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 סאדאת (בס"א) למחקרי� אסטרטגיי�
מרכז בגי�
 

ידי ד"ר תומס הכט, �סאדאת (בס"א) למחקרי� אסטרטגיי� נוסד על�מרכז בגי�
ממנהיגי יהדות קנדה. המרכז מוקדש לזכר� של מנח� בגי� ואנואר סאדאת, אשר 
בחזונ� ובמעשיה� הביאו לחוזה שלו� ראשו� בי� ישראל לבי� מדינה ערבית. 

והשלו� במזרח המרכז הוא גו� אקדמי עצמאי השוא� לתרו� לקידו� הביטחו� 
התיכו� באמצעות מחקרי� מכווני מדיניות בנושאי ביטחו� לאומי במזרח התיכו�. 

  איל�.�המרכז פועל ליד החוג למדעי המדינה שבאוניברסיטת בר
סדרת הפרסומי� "עיוני� בביטחו� המזה"ת" מהווה במה לעבודות אקדמיות 

בביטחו� לאומי"  הראויות לתשומת לב הציבור החושב. סדרת הפרסומי� "דיוני�
מביאה לציבור את תוכ� ההרצאות שהושמעו בכנסי� שמארג� המרכז. תוכ� 
החוברות משק� כמוב� את דעת המחברי� בלבד. באמצעות הפרסומי�, הכנסי�, 
ימי העיו� והסמינרי� מתכוו� המרכז לעורר דיו� ציבורי וחשיבה מסודרת בנושאי 

  שלו� וביטחו� במזרח התיכו�.
  

  לאומית
בי� ועדה מייעצת
  

  ד"ר תומס א' הכט מייסד המרכז ויושב ראש הוועדה המייעצת:
  מר סול קושיצקי משנה ליו"ר הוועדה המייעצת:

אלו� (מיל') אורי אור, פרופ' משה ארנס, גב' ג'ודי א� הכט, גב' מריו� הכט, חברי�: 
וורטהיי�, השגריר  הכט, מר מוזי�מר רוברט הכט, מר שלמה הלל, פרופ' ריבה הפט

יצחק לבנו�, מר איזי ליבלר, סנטור יוס� א' ליברמ�, מר רוברט ק' ליפטו�, אלו� 
(מיל') דניאל מט, מר בריא� מולרוני, השגריר נורמ� ספקטור, השגריר מאיר רוז�, 

  מר גרג רוסהנדלר, מר סימור ד' ריי#, השגריר זלמ� שובל.
   

  לאומית
 ועדה אקדמית מייעצת בי�
  

פרופ'  ,קנט אוניברסיטת פרופ' איא� בקט הלאומית, האוסטרלית האוניברסיטה פרופ' דזמונד בול
 אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, פרופ' סטיב� ר' דיוויד אוניברסיטת דרו� קליפורניה, פטריק ג'יימס

 פרופ' רוברט ג' ליבר, SAIS פרופ' אליוט א' כה� האוניברסיטה העברית, פרופ' יחזקאל דרור

פרופ' ברי  דלהי,�המרכז לחקר הכוח האווירי בניו קומודור ג'סג'יט סינג אוניברסיטת ג'ורג'טאו�,
פרופ' ארווי�  קינגס קולג', פרופ' אפרי� קארש קינגס קולג', פרופ' לורנס פרידמ� ,MIT פוז�

  .אוניברסיטת מקגיל קוטלר

.  

  צוות המרכז
  

  פרופ' אפרי� ענבר מנהל המרכז:
אלקו�, פרופ' אית� גלבוע, אל"מ (מיל') אבי �אפרת אביב, ד"ר יעלי בלו#ד"ר  חוקרי�:

אב�, ד"ר צילה הרשקו, ד"ר יהושע טייטלבאו�, פרופ' זאב מג�, ד"ר מקס � הר
סינגר, פרופ' שמואל סנדלר, אלו� (מיל') ד"ר עמנואל סקל, פרופ' יונת� פאקס, ד"ר 

מרדכי קידר, ד"ר יונת� ריינהולד,  גיל פיילר, פרופ' הלל פריש, פרופ' אבי קובר, ד"ר
  מר עמיר רפפורט, ד"ר דני שוה�, ד"ר אית� שמיר, ד"ר שלמה שפירא.

  דוד מ' וינברג מנהל קשרי חו(:
  כה��חוה וקסמ� מרכזת:

   אלונה ברינר רוזנמ� עריכה בעברית:
  אילנה הארט עריכה באנגלית:
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  אזורי שלו�יוזמת ואירא�  את להתקי�הצו המשולב: 

  דרור יחזקאל

  קברניטי� תמצית

 לישראל, זאת בגלל חמורות סכנות מציב אירא� בידי גרעיני נשק קיו�

 או במישרי�, יפעילו אירא�האפשרות הריאלית שבנסיבות מסוימות שליטי 

נשק גרעיני בידי אירא� כרו# של  עצ� קיומו. ישראל נגד הנשק את, בעקיפי�

בסכנות מגוונות לישראל. התחזית שנשק גרעיני איראני ידרב� תפוצה של נשק 

 .סכנותזה במזרח התיכו� עוד מוסיפה ל

את  שארצות הברית תתקי�שסנקציות ימנעו נשק גרעיני מאירא�, או  יש לקוות

יכולה להשאיר את עתיד ביטחונה הלאומי להחלטות אינה . א# ישראל אירא�

י�. לכ�, בהעדר פתרו� אחר אי� לישראל ברירה אלא וודאויות של אחר�בלתי

  להתקי� את המתקני� האיראניי� כל עוד ה� פגיעי�. 

 להגזי� אי� א#, אירא� מצד אלימה לתגובה לצפות א� ישראל תתקו� יש

 גודל בשיעורי קט� לישראל הצפויהנזק  פסימיות בהנחות ג�. במשמעותה

 ארצות ע� ביחסי� פגיעה פויהצ. גרעינית בהתקפה הצפו� ההרס מפוטנציאל

�הערבי מהסכסו# צפויה החרפה של חלקוכ�  נוספות, וע� מעצמות הברית

 הגרעיניי� מאמציה את תחדש שאירא� האפשרות היא מכל חמורהישראלי. 

 .בישראל"לנקו�"  נחישות תו#

 מאמצי של חידוש לעצור כדי בה� שיש לצעדי� ולגרו� הנזקי� את למנוע כדי

ע� יוזמה התקפה על אירא�  תשלב שישראל הכרחי גרעיני, נשק לפתח אירא�

כות חלקית של יוזמת השלו� הערבית. מלקידו� שלו� מזרח תיכוני, תו# הס

ממדית יפעל סינרגטית �שלו� אמינה, מקיפה ורב לבי� יוזמתשילוב בי� התקפה 

 חייק בי� שהדברע� מכפלה של תועלת, בי� שמדינות ערב יענו בחיוב בהקד� או 

  . זמ�

להתקי� את המתקני� הגרעיניי�, א� אי� דר# אחרת למנוע נשק  ההמלצה

גרעיני מאירא�, אינה מותנית בהכרח ביוזמת שלו�. אול� המלצת ההתקפה 

תוק� רב יותר א� ההתקפה תשולב ביוזמת שלו�  פחות ובעלתבעייתית 

  ישראלית. 

ק הזדמנות ישראלית עשוי, פרדוכסלית, לספת מנע הנובע מהתקפ המשבר

 עומדת הכפולה ההמלצה לכ�. ובישראל כאחתמזרח התיכו� בליוזמת השלו�, 

  .הביצוע ג� במבח�
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  **שלו� אזורייוזמת ואת אירא�  להתקי�: משולבהצו ה

  דרור יחזקאל

  

  מבוא

זו בוחנת את החלופה של התקפה ישראלית על מתקני הגרעי�  עבודה

הראשונה שאירא� פועלת , האיראניי�. היא מתבססת על שתי הנחות עבודה

שכוונתה לייצר נשק גרעיני או וככל יכולתה להגיע ליכולת גרעינית צבאית, 

ד לאחר ולהיות "מדינת ס�" הערוכה לייצר נשק גרעיני תו# זמ� קצר מא

 מאוד חזקה הנחה ברבי�, זו המתפרס� החומרכ#. לאור  שתחליט על

 ,אחרת יוכח א� אלא, אירא� של התכוונ זו כאילו לפעול ישראל את המחייבת

  .מלאה באמינות המוכחת בצורה מדיניותה את תשנה אירא�א�  או

 הגרעיני� המתקני�ו� את לתק יכולת יש לישראלש היא השנייה העבודה הנחת

�בשלוש הפחות הגרעינית, לכל התחמשותה את תדחה אשרהתקפה  אירא� של

והסתברות נמוכה מאוד  ,ע� הסתברות גבוהה מאוד של הצלחה �  ארבע שני�

של כישלו� חרו(. בכ# ג� טמונה אפשרות לפעולות שיימנעו מאירא� מלחדש את 

 תתבצע הישראלית שההתקפה והוא סייג זו עבודה להנחתמאמציה הגרעיניי�. 

 במידה הקריטיי� הגרעיניי� מתקניה על ולהג� להסתיר פיקתס שאירא� קוד�

 ישראל לרשות העומדי� ההתקפה אמצעי של ממשית פגיעה נגד אות� המחסנת

 הולכת זה פגיעות תקופת). הברית ארצות לרשות מהעומדי� חלקית(בשונה 

 ,של התקופה אורכה של אמי� אומד� מאפשר אינו פומבי מידע. ומצטמצמת

 מידות על מדוברש עוד מה, בתארי# לנקוב יכולי� המודיעי� גופי א� רב וספק

 מקרה בכל. ההתקפה בטיב תלות תו#"חסינות"  או"פגיעות"  יותר או פחות של

 של בחלופה ד� אני. יחסית קצר מוצלחת ישראלית להתקפה הזמי� הזמ�

  .כזו להתקפה פגיעי� ה� עוד כל אירא� של הגרעי� מתקני על ישראלית התקפה

 במתקני� משמעותית לפגוע ישראל של הצבאית היכולת בדבר ההנחה

 ועל ,"לצה של היכולות של הכוללת הערכתי על מתבססת האיראניי� הגרעיניי�

 נכונה אינה זו עבודה הנחת א�. מהתקפה תימנע ישראל כזו יכולת שבהעדר כ#

                                  

בירושלי�  פרופ' יחזקאל דרור הוא פרופסור אמריטוס למדע המדינה באוניברסיטה העברית**
  וחבר בוועדה האקדמית המייעצת של מרכז בס"א.

 ביטחונית
מדינאות מדינית ומרשמי למאמר זה מוצג בשני ספריהאנליטי והעיוני, הבסיס ה

סאדאת למחקרי� �איל�: מרכז בגי��(אוניברסיטת בר למדינת ישראל: תזכיר למדינאי�

 �Israeli Statecraft: National Security Challenges andו ;2009אסטרטגיי�), יוני 

Responses (London and New York: Routledge), 2011 .  
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 עומסו נכונה שההנחה סבור אני. נפסלי� זו עבודה של וההמלצות הטיעו� אזי

 התקשורת באמצעי לנושא התייחסויותה. אחרת שטוע� מי על הוא ההוכחה

 שכ� ,אמיני� אינ�, למיניה� מחקר ושל מכוני של מומחי�לנושא  התייחסות�ו

 המתקני� על ומידע"ל צה של המבצעיות בתכניות בקיאות לה� חסרה

מומל( ג� להתייחס בספקנות רבה  .פגיעות�על ו האיראניי� הגרעיניי�

להתבטאויות בנידו� של ממלאי תפקידי� ביטחוניי� בכירי� בעבר. ג� חלק 

מההערכות המוצגות בפומבי על ידי אחדי� ממלאי התפקידי� בהווה אינ� 

  בהכרח משכנעות.

 סכנות הנית� ככל לצמצ� היא לאומיה ביטחו�גופי ה של הראשונה המשימה

 לעזור, דרוש הדברש במידה(וכ�,  תושביהלביטחונ� של ו ישראל של הלביטחונ

 ע� הדוק פעולה שיתו� תו#, ה� באשר יהודי� של ביטחונ� את ולהגביר

 הערכת תו# עיקריי� איומי� למפות נחו( זה לצור#). מקומיותה רשויותה

 .התמודדותה את חלופות ולבחו� משמעות�

רטט סדרות של תרחישי איו� על ישראל (וג� תרחישי הזדמנויות שקשה ל לא

שניצול� הוא חלק חשוב של מדיניות ביטחו� לאומי איכותית). אלה כוללי�, 

למשל, התחדשות של חזית מזרחית, מלחמה בצפו�, משברי עימותי� ע� 

על ר וציבטרור, התקפות �מצרי�, התקפות טילי�, אינתיפאדה מסוג חדש, מגא

ת המונית יתוקפנבקנה מידה גדול, צורות חדשניות של התנגדות פסיבית ישראל 

ועוד כהנה וכהנה. בפרסו� זה אתמקד בסכנה החמורה ביותר  ,אלימהלא 

נשק ובעלת ישראלית במידה קיצונית �והיא אירא� אנטי ,בעתיד הנראה לעי�

  גרעיני.

  

 חמורה עתידית סכנה נוכח

 המתנה לבי� בהווה מונעת פעולה בי� היא עתידי סיכו� נוכח העקרונית הדילמה

 להביא שיש העיקריי� הגורמי�. למימוש קרובה או מתממשת שהסכנה עד

 או זה בעתיד בה הכרו# והנזק הסכנה מימוש של ההסתברות מידת ה� בחשבו�

 בעלת העתידית הסכנה א�. בהווה מונעת פעולה של העלות לעומת אחר,

 הרבהוודאות � אי בהכרח לגביוש מאוד רחוק בעתיד, נמוכה מימוש הסתברות

 פעולה נקיטת של העלות לבי� בעתיד הצפוי הנזק בי� גדול הבדל ואי�, מאוד

 ההסתברות א� זאת לעומת. להמתי� היא העדיפה החלופה אזי בהווה, מונעת

 גדול להיות צפוי שייגר� והנזק ,גבוהה יחסית קרוב בעתיד הסכנה מימוש של

 החלופה אזי בעתיד, הנזק את תמנעאשר  הפעול של מהעלות משמעותית

  .מונעת בפעולה לנקוט היא העדיפה

כאשר ההסתברות של מימוש הסכנה בעתיד אמנ� קטנה אפשרות נוספת היא 
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ניתנת להערכה, א# הנזק שהיא  , אינהשונה מאודעניי� וזה , קטנה מאוד, או או

למצב כזה היא  השיעור על העלות של פעולת מנע. דוגמלאי� תגרו� עולה 

אשר  ,יותר קשה מלחמה למנועבמטרה פתיחת מלחמה בהווה בתנאי� נוחי� 

 להכרעה ביחס מובהקת בצורה המצב זה. לעי� נראה בעתיד לפרו( עלולה

 .אירא� של הגרעיניי� מתקניה את להתקי� הא� הישראלית

 לחזות אפשר� אי בה, "וודאות "קשה�אי ע� התמודדות של בסוגיה מדובר

 בחלקה ניתנת אינה תוצאות של הצורה עצ� ,הסתברויות של בסול� תוצאות

ואי� לשלול תוצאות שה� מעבר לחשיבה מראש. א� לחזור , מראש לראייה

ג� א�  ,עלותה של מלחמה כעת תהיהלעיל, אי� וודאות מה  ת המלחמהלדוגמ

 אי� וודאות שאכ� תפרו( ,נמוכה יחסית תהיההאומד� הטוב ביותר הוא שזו 

ולא ברור מה התוצאות האפשריות של מלחמה בעתיד, ג�  ,קשה בעתידמלחמה 

  א� יש בסיס אית� להערכה שהסתברותה גבוהה ועלותה רבה.

 להיותאפשר �אי כאשר בייחוד, מוסרית פסול מנע מלחמת שייזו� הטועני� יש

 שיש ג� וז ,עמדה אול�. בעתיד יותר קשה מלחמה תתרחש שבהעדרה י�בטוח

היא . לדחותה ויש פרימיטיבית דבר של לאמיתו היא, בכבוד אליה להתייחס

 היאו ;וודאי שאינו בעתיד ,מהותה מעצ� ,כעוסקת מדיניות של הבנה חסרה

 אינו העתיד ,כלומר, בעתיד קורבנות מניעת של החשוב לער# משקל נותנת אינה

 התעלמות תו#"וודאי"  שהוא במה דבקה זו דעהכ�,  על יתר. בעיניה נחשב

 על להשפיע מאמ( כל ופוסל המוסי� דבר, גבוהה בהסתברות ג� ולו"אולי" מ

 .אחרת או זו במידהוודאות �אי של ובמצב מותנה תמיד שהוא ,העתיד

 אירא� של הגרעיניי� המתקני� נגד ישראלית צבאית לפעולה מהמתנגדי� רבי�

 הסיכוי על בהווה וודאיי� מקורבנות הימנעות העדפת תו#, מוסריי� בטיעוני�

 סיכוני� בנטילת נלהבי� תומכי� ה�, בעתיד יותר רבי� קורבנות למנוע

 אי�. וודאיי� שאינ� עתידיי� שלו� סיכויי למע� בהווה וודאיי� ביטחוניי�

 ולמידות זמ� לממדי בהתייחסות� עקביי� אינ� אד� בני שכ�, כ# על להתפלא

 להימנע כאחת ומעשית ערכית חייבת אחראית מדיניות קביעת א#. סיכו�

 של ובגורלה נפשות בדיני כשמדוברבוודאי , כאלה והטיות חשיבה מכשלי

 .האומה

 ג� בעתיד, סכנות למניעת רב משקל לתת הוא המומל( המנחה העיקרו� לכ�

 דהיינו, בעתיד רצינית בסכנה ,אחד מצד שמדובר, בתנאי, בהווה במחיר

 רבה במידה לצמצ� גבוהה ובהסתברות, חמור בנזק הכרוכה ממש של אפשרות

 .מצד שני ,בהווה יותר קטנה בעלות עתידית סכנה

 ,לא בהימור פרוע ג� א�" עמו�"הימור ב שמדובר ברור להיות צרי# זאת ע�

התוצאות של החלופה לפתוח בפעולה צבאית בהווה ושל החלופה אומד� שכ� 
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� ולעתי� אינ� אלא ניחוש בלבד השערות סבירותלא יותר מה� שלא לעשות כ� 

. ההכרח "להמר" על קופה גדולה, וודאות קשה רבה�אומד�, תו# השארת אי

העלולה לעתי� לכלול את גורלה של אומה, הוא טראגי. א# לא להמר, כלומר 

פעולה, הוא לעתי� קרובות ההימור הגרוע ביותר. בעול� גדוש בהתניות �אי

)contingencies( מפלט�ואי �משמעות � מהעובדה שהחלטות הרות וודאויות אי

של ראשי ממשל לעמוד בלח(  חובת�†1הינ� בעצ� מהות� "הימורי� עמומי�".

הערכי והפסיכולוגי הכרו# בכ# ולקבל הכרעות שה� הימורי� עמומי� מיטביי� 

ג� א� לא  �ככל הנית� לאחר שיקול מעמיק ותו# תחושת אחריות, א# בנחישות 

ב, באר( או במדינות אחרות, קוד� שטיב נית� להסביר זאת לציבור הרח

  ההוראה בבתי הספר יעבור מהפכה של ממש.

 י�מודעלהיות מקבלי החלטות בכירי�, יועציה� ומעצבי דעת הקהל חייבי� 

קריטיות, היא בעצ� החלטות  תוודאות קשה, כולל� כל בחירה נוכח אילכ# ש

מובהקת ביחס , לעתי� על קופה גדולה. זה הדי� בצורה מהותה הימור עמו�

  לאתגר אותו מעמידי� המאמצי� הגרעיניי� של אירא� נוכח ישראל.

  

  נבחרי� מנהיגי� של חובת�

 מתעוררות העתיד את המעצבות קריטיות הכרעות בפני עומדת מדינה כאשר

. הדמוקרטיה עקרונות מבחינת הראויי� ההכרעה תהליכי בדבר קשות שאלות

הציבור" ולתת משקל רב  לרחשי"להקשיב  המנהיגות שחובת הטועני� יש

. וכדומה המוניות הפגנותלעמדותיו כפי שה� באות לביטוי בסקרי דעת קהל, 

 מהות בדבר עקרונית ודעה מעשיי� שיקולי� מספר עומדי� זו דעה לעומת

 דעת סקרי לאמינות ביחס ספקות י�כולל המעשיי� השיקולי�. הדמוקרטיה

 הקצה מ� להשתנות העשויאשר , להקה דעת של היציבות מידתב פקפוקו קהלה

מצטרפת  לכ#. כושלת או מוצלחת צבאית פעולה לאחר למשל ה,הקצ אל

  .מבוססת עמדה נקיטת המאפשר מידע חסרלציבור  בנושאי� רבי�כי העובדה 

האיראני כרו# בעיקר בשיקולי� ביטחוניי� והערכות מקצועיות  הנושא

בנושא ומדיניות שבהכרח רק מעטי� מאוד שותפי� לה�. לכ� דעת הציבור 

 החיוני ידע בהעדרנמנעת �בלתי בצורה הלוק הגרעיניי� תקיפת המתקני�

 לדעת משקל לתת שאי� היא המתחייבת המסקנה. שקולה עמדה לנקיטת

 כ#לא ו � ה ויציב הידוע הציבור דעת א� ג� ,בנידו� השלטונית בהכרעה הציבור

  .הדבר

                                  
אביב: ידיעות � (תל תהיה לנו! מנהיגדיו� מקי� במדיניות כהימורי� עמומי� מוצג בספרי  1

  .581 � 562), עמודי� 2011ספרי�, 
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 מלוא את מטילי�ה הייצוגית הדמוקרטיה של העקרונותחשובי� מכ# ה� 

