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חד־צדדית מרצועת

התנפצה התקווה כי התנת־
$TS1$התנתקות$TS1$

$DN2$התנתקות$DN2$תוביללשיפור
קות
ישראל .באמצעות מערכת המנהרות שחפרו
הפלסטיניםבגבול מצרים והרצועה הפך חמאם
את רצועת עזהלקסרקטין צבאיאיםלאמי פו־
$TS1$פונדמנטליםטי$TS1$,
לארגוני טרורג׳יהאדיסטי
$Dפונדמנטליםטי $DN2$,שבמסגרתו העניק חסות
נדמנטליםטי,
פלסטיניים אלהלאר־
$TS1$לארגון$TS1$
וגלובליים .על הקשר בין ארגונים
מקומיים
אל־קאעידהיעיד יותר מכל המכתב שנמצא בפשיטה על ביתו
גון
$DN2$לארגון$DN2$
שלבךלאדן בפקיסטן בשנת  2011שנשלח על ירי ״צבא האיס־
$TS1$האיסלאם״$TS1$
ופעיל בכיר בארגון והציג שאלות
$DNהאיסלאם״ $DN2$בשנת  2006לחכם דת
לאם״
במצבה המדיני־ביטחוני

של

של מספר נפגעים רב תמצא ישראל את עצמה מחויבתלפעולה
צבאית מסיבית נגר יעדי חמאם ברצועת עזה פעולה שתגרום
לעומק שטחה .זהיאלץ את
לחמאם לשגר כמותגדולה שלטילים
פעילות קרקעית נרחבת ברצועתעזה ,ומכאן הדרך
ישראללבצע
למלחמה

אזורית קצרה מתמיד.

המרחק בין

שקט

מתוח

למלחמה אזורית עלול להיות
המרחק
קסאם
שגומע טיל
השיגור שלו בסיני או
מכן
בעזה עד למקום נפילתו
בישראל
אדם
הומה
במרכז

בנושאי מימון.

יכולות של יריתלול
הפלסטינים בפיתוח
המאמץ שהשקיעו
בלגיטימציה של ישראל הפ־
$TS1$הפכו$TS1$
מסלול והמערכהשניהלולפגיעה
$DN2$הפכו $DN2$את ישראל שלאחר ההתנתקותמוגבלתביכולתהסיכולוללא
כו
לעורף .מספר האזרחים היש־
$TS1$הישראליים$TS1$
להעניק הגנה מוחלטת
אפשרות
$DNהישראליים $DN2$המצויים תחת איום מיידי ומתמיד של ירי תלולמסלול
ראליים
לכן על ישראללעשות שימוש מושכל בכל מנופי ההשפעה
שהנהגת התנועה תנקוט מדיניות
מהרצועה גדל מכמה עשרותאלפי תושבים המתגוררים ביישובי והלחץ על חמאס כדילוודא
אחראיתותימנע מהרפתקה צבאית מסוכנת .במסגרתזו ישלרתום
לתל־אביב.
ממיליון אזרחים מדרום
עוטף עזהליותר
את המעצמות ולהשתמש בהשפעתן להבטחת היציבות הביטחו־
$TS1$הביטחונית$TS1$
לפעילותם של
כמי ששולט על רצועת עזה ,חמאס אחראי גם
$DN2$הביטחונית$DN2$באזור.במקביל על ישראל
נית
הפועלים שם .חמאס דורש מהם ציות,אולם
ארגוני טרור אחרים
לפעוללשיפור מערכת יחסיה עם
נמנע מעימות ישיר

איתם או מפירוק

נשקם.

פעילות
באמצעות

גורמיםבעלי

השפעה

ישירה או עקיפה על

חמאס ,כגון מצרים ,טו־
$TS1$טורקיה$TS1$

לכונן מנגנוני תיווך שיעצרו כל
וסעודיה,בניסיון
רקיה
$DN2$טורקיה$DN2$
הארגונים מתוך רצועת עזה ומסינייכול חמאס לשמר את העי־
$TS1$העימות$TS1$
מלהיגרר אחר פרובוקציות
ביטחונית .כמוכן ,על ישראל
$DN2$העימות $DN2$הצבאיהמוגבל עם ישראל מבלי לשאת באחריות .בדומה
מות
להימנע
פלסטיניים,שלוחיהם של איראןוהג׳יהאד
של ארגונים
העולמי.
לערפאת בזמנו ,מנסה חמאסלרכוב על הנמר על בסיס העיק־
$TS1$העיקרון$TS1$
להיערר צבאית ,אזרחית ,מדינית ובי־
$TS1$ובינלאומית$TS1$
ולבסוף ,על ישראל
$DN2$העיקרון $DN2$ש״אויבו של אויבי הואידידי״
רון
הנחה שהוכחה כמוטעית
$DN2$ובינלאומית $DN2$למצב שבו תמצא עצמה נגררתלמהלד קרקעי נרחב
$TS1$העולמי $TS1$,נלאומית
ומסוכנת .ארגוניםאלה ,הרואים עצמם כחלק מהג׳יהאד
העול־
להידרדרות אזורית .היערכות כזו מחייבת
להוביל
$DN2$העולמי $DN2$,מתייחסים לחמאס כתנועה שאיבדה את דרכה וקוראים תגר
מי,
ברצועהשעלול
הבינלאומי ובסיס
הלגיטימציה
שידור מערכות צבאי ,הכנת בסיס
העולמי ברצועה אמ־
$TS1$אמנם$TS1$
על סמכותהועלשלטונה .ארגוני הג׳יהאד
ולאבדות ,כמו
לנזקים
הקונצנזוס הפנימי ,הכנת העורףהישראלי
$DN2$אמנם $DN2$שומרים רוב הזמן על מאזן הרתעה עם חמאס,אולם כאשר הם
נם
גם הגדרת יעדים ברי השגהלמבצע עצמו וקביעת מדיניותליום
בישראל ,הם
מחליטיםלהפר את הנחיותיו
ולבצעפיגועים
עלולים
שינעל את
שאחרי .כל אלה ייבחנו בשבוע הבא במשחק המלחמה
כולו.
לדרדר את האזור
למדיניות נגד טרור במרכז הבי־
$TS1$הבינתחומי$TS1$
הבינלאומי ה־  12של המכון
הכנס
וגבולה הדרומי
במצב הנפיץ שבו נמצא המזרח התיכוןככלל,
הרצליה .ווו
נתחומי
$DN2$הבינתחומי$DN2$
של ישראל בפרט ,המרחק בין שקט מתוח למלחמה אזוריתעלול
למדיניות נגד טרור במרכז
ד״רבועז גנור הואמנכ״ל המכון
להיות המרחק שגומע טיל קסאם בודד מכן השיגור שלו בסי־
$TS1$בסיני$TS1$
בישראל .במקרה
$DN2$בסיני $DN2$או בעזה עדלמקום
ני
הבינתחומיהרצליה
נפילתו במרכז הומה אדם
הידרדרות

