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The Ezri Center for Iran & Persian Gulf Studies at the University of Haifa is happy to launch The

Persian Gulf Observer: Perspectives on Iran and the Persian Gulf. The Persian Gulf Observer will
be published periodically, expressing the views and analysis of the Ezri center's researchers on
various issues concerning the Persian Gulf region and the countries which lay by its shores.
Attached please find the 17th issue written by Mr. Yossi Mansharof on " Nasrallah's threat against
Haifa ammonia from getting reinforcements from Iran" (In Hebrew).
You are most welcome to follow the Ezri Center's twits at: https://twitter.com/EzriCenter ,
be our friend on Facebook: https://www.facebook.com/pages/The-Ezri-Center-for-Iran-andPersian-Gulf-Studies/141080069242626
Watch and listen to conferences and lecturers in the Center's YouTube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCZdzvlhv7a8nxLjYZdaz68Q
and visit our site: http://gulfc.haifa.ac.il/
You are also cordially invited to visit our site in Persian www.TeHTel.com, where you could find
interesting material on various aspects of the life in Israel.

      
The Persian Gulf Observer: מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה שמח להשיק את
 עטם של חוקרי- פרי, בו יוצגו מאמרי דעה שיופצו בתדירות תקופתית,Perspectives on Iran and the Persian Gulf
.המרכז על מגוון נושאים מאזור המפרץ הפרסי והמדינות השוכנות לחופיה
עשר ובו מאמר מאת מר יוסי מנשרוף בנושא "האיום של נסראללה נגד מכלי האמוניה בחיפה מקבל-להלן הגיליון השבע
)חיזוקים מאיראן" (בעברית
, https://twitter.com/EzriCenter :אנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי ציוצי המרכז בכתובת
https://www.facebook.com/pages/The-Ezri-Center-for-Iran-and-:להיות חברים שלנו בפייסבוק
Persian-Gulf-Studies/141080069242626
:טיוב של המרכז-לצפות ולהאזין לכנסים והרצאות בערוץ היו
https://www.youtube.com/channel/UCZdzvlhv7a8nxLjYZdaz68Q
http://gulfc.haifa.ac.il/ :ולבקר אותנו באתר הבית
 בו ניתן למצוא חומריםwww.TeHTel.com דוברי ויודעי הפרסית שביניכם מוזמנים לבקר באתר שלנו בשפה הפרסית
.מעניינים על היבטים שונים של החיים בישראל
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האיום של נסראללה נגד מכלי האמוניה בחיפה מקבל חיזוקים מאיראן
יוסי מנשרוף
על רקע התמרון הטילי שבצעו משמרות המהפכה בראשית החודש ,פרסם ב 26-במרץ  2016אתר איראני
 , www.yjc.irהמקורב למשמרות המהפכה ,איום לפגוע ביעדים אסטרטגיים בישראל ,בתגובה לתקיפה ישראלית
אפשרית נגד מתקני הגרעין של איראן .האיום עלה ככל הנראה בתגובה להצהרות מפי בכירים ישראלים לפיהם
האופציה ההתקפית הישראלית נגד איראן עדיין מונחת על השולחן .רשימת היעדים לתקיפה איראנית הינה מגוונת
וכוללת את בסיסי חיל האוויר חצור וחצרים ,נמל התעופה בן גוריון ,מכלי האמוניה בחיפה ,הקריה הגרעינית
בדימונה ,ו מאגרי הגז תמר ולוויתן .האתר לא ציין מהיכן ישוגרו הטילים האיראנים אך מהצהרות קודמות של בכירי
משה"מ ניתן להבין שהכוונה האיראנית היא לערוך את המתקפות הטיליות נגד ישראל גם מרצועת עזה ,לבנון ורמת
הגולן הסורית ולא רק מאיראן.

כרזה שלוותה לכתבה באתר www.yjc.ir
איום זה באה בהמשך לאיום שהשמיע בפברואר  2016מזכ"ל חזבאללה ,חסן נסראללה ,לפגוע במכלי האמוניה
בחיפה ולהביא למותם של עשרות אלפי ישראלים .נסראללה השמיע את האיום בצל האבדות הרבות שסופג
חזבאללה בקרבות המתמשכים בסוריה ,השמועות על אפשרות לפעולה ישראלית נגד מצבורי הטילים של חזבאללה
ובמלאת שמונה שנים לחיסול רמטכ"ל חזבאללה ,עמאד מוע'ניה ,המיוחס לישראל .לאור איומו של נסראללה ,פרסמו
אנשי חזבאללה ותומכיהם ברשתות החברתיות תמונה של אזור מפרץ חיפה עליה נכתב "האמוניה מצדכם ,הטילים
מצדנו" .ג'ואד נסראלללה ,בנו של מזכ"ל חזבאללה ,ומי שלאחרונה ניסה להוציא לפועל פיגועי תופת באמצעות
פלסטינים אותם גייס ברשת האינטרנט ,היה בין אלו שפרסמו את הכרזה

הכרזה שהפיצו תומכי חזבאללה ברשתות החברתיות עם "הכיתוב האמוניה מצדכם ,הטילים מצדנו" (מתוך חשבון
הטוויטר של ג'ואד נסראללה)
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לפי הערכות שפורסמו בישראל ,מטרת איומו של נסראללה הייתה להפנות את תשומת הלב לישראל ,ובכך להשיג
כמה מטרות :האחת ,לתת זריקת עידוד למורל הירוד ללוחמי הארגון ולבני משפחותיהם ,אשר ממורמרים בעקבות
האבדות הרבות של חיזבאללה בסוריה; השנייה ,לשמור על ההרתעה של הארגון מול ישראל; והשלישית ,לנסות
ולחלץ את חזבאללה מהביקורת המוטחת נגדו בעולם הערבי הסוני ,לפיה הארגון מפנה שוב את נשקו לא לעבר
ישראל אלא לדיכוי ערבים ,ובכך שותף לטבח ההמוני שמתחולל בסוריה .זאת בדומה להתנהלותו במשבר בלבנון
בשנת .2008
עם זאת ,סביר להניח שאיומו של נסראללה נלקח דווקא מתוך סל האיומים שהתוו משמרות המהפכה האיראנים,
ושדבריו מתואמים עם ההנהגה באיראן .כבר ב 2014-איים אתר האינטרנט תסנים המקורב גם הוא למשמרות
המהפכה שבעימות הבא יפגע חזבאללה בתשתיות חשובות בחיפה ,כולל במכלי האמוניה .הדבר אינו מפתיע היות
וחזבאללה ,רואה עצמו מחויב למנהיג איראן ,עלי ח'אמנאי ,מבצע את הוראותיו ,כפי שהצהירו על כך ראשי חזבאללה
פעמים רבות .תזכורת בנושא מחויבות זו ניתנה למשל מפי סגן מזכ"ל חזבאללה ,נעים קאסם ,שבנאום בטהראן
(ראה תמונה) ב 2015-הצהיר שהארגון משיג את ניצחונותיו באמצעות היצמדותו להוראותיו של ח'אמנאי .הקשר
המבצעי והאסטרטגי בין איראן לחזבאללה ,המשתקף בקרבות הנערכים כתף אל כתף בסוריה ,בלט גם ב2007-
בדבריו של עורך היומון כיהאן ,חוסין שריעתמדארי ,המקורב לח'אמנאי ,לפיהם חזבאללה ואיראן נהגו לקיים הערכות
מצב יומיות במהלך כל מלחמת לבנון השנייה.

נעים קאסם (שני משמאל) לצדו של סגן מפקד משמרות המהפכה ,חוסין סלאמי (שני מימין)
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חיפה ותל אביב תופסות מקום חשוב בקשת האיומים שמשמיעים בכירים איראניים במהלך השנים האחרונות כלפי
ישראל .רענון לאיום זה עלה לפני חודש מצד אלוף (סרדאר) עלי חוסיני ,שאמר שבעימות אפשרי נגד ישראל תוכל
איראן למחוק את ת"א וחיפה תוך דקות .עם זאת ,האסטרטגיה האיראנית תומכת בשחיקת ישראל באמצעות שני בני
חסותה של טהראן ,חזבאללה והזרוע הצבאית של חמאס.
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https://twitter.com/abasinfo/status/633524089530003456
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מפת חיפה שצורפה לכתבה באתר המקורב למשמרות המהפכה
בראשית פברואר  2016דן האתר האיראני  ,www.yjc.irהמקורב כאמור למשמרות המהפכה בשאלה "באילו טילים
ישתמש חזבאללה כדי להשמיד את מכלי האמוניה של ישראל?" .במאמר צוינה העובדה שחזבאללה מחזיק בעשרות
אלפי טילים שהופכים אותו לכוח טילי משמעותי בעולם ,ומעניקים לו כושר הרתעה מול ישראל .המאמר קבע
שחזבאללה יוכל לממש בקלות את איומו של נסראללה כלפי מכלי האמוניה בישראל אם ישתמש במאגר טילי
הסקאד שברשות הארגון .על פי המאמר ,טווח הטילים מגיע עד  550ק"מ ,ובאמצעותם יכול חזבאללה להכות
במטרות בישראל ,ובכללן בחיפה ,בתל אביב ואף בדימונה .עוד צוין ,שחזבאללה יכול לשגר את הטילים מדרום לבנון
וממערב סוריה ,וכך יש באפשרותם לכסות את כל שטח ישראל .יש לציין כי במקביל לניסיונותיהם לדכא את חוגי
המורדים ודאעש בסוריה ,במהלך השנים האחרונות משמרות המהפכה וחזבאללה להקים תשתית אסטרטגית מול
ישראל בדרום הגולן הסורי.

תמונות טילי הסקאד שברשות חזבאללה כפי שצורפו לכתבה באתר האיראני
נראה שפרסום המאמרים באיראן נועד לתת רוח גבית לנסראללה ולהעניק לאיומו על מכלי האמוניה בחיפה משנה
תוקף .פרסום המאמר גם מעיד על ההערכה בקרב חוגי משמרות המהפכה שהעוצמה הטילית של חזבאללה תצליח
לחדור את מערכות ההגנה שישראל מפתחת .האיום של נסראללה על מכלי האמוניה הוא אפוא דוגמא לשיטת
העבודה של המשטר האיראני בהתמודדותו מול אויביו (במקרה הזה ישראל) דרך הפעלת בן חסות.
יוסי מנשרוף הוא חוקר במרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה
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