעצמה אזורית 

היו  מכך  שנבעו  ההשלכות  השיעי.  האסלאם  דגל  את  הנושאת  התיכון  במזרח 

מאמץ לפיתוח נשק גרעיני ובמקביל הקמתן והפעלתן של מיליציות שיעיות ברחבי 

המזה"ת, בדגש על חיזבאללה בלבנון. הארגון נוסד ב-1982 בעקבות מבצע "שלום 

הגליל", והחל מיום הקמתו ראה במדינת ישראל אויב שיש בראש וראשונה לסלקו 

ואף להשמידו. ערב מלחמת לבנון השנייה ב-2006 הוא הגיע לשיא כוחו  מלבנון, 

לכך  רבות  עדויות  קיימות  לבנון.  דרום  בכל  היום  עד  השולט  סדיר  צבאי  כארגון 

שאיראן עמדה מאחורי הקמת חיזבאללה ותמכה בו לאורך כל הדרך: היא מימנה 

את הארגון, ציידה אותו בנשק, ואימנה את אנשיו. בפרט יש לציין כי פעולות הטרור 

של חיזבאללה היו מתואמות ובשיתוף פעולה מלא עם המשטר בטהראן.

החיילים  שני  של  והריגתם  חטיפתם  רקע  על  פרצה  השנייה  לבנון  מלחמת 

שש   .2006 ביולי  ב-12  חיזבאללה  רגב על-ידי  ואלדד  גולדווסר  אהוד  הישראלים 

שנים קודם לכן, ב-7 באוקטובר 2000 - מספר חודשים לאחר יציאת צה"ל מלבנון - 

חטף חיזבאללה שלושה חיילים בהר דב, בני אברהם, עדי אביטן ועומר סואעד. הוא 

2004. בשנים לאחר  גופותיהם בעסקת חילופים ב-29 בינואר  החזיר לישראל את 

מכן בצע חיזבאללה מספר ניסיונות לחטיפת חיילים ישראלים.  

כבר באותם ימים היו שטענו, ללא הוכחה ממשית, שהחטיפה ביולי 2006 הייתה אירוע 

שתואם מראש בין איראן לבין חיזבאללה.1 לטענתם איראן ביקשה להסיט את תשומת 

הלב בעולם מהחלטה 1696 שמועצת הביטחון של האו"ם עמדה לקבל באותו חודש. 

פעולות  כל  לחלוטין  להשעות  מאיראן  סבא"א  דרישת  את  לאמץ  באה  זו  החלטה 

בתחום הגרעין העלולות לשמש לייצור חומרים בקיעים עבור נשק גרעיני: כהעשרת 

אורניום והפקת פלוטוניום על-ידי עיבוד מחדש של דלק גרעיני המוקרן בכור.

יצויין כי תוכנית הגרעין האיראנית נקלעה לקשיים רבים בתחילת העשור הראשון של 

המאה העשרים ואחת, בעיקר בשנים 2003-2002, שהיו בעייתיות מאוד מבחינת טהראן: 

אי- ·  לאמנת  המחויבות  של  האיראניות  ההפרות  להיחשף  החלו  אלה  בשנים 

גרעיני.  נשק  לייצור  תוכנית  קידום  על  בעליל  שהצביעו  גרעיני,  נשק  הפצת 

במרכז תוכנית זו עמדו פרויקטים להקמת תשתיות להעשרת אורניום ולבניית 

כור מים כבדים להפקת פלוטוניום. 
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אפגניסטאן ·  על  ארה"ב  השתלטה   2001 בספטמבר  ה-11  אירועי  בעקבות 

וכוחות אמריקנים הוצבו על גבולה המזרחי של איראן.

ובכך ·  ארה"ב,  בהנהגת  צבאית  קואליציה  על-ידי  עיראק  נכבשה   2003 במרץ 

זו פעם  הייתה  חוסיין.  בראשות סדאם  חלף מהעולם משטר הבעת' האכזרי 

שנייה בה הוצבו כוחות אמריקנים על גבול איראן. 

שליט לוב מועמר קדאפי חשש שגורלו יהיה כשל סדאם בשל עוינות ארה"ב · 

כלפיו ונוכח חשיפת ניסיונותיו לפתח נשק בלתי קונבנציונלי - גרעיני, ביולוגי, 

וכימי. לפיכך הודיע בדצמבר 2003 על פירוק הפרויקטים לפיתוח נשק השמדה 

המונית ואף חשף אותם בפני ארה"ב, בריטניה וסוכנות האו"ם. 

השאלה באיזו מידה תמשיך איראן להשתמש בלבנון ובחיזבאללה לצרכיה היא, ועד 

כמה היא עומדת או צפויה לעמוד מאחורי חיזבאללה באירועי התחממות הגבול 

בלבנון, נותרה רלוונטית כשהייתה - הן בשל תקיפות צה"ל בסוריה בהן נהרגו אנשי 

צבא איראניים (ומדי פעם אף לוחמי חיזבאללה) והן בשל הפיצוצים המסתוריים 

במתקנים גרעיניים ואסטרטגיים ברחבי איראן בחודשי יוני-יולי האחרונים.

מאמץ הגרעין האיראני בשנת 2006

מרכיביה החשאיים של תוכנית הגרעין האיראנית - הקמת מתקן העשרת האורניום 

לראשונה  נחשפו   - אראק  העיר  ליד  הכבדים  המים  כור  הקמת  ותוכנית  בנתאנז 

על- בוושינגטון  שהתקיימה  עיתונאים  במסיבת   2002 באוגוסט  ב-14  לתקשורת 

גולה.2  איראנית  אופוזיציה  קבוצת  איראן,  של  להתנגדות  הלאומית  המועצה  ידי 

ערבויות  ו"הסכם  הגרעיני  הנשק  אי-הפצת  אמנת  על  טהראן  של  חתימתה  חרף 

גרעיניים אלה  אז מלהצהיר על פרויקטים  נמנעה עד  היא  הביטחון" עם סבא"א, 

בפני סבא"א. לפיכך, בעצרת הכללית השנתית של סבא"א בספטמבר 2002 ביקש 

מנכ"ל הארגון דאז, הדיפלומט המצרי מוחמד אל-בראדעי, מנשיא הארגון האיראני 

את  ולאשר  שנחשף  למידע  להתייחס  אע'אזאדה  רזא  ע'ולאם  אטומית  לאנרגיה 

שנחשפו  הגרעיניים  הפרויקטים  את  להציג  אע'אזאדה  ביקש  בתגובתו  אמיתותו. 

שלום",  "למטרות  המיועדת  הגרעין  בתחום  כוללת  איראנית  מתוכנית  כחלק 

שתכלול הקמת כורים גרעיניים לייצור חשמל, וכן את מעגל הדלק הגרעיני עבור 

לפועל  שיצא  באיראן,  לביקור  בראדעי  את  אע'אזאדה  הזמין  כן  כמו  אלה.  כורים 

ב-21 בפברואר 2003י. 
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של  ביקורת  לאפשר  בטהראן  השלטונות  הסכימו  בראדעי,  של  ביקורו  בעקבות 

פקחי סבא"א על אופן יישום הסכם אמצעי הערבויות בתחום הגרעין מצד איראן. 

