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הכריזה ממשלת ילצין , אז. 1998החודש מציינים ברוסיה עשר שנים למשבר הגדול של 

על דחייה בהחזר החוב החיצוני ועל חוסר יכולת לעמוד בתשלומי אגרות החוב 

,  ביחד עם המשק הרוסי.מיליונים איבדו את חסכונותיהם ואת בתיהם. הממשלתיות

שנה לאחר מכן נכנס . יש אומרים כי גם הדמוקרטיה ברוסיה התמוטטה באותו קיץ

דילג כעבור חודשים אחדים למשרד הנשיאות , ולדימיר פוטין למשרד ראש הממשלה

   .והסוף ידוע

  

מחירי האנרגיה הגבוהים . והכלכלה הרוסית דוהרת קדימה, עשר שנים אחרי

ואלו מנוצלות לשדרוג תשתיות ,  עתק של התאגידים הממשלתייםמיתרגמים להכנסות

המשק . מ ולא תהיה"רוסיה אינה ברה, על אף העדנה הכלכלית. אזרחיות וצבאיות

. והפער בין תקציבי הביטחון גדול אף יותר, שלה קטן פי שניים עשר מזה האמריקני

  . ים יחס מתאיםודורש, ברוסיה ממשיכים לראות בעצמם מעצמה עולמית, למרות זאת

  

על יחידה צפויה - לנהוג בעולם כפי שמעצמת90-הורגלו בשנות ה, לעומת זאת, ב"בארה

ההתאוששות הרוסית ויכולת ההשפעה שלה במזרח אירופה .  כראות עיניה–לנהוג 

שמאז תחילת השנה תמכו , על ידי האמריקנים, כך נראה, אינם נלקחים בחשבון

ו עד גבולה של רוסיה ועושים כל מאמץ "את נאטפעלו להרחיב , בעצמאות קוסובו

   .לפרוס מערכת הגנה מטילים במזרח אירופה

  

הוא מציאת פתרונות להגיע , האתגר המרכזי בפניו יעמדו הרוסים בשנים הקרובות

ב באופן שייאלץ את האחרונים להתחשב באינטרסים של "לאיזון אסטרטגי עם ארה

תהיה להגדיל את השפעתם , כך נראה, םדרך הפעולה המועדפת על הרוסי. רוסיה

אמריקה הלטינית , דוגמת מזרח אירופה, ב"באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית לארה

  .והמפרץ הפרסי
  
  
  

 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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חשפו גיחות צילום , 1962 באוקטובר 15-ב
,  אמריקנים מעל קובהU-2של מטוסי 

בסיסי טילים בשלב בנייה מתקדם 
ב הכריזה "ארה. במדינה הקומוניסטית

, על מצב חירום והטילה מצור על קובה
, רוסיה הגיבה בהעלאת כוננות משלה

והצדדים הגיעו אל סיפה של מלחמה 
 לפני שהושג הסכם גרעינית כוללת

משבר . לשביעות רצון שני הצדדים
הטילים של קובה נחשב לנקודת השיא 

, לאחריו. של המלחמה הקרה הראשונה
הוקם ערוץ תקשורת בין הבית הלבן 

והצדדים החלו להידבר , לקרמלין
  .ישירות

  
 החל 21-משבר הטילים של המאה ה

בהכרזה אמריקנית , 2007בפברואר 
הציב מערכת הגנה רשמית על תוכנית ל

על מנת , מפני טילים במזרח אירופה
לקדם התקפה אפשרית ממשטרים 
. ראדיקליים דוגמת איראן וצפון קוריאה

התוכנית האמריקנית הביאה את 
ב לרוסיה לשיא שלא "המתיחות בין ארה

נודע כמותו מאז סיום המלחמה הקרה 
  .הראשונה

  
הצבת המערכת , ברמה המעשית

רופה אינה האמריקנית במזרח אי
מסוגלת לפגוע ביכולות השיגור של 

שנותרו בסדרי גודל שקולים , רוסיה
לאמריקנים גם לאחר התמוטטות 

וזאת בהתאם להסכמי דילול , מ"ברה
עיקר . מאגרי הנשק של שתי המעצמות

קצפם של הרוסים יוצא על עצם הבוטות 
שבה האמריקנים בוחרים להציב מערכת 

שהייתה בעלת השלכות אסטרטגיות במה 
פעם החצר האחורית הבלתי חדירה של 

  .מוסקבה
  

מאז הודיעו האמריקנים על רצונם להציב 
כיה ואת מערכת 'את מערכת הגילוי בצ

הדגישו הרוסים בכל פורום , הירי בפולין
אפשרי את ההשלכות הקשות שתהיינה 

דוגמת , והציעו כמה חלופות, לתוכנית
שימוש משותף במערכי ראדר קיימים 

האמריקנים דחו את כל . אירופהבמזרח 
ולא הביעו נכונות , ההצעות הרוסיות

לבצע מהלך שישקיט את חששות 
מעבר לביקורים תקופתיים של , הרוסים

נציגים רוסיים במערך הטילים שעתיד 
  .לקום

  
מ "לאחר שנה וחצי של מו,  ביולי8-ב

ב "כיה על הסכם עם ארה'חתמה צ, מתיש
ם בשטח המדינה "להקמת המכ

שניסו במשך תקופה , הרוסים. ופיתהאיר
כים מההסכם הגיבו 'ארוכה להניע את הצ

 שבוע לאחר החתימה על –בדרך אופיינית 
ההסכם הודיע תאגיד הנפט הממשלתי 

על קיצוץ אספקת , טרנסנפט, של רוסיה
  ".מסיבות כלכליות"כיה בחצי 'הנפט לצ

  
כאמור האופציה המועדפת להצבת , פולין

מ מול "ים במוגוררת רגלי, הטילים
וזאת מחשש לפגיעה , האמריקנים

, כים'בניגוד לצ. ביחסים עם רוסיה
לפולנים שורת , שהעלו דרישות מינוריות

והם כבר הודיעו כי לא , דרישות ארוכה
יורשו של בוש תהיה להם בעיה להמתין ל

  .מ"בטרם יתקדמו במו
  

אף , רודק סיקורסקי, שר החוץ הפולני
לנשיאות שוחח בנושא עם המועמדים 

קיין בסבב האחרון של 'אובאמה ומק
בתגובה ]. 1[בחודש שעבר , מ"המו

ספק -מ עם פולין הודיעו"להתארכות המו
איימו בפנטגון כי אם הטילים לא יוצבו 

  .הם יוצבו בליטא, בפולין
  

הסירוב האמריקני לכל סוג של פשרה 
בנושא הביא בזמנו את הנשיא הקודם 

 חריפות ב במילים"פוטין לתקוף את ארה
שהספיקו לבדם לגרום לרבים , כל כך

. להאמין שמלחמה קרה חדשה בפתח
משיצא פוטין ונכנס מדבדב היו שהאמינו 

אך ההתעקשות , כי עידן חדש בפתח
הנמשכת של האמריקנים הוציאה גם את 

  .הנשיא החדש מכליו
  

 ביולי 15-בנאום שנשא מדבדב ב
, במוסקבה פני ועידת השגרירים הרוסיים

הנשיא הרוסי את המדיניות תקף 
האמריקניות בשפה חריפה לא פחות מזו 

מדבדב האשים את . שנקט בה פוטין
ב בפגיעה ביחסים האסטרטגים בין "ארה

המדינות והוסיף כי העצמאות 
על אף שזכתה בהכרה , הקוסוברית

הבטיח , על אלו. אינה חוקית, אמריקנית
  ].2[תדע רוסיה להגיב בהתאם , מדבדב

  
ניצבים , ול האמריקניםבמאבק מ

 –הרוסים בפני שני קשיים עיקריים 
תקציב הביטחון האמריקני גדול , ראשית

מה שאינו מאפשר ,  מזה הרוסי15פי 
הטכנולוגיה , שנית. מרוץ חימוש כבעבר

הצבאית הרוסית מפגרת בשנים רבות 
תולדה של שניים , אחרי זו המערבית

, וחצי עשורים של קשיים תקציביים
שנות השמונים ועד אמצע מתחילת 

  .העשור הנוכחי
  

נדרשת רוסיה להציג , נוכח קשיים אלו
פתרונות יצירתיים להשגת איזון 

ומאידך , אסטרטגי מול האמריקנים מחד
לפתח מערכות נשק חדשות עבור כל 

  . מערך הלחימה
  
  

שניסו במשך תקופה , הרוסים

כים 'ארוכה להניע את הצ

 –מההסכם הגיבו בדרך אופיינית 

שבוע לאחר החתימה על ההסכם 

הודיע תאגיד הנפט הממשלתי של 

על קיצוץ , טרנסנפט, רוסיה

כיה בחצי 'אספקת הנפט לצ

  ".מסיבות כלכליות"

  
  

  איזון אסטרטגי לעניים
  

במאמץ להשיג איזון אסטרטגי מול 
נרקחה בקרמלין תוכנית להציב , ב"ארה

מפציצים אסטרטגיים מעבר לגבולותיה 
כך , ב"רבה יחסית לארהשל רוסיה ובק

שאלו יוכלו לספק תמיכה לוגיסטית 
ולשגר מפציצים , למפציצים ארוכי טווח

  .ב בזמן קצר יותר"לעבר ארה
  

הנמצא , העיתון הרוסי איזווסטיה
 24-פרסם ב, בבעלות התאגיד גזפרום

השערות בדבר תוכנית רוסית , ביולי
להציב מפציצים אסטרטגיים בקובה או 

צוותי אוויר של , י העיתוןעל פ. בוונצואלה
, הזרוע האסטרטגית כבר ביקרו בקובה

ותרו אחר אתרים אפשריים שיוכלו 
הוא אף . לשמש כבסיסי תדלוק עבורם

הצביע על מדינה נוספת היכולה לארח 
 בת -מפציצים שכאלה לצורך תדלוק 

הברית האפריקנית החשובה ביותר של 
  ].3[יריה 'אלג, הרוסים

  
מפקד חיל האוויר , ןגנרל פיוטר דיינקי

הצביעה על חשיבות , הרוסי לשעבר

  בקרמלין לא מתפשרים
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
הדבקות , ו"ההתעקשות על צירוף אוקראינה וגיאורגיה לברית נאט

בתוכנית להציב מערכת הגנה מפני טילים במזרח אירופה והתמיכה 
נראה כי כל מדיניות החוץ , מנקודת מבט רוסית. בעצמאות הקוסוברית

ההתאוששות הכלכלית . האמריקנית באזורם מכוון אך ורק נגד מוסקבה
לשדרג את הצבא ,  לצאת מהקיפאון המדינימאפשרת לרוסיה, הנמשכת

ולבחון דרכים שיפגעו בחזרה באינטרסים , ועימו את השפעתה העולמית
  .אמריקנים
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ב "הטיסה לארה: "הבסיסים הקדמיים
גם עם .  שעות10-מדרום רוסיה נמשכת כ
יוכלו המפציצים , שני תדלוקים באוויר

