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Rappingor rapprochementin the Arab world
of Scud
Syria's
alleged
delivery
missiles to Hezbollah, firstreported by
Kuwaiti newspaper
some
two weeks ago, continues to evoke

contradictory
responses.
After President Shimon

Peres

publiclyaccused Syria of delivdenials
ering the missiles came
from Syriaand Lebanon, and several confused statements from the
American administration.
ria
Today the leaders of Egypt,Sjand Saudi Arabia are expectedto
hold an unusual summit in Sharm
Commentators
in the
pl-Sheikh.
media say the Scud missiles
cenwill be one of the gathering's
tralissues,due to Egypt and Saudi
Arabia'sfear that the arms deliv-

(Arab

an impendingconharbingers
between Israel and Heflagration

ery

zbollah.
Lebanese Prime Minister Saad
Hariri said yesterdaythat Israel
was
deliberately
spreadinglies
with
about the missile delivery,
the intent of usingthem to prediwar
cate
Lebanon. Hariri
against
compared the Scud missile report
of mass
to claims about weapons

destruction in Iraq,which had not
been found after the American invasion in
.3002
This is Hariri'sofficialposition.
Hariri understands the
Privately,
Scud missiles could foreshadow
Lebanon gettingentangledin another flare-up.
Perhapsthis isalso the explanation for Saudi Arabia's King Abdullah'surgent and almost secret trip
to the Egyptian
summit with Bashar
Assad and convalescent Egyptian
President Hosni Mubarak.
This
could be reconciliation
meetingbetween the two bitterrivalsMubarak
and Assad, who are each vyingfor
the key rolein Palestinianaffairs.
sary riskyundertaking.
But beyond words of reconciliMeanwhile, Washingtonhas not
ation Assad willhear sharpwords
Since
presented clear position.
about the danger Damascus
is
the beginningof the week Pentabringing
by bring- gon and State Department spokesupon the region
men
have issued various comments
ing Scud missiles into Lebanon.
When
the Second Lebanon
War
from which itwas not clear whetherupted,Saudi Arabia and Egypt er the United States iscertainof the
launched an attack on Hezbollah
arms
or merely suspectsit
delivery
for draggingthe regioninto risky, had taken place.
uncalculated escapade.
United States Senator Dianne
Feinstein from California, DemoPerhapsthisis today'ssummit's
crat who serves
as head of the Sen
purpose
avoidingan unneces

Committee, has
Intelligence
clearer view of the issue.Feinstein
told AFP on Tuesday 1"believe
there is likelihoodthere are Scuds
thatHezbollah has in Lebanon," she
said."This is real pointof danger
for Israel.
Then she added, "There's only
one
thingthat's going to solve it,
and that's two-state solution."
Should these two issues necessarilybe connected? Apparently
administration
only Obama's
ate

knows for sure.
The Israel Defense Forces General Staff is following
the commotion caused by the Kuwaiti report
with some
satisfaction.This is the
firsttime since the exposure of the
Syriannuclear device in 2007 that
Syrian President Bashar Assad
has been caughtin such
patently
activity,senior offiproblematic
cer toldHaaretz.
The Syriansappear upset about
the exposure, among
other things
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because the U.S. in response delayedthe return of itsambassador
to Damascus.

"They knew about the missiles
and the Western intelligence
services knew. Now the world knows
too. Itproves that while Assad presents himself to Europe as
peace
seeker, he is adheringto his strategicalliance with Iran and Hezbollah,"the officersaid.
Israel sees the missiles as symrather than
bolically
significant
Some of Heimportant.
practically
zbollah'srockets are more
accurate
and theirwarheads could be almost
as

deadly.

on
Tuesday it
launching three-daydrillin
Straitsarea, involving
the Hormuz
RevolutionaryGuards' naval. air
and ground forces. The drill's
purin the
pose is to "preservesecurity

Iran announced

was

Persian Gulf and straits,"Iran said.
Iran has been flexingits mililot in the past
tary muscles
weeks,
other
probably among
thingsdue to conjecturesthat the
UN
United States would advance
resolution to impose sanctions on

the Islamic Republicin June.
Earlier this week Iran displayed
in military
paradein Tehran what
it described as
local version of

the Russian S-300 surface-to-air
missile system. As far as Israel is
concerned, the delivery
of S-300
missiles to Iran, which Russia has
held up so far, would be worrying
as it would
somewhat
restrictthe
to attack Iran's nuclear sites
ability
from the air.
Israeli weapons
experts who
looked at the pictures
coming out of
Tehran thoughtat firstthe Iranians
were
fake missiles to deexhibiting
ceive and deter the world. But after
further examination researchers
Tal Inbar of the Fisher Brothers Institutefor Air and Space Strategic
Studies, and Uzi Rubin discerned
vehicle carrying radar.
The radar is very similar to the
Chinese and Russian made S-10, another edition of the S-300. If this is
indeed what itis,the Iranians have
either received the radar indirectly
from the Russians or their weapons
developmentis more advanced
than Israelhas believed itto be
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ערביים :אסרביטל אתהגעתו
יתונים
■־־

