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להסכם הגרעין שנחתם בין איראן למעצמות צפויות להיות השלכות 
ארה"ב, הפוליטיקה -יחסי ישראלהחוץ הישראלית, -מדיניותמשמעותיות על 

 ,פלסטיני-ישראליבנושא ההבאים הבינלאומיים הצעדים , אמריקאית-פניםה
בנושאים אלה  תגובות ופרשנויות מסמך זה מציג. האזורי של איראן התפקידו

פרופ' משה  :חוץ אזורית-המכון הישראלי למדיניות –יתווים מב מומחיםמאת 
 ובריאן ריבס.ד"ר עילי זלצמן,  ,ד"ר נמרוד גורןמעוז, 

 
 

 נהל תאם וסיפו להינזק ב י"ארה-ישראליחסי 
 גרס נגד ההסכם קמפיין מאסיבי בקונראל שי
 

 מכון מיתווים וקלרמונט מק'קנה קולג' , ד"ר עילי זלצמן

 
, וזאת ללא ב"האר-ישראל עצים את המתח ביחסיצפויה לה עם איראן החתימה על הסכם הגרעין

 תר דיוק,לייוקמו על מנת להבטיח את יישומו המוצלח. קשר לפרטי ההסכם או לטיב המנגנונים ש
ן נתניהו והנשיא ברק תגדיל עוד יותר את החיץ בין ראש הממשלה בנימי חתימה על ההסכםה

, אלא להסכם המתגבש ומעשיתסדורה חלופה כל אורך שיחות הגרעין, לא הציג נתניהו ל אובמה.
רק דיבר בזכות שימור הסנקציות נגד איראן ובעד פירוק תכניתה הגרעינית, אפילו באמצעות 

ביצוע מנקודת מבטו של -תבאינה וקבילה -בלתי אהי זו "הכול או כלום" תגיש שימוש בכוח.
 בנושא זה עדיין שרירה וקיימת. המחלוקת בין שני המנהיגים . אובמה
 

עסקה עם מסמנת את תחילתו של שלב חדש במסע הצלב של נתניהו נגד ה החתימה על ההסכם
 על הצבעהיין בהסכם ולהעריך את טיבו לפני יום לע 60לקונגרס האמריקני יש כעת איראן. 

בי שמטרתו להניא את קמפיין ישראלי מאסילתקופה זו היה עדים בשנסביר ורת הסנקציות, הס
נגד ההסכם, פני הקונגרס בלנאום  מן שובזו. אף על פי שנתניהו לא יהסכםב תמוךהקונגרס מל

בעלי סנקציות. על מנת למנוע מהקונגרס להסיר את הסה להפעיל כל מנוף לחץ אפשרי ינהוא 

צפויים , (AIPACוארגון אייפאק )רון דרמר ב "הארבובכללם שגריר ישראל בוושינגטון, בריתו 

מאבק ציבורי  לנהלרפובליקני ובין אם הוא דמוקרטי ולחץ על כל מחוקק בין אם הוא להפעיל 
 . המשא ומתןקולני שימתח ביקורת הן על ההסכם והן על דרך ניהולו של 

 
. ישראל ב"האר-ללא קשר לתוצאות המאבק בקונגרס, קורבן אחד של תהליך זה יהיו יחסי ישראל
מאלץ אותם שו ,הפכה לנושא מפלגתי המפלג את הקונגרס ואת הקהילה היהודית האמריקנית

המחיש זאת  של נתניהו בקונגרסהאחרון נאומו בישראל.  התמיכנשיאם ותמיכה ב לבחור בין

http://www.mitvim.org.il/he
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טרפד את מה כל שביכולתו למנוע מהקונגרס לכעת הנשיא אובמה יעשה  ביותר. חדהבצורה ה
ההאשמות חילופי ההישגים הדיפלומטיים המשמעותיים ביותר של ממשלו. אחד נחשב בעיניו לש

והשאלה לטראליים, -תנו את אותותיהם על היחסים הביין ונגטבין ירושלים לוושיהצפויים 
 בעקבות זאת.שלם ידרש ישראל למהו המחיר אותו תהעיקרית היא 

 
ל שיחות הגרעין הותירה את ישרא הו לאורךת של נתנימתפשר-גישתו המקסימליסטית והבלתי

לאחר החתימה על ההסכם, על  כעת,מהנעשה בהם. יותר ויותר מנותקת כשהיא בשולי הדיונים, 
ולהשתלב מחדש בתהליך  את יחסי העבודה שלה עם הממשל האמריקנישקם ממשלת ישראל ל

מתקני בה יתנהל הפיקוח על וההסכם  יאכףיקבלת ההחלטות, וזאת כדי להשפיע על דרך בה 
ה פסיקמאיראן צריכה לחתור למציאות בה ישראל יתר על כן, לטווח הארוך,  .הגרעין האיראניים

 ראןאי ם ביןהידוק יחסי עודדלדווקא אפשרית לעשות כן היא ך רד באזור. את היציבות ערערל
קרבה הנחה שמתוך ו, במהלך שיחות הגרעיןשנבנה בין הצדדים  על בסיס האמון, ב"ארהל

    .מתןמגורם תוכל לשמש  ב"היותר לאררבה ית איראנ
 

  סבירות נמוכה בלבד לרובנה יש
 סכםההנגד  בקונגרס וטו-חסין

  

 מכון מיתווים , בריאן ריבס
 

הקרב תלוי  שהושג, או שיטרפד אותו.להסכם  סייעהאם י כעת על הקונגרס האמריקני להחליט
מתנגדי ההסכם לכאורה יכולים עוד  בו בסנאט, הבית העליון של הקונגרסעל בלימה בייחוד 

של הפוליטי עתידם  .וטו נשיאותי הדרוש כדי להתגבר על יםהשליש-את רוב שנילהשיג 
 על כף המאזניים. שעודם מתנדנדים באשר לאופן הצבעתם תלוי דמוקרטיםסנאטורים 

 
הנחה את ה ותמאששלים של סנאטורים מובי ת מהתקופה האחרונהבהתחשב בכך, התבטאויו

וטו נשיאותי. מנהיג הרוב בסנאט, הרפובליקני שיימנע רוב ווחת לפיה לא ניתן יהיה לגבש הר
סירב לצאת באמירה עסקה המתגבשת אך את ה "מכורלקשה "אמר כי יהיה 'קונל, חזר ומיץ' מק

שהוא תמך בהסכם לאחרונה הדגיש לינדזי גרהאם  הבכיר ור הרפובליקניהסנאטנחרצת יותר. 
קרי, בעוד שסייג את דבריו ומתח  ג'ון של מזכיר המדינה בנושא הביניים ואף שיבח את מאמציו

לעשות ויתורים לאיראנים. הסנאטור הדמוקרטי  ביקורת על נכונותו, לכאורה, של הנשיא אובמה
נוגע להסכם ת חששו בע ארוברט מננדז, שידוע בעמדותיו הניציות בנושא האיראני, הבי

 .ויתמוך בלבסוף סירב להודיע כי אפסו הסיכויים ש המתגבש אך
 

בהינתן השפעתם המשמעותית של שלושת הסנאטורים הללו, התבטאויותיהם הפומביות הן 
צטיירים כמי שמנסים לצמצם ומ משמעית-להביע עמדה חדסירבו  םבעלות משקל נכבד. שלושת

סכם ם אפשרי מוצלח של ההומיישו בסנאט ההסכם שלקרוב  ישוראמפוליטיים אישיים נזקים 
מסייעות התבטאויותיהם וזאת אולי הנקודה החשובה ביותר בהקשר זה,  בנוסף, לאורך זמן.

 גרעין. הסכם האישור לקראת האמריקאית להכשיר את דעת הקהל למעשה 
 

ואחריות העיון בו עוברת לידי הקונגרס האמריקני, עומדת ההנהגה הישראלית  משגובש ההסכם
ממשל האמריקני ולהפיץ בפני נקודת הכרעה. אפשרות אחת היא להמשיך למתוח ביקורת על ה

ים קציג לממשל האמריקאי את החששות המוצדדין. אפשרות שנייה היא להה-תרחישי יוםאת 
מערכת היחסים בחשבון את  יםלוקחשתוך שימוש בטרמינולוגיה ובצעדים אך של ישראל, 

לקראת הולמת והיערכות החוץ האזורית של ישראל -עדכון מדיניותותוך  .דת עם ארה"בהמיוח
בחר ישראל לפעול לפי שיקולים הזדמנויות שהמציאות החדשה תייצר. אם תוההאתגרים 

 יים, הרי שעליה לאמץ את האפשרות השנייה. אסטרטגיים ולא אידאולוג
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 מעיסוק  ינלאומיתהקהילה הב קחהפסק הזמן של
 צפוי כעת להסתיים פלסטיני-בנושא הישראלי

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים מכון מיתווים ו, נמרוד גורןד"ר 

 
 חרצות שהסכם הגרעין הוא רענמיהרו לקבוע  הקואליציה ומהאופוזיציהמ ישראליםם פוליטיקאי

ועוד לפני שקראו את נוסח  ינהוהמשא ומתן בו עוד לפני שהושלםוזאת , ומהווה סכנה לישראל
את השלילה ואת הדגיש נוטה למאפיין את המדינאות הישראלית, שהדבר  .ההסכם הסופי

מונע לעתים קרובות זיהוי דפוס פעולה זה  אולם,ו .שבהתפתחויות אזוריות ובינלאומיותהסיכונים 
מרחיק ו, יוצר מתיחות בין ישראל לבנות בריתה במערבגם  הוא .זדמנויות וסיכוייםהמוקדם של 

 טורית. את ישראל ממוקדי קבלת החלטות בינלאומיים בנושאים בעלי חשיבות היס
 
ידידותיה  ןובהמעצמות העולם, תדע גם להגיב בחיוב למאמצים שהשקיעו תעשה ישראל אם כון נ

גם נכון . לפתחה של ישראל העומד מרכזי ביטחונים איובטיפול ב ,ב וגרמניה"ארה תהגדולו
הקהילה ב ו"ארהפעל בשיתוף עם סכם שהושג, ותישראל אם תימנע ממלחמת חורמה בה תעשה

קידום לשם  -ההסתייגויות שלה ממנו למרות  -הסכם הסתייע בלהבינלאומית במטרה 
   .ישראל ביטחוניים שלהומדיניים הים אינטרסה
 

פסק הזמן שלקחה על עצמה הקהילה  צפוי של הסכם עם איראן מעידה גם על סיוםההשגת 
קב הבחירות בישראל ועקב המשא ומתן עם איראן, ע. פלסטיני-ינלאומית בנושא הישראליהב

ניצלה את השהות לא ישראל מהלכים בינלאומיים בנושא זה הוקפאו למשך למעלה מחצי שנה. 
כעת, צפויות מעצמות  המדינות.-מתווה משלה להתקדמות לקראת פתרון שתיהזאת כדי להציג 

מתואמת מבעבר לאור הצלחת מודל המשא ומתן  ההעולם לחזור לעסוק בכך, ייתכן שבצור
 המשותף שלהן מול איראן. 

 
פרמטרים יתר בהירות לגבי המהלכים שייצרו בחודשים הקרובים קדם ל ותצפויב ואירופה "ארה

המחיר ו ,פתרון הסכסוךפלסטיני, התועלת שתצמח לשני הצדדים מ-לפתרון הסכסוך הישראלי
בת ככל הניתן בגיבוש עורישראל צריכה להיות מפתרון.  התקדמות לעבר שיישלמו מהיעדר

בנושא כפי שעשתה עד כה ידידותיה במערב, מאמצי ולהימנע מטריקת דלת בפני  מהלכים אלה
ייצר לעצמה תיווצר לאופוזיציה הזדמנות ללעשות כן, אזי רצה ת הממשלה לאם א .ניהאירא

  , מול הקהילה הבינלאומית ומול הציבור הישראלי כאחד.תפקיד מדיני משמעותי
 

 לחימה  של איראן לאחר ההסכם: יאזורה התפקיד

 קידום ה"סהר השיעי" לצד במדינה האסלאמית
 

  האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון מיתווים, משה מעוז פרופ'
 

. השאלה של איראן את עוצמתה האסטרטגית, הפוליטית והכלכליתהסכם הגרעין יגדיל 
לקדם יציבות אזורית במזרח כדי את יתרונותיה החדשים  איראן תמנףהאם  המרכזית כעת היא

 טגיות עם מדינות מוסלמיות סוניות.ליישב את מחלוקותיה האידיאולוגיות והאסטרו התיכון
 

 להביס אתלנסות אף די להכיל ואת מאמציה הצבאיים והכלכליים כאיראן צפויה להרחיב כעת 
בדמשק , ל בעלות בריתה בבגדאדם עשמאיי ,המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריהארגון 

ד אם איראן תנקוט בצעדים נגהיציבות באזור.  ערעורגורם מרכזי במהווה ש, וחיזבאללהבו
אך בד בבד, איראן  .במזרח התיכוןציבות תהיה בכך תרומה להגברת היהמדינה האסלאמית, 
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את החיכוך בין  הלקדם את אסטרטגיית ה"סהר השיעי" שלה, אשר מגביר ככל הנראה תמשיך
  היציבות באזור. -, ומלבה את חוסרהסונים לשיעים במספר מדינות ערביות

 
איראן השיעית לא יכולה להרשות לעצמה להפקיר את המקומות הקדושים לה בכרבלאא ובנג'ף 

. כמו כן, איראן לא שיעי( שהוא 60%וב האוכלוסייה העיראקית )אשר בדרום עיראק או את ר
. הם משמשים חוליה קריטית יכולה לנטוש את בעלי בריתה העלאווים היושבים בדמשק

"סהר באסטרטגיית המרכיב חשוב ו (חיזבאללהארגון ה)נציגיה בלבנון ין קשרת בין איראן לבהמ
קהילות שיעיות במדינות סוניות במפרץ איראן תנצל את מעמדה החדש כדי לחזק יעי". אכן, הש

 מורה לעיל.יה האגכגון בחריין, כווית, תימן ואף ערב הסעודית, וזאת גם כחלק מן האסטרט
 

עם מדינות  בהינתן תרחיש זה, על ישראל למצוא דרכים לבסס שיתוף פעולה אסטרטגי יציב
 שיתוף פעולה. תנאי מרכזי לסוניות באזור על מנת לרסן את האיום השיעי המשותף-מוסלמיות

צעדים ייתכן גם ש פלסטיני.-נכונות ישראלית לקדם את יישוב הסכסוך הישראליהוא כזה יעיל ש
 כלפי ישראל.האיראנית העצומה  העוינות מצם אתציסייעו גם לישראלים אמיצים בכיוון זה 

 
 
 
  