ב רק שעה "לשהות בסביבתה של ארה
יאפשר , ב"קיצור הטווח לארה". וחצי

לרוסים לאיים על כל השטח האמריקני 
  .תדלוק אוויריללא צורך ב

  
בסיסי תדלוק עבור המפציצים 
האסטרטגיים הם עניין יקר מאוד ולא כל 

המפציצים . כך פרקטי עבור הרוסים
 160האסטרטגיים מדגם הטופולב 

עברו תהליך של , 95והטופולב 
מודרניזציה לאחרונה והם מצוידים 

 3,500בטילי שיוט בעלי טווח של 
עובדה המאפשרת לרוסים , קילומטרים

לאיים על האמריקנים גם בטיסה 
  .אסטרטגית מעל האוקיאנוס האטלנטי

  
בכירים בקרמלין הכחישו כי בכוונת 
רוסיה להכשיר את ונצואלה או קובה 
לנקודת תדלוק עבור המפציצים 

אולם אין ספק כי פרסום , האסטרטגיים
הידוע כעיתון , ידיעה באיזווסטיה

המשמש כצינור להזרמת מידע 
". הוראה מגבוה"ע בהתבצ, מהקרמלין

נראה אם כן כי מטרת הפרסום אינה כדי 
אלא , לבשר על בסיס רוסי חדש בקובה

על מנת ללחוץ על האמריקנים באחת 
 נוכחות –הנקודות הרגישות ביותר שלהן 

בתוך שעות . זרה באמריקה הלטינית
הזדרז בכיר בחיל , מפרסום התוכנית

על , האוויר האמריקני לשגר איום ברור
צבת מפציצים רוסיים בקובה פיו ה

  ].4" [תחצה קו אדום"

  
שממשיכים בתוכניתם , האמריקנים

להצבת מערכת הגנה מפני טילים במזרח 
פתחו מבלי משים תיבת פנדורה , אירופה

 דריסת הרגל שהשיגו במה –מבחינתם 
, מ"שהייתה החצר האחורית של ברה

צדדים של -עשויה להוביל למהלכים חד
האחורית של גורמים זרים בחצר 

אם , נוכחות זרה באזור. האמריקנים
צפויה להתממש באמצעות , וכאשר

שיתוף פעולה בין אחת המעצמות 
-הריכוזיות לחברות הציר הלטיני האנטי

  .אמריקני
  

במקביל לפרסום התוכנית להצבה 
אפשרית של מפציצים אסטרטגיים 

, ביקר נשיא ונצואלה, באמריקה הלטינית
אבז הגיע כדי ' צ.במוסקבה, אבז'הוגו צ

בהיקף של , לרכוש נשק נוסף מרוסיה
וזאת לאחר שכבר ביצע , מיליארד דולר

 מיליארד 4-בשנים האחרונות רכישות ב
ברשימת הקניות שהציג לרוסים . דולר

טנקים מסוג , היו מטוסים מסוג איליושין
T-90 , צוללות דיזל ומערכת להגנה

  .אווירית
  

ר הלטיני קרא מנהיג הצי, במהלך הביקור
לכינון ברית אסטרטגית בין רוסיה 

אבז 'מבקש צ, בין היתר. לוונצואלה
להשיג מהרוסים מטרייה צבאית נגד 

ב למדינה "פלישה אפשרית של ארה
זו הדרך היחידה של . "הדרום אמריקנית

ונצואלה להסיר את האיום על ריבונותה 
, מדבדב. אבז'טען צ, "מצד האמריקנים
תם הראשונה אבז לפגיש'שאירח את צ

, מאז נבחר לתפקיד הנשיא במאי האחרון
טען כי הברית הנוכחית בין רוסיה 

הינה גורם חיוני בשמירה על , וונצואלה
אך התמקד , הביטחון בדרום אמריקה

כשהזכיר שוב את רעיון , בתחום האנרגיה
הקמת קרטל גז טבעי על פי מודל של 

  ].5[ק "אופ
  

ת אבז נפוצו שמועו'סביב ביקורו של צ
מ להקמת בסיס צבאי רוסיה "בדבר מו
אבז האשים בתקופה 'צ. בוונצואלה

האחרונה את קולומביה שכנתו כי היא 
מתכוונת לארח את הבסיס האמריקני 

צעד אותו , שעומד להתפנות מאקוודור
מצב . אבז לפרש כהכרזת מלחמה'איים צ

תיאורטי בו מצויים בסיסים צבאיים של 
עשוי , תשתי המעצמות במדינות הגובלו

קולומביה לגן -להפוך את גבול ונצואלה
ואת שתי המדינות לכאלה , עדן לריגול

  .המצויות תחת איום מתמשך של מלחמה
  

הקמת בסיס רוסי באמריקה הלטינית 
יפגע באופן משמעותי באיזון האסטרטגי 

,  השנים האחרונות180-הנשמר באזור ב
במהלכן סרבו האמריקנים לאפשר 

, לעת עתה. יכנס לאזורלמעצמות זרות לה
הקמתו של בסיס כזה מוכחשת הן על ידי 

  .ונצואלה והן על ידי רוסיה
  

בעוד האמריקנים מביעים חשש מהמהלך 
הם עשויים למצוא עצמם במהרה , הרוסי

מתמודדים עם איום חמור לא פחות 
ההשפעה הסינית באזור .  סין–מבחינתם 

. צומחת בשנים האחרונות במהירות
התהדקו הקשרים עד , אבפנמה לדוגמ

שמנדרינית הפכה שפת חובה , כדי כך
  .בבתי הספר בפנמה

  
רפאל , ביקר נשיא אקוודור, 2007בסוף 
במהלך הביקור הוא הציע . בסין, קוריאה

לסינים להשתמש בבסיס שיפנו 
האמריקנים ממדינתו כתחנת עיבוד 
ושינוע של חומרי גלם מאמריקה 

מו שוודאי ינהגו כ, הסינים. הלטינית
מעצמות אחרות וישתמשו בתחנה באזור 
אסטרטגי כמו אמריקה הלטינית לאיסוף 

קיבלו את היוזמה בזרועות , מודיעין
בתגובה לניסיונות השכנוע . פתוחות

האמריקנים להאריך את רישיון הפעלת 
הכריז קוריאה כי , הבסיס באקוודור

שהאמריקנים : יסכים לכך בתנאי אחד
יס יאפשרו לאקוודור לבנות בס

  ] 6... [בפלורידה
  

  הצבא הרוסי החדש
  

שנות השפל , באמצע שנות התשעים
נדמה , הכלכלי של רוסיה הדמוקרטית

היה כי דבר לא נותר מהצבא האדום 
גנרלים שהיו מזוהים עם . המפואר

בעוד יורשיהם , המנגנון הישן הודחו
נותרו להתמודד עם תקציבים מדוללים 
 שלא אפשרו תחזוקה נאותה ובוודאי

  הקרמלין: צילום.  מחפשים איזון אסטרטגי-מדבדב עם פוטין 
  

כנית נרקחה בקרמלין תו, ב"במאמץ להשיג איזון אסטרטגי מול ארה
להציב מפציצים אסטרטגיים מעבר לגבולותיה של רוסיה ובקרבה 

כך שאלו יוכלו לספק תמיכה לוגיסטית למפציצים , ב"יחסית לארה
  .ב בזמן קצר יותר"ולשגר מפציצים לעבר ארה, ארוכי טווח
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, רבים עזבו את הצבא. שלא שדרוג
אחרים מכרו בשוק השחור ציוד שהיה 

רוסיה מצאה עצמה עם צבא . באמתחתם
  .מתפורר

  
נוכח ההתאוששות הכלכלית באמצע 

ועוד לפני העימות הנוכחי , העשור הנוכחי
החליטו בקרמלין כי , עם הגוש הדמוקרטי

הגיעה העת לשקם את הצבא ולהתאים 
 –קרי , אות החדשהאת יכולותיו למצי

להגנה על גבולות המדינה ולמלחמה 
בד . בארגונים בדלניים ובמבריחי סמים

ביקשו הרוסים לשמר יכולות מן , בבד
, על-יכולות השמורות למעצמת, העבר

ובראשן היכולת לשגר כוחות לכל נקודה 
  .בעולם

  
הכריזו הרוסים על תוכנית , 2007בינואר 

 חיל להחלפה או שדרוג של כל מטוסי
מטוס , נוסף על כך. 2020האוויר עד שנת 

, T-50הסוחוי , הקרב החדש של רוסיה
 F-35- ובF-22-שמיועד להתחרות ב

נכלל ברשימת השדרוגים , האמריקנים
הצפויים בצבא הרוסי והוא צפוי להמריא 
  . לטיסת הבכורה שלו לקראת סוף השנה

  
ודש לאחר ההחלטה על שדרוג חיל ח

 מיליארד 189ים הקצו הרוס, האוויר
דולר להחלפת כמחצית מכלי הלחימה של 

בתקופה של , הצבא הרוסי בחדשים
החלה רוסיה , במסגרת זו. שמונה שנים

, T-90בפיתוח דגם חדש מסדרת הטנקים 
 8- נושאות מטוסים גרעיניות ו6בבניית 

  ].7[צוללות לנשיאת טילים בליסטיים 
  

כיום ישנה נושאת מטוסים רוסית אחת 
 11לעומת ,  המונעת בדיזלבשימוש

, נושאות מטוסים אמריקניות גרעיניות
.  נושאות מטוסים22מתוך צי עולמי של 

אם אכן ישלימו , לקראת סוף העשור הבא
הרוסים את בנייתן של נושאות המטוסים 
, הצפויה להתחיל בעוד ארבע שנים לערך