 לקבל אות� ומסמיכי� ,כחוק המכהני� הממשל ראשי על להכרעה האחריות

 מקו� אי� הדמוקרטיה ערכי מבחינת לכ�. אחריותולשאת ב ההחלטות את

 הגרעי� מתקני נגד הצבאית הפעולה בסוגיית הציבור תדע את בחשבו� להביא

, כ� על יתר. למיניה� וההפגנות קהלה דעת את סקרי שלא ובוודאי ,האיראניי�

 חיוני הדבר א� פוליטיי� סיכוני� עצמ� על לקבל ההחלטות מקבלי חובת

 רשי�נד לא ה� למעשה א� ג�, קריטית כה בסוגיה נכונה החלטה קבלת לצור#

 תמיכה לגייס בקלות יכולי� ה�בנושא האיראני  שכ� � יתירה במידה לכ#

  , אלא א� כ� ועד שייגרמו כישלונות בולטי� לעי�.שיחליטו מה לכל ציבורית

 תהלי#כמו  בנושא שונה שהמצב אוסי� בהקשרו המומל( העיקרו� להעמדת

אשר נוגע לו  מסווגה מידעה, רבה במידה ערכינושא  הוא. תהלי# השלו� השלו�

 זקוקיהיה  הסכ� של וומימושרב  זמ� לאור# מש#נ בו הדיו�, קריטי אינו

  .רחבה ציבורית לתמיכה

  

 גרעינית באירא� הצפונות סכנותה

בחינת הסוגיה  היאלא נכונה לניתוח הסיכוני� הצפוני� באירא� גרעינית  גישה

המושג  "רציונאלית". אירא� של היותה מידת בדבר שונותלאור הנחות 

"רציונאליות" במובנו המדויק מתייחס לבחירת חלופות תכליתיות לצור# 

וכ� לנכונות הלוגית של הסקת מסקנות  ,מימוש ערכי� והשגת יעדי� נתוני�

מהנחות שונות. א# המושג לא מתייחס ל"סבירות" של ערכי� ויעדי� שה� 

ל, קבוצת עניי� להשקפות עול� ולתרבות וג� אמונה ובחירה אישית. כ#, למש

טרור שהערכי� שלה� כוללי� הרג המוני של "כופרי�" יכולה להיות 

ד בבחירת דרכי הפעולה שלה. שימוש חסר הבחנה במושג ורציונאלית מא

 אחר וקחות של גור� זה אי"רציונאליות" כמתאר את כלל ה"חכמה" או הפ

  מחטיא את הסוגיה הכרוכה במאמצי� להבי� את אירא�.

� והיעדי� של אירא�, כולל אולי התייחסות לסיכוני�, באופ� מובהק הערכי

סוטי� מהמקובלי� כ"סבירי�" בתרבות המערבית. אול� נתו� ערכי� ויעדי� 

אלה אירא� נראית במידה רבה כמתנהגת בהתא� ל"רציונאליות 

לוודאי האמונות הקיצוניות בחלק� של �אינסטרומנטלית", ג� א� קרוב

תופעה  � מציאות ואת בחירת החלופות המנהיגות מקלקלות את דימויי ה

  העלולה לגבור במצבי מתח.

בהכרח, לא תמיד לרעה,  מושפעתקבלת החלטות ש להוסי� יש לכ#

אינטואיציה ורגשות, תו# מעורבות של רמות ותהליכי� שוני� של המוח מ

טע� וחשבונות  ,). וכ� נודעת השפעה רבה לתרבות, מוסדותmind(במוב� של 
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 מצטר� זה כל. מגווני� גורמי� ועוד ,החלטות בכירי� אישיי� של מקבלי

 במושגי� או"מטורפת" כ או"רציונאלית", כ אירא� של שתפיסה למסקנה

 ידפוס של מורכבת תפיסה דרושה זאת במקו�. ומטעה שטוחה אחרי� פשטניי�

 אינו זה כאשר. בראשה העומדי� של ההחלטה ותהליכי התחושה ,החשיבה

 עקרונות ע� השלמה דורשות הבנה של יותר נמוכות רמות אזי אפשרי

  וודאות.�אי ע� להתמודדות

קבלת ההחלטות  תהליכי של הסתברותי דינאמי מודל לבנות היה רצוי אידאלית

 למרות ,א#. י�פסיכולוגי ני�דיוקכולל , כאלה קטגוריות לפי אירא� שליטי של

 לחשוב די. הדרוש והעובדתי העיוני הידע בנמצא אי�, זה בכיוו� ניסיונות מספר

 להסביר�אפילו ו, ישראל ממשלות של ההחלטות את לחזות שלנו הקושי על

 טובה היכרות ותו# לעניי�, הנוגע החומר לכל ג� כשקיימת גישה, מעשה לאחר

 להכיר כדי ,ישראל שלביטחונית �המדינית התרבות וע� ההחלטות מקבלי ע�

 ברירה לכ� אי�. זו בדר# אירא� של עתידות החלטות לחיזוי סיכוי שאי� בכ#

" דמות"תפיסת  בחזקת, האפשר ככל מבוססות כוללניות הערכות לפתח אלא

)Gestalt ,( #בחינה מפורטת של רכיבי� עליה� מצוי ידע. כל זאת, תו# ולערו

  .וודאות קשה הכרוכה בה��והאי של הערכות אלהיה� הכרה במגבלות

 גרעיני בנשק הצפונות לישראל דומא החמורות הסכנות לאור, להוסי� יש לכ#

 מדודה א# גדושה מנה ע� לפעול ישראלמומל( לפיו על  החלטה עקרו�, איראני

 צריכה העבודה הנחת לצמצמה דר# שאי�וודאות �אי נוכח לפיה, פסימיות של

 הכרוכי� הסיכוני� למרות ישראל נגד בקיצוניות לפעול עלולה שאירא� להיות

  .עבורהבכ# 

פעולה צבאית נגד המתקני� הגרעיניי� של בכ# כדי להצדיק אול� אי� די 

 בידי גרעיני נשק של הסכנה עיקרי את לפרט דרושאירא� על כל הכרו# בה. 

  .ישראלעבור  אירא�

אינה רואה בישראל את האויב הראשי שלה ושהיא אינה שאירא� סביר להניח 

לבי� מפתחת נשק גרעיני בעיקר נגדה. ההיסטוריה של העימות בי� סוני� 

כל אלה  � אירא�, המסורת האימפריאלית של אירא� �שיעי�, מלחמת עיראק

 לא ישראלג� א�  ,לוודאי סיבות לפיתוח נשק גרעיני וגורמי� נוספי� היו קרוב

  .כלל קיימת הייתה

 בוודאות תגרו� ישראל על ניתגרעי שהתקפה לכ# מודעי� בוודאי אירא� שליטי

 מדינות מצד מאוד חמורי�נגד �צעדיא�  ואולי ,קטלנית ישראליתנגד �למכת

 שבנסיבות האפשרות את לבטל כדי בכ# אי� א#. הברית ארצות ובראש� נוספות

בנשק  ישראל את אירא� תתקו�, מראש לחזות נית� כול� את שלא, מסוימות

 לישראל עמוקה עוינות מפגינותאירא�  מנהיגי של והתבטאויות עוד מה, גרעיני
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  .קיומה את לחסל ורצו�

 בנשק ישראל את לתקו�שבסכנה  אירא� שליטי עלולי�מהפכה פנימית  בעת

 האויב ע� נפשי"תמות  של כוונה מתו# הישירה לשליטת� הנתו� גרעיני

 או חתימה ללא בישראל גרעינית פגיעה של האפשרויות תומתווספ לכ#. הציוני"

 אינ� שבחלק� מצבי� קיימי�. בטעות שיגור וכ� טרור, ארגו� מסוג שליח בידי

לטעו�  מבלי). unthinkable( לחשיבה מעבר שה� כאלה וג� הדעת על עולי�

 שליט הציע �1962שהמקרי� דומי�, דרוש לזכור שבמשבר הטילי� הגרעיניי� ב

 ידיעה תו# אפוקליפטית גרעינית במלחמה לפתוח המועצות ברית לשליט קובה

 מקבלי ערכי ולא ההחלטות קבלת מוסדות לא. לחלוטי� תושמד שקובה מלאה

 שהערכת בטוחי� שנהיה כדי מספקת במידה ידועי� אירא� של ההחלטות

"סיפור"  מאשר יותר היא כנמוכה ישראל על גרעינית התקפה של ההסתברות

  .שלנו והמוסדות הערכי� בסיס על לעצמנו מספרי� שאנו

 אירא� מה לחיזוי התחלה קו לשמש יכול אשרעל כ�, אי� תקדי� היסטורי  יתר

 אמינה תיאוריה קיימת לא וג� גרעיני נשק לה יהיה כאשר לעשות הלולע

  .זאת שתאפשר

 של, מאוד קטנה ואולי קטנה בהסתברות ג� ולו, ממשית אפשרות קיימת לכ�

אכ�, יותר נכו� להערי#  .ישראל על התקפה לצורכי גרעיני בנשק איראני שימוש

 בהכרח שמדובר משמעותה שאי� "להערכה ניתנת"לא את ההסתברות כ

  בהסתברות נמוכה.

 ברמת א� ג�, להוסי� יש איראני גרעיני מנשק לישראל הצפונות לסכנות

 ישראל של הרתעה לצור# עקי� שימוש, גרעינית מהתקפה בהרבה נמוכה חומרה

 ללבנו� ישראלי� קרקע כוחות שהכנסת הכרזהכגו� , שונות פעולותנקיטת מ

"הכרזת כ תחשב, החזבאללה מצד גדול מידה בקנה טילי� התקפת לאחר

  .וכדומה" אירא� נגד מלחמה

לצמצ� את  על מנתזאת עומדת השאלה מה יכולה ישראל לעשות  לעומת

� ידי שילוב בי� מערכת הגנה רב�הסכנה של התקפה גרעינית של אירא� על

 אבל ,לעזור כולהי שכבתית�אולטימטיבית. מערכת הגנה רבהרתעה ושכבתית 

 של הרמטית לסגירה אפשרות אי� ,במשאבי� מגבלות ובגי� טכנית מבחינה

 אי� ,כ� על יתר. גרעיני נשק הנושאי� אחרי� כלי� או טילי� חדירת נגד ישראל

 למנוע אפשר�שאי לישראל גרעיני נשק החדרת של אחרות מדרכי� להתעל�

   .כול� אתהסתברות גבוהה ב

חייבת במה שאני מכנה "הרתעה אולטימטיבית", בה ברור לצדדי�  ישראל

של ישראל  מצבהע�  קשר ללא ,תביא להשמדת� בישראלשכנגד שפגיעה קשה 

 תית�לחזקו. הרתעה כזו דרוש עוד ו. לישראל יש דימוי מתאי� התקפההאחר ל



 מזכרי מרכז בס"א

8  

יראני שהיא תראה בפעולה לישראל חופש פעולה רב תו# התעלמות מאיו� א

ישראלית זו או אחרת "הכרזת מלחמה" העלולה לגרור התקפה גרעינית על 

  ישראל. 

