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ד הוא ן, ומשהחל יישומו, ראוי לבחון כיצאיכוח בנושא ההסכם בן המעצמות לאירוומשהסתיים ה

מגבלות ולכל היותר, בטווח הבינוני.  ,משפיע על הסיכונים בפניהם עומדת ישראל בטווח הקצר
 יכולת החיזוי האנושי מקשות על הערכה מדויקת של השפעת ההסכם בטווח הארוך. 

 
ימיסטים דוגמת ראש הממשלה בנימין נתניהו טוענים שהסכם הגרעין בין המעצמות לאיראן פס
הוא יסיר את הסנקציות שהגבילו את הכלכלה האיראנית יגביר את האיום האיראני, הואיל ו רק

. בנוסף, אלו הנתונים להשפעתהבאופן ישיר או דרך  להקרין עוצמהפגעו ביכולתה של איראן שו
אף מוקדם  לאחר שיפוג תוקף ההסכם, ואולי ניהם קובעים, איראן תהיה מסוגלת לייצר נשק גרעי

 הציג לאחרונהזנקוט יתפר את התחייבויותיה. ואולם, הרמטכ"ל גדי איבמידה שתרמה ו –יותר 
ניתוח מורכב יותר, בו הודה שלמרות שיש אמת באיומים אלו, סביר יותר בעת הזו שאיראן 

 חלקה בהסכם.  חרתמלא א
 

ן מציבה בנוי של שני אדנים: כוונות, ויכולות. על פניו, ההסכם מחליש אל איום, האיום שאירככ
את היכולות בתחום שהיה החשוב ביותר לישראל, האיום הגרעיני, אך עשוי לחזק איומים מסדר 

. בתחום הכוונות, מוקדם עדיין להעריך האזורי ן על המרחבאגודל שני כמו השפעתה של טהר
ובם אפשרות לשינוי חלק מן התהליכים שהוא אמור להניע צופנים בחאת השפעת ההסכם, אך 

 ן. אהחוץ של איר-ביעדי מדיניות
 

 בשלוש דרכים: בטווח הקצר והבינוני הסכם הגרעין מפחית את האיום האיראני 
 

לכל הפחות  –בפני ישראל, נדחה איראן גרעינית ראשית, האיום הקיומי שהייתה אמורה להציב 
תוך ן תוכל להקרין את עוצמתה במרחב ביתר שאת, בין היתר אמאידך, יתכן כי איר. לעת עתה –

אם מתייחסים ברצינות לפחדים של שיעמדו לרשותה עם הסרת הסנקציות.  םשימוש במשאבי
)אך רחוק  ירשחיזוק אפסביר לספוג , הרי שאולי ניאם גרעיני איריוהצמרת והציבור בישראל מא

זאת, אגב, כשכלל לא . של איראן, בתמורה לצמצום האיום הגרעיניבהשפעה האזורית  ודאי(ומ
ן יעמדו משאבים בהיקף רחב לקידום יעדיה במרחב. הצניחה אתה של טהרושברור שלר

הדרמטית במחיר הדלקים מקטינה מאד את היקף המזומנים שיעמדו לרשות המשטר, וממילא 
 סס את הלגיטימציה שלו.צפוי להזרים לפחות את חלקם לצרכי פנים בכדי לב אוה
 

פתיחת ערוצי הידברות בין וושינגטון לטהראן יכולה לאפשר פעולה משותפת לשתי שנית, 
 –ואולי גם הישראלים  –המדינות במקרים בהם יש חפיפה באינטרסים האמריקאים והאיראנים 

דוגמת ההתנגדות לארגון המדינה האסלאמית. אחרי הכול, בכאוס השורר כיום במזרח התיכון, 
עשויות : מדינות (frienemy) , עמיטורףשילוב בין השניים בעיקר אין יותר חברים או אויבים, אלא

מיד עדיפה על באופן כללי, הידברות ת. מרחב אחרבלשתף פעולה במרחב אחד ולהתעמת 

                                                           
 מכון מיתוויםבמנהל ועד יחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה וחבר מרצה ל ד"ר אהוד ערן הוא 
 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/01/21/does-iran-remain-a-threat/the-threat-from-iran-has-been-greatly-reduced?smid=tw-share
http://www.nytimes.com/2016/01/18/world/middleeast/netanyahu-asserts-israel-will-be-irans-watchdog.html?_r=0
https://www.youtube.com/watch?v=2DQJwl4GXwY
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בדרך כלל לאורך השנים,  ישראלעם יריביה של היכולת של וושינגטון לבוא בדברים  לחימה.
עשוי לחזור על עצמו גם במקרה של הדבר זורית. ר בחיזוק היציבות האיתבין ה ,סייעה לישראל

 איראן.יחסי ארצות הברית עם 
 

 של ממש.עבור שינוי ולבסוף, הסכם הגרעין מגביר את הסיכויים, קטנים ככל שיהיו, שאיראן ת
ההסכם אמור לייצר אינטראקציה גדולה יותר בין איראן לבין העולם, לאור הקבלה מחדש של 

החששות של בעלי הקו הניצי באיראן מפני טהראן לחיק רשת הפיננסים והסחר הגלובלית. אם 
ר הכלכלי העולמי עשויה ל איראן בסד, הרי שההשתתפות הצפויה שהם נכונים לאומיתחדירה בינ

 למתן, להחליש או להגביל את המשטר הנוכחי.  
 

בדומה למרבית הבעיות במזרח התיכון, אין בנמצא פתרונות אופטימליים לאתגר האיראני: רווח 
בצד אחד של המאזן, מייצר עלויות בצד השני. ואולם, לפחות לעת עתה, הסכם הגרעין עם איראן 

 האזור כולו.אף בפני ישראל, ואולי שניצב בפני מפחית את האיום המידי 

 
 

http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=13611
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=13611
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=contentShow&id=13611