תהפוך רוסיה למעצמה הימית השנייה 
  .בחשיבותה בעולם

  
וללות חשובה לא פחות ההשקעה בצ

צי הצוללות הרוסי מצוי עדיין . לרוסים
תחת הרושם הקשה שהותיר אסון 

 טבעה הצוללת 2000 באוגוסט -קורסק 
טרגדיה שאיימה ,  מלחיה118קורסק על 

לפגוע בקריירה הפוליטית של הנשיא 
. פוטין שאיחר להגיב על המתרחש

הרוסים החליטו כאמור לשדרג את צי 
בחודש . ות האפשריתהצוללות במהיר

פברואר הושקה הראשונה מבין מספר 
צוללות גרעיניות המתוכננות להצטרף 

 צוללות 50-לצי הרוסי המונה כיום כ
 30-חלקן בשירות למעלה מ, גרעיניות

יורי ", בנייתה של הצוללת החדשה. שנה
, 1996-החלה עוד ב, שמה" דולגורוקי

, אולם הופסקה בשל מחסור במימון
. דשה רק בימיו של פוטיןובנייתה חו

השקתה הייתה הראשונה של צוללת 
  .גרעינית מאז קריסת הגוש הקומוניסטי

  
מיועדות , מדגם ּבוריי, הצוללות החדשות

להוות את עמוד השדרה של צי הצוללות 
הצוללות החדשות .  השנים הקרובות30-ב

תצוידנה בדגם חדש של טילים בין 
. יבשתיים בעלי יכולת נשיאה גרעינית

, M-בולאבה, הדגם, לטענת הקרמלין
ולהיות , צפוי להפוך למבצעי בסוף השנה

חסין מפני כל מערכות ההגנה הקיימות 
]8.[  
  

האדמירל ולדימיר , מפקד חיל הים הרוסי
, ביקר בסוף מאי בקירגיזסטן, ויסוצקי

אתר הניסויים המיוחד שנבנה עוד 
. בתקופה הסובייטית עבור הצי הרוסי

בעבר ניסוים בטילים בעלי באתר זה נעשו 
. יכולת להטביע נושאות מטוסים

ביקור ראשון של מפקד חיל , בביקורו
ביקש האדמירל , הים הרוסי במדינה

לעמוד מקרוב על פיתוחים חדשים 
העשויים להעניק , בתחום הנשק הימי

  ].9[לרוסים עליונות ימית במצב מלחמה 
  

בחודשים ינואר ופברואר קיימו הרוסים 
 ימיים נרחבים בים התיכון תמרונים

שתי זירות , ובאוקיאנוס האטלנטי
. שהופקרו על ידם במשך שנים רבות

 מטוסים 40בתמרונים אלה השתתפו גם 
המוצבים על נושאת המטוסים הרוסית 

על פי מפקד חיל ". האדמירל קוזנצוב"
רוסיה מתעתדת לבצע מעתה , הים הרוסי

שני תמרונים ימיים גדולים בשנה בכל 
  .ה בה לרוסיה יש עניין אסטרטגיזיר

  
  "החדשה"מדיניות החוץ 

  
הציג מדבדב , בנאומו באמצע חודש יולי

את עקרונות מדיניות החוץ החדשים שלו 
חיזוק יסודות ,  יצירת סדר עולמי חדש-

המשפט הבינלאומי במסגרת היחסים 
חיזוק הביטחון , הבינלאומיים
חיזוק הכלכלה העולמית , הבינלאומי
עולה מוגבר בתחום איכות ושיתוף פ

  .הסביבה ובתחום זכויות האדם
  

מדבדב ממשיך את הקו שהתחיל בו פוטין 
על אף היותה חלשה ,  רוסיה–קודמו 
היא עודנה , מ"ברהל בהשוואהיותר 

וככל ששאר הגורמים , מעצמה עולמית
כך תושג , יקדימו לתפוס אותה ככזו

  .יציבות עולמית מהר יותר
  

 בנחיתותם ביחס הרוסים מכירים כיום
רוסיה . לאמריקנים בתחומים רבים

תידרש להשקעה רבת שנים במערכת 
הגם שזו עברה שינויים , הביטחונית שלה

רבים ונמצאת בעיצומן של רפורמות 
כדי ליצור מאזן צבאי , מרחיקות לכת

בזירה הכלכלית . ב"קונוונציונלי מול ארה
נהנים האמריקנים , ובזירת יחסי החוץ

; ט על הרוסים לפי שעהמיתרון בול
בתחום המשפט הבינלאומי יכולה רוסיה 
להטיל לחץ רב על מדינות המערב ובעיקר 

המקפידות הקפדה , על מדינות אירופה
. יתרה על קיום אמנות בינלאומיות

  משרד ההגנה האמריקני: צילום. המפציצים הרוסיים חוזרים לטוס
  

הכריזו הרוסים על תוכנית להחלפה או שדרוג של כל , 2007בינואר 
מטוס הקרב החדש של , נוסף על כך. 2020מטוסי חיל האוויר עד שנת 

 F-35- ובF-22-שמיועד להתחרות ב, T-50הסוחוי , רוסיה
נכלל ברשימת השדרוגים הצפויים בצבא הרוסי והוא , האמריקנים

  .צפוי להמריא לטיסת הבכורה שלו לקראת סוף השנה
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הרוסים עצמם מעמידים בדרך כלל את 
קיום האמנות האלה בתחתית רשימת 

  .האינטרסים הלאומיים
  

 הביטחון של יחסי הכוחות במועצת
ם נותרו כשהיו במלחמה הקרה "האו

כשלכל מעצמה גרעינית זכות , הראשונה
על רקע קריאות רבות לרפורמה . וטו

קורא , במבנה החברות במועצת הביטחון
מדבדב לחזק את מעמדו הבינלאומי של 

ם תוך שימת דגש על תפקידו "האו
לאומיים כרגולטור של היחסים הבינ

  .יושיתוף הפעולה הגלובאל
  

מעוניין מדבדב שחמש , במסגרת זו
המעצמות הקבועות במועצת הביטחון של 

בעוד , העולם תשמורנה על מעמדן
שהמועצה תהפוך לגוף חזק יותר מכפי 

בכך רוצה רוסיה לחסום . שהוא כיום
למעשה את כניסתן של מעצמות חדשות 

יפן , הודו, ובראשן ברזיל, למועצה
 כולן מדינות דמוקרטיות, וגרמניה

  .ב"המקורבות לארה
  

מדבדב , בתחום הביטחון הבינלאומי
הודיע כי יקרא לכל המעצמות הגרעיניות 
לדון בצמצום מספר כלי הנשק הגרעיניים 

יפעלו הרוסים לוודא , כמו כן. שברשותן
כי האמנה הבינלאומית למניעת ניסויים 
. גרעיניים תיכנס לתוקף ותיאכף בקפידה

 חימוש הרוסים מתנגדים לחידוש מרוצי
הציעו ביחד עם סין לנסח אמנה , למיניהם

אך האמריקנים , למניעת מלחמות בחלל
  .נמנעו עד עתה מלהצטרף ליוזמה

  

בסוגיית היחסים עם מדינות מזרח 
מעוניין מדבדב להמשיך את , אירופה

פעילותו של פוטין בתחום ניסיון האיחוד 
כשקזחסטן אמורה להפוך , עם בלארוס

.  המכסים המתוכנןלחברה נוספת באיחוד
בעניין תוכניות הגרעין של איראן וצפון 

לדעת מדבדב יש לפתור את , קוריאה
המשברים האלה באמצעים דיפלומטיים 

אחד ממוקדי הביקורת נגד . בלבד
היה הטענה כי , מדיניותו של הנשיא פוטין

עשה שימוש באמצעים תוקפניים כניתוק 
כדי ללחוץ על מדינות , מקורות האנרגיה

מדבדב הבטיח . סוכסכות עם רוסיההמ
כי רוסיה תחפש תמיד אחר פתרונות 
דיפלומטיים לסכסוכים בין מדינות חבר 

  .העמים
  

הרוסים רוצים גם בברית הדוקה עם 
 האיחוד האירופי –האיחוד האירופי 

מהווה את שותפת הסחר הגדולה ביותר 
הוא גובל ברוסיה בחמישה . של רוסיה

 הרכה של והוא הבטן, מקומות שונים
לפחות מבחינת היכולת , הגוש הדמוקרטי

להשפיע על תחומים כלכליים וחברתיים 
, בביקורו בברלין בחודש יוני. באיחוד

העלה נשיא רוסיה מדבדב הצעה לשנות 
באופן , ו"את המסגרת הארגונית של נאט

שישלב את הרוסים בעשייה כפרטנרים 
שווים ויסיר את תפיסת האיום שמציגה 

לנטית על הביטחון הלאומי הברית האט
  ].10[של רוסיה 

  
אמירות אלו כולן מכוונות כדי להרגיע 
את המערב וכדי ליצור לרוסיה תדמית 

למרות , של מדינה רודפת שלום

שתוכניותיו של מדבדב אינן שונות 
בהרבה משל פטרונו הפוליטי וראש 

  . ממשלתו בהווה
  

  עדיין מעצמה עולמית
  

דמוקרטי והגוש עיקר החיכוך בין הגוש ה
מתרחש בין שתי מעצמות העל , הריכוזי

האמריקנים . ב ורוסיה"ארה, הגרעיניות
ניצלו את קריסת הגוש הקומוניסטי כדי 
להתוות את מסגרת הסדר העולמי החדש 

המתבסס על עליונותה הבלתי , בו רצו
. על יחידה-ב כמעצמת"מעורערת של ארה

שנזקקה לכמה שנות התאוששות , רוסיה
כהונתו האסונית מבחינה כלכלית לאחר 

נאלצה להבליג , של בוריס ילצין כנשיא
, זמן רב על כרסום בהבנות האסטרטגיות

שהושגו , הרשמיות והלא רשמיות
  .90-בתחילת שנות ה

  
בדיוק עשור חלף מאז ההתמוטטות 

 מהשנה 2008-הרוסים נהנו ב. הכלכלית
התשיעית ברציפות בה המשק צומח 

רוסיה צפויה . ות לפח6.5%בקצב של 
 לאחת מחמש או שבע 2020להפוך עד 

הכלכלות הגדולות בעולם על פי הערכות 
המשאבים העומדים לזכות . שונות

הנהנים הגדולים ממחירי , הרוסים
מאפשרים , האנרגיה המאמירים בעולם

, למוסקבה לעצור את הסחף האסטרטגי
ואף להציג אתגר עבור מקבלי ההחלטות 

  .הביטחון הלאומיבוושינגטון בתחום 
  

ו "כמה מהחברות האירופיות בברית נאט
סיכלו לעת עתה את התוכנית 
האמריקנית לצרף את אוקראינה 

אך הרוסים אינם , וגיאורגיה לברית
. מתכוונים להמתין בשתיקה לסיבוב הבא

הם מוסיפים להחזיק בנוכחות צבאית 
 אבחזיה –יה גיאורגבחבלי המריבה ב

הבעיר אותם ויוכלו ל, ודרום אוסטיה
, בעניין אוקראינה]. 11[בהחלטה של רגע 

כי , התבטא בכיר רוסי שנותר בעילום שם
צירופה של המדינה הנחשבת בעיני רוסים 
רבים כחלק מרוסיה ממש לברית בהובלה 

תהיה פריצה בוטה לתוך , אמריקנית
איים , רוסיה. החצר האחורית הרוסית

לא תכבד את הריבונות ", אותו בכיר
  ".ינית כבעברהאוקרא

  
משבר הטילים הנוכחי מצטייר יותר 
ויותר כטיפוס על עץ גבוה מדי עבור 

הצבת המערכת יצרה . האמריקנים
, כי והפולני'אופוזיציה קשה בציבור הצ
זמן רב חלף . החוששים מתגובת מוסקבה

מרגע ההכרזה הראשונית על התוכנית 
ועד לחתימת ההסכם עם , האמריקנית

צמו טעון אישור הגם שהוא ע, כיה'צ
, מאז תחילת התוכנית האמריקנית. סופי

הספיקה צפון קוריאה להרוס את הכור 
שלה ביונגביון והיא בדרך לצאת מרשימת 

איראן נותרה . האמריקנית" ציר הרשע"
והמיקום של המערכת , כאיום בודד

  הקרמלין: צילום. רוסיה דורשת הכרה כמעצמה. BRIC-מדבדב עם שאר מנהיגי ה
  

על אף ,  רוסיה–מדבדב ממשיך את הקו שהתחיל בו פוטין קודמו 
, היא עודנה מעצמה עולמית, מ"ברהל בהשוואההיותה חלשה יותר 

כך תושג יציבות , אותה ככזווככל ששאר הגורמים יקדימו לתפוס 
  .עולמית מהר יותר
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כיה ובפולין אינו מחוייב המציאות 'בצ
הצבת , לדעת הרוסים. מבחינה גאוגרפית

באחת , רכת דרומה יותרהמע
הרפובליקות הסובייטיות לשעבר במרכז 

  .אסיה תהיה עדיפה
  

האמריקנים מצדם טוענים כי לא ייתכן 
שעשרה טילים נגד טילים יכולים להיתפס 
, במוסקבה כאיום על ביטחוני הלאומי

בהתחשב בעובדה כי הארסנל הגרעיני 
מתוכם ,  כלים16,000-הרוסי מונה כ

החשה , לם רוסיהאו.  שמישים6,000
ואשר ספגה , מושפלת מזה שני עשורים

כבר מכה השנה בדמות הכרזת העצמאות 
אינה מוכנה עוד לוותר , של קוסובו

  במאומה על תדמיתה כמעצמה עולמית
  

חדירה אמריקנית לחצר האחורית 
הרוסית חייבת מבחינת הרוסים לזכות 

הקמת בסיס צבאי רוסי . במענה דומה
מקביל לשדרוג ב, באמריקה הלטינית

יעביר היטב , היכולות הצבאיות הרוסיות
בדומה . את המסר עבור האמריקנים

ייתכן כי צעד זה , למשבר הטילים הקודם
ידחוף את האמריקנים לבחון מחדש את 

ואולי אף לשנותה במידה כזו , מדיניותם
שתוריד את רמת המתיחות בין 

 .המעצמות
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  יןהקרמל: צילום? האם מלחמה בפתח. נשיא גיאורגיה סאקשווילי עם פוטין
  

, לאחר מהפכת הוורדים נכנס מיכאיל סאקאשווילי למשרד הנשיאות
יטתה של ומיהר להצהיר כי ישיב את אבחזיה ודרום אוסטיה לשל

כך זו התקרבה , ככל שהתרחקה טביליסי ממוסקבה, מאז. גיאורגיה
  .למובלעות הבדלניות בשטחה של גיאורגיה

הסכסוך בין גיאורגיה לאבחזיה הוא 
הנפיץ ביותר מבין כל הסכסוכים 

ושורשיו , המקומיים כיום במזרח אירופה
זמן קצר לאחר . בתחילת העשור שעבר

מ "אורגיה על עצמאות מברהישהכריזה ג
פרצה מלחמה , בתחילת שנות התשעים

לטונות הגיאורגים למורדים בין הש
. האבחזים שנהנו כבר אז מתמיכה רוסית

הודות לתמיכה זו זכו המורדים בניצחון 
במלחמה שגבתה את חייהם של , היסטורי

וגרשו כרבע מיליון , רבבות בני אדם
רוב מכריע , כיום. גיאורגים מחבל הארץ

מקרב תושבי החבל הינם בעלי זיקה 
  .מגיאורגיהישירה לרוסיה ורצון להתנתק 

  
השלטון בגיאורגיה נותר מיודד עם רוסיה 
מאז היציאה לעצמאות ועד מהפכת 

 עוד הציע 2001בסוף . 2003-הוורדים ב
פוטין להסיג את כל הכוחות הרוסיים 

יש לנו מספיק בעיות "מאבחזיה באומרו 
לאחר מהפכת הוורדים נכנס ]. 1" [משלנו

, מיכאיל סאקאשווילי למשרד הנשיאות
 להצהיר כי ישיב את אבחזיה ומיהר

. ודרום אוסטיה לשליטתה של גיאורגיה
ככל שהתרחקה טביליסי , מאז

כך זו , ממוסקבה
התקרבה למובלעות 
הבדלניות בשטחה 

  .של גיאורגיה
  

מדינאי חבל , בד בבד
הארץ הקשיחו את 

הפסקת . עמדותיהם
, אש בין הצדדים

שנחתמה עם סיום 
, 1994-המלחמה ב

 12הופרה בחלוף 
 מנהיג -נה ש

מיליציה מקומית 
, בעמק קודורי

האזור היחיד 
באבחזיה שהיה 
בשליטת הממשל 

הכריז כי , המרכזי
אינו מכיר עוד 

בריבונות גיאורגיה 
, בתגובה.על המקום

נכנס הצבא הגיאורגי 
לאזור והשתלט עליו 

  .במהירות
  

התנגשות בין אינטרסים רוסיים ה
הביאה את , להתעקשות גיאורגית

ין המדינות לשיא במחצית המתיחות ב
גיאורגיה עצרה . 2006השנייה של 

בתגובה , אזרחים רוסים באשמת ריגול
הטילה רוסיה אמברגו על גיאורגיה 
ומוסדות רבים ברוסיה שנוהלו על ידי 

להתנכלות מצד " זכו"גיאורגים 
  .השלטונות

  
בכירים גיאורגים טענו לא פעם כי מטוסי 

וירי קרב רוסיים מפרים את המרחב האו
של גיאורגיה ואף שיגרו טילים מספר 

. זוהי אינה בעיה של גיאורגיה. "פעמים
הכריז " זוהי בעיה לביטחונה של אירופה

הנשיא סאקאשווילי בעת שביקר באחד 
  ]. 2 [2007מאזורי הפגיעה באוגוסט 

  
  תקדים קוסובו

  
אחרי שנים של מאבק ,  בפברואר17-ב

הכריזה הנהגת חבל , שנוי במחלוקת
ב "ארה. וסובו על עצמאות מסרביהק

, הייתה מהתומכות הגדולות של המהלך
כולל בקרב , על אף היותו שנוי במחלוקת

חברות האיחוד האירופי ושאר 
ההכרה . הדמוקרטיות ברחבי העולם

בעצמאות הקוסוברית מהווה תקדים 
 זוהי הפעם הראשונה בה קבוצה –מסוכן 

אתנית זוכה להכרה על היפרדות 
בתוך גבולות מוכרים של חברה ועצמאות 

מדינות רבות המתמודדות עם . ם"באו
, שאיפות לאומיות של קבוצות אתניות

ובכללן מדינות מזרח אירופה שבשטחן 
סרבו להכיר , רוסיות-מובלעות פרו

ביקשה , כעבור שבועיים. בקוסובו
  .ממשלת אבחזיה להכיר גם בעצמאותה

  
בקרמלין רתחו מזעם נוכח הצהרת 

אמנם סרביה היא . של קוסובוהעצמאות 
בת ברית קרובה לרוסים זה שנים 

ועצמאות קוסובו סיפקה בסיס , ארוכות
תקדימי מושלם לתמיכתה רבת השנים 

אך , של רוסיה במובלעות במזרח אירופה
עיקר קצפם של הרוסים יצא על המשך 

צדדית של -המדיניות הדורסנית והחד
ב באזורים הקרובים לגבולה של "ארה

  .רוסיה
  

עוד בטרם הספיקו הרוסים להתאושש 
החלו , מהעצמאות הקוסוברית

האמריקנים לקדם במרץ תוכנית לצירופן 
. ו"של אוקראינה וגיאורגיה לברית נאט

פוטין נעמד על הרגליים האחוריות נוכח 
ותקף את , ההתעקשות האמריקנית
 במרץ 21-ב. היוזמה במילים חריפות

 440של קיבל הפרלמנט הרוסי ברוב סוחף 
תומכים וללא מתנגדים החלטה לתמוך 
בעצמאותם של דרום אוסטיה ואבחזיה 

]. 3[ו "במידה וגיאורגיה תצורף לנאט
החברות האירופיות של , בסופו של דבר

ו לא "ברית נאט
קיבלו את היוזמה 

וזו , האמריקנית
נדחתה למועד בלתי 

  .ידוע
  

על אף סיכול 
התוכנית 
האמריקנית לצירוף 

לברית גיאורגיה 
ברוסיה לא , ו"נאט

התכוונו לשנות 
מדיניות באשר 
לתמיכתן במובלעות 

רוסיות -הפרו
במזרח אירופה 

ובאבחזיה , בכלל
במאי . בפרט

האחרון שלחה 
רוסיה כוחות סיוע 
לשיקום מסילות 

צעד , רכבת באבחזיה
שזכה לגינוי מצידן 
של מועצת ברית 

ב "ארה, ו"נאט
שהלינו על , וגיאורגיה

 הימצאותם של

  אבחזיה מתלהטת
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
רוסיות במזרח -בשנים האחרונות תמכה רוסיה במספר מובלעות פרו

בעוד בכל המקומות לא פעלה . אן'דובה ואזרבייגמול,  בגיאורגיה–אירופה 
, הגיעה הכרזת העצמאות הקוסוברית, קוו-רוסיה לשמור על הסטטוס

כעת חשים הרוסים כי כל . וטרפה את הקלפים, בתמיכה אמריקנית
  .יהיה מוצדק ומתבקש, הפעם לטובתם, קוו-שינוי נוסף בסטטוס
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כוחות צבא רוסיים באבחזיה וטענו כי 
  .אלו מערערים את היציבות באזור

  
במוסקבה התייחסו למשימה כסיוע 
הומאניטארי לרוסים המתגוררים בחבל 

סרגיי , שר החוץ הרוסי. ולא שעו לטענות
אף טען כי גיאורגיה היא זו , לברוב

למרות ]. 4[הזוממת להצית את האזור 
 הכוחות שבו, מחאות הגוש הדמוקרטי

רק , הרוסיים השנויים במחלוקת לגבולם
בסוף , עם השלמת העבודות באבחזיה

  ].5[חודש יולי 
  

הכריזה אבחזיה על , בתחילת אותו חודש
לאחר שורה , סגירת הגבול עם גיאורגיה

אשר על פי טענות , של תקריות גבול
בוצעו על ידי כוחות נאמנים , האבחזים

מאז , למעשה. לממשל היושב בטביליסי
התחייב סאקאשווילי להשיב את 

החריף המאבק על , השליטה על אבחזיה
עתיד החבל ותדירות האירועים האלימים 

האבחזים מאשימים את גיאורגיה . עלתה
אלו מצידם . בניהול קמפיין טרור נגדם
ם על פעילות "התלוננו מספר פעמים באו
שאף יירטו , הכוחות הרוסיים באזור

  ]. 6[גיאורגיה טים ששלחה "מספר מזל
  

  מאזן הכוחות
  

המבקשת לבסס את מעמדה , רוסיה
מציעה את , כגורם הדומיננטי באזור

היא אף . שירותיה כמתווכת בין הצדדים
הגישה הצעה למועצת הביטחון של 

ם שעשויה למנוע התנגשות מזוינת "האו
בטביליסי ובגוש הדמוקרטי . באזור

מסרבים להכיר בעצמאות אבחזיה ודחו 
, במקומה. הצעה הרוסית על הסףאת ה

הציעו לכונן הפסקת אש ושורה של 
מ על "צעדים בוני אמון לקראת מו

  .מעמדה של אבחזיה
  

העלו לאחרונה הגיאורגים דרישה , בנוסף
 חזרתם –ב "שזכתה לתמיכת ארה, חדשה

של הפליטים הגיאורגים לביתם 
באבחזיה סרבו להצעה . באבחזיה

דינה המערבית בתואנה כי מעמדם כמ
גם ברוסיה . מ"עצמאית אינו נתון למו

וגם באבחזיה ציינו כי ההתעקשות על 
חזרתם של פליטים גיאורגים לאבחזיה 

אלא שהיא , לא רק שאינה ריאלית בהווה
בעלת פוטנציאל להביא לחוסר יציבות 
מוחלט באזור במקום ליציבות המקווה 

דרשו , כתנאי מקדים לכל משא ומתן]. 7[
מלאה וחד צדדית של האבחזים נסיגה 

  .אורגיים מהחבליהכוחות הג
  

בתגובה להתערבות הרוסית , הגיאורגים
, ולצעדי הענישה של מוסקבה כלפיהם

משתמשים בנשק היעיל היחיד העומד 
ההצטרפות לארגון הסחר : לרשותם
המבקשת להצטרף , רוסיה. העולמי
זקוקה לאישור החברות , לארגון

וגיאורגיה מעכבת את הסכמתה זה 

הרוסים ממשיכים לעת . למעלה משנתיים
מ עם הגיאורגים אך בכל פעם "עתה במו

, שעולה המתיחות בשטח בין המדינות
  .מ ישירה"השפעתה על המו

  
הם יקבלו את , מבחינת האבחזים

תמיכתה של רוסיה בכל דרך שזו תחפוץ 
כמו גם בדרום , רבים באבחזיה. בכך

ישמחו להצטרף , אוסטיה ובסרביה
בלארוסי שעשוי לתפוס -וסילאיחוד הר

שר החוץ ]. 8[תאוצה בשנים הקרובות 
הציע באפריל , סרגי שאמבה, האבחזי

השנה לייצג את האינטרסים הרוסיים 
, באזור בכל דרך שמוסקבה תחפוץ בכך

  ].9[בתמורה להסכם הגנה צבאי 
  
 באוגוסט מתוכננת להתקיים ועידה 15-ב

בה תשתתפנה לצד , בתיווך גרמני בברלין
, רוסיה, ב"גם ארה, דינה המארחתהמ

על פי הדרישה . בריטניה וצרפת
לא יתקיימו שיחות ישירות , האבחזית

, אורגים ונציגי האבחזיםיבין נציגי הג
אלא סדרה של פגישות שיורכבו משיחות 
בין נציגי המעצמות וכל צד מהצדדים 

  ].10[בנפרד 
  

, כך נראה, ב והאיחוד האירופי"ארה
נראה כי .  באזורהגיעו לשיא השפעתן

יחלפו לא מעט שנים בטרם יתרחבו 
ו "או ברית נאט/האיחוד האירופי ו

מה שמהווה הישג מסוים עבור , מזרחה
מהומות האזרחים בגיאורגיה . רוסיה
 הביאו לבחירות מוקדמות 2007בסוף 
מערבי -הנשיא הפרו. במדינה

אך הכיר , סאקאשווילי אמנם זכה בהן

פי שהיה בשנים בכך כי מעמדו אינו יציב כ
  .הראשונות לאחר מהפכת הוורדים

  
, בהנחה כי הרוסים לא יוותרו הפעם

ונוכח הקיפאון מצד המעצמות 
נראה כי המתיחות בין , הדמוקרטיות

ואיתה , גיאורגיה לאבחזיה תוסיף לעלות
בחודשים . תדירות העימותים המזוינים

בהם המתינו הקוסוברים להכרזת 
ים אחד התרחיש, העצמאות שלהם

ב ורוסיה תגענה "המקובלים היה כי ארה
במסגרתו הרוסים , לידי הסדר ביניהן

לטובת , יוותרו בקוסובו או במקום אחר
  .ויתור אמריקני באחת המובלעות

  
, ב ביצעה לבסוף מהלך חד צדדי"ארה

ובכך חייבה את הרוסים לעמוד על שלהם 
כדי להוכיח כי רוסיה , בסכסוכים אחרים

י בזירה היא שוב שחקן מרכז
  .הבינלאומית

  
רבים בשני הצדדים מאמינים כי , למעשה

מלחמה בהיקף מלא היא רק שאלה של 
לעת עתה נראה כי הדבר היחיד . זמן

שעשוי להשקיט את המתיחות ולמנוע 
מלחמה באזור יהיה שינוי דרמטי בעמדה 

למשל באמצעות מהפך , של אחד הצדדים
פוליטי בגיאורגיה שיביא לבחירתו של 

  .רוסי- פרונשיא
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יכתה של רוסיה בכל דרך שזו הם יקבלו את תמ, מבחינת האבחזים
ישמחו , כמו גם בדרום אוסטיה ובסרביה, רבים באבחזיה. תחפוץ בכך

  בקרובבלארוסי שעשוי לתפוס תאוצה -להצטרף לאיחוד הרוסי
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 נתפס בעיני האליטה 2002-הניצחון ב
האקדמית , זו הצבאית, החילונית
. כגלולה מרה שיש לבלוע, והמשפטית

חברי האליטה שומרים בקנאות על 
קוו החילוני שקבע מייסד -הסטטוס

מוסטפה כמאל , טורקיה המודרנית
החששות שנלוו לניצחון . אטאטורק

הביאו רבים בחוגי , המפלגה האסלאמית
השלטון החילוני להדק את הקשרים 
ביניהם בניסיון למצוא פתרון לצרה 

  .המאיימת על הגמוניה שלהם
  

הניצב על המשמר מפני , הצבא בטורקיה
נזעק לא , צביון החילוניכל ניסיון לפגוע ב

פעם לסכל תהליכים דמוקרטיים 
שצפויים היו לפגוע בדמותה החילונית של 

ביצע הצבא , בשם מחויבות זו. טורקיה
ארבע הפיכות צבאיות במדינה בתוך 

  .חמישים שנה
  

מאז עברה החברה הטורקית , אולם
 בעוד -שינויים דמוגרפים ותרבותיים 

 האוכלוסייה הטורקית מתקרבת אל
על מרבית , המדינה עצמה, הדת

מנסה להתקרב , מוסדותיה החילוניים
הפיכה או משטר בהנהגת . לאירופה

הצבא יעמדו בניגוד לאינטרס החילוני 
ויידחו לשנים ארוכות כל ניסיון להצטרף 

  .לאיחוד האירופי
  

לאחר ניצחונה של מפלגת הפיתוח והצדק 
נותרה מפלגתו של , 2002בבחירות 
, גה הרפובליקניתהמפל, אטאטורק

כאופוזיציה יחידה שניסתה בכל כוחה 
למנוע מהממשלה האסלאמית מלחוקק 

, היה זה הנשיא הטורקי. חקיקה דתית
שניצל ללא הרף את , דט סזר'אהמט נצ

סמכויותיו ומנע בפועל מחוקים רבים 
בעל , מוסד הנשיאות בטורקיה. להתקבל

ביטחון , הסמכויות נרחבות בענייני חוץ
חשב בטורקיה כמעוז החילוניות נ, וחוקה

  .החשוב ביותר
  

מפלגת השלטון האסלאמית פעלה למן 
יומה הראשון בשלטון על אותו קו תפר 

, מדי פעם. קוו חברתי-עדין של סטטוס
נרשמו ניסיונות מצד חבריה לערוך 

אחת היוזמות . קלים במצב" תיקונים"

המפורסמות של הממשלה האסלאמית 
פשר הייתה רפורמה שנועדה לא

לסטודנטיות החפצות בכך ללבוש את 
יוזמה זו נדחתה על . הרעלה המסורתית

  .ידי בית המשפט העליון
  

כתוצאה ממאזן הכוחות בטורקיה ועל 
נאלצו , אף ניצחונה המרשים בבחירות

אנשי מפלגת הפיתוח והצדק להוכיח את 
נאמנותם לרוחה של טורקיה חדשות 

לאור התגייסותן של שאר . לבקרים
ת השלטון למגר כל ניסיון לשינוי זרועו

הציבו במפלגה , קוו-הסטטוס
משרד : האסלאמית את היעד הבא

  .הנשיא
  

כמועמד המפלגה לתפקיד נבחר עבדאללה 
מי שכיהן כשר החוץ והיה לאחד , גול

ניסיונה של המפלגה . מבכירי המפלגה
להמליך את גול הציב את המאבק בין שני 
 הקטבים בחברה הטורקית בראש סדר

, האופוזיציה הצליחה. היום במדינה
לעכב את , בשיטה של נסיגה והשהייה

בחירתו של גול ולהביא להקדמת 
  .2007ליולי , הבחירות במספר חודשים

  
והצדק הצליחה  מפלגת הפיתוח, ברם

לשמור על הרוב שלה בפרלמנט גם לאחר 
הפעם לא יכלו הרפובליקנים . הבחירות

 ענק חרף הפגנות, למנוע מגול להיבחר
ברחובות טורקיה וקמפיין תקשורתי 

ופתח צוהר , גול נבחר לנשיא. דתי-אנטי
ראשון להכנסת שינויים חוקתיים 

  . הנוגעים לתחום הדת
  

  חותרים תחת השלטון
  

שש שנים חלפו מאז נבחרה מפלגת 
ומעמדה הולך , הפיתוח והצדק לשלטון

היא השתלטה על משרד . ומתחזק
שעובר הזמן ככל , הנשיאות ובאופן טבעי

היא מצליחה להחדיר את אנשיה לכל 
, נוכח התבססותה. זרועות השלטון

שרידי האליטה , גוברים מאמצי מתנגדיה
כמו גם , החילונית בחוגי השלטון ובצבא

להתנגד לשלטון , התארגנויות מקומיות
  .החדש

  

בבית המשפט העליון בטורקיה נדונה 
בחודשים האחרונים תביעה שמובילה 

כללית של טורקיה נגד חברי התביעה ה
, מפלגת הפיתוח והצדק והעומד בראשה

התובעים טענו כי . ראש הממשלה ארדואן
מפלגת השלטון מכרסמת בערכים 
, החילוניים של המדינה בצורה שיטתית

ומנסה להחיל את חוקי השריעה 
התביעה דרשה לאסור על . בטורקיה

 חברים נוספים מהמפלגה 70ארדואן ועל 
  ].1[יטיקה במשך חמש שנים לעסוק בפול

  
  

שש שנים חלפו מאז נבחרה 

, מפלגת הפיתוח והצדק לשלטון

היא . ומעמדה הולך ומתחזק

השתלטה על משרד הנשיאות 

ככל שעובר הזמן , ובאופן טבעי

היא מצליחה להחדיר את אנשיה 

  .לכל זרועות השלטון

  
  

שכבר פסל במרוצת , בית המשפט העליון
לגות שונות  מפ20-השנים למעלה מ

מלהתמודד בבחירות בטורקיה באשמת 
, או בדלנות כורדית" אסלאמיות יתר"

מצא את מפלגת השלטון אשמה בפעילות 
קוו בנושא הפרדת -המפרה את הסטטוס

רק שישה מתוך , עם זאת. הדת מהמדינה
אחד עשר שופטים פסקו כי יש לפרק את 

בעוד הרוב הדרוש היה שבעה , המפלגה
החליט בית המשפט , תחת זאת. שופטים

אנו סבורים . "להטיל קנס על המפלגה
שעל המפלגה להבין את המסר הנכון 

סיים נשיא בית המשפט " מפסיקתנו
  ].2[חסים קיליץ , העליון

  
עוד לפני הכרעת בית , בחודש שעבר

 בני אדם 86עצרו הרשויות , המשפט
באשמת ניסיון לקשירת קשר להפלת 

 האנשים ברשימה. הממשל הנוכחי
נחשדים בחברות בארגון טרור או בסיוע 

שתכנן ליצור אווירה , לארגון שכזה
כאוטית ברחובות במטרה להביא לכינון 

בין תוכניות הארגון . משטר צבאי
חיסולים , ארגנקון שמו, הלאומני
התנגשות אלימה עם כוחות , פוליטיים

הביטחון וביצוע סדרה של הפגנות לא 
כב הר.  מוקדים שונים40-חוקיות ב

מהווה תמהיל של , הקושרים לכאורה
, אנשי צבא לשעבר ובהם שני גנרלים

אנשי עסקים ופעילים , עיתונאים
  .לאומנים

  
הפרשה נחשפה לאחר שבפשיטה 
משטרתית בביתו של קצין בכיר לשעבר 
בצבא הטורקי נמצא מקום מסתור ובו 

  קונספירציה טורקית
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
. קיה ניצחה מפלגת הפיתוח והצדק האסלאמית בטור2002בבחירות 

קוו -ניצחון זה העלה את החשש כי המפלגה תפעל לשינוי הסטטוס
המפלגה אמנם . החילוני במדינה ואולי אף תפגע בשלטון הדמוקרטי

אך דווקא האליטות החילוניות , פעלה מאז לקבלתם של חוקים ברוח הדת
בעוד , טורקיתבמדינה הן שהחלו לקרוא תיגר על הדמוקרטיה ה

שורה של . שהמפלגה האסלאמית פעלה לא אחת למען זכויות אדם
אירועים בחודשים האחרונים מעלים את החשש באנקרה מפני פיצוץ 

  .חברתי קרוב בין הצדדים
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ההתקפה על הקונסוליה . רימוני יד
הרגו במהלכה נ,  ביולי10-האמריקנית ב

, שישה בני אדם ובהם שלושה שוטרים
נחקרה אף היא בהקשר ההתארגנות 

  ].3[שנחשפה 
  

  ארגנקון
  

" ארגנקון"השם , במיתולוגיה הטורקית
מתייחס לעמק שבו חיו הטורקים 
המקוריים שהיו מנותקים שם משאר 

היה זה , על פי האגדה הטורקית. העולם
זאב אפור שהוביל את הטורקים דרך 

  .אל העולם החיצוןמעבר נסתר 
  

אחד האירועים הנקשרים לאנשי הארגון 
תאונת . התפרסם בטורקיה בדרך מקרה

- דרכים קטלנית ליד העיירה סוסורלוק ב
חשפה קשר שהרעיד את אמות , 1996

שלוש הגופות שנמצאו . הסיפים בטורקיה
במכונית המרוסקת זוהו כסגן ראש 

מלכת יופי לשעבר , משטרת איסטנבול
קשת בשירות המאפייה שהפכה למתנ

הטורקית ומנהיג אחד הארגונים 
, הלאומנים והאלימים בטורקיה

על שם האגדה " (הזאבים האפורים"
). הטורקית המכוננת אודות עמק ארגנקון

 רק חבר פרלמנט את התאונה שר
. מהמפלגה הדמוקרטית השמרנית

חשפה , נוכחות הארבעה במכונית אחת
, הלאומנים, קשר בין הפשע המאורגן
  .הממסד הביטחוני והפוליטי

  
הצביעו , ראיות שנאספו מאתר התאונה

מנהיג הזאבים , על כך שעבדאללה קאטלי

החזיק בכמה דרכונים , האפורים
, ברישיונות להחזקת נשק, דיפלומטיים

אקדחים , תעודות זהות על שמות שונים
. עם משתיקי קול ואלפי דולרים במזומן

הטורקית כל אלו ניתנו על ידי הממשלה 
לאדם מבוקש שנחשד בעבירות אלימות 

חשיפת הפרשה הביאה . וסמים חמורות
לגל פיטורין במשטרה הטורקית וריסקה 

על הריסות . את ההתארגנות הלאומנית
ארגון הזאבים האפורים וארגונים 

קמו חדשים שזכו לכינוי הכולל , נוספים
  .ארגנקון

  
רבים בטורקיה מחשיבים את ארגנקון 

אישים כמו חתן פרס נובל . ורלארגון טר
היוו מטרה , אורחאן פאמוק, לספרות

לזעם הארגון בשל הכרתו ברצח העם 
נושא הנחשב עדיין לעבירה , הארמני

העיתונאי מהמוצא . פלילית בטורקיה
אשר נרצח , הארמני הראנט דינק

בטורקיה בשל דרישתו מהעם הטורקי 
היה קורבן ככל , להכיר בשואת הארמנים

שאנשיו ככל ,  ארגון ארגנקוןהנראה של
  .הנראה רצחו גם שופט לפני כשנתיים

  
מאז נחשפה פעילות הארגון בגלגולו 

פורסמו מסמכים המצביעים על , הנוכחי
מיומנו של אחד . היקף ההתארגנות

הגנרלים הקשורים לפרשה עולה כי הוכנו 
. שלוש תוכניות שונות לביצוע הפיכה

י חלקם בעלי רקע מודיעינ, הקושרים
תכננו להקים תאים ממודרים , עשיר

בהם ישרתו מספר , ברחבי טורקיה
מצומצם של אנשים בעלי תפקידים שונים 

על אלו תוטל המשימה ליצור . בחברה

מוקדי מתיחות במקומות בהם הם 
נמצאים על מנת ליצור אווירה כללית של 

  .אנרכיה
  
יצאו אלפי מפגינים לרחובות ,  ביולי19-ב

יע מחאה נגד החקירה איסטנבול כדי להב
ההפגנה התקיימה ביוזמת . הממשלתית

". ההתאחדות למורשתו של אטאטורק"
, נשיא ההתאחדות הוא גנרל סנר ארויגור

השרוי במעצר בחשד להיותו אחד 
על אף האינטרס . ממנהיגי ארגנקון

הברור עבור ההתאחדות להביא להפסקת 
גורמים שונים בטורקיה , החקירות

  .בקול באשר לפרשהומחוצה לה תוהים 
  

ישנם אלו המאשימים את הממשלה 
בביצוע קונספירציה מתוחכמת שמטרתה 
להשחיר את החילונים כדי לסלול את 
; הדרך לשינויים חוקתיים בעלי גוון דתי

ישנם כאלו התוהים לגבי אופן ניהול 
ובפרט על החלטת הממשלה , הפרשה

לחשוף את המידע זמן קצר לפני הכרעת 
עליון הטורקי בסוגית בית המשפט ה

  . חוקיות מפלגת השלטון
  

  ?לקראת פיצוץ
  

מנהיגי המפלגה מודעים לכך שבטורקיה 
. פעלה עד היום מדינה בתוך מדינה

האליטה הביטחונית פעלה בטורקיה 
אנשיה זכו תמיד למשרות , כבשלה

וקידומם , נחשקות לאחר שפרשו מהצבא
של קצינים בצבא הטורקי היה תלוי לא 

מדיניות זו . וך הפוליטי שלהםמעט בשי
הבטיחה כי האליטה הצבאית תשמור על 

  .החזון של אטא טורק
  

נחשף מחסן נשק גדול , 2007עוד ביולי 
בביתו של אחד הגנרלים בדימוס של 

חשיפתו של זה הובילה . הצבא הטורקי
לחקירה שהעלתה חשד כבד 

בה חברו , לקונספירציה רחבת היקף
ל את אנשים מהאליטות כדי להפי

  .הממשלה האסלאמית
  

באותו יומן של אחד הגנרלים הקשורים 
לפרשה העיד הכותב כי הצליח להחדיר 
אנשים למפלגת הפיתוח והצדק בתור 

אם הדברים שנחשפו אכן . יועצים
הרי שמדובר בדרך פעולה , אמיתיים

אם הפרטים . נוספת בה נקטו הקושרים
הרי שהממשלה ביקשה , מפוברקים

תיה על כך שהיא נרדפת להדגיש את טענו
  .באופן לא הוגן

  
גוברת , לצד העימות החברתי במדינה

פעילות הטרור בגבולותיה של המדינה 
הטרור הכורדי . ולפרקים אף בתוכה

האכזרי גבה עד כה אלפי קורבנות 
ארגון אל קעידה הצליח אף , טורקיים

הוא לשלוח זרועות אל תוך טורקיה והיה 
ולים אחראי לכמה מהפיגועים הגד

גם ארגוני טרור בעלי . במדינה

  סלאטין סונמאז: צילום. הפגנת ענק נגד מפלגת השלטון
  

והצדק הצליחה לשמור על הרוב שלה בפרלמנט גם  מפלגת הפיתוח
, ול להיבחרהפעם לא יכלו הרפובליקנים למנוע מג. לאחר הבחירות

גול . דתי-חרף הפגנות ענק ברחובות טורקיה וקמפיין תקשורתי אנטי
  .תחום הדתבופתח צוהר להכנסת שינויים חוקתיים , נבחר לנשיא
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אידיאולוגיה שמאלנית פועלים בטורקיה 
ארגון , חשיפתו של ארגנקון. מפעם לפעם

טרור ימני המגדיר עצמו פטריוטי ואשר 
, חבריו באים מקרב האליטות בטורקיה

עשוי להיות הקש האחרון עבור החברה 
  .בטורקיה

  
התחושה הכללית בטורקיה היא כי חבית 

פץ שהלכה והתמלאה בשנים חומר הנ
המאבק . נמצאת על סף פיצוץ, האחרונות
בין הדתיים והחילוניים נתפס , בטורקיה

כרגע בעיקר כמאבק בין מנהיגי המחנות 
זהו גם מאבק על . מאשר מאבק עממי

יותר מאשר מאבק , כוח ושליטה

האליטות הטורקיות . אידיאולוגי
המסורתיות מצויות בשש השנים 

איום ממשי של הרחקה האחרונות תחת 
על , ממוקדי הכוח המסורתיים במדינה

, ידי אליטה חדשה הנוצרת בטורקיה
  .האליטה של מפלגת הפיתוח והצדק

  
אם העימות בין החילוניים והדתיים 

הוא עשוי לגרור את טורקיה לתוך , יימשך
גל של שפיכות דמים שיחייב בכל מקרה 

, אך גם אם לא. את הצבא להתערב
רקי יזדקק לזמן רב כדי הציבור הטו

להסתגל למתיחות בין הדתיים 

ולחשדנות האופפת את כל , והחילוניים
  .מוסדות המדינה

  
  
  

  הערות
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3. Robert Tait, "Three policemen 
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consulate in Istanbul", Guardian, 
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 על פי חשדות השלטונות, רשת הפעילים של ארגנקון
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, משטרו של רוברט מוגאבה בזימבבוואה
נחשב כבר זמן רב למשטר הפועל על זמן 

האינפלציה , העוני הקשה במדינה. שאול
,  כל אלו–ללת והאבטלה הגואה המשתו

הפכו את המנהיג , ביחד עם שלטון מדכא
. הקשיש למטרה בעיני הגוש הדמוקרטי

מצליח מוגאבה לשרוד , למרות זאת
הודות למטרייה דיפלומטית אותה 

  .מספקות מדינות הגוש הריכוזי
  
הועלתה במועצת , 2008 ביולי 11-ב

בריטית -הביטחון הצעה אמריקנית
ת על משטרו של שליט להטיל סנקציו

כאמצעי , רוברט מוגאבה, זימבבוואה
בין . לחץ לייצר שינוי פוליטי במדינה

 אמברגו על מכירת –הסנקציות שהוצעו 
הרוכשת את עיקר , נשק לזימבבוואה

הקפאת נכסיו האישיים של , נשקה מסין
מוגאבה ואיסור שאמור היה למנוע ממנו 

סין  .ממקורביו לנסוע לארצות אחרות
  .סיה החליטו להטיל וטו על ההצעהורו

  
הייתה זו הפעם השנייה בשנתיים 
האחרונות ששתי המעצמות מטילות וטו 

 בפעם הקודמת חברו שתי –כפול 
המעצמות מהגוש הריכוזי על מנת למנוע 
ממועצת הביטחון להטיל סנקציות על 

בשני  .החונטה הצבאית של בורמה
טענו , של בורמה וזימבבוואה, המקרים
ים כי קבלת ההחלטה תיקבע הרוס

תקדים מסוכן בו מועצת הביטחון 
מורשית להתערב בעניינים פנימיים של 

ם אכן "אמנת האו. ם"מדינה החברה באו
אולם המצב , שוללת מעורבות שכזו

בזימבבוואה חורג לדעת האמריקנים 
  ".עניינים פנימיים"והבריטיים מההגדרה 

  
סין ורוסיה לא היו המדינות היחידות 

 שתי הנציגות –תנגדו לנוסח ההצעה שה
דרום אפריקה , האפריקניות במועצה

דרום . התנגדו אף הן להצעה, ולוב
אפריקה היא המדינה האפריקנית בעלת 
, ההשפעה הרבה ביותר על זימבבוואה

גם . בשל היותה שותפת סחר מרכזית
התנגדה בזמנו להטלת , אגב, היא

, נשיא דרום אפריקה. סנקציות על בורמה
התנגד לאורך השנים , בקי'אבו מ'ת

וצידד במציאת , להפעיל לחץ על מוגאבה
פתרון דיפלומטי למשבר הכלכלי 

  .בזימבבוואה

ההחלטה במועצת הביטחון נפלה לקול 
, מצהלות הממשלה בזימבבוואה

שהגדירה את ההצעה כדוגמא לגזענות 
, לטענת דוברי הממשלה. בינלאומית

רקמו האמריקנים והבריטים מזימה 
להדק את הלחץ הכלכלי על אזרחי 
זימבבוואה במגמה להביא להפיכה 

  .צבאית נגד מוגאבה
  

הביעו זעם רב על , האמריקנים מצידם
דוברים אמריקנים הזכירו . הוטו הרוסי
הביעו הרוסים ,  ביפןG8-כי בועידת ה

דאגה עמוקה מהמתרחש בזימבבוואה 
וניתן היה להבין מדבריהם כ הם תומכים 

 .ם נגד משטרו של מוגאבהבנקיטת צעדי
וסיה הייתה ר, על פי דוברים מערביים

אמורה להימנע בהצבעה ולאפשר לה 
שבו , בעקבות הווטו הרוסי. לעבור

ונשמעו קריאות שטענו כי רוסיה אינה 
אמירות אלו . G8-ראויה להיות חברה ב

שטענו כי , זכו לגינוי מצד הרוסים
 סיכמו המנהיגים כי לא G8-בוועידת ה

  .ינה הצעות להטלת סנקציות כלשהןתועל
  

הרקע להצעה במועצת הביטחון הן 
בהן זכה , הבחירות לנשיאות זימבבוואה

על פי הערכת גורמים לא רשמיים נציג 
בסיבוב . מורגן צווינגראי, האופוזיציה

 במרץ 29-שנערך ב, הראשון בבחירות
,  מהקולות47.9%גרף צווינגראי , 2008

. גאבה בהם זכה למו43.2%לעומת 
האופוזיציה טענה כי אנשיו של מוגאבה 
מסתירים את המספרים האמיתיים וכי 
התוצאה האמיתית מעניקה ניצחון 

  .לצווינגראי
  

נקט ,  כך מאשימים באופוזיציה,אבהמוג
, בצעדים לא חוקיים שכללו זיוף קולות

כדי , איום על בוחרים ומעמדים ועוד
. למנוע מצווינגראי לאחוז ברסן השלטון

חר שלא ניתן היה לבצע ספירה לא
הוחלט בזימבבוואה , מדויקת של הקולות

  .להיערך לסיבוב שני של בחירות
  

עוד לפני שנקבע תאריך לסיבוב הבחירות 
מוגאבה נערך במרץ ,  ביוני27- ב–השני 

דוגמת " תקלה"על מנת להבטיח כי 
תוצאות הסיבוב הראשון לא תחזור 

, ציהגל של מעצרים בוצע באופוזי. שנית
, אי עצמורכולל מעצר בית בו הושם צווינג

  .בהאשמות שונות ומשונות

  
 150נרצחו לפחות , לטענת צווינגראי

זאת , מחברי מפלגתו מאז הבחירות במרץ
בנוסף לאלפי פצועים ולרבבות שאיבדו 

אנשי . את בתיהם במהלך הרדיפות
, ומוגאבה, אופוזיציה רבים נרדפו והוכו
את כוחות שנזקק לכסף כדי לשמן 

המשיך להדפיס כסף , הביטחון שלו
ולדרדר את מצבה של זימבבוואה עוד 

  .יותר
  

הודיע צווינגראי כי הוא פורש , לבסוף
מהניסיון להתמודד בסיבוב השני בתואנה 
כי ממשלת זימבבוואה מתנכלת לו 

וכי במצב הזה אין משמעות , ולתומכיו
בסיבוב השני השיג . דמוקרטית לבחירות

 מהקולות בעוד 85%-מוגאבה כ
חרף ,  מהקולות9%-שצווינגראי מקבל כ
והעובדה כי בפועל , פרישתו מהמירוץ

  . מוגאבה התמודד עם עצמו
  
  

עוד לפני שנקבע תאריך לסיבוב 

הבחירות השני מוגאבה נערך 

במרץ על מנת להבטיח כי 

דוגמת תוצאות הסיבוב " תקלה"

גל של מעצרים . הראשון לא תחזור

 אי עצמורצווינגו, יציהבוצע באופוז

  .הושם במעצר בית

  
  קיצור תולדות המשבר

  
. 1980-זימבבוואה זכתה בעצמאותה ב

הכלכלה בזימבבוואה התבססה רבות על 
, חוות הענק בהנהלתם של חוואים לבנים

אשר סיפקו את כל תצרוכת המזון של 
זימבבוואה ואף הפכו אותה ליצואנית 

אולם רפורמה שביצע . מזון מובילה
, נשיא מוגאבה בקרקעות המדינהה

הובילו להפקעת חוות הענק מידי הלבנים 
אנשים , לידיהם של חבריו של מוגאבה
  .בעלי ידע מועט בתחום החקלאות

  
וכלכלת , המשבר לא איחר לבוא
אבטלה . זימבבוואה קרסה במהרה

 – ואינפלציה משתוללת 90%בהיקף של 
לא מעט בשל החלטתו של מוגאבה 

ופן מוגבר כדי לממן את להדפיס כסף בא
היו למרכיבים , הוצאות הממשלה

  .העיקריים של המשבר הכלכלי החמור
  

השנה האינפלציה נמדדת ביותר ממיליון 
ולמעשה איש אינו יודע את , אחוזים

 100שטרות בסך . היקפה המדויק
 בסכום זה ניתן –מיליארד דולר הודפסו 

לקנות בזימבבוואה כיום מצרכי מזון 
ובכוונת הבנק המרכזי של , בסיסיים

  מוגאבה נאחז בכיסאו
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
נחשב כבר זמן רב למשטר , משטרו של רוברט מוגאבה בזימבבוואה

האינפלציה המשתוללת , במדינההעוני הקשה . הפועל על זמן שאול
הפכו את המנהיג , ביחד עם שלטון מדכא,  כל אלו–והאבטלה הגואה 

מצליח מוגאבה , למרות זאת. הקשיש למטרה בעיני הגוש הדמוקרטי
  . הגוש הריכוזילשרוד הודות למטרייה דיפלומטית אותה מספק
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זימבבוואה להחליף את המטבע הרשמי 
יימחקו , לצורך כך. במדינה למטבע חדש

  . אפסים מכל השטרות10
  

במקביל לדיונים במועצת הביטחון אשר 
מתווכת דרום אפריקה בין , נדחו לפי שעה

מוגאבה והאופוזיציה במדינה בהנהגת 
שני הצדדים הביעו . מורגן צווינגראי

אולם , כונות לחלוק את השלטוןבעבר נ
. הויכוח הוא באשר לזהות המנהיג

מפלגתו של מוגאבה דורשת כי הנשיא 
, האופוזיציהבעוד , הנוכחי ימשיך להנהיג

כי דורשת , הנתמכת על ידי המערב
  .צווינגראי יהיה הנשיא החדש במדינה

  
צווינגראי הכריז לאחרונה כי נשיא דרום 

ל לתווך בין אפריקה הוא משוחד ואינו יכו
ודרש למנות , הממשלה לאופוזיציה

. מתווך נוסף על מנת לאזן את התמונה
בקי הצלחות 'למרות שבאמתחתו של מ

בתיווך במספר מדינות אפריקניות ביניהן 
בכל , בורונדי וחוף השנהב, בליבריה

הוא , מ בסוגיית זימבבוואה"הקשור למו
  .נתפס כחבר של מוגאבה

  
כמי שארצו , יבק'אחת הסברות היא כי מ

 14הייתה נתונה לשלטון לבן עד לפני 
מעריך את פועלו של מוגאבה נגד , שנה

תיאוריה . השלטון הלבן בזימבבוואה
אחרת מצביעה על כך שצווינגראי הוא 

ואילו אויביו , מנהיג ארגוני פועלים
בקי בדרום אפריקה הם 'הגדולים של מ

  ].1[מנהיגי ארגונים כאלה 
  

יכה מצד מדינות מוגאבה נהנה מתמ
ובוודאי מצדן של , האיחוד האפריקני

איחוד המכסים של , SADC-מדינות ה
אפריקה הדרומית בו נהנית דרום 

ביוני . אפריקה מדומיננטיות רבה
התקיים במצרים כינוס של מנהיגים 

אשר הביעו את , מהאיחוד האפריקני
שאיפתם להביא לפתרון דיפלומטי 

טיל בעוד שהם נמנעים מלה, לסוגיה
. האשמות באופן ישיר על מוגאבה

 לפי שעה גם את ההאיחוד האפריקני מגב
אשר נאבק כעת , מנהיג סודן באשיר

בהצעה להסגיר אותו לבית הדין 
הבינלאומי בהאג בעוון ביצוע פשעי 

  .מלחמה בדארפור
  

למרות סיכול הצעת ההחלטה במועצת 
זימבבוואה נתונה מזה זמן , הביטחון

הממשל . קציותלשורה ארוכה של סנ
בוושינגטון מוביל את הטלת הסנקציות 

ב וכן "הכוללות הקפאת נכסים בארה
 בכירים ממשטרו של 130-איסור נסיעה ל

סיני על -לאחר הווטו הרוסי. מוגאבה
הודיעו האמריקנים כי , ההצעה האחרונה

, הם מרחיבים את הסנקציות שלהם
במסגרתן ייפגעו כל מי שינסו ליצור 

  . ב" עם מוגאבה בארהקשרים כלכליים
  

ב בוש ציין בהודעה מיוחדת "נשיא ארה
כי במידה ותהיה פריצת דרך במשא ומתן 
בין ממשלת זימבבוואה לאופוזיציה 

ב הראשונה שתפתח את "תהיה ארה
  .ם המדינהארנקה כדי לסייע בשיקו

  

האיחוד האירופי בחן אף הוא את הנושא 
, והטיל מספר סנקציות על זימבבוואה

, גורדון בראון, משלת בריטניהכשראש מ
הוא הקול הרועם ביותר בתחום הביקורת 

גם . על משטרו של הרודן האפריקני
ון האוורד 'עוד בימיו של ג, באוסטרליה

הכינו רשימה של , כראש הממשלה
  .סנקציות אותן כפו על זימבבוואה

  
לסנקציות חלק נכבד בקריסה הכלכלית 

סקו לא זו בלבד שרי, אלו. של זימבבוואה
אלא שלחו את מוגאבה , את הכלכלה

, בזרועות פתוחות לידי הסינים
  .  גוברת מיום ליוםבמדינהשנוכחותם 

  
  הוא עוד יקבור את כולם

  
מצליח להוכיח , 84כבר בן , מוגאבה

 שנים 28יכולת הישרדות מופלאה מזה 
השמועות על סופו . כשליט זימבבוואה

, הקרב כמנהיג נפוצו כבר לפני שנתיים
ולם מוגאבה מצליח בכל פעם למצוא א

העובדה כי רוב העולם . את דרך המילוט
וכן שלכסף , המערבי מחרים אותו

לא משנה , בזימבבוואה כבר אין משמעות
אשר , הציבור במדינה. עבור מוגאבה דבר

נמצא בסיכון גבוה לרעב ולבעיות קשות 
חושש מלהתמרד נגד אנשיו של , אחרות
אלימה שלו לנוכח התגובה ה, מוגאבה

  .כלפי האופוזיציה במדינה
  

הוא , אחד מסודות ההישרדות שלו
התמיכה לה זוכה מוגאבה ממדינות 
. העולם השלישי ומחברות הציר הלטיני

המטרייה הדיפלומטית שהעניקו סין 
דרום אפריקה ולוב למשטרו , רוסיה

העזרה הכלכלית , במועצת הביטחון
ונצואלה ומדינות , סין, מדרום אפריקה

הטון הדיפלומטי של האיחוד , חרותא
, האפריקני וארגונים אפריקניים אחרים

  .את מוגאבה צף מעל המיםמחזיקים 
  

 נמדדה באלפי 2007-שרק ב, האינפלציה
. נאמדת כבר בשבע ספרות, אחוזים

, האופציות שנותרו לאזרחי זימבבוואה
כולל לכוחות הביטחון שפעם זכו לטיפול 

טות מדי מתמע, מפנק יחסית מהממשלה
אולם כל זמן שבנות בריתו של . יום

הוא , מוגאבה תמשכנה לשלוח לו סיוע
ייתכן והנשיא . יוכל להרוויח זמן

האמריקני הבא יבחר להוריד אף הוא 
אזרחי , אם כך יקרה. מהלחץ על המשטר

זימבבוואה יאלצו להמשיך ולהמתין 
לשינוי פוליטי שייחלץ אותם מהתואר 

  ".עולםהמדינה הענייה ביותר ב"
  
  

  הערות
  

1. "Diplomatic Row Over Zimbabwe 
Veto", AP, 12/07/2008 

  משרד ההגנה האמריקני: צילום.  מסרב לפנות את השלטון-בה גאמו
  

הובילו להפקעת , רפורמה שביצע הנשיא מוגאבה בקרקעות המדינה
 אנשים בעלי ,חוות הענק מידי הלבנים לידיהם של חבריו של מוגאבה

וכלכלת , המשבר לא איחר לבוא. ידע מועט בתחום החקלאות
  .זימבבוואה קרסה במהרה
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  במהופך– השאלות שלפניכם. התשובות 20ענו על
 

 מתי פלשה עיראק לכווית,  פלישה שהובילה למלחמת המפרץ הראשונה? . 1
 מה היה שמה הקודם של בורקינה פאסו? . 2
 באיזה תאריך הוטלה פצצת האטום הראשונה על יפן? . 3
 43בבחירות הקרובות בארה"ב יתמודדו הסנאטורים ג'ון מק'קיין וברק אובאמה על נשיאות ארה"ב.  מבין  . 4

 הנשיאים בתולדות ארה"ב,  כמה נבחרו ישירות מהסנאט?
 מתי נחלק חצי האי הקוריאני? . 5
 מה היה חוק "השאל- החכר"? . 6
 מתי התבצעה עסקת חילופי השבויים עם חיזבאללה להשבת שלושת חטופי הר דב? . 7
 מי היה באשיר ג'ומאייל? . 8
 אילו מדינות צפויות לאמץ את האירו כמטבע הרשמי שלהן בשנים הקרובות? . 9

 מהי "הרפובליקה של סאלו"? . 10
 מה פירוש השם "נורווגיה"? . 11
 מהי הממלכה האירופית העתיקה ביותר שמוסיפה להתקיים גם כיום? . 12
באמצע שנות החמישים הוקמה ביפן המפלגה הליברל- דמוקרטית ומיד תפסה את השלטון.  כמה שנים היא  . 13

 החזיקה בו ברציפות?
מהן שלושת השפות המוכרות באופן רשמי הן באיחוד האירופי,  הן באיחוד האפריקני והן ביונאסור ( איחוד  . 14

 דרום אמריקה) ?
 ?1962איזה אמצעי תקשורת מפורסם הותקן בבית הלבן לאחר משבר הטילים של קובה ב-  . 15
 מה שמו של הארגון הלאומני שפעילותו נחשפה לאחרונה בטורקיה? . 16
 איזה אמצעי פריצה מפורסם שב לשימוש בצה"ל בחודשים האחרונים? . 17
 .  איזו מספר ממשלה זו תהיה מאז קום המדינה?60 תוקם ממשלה חדשה בישראל בת ה- 2008בסתיו  . 18
 מי היו החמר רוז'? . 19
 מכמה איים מורכבת אינדונזיה? . 20

תשובות  
 

1 .  2 1990 באוגוסט   
2 . וולטה עילית.  הנשיא תומאס סנקרה הורה על שינוי השם באוגוסט   1984 .  בורקינה פאסו פירושו "הארץ 

ההגונה"  
3 .  6 1945 באוגוסט  ,  על הירושימה.   
4 . שניים בלבד    – 1920 וורן הארדינג ב-  1960 וג'ון פ.  קנדי ב-   .  
5 .  13 1948 באוגוסט  .  בצפון התבסס שלטון קומוניסטי,  בעוד הדרום היה נתון לשורה של מנהיגים 

אוטוריטאריי ם 1987 עד שהתבסס השלטון הדמוקרטי ב-   .  
6 . זהו כינויו של חוק אמריקני,  במסגרתו שלחה ארה"ב אספקה לבנות בריתה במהלך מלחמת העולם השנייה.   

שתי המדינות שזכו לסיוע הנרחב ביותר היו בריטניה וברה"מ,  שקיבלה למעלה מ-  8,500 60,000 מטוסים ו-   
טנקים מארה"ב.   

7 .  29 2004 בינואר  ,  כשלוש שנים ושלושה חודשים מיום החטיפה.   
8 . מנהיג לבנוני נוצרי שהיה מפקד הפלנגות ונבחר לנשיאות לבנון,  בעידוד ישראלי.  ג'ומאייל חוסל בטרם  

הושבע לתפקידו.  יומיים לאחר מכן,  ביצעו הפלנגות את הטבח בסברה ושתילה.   
9 . סלובקיה בינואר   2009 ,  ליטא ב-  2010 2011 ואסטוניה ב-   .  

10  . ממשלת בובות שהקים מוסוליני בצפון איטליה בחסות הנאצים.    
11  . "הדרך הצפונית" או "הנתיב הצפוני".    
12  . דנמרק.  הוקמה ב-   980  .  
13  .  38 1993 שנים.  בבחירות   הפסידה המפלגה על רקע המשבר הכלכלי.  עם זאת,  היא זכתה שוב בשלטון ב- 

1996   ומוסיפה להחזיק בו מאז. 
14  . אנגלית,  ספרדית ופורטוגזית.    
15  . "הטלפון האדום",  קו תקשורת ישיר בין הבית הלבן ולקרמלין   
16  . ארגנקון,  על שם העמק בו חיו בעבר הטורקים המקוריים,  על פי המיתולוגיה הטורקית.    
17  . גשר הגלילים.  דגם של הגשר,  אשר שימש לחציית תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים,  שימש כוח הנדסה  

בתרגול לצליחת נהר הירדן.   
18  . הממשלה ה-   32 .  ממוצע של כ-  22   חודשים לכל ממשלה. 
19  . תנועה קומוניסטית בקמבודיה,  שאחראית למותם של כקרוב ל-   2 70 מיליון קמבודים בשנות ה-  ,  רבע 

מהאוכלוסייה באותן שנים.  ֶחֶמרים הם הקבוצה האתנית הגדולה בקמבודיה,  ורוז' זה אדום בצרפתית.   
אינדונזיה מורכבת מ-  17,508 6,000 איים.  ביניהם כ-   מיושבים. 

 
  
  


