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 משמעויות ההתנקשות בקנטאר: ישן-חשבון חדש

 שרית זהבי: מאת

 

 

בי סמיר קנטאר שנהרג לפי הדיווחים בתקשורת הערבית על ידי מטוסי קרב ישראלים בפרבר המער

ילדה בת ארבע ואת אביה בפיגוע  ,שני שוטרים הוא רצח באכזריות. היה ארכי מחבל, של דמשק

ויים וחרר בעסקת שבעד שש, הוא נתפס וישב בכלא הישראלי. 9191בעיר הצפונית נהריה בשנת 

הוא הקים תא טרור של חזבאללה והמשטר הסורי . קנטאר חזר מהר מאוד לטרור. 0228בשנת 

זו . וכפי הנראה תכנן פיגוע בישראל ברמת הגולן הסורית( דרוזיהיה הוא עצמו )מקרב הדרוזים 

עבר שלוש רקטות נורו הערב ל: התגובה לא אחרה לבוא .הסיבה האמיתית לחיסולו אתמול בלילה

לשחק שיבואו ביקשתי מהילדים ליתר ביטחון . נסיעה מהבית שלי דקות 91מרחק , גליל המערביה

ארגון . שניות לרוץ למקלט בעת אזעקה וזה לא הרבה 4-1בחישוב מהיר יש לנו בין  .ד"ממליד ה

מחווה . ברור שמדובר בפרוקסי ,המזרח תיכונית השפהאת למי שדובר . פלסטיני לקח אחריות לירי

של  ,באישור ואולי אף יותר מכך ,מחווה. בשם העניין הפלסטיני 9191-פלסטינית לקונטאר שפעל ב

 ?רק יריית הפתיחה או שמא חזבאללה יסתפק בזה זו תהיהאם הי .חזבאללה

 :שראל והן בחזבאללה יכול לרמוז משהו על ההמשךהן בי ,הכיסוי התקשורתי

לא שביצעו התקיפה מטוסי האויב הציוני שני הדיווחים הראשונים בחזבאללה טרחו לציין כי  .9

ע ח על מנת לבצוא השתמש בטילים ארוכי טו"חהוכי  סקת האש עם הסוריםקו הפחדרו את 

? תה הפרה של הריבונות הסוריתימדוע טרח חזבאללה להבהיר כי לא הי. את התקיפה

יש כאן כדי להעיד כי אם יגיב חזבאללה להתנקשות יהיה זה מגבול לבנון ולא , להערכתי

 . סוריהמגבול 

שמסבירים בפירוט " מקורות מערביים"פרסמה כתבות מפי , התקשורת הישראלית, מצד שני .0

לפי . כי לחזבאללה כבר לא היה נוח עם קנטאר ובמידה מסוימת הוא הפך לטרוריסט עצמאי

אותו במלחמה עם ישראל  יסבךיגוע בגבול הסורי פחזבאללה חשש ש, הפרסומים האלה

תנער מקנטאר להיש כאן הצעה לחזבאללה , המסר של ישראל ברור. מיוחדבעיתוי לא נוח ב

 . ולצמצם ככל הניתן את התגובה

בדמות  ,ולא יתפלא אם מחר בבוקר כבר יהפוך לגלוי ופומבי, מרומז יש גם איום ,לצד המסר .3

הסלמה שגם , ל להסלמהובינקמה מצד חזבאללה יכולה לה :בטאויות של בכירים בישראלהת

כי היא תמשיך להגן על , ישראל אף תשאף לשוב ולהבהיר .חזבאללה עצמו לא מעוניין בה

לא יועבר נשק אסטרטגי , ראשית :הקווים האדומים שהגדירה בכל הנוגע למלחמה בסוריה

 ,כל זאת. בגבול הסורי ישראלרור נגד וקמו תשתיות טושנית לא י, מסוריה לחזבאללה בלבנון

 .כי היא אחראית להתנקשות בקנטארמבלי להודות 

בכלי . דרדר לשםיאבל בהחלט עלולים לה, שני הצדדים לא רוצים מלחמה ,ברכפי שכבר קרה בע

במפקד תשתית  קשורת של חזבאללה כבר קשרו בין ההתנקשות בקנטאר לבין ההתנקשותהת

ט בגבול "ירה חזבאללה טילי נ אז .בינואר האחרון, ניה הבן'מע, חזבאללה ברמת הגולן הסורית

ולכן מקום לגיטימי לביצוע , אזור שנחשב בעיניו לשטח לבנוני כבוש, בחוות שבעא)הלבנוני 

מצא את , שהיה מספר שתיים בחזבאללה, ניה האב'יוזכר כי מע. ל וחייל"והרג קצין צה( פיגוע

 .0228-מותו בדמשק ב

לא ידרדר אותו  כי ה ישאף להגיב באופן שהוא יעריךחזבאלל, ילהערכת, בשורה התחתונה

פעולה  – בשנתיים האחרונות בה נקטאולם ימשיך את מדיניות הפיגועים , עם ישראל למלחמה

יש לציין כי בחודש האחרון , בהקשר זה. קו הגבולוזו תהיה ב, שאר בלא תגובהיישראלית לא ת

ח אסטרטגי של "ביניהם תקיפת אמל, שייחס לישראל מספר פעולות על טרם הגיבחזבאללה 
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 . ופיצוץ אמצעי האזנה בדרום לבנון, בשטח סוריה( סקאד)הארגון 

יש  ,לפלסטינים וללבנונים שכבר מעורבים בסיפור הזה, לאיראן, לסוריהמעבר  –ועוד מילה אחת 

את התאום  ממחיש ,אם בוצע על ידי ישראל, חיסול קנטאר. וסיםפקטור חדש בזירה והוא הר

כפי הנראה במהלך סדרת פגישות של בכירים מדיניים , ו ישראל ורוסיה לייצרלח שהצליחהמוצ

התגובה של אופי שהי השפעה על והאם לדוב הרוסי יש איז, אני תוהה. וצבאיים משני הצדדים

  ?קשותהציר השיעי להתנ

 