ארצות לבי� דומי� ליחסי� בי� ברית המועצות אינ� אירא� �יחסי ישראלא# 

להרתעה הדדית אמינה, ג� א�  הצדדי� הגיעו אז, הברית בזמ� המלחמה הקרה

דומי� למצב  ינ�כמומחש במשבר הטילי� בקובה. ה� ג� א ,לא מושלמת

קיימי� יחסי� בי� המדינות וא� אחת אינה ש� פקיסט�, בי� השורר בי� הודו ל

 באירא� השלטו� ודפוסי המשטר, לכ# בנוס�. קיו�טוענת שלשנייה אי� זכות 

 ההסתברות א� ג�"מטורפת",  לפעולה להיגרר עלולה והמנהיגות יציבי� אינ�

  .להערכה ניתנת שאינה או נמוכה לכ#

השאלה מה הנזק הצפוי לישראל מהתקפה גרעינית. ישראל היא מדינה  מכא�

הולכת ונערכת למצבי חירו� חמורי�. א# די סונה אשר חברה ח בעלתחזקה 

בלקחי� של הפעלת נשק גרעיני פרימיטיבי וחלש יחסית נגד יפ� כדי לבסס 

ה עמידה יחסית, שלא כמו ביפ� בשעתו, בצור ותשערי ישראל בנויעל א�  ,חשש

להיות  לולהפגיעה של מספר קט� של כלי נשק גרעיניי� במרכזי האוכלוסייה עש

לסכ� את יכולת  א� עלולהמאוד ובנסיבות מסוימות  ותתוצאות חמור בעלת

  .של ישראל �קיוה

 גרעיני איו� בצל חיי� של ההשלכות את, הגזמה בלי א#, בחשבו� להביאג�  יש

 מכלל להוציא אי�, חוסנה למרות. בישראל החברה על עמו� ג� ולו איראני

  .ועוד , תיירותהשקעות, וירידה עלייה על שליליות השפעות חשבו�

 בי�, הכוללי� בשלבי� ישראל את לשחוק ממאמצי� החשש מתווס� לכ#

 במסגרת זאת. גרעיני נשק הפעלת ללא עמומי� גרעיניי� איומי�, השאר

נידונה בספרות אשר ארוכת טווח להחלשתה של ישראל  רבתי-אסטרטגיה

 כאלה מאמצי�האסטרטגית הערבית ונרמזת בדברי ראשי השלטו� האיראני. 

� הערבי הסכסו# את ולהחרי� להארי# עלולי� ה� א#, להצליח יכולי� לא

 .הצדדי� לכל מחמירות עלויות ע�ישראלי 

 יפגע בוודאות אירא� בידי גרעיני נשק של מוקיו שעצ� ההערכה מתחייבת מכא�

 נשק להפעיל עלולה אירא�יתר על כ�, . ישראל של הלאומי בביטחונה ממשית

 לע� חמורותעלולות להיות  תוצאותוה קשות בה ולפגוע ישראל נגד גרעיני

 גדולי� לחלקי� חמור לנזק, עצמי להרס תגרו� אירא� כ� בעשותה. לווכ היהודי

 את לשנות כדי אלה בכל אי� א#, לעול� ממש של ולנזק התיכו� המזרח של

 לבטל כדי כמיטב יכולתה לעשותחייבת  ישראללכ� . לישראל הסכנה משמעות

וזה כלל  � קטנה מימושה הסתברות א� ג�, כזו אפשרות של הקיו� עצ� את

העיקרו� המומל(  .אינו וודאי לאור היותה בעיקרה לא ניתנת לידיעה
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 הערכת מצב הנוטהידי � שאי� דר# לצמצמה עלוודאות �להתמודדות ע� אי

מוסיפה ומחזקת את מוש איראני בנשק גרעיני יבכול הנוגע לשמיז� מדוד יפסל

  המסקנה המוצעת.

  

  גרעיני תיכו� מזרח של מוכפלות סכנות

 בידי גרעיני נשק שקיו� וודאי כמעט, גרעינית אירא� של בסכנה די שאי� כאילו

, במידה וה� ידועי�, יגרמו לתגובת שרשרת במהירות לייצרו יכולת או אירא�

תיכוניות נוספות ייפתחו או ירכשו נשק גרעיני. מועמדי� לכ# �בה מדינות מזרח

ת, נסיכויות המפר(, מצרי� ואולי יכוללי� בהסתברות גבוהה את ערב הסעוד

  . ועוד טורקיהג� 

�רב גרעיני מאז� על לסמו# אפשרות התיכו�, אי� המזרח שליציב �הבלתי במצבו

 צעדיה� את ישקלו הממשלות א� ג�. בעייתי הנסיבות בכל שהוא, יציב מדינתי

 שיקולואילו . ממשי הוא פנאטיי� לגורמי� גרעיני נשק לדליפת החשש היטב

 רחוק, במצוקה ומצויותיציבות �בלתי כולל, למיניה� הממשלות ידי�על זהיר

  .מובטח מלהיות

 רב אינטרס לכול�אשר  המעצמות של כוחנית להתערבות יביא כזה שמצביתכ� י

במזרח התיכו�, א# מדובר באפשרות רחוקה מאוד  ומגוג גוג מלחמת למנוע

מוודאות. מכא� שיש בסיס לחשש חמור שנשק גרעיני בידי אירא� יביא למזרח 

הולכת ומוכפלת.  ,ג� בישראל ,בו ההסתברות של פגיעה גרעיניתשתיכו� גרעיני 

נשק  מאירא�למנוע  נית� על מנתת כל מה שייעשבעד ל חשוב נוס� שיקוזהו 

 המתקני� על ישראלית התקפה כולל, קצר זמ� תו# לייצרו יכולת או גרעיני

  .לכישלו� מאוד קרובי� או נכשלי� אחרי� במקרה שמאמצי� הגרעיניי�

  

  אחרי� ולחצי� סנקציות, דיפלומטיה

 לראות לה� גורמתה אותה למנוע שקשה בהטיה לוקי� החלטות מקבלי

 ואי� מאחר. לבצעה שאינ� רוצי� פעולה מחייבת שאינה בצורה עמומה מציאות

 באמונהיתירה  דבקות היא התוצאה ,אירא� נגד צבאית בפעולה להסתב# רצו�

יוב�  עמו� מודיעיני מידעשו, דבר של בסופו תפעלנה וסנקציות שדיפלומטיה

 מערבית נטייה. צבאית בהתערבות להכרח עד זמ� שאירכאילו הוא מ

 לתקוות את החשש מגבירה דיפלומטיהה של היעילות בדבר לאופטימיות

 קוד� המודיעי� מכישלונותיתר � לימוד. האיראנית להתנהגות ביחס תומעוות

, כולל הערכות לא נכונות על הימצאות נשק קוטל השנייה המפר( למלחמה



 מזכרי מרכז בס"א

10  

 של מועד מבעוד נכוחה לראייה להפריע הוא ג� יכול המוני� בידי עיראק,

  .אירא� של כוונותיה

מעצמות עולמיות. שש בי� ומת� הנוכחי בי� אירא� ל� הדבר מומחש במשא

כסימ�  תהנכונות של אירא� למשא ומת� תו# תרומה ל"אווירה טובה" נתפס

כלו להסכי� לה. א# לאמיתו של דבר, ופשרה שהמעצמות ילהגיע ל לסיכוי

נכונות לנהל משא ומת�, יצירת "אווירה טובה", הבעת אופטימיות זהירה 

כסיס הנועד להרוויח זמ� המנוצל תכל אלה יכולי� לשמש  � וכדומה מצד אירא� 

המתקני� נגד את חס� וכדי לעל ידה כדי לקד� את תכניותיה הגרעיניות 

  התקפה.

רי ההתנהגות האיראנית ואחמהאמת העומדת  יכה מהבהעדר דר# אמינה להער

בצורה העוזרת לאירא� המשכו לאור# זמ� למנוע את הכרחי במשא ומת� 

רצו� להגיע ל"שעת אמת" המחייבת �בפעולותיה הגרעיניות. א# איתקד� לה

נטייה להאמי� בדיפלומטיה וב"רצו� טוב" להגיע ופעולה צבאית שלא רוצי� בה, 

 פנות בתוכ� סכנה ממשית של הצלחה איראנית לנצל אתלפשרות סבירות, צו

הנחת העבודה  והמשא ומת� לקידו� תכניותיה הגרעיניות. בכל מקרה ז

 המומלצת, במיוחד לאור ההיסטוריה של התנהגותה של אירא� בנושא הגרעיני,

  עד שאירא� לא תוכיח בבירור שלא זה המצב.

, מדי פסימית בצורה עמו� מידע ומפרשת הפוכה בהטיה לוקה שישראל ייתכ�

 אני א#. אותו רואי� שאנו כפיישראלי �הערבי והסכסו# שלנו ההיסטוריה בגלל

, גרעיני נשק לפתח בדעתה נחושה שאירא� סביר האיראני שבנושא לדעה נוטה

 שאיפותיה על לוותר לה יגרמו וסנקציות שדיפלומטיה רב סיכוי שאי�

 את לשפרו זמ� להרוויחעל מנת  דיפלומטיה לנצל משתדלתהיא וש ,הגרעיניות

 בהיר שבוקר האפשרות את לשלול אי�ג� . הגרעיניי� מתקניה של החסינות

 .הגרעיני חימושה על בהכרזה תפתיע היא אחד

 ולתת סנקציותאת ה להחרי� דרוש מקרה ובכל נכונה, זו שראייה וודאות אי�

 כוח להפעיל ההכרח את לחסו# ובכ# ,אירא� על ולהשפיע לנסות לדיפלומטיה

תו# הדרושות  לתוצאות מביאי� אינ� והעיצומי� הדיפלומטיה א� א# .צבאי

 המתקני� עוד כל כוחנית פעולה במקו� לבוא זו להעדפה לתת אסורזמ� קצוב 

 מהערכותזאת, תו# הימנעות  .להתקפה פגיעי� אירא� של הגרעיניי�

 ישראליתאופטימיות מדי ביחס לאור# הזמ� העומד לרשותה של פעולה צבאית 

 המקנה בצורה ומפוזרי� מוגני� שיהיו קוד� האיראניי�, הגרעי� מתקני נגד

  .חסינות לה�

 הגרעיני מנשקה להתפרק לאירא� לגרו� שהסיכויי� השיקול לכ# מתווס�

 הצליחו שלא אמצעי� בעזרת ,בידה מצוי שיהיה לאחרבעתיד הנראה לעי� 
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. ללוב דומה אינה אירא�. ביותר נמוכי�, אחרי� או התפתחות� את למנוע

 הוא לוב לשליטי שקרה ממה אירא� שליטי של הסבירי� הלקחי� אחד, להפ#

  .בו ולהחזיק לפתחו אלא גרעיני מנשק להתפרק לא

 שהמשטר בסיס חסרות הערכות אחר שולל ללכת שלא הצור# מצטר� כ#ל

 בידיו גרעיני נשק קיו� דבר של לאמיתו כאשר, לטובה להשתנות עומד באירא�

 גרעיני בחימושרחבה באירא�  ציבורית לתמיכה הודות ג�, חוסנו את יחזק

 השולטי� המנהיגי� את לדחוק שלא חיוניכ�,  על יתר. זה הישג על וגאווה

, כלומר". שמשו�"יציבת  לפי לפעול לה� לגרו� עלול, דבר שלפינה גרעיני בנשק

 ויגביר במשטר לתמורה לגרו� מאמצי� על יקשה אירא� בידי גרעיני נשק קיו�

  .כזה במאמ( הכרוכי� הסיכוני� את

  

 הברית ארצות

 גרעיני נשק של המניעה מלאכת את להשאיר שיש סבורי� בישראל רבי�

פעל ת הברית שארצות לישראל שעדי� ספק אי�, אכ�. הברית לארצות איראני

 ע� ישלי� שלא ברורה בצורה הכריז הברית ארצות נשיא. זה יעד להשיג כדי

פורס� שהוא הבטיח זאת למנהיגי ישראל. אי�  .אירא� בידי גרעיני נשק קיו�

א#  .והוא קשר את עצמו וש� את אמינותו על הקו ,להטיל ספק בכנות דבריו

אי� להסיק מכ# שארצות הברית בוודאות תפעל צבאית נגד קיו� נשק גרעיני 

  בידי אירא�.