אך בראדעי התנהל כלפי איראן כמי שכפאו שד. הוא נטה להמעיט בחומרת היבטיו 

דיפלומטים  בערוצים  לפעול  והעדיף  האיראני  הגרעיני  המאמץ  של  הצבאיים 

רשמיים. ולמרות שהדו"ח הרבעוני הראשון של סבא"א שיצא לאור ביוני 2003 כלל 

ממצאים חמורים לגבי הפרות "הסכם ערבויות הביטחון" על-ידי איראן (כולל אי-

אורניום,  של  שונות  תרכובות  לייצור  כימיים  ניסויים  בוצעו  בה  מעבדה  על  דיווח 

כולל אורניום מתכתי - ממנו מיוצרת ליבת פצצה גרעינית), ממצאים חמורים אלה 
הוגדרו בדו"ח בשפה מרוככת כ"מחדלים".3

בהרבה  ביקורתיים  היו   (2004 נובמבר   -  2003 (נובמבר  הבאים  סבא"א  דו"חות 

אולי  לוודאי  קרוב  היה  לכך  האחראי  הגרעין.4  בסוגיית  איראן  התנהלות  כלפי 

היינונן מפינלנד, שכיהן באותה תקופה כסמנכ"ל סבא"א וראש מחלקת הפיקוח 

של הסוכנות והיה ניצי מאוד בהשוואה לבראדעי. על-פי המדווח בדו"ח נובמבר 

היתר  ובין   2003 בספטמבר  ב-12  התכנסה  סבא"א  של  הנגידים  מועצת   ,2003

דרשה מאיראן כי:

כלפי ·  מירבית  שקיפות  ותגלה  סבא“א  עם  הפעולה  שיתוף  היקף  את  תאיץ 

פקחי הסוכנות;

וחומרים גרעיניים ·  תבטיח כי תימנע בעתיד מכל מחדלים בדיווח על אתרים 

שברשותה; 

תפסיק זמנית את כל פעילויותיה בתחום העשרת האורניום, ובתחום מיחזור · 

לאפשר  העלולות  פלוטוניום)  להפקת  הקשורה  (פעילות  מוקרן  גרעיני  דלק 

להוראות  בהמתנה  זאת,  גרעיני.  נשק  עבור  בקיעים  חומרים  לייצר  לאיראן 

בסבא“א,  החברות  המדינות  על-ידי  הנדרשות  לערבויות  סבא“א  מנכ“ל 

להימנע  במחויבותה  בעתיד  איראן  עמידת  לאבטחת  אמצעים  להכנת  וכן 

מפעילויות העלולות לסייע בפיתוח נשק גרעיני.

הביקורת הרבה מצד סבא“א נבעה בשל העובדות החדשות שנחשפו והצביעו על 

כך שטהראן המשיכה לגלות חוסר שקיפות מספקת כלפי הסוכנות, ובכלל זה: 

איראן מסרה לסבא“א שפרויקט הצנטריפוגות שהיא מקימה הינו פרי תכנון · 

מקומי המבוסס על מקורות מידע גלויים שפורסמו בספרות המקצועית. עוד 

טענה שבבית המלאכה של חברת Kalaye Electric יוצרו רכיבי צנטריפוגות 
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תרכובת   -  UF6 (כלומר  גרעיני  חומר  עם  כלשהם  ניסויים  בוצעו  לא  אך 

וזאת  אורניום).  העשרת  מאפשרת  גז  שבמצב  הקסא-פלואוריד,  אורניום 

במתקן  בוצעו  כי  איראן  הודתה   2003 באוקטובר  לסבא“א  שבמכתב  למרות 

פקחי  שנטלו  בדגימות  ועוד,  זאת  אלה.  מעין  אורניום  העשרת  ניסויי  מספר 

בתהליך  שנוצרו  אורניום,  חלקיקי  נמצאו  שבמתקן  מהצנטריפוגות  סבא“א 

העשרה לדרגה נמוכה וכאלה שנוצרו בדרגת העשרה גבוהה של 36%. תגלית 

דווחה לסבא“א.  אורניום שלא  כמות  נמצאת  איראן  בידי  כי  זו העלתה חשד 

האורניום  חלקיקי  שמקור  להודות  האיראנים  השלטונות  נאלצו  לפיכך 

כך  זרה.  ממדינה  שנרכשו  צנטריפוגות  ברכיבי  הינו  גבוהה  לדרגה  המועשר 

התברר כי IR1, הדגם הראשון של הצנטריפוגות האיראניות, אינו אלא העתק 

הגרעינית  העסקה  נחשפה  מכך  כתוצאה   .P1 הפקיסטנית  הצנטריפוגה  של 

ד“ר  הפקיסטני  המדען  לבין  אטומית  לאנרגיה  האיראני  הארגון  בין  החשאית 

במסגרת  הפקיסטנית“.  הגרעינית  הפצצה  ”אבי  הנחשב  ח‘אן  קאדיר  עבדול 

 ,P2 ההתקשרות עם ח‘אן איראן אף רכשה צנטריפוגות מתקדמות יותר, מדגם

עסקה שתחילה הכחישה את קיומה. עוד נודע לסבא“א כי ח‘אן מכר לאיראן 

שרטוטי פצצה גרעינית.

בנוסף לפרויקט העשרת אורניום באמצעות צנטריפוגות נחשף מתקן איראני · 

לאחר  לשקאר-אבאד.  באתר  שפעל  הלייזרים  בשיטת  אורניום  להעשרת 

עסקו  בו  שבוצעו  המחקרים  כי  האיראנים  המדענים  טענו  המתקן  חשיפת 

בתהליכי היתוך באמצעות לייזרים ובספקטרוסקופיה של לייזרים. אך הניסיון 

נחושת  אדי  לייזרי  במתקן  גילו  אלו  כאשר  נכשל  סבא"א  פקחי  את  לרמות 

המיועדים להעשרת אורניום. 

האיראנים הודיעו לסבא"א על תוכניתם להקמת כור מים כבדים בסמוך לעיר · 

ולייצר  40 מגה-וואט המיועד לשמש ככור מחקר  אראק בהספק מתוכנן של 

ביקשו  כך  בהצהירם  ורפואיים.  תעשייתיים  יישומים  עבור  רדיו-איזוטופים 

האיראנים לשלול את הטענה שהכור נועד להפקת פלוטוניום עבור נשק גרעיני. 

אולם בשרטוטי הכור שנמסרו לפקחי סבא"א ביולי 2003 נעדרו "תאים חמים" 

לייצור רדיו-איזוטופים, למרות מידע שנמסר לסבא"א על מאמץ איראני לרכוש 

חמים".  ל"תאים  המיועדים  עופרת  מזכוכית  וחלונות  מניפולטורים  בחו"ל 

לפיכך השתכנעו בסבא"א שכור המים הכבדים נועד להפקת פלוטוניום. לאחר 

נסיונות התחמקות, בנובמבר 2003 אישרו האיראנים שבכוונתם לבנות בסמוך 

לכור בניין ייעודי עבור "התאים החמים".5 
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1989-93 בוצעו במרכז הגרעיני ·  נוסף של פקחי סבא"א היה שבשנים  ממצא 

של טהראן ניסויי הפקת פולוניום-210 על-ידי הקרנת מטרות מתכת ביסמות 

הדק  להכנת  השיטות  לאחת  מתאים  בפולוניום-210  השימוש  בנויטרונים. 

נויטרונים עבור פצצה גרעינית. האיראנים טענו כי הפולוניום-210 נועד להכנת 

מצברים תרמו-אלקטריים, יישום נדיר מאוד של איזוטופ זה.

עקב התנהלותה הסוררת של איראן בסוגיית הגרעין החלו במחצית השנייה של 2003 

איראן  לבין  וגרמניה, בשיתוף סבא"א,  בריטניה  נציגי ממשלות צרפת,  בין  שיחות 

הייתה בתמונה  במטרה למנוע ממנה לקדם את תוכנית הנשק הגרעיני.6 ארה"ב 

ישירות במגעים  נמנעו מלשתפה  ונראה שהמדינות האירופיות  מאחורי הקלעים, 

בשל החשש מעמדה קשוחה מדי כלפי טהראן. ואכן בפסגת G-8 שהתקיימה ביוני 

2003 באוויאן שבצרפת הביעה ארה"ב דאגה בדבר תוכנית הנשק הגרעיני הסודית 

את  לבחינה מקיפה של סבא"א  ביותר  "את תמיכתנו החזקה  והציעה  איראן  של 

תוכנית הגרעין של מדינה זו".7 

המשטר בטהראן חשש מאפשרות פעולה צבאית אמריקנית נגדו עקב זכרונן הטרי 

של הפלישות לאפגניסטן ולעיראק. לפיכך הודיעה איראן בסוף 2003 בתיאום עם 

סבא"א על החלטתה להשעות "באופן התנדבותי" פעילויות שונות בתחום העשרת 

נכונותה  על  טהראן  הצהירה   ,2004 בנובמבר  ב-15  מכן,  לאחר  כשנה  האורניום.8 

לא  להבטחה שהנושא  האורניום בתמורה  תוכנית העשרת  לחלוטין את  להשעות 

יועבר למועצת הביטחון של האו"ם לצורך הטלה עיצומים עליה. עם זאת הבהירה 

איראן בסוף 2003 שהשעיית התוכנית תהיה קצרת מועד במטרה לבנות אמון בינה 
לבין הקהילייה הבינלאומית.9

נמנעה  ומ-2005   2004 שנת  מסוף  סבא"א  דוחות  על-פי  אלה,  הבטחות  למרות 

איראן מלשתף פעולה עם הסוכנות באופן מלא, וחרף מחויבותה לאמנת אי-הפצת 

אורניום  העשרת  בתחומי  שונות  פעילויות  על  מדיווח  התחמקה  הגרעיני  הנשק 

במחקר  מעורבים  שהיו  אתרים  מספר  על  גם  כמו  שביצעה,  פלוטוניום  והפרדת 

בינואר  ב-6  לסבא"א  והודיעה  לביקורת  בחריפות  הגיבה  טהראן  גרעיני.10  ופיתוח 

ואכן,  אורניום.  להעשרת  הקשורות  הפעילויות  כל  את  לחדש  החלטתה  על   2006

בפברואר 2006 שבה לבצע פעילויות אלה.11 
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למרות זאת, איראן טענה שוב ושוב כי:

תוכנית הגרעין שלה מיועדת לאספקה עצמית.• 

תוכנית ההעשרה שלה נשמרה בחשאיות יותר מעשרים שנה מכיוון שהסכם • 

הערבויות עם סבא"א לא חייבה להצהיר על מתקני הגרעין שלה עד 180 יום 

טרם מועד הכנסת חומרים גרעיניים למתקנים אלה. 

לפני •  עמוק מתחת  ונחצב  בחשאיות  הוקם  בנתאנז  האורניום  מתקן העשרת 

האדמה מחשש לתקיפות אוויר מצד ישראל או מדינות אחרות.

הפרותיו הרבות של הסכם הערבויות היו קלות, ויש לראותן כמחדלים טכניים בדיווח.• 

נבע מכך שחקירות הסוכנות •  באופן מלא עם סבא"א  סירובה לשתף פעולה 

הצבאיים  הביטחון  והסדרי  המסחריים  סודותיה  החוקיות,  בזכויותיה  פוגעות 

של איראן.

שתוכניתו  מהאפשרות  מאוד  מוטרד  בטהראן  המשטר  היה  עת  שבאותה  נראה 

"ארכיון  הברחת  בעקבות  שאוששה  (עובדה  לטמיון  תרד  גרעיני  ארסנל  לייצר 

יעד  הוצג  הגרעין"  "ארכיון  במסמכי  ב-2018).12  המוסד  על-ידי  האיראני"  הגרעין 

תוכנית הנשק הגרעיני האיראני כבניית חמש פצצות גרעיניות, כל אחת בעוצמת 

10 קילוטון (בסדר גודל של פצצת הירושימה), שניתן יהיה להתקינן ברש"ק הטיל 

ב-2003  פוצלה  האיראנית  הגרעין  תוכנית  המסמכים,  על-פי  שהאב-3.  הבליסטי 

גרידא  אזרחיים  ליישומים  כמיועדת  המוצגת  גלויה  חזית   - האחת  זרועות:  לשתי 

ומתנהלת במסגרת הארגון האיראני לאנרגיה אטומית, והשנייה - תוכנית חשאית 

התוכנית  למימוש  האפשרות   .AMAD פרויקט במסגרת  גרעיני  נשק  לפיתוח 

לייצור חמש פצצות גרעיניות הייתה מותנית בהשגת כמות של כ-100 ק"ג אורניום 

מועשר לשיעור של למעלה מ-90%, ואולם ניתן היה לבצע את העשרת האורניום 

כי  אפוא  לשער  יש  אטומית.  לאנרגיה  האיראני  הארגון  של  הגלויה  במסגרת  רק 

ולחדש את פעילויותיה בתחום  נוספת לשוב  זו סיבה  הייתה  איראן  בראייתה של 

העשרת האורניום.

אירופה  מדינות  חששו  האורניום  העשרת  את  לחדש  איראן  החלטת  בשל 

מהאפשרות שארה"ב תתקוף את אתרי הגרעין האיראני.13 חששותיהם תחושתם 

נבעה מהסיבות הבאות: 
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נאום "מצב האומה" של הנשיא בוש ב-29 בינואר 2002 בו הכריז ש"ארה"ב לא · 

תאפשר למשטרים המסוכנים ביותר בעולם לאיים עלינו בנשק ההרסני ביותר 
בעולם", תוך ציון איראן כאחת ממדינות "ציר הרשע".14

תקדים הפלישה לעיראק. · 

בסוף 2004 הגיע למודיעין האמריקני מחשב נייד איראני גנוב שהכיל למעלה · 

מאלף עמודים של הדמיות מחשב ודיווחים על ניסויים שבוצעו על-ידי מדעני 

גרעין איראנים. הייתה בכך עדות חותכת לפעילותה של איראן בפיתוח ראש 

המידע  שברשותה.  שהאב-3  הבליסטי  לטיל  שיתאים  קומפקטי  גרעיני  נפץ 

ואף  וצרפת  גרמניה  בריטניה,  לשירותי המודיעין של  הועבר  הנייד  שבמחשב 

לסבא"א (בנובמבר 2005), במטרה להגביר את הלחץ על איראן.15 

התבטאויות בכירים בממשל האמריקני שהזהירו ב-2006 בדבר סכנת האיום · 

האיראני. על רקע הבחירות הקרבות לנשיאות ב-2008 מתחו מנהיגי המפלגה 

בוש  ממשל  של  אי-נקיטתו  על  ביקורת  קלינטון  הילארי  כולל  הדמוקרטית 

בצעדים משמעותיים כלשהם נגד איראן.16 

על-פי הדיווחים הרחיבה וושינגטון ב-2006 את פעילותה החשאית בתוך איראן · 

לכלול  עשויה  והייתה  שייתכן  אפשרית,  אווירית  מתקפה  תכנון  קידמה  ואף 

שימוש בנשק גרעיני טקטי נגד מתקני הגרעין האיראניים.

מה היה הגורם למלחמת לבנון השנייה?

מחייליו,  שניים  ולחטוף  לבנון  בגבול  צה"ל  סיור  את  לתקוף  חיזבאללה  יוזמת 

מעלה  בלבנון,  חדשה  למלחמה  שהתרחבה  קשה  ישראלית  לתגובה  שהביאה 

מספר שאלות חשובות:

מה דחף את הארגון לבצע מהלך זה? האם המטרה הבלעדית הייתה השגת · 

קלפי מיקוח לשחרור אסירים הנמצאים בידי ישראל? 

משמעות ·  בעל  שהינו  או  מקרי  הוא   ,2006 ביולי  ה-12  הביצוע,  עיתוי  האם 

מועצת  החלטת  רקע  על  זאת,  האיראני?  הגרעין  בנושא  למתרחש  בהקשר 

הביטחון 1696, כלפי איראן, שהתקבלה ב-31 ביולי 2006, בעצם ימי המלחמה. 

ההחלטה אימצה את דרישת סבא"א מאיראן להשעות לחלוטין את פעילויותיה 

גרעיני,  נשק  עבור  בקיעים  חומרים  לייצור  לשמש  העלולות  הגרעין  בתחום 

ובכלל זה העשרת אורניום והפקת פלוטוניום. 
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האם, ובאיזו מידה הייתה טהראן מעורבת במהלך חטיפת החיילים, בתכנונו, · 

ובהחלטה על ביצועו? 

מצד אחד נשמעו דעות הגורסות כי ההחלטה לתקוף את סיור צה"ל בלבנון הייתה 

של חיזבאללה בלבד, ללא מעורבות כלשהי מצד איראן או גורם אחר, וללא קשר 

נועד  לטענתן  זה.17  בנושא  טהראן  על  הבינלאומי  והלחץ  האיראני  הגרעין  לנושא 

המהלך אך ורק להביא לשחרור אסירים לבנונים היושבים בכלא הישראלי. ואמנם 

מזכ"ל חיזבאללה, חסן נצראללה, הכריז במספר הזדמנויות בעבר שבכוונתו להביא 

לשחרורו של סמיר קונטאר ומחבלים אחרים מהכלא הישראלי באמצעות שביית 

חיילים ישראלים והחלפתם באסירי חיזבאללה, כפי שאירע בפעמים קודמות. יש 

לציין שהמבצע עצמו קיבל את הכינוי "ההבטחה הכנה". 

את  לבצע  חיזבאללה  על  לחצה  שאיראן  וההערכות  הדעות  עומדות  שני  מצד 

המהלך. לפיהן החטיפה התבצעה בתאום מלא בין טהראן לבין חיזבאללה ונועדה 

לצמצם ולהרחיק את הלחץ הבינלאומי על איראן בנושא הגרעין, שהתגבר באותה 

שנה, כמתואר לעיל. זאת על-ידי יצירת מוקד אירועים אחר שבאמצעותו ניתן יהיה 

להשיג הישגים אזוריים עבור איראן. מטבע הדברים שמשה לבנון כמקום המתאים 

ביותר לכוונה זו.

ואיש  עיתונאי   ,(Claude Moniquet) מוניקה  קלוד  על-ידי  נתמכה  זו  הערכה 

האירופאי  המרכז  כיו"ר  וכיהן  הקים  היתר  שבין  בעברו,  הצרפתי  החוץ  מודיעין 

האסטרטגי למודיעין וביטחון בבריסל.18 בנובמבר 2006 הוא טען כי לאור הממצאים 

והמידע שבידיו עמדה איראן מאחורי תכנון המהלך כולו, וציין פגישה שהתקיימה 

ביטחון  לענייני  יועצו  לאריג'אני,  עלי  לבין  נצראללה  בין  בדמשק   2006 ביולי  ב-5 

של נשיא איראן אחמדינג'אד, בה הוחלט לבצע את מהלך החטיפה במטרה ליזום 

מועצת  בפני  איראן  של  הגרעין  תוכנית  נושא  להעלאת  במקביל  באזור,  מלחמה 

הביטחון. לדבריו, ההחלטה להצית מלחמה על-ידי חיזבאללה לא התקבלה בביירות 

אלא בטהראן נוכח כוונת איראן להסיט את האיומים והלחצים הבינ"ל כלפיה בשל 

תוכנית הגרעין.19 התייחסות לפגישתם של לאריג'אני ונצראללה בדמשק זמן קצר 

לפני חטיפת שני החיילים הישראלים אף צוינה במאמר של העיתונאית האמריקנית 

לקבוע  בוש  היה קשור להחלטת ממשל  ברברה סלבין, שטענה שעיתוי החטיפה 

לאיראן מועד אחרון להודיע על הסכמתה לנהל מו"מ על תוכניותיה הגרעיניות20.
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שהביא  דומה  אירוע  רבה  במידה  מזכיר  התרחש,  ואכן  במידה  זה,  איראני  צעד 

את  חוסיין,  סדאם  עיראק,  שליט  יזם  אז   .1982 ביוני  הראשונה  לבנון  למלחמת 

ההתנקשות בשגריר ישראל בלונדון, שלמה ארגוב, בכוונה להצית מלחמה חדשה 

מבחינת  כבדה  למעמסה  שהפכה  עיראק-איראן  מלחמת  לסיום  שתביא  באזור 

עיראק. בסופו של דבר מהלך זה לא הביא את האיראנים לסיים את המלחמה, כך 

שיוכלו לשלוח כוחות ללבנון למלחמה נגד ישראל, ומלחמת עיראק-איראן נמשכה 

עוד שש שנים מדממות.

עדויות הנהגת חיזבאללה על שליטת איראן בארגון

הנהגתו  והנחיית  בחיזבאללה  איראן  של  שליטתה  בדבר  רבות  הוכחות  קיימות 

לפעול על-פי הוראותיה. ניתן אף למצוא זאת באמירות שונות של מנהיגי הארגון 

כמו גם באירועים שונים שהתרחשו באזור שבהם היתה מעורבות של חיזבאללה 

ואיראן כאחת:

מיום ·  חיזבאללה  של  הראשון  כמזכ"ל  שכיהן  שיעי  דת  כוהן  טופיילי,  צובחי 

כי  ב-2003  קבע  מוסאווי,  עבאס  על-ידי   1991 בשנת  שהוחלף  ועד  היוסדו 

"ההנהגה האיראנית הייתה, ועודנה, אחראית לכל ההחלטות של חיזבאללה".21 

לשעבר ·  לבנון  ממשלת  ראש  טהראן  בחיסול  הוראת  על-פי  פעל  חיזבאללה 
רפיק חרירי ב-14 בפברואר 2005י.22

 · 2007 באפריל  ב-16  בראיון  הצהיר  קאסם,  נעים  שיח'  נצראללה,  של  סגנו 

לערוץ הטלוויזיה האיראנית אל-כות'ר, ואף חזר על כך בראיון שהעניק ב-30 

ביולי לעיתון הלבנוני נהאר אל-שבאב, כי "חיזבאללה מקבל הנחיה בכל הנוגע 

לאופן הלחימה נגד ישראל מ'וולי אל-פקיה' [חכם ההלכה השליט, שהוא כינויו 

של מנהיג איראן עלי ח'אמנא'י].23  

להערכתו של תקיפת מתקני ·  הקיימת  לאפשרות  ב-2011  התייחס  נצראללה 

הגרעין באיראן על-ידי ארה"ב או ישראל שתביא לפרוץ מלחמה כוללת באזור. 
בכך רמז לאפשרות שארגונו יצטרף לתגובתה הצפויה של איראן.24

במלחמת ·  מעורב  להיות  טהראן,  בהנחיית  חיזבאללה,  החל   2013 בתחילת 

אסד,  בשאר  והנשיא  הכושל  סוריה  צבא  לצד  נלחם  הוא  בסוריה.  האזרחים 

בקרב  המורדים  כוחות  על  המשמעותי  הראשון  הניצחון  את  עבורם  והשיג 

אל-קוצייר. הנימוק להכנסת כוחות חיזבאללה היה הצורך להילחם בדאע"ש 
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במטרה למנוע את חדירתו ללבנון. קיימת סבירות גבוהה שאירוע זה, כמו גם 

אירועים אחרים הקשורים לחיזבאללה, התנהלו במעורבות ישירה של קאסם 

סולימאני, שהיה האחראי על הפעילות האיראנית במרחב כולו.25 

"יום השאהיד" ·  נצראללה הצהיר בנאומו בביירות ב-11 בנובמבר 2013, לרגל 

הממשל  בבניין  חיזבאללה  מטעם  שיעי  מתאבד  שביצע  לפיגוע  השנה  (יום 

עומד  הוא  בראשו  "הארגון  כי   ,(1982 בנובמבר  ב-11  בצור  הישראלי  הצבאי 

התחייב לפעול תחת הנהגתם של האימאם ח'ומייני ו'המנהיג' ח'אמנא'י, בכל 

הקשור ללחימה נגד האויב הציוני".26 

סולימאני ·  של  לדרישותיו  חיזבאללה  נענה  בו  לאופן  דוגמה  הביא  נצראללה 

הלבנוני  ולערוץ   U-news החדשות  לרשת  בראיון  בטהראן.  המשטר  מטעם 

אל-מנאר ב-13 בפברואר 2020 לזכרו של קאסם סולימאני התייחס נצראללה 

שנועד  בעיראק  העממי"  "הגיוס  כוח  הקמת  עם  ב-2014,  שהתרחש  לאירוע 

להילחם בדאע"ש, במעורבות איראן וסולימאני עצמו כמפקד כוח אל-קודס. 

לדבריו הגיע סולימאני בחצות הליל לבירות לפגישה עימו ודרש ממנו להקצות 

מיידית, עד זריחת השחר, 120 מפקדי שדה מחיזבאללה שיצטרפו למלחמה 

נגד ארגון דאע"ש בעיראק.27 

גרסאות איראן, סוריה וחיזבאללה על הנסיבות לפרוץ מלחמת לבנון השנייה

בכירים  עם  ראיונות  2019 מספר  באוקטובר  ב-2  קיימה   U-news רשת החדשות 
שהיו מעורבים במלחמת לבנון השנייה ובכללם נצראללה וסולימאני.28

ואף  השנייה  לבנון  במלחמת  השתתפותו  את  לראשונה  סולימאני  חשף  בראיון 

 .2006 ימי המלחמה, עד סיומה ב-14 באוגוסט   33 נוכח בלבנון במשך  ציין שהיה 

לדבריו הוא השתתף בניהול המלחמה לכל אורכה ואף נכח בחדר המבצעים של 

חיזבאללה בדאחיה, במבואותיה הדרומיים של ביירות, לצידו של עמאד מורניה. 

בראיית סולימאני, מלחמת לבנון השנייה הייתה פועל יוצא מניסיונותיה הכושלים 

של ארה"ב בשיתוף ישראל ובגיבוי סעודיה ומצרים לחסל את המהפכה האיראנית. 

איראן התמודדה מאז מהפכת ח'ומייני ב-1979 במאמצי וושינגטון לשליטה באזור 

ישראל  פלישת  איראן-עיראק,  כמלחמת  האזוריים,  הסכסוכים  בכל  ובמעורבותה 

ללבנון בשנת 1982 ומבצע "ענבי זעם" של ישראל ב-1996. להבנתו, אף מלחמותיה 

שתיהן  אשר  ובעיראק,  באפגניסטאן   2001 בספטמבר  ה-11  לאחר  ארה"ב  של 

כוחות  של  גדול  ריכוז  באזור  התמקם  בעקבותיהן  לכך.  קשורות  באיראן,  גובלות 
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אמריקנים שלא היה כמותו מאז מלחמת העולם השנייה, שהיווה איום פוטנציאלי 

על איראן וסוריה, שתי מדינות שבראיית וושינגטון השתייכו ל"ציר הרשע". 

מצב זה היה אמור להעניק לישראל הזדמנות לפעול נגד חיזבאללה, שכן לכאורה 

כלשהו. לדבריו  צעד  ולנקוט  מלהתערב  וסוריה  איראן  את  להרתיע  כדי  בכך  היה 

והשתמשה  חיזבאללה  נגד  פתע  מלחמת  וושינגטון,  מצד  בגיבוי  ישראל,  תכננה 

לעסוק  במקום  בארגון,  להילחם  כעילה   2006 ביולי  ב-12  חייליה  שני  בחטיפת 

בחילופי שבויים כפי שעשתה בעבר.

סולימאני לא היה הראשון להציג גרסה זו. שר ההגנה הסורי בעת המלחמה, חסן 

בדמשק  לאור  שיצא  בספרו המלחמה השישית  דומה  טענה  טען  תורכמאני,  עלי 

ב-2007י.29 לטענת תורכמאני, המלחמה בלבנון היתה חלק מהאסטרטגיה העולמית 

שעיקרה   - הטרור  נגד  המלחמה   - הקרה  המלחמה  סיום  שלאחר  האמריקנית 

אסטרטגיה של מלחמת מנע. לדבריו, אירועי ה-11 בספטמבר 2001 שמשו הזדמנות 

מתאימה למימושה וכך יצאה ארה"ב למלחמה באפגניסטן ועיראק והפכה מדינות 

אלה לשמש לבסיסים עבור הצבא האמריקני, מהם יכול היה הממשל האמריקני 

ללחוץ ולאיים ישירות על מדינות שונות באזור, ובראשן סוריה ואיראן, ואף לפתוח 

בעימות צבאי נגדן במטרה להביא לשינוי פני האזור. לאחר כיבוש עיראק היו סוריה 

האמריקנית  התוכנית  למימוש  להביא  במטרה  אמריקנים  ללחצים  נתונות  ולבנון 

לסדר חדש במזה"ת. 

יכולת ממשלת לבנון שהוקמה לאחר רצח חרירי  תורכמאני התייחס בספרו לחוסר 

בפברואר 2005 לממש את החלטת מועצת הביטחון 1559 מספטמבר 2004, ובעיקר 

את הסעיפים המתייחסים לפירוק חיזבאללה והארגונים הפלסטינים בלבנון מנשקם. 

לפתוח  וישראל  בריטניה  לארה"ב,  משותפת  החלטה  התקבלה  לטענתו,  כך,  עקב 

לפיכך  המדינות.  שלוש  של  משותף  תכנון  של  בסיס  על  חיזבאללה  נגד  במלחמה 

גם אימונים קרקעיים  ישראל, כמו  נרחבים בשמי  ב-2006 אימונים משותפים  נערכו 

בתרחישים שונים, במטרה להשמיד את מערכי חיזבאללה ויכולותיו במערכה יבשתית. 

לדבריו, בוושינגטון קבעו את עיתוי פרוץ המלחמה בסמוך לבחירות האמצע של 

הקונגרס האמריקני. זאת במטרה לסייע לממשל הנשיא בוש, כך שהניצחון הצפוי 

בעיראק.  ארה"ב  של  כישלונותיה  על  ויכסה  בו  העם  תמיכת  את  יגביר  במלחמה 

המועד נקבע לאחד מימי אוקטובר 2006 במהלך חודש הרמדאן, כדי להפתיע את 

חיזבאללה והנהגתו שיימצאו בחופשה בשל החג ולא ברמת המוכנות המתאימה 

לנהל מלחמה. 
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מפקדות  על  כבדה  מהלומה  להנחית  התוכנית  נועדה  תורכמאני  להערכת 

והוא  יושמד,  כוחו  מרבית  תפגע,  שהנהגתו  באופן  כוחותיו,  ומערכי  חיזבאללה 

יצא משיווי משקלו כבר ביום הראשון ללחימה. זאת בדומה  למהלך הפתיחה של 

הכוחות האמריקנים נגד סדאם עם הפלישה לעיראק ב-2003. כך קיוו המתכננים 

להשיג את מטרות המלחמה תוך שבוע ולכל היותר עוד מספר ימים נוספים, ולסיים 

אירוע  אז התרחש  ביותר. אולם  זמן קצר  תוך פרק  בלבנון  חיזבאללה  סוגיית  את 

ה-12 ליולי, בו תקף כוח של חיזבאללה סיור של צה"ל שנע לאורך הגבול הלבנוני, 

הרג מספר חיילים וחטף שניים אחרים, תוך הפגזת מספר ישובים כפעולת הסחה. 

מקורות  לטענתו,  הישראלית.  התוכנית  את  חיזבאללה  סיכל  כביכול,  זו,  בדרך 

בחיזבאללה הודו שתכנון הפעולה החל כבר בתחילת 2006 וההחלטה על מבצע 

חטיפת החיילים וקביעת שעת האפס לביצועה התקבלו שלושה ימים קודם לכן, 

עם פריסת כוח מיוחד של סיוע האש בגזרה המערבית.

ח'אמנא'י,  העליון"  "המנהיג  של  האינטרנט  באתר  בריאיון  נצראללה  לטענת  אף 

מלחמת לבנון השנייה נבעה בפועל ממזימה אמריקנית לפיגוע ב"ציר ההתנגדות" 

באמצעות  אלוהית"  "השגחה  באמצעות  שסוכלה  בטהראן,  המשטר  קרי  באזור, 

חטיפת שני החיילים.30 

נצראללה אף אישר את טענותיו של תורכמאני. בראיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני 

אל-מנאר ב-13 בפברואר 2020, הוא "חשף" את תוכן האיגרת שהעביר לו סולימאני 

מח'אמנא'י בימיה הראשונים של מלחמת לבנון השנייה.31 לדבריו, ח'אמנא'י כתב 

ש"פעולת חיזבאללה בשביית שני החיילים הישראלים היתה אחת מ‘מעשי החסד 

בלבנון  נגדכם  להילחם  תכננו  והישראלים  והאמריקנים  מאחר  זאת,  האל‘...  של 

העמידה  הישראלים  החיילים  שני  שביית  מבצע  אך  הסתיו,  ותחילת  הקיץ  בסוף 

בין המלחמה  ולכן פתחו במלחמה במועד הזה". ההבדל  קיימת,  עובדה  בפניהם 

שהתרחשה ביולי לזו שתוכננה לסוף הקיץ, לטענת ח'אמנא'י, היה "כי אז [בסוף 

מפתיעים  והיו  סיבה  כל  ללא  הפתעה  במלחמת  פותחים  היו  הישראלים  הקיץ] 

ומערכיו,  בתיו  בסיסיו,   - לחיזבאללה  אשר  כל  את  ומשמידים  ופוגעים  אתכם 

והורגים את מנהיגיו". ח'אמנא'י גם כתב: "כאשר ביצעתם את מבצע שביית שני 

החיילים, והם נאלצו לצאת לעימות במועד הזה, לקחתם מהם את גורם ההפתעה, 

אם  גדול  אסון  האל  מנע  וכך  הישראלית,  לתגובה  וערים  מוכנים  שהייתם  מכיוון 

הייתם מותקפים בהפתעה בסוף הקיץ ב-2006". 
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"הדבר  שנה,   14 בסוד  נשמרה  שלדבריו  חשף,  שנצראללה  האיגרת  תוכן  על-פי 

החשוב השני שהיה בה היתה התייחסות ח'אמנא'י לעוצמת המלחמה, אותה השווה 

ל‘קרב התעלה‘ שניהל הנביא מוחמד נגד אויביו בשנת 627 לספירה, כאשר העיר 

וכי  והתושבים,  ואנשיו,  הנביא  עבור  קשים  ימים  אלה  היו  במצור.  נמצאה  מדינה 

בדומה לה, חיזבאללה ינצח". מעניין לציין שתפיסה זו שררה בצמרת האיראנית, 

ואף סולימאני התייחס ל"קרב התעלה" בראיון באוקטובר 2019. לדבריו, הוא סייע 

לנצראללה ולמורניה במלחמת לבנון ב-2006 בעצות צבאיות, בדומה לעצות שנתן 

אותו אדם שיעץ לנביא מוחמד ב"קרב התעלה"; ובדומה לקרב זה בו נמצא הנביא 

בנחיתות מול אויביו, עמד חיזבאללה באומץ מול אויבו חרף נחיתותו המספרית. 

בהצהרתו  זו  תזה  הראשון,  חיזבאללה  מזכ"ל  טופיילי,  צובחי  סתר  גיסא  מאידך 

בנובמבר 2006, בה לא היסס לגנות את איראן על התפקיד שנטלה לעצמה ושגרם 

בלבנון  תוכנית מוקדמת למלחמה  כל  היתה  לא  "לישראל  לטענתו,  לבנון.  להרס 

והמלחמה לא פרצה במקרה או בגלל חטיפת שני חיילי המילואים בידי חיזבאללה. 

ולהוכיח שיש ביכולתה לנער את  לפי הבנתי, לאיראן היה אינטרס לגרום לזעזוע 

בקווי  למתרחש  בנוגע  במזה"ת  השליטים  ואת  הבירות  את  ולהרעיד  כולו  העולם 

העימות עם האויב הישראלי".32 בכך רמז שנצראללה היה מעוניין להצית מלחמת 

אזרחים בלבנון.

המעורבות האיראנית הישירה במלחמת לבנון השנייה

חיזבאללה  ארגון  של  פטרוניתו  עצמה  רואה  האייאתולות  שלטון  תחת  איראן 

שונים  מקורות  על-פי  ב-1982.  הראשונה  לבנון  מלחמת  בעקבות  הקמתו  מאז 

אנשי משמרות המהפכה הגיעו ללבנון לפני מבצע החטיפה ופיקחו על ביצועו. 

אלה  ובכללם  שונים,  לחימה  בנושאי  בשטחה  הארגון  לוחמי  את  אימנה  איראן 

שהשתתפו במבצע חטיפת החיילים, והייתה מעורבת במלחמה לצד חיזבאללה. 

בלבנון  חיזבאללה  במוצבי  פעלו  המהפכה  ממשמרות  איראנים  לוחמים  מאות 

בשיגורי רקטות וטילים לעבר ישראל ואף נטלו חלק בשיגור הטיל תוצרת איראן 

לעבר הסטי"ל אח"י חנית. אף נמסר על מספר אנשי משמרות המהפכה שנהרגו 

בלבנון במהלך המלחמה. 

קאסם סולימאני עצמו העיד בראיון באוקטובר 2019 כי הגיע ללבנון מסוריה ביום 

פרוץ המלחמה, כאשר מורניה הובילו בדרכים עקלקלות כדי להתחמק מהפצצות 

דאח'יה  בפרבר  חיזבאללה  של  המבצעים  לחדר  בדרך  הישראלי,  האוויר  חיל 
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בכירים ממשמרות המהפכה  עם  יחד  מורניה את המלחמה  ניהל  בביירות, משם 

דרישת  פי  על  לאיראן  שב  ימים  שבוע  לאחר  כי  ציין  סולימאני  לצידו.  שפעלו 

חזר  ביום  ובו  במלחמה  מהלכי  על  העליון  המנהיג  את  לעדכן  מנת  על  טהראן 

ללבנון כשהוא נושא עימו את איגרתו של המנהיג לנצראללה, ואף נשאר שם עד 

לסיום המלחמה. לדבריו, הוא הציג בפני המנהיג וראשי המשטר הערכה שלילית 

לגבי סיכויי חיזבאללה לנצח במלחמה, אותה תיאר כקשה מאוד, וככזאת שכוונה 

לא רק נגד חיזבאללה אלא נגד העדה השיעית כולה. סולימאני תיאר את אופן 

ומורניה  ואת תחושת הסכנה שהוא  ניהול המלחמה מחדר המבצעים בדאח'יה 

חשו בשל התקרבות ההפצצות הישראליות לבניין בו נמצאו, כמו גם את פעילות 

ולכן החליטו לעבור למקום אחר,  הכטב"מים הישראלים שפעלו מעל ראשיהם 

בטוח יותר, ולהעביר לשם את נצראללה, שלא רצה להתפנות, ולאחר כמה שעות 

חזרו לאותו מקום. 

הייתה הקשה  וה-28 למלחמה  ה-20  הימים  סולימאני, התקופה שבין  עוד לדברי 

נמצאו  מהם  בחלק  וה-28.  ה-27  הימים  ובמיוחד  חיזבאללה,  מבחינת  ביותר 

נצראללה ומור'ניה במקומות שונים וקיימו ביניהם פגישות בלילה, בנוכחותו, בהן 

לגבי המהלכים  אותו  ונצראללה הנחה  נצראללה בהתפתחויות  מורניה את  עדכן 

בתוצאות  תסתיים  שהמלחמה  בתקווה  התנחמו  וסולימאני  ח'אמנא'י  הבאים. 

טובות, בדומה ל"קרב התעלה", וסיכמו שמבצע חטיפת שני החיילים הישראליים 

את  לתקוף  שתכננה  ישראל,  על-ידי  מוחלטת  מהשמדה  חיזבאללה  את  הציל 

הארגון ותשתיותיו בהפתעה במטרה להשמידו. 

אף נצראללה התייחס לתרומת סולימאני במלחמה, בראיון בפברואר 2020, לאחר 

יכולות  את  שבנה  סולימאני  זה  היה  לדבריו  ארה"ב.33  על-ידי  האחרון  של  חיסולו 

חיזבאללה בשנים 2000-6, בעיקר בתחום חימושו ברקטות וטילים. הוא אף הדגיש 

את התעקשות סולימאני לשהות בלבנון במהלך המלחמה בחברת מפקדי וכוחות 

חיזבאללה למרות שהיה ביכולתו לנהלה מאיראן או מסוריה, כמו גם את שהותו 

בחברת מורניה לכל אורכה. לדבריו, נסיעת סולימאני לאיראן ופגישתו עם ח'אמנא'י 

ובכירי המשטר נועדה לדיון בסיוע לחיזבאללה במלחמה, ולאחר שובו ללבנון עדכן 

את נצראללה בפגישה ותוצאותיה.

לקראת  עליונה  מוכנות  וברמת  בכוננות  היה  חיזבאללה  נצראללה,  לדברי 

המלחמה ונוכחות סולימאני בחברתם תרמה תרומה חשובה בתחום הפסיכולוגי 

סולימאני  במלחמה.  קשה  נפשי  לחץ  תחת  שנמצאו  וללוחמיו  לארגון  והמורלי 

יומי  באורח  ודווח  המלחמה  בעת  לו  זקוק  שהיה  את  לחיזבאללה  לספק  דאג 
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חשובה  היתה  המלחמה  במהלך  האיראנית  התמיכה  המתרחש.  על  לח'אמנא'י 

לארגון  שנגרמו  הנזקים  בשל  גם  ומורלית,  פסיכולוגית  לחיזבאללה,  מאוד 

בהרוגים ובנזקים חומריים וכספיים. 

משוואה  וקבע  במלחמה  העיקריות  המבצעיות  להחלטות  שותף  היה  סולימאני 

לתגובה מול הפצצות ישראל לפיה תל אביב תותקף בטילים במידה ובירות תופצץ. 

נצראללה חזר על דברים אלה בראיון טלוויזיוני ב-16 לפברואר 2010: "אם תשמידו 

בניינים בדאח'יה - נהרוס בניינים בתל אביב... אני אומר לישראלים: אם תתקפו את 

נמל התעופה הבינלאומי בבירות אנו נכה בנמל התעופה בן-גוריון בתל אביב. אם 

תתקפו את הנמלים שלנו, אנו נתקוף את שלכם".34 לדברי נצראללה, ישראל שמרה 

על כלל זה ולא הפציצה את בירות (כנראה שהפצצת דאח'יה לא נכללה במשוואה 

למרות ההפצצות חסרות ההבחנה  לדבריו,  אביב.  לתל  טילים  שוגרו  לא  ולכן  זו) 

בנצראללה,  פגעה  ולא  הארגון  של  המבצעים  בחדר  פגעה  לא  ישראל  בדאח'יה, 

את  ידעה  שלא  משום  כנראה  נוספים,  איראנים  בבכירים  וכן  וסולימאני,  מורניה 

מקום הימצאותם המדויק. 

 מכל זאת עולה כי איראן, שיוצגה במלחמה על-ידי מפקד כוח אל-קודס של משמרות 

המהפכה, הכינה את חיזבאללה לקראתה וסייעה לה לכל אורכה באמצעים, בכסף 

ללא  היה  סולימאני  במהלכה.  ומדיניות-אסטרטגיות  מבצעיות  והנחיות  ובעצות 

ספק בסוד העניין ושהה בסוריה לפני החטיפה, בהמתנה לתגובה הישראלית, ואז 

הגיע ללבנון למרות שהיה יכול לנהל את האירוע מסוריה או אפילו מאיראן מבלי 

להסתכן. לסיכום, נצראללה שיבח את סולימאני על תרומתו לחיזבאללה ותארו לא 

רק כמנהיג צבאי אלא כאישיות בעלת הבנה וראייה מדינית ואסטרטגית שניהל את 

המלחמה בנחישות רבה ובכך הביא לניצחון חיזבאללה. 

הן נצראללה והן סולימאני השתמשו בראיונותיהם לשם יצירת מיתוסים מסוימים 

לגבי מלחמת 2006 ו"ציר ההתנגדות". שניהם ייחסו חזון קדוש אלוהי לח'אמנא'י 

ושניהם  ניצחון חיזבאללה מראשית המלחמה,  בטענה שהמנהיג העליון חזה את 

ניצלו את ההזדמנות לקידום המיתוס לפיו חיזבאללה הצליח להקים צבא בלתי 

נצראללה,  לטענת  ארה"ב.  בהנהגת  האזורית"  ו"התוקפנות  ישראל  נגד  מנוצח 

נאמר לו על ידי ח'אמנא'י שהמלחמה תסתיים בתוצאות טובות מבחינת חיזבאללה 

סולימאני  אף  שקרה."  מה  "זה  ואכן  אזורית",  ל"מעצמה  מכך  כתוצאה  שיהפוך 

הגדיר באופן דומה את מלחמת 2006: "לא רק ניצחון אלא נקודת מהפך בסכסוך 
הרחב יותר של חיזבאללה מול ישראל".35
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את  לבצע  לחיזבאללה  טהראן  הוראת  על  במידע  לראות  ניתן  אלה  עדויות  לאור 

חטיפת החיילים, על מנת לסייע לה בהקלת הלחץ שהופעל עליה בנושא הגרעיני, 

כאל "אקדח מעשן". וזאת למרות שנצראללה צוטט לאחר המלחמה כאומר שלו 

– אמירה  נמנע מלהורות על חטיפת החיילים  ישראל היה  ידע שזו תהייה תגובת 

מתנצלת-לכאורה שנועדה לצרכי פנים, מול ממשלת לבנון ודעת הקהל הלבנונית 

שלא קיבלו את ההרס הרב שנגרם ללבנון בעקבות מבצע מיותר זה של חיזבאללה. 

השלכות לימים אלה

מול  וחיזבאללה  איראן   - העוינות  מרובע  של  מצבו  בין  מבוטל  בלתי  דמיון  קיים 

ופעילות  האיראני  הגרעין  בסוגיות  הנוכחי  למצבו   2006 בשנת   - וישראל  ארה"ב 

חיזבאללה. גם כיום קיים עימות מתמשך בין וושינגטון וירושלים מול טהראן בסוגיית 

הגרעין האיראני. העוינות בין ארה"ב לבין איראן גברה מאז שהנשיא טראמפ הודיע 

ב-8 במאי 2018 על הטלת עיצומים על טהראן, ואף החריפה מאוד בשנה האחרונה 

עד כדי סף מלחמה בשל משבר השייט במפרץ הפרסי ובעקבות הריגת סולימאני. 

אשר לעימות הישיר בין ישראל לבין איראן, טהראן הצליחה לפתח טילים בליסטיים 

העשויים לשאת ראשי נפץ גרעיניים שהינם בעלי טווח של כ-2,000 ק"מ. אם יהיו 

בידי איראן ראשי נפץ גרעיניים עבור טילים אלה, יהיה בכך איום קיומי על ישראל. 

האיראנים אף מבקשים לבסס בסוריה יכולות באמצעות מיליציות שיעיות-סוריות 

ישראל  ובאזרחי  צה"ל  בכוחות  לפגוע  במטרה  חיזבאללה  על-ידי  המופעלות 

מאמצים  התיכון.  לים  איראן  בין  רציף  גשר  ליצור  שואפים  ואף  בגולן,  הגבול  על 

איראניים אלה נחלו עד כה כישלון בשל תקיפותיו הרבות של חיל האוויר הישראלי, 

על פי מקורות זרים, נגד הכוחות האיראנים והמיליציות השיעיות ברחבי סוריה. 

צבאי  מאמץ  מהווה  ב-2013  שהחל  חיזבאללה  עבור  המדויקים  הטילים  פרויקט 

איראני נוסף נגד ישראל, כהרתעה מפני תקיפה ישראלית את מתקני הגרעין של 

אלה  משלוחים  אך  סוריה,  דרך  מדויקים  טילים  בתחילה  איראן העבירה  איראן. 

סוכלו ברובם על-ידי חיל האוויר הישראלי. כחלופה לכך החלו האיראנים ב-2016 

לייצר טילים מדויקים במכון של התעשייה הצבאית הסורית העוסק בפיתוח אמצעי 

לחימה אך נראה שישראל הצליחה לסכל מאמץ זה.

לאחרונה התרחשה באיראן סדרת פיצוצים מסתורית שהעלתה את השאלה האם 

ביוני  ב-26  אירע  הראשון  הפיצוץ  אלה.  באירועים  מעורבות  היו  וארה"ב  ישראל 
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פארצ'ין.  הצבאי  המתחם  ליד  וטילים  לרקטות  דלק  לייצור  חו'ג'יר  במפעל 

בנתאנז.  האורניום  העשרת  במפעל  ביולי  ב-2  התרחש  נוסף  דרמטי  אירוע 

בפיצוץ ובשריפה שפרצה בעקבותיו נפגע קשות בית מלאכה לפיתוח והרכבת 

של  הדגל  ספינת  שהינו  פרויקט  אורניום,  מתקדמות להעשרת  צנטריפוגות 

תוכנית הגרעין האיראנית.

על  כנראה  וארה"ב,  ישראל  את  ישירות  להאשים  עתה  לעת  נזהרת  איראן   אמנם 

"כל  כי  נגדן, אך דובר משרד החוץ האיראני הזהיר  מנת להימנע מהצורך לפעול 

מדינה שתיחשב אחראית לפיצוץ במרכז העשרה גרעיני בנתאנז… צריכה לצפות 

עבור  במיוחד  גרוע  בעיתוי  התרחשו  האירועים  כי  יודגש  חזק".  איראני  לתגמול 

העיצומים  עקב  הכלכלית  הקריסה  עם  להתמודד  המתקשה  בטהראן  המשטר 

הצבאיים  והכישלונות  האיראני,  בעם  קשות  המכה  הקורונה  מגפת  האמריקנים, 

בהתמודדות עם צה"ל בסוריה. 

המדינה  מלפיתת  כתוצאה  רבה  במידה  מאוד,  התדרדרה  לבנון  כלכלת  אף 

שנים  במשך  שנחשבה  זו,  מדינה  חיזבאללה.  הנהגת  באמצעות  טהראן  על-ידי 

הגרועים  המשברים  באחד  בעתה  נתונה  הערבי,  בעולם  ביותר  כליברלית  רבות 

רק על  ביקורת הציבור הלבנוני לא  ומתעצמת  הולכת  נוכח המשבר  בתולדותיה. 

ממשלתו הכושלת אלא אף על חיזבאללה הנחשב אחראי במידה רבה להתדרדרות 

המצב. ההתדרדרות הכלכלית אף השפיעה קשות על חיזבאללה, שבשל העיצומים 

האמריקנים על איראן סבל מצמצום ניכר בתמיכתה הכלכלית של טהראן. 

במקביל לכך הביאה הריגתו של פעיל חיזבאללה בעת תקיפה אווירית ישראלית 

נצראללה  הצהרת  עקב  הלבנוני  הגבול  חימום  לאפשרות  ביולי  ב-20  בדמשק 

החוקים",  את  לשנות  מתכוונים  ואיננו  ישראל,  עם  קיימת  התגובה  ש"משוואת 

תגרור  סוריה,  בשטח  אפילו  חיזבאללה,  באנשי  שפגיעה  ממנה  השתמע  ממנה 

בכוונתה  היה  שלא  לחיזבאללה  מסר  להעביר  נחפזה  ישראל  ישראל.  נגד  תגובה 

לחסל מישהו מאנשיו, ואכן, ב-26 ביולי שלל נעים קאסם, סגנו של נצראללה, את 

האפשרות לפרוץ מלחמה חדשה בין ישראל לחיזבאללה.36 לפיכך ביקש חיזבאללה 

חוליית  ביולי)  (ב-27  ושיגר  להסלמה  נמוך  פוטנציאל  בעל  סמלי  בצעד  לנקוט 

מחבלים שניסתה לחצות את הגבול לשטח ישראל אך זוהתה על-ידי כוחות צה"ל 

והוברחה לשטח לבנון. לפי שעה קיים חוסר ודאות לגבי אפשרות תגובה נוספת של 

חיזבאללה. מחד גיסא ייתכן שנוכח מצבה הקשה של לבנון ייווצר לחץ ציבורי חזק 

גיסא אפשרי שחיזבאללה נחוש לנקום בצה"ל  נוסף, אך מאידך  להימנע מפיגוע 
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כי  אם  נוסף,  פיגוע  לפועל  להוציא  אותו  תדחוף  נתון  הוא  שבה  המצוקה  ודווקא 

כנראה במתווה בעל פוטנציאל מינימלי להסלמה. 

לסיכום, אמנם המזה"ת הינו אזור רגיש שבו רב הבלתי צפוי על הצפוי, אך לאור 

השנייה  לבנון  מלחמת  תוצאות  לאור  גם  כמו  ולבנון,  איראן  של  הרעוע  מצבן 

שבגינן נצראללה עדיין שוהה בבונקר תת-קרקעי בדאח'יה, ולאור הפיצוץ האדיר 

לבין  ישראל  בין  מלחמה  לפרוץ  שההסתברות  דומה  ביירות,  בנמל  באוגוסט  ב-4 

חיזבאללה בזמן הקרוב נמוכה למדי.
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