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. עמד במרכז הקמפיין לנשיאות של ברק אובאמה, סיום המלחמה בעיראק ובאפגניסטן

ברה מסודרת של סמכויות ביטחוניות מהכוחות האמריקנים לכוחות בעיראק מתבצעת הע

כדי להגיע , וכעת מבקש אובאמה לתגבר פעם נוספת את מצבת הכוחות באפגניסטן, עיראקיים

הצלחה או כישלון . ו"תנאי בסיסי לתחילת הנסיגה של כוחות נאט, להכרעה במלחמה

ומצטייר , ים נחלש בהתמדה בסקריםישפיעו רבות על מצבו של הנשיא שבינתי, במהלכים אלה

  .אך חלש בצד הביצועי, כיום בתקשורת האמריקנית כמי שמוצלח בנאומים ובתוכניות

  

נסיגה לא . ירדן היא אחת המדינות שיושפעו מההצלחה או הכישלון האמריקני בעיראק

עשויה , בטרם יצליחו העיראקים לשמר יציבות ביטחונית במדינה, מוצלחת של האמריקנים

שני תהליכים , לגרום לזרם נוסף של פליטים לירדן ואולי אף לחדירה איראנית לעיראק

  .המהווים איום על הביטחון הירדני

  

התיקון התקבל במשאל עם . האוסר על בניית צריחים למסגדים, בשוויץ התקבל תיקון החוקה

ות של ארגוני כמו גם התנגד, חרף ההתנגדות של הממשלה והפרלמנט השוויצרים, וברוב משכנע

. הסבורים כי מדובר בתיקון הנוגד את רוח החוקה ואת הרוח השוויצרית, זכויות אדם

וכעת מנסים השוויצרים , ההחלטה הזאת מרחיבה את הקרע ביחסי שוויץ עם העולם המוסלמי

  .כיצד להתמודד עם המציאות החדשה

  

מוצאת עצמה , ל ושנינההמדינה בה השחיתות האלקטוראלית הייתה למש. הפיליפינים, לבסוף

טבח אכזרי שבוצע על ידי מושל מקומי . במערבולת פוליטית קשה מכפי שחוותה במשך שנים

עשוי להפוך לקו פרשת המים מבחינה פוליטית , כנגד משפחתו של מי שביקש להתמודד עימו

מיליציות -המבוססת על משפחות, במדינה ולהוביל לשינוי עמוק בשיטה הפוליטית במדינה

  .ומיותמק

  

בחודש הקרוב יעבור האתר שורה . אתר סיקור ממוקד מציין בימים אלה ארבע שנות פעילות

באופן שיקל על , איגוד כל התכנים באתר תחת תריסר תחומים: שמטרתם כפולה, של שדרוגים

, וגיוון התכנים המתפרסמים בין הגיליונות, אלו המבקשים לחקור לעומק תחום מסוים

  .ווחים חדשותיים ונאומים בולטים במקומות המתאימיםבאמצעות שילוב די

  

ומעיר הערות מועילות על התכנים ועל , ברצוננו להודות לכל מי שמלווה אותנו בשנים אלה

  . פעילות האתר

 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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שנכנסה לשנתה , המלחמה באפגניסטן
. נמשכת, התשיעית באוקטובר האחרון

היא נתפסה כמלחמה , בראשית הדרך
הכרחית ונהנתה מתמיכה ציבורית 

כמו גם בקרב מדינות , ב"מוחלטת בארה
כי , לכל היה ברור. ו וברחבי העולם"נאט

שנשלטה אז על ידי ארגון , באפגניסטן
התוכנית למתקפת נרקמה , הטאליבן

  .הטרור הגדולה בהיסטוריה
  

החיילים האמריקנים ובני בריתם 
הגיעו , קנדה ואוסטרליה, מאירופה

אסיאתית במטרה -למדינה המרכז
 להפיל את שלטון -" לעשות סדר"

הטאליבן ולכונן משטר דמוקרטי 
כמו גם למגר את תשתיות ארגון , במקומו

ההתחלה הייתה . קעידה במדינה-אל
הטאליבן סולק מקאבול – מבטיחה
ובאפגניסטן החלו ליהנות , הבירה

כמותן לא , מזכויות אזרחיות בסיסיות
, היו להם בימי שלטון הטאליבן במדינה

  .אהידין שקדם לו'או בעת שלטון המוג
  

היציאה למלחמה בעיראק וגלי הטרור 
, המשתוללים שם מיקדו את תשומת הלב

. במפרץ הפרסי, כמו גם את הביקורת
כמעט , שנהנתה משקט יחסי, ניסטןאפג

המפנה התרחש . וירדה מהכותרות
 ובתחילת 2005במחצית השנייה של שנת 

שעה שכיסי התנגדות של שאריות , 2006
ביחד עם אנשי אל קעידה , הטאליבן
הגיעו למסה קריטית ועברו , ותומכיהם

, כוחות הקואליציה. מהגנה להתקפה
, שהתרגלו זה מקרוב לשגרה החדשה

  .ו לא מוכניםנתפס
  

הקרדיט . פקיסטן הפכה למטרה אף היא
שניתן לפקיסטן תחת הנהגתו של פרווז 

נוכח העלמת העין של , מושארף היה ללעג
נשיא פקיסטן מתאי הטרור שצמחו 

כוחות . בארצו למימדים אדירים
הטאליבן שהתחבאו בצפון מערב 

ולהשיב , יכלו להתארגן מחדש, המדינה
. בינלאומיתמלחמה נגד הקואליציה ה

הם החלו להפנות את רוביהם גם , בנוסף
, שהצטייר כחלש, נגד המשטר בפקיסטן

אזור , ואף להשיג אוטונומיה בסוואט
שנחשב פעם לאתר נופש מושך בעיני 

והפך , הבריטים בזמן שלטונם בהודו
בה אומצה , למובלעת פונדמנטליסטית

השריעה האסלאמית בצורתה הקיצונית 
  .ביותר

  
  אובאמהעמדתו של 

  
בשבתו בסנאט ובימים הראשונים של 

טען אובאמה כי , הקמפיין לנשיאות
המלחמה בעיראק הייתה טעות 

וכי היה על האמריקנים , מלכתחילה
להפעיל את כל המשאבים כדי להביא 

אובאמה . להכרעה סופית באפגניסטן
-העריך כי מאחר והאחראים לאירועי ה

 בספטמבר היו קשורים אך ורק לאזור 11
מבחינה מוסרית יש , זה של העולם

, ב מחויבות לסיים את הפרשה שם"לארה
המתנגדת , ולהותיר מדינה ליברלית יותר

  .לטרור
  

בחודש מאי השנה החל להגיע גל התגבור 
- בהיקף של כ, הראשון של האמריקנים

לחץ אמריקני על הממשל .  חיילים30,000
הפעם בהנהגת עלי , הפקיסטני החדש
אלמנּה של המנהיגה , אסיף זארדארי

הוביל בסופו של , לשעבר בנאזיר בהוטו
דבר להחלטה פקיסטנית לצאת למלחמת 

  .חורמה בריכוזי הטאליבן
  

אשר נהנה מתמיכה , ארגון הטאליבן
ציבורית די רחבה בפקיסטן בשנים 

החל לאבד תמיכה , הראשונות ללחימה
בשל הפיגועים שביצע בפקיסטן והחשש 

נה המוסלמית של המדי" עיראקיזציה"מ
  .היחידה המחזיקה בארסנל גרעיני

  
התקפות הצבא הפקיסטני החלו להוכיח 

ובהמשך תהיינה להן חשיבות , את עצמן
עצומה במהלכים הבאים של הממשלה 

, תנועת המלקחיים הזו. האמריקנית
שתוקפת את ריכוזי הטאליבן מדרום 
, וממזרח באמצעות כוחות פקיסטניים

היא זו , םוממערב על ידי האמריקני
מתוך , שמבקשים האמריקנים לחזק

אמונה כי היא מסוגלת להביא לסיום 
  .הפרק האפגני בהיסטוריה האמריקנית

  

