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 עמוס שלום ,

 האתגר ומענה". –קראתי המאמר המעניין והמפורט : "האיום האירני לחסימת מיצרי הורמוז 

 להאיר.-ארשה לעצמי להעיר

 

 ד  לעומת תגובה כנג סנקציות משמעותיותא.  להערכתי נדרשת הבחנה ברורה בין תגובת איראן כנגד 

 באיראן.  אלה שתי אפשרויות שונות שבהכרח התגובה לכל אחת   תקיפה פיזית של מתקני הגרעין    

 האם התקיפה תנסה לחסל  –תהיה משמעות מכרעת  למטרת התקיפהמהן תהיה שונה.  יותר מכך , גם     

  –הגרעינית  את יכולת הגרעין הצבאי בלבד או התקיפה תיועד )או תגרום(  גם לחיסול היכולת    

 לתקופה ארוכה ביחס ! האזרחית     

   –הנגד של  המדינות  -באם איראן תנהג באופן רציונלי היא תאלץ להתחשב גם באפשרויות תגובות    

 הגיבה. -הגורמים נגדם איראן פעלה    

 

  -רי , היא לא תהיה , להערכתי, בחסימת מצ סנקציות משמעותיותב.  באשר לתגובה האיראנית כנגד 

 הורמוז ובוודאי לא בתקיפת מתקני נפט/גז בארצות ערביות בדרום המפרץ.   

 איראן מכינה מענים שיתבססו בעיקר על ארצות המזרח . כמו : הסחר ההדדי בנפט/דלקים , במיוחד עם     

   סין והודו )תוך מניעת נפט לאירופה המערבית( ; תמיכה לתעופה אזרחית בהתבסס על חברות תעופה   

 כספים  ) עקיפת המצור הכספי   –מהמזרח )כולל סינגפור , תאילנד , יפן , הודו , סין( ; הסדרי בנקאות    

 נפט" )ההיקף הכספי   -הבנקאי המערבי( ; שימוש בקרן הלאומית המיוחדת, המיועדת למקרי "משברי-   

 הגבוהים כיום מסייעים לכך(. מיליראד $. מחירי הנפט 40-60לא ברור. ההערכה כי היא כוללת בין    

 

 . אין ספק שאיראן תגיב. אך  תקיפה פיזית על מתקני הגרעין שלהג. באשר לתגובה האיראנית כנגד 

 .היעדים שהותקפו , ותוצאות התקיפה -זיהוי התוקף , מטרת התקיפה   -תגובה זו תהיה תלויה  ב   

 ע"י ארה"ב , –)בחסות ובסמכות האו"ם( , או  תגובה שונה תהיה באם התקיפה תהיה ע"י : כוח בינ"ל   

 תהיה השפעה רבה ואף מכרעת. לתוצאות התקיפהע"י ישראל בעצמה.  גם  –או    

 נניח כי ישראל תקפה , אך נכשלה בהשגת תוצאות משמעותיות )ואולי גם נגרמו לה אבדות( , תגובת     

 ויתכן   דימונה ויבנהצם ביחס, יתכן כנגד איראן תהיה להערכתי רק כנגד ישראל ובמספר טילים מצומ  

 אף כנגד מטרות אזרחיות )בעיקר באם נגרמו לה נפגעים ( , ואיראן תדאג להבליט בפני העולם את     

 כשלון התקיפה , את עמידות המערך הגרעיני באיראן ואף את המידתיות בתגובתה כנגד התוקף .  

 תוצאות התקיפה , בהם התגובה עשויה להיות חריפהיתכנו כמובן מצבי ביניים שונים , תלות ב  

 טיל מדי יום/שבוע  משך  חודשים/שנים ! –כנגד ישראל  –יותר.   כמו   

    

 ד. אפשרות של תקיפת איראן את מתקני הנפט בארצות הערביות ,להערכתי בסבירות נמוכה. כי תקיפה  

 לקים ממקורות חיצוניים( ,  יביאו להרס  נגדית על מתקני ייצור הדלקים שלה )תוך מניעת קבלת ד   

 הכלכלה האיראנית בטווח קצר.   

 

 :  אפשרויות התגובה של איראןה. חשוב להזכיר 

 : בתחום הצבאיאפשרויות התגובה  --   

   אמריקאיות)גם כאשר התקיפה נעשתה ע"י ארה"ב ( וכן על מטרות  ישראלעל   ירי טילים  (1)   

   –הובלה  –בעירק , בארצות הערביות , ואולי גם באירופה(. וכן על מטרות ייצור  במרחב, כולל         

 )למרות האמור בסעיף  ד' לעיל(. הערביות –בארצות יצרניות הנפט אחסנה   של נפט ודלקים          



 ישראליים  -בלבנון , כנגד ישראל ; פעילות טרור כלפי יהודים  הפעלת החיזבאללה (2)

 ם ברחבי העולם ;ואמריקאי       

 ברצועת עזה ; הפעלת החמאס(  3)  

 (  פעילות צבאית קרקעית , בתוך עירק ; )איום המשכי , אפשרי, כלפי מדינות ערביות במפרץ(.4)  

 

 : משולב עם יכולת צבאיתמדיני  -בתחום הכלכליאפשרויות התגובה  --

 עולמית )סין / רוסיה(.צבאית ? , עם מעצמה  –כלכלית -(  ברית אסטרטגית מדינית5)  

 (  ניסיון שליטה במצרים. פגיעה סלקטיבית באניות העוברות במצרים , או במקום עגינתן.6)  

 למעבר נפט. סגירת מייצרי הורמוז ( 7)  

 

 כיצד  ו. במידה ומתקני הגרעין של איראן הותקפו ונניח כי תוצאות התקיפה הנן חיוביות מבחינת התוקף, 

 ?  קיימות שתי אפשרויות עיקריות : באיזה אמצעים תשתמש?  תגיב איראן   

 

   I  תגובה שתיתן מענה לתקיפה אך מבלי שתגובה זו תגרום למלחמה אזורית כוללת או כזו שלא תביא . 

 את תגובת הנגד של התוקף למצב שבו :      

 נית האזרחית  עלולה* תיהרס היכולת באיראן להמשיך בפיתוח הגרעין אזרחי )כי התשתית הגרעי      

 להישמד בהתקפת הנגד נוכח התגובה האיראנית(;         

 תזקיקים עלולה  -* תיפגע , בטווח המידי , היכולת הכלכלית של איראן )כי התשתית לייצור דלקים      

 להיהרס, בהתקפת הנגד נוכח התגובה האיראנית ,  ויכולת הספקה מבחוץ תמנע(.          

 :  א תוכל איראן להפעיל אלא רק חלק מאפשרויותיה )כמצוין לעיל(.  והמשמעות היאולכן ל      

 זו אפשרות המביאה בחשבון שעל איראן יהיה לוותר על הגרעין הצבאי.      

 

  II  נוכח הפגיעה במתקני הגרעין , תחום בו איראן השקיעה למעלה מעשרים שנה מאמץ לאומי של . 

 וז אמצעים , יידע וטכנולוגיה , כוח אדם אקדמאי ומקצועי , ממון עצום , גאווה  ,  בנית  תשתיות , ריכ      

 ויכולת התמודדות של שנים רצופות , אל מול לחצים בינ"ל. <   איראן חייבת לשמור על כבודה        

 " .תגובה של "אין ברירהומעמדה הבינ"ל והאזורי .          

 כל אפשרויות התגובה של איראן )כמצוין לעיל( פתוחות..  ריתאפשרות שתביא למלחמה אזו       

 זמן , תגובות ותגובות שכנגד , תוצאות והצלחות. –קשה לאמוד משכי        

 העניין מסתבך.  -אסטרטגי של מעצמה עולמית , –במידה ומצטרף לאיראן שותף/גיבוי  מדיני        

 

 : לסיכום , הערכתי .ז

 יע לנשק גרעיני. אך לא תבצע זאת בשלב רצוף אחד. בשלב זה תסתפק  (  איראן אכן שואפת להג1

 קרקעיים.-( מוסתר היטב במתקנים תת20%בהכנת אורניום מעושר )חלקו או רובו ברמה של      

 ותגיע להסכם בינ"ל לפיקוח על מתקניה.     

 . איראןאלאין איום קיומי על ישר -למרות "הבהלה לגרעין" בישראל )תולדה של מנהיגות(  (2

נוכח  –לא תפעיל נשק גרעיני על ישראל )יתקיים "מאזן אימה"   -גם באם תגיע )ויש לקוות כי לא תגיע( 

 יכולת ישראל להפעיל "מכה שנייה". בדומה למה שקורה בין רוסיה וארה"ב ובין הודו ופקיסטאן(. 

 להתכונן –העריך לישראל אסור לתקוף עצמאית את מתקני הגרעין האיראניים. ישראל יכולה ל (3

([ , והמנהיגות 3)-(2)-(1לאמוד ולהניח כי ניתן להתמודד עם תגובת איראן על ישראל  ]סעיף ה' )-

הישראלית מוכנה לספוג תגובה כזו ! העיקר )בהנחה( כי יכולתה הגרעינית הצבאית של אירן נמחקה או 

([ 7( עד )4 -]סעיף ה' ת איראןאך לישראל אין מענה ליכולות האחרות של תגובנדחתה לאורך זמן.    

 והמשמעויות הנובעות מכך על מדינות העולם . תגובתן תופנה לישראל.

 (   במידה והאמור בסעיף הראשון לעיל לא מתקיים ויש הוכחות להתקדמות איראנית מידית 4       

 ארה"ב.תקיפה בסמכות וחסות האו"מ , או ע"י    -לגרעין צבאי , הרצוי ביותר              

 
 