מקובלות, �חשיבה קצת אחרת אזכיר את האפשרות, ג� שהיא נוגדת לצרכי

שכדאי לארצות הברית שישראל תתקי� את המתקני� הגרעיניי� של אירא� 

ובכ# תקטי� פגיעה באינטרסי� של אמריקה. ארצות הברית תתערב לאחר 

 נשק של מחדש יעת פיתוחצעדי� למנותנקוט ב, ""להחזיר שלו�על מנת מעשה 

   .אירא� ידי� על גרעיני

ביכולתה של ארצות הברית להשמיד את המתקני� הגרעיניי� של שספק  אי�

חייב פעולה חודרנית יותר. משככל שעובר הזמ� הדבר קשה יותר ועל א� אירא�, 

חידוש המאמצי� הגרעיניי� של את יש יכולת למנוע לארצות הברית , כ� על יתר

לגרו� לשינויי משטר לטובה  תלה ג� יכול אירא� לאחר מכ�. ייתכ� שיש

אפגניסט�. בכמומחש מהמתרחש בעיראק ו ,בעייתיו עניי� באירא�, א� שזה

אול� מספר שיקולי� וגורמי� עלולי� למנוע מארצות הברית מלפעול צבאית 

  נגד המתקני� הגרעיניי� של אירא�.

 בולט בניגוד ,הברית לארצות ישירה סכנה מהווהאינו  אירא� בידי גרעיני נשק

 ובבנות הברית ארצות של באינטרסי� עלול לפגוע הוא. ישראל של למצבה
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 את לולשל ג� אי�. שלה באמינות פגיעה יהווה ופיתוחו התיכו� במזרח בריתה

 או ישירות ישמש איראני גרעיני נשק מיוחדי� במצבי� שבעתיד האפשרות

 מאמצת את זואפשרות  אול�, מריקהא יבשת נגד שיופעל ככלי בעקיפי�

  .הדמיו�

 בחלק למלחמות לגרו� עלולה הברית ארצות ידי�על שהתקפה חושבי� רבי�

 הברית בארצות בדיוני� נפוצה דעה קשה. זו ייפגע הנפט ויצוא התיכו� מהמזרח

 א� רב ספק. שיקרה מה שזה וודאות כלל אי� א#. הצבא ראשי בקרב כולל

 יותר סביר ולכ� הברית ארצות מצד קשה נגד�במכת להסתכ� ירצו אירא� שליטי

 תהיה הגרעיניי� מתקניה על הברית ארצות של להתקפה האיראנית שהתגובה

 לארצות לגרו� מסוגלת גרעיני נשק החסרה שאירא� הנזק מקרה בכל. מרוסנת

  .מוגבל יהיה ושותפיה הברית

רבות מהדעות המושמעות בארצות הברית על נזק חמור הצפוי לכוחותיה 

שלה מהתקפה ישראלית על המתקני� הגרעיניי� האיראניי� ולאינטרסי� 

בעיקר על סימולציות. אול� כנראה נשענות אשר  הינ� לכל היותר הערכות

להיזהר מאוד מהסתמכות על תרגילי סימולציה בנושאי� הכרוכי� דרוש 

בעזרת לרוב כיו�  נערכות סימולציותהבשיקול דעת של מקבלי החלטות. 

בעיקר�,  וטכניי�סטטיסטיי� �מועילות מאוד בנושאי� מעי�וה� מחשבי�, 

כלי נשק בכגו� מיפוי תחו� התוצאות רבות ההסתברות של התקפה אווירית 

ויעדי� ידועי� פחות או יותר. א# תרגיל סימולציה על נושא מורכב כמו תגובה 

, בה בני אד� "משחקי�" (או של ארצות הברית) איראנית להתקפה של ישראל

מודלי� מתוכנתי�, יכול לעזור של אירא�, ע� או בלי סיוע  מנהיגיד תפקיב

גירוי חשיבה, א# אינו מסוגל לספק תחזיות אמינות. לכ�, למשל, טעות חמורה ל

 צבאידי פיקוד מרכז של �סתמכות על תרגיל הסימולציה שנער# עלההיא 

על התוצאות של התקפה ישראלית אפשרית  לחיזוי, 2012ארצות הברית במר( 

מתקני הגרעי� של אירא�. הסימולציה התיימרה לחזות תוצאות חמורות עבור 

לפי מה שפורס� באמצעי התקשורת, שכ�  � ארצות הברית, כוללעבור האזור ו

 חיילי�, של גדול לא א� ג� ,ממשימספר  � פרטי הסימולציה נשמרי� בסוד 

יע על . א# אי� לכ# קשר למה שיקרה באמת, אלא כמצבהרוגי� אמריקני�

  .מיני רבות אפשרות אחת

 של האפשריות והפעולות ההחלטות מקשת חלק על(לא "חיזוי")  קדימה מבט

יחד  מורכבזהיר ו ניתוח מחייב ישראלית או אמריקנית התקפה בעקבות אירא�

בעזרת סל של דרכי  ביותר הטובה . ג� ההערכהע� ספקנות ביחס למסקנותיו

 מה� אחדי� ולסמ� רבי� מיני תרחישי� מספר למפות רק תוכלחיזוי מגווני� 

 כמה עד אירא� של המרבית הפעולה יכולת גבולותאת  רטטשל אפשר. כסבירי�

אשר "הפתעות"  לחזות אפשרות שאי� בוודאי. מכ# יותר לא א#, ידועות שה�
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 ההחלטה ותהליכי אירא� של המשטר כאשר במיוחד, כאלה בנסיבות שכיחות

זאת � ע. מאפייניו בעיקר במינו יחיד באירוע מדוברכאשר ו מובני� אינ� שלו

 שלא אירא� של צפויה זהירות כגו�, עיקריי� משפיעי� גורמי� לבחו� נית�

 שלא אירא� שליטי של הצור# לעומת ,קשה נגד למכת הברית ארצות את לגרות

  ופני�. חו( אוני� כלפי חסרי להיראות

הערכה של מה נית� ללנושא וי� נשל מקבלי ההחלטות האמריק ת�גיש להבנת

ש להביא בחשבו�, בי� השאר, את הרקע של מה שרבי� רואי� ילצפות מה� 

את אזרחיות בעיראק, אפגניסט� ופקיסט�, �ככישלונות של הפעולות הצבאיות

 להסתבכות במלחמות נוספות קהלהתנגדות בדעת האת הכלכלי והמשבר ה

החללי�" (בה� מחזירי� גוויות של חיילי� לארצות הברית). �שקישתכלולנה "

ממה שמתפרס� ברבי� מסתבר שצבא ארצות הברית לא מראה התלהבות 

 ארצות של בכוחות מפגיעות להזהיר ומרבה ,אירא� ע� מזוינתמהתנגשות 

 הגרעיניי� המתקני� על ישראלית התקפה של נוספות חמורות ותוצאות הברית

 בעלת עובדה היא הצגת� עצ�, שגויות או נכונות אלה חזיותשת בי�. אירא� של

של ארצות הברית. חיזוי מדויק של מה  הבה להשפיע על התנהגות שיש משמעות

אינו  �שיחליט נשיא ארצות הברית בשעת אמת בנסיבות שאינ� ברורות מראש 

גורל לעתיד �תוצאות הרות על הפרקעומדות במיוחד מכיוו� שלא אפשרי, 

  .הבריתארצות 

 לאחר לפעולה ערבות אינ� לנשיאות לבחירות קוד� לרוב המושמעות הצהרות

 תהיה מאירא� גרעיני נשק למניעת היחידה הדר# שא�ייתכ� ג� . הבחירות

. מכ# תימנע הברית ארצות אזי ממש, של מידה בקנה יתנאמריק צבאית פעולה

 תקציבי� כגו�, מוגברות הגנה יכולות לישראל תספק היאכתחלי� ש להניח יש

, ערבות פורמאלית "ח(במערכת ה"ו ברזל" "כיפת במערכת להצטיידות גדולי�

נגד התקפה גרעינית מצד אירא� שתחשב כאילו כהתקפה על הכוחות של ארצות 

י� סמליי� בישראל, חיזוק שיתופה של ישראל נמיקו� כוחות אמריק ,הברית

א#  טיבית של ישראל.סיוע זה או אחרת ליכולת ההרתעה האולטימובנאט"ו, 

אי� בכל אלה, ע� התועלת שבה�, כדי לבטל את עיקר הסכנות הצפונות מנשק 

  לביטחונה הלאומי של ישראל.איראני גרעיני 

, א# מדובר באפשרות ריאלית. לכ� הטועני� אמינה תחזית משו� בנאמר אי�

ארצות בידי גרעיני של אירא� השיש להשאיר את המלאכה של טיפול בחימוש 

הברית צודקי� א# ורק א� ה� מניחי� שנית� יהיה לשמור בוודאות על 

 כא�ביטחונה של ישראל ג� א� לאירא� יהיה נשק גרעיני. לפי הניתוח המוצג 

דעה זו אינה נכונה. סביר להערי# שקיו� נשק גרעיני בידי אירא� מהווה סכנה 

 ,טימטיביתאולההרתעה החמורה מאוד לישראל למרות כל אמצעי ההגנה, 

אינה ת שישראל יסיוע. מכא� נובעת בהכרח המסקנה התובענהוערבויות ה
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לארצות הברית את ההחלטה הסופית א� למנוע נשק בידי יכולה להשאיר 

  גרעיני מאירא�.

מבחינה ישראלית פעולה צבאית של ארצות הברית כאמצעי אחרו� למניעת נשק 

ינה א ישראל א#. ישראל לש פעולה על הבחינותגרעיני מאירא� עדיפה מכל 

 א� עלנמנעת, �הבלתי ההמלצה לכ�. שיקרה מה שזה בטוחה להיות יכולה

 כנידו�, אחרת חלופה תישאר לא שא� היא, יומרנותה ג� ואולי תובענותה

  .בעצמה לפעול ישראל על, זה במאמר

  

 ישראלית התקפה של תוצאות

 של הצפויות התוצאות את לבחו� דרוש זו לכת מרחיקת המלצה לגיבוש קוד�

 העבודה הנחת במסגרת, ופסימית אופטימית בראייה ,ישראלית התקפה

  .שני� לפחות למספר מאירא� גרעיני נשק תמנע שההתקפה

ידי � עלו אירא� ידי�על ועקיפה ישירה פגיעה כוללת לישראל הצפויה העלות

� ישראל יחסי לע שליליותה השלכותה ה� פחות לא חשובות. מטעמה הפועלי�

 של ישראל ולעתיד לאומי�הבי� למעמדה, אחרות ומדינות הברית� ארצות

  ישראלי.�הערבי הסכסו#

 הצפוי הנזק בדבר בציבור המושמעות זו את זו הסותרות לדעות אתייחס לא

שה�  או בסיס חסרות ה�. אירא� של ועקיפה ישירה אלימה תגובהמ לישראל

 לבחינה חשו� אינו ולכ� בחלקו רק שפורס� מסווג חומר על מבוססות

שעלול להיגר�  שהנזק הוא וודאי פסימיות בהנחות ג�בכל מקרה, . ביקורתית

 לעי� קט� האיראניי� הגרעיניי� המתקני� על שלה להתקפה מתגובה לישראל

 בי�ו מטעמה או אירא� ידי�על בי�, גרעינית מהתקפהלה  הצפוי מהנזק שיעור

 בידי גרעיני נשק מקיו� הנובע התיכו� במזרח גרעיני נשק מהפצת כתוצאה

 עמו� גרעיני איו� ידי�על ישראל של משחיקתה בהרבה קט� ג� הוא. אירא�

  .מתמש#

את  הכ�, התקפה ישראלית על מתקני הגרעי� של אירא� משאירה בידי על יתר

מלוא העוצמה של כוחותיה, שיש בה כדי להרתיע פגיעה בישראל ולצמצ� את 

, ג� א� רצוי להימנע מהסלמה יש ביכולתה של ישראל היכולת לבצעה. למשל

א� זו תגיב בצורה בלתי נסבלת על הפעולה  ,לפגוע ביעדי� נוספי� באירא�

� הישראלית. על אחד כמה וכמה חזבאללה וחמאס חשופי� לפעולות רבות

 לישראלעשויה להינת� בכ# הזדמנות ג� עוצמה מצד ישראל א� יתקיפו אותה. 

 בנסיבות מדינית מבחינה ביצוע ברות שאינ� א# ממילא הדרושות פעולות לבצע

 ממאמצי אות� להרתיע ועשוי וחזבאללה חמאס לראשי ברור הדבר. רגילות
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 א#. מדבריה� בחלק כנרמז, איראנית דרישה למרות בישראל ממש של פגיעה

  .סבירה שהיא א� כזו אופטימית תחזית על לסמו# אי�

 על להתקפה כתגובה בישראל האפשריות בפגיעותתו# הנחות פסימיות אי�  ג�

 אחרת דר# אי� א� ,לתקו� ההמלצה את לשלול כדי אירא� של הגרעי� מתקני

 מאוד וחשוב אפשרי הכלל מ� יוצא קיי� אול� .מאירא� גרעיני נשק למנוע

פותח ש גרעיני נשק ע� אירא� ידי�על זמ� כעבורנקמה �מכת של הסכנה אווה

  .המאמר של הבא בחלקו, בה ממוקד דיו� מחייבת זו אפשרות של חומרתה. שוב

 לדעתה בניגוד ,ישראלית שהתקפה החשש רב, הברית ארצות ע� ליחסי� באשר

 יפגעו כוחותיה או הברית ארצות א�. ביחסי� ממשית תפגע ,הברית ארצות של

 הנפט מחיריו, תיכוניות מזרח למלחמות תיגרר היא, אירא� של מפעולותיה

. רציני להיות עלול הברית ארצות� ישראל ליחסי הנזק אזי שחקי�, ירקיעו

 .הברית ארצות לנשיאות הבחירות של תוצאות קשר ללא קיימת זו אפשרות

, יש בסיס להערכה שאירא� תיזהר שלא לגרות את ארצות הברית ובנות כאמור

הדעות המושמעות לעתי� קרובות בדבר "מלחמה  .בריתה לפעולה תקיפה

�קרוב הינ� וכדומה" זמ� לאור# �אטיר מיצרי", "סגירת נפט"העדר , "אזורית

 קדימה מבט כל ללוות החייבת הסתייגות על לחזור א� א#. מוגזמותלוודאי 

  .נכונה כזו אופטימית שהערכה וודאות אי�, כזה

 תגרו�תגובה איראנית להתקפה ישראלית  א� ג�, טווח וארוכת כוללת בראייה

 לארצות מאוד החמורות לתוצאותנזקי� אלו  להשוות אי� ממש של נזקי�

 נגד-והתקפת ישראל על איראנית גרעינית התקפה של נוספות, מדינותלו הברית

 נזקותגרו� ל אירא� של חלקי�תהרוס  לכל הפחות יש להניח כיש ישראלית

 במערכת, הברית לארצות אחרת להיראות עלולי� הדברי� א# .רב היקפי

  .הרחב ציבורוב בצבא, הפוליטית

 לבי� ארצות ישראל בי� שהיחסי� ריאלית אפשרות קיימתאול�, כאמור, 

 של הגרעיניי� המתקני� על ישראלית מהתקפה כתוצאה ממשית ייפגעו הברית

 כדי זה בחשש אי� .הברית ארצות נשיא של המפורשת ולדעת בניגוד אירא�

 אי� א� ,הגרעי� מתקני על ישראלית בהתקפה האימפרטיבי הצור# את לבטל

 הברית ארצות בי� המיוחדי� ליחסי�. גרעיני נשק מאירא� למנוע אחרת דר#

ואילו נשק גרעיני  ,ולכ� ה� ניתני� לשיקו� יסודות איתני� יש לבי� ישראל

הכרחי ללוות התקפה ישראלית על זאת  ע� איראני יסכ� את ישראל לאור# זמ�.

בה�  היהחדשניי� שיויזומי� מתקני הגרעי� האיראניי� בצעדי� ישראליי� 

לחזק�, כולל קידו�  וא�נזק ליחסי� ע� ארצות הברית את הכדי לצמצ� 

מאמ( חיוני של ארצות הברית למנוע שיקו� של היכולות הגרעיניות של אירא�. 

  העונה בי� השאר על צור# זה.  מומלצתאציג בהמש# יוזמה ישראלית 
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 יהיו מדינותעל א� ש. לזמ� מה להיפגע עלול ישראל של לאומי�הבי� מעמדה

 לפחות איראני, גרעיני נשק של מהסכנות אות� שחררה שישראל אשר ישמחו

 קטנה משמעות בעלי ה� וכדומה משפטיות תביעות, רשמיי� גינויי�. מה לזמ�

 חשיבות יש, זאת ע� יחד. אירא� בידי גרעיני בנשק הגלומה לסכנה בהשוואה

 נלווי� ישראליי� איזו� בצעדי הצור# את מחזק והוא ישראל של הבמעמד לנזק

  .העולמי מעמדה את שיחזקו להתקפה

 חדשי�,ה, כולל שליטיה� שרוב עדויות מצויות, התיכו� המזרח למדינות באשר

 על יכריזו לא א� ג�, גרעינית אירא� של הסכנה את תרחיק ישראל א� ישמחו

 עוינת להיות עלולה, חשובה שהיא, הערבי הרחוב תגובת אול�. בפומבי כ#

 מאמצי� מחייב הדבר .ממשלות עלישראלי �אנטי לח( הפעלת תו#, מאוד

 נגד זהירות באמצעי הערבי ובאחיזה בפנייה לציבור יצירתיי� ישראליי�

  .עוינות פעולות

 לאפשר עשויה אירא� של הגרעיניי� המתקני� נגד נחרצת ישראלית פעולה

לפעול נגד  הודות להפגנת נחישות ויכולות שלה ההרתעה את לחזק לישראל

 את הסכסו# תחרי� ישראלית שהתקפה לחשש סיבה יש א#. תוקפנותאיומי� ו

 בגלל מצרי� ע� השלו� בהסכ� לשחיקה ,למשל ,רו�גערבי, ות� יישראלה

  .מוסלמית מדינה שתקפה על ישראל נגד פעולה הדורשי� פנימיי� לחצי�

 הגרעי� מתקני נגד ישראל של מוצלחת מפעולה לצפות סביר לא, מקרה בכל

� הערבי הסכסו# של המסוכנת הדינאמיקה את לטובה תשנה האיראניי�

 עוינות סוגי באי� מקומית ישראלית הצלחה כל אחרי זו בדינאמיקה. ישראלי

 לנצל כיצד לבחו� דרוש לכ�. קיומה ועצ� ישראל מדינת נגד חדשי� ותוקפנות

� ערביה הסכסו# מעמקי ע� התמודדות לצור# הישראלית ההתקפה את

  .בהמש# כנידו�, הישראלי

 

  נקמנית אירא�

 תעכב אמנ� ישראלית צבאית שפעולה החמורה האפשרות את לבחו� דרוש

 תו#, שליטיה של אירא� נחישות את תחזק א#, איראני גרעיני נשק פיתוח

 על בישראל גרעיני ולנקו� נשק ולפתח לחזור, רחבהפנימית  ציבורית תמיכה

 בישראל כיו� רואה אירא� א� לספק רב מקו� ישכאמור, . לעשות שהעזה מה

 מאוד רוצי� אירא� שליטי א� ג�, הגרעיני נשקה מכוו� נגדו העיקרי האויב את

 לאויב ישראל את להפו# עלולה ישראלית התקפהא# , ישראל של בהיעלמותה

 .אחד מספר
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 בוודאי. מעמיקה והערכות רבה התלבטות מחייבת זו הסתברות רבת אפשרות

כלפי  הסברה מאמצי חיוניי� כמו כ�. באזרחי� פגיעה הנית� ככל שיש לצמצ�

 על כפואשר  �שליטיה על להתקפה האחריות את אשר מטילי� האיראני הע�

 של המשותפת ההיסטוריה א� על ,הממוקדת הצבאית פעולתה את ישראל

 לאירא� ישראל של הרבה ההערכה, והשיעי� היהודי רדיפות של הע�

א# . האיראני הע� ע� בשלו� לחיות בישראל הציבור של העז ורצונו ולתרבותה,

 תגרו� אירא� של הגרעיניי� המתקני� על ישראלית התקפהשלוודאי  קרוב

 למשטר המתנגדי� בקרב כולל, האיראני הציבור של רחבי� בחלקי� לזע�

ת ולגבכדי  גרעיני נשק ולפתח לחזור ממשלשל ראשי ה נחישותלו, ולשליטי�

  .גבוה על ההתקפה מחיר מישראל

 גרעיני נשק פיתוח למנוע מרביישראלי  מאמ( דרושכפי שכבר נרמז, , לכ�

 ארצות בעזרת, במתקני� פגיעה אחרי אחרות בדרכי� רכישתו או איראני

 שונות, מנע פעולות, השליטי� שינוי, לאומי� בי� לח(, אחרות ומעצמות הברית

, ישראלית תיכוני� מזרח שלו� יוזמת. נוספות צבאיות פעולות ההכרח ובמידת

 .לה� חיונית ג� ואולי אלה בכל רבות לעזור עשויה, בהמש# כמוצעת

 האולטימטיבית הרתעהתתרו� ל ישראלית צבאית פעולהבכל מקרה 

 סביבתובו התיכו� במזרח שורר לא עוד כל בעינהאשר חייבת לעמוד  הישראלית

 גרעיני נשק על לבעלות תגיע אירא� א�רב  חיזוק תחייב היא א# .יציב שלו�

, למרות כל המאמצי� למנוע שני� מספר כעבור ולו ישראלית, התקפה אחרי

  .התפתחות חמורה זו

אירא� תהיה לאחר התקפה ישראלית אסור לישראל להתכחש לאפשרות שא� 

ותשא� לנקו�  ,אחרי�של של ישראל ו ה�למרות מאמצי ,בעלת נשק גרעיני

להיות גרוע יותר מאשר לו היינו נמנעי� מההתקפה.  לולאזי מצבנו ע ,בישראל

א� הייתי מגיע להערכה שההסתברות של התפתחות מצב כזה היא ממשית 

הייתי נמנע מלהמלי( על התקפה. אול� הערכתי היא שנית� לצמצ� את הסכנה 

ת בתנאי שזו תתלווה במאמ( כולל לשנו ,במידה המצדיקה התקפה ישראלית

ובמש# הזמ�  ,בצורה שתצמצ� ,ישראלי�את התנע של הסכסו# הערבילטובה 

  את הסכנה האיראנית. ,תבטל

  

 הצעת שלו� מזרח תיכוני 

ת בחינה וישראלית על מתקני הגרעי� של אירא� מחייב התקפהשל  השלכותה

יצירתית מחדש של תורת הביטחו� של ישראל, בי� השאר לפי ארבע עקרונות: 

וחיזוק של הרתעה בכל המישורי�, כולל הרתעה אולטימטיבית, תו#  קיו�. א

מרביי�  מאמצי�. בידי פעולתה נגד אירא�; �ניצול ההזדמנות הניתנת לכ# על
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הערכות לקראת ולמנוע מאירא� חידוש של פיתוח נשק גרעיני או רכישתו, 

מחדש של כלל תורת הפעלת הכוח של ישראל כדי  בחינה. גאפשרות זו; 

ימה למציאות חדשה, כולל השלכות שאי� לחזור מה� של ההתקפה להתא

של ההגנה על העור�, מעל ומעבר נוס� מרחיק לכת  שיפור. דהישראלית; 

למאמצי� החשובי� שכבר נעשי�. כל אלה יחייבו תוספות לתקציב הביטחו�, 

 ישראלי.�הערבי הסכסו#אלא א� כ� ועד שתחול תפנית של ממש לטובה בכלל 

 ההכרח. רבות מבחינות יותר קריטי נעשהה המדיני ממדמגיעי� לבכ# אנו 

, רב זמ� זה דרושש"מדינית",  לבי� ראיה"ביטחונית"  ראייה בי� מלא בשילוב

, למרות שיפורי� רבי� א# .האיראנית הגרעינית המדיניות סוגיית לאור גובר

ישראל אכ� מגיעה לשילוב חיוני זה שאינני משוכנע ממה שמתפרס� ברבי� 

קישור של התמודדות ע� הסכנה הגרעינית האיראנית כולל , תהמחייבבמידה 

  ישראלי. �ע� התמודדות ממשית ע� כלל הסכסו# הערבי

 פעולות מחייבת האיראניי� הגרעיניי� המתקני� על התקפה, צוי� שכבר כפי

 הנובע לישראל יהמדינ הנזק את ולצמצ� להכיל כדי בה� שיש מדיניות

זה הדי� ביחס לצור# החיוני לגייס . רציני להיות אשר עלול הצבאית, מהפעולה

, זאת ע�פעולה מקיפה למנוע מאירא� לחדש את מאמציה לפתח נשק גרעיני. 

 מצבה את לשפר כהזדמנות ג� ישמש הישראלית שתגרו� הפעולה הזעזוע

 החבויה לשינוי הפתיחות את לנצל תשכיל א� ישראל, שלביטחוני �המדיני

 .הודות להגמשת� של תהליכי� היסטוריי� במשבר

 תו#, מקי� תיכוני מזרח שלו� יוזמתיהיה זה מועיל והכרחי שישראל תציג 

 כזו ישראלית יוזמה. עשור מלפני הערבית השלו� יוזמת על חלקית הסתמכות

 ,חיונית נעשית היא א# ,אירא� של הגרעי� מתקני על ההתקפה ללא ג�דרושה 

 .את מתקני הגרעי� באירא� תתקו� שישראלמקרה ב א� יותרוהולמת דחופה 

 הסכנות את א� לבטל ואולי לצמצ�, ראשית :מטרות מספר מטרתה לקד�

 הסכסו# מהמש# אשר נובעות ישראל של הלאומי לביטחו� הטווח ארוכות

 למנוע, אז עד. ואסלא� ערב וחברות מדינות ע� קיו�-דו ולקד� יישראל�הערבי

 של והדינאמיקה ישראל של הצבאית הפעולה בגלל הסכסו# של הסלמה

 שיפור ולאפשר שלו� הסכמי לחזק, התיכו� המזרח שלהיציבות �ואי הסכסו#

  .טורקיה כגו� נבחרות אסלא� מדינות ע� יחסי�

ומעצמות  הברית ארצותבהנהגת  לאומי�ובי� תיכוני מזרח מאמ( לגייס, שנית

על  ,בגלוי שלאבגלוי או  ,תיכוניות מזרח מדינות ע� פעולהאחרות, ותו# שיתו� 

   .גרעיני נשק שוב לפתח מאירא� מנת למנוע

 על היזומה ההתקפה בגלל ישראל של העולמי במעמדה פגיעה לצמצ� שלישית,

 עיקר העברת תו#, זאת. ממנה הנובעי� ונזקי� אירא� של הגרעיניי� המתקני�
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 חשוב, רכיב היא הפלשתינית הסוגיה כאשר, השלו� ליוזמת מההתקפה הדיו�

  .העיקר לא א#

יחסי� המפתח לכל השאר: מניעת הידרדרות הומבחינות רבות העיקר ו רביעית,

שיתו�  �ע� ארצות הברית והוספת בסיס אית� חדש ליחסי� הדוקי� עוד יותר 

כי� בכ# פעולות להוסי� כרו. מקי� תיכוני מזרח הסכ�בקידו�  הדוקפעולה 

 לרמה סי� העולההעל �מעצמת ע� ישראל של היחסי�רדיקאלית את ולשפר 

 ג�, פעולה בשיתו� תלוי הטווח ארו# העולמי שהביטחו� הנחה תו#, יותר גבוהה

  .לבי� סי� הברית ארצות בי�, להשגה קשה שהוא

 תיכונית המזרח הישראלית השלו� יוזמת לפרטי כא� להיכנס צור# אי�

 להיותהישראלית צריכה  היוזמה‡2.אחרי� בפרסומי� המוצגת, המומלצת

א� תזכיר את די . בשלב הראשו� ורצינית אמינהא#  עקרוניתברמה  מוצגת

 על העוברי� לתהליכי� החדשהיוזמת השלו� הערבית, תקשר את היוזמה 

שלו�  כינו�. אלה צריכי� לכלול, למשל, רכיבי� מספר מנהות התיכו�, המזרח

 ישראליות נסיגות, האזור ותושביו אזורי מקי� ויציב כבסיס לפיתוח ושגשוג

 כוללמדינות ערב ואסלא� בי� מלאי� בי� ישראל ל יחסי�, והסכ� על ירושלי�

 פתרו�, פלשתינית מדינה הקמת, אמיני� ביטחו� הסדרי", עוינות וברי"ש צעדי�

בשלבי� להפיכת המזרח התיכו� וסביבתו לאזור  התקדמות, הפליטי� בעיית

  ועוד. אמיני� ביטחו� דריאחר כינו� שלו� יציב והסלללא נשק קוטל המוני� 

מדינות נוספות המעורבות למדינות המזרח התיכו� ו לכל פתוח יהיה ההסכ�

א מוכנה י. ישראל תכריז שהאירא�קבלו את עקרונותיו, כולל אשר יסכסו# ב

שא ומת� אינטנסיבי תו# שאיפה להגיע בהקד� להסכ� להתחיל מידית במ

  שיבוצע בשלבי�.

רחוב, המערבולות, פעולות העל המזרח התיכו�,  העוברי� האירועי� לאור

אלימות, קל לדחות על פניה את ההצעה העוינות והלא יציבי�, המשטרי� ה

 זו התהי# להציג יוזמת שלו� בגי� היותה "אוטופית" ולא ראויה לדיו� רציני. א

 עמי מרבית מצד מקי� שלו� בתהלי# הדחו� מהצור# המתעלמת חמורה טעות

 התנאי� מספקי� אותה מההזדמנות וכ�כולל ישראל,  התיכו�, המזרח ומדינות

 ג� וההזדמנות הצור#. הולמת בצורה ומוצגת בנויה שלו� ליוזמת הנוכחיי�

 בליטאשר ת, האיראניי� הגרעי� מתקני על ישראלית התקפה ידי� על וגבריו יחד

  את ההכרח לשי� את המזרח התיכו� על תווי היסטורי חדש.

 לפעולתה בהקשר תיכונית מזרח שלו� הצעת מייזו� לישראל היתרונות

 בחלק� ה� איראני גרעיני מנשק התיכו� למזרח הצפויות הסכנות לצמצו�

                                  
  לעיל. 1דיו� מפורט נכלל בספרי� המוזכרי� בהערת שוליי� ‡2
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של יוזמה ישראלית  העלאתה עצ�המימוש המידיי�.  בסיכויי תלויי� בלתי

ברור קרוב לוודאי תשפר משמעותית את מצבה של ישראל, בתנאי ש כזורצינית 

 הברית ארצות ע� היוזמה תיאו� .קוסמטית ולא ענייניתיוזמה היהיה ש

, התיכו� המזרח ממדינות אחדות של הממשלות כולל, נוספי� בכוח ותומכי�

להגביר משמעותית את  עשויי�, היוזמה הצגת עיתוי של זהירה ובחירה

 .הצגתהההשפעה החיובית של 

לתועלת ג� קוד� להכרח  להיותישראלית עשויה  תשלו� מזרח תיכוני יוזמת

 על להקלבהתקפה ישראלית על המתקני� הגרעיניי� האיראניי�. היא עשויה 

 א� אירא� של הגרעיניי� המתקני� את להתקי� ושותפיה הברית ארצות

 סבור אניישראלי �הסכסו# הערבי ניתוח לאורכ�,  על תרי. יועילו לא הסנקציות

� את ומזרח תיכוני כולל ג� א� לא תתק שלו�יוזמת  להציגישראל  שעל

פעולותיה הגרעיניות  את תפסיק א� אירא�המתקני� הגרעיניי� של אירא�, 

ארצות הברית תתקי� את א� שיקולי� אחרי�, או בגי� בגי� הסנקציות או 

ע� זאת, העלאת יוזמת שלו�  יחדהמתקני� ללא קשר ליוזמת שלו� ישראלית. 

 גרעיני נשק להשגתלפעול  ממשיכהידי ישראל כל עוד אירא� �מזרח תיכונית על

נוס� לאור  שיקולללא  עליה להמלי( אי� ולכ� חולשה של כסימ� להיתפס עלולה

  למעשה. ההתפתחויות

  

  שלו� יוזמתע�  במשולב �להתקיהמלצה: 

 הגרעי� מתקני על ישראלית התקפה"נגד" בשיקול ה"בעד" וה באיזו�

 עשוי תיכוני�מזרח שלו� לקידו� ישראלית יוזמה ע� שילוב האיראניי�,

 פגיעה של סכנהאת ה משמעותית לצמצ�יש בו כדי  שכ� הכ�, את להכריע

יעילי� שימנעו  מאמצי�יתרו� רבות לנקיטת  והוא הברית ארצות ע� יחסי�ב

כ�, שילוב בי� פעולה צבאית נגד  על . יתרהגרעינית הפעולותחידוש של  מאירא�

יוזמת שלו� מזרח תיכוני מקי� הוא לבי� המתקני� הגרעיניי� של אירא� 

ההשלכות החיוביות לטווח קצר וארו# על ביטחונה הלאומי  מבחינת סינרגטי

 בזה זהנזקי�, של שניה� משולבי�  של ישראל: שיעור התועלת, כולל צמצו�

 ולא בנפרד אחד כל של התועלת של מכפלהלוודאי �קרוב הוא נכונה צורהב

 .שניה� של פשוט חיבור

ההמלצה להתקי� את  של מלאה התניה לידי עד לכתמסמ# זה אינו מרחיק 

 יוזמתהצגת  ע�ההתקפה  את תשלבמתקני הגרעי� האיראניי� בכ# שישראל 

 של התוק� כזה שילוב בהעדר א#. בכ# הכרו# כל עלרצינית,  תיכוני מזרח שלו�

 .יותר קט�ההמלצה להתקי� את המתקני� הגרעיניי� האיראניי� 

 המתקני�את  להתקי�על ישראל צירית: �דו היאהמלצתי הכוללת  לכ�
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 נשק למנוע אחרת דר' אי� א�, אפשרי הדבר עוד כלהגרעיניי� האיראניי� 

 לשלו� רצינית ישראלית יוזמה הצגת ע� ההתקפה שילוב תו', מאירא� גרעיני

  .מקי� תיכוני מזרח

 

  ושלטוני פוליטי עוציב

קבינטי קואליציוני � פרלמנטרי משטר בעלת דמוקרטית מדינה היא ישראל

�, ג� כאשר איחריפה קתובמחל שנויי� בנושאי� החלטות קבלת על המקשה

 סובלתג�  ישראלביותר.  ותהגרועמדשדשות ה� החלופות  ופשרותהחלטה 

 ובתהליכי וודאות קשה,�, למשל בהתמודדות ע� איהמטה בעבודת מבעיות

. בזמ� האחרו� רבי� שיפורי�למרות נטייה לראייה צרה, כגו� ההחלטות,  קבלת

 תודורשפוליטית ושלטונית מבחינה  ההמלצותשל  עוציהבאפשרויות  לכ�

 .בדיקה

של חברי הממשלה לפעול לפי מיטב שיקול דעת�  חובת�כפי שכבר נידו�, 

נושא בעל משמעות רבה לעתידה של ישראל עומד על הפרק  כאשרומצפונ�. 

, לכ�למיניה�. ואישיי� מפלגתיי�  מאינטרסי� להתעל� היא הברורהחובת� 

 הגרעיניי� המתקני� נגד צבאית לפעולה מתנגד הציבור מרבית ג� א�

 בחירות הבאות, עדיי�ב יפסידו כזו פעולה על שהמחליטי� וצפוי האיראניי�

הממשל להתקי� את המתקני� הגרעיני� א� לפי מיטב  ראשי של ת�חוב

 הארו#. לטווח ישראללביטחונה של שיקול דעת� הדבר חיוני 

 למבח� עומדת אינה היא א#, דרישה נורמטיבית זו נתקלת בקשיי� מעשיי�

שכ� לראשי הממשל אי�  .רא�תקני� הגרעיניי� של אימבהקשר להתקפה על ה

בנושא זה. העמדות של מרבית הציבור לאחר  הקהל דעת ע�ממש  שלבעיה 

פעולה צבאית של ישראל תקבענה לאור דימוי התוצאות וגורמי� דומי� ולא על 

עקרונית  היה א� ג�, לכ� "נגד". איננהשג� היא  � פי דעת� קוד� לפעולה 

 אינו שכאמור דבר, כזו בהכרעה הציבור עמדות את בחשבו� להביא מקו�

 המתקני� את להתקי� ההמלצה נגד הקו את להכריע כדי בה אי�, מוצדק

  .מאירא� גרעיני נשק למנוע אחרת דר# אי� א� הגרעיניי�

מונה (קוד� לכ� "פורו� הש בפורו� ובמיוחד הממשלה, בתו# לעמדות באשר

מסגרת  של לאישור זקוקה שהיא ג� ,למעשה ההחלטה תתקבל בה השבעה")

 כמו ומורכב קריטי בנושא דעות חילוקי. רציני בהרכב מדובר, יותר הרחב

 ראש א#עניינית.  מוצדקי� אירא� של הגרעיניי� המתקני� נגד צבאית פעולה

בעיקר האחריות להחלטות ביחס לאירא�,  הנושאי�, הביטחו� ושר הממשלה

 את להתקי� בממשלהמכ�  ולאחר בפורו� רוב לשכנעלוודאי  קרוביוכלו 

 .הכרחי שהדבר למסקנה יגיעו א� הגרעיניי�, המתקני�
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על הצעדי�  מקי� תיכוני מזרח שלו� ליוזמת ביחס מאודשונה  המצב

בר על יוזמה שהמימוש שלה ייקח זמ� והישראליי� המתחייבי� בה. אמנ� מד

הנוכחי של מצב הכל עוד נמש# וודאות שאכ� תחול בה התקדמות  ואי� ניכר

 מותנית ישראליתמשו� התחייבות  ישהצגת היוזמה  בעצ�א#  ,התיכו�המזרח 

  חריפה. וביטחונית אידאולוגיתשנויי� במחלקות  בנושאי�

שא�  היא חילוקי דעות,אמנ� , עליה יהיו הפוליטי בישראל המצבאת  קריאתי

הכרח לשלב התקפה על המתקני� בראש הממשלה ישתכנע בכדאיות ו

הוא יוכל לעשות  ,צגת יוזמת שלו� ישראלית מקיפההגרעיניי� של אירא� ע� ה

 לכנסת הבחירות במועד תלויה אינה זו מסקנה. קט�נטילת סיכו� פוליטי  תו#כ� 

, כ� הא� ההחלטה על תשפענה תוצאותיה� או לבחירות שהערכות אסור. �19 ה

 אחר או זה קישור תו# אירא� של הגרעיניי� המתקני� את להתקי� לא או מתי

ישראלית מוצלחת נגד המתקני� הגרעיניי�  פעולה .ישראלית שלו� ליוזמת

 השלו� ליוזמת הדרושה הפוליטית התמיכה גיוסעל  ותקל תוסי�האיראניי� 

  .מתאימה לציבור בצורה תוצג א�

 ביצוע-ברת היאשלו�  תשההמלצה לשלב התקפה ע� יוזמ היא מסקנתי לכ�

 ממוקדות בחירותייב � התקדמות לקראת הסכ� תחא ג�מבחינה פוליטית, 

אי� בה� כדי ו יותר רחוקה. א# אלה נושאי� לעתיד ע� משאל אוליו בהסכ�

המתקני� הגרעיניי�  ללשלב התקפה ע ההמלצה ביצועלממשית פריע לה

  .מקי� תיכוני מזרח שלו� יוזמת הצגתהאיראניי� ע� 

ייראה משונה למי שאינו בקיא בדרכי הפעולה של ממשלות ישראל זה  הדבר

להתמודד  מתקשהשני� רבות. א# הממשל הישראלי (כממשלות רבות אחרות) 

, על כל הכרו# בכ# קשותביטחוניות � מדיניותזמנית ע� שתי הכרעות � בו

 שהליכה יטענו רבי�מבחינת עבודת המטה, קבלת ההחלטות ותהליכי המימוש. 

 ישראלית יוזמה ולהצגת אירא� של הגרעיניי� המתקני� על להתקפהמנית ז� בו

 לא הישראלי הממשלמערכת ש" יתר"מעמסת  מהווה תיכוני מזרח לשלו�

  .בה לעמוד היכול

 קשיחערכי �על מה להסתמ#. א# אי� מדובר באילו( חברתי ישלטיעו� זה 

הפעולה  תהליכי. שלו� לתהליכי ביחסחילוקי הדעות עמוקי�  מסוגיחסית 

בתו# הממשל תלויי� בממשל עצמו, מה עוד ואי� המדובר ברפורמה כוללת אלא 

 של לטיעו� לתת מוצדק זהאי�  לכ�. נבחרותבמאמ( ממוקד במספר יחידות 

צירית ואי� �" לסתו� את הגולל על היתרונות של ההמלצה הדויתר"מעמסת 

  צור# בכ#.

לביטחו� לאומי יהיה מופקד על  שדרוש ונית� לעשות הוא להבטיח שהמטה מה

דגש מיוחד על סינתזה של הממדי� הצבאיי� תו#  מתכללתעבודת מטה 
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והמדיניי�, כולל התקפה מצד אחד ויוזמת שלו� מצד אחר, למכלול סינרגטי. 

מבלי להתערב בעבודת המטה הצבאית, על המטה לביטחו� לאומי  כמו כ�,

ונה ומסגרות מקבלות החלטה לספק לראש הממשלה, שר הביטחו�, פורו� השמ

נוספות, "מבט שני" ג� על ההיבטי� הצבאיי� כמתחייב מרצינות הנושא. כל 

, א# חיוני ג� ללא 2008"ח התשסזאת תוא� את חוק המטה לביטחו� לאומי 

וועדת ליפקי� שחק לביצוע המלצות  וינוגרדידי ועדת �החוק, כפי שהומל( על

שר הביטחו� ועל ראש הממשלה  .ייההשנ לבנו� מלחמת לאחר וינוגרדועדת 

  .י�ואחרי� בירוקרטימכשולי� מגוו� למרות דבר ייעשה להבטיח שה

  

ע� יוזמת שלו� עומדת בהסתברות  במשולבהיא שההמלצה להתקי�  מסקנתי

 ישקלוה ושרי� בכירי� אחרי� הממשל ע, בתנאי שראשוציהה במבח� הבוגב

 יתאמצו א� לעשות מסוגל רוב�איכות, כפי שלהערכתי � ויתנהגו כמנהיגי� רבי

  כפי שהנושא מחייב.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

על שיתו� הפעולה  ,"אבס מרכז מנהל ,פרופ' אפרי� ענברלמבקש להודות  אני

 לצוות הערכתי רבה כ�כמו השני� ועל הערותיו שתרמו משמעותית למאמר. �רב

 ברינר אלונה לגברת ובמיוחד החשובה עזרת� על"א בס מרכז של המעולה

 .מצטיינת עריכה על הארט אילנה ולגברת רוזנמ�


