
נתחיל בחדשות המשמחות. בשבת שעברה,
ארטיום דולגופיאט הביא גאווה גדולה
למדינת ישראל עם מדליית הזהב הראשונה
באולימפיאדת טוקיו. צלילה התקווה
שנשמעו ברחבי ההיכל הייתה הביאה
לישראל קצת נחת והראתה לעולם שלמרות
הכל, ישראל כאן. אנחנו בהחלט צריכים את
הנחת הזאת, כי מסביבנו האווירה
מתחממת, ולא בהכרח במובן הטוב של
המילה. לא מדובר רק על מגפת הקורונה
שלאחרונה הגיעה לכ-200 אלף נדבקים, או
לסגר המסתמן בחגים בישראל. מעבר לכל
אלו, בזירה המדינית ביטחונית של ישראל

אף פעם לא שקט. 
 

עברו כמה חודשים טובים מאז מבצע שומר
החומות, וכספי הסיוע ההומניטרי
שאמורים להגיע לרצועה מטעם קטאר לא
מצליחים לעבור לרצועת עזה. הרשות
הפלסטינית עוצרת את העברת הכספים
מחשש שיגיעו לפלגים קיצוניים ויחשפו את
הרשות לתביעות. כמובן שבחמאס כבר מזמן
הודיעו שאם הכסף לא יועבר הפסקת האש
תיפסק והאש תחודש. בינתיים הגבול
הדרומי עדיין שקט באופן יחסי, אבל בגבול
הצפוני מתחילים להישמע הרעשים של
התפרקות המדינה הלבנונית. בעקבות
המשבר הקשה במדינה, לבנון הפכה למדינת
רפאים ולפיכך האסטרטגיה הישראלית
שנבנתה על ריסון חיזבאללה באמצעות
ממשלת הטלת לחצים על ממשלת לבנון
עלולה לאבד את כוחה ואת משמעותה. יכול
להיות שאנחנו חווים את התוצאות כבר
עכשיו. השבוע תועדו כמה שיגורים שהרעידו
את אדמת רמת הגולן והחזירה לתודעת
תושבי הצפון זיכרונות נשכחים מלפני עשור
וחצי. אולי פשוט חיזבאללה בודק את
השטח. פתאום אחרי 12 שנה, יש ראש

ממשלה חדש בישראל, ועדיין לא ברור כיצד 
 

הוא יפעל במקרה של התקפה בגבול הצפוני.
לחיזבאללה ככל הנראה קשה עם אי
הוודאות שאופפת את כהונת בנט ואפשר
לומר שגם לאזרחי ישראל קשה עם העניין

הזה. 
 

קצת יותר מזרחה מלבנון, נכנס לכס
הנשיאות נשיא איראן החדש, הוא לא ממש
התייחס למתיחות בין ישראל לאיראן
המתרחשת לאחרונה בזירה הימית, אבל
דובר משרד החוץ האיראני איים מעל במת
הטוויטר והזהיר את ישראל שלא לעשות
"מעשה מטופש". לפי הציון עצמו הדובר
האשים את ישראל בהפרת החוק הבינלאומי.
לצערנו הוא לא טרח לדבר על הפרות זכויות
האדם המתרחשות במדינתו על בסיס קבוע
או על האיומים להשמדת ישראל. עכשיו
נשאר לראות רק מה טוויטר תעשה עם

העניין הזה.
בכל אופן הנשיא האיראני החדש כבר נכנס
לעניינים. לאור הלחץ הציבורי הגובר
בעקבות המשבר הכלכלי ומשבר המים
החמור בו נמצאת המדינה, הנשיא הבטיח
לפעול להסרת הסנקציות האמריקאיות.
לפני כשבועיים התרחשו מהומות בערים
מרכזיות שהם שוטרים ירו באש חיה על
מפגינים שמחו על המצב הקשה. לאור
המציאות הזאת אין זה מפתיע כי הנשיא
החדש מנסה להראות את הנכונות שלו
למצוא דרכים דיפלומטיות להסרת
הסנקציות, הנשיא גם אמר שמדיניות החוץ
של איראן לא כוללת בתוכה גרעין, אבל הוא
לא התייחס גם למבוי הסתום שבו נמצא
המשא ומתן בנושא הסכם הגרעין.  מי שכן
התייחס לנושא הוא נשיא ארה"ב ג'ו ביידן
שמסיבת עיתונאים האיץ באיראן לחזור

לשולחן הדיונים בוינה בהקדם האפשרי. 
 

קבוצת ראות. כותב: עדי לוי
 
 

הראוּתוֹן: 

מרגישים את השטח

06.08.2021

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001380124
https://www.nytimes.com/2021/08/04/world/europe/covid-global-cases-200-million.html
https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/1628192584-palestinian-banks-hold-up-transfer-of-qatari-humanitarian-aid-money
https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/1624340672-hamas-sinwar-threatens-escalation-with-israel-over-blocked-qatari-funds
https://news.walla.co.il/item/3452396
https://apnews.com/article/middle-east-israel-lebanon-78c742903569aeb81198ba7bd79052cb
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1628191940-don-t-do-anything-foolish-iran-warns-israel
https://www.ynet.co.il/news/article/rjvgvclkt
https://www.ynet.co.il/news/article/s1arbdsru
https://www.i24news.tv/en/news/international/1628195629-washington-urges-tehran-to-quickly-return-to-nuclear-negotiations