סותרים על

דיווחים

ל־יזבאללה
הסקאךים

כינוס החירום היום במצרים

$DN2$הפלסטינית $DN2$שבהכל
סטינית
פדו313וו
צעדיו של
אבי
יששכרוף
ראש ממשלתלבנון ,סעד
הראל
ועמוס
אל־חרירי ,טען אתמול כיישראל
צר

מנסהלהצר

בכירבצה״ל:

אסר
לחוץ ,לא ראינו אותו מתנהג כר מאז

הפצצת הכור

את

האחר.

מפיצה במתכוון

שקריםעל

העברת

דשת העברתם שלטילי הס־
$TS1$הסקאר$TS1$

הסקאדיס כדי שהמידע ישמש בסיס

 $DN2$מסוריה
קאר
לחיזבאללה ,שנחש־
$TS1$שנחשפה$TS1$

מצרהכלפי
לבנון .חרירי

$DNלראשונהבעיתון כוויתילפני
פה
כשבועיים ,מוסיפהלהניב תגובות
סותרות .אחרי
שמעון פוס,
סוריה

המרינה,

שנשיא

האשים בפומבי
הסקאר־ם,

באספקת

את

ולבנוניות
סוריות

של התייחסויותמבולבלות

מצד

הממשל

האמריקאי.

אמורהלהיערך

אף השווה בין הסקאריםלבין
הנשקלהשמדה המונית ,שלא אותר
הפלישה האמריקאית
בעיראקלאחר
ב 2003 -זוהי עמדתו הפומבית של
פרשת

באו
אל־חרירי;
ורצף

הכחשות

לאיומים

בהדרי חדרים מבין ראש

ממשלת
לבנון כיטילי

הסקאד הם

בגדר אקדח שמוצג במערכה הרא־
$TS1$הראשונה$TS1$,

היום היתה
שונה,
$TS1$במלחמה$TS1$
במל־
$DN2$הראשונה$DN2$,שעלוללסבך את ארצו

בשארם א־שייח׳
$DN2$במלחמה$DN2$
חמה נוספת במערכה האחרונה.

פסגה דחופה בין מנהיגי מצרים,
סוריה
וסעודיה ,שבמרכזה תעמוד
סוגיית

ואולם,
הסקאדים.

דיווחו

כמהכלי

או־ות״ב עודלוו

אמש כבר

תקשורתערביים כי

בינתיים,

להציג

החליטה

מתקשה וושינגטון

עמדה מגובשתיעניין .מאז

ביטל
הנשיא
הגעתו של אסר לפסגה היתה גון
$DN2$בפנטגון $DN2$ובמשרדזזווץ התייחסויות שו־
$TS1$שונות$TS1$,
$DN2$שונות $DN2$,שמהן  rrהיה ברור אם ארה״ב
נות,
יכולה להיות סימן חיובי על
אודות רצונם של כל
הצדדים
בטוחה
לחלולין במידע או רק חוש־
$TS1$חושהת$TS1$
את השתתפותו.

תחילת

השבוע מסדו דוברים
$TS1$בפנטגון$TS1$
בפנט־

הת
בהרגעת המתיחות. ,המחודשת
$DN2$חושהת $DN2$שעברוסקאדיס.
-ביו

לחיזבאללה .זו היתה
$TS1$אמורה$TS1$
אמו־
ישראל

$DN2להיות
רה
ארבע שנים של
אסד ומובארק.הרגליים
פגישתם

הראשונה זה

היריבימ המרים
הקרות

שחטף הנשיאהסוריאינן אות
$TS1$מבשו$TS1$
מב־

jTO1D $DN2
שו

*־

•,
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אינומעוניין בהידוק

הקשרים עם

במטכ״להישראלי,
עוקבים

המהומהשחילל
זו הפעם

בנות

בריתו איראן
וחיזבאללה.

למצרים ,נראה
לא יגיע היום
$TS1$שהמשבר$TS1$
שה־

מסוים

אחר

ה־אשונה

מאז

חשיפת

בוטה בהתנהלות

לראשונה,
בעייתית.
מהגילוי.
נראה שהסירים בלחץ
הוסיף,

גם

הסקארים
$TS1$ובשירותי$TS1$
וב־
״הם ירעו על

הקרות

של

$DN2$קטלני $DN2$כמעט באותה מידה.
לני

אסר עשויות להצביע

כי הקרעבעולם הערבי

הולך ומעמיק

בעולםהערבי משמעותי הרבה יותר
זזה
מ&ה w\wהיד .עד כה .על
$DN2$הוכזזה $DN2$לכך קבזמן שאסר מציג עצמו
פגישת
לאחרונה לאירופה בשוחרשלום ,הוא דבק
ה׳׳פיוס" שנערכה

בריתואסטרטגיהשלו

עם איראן

w\rn

איראן

שלושה

שוב

על
ימים

ויבשה

של

יש לסקאד

כנראה יותר

דמה,

בעיקרלהיות תרגיל
והרתעה .אבל
במצעד התצל־מ־פ ,בידי החוקרים :י~ ענ־
$TS1$ענבר$TS1$

של מערכת טילי

מקומית

של הונ?וה

בדיקה נוספת

הנ״מ אס־ 300

שרוסיה עדיין מעכבת את מסיר־
$TS1$מסירתה$TS1$

באזור מיצרי הור־
$TS1$הורמה$TS1$,
לאיראן.
תה
$DN2$מסירתה$DN2$

תתממש,

$DN2$כתרחיש $DN2$מדאיג
חיש
המהפכה.
משמרות

אספקת האס־ 300

אם

נתפשת בישראל כתר־
$TS1$כתרחיש$TS1$
משום שתגביל במי־
$TS1$במידת$TS1$

רת
גרעין באיראן מהאוויר.
$DN2$״שמירת $DN2$הביטחון במפרץ הפרסי והמי־
$TS1$והמיצריט״$TS1$.
$DN2$אתרגרעין$DN2$
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mf

האחרונים הרבה שרידים צבאיים

גילתה אתמול

של

רובין,

דברמעניין :במ־
$TS1$במצעד$TS1$

מתוצרת סובייטית,
ועליו מכ״ם.
$DN2$במצעד $DN2$נראה גם רכב
צעד

דת
התרגיל ,נמסר ,היא ״שמי־
$TS1$״שמירת$TS1$
מטרת
$DN2$במידת $DN2$מה אתהיכולתלתקוף אתר־
$TS1$אתרגרעין$TS1$

צריט״.
הרוסי
$DN2$והמיצריט״ $DN2$.איראן
חשיבות

הודיעה אתמול
פתיחת תמרון של

מומחים
ישראלים:

דומהלזה של מערד

השבוע הציגו האיראנים,

מתמרנת
רסה
$DN2$כגרסה$DN2$

מה,
$DN2$הורמה $DN2$,שבו ישתתפו כוחות ימ ,אוויר

איראן השיגה מכ״ם

כנראה

בר
$DN2$מדובר$DN2$בטילי
גם על רקע ההערכות שא־
$TS1$שארה׳׳ב$TS1$

שהצגתם נועדה

בר
צבאי בטהראן ,מה שתיארו כג־
$TS1$כגרסה$TS1$
$DN2$ענבר( $DN2$איש מכון פישר)ועוזי

בינתיים,

במערב ידעו.

עכשיו גםהעולםיורע .זו
$TS1$הוכזזה$TS1$
הוכ־

סמלית ממעשית .חלק
שכיריחיובאללה מתיקות יותר רה׳׳ב
$DN2$שארה׳׳ב$DN2$תשלים אתמהלו הסנקציות
להיות קט־
$TS1$קטלני $TS1$באו״ם נגרהביוני הקרוב.בתחילת
וראש הנפץשלהןעלול
מהרקטות

ל״האר׳ך ,שבה
 1tRקציןבכיז*
$TS1$נתפס $TS1$הרגליים
נשיא סור
אסד נת־
־שאר
בצורה כה

תשיא מצרים מובארק .ריאד וקהיד

תכננולנזו^ באסדעל משלוחהטיליס

הפרסום הכורתי.

שירותי
משבר
ר $DN2$שמתנהל מאחור* הקלעים
$DN2$ובשירותי$DN2$ומודיעין

ביו הגשש,
וזסורי
לגןלר סעודיה
למ#$#ין r?•«p׳*:
המחוקכי?
עדיין רב,ובעיקר סביב הזירההפל־
$TS1$הפלסטינית$TS1$

מימין :נשיא סוריה

עבדאללה
אסד ,מלךסעודיה

המתקןהגועיגי הסורי ב2007 -

פס
$DN2$נתפס$DN2$
ר־מחנה הערבי המתון על חשבון

אם אכן נכונות הידיעות ואסד

בניפוק

בינתיים,

תצלומים:

אי־פי

המכ״ם

מזכיר

האס־ 10

מאוד

את זה

של

מתוצרת סין ורוסיה,

מהדורה אחרת של האס־ 300
זה נכון ,ייתכן שהאיראניםקיבלו

אם

את

*^״^ ^ל

י״י״

c*&?7/7M irrr

או שתעשיית פיתוח

&&-
6*ns1s
in
שראל
$DN2$ג*שראל$DN2$
סברו תחילה כ־ מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
sir

הנשק

שלהם

מתקדמת יותר מכפי שסברו
$TS1$ג*שראל$TS1$
ג*־
תהי /ה.