במהלך נאום שנשא , בסוף חודש נובמבר
הציג , פוינט-באקדמיה הצבאית בווסט

אובאמה את האסטרטגיה שלו בנוגע 
 המילה הציג 4,600הנאום בן . לאפגניסטן

עותו מבקש אובאמה מתווה ברור באמצ
  .להכריע את המלחמה

  
הזכיר אובאמה את הרקע , ראשית

את פיגועי . ליציאה למלחמה באפגניסטן
את התמיכה המוחלטת של , הטרור

את , הקונגרס האמריקני במהלך צבאי
את הפעלת , האישור ממועצת הביטחון
ו לראשונה "סעיף ההדדיות בחוקת נאט

ל צעד שהביא להשתתפות ש, בהיסטוריה
. עשרות מדינות בקמפיין באפגניסטן

אובאמה הדגיש את הצלחת המערכה 
ואת הערכתו כי פתיחת , בראשיתה

החזית הנוספת בעיראק היא זו שמנעה 
  .הכרעה מוקדמת בזירה האפגנית

  
   

התרחש באפגניסטן המפנה 

 2005במחצית השנייה של שנת 

שעה שכיסי , 2006ובתחילת 

, התנגדות של שאריות הטאליבן

 עם אנשי אל קעידה צוותאב

הגיעו למסה קריטית , ותומכיהם

  .ועברו מהגנה להתקפה

  
ההחלטה האמריקנית הנוכחית , שנית

היא להביא לנסיגת הכוחות , בעיראק
תוך , הלוחמים מהמדינה עד הקיץ הקרוב

 חיילים מתוך 35,000-50,000השארת 
ככוח ,  החיילים המשרתים כעת130,000

ות הביטחון שימשיך לאמן את כוח
העיראקים ולספק הרתעה הנחוצה 

המנסים לבנות מחדש , לכוחות הממשל
הכוח שיישאר . את המדינה המרוסקת

ימתין לפינויו שנה נוספת על פי , בעיראק
ובכפוף להתפתחויות , התכנון הנוכחי

  . בשטח
  

תוכניתו של אובאמה להביא להכרעה 
מתבססת על , אסטרטגית באפגניסטן

גברת המאמץ הצבאי ה: שלוש נקודות
השקעה , מצד האמריקנים ובעלות בריתם

בתשתיות אזרחיות וייצוב המצב 
  .בפקיסטן

  
  ו באפגניסטן"הכפלת כוחו של נאט

  
  

, כדי להבין את סדר בניין הכוח במדינה
ערב : כדי להתבונן במספרים הבאים
עמד , כניסתו של אובאמה לבית הלבן

-65,000ו על "סדר הכוחות של נאט
. מחציתם אמריקנים,  חיילים70,000

 חיילים 30,000-תגבורת של יותר מ

  אובאמה יוצא למלחמה
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
 האמריקנית תשע שנים וחודשיים חלפו מאז החלה המשימה

בדיוק אותו פרק זמן שנמשכה המלחמה הסובייטית במדינה , באפגניסטן
זו האמריקנית רחוקה , שלא כמו המערכה הסובייטית. המרכז אסיאתית

על רקע עליה בלתי פוסקת בהתקפות הטרור וביקורת מצד . מסיום
מכריז אובאמה על שליחת , הציבור האמריקני והתקשורת למעשים

הצלחה והתמיכה הציבורית בו תזנק .  נוספים לאפגניסטן חיילים30,000
 של 44-והכהונה הראשונה של הנשיא ה, כישלון. 2012לקראת בחירות 

  .עשויה להיות גם האחרונה שלו, ב"ארה
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העלתה את מספר , בחודש מאי
-האמריקנים השוהים באפגניסטן ל

 ואת כלל הכוחות לסדר גודל של 68,000
לצד האמריקנים ישנם .  חיילים100,000

 4,200,  חיילים בריטיים10,000כיום 
,  חיילים צרפתיים3,100, חיילים גרמניים

 חיילים 2,800- חיילים קנדיים ו2,800
 30,000-כ למעלה מ"איטלקיים ובסה

  .  מדינות40-חיילים מכ
  

 חיילים 30,000-התוספת של כ
עשויה לזכות בתגבור נוסף , אמריקנים

ועידה שתיערך : ו"מצד מדינות נאט
בינואר בהשתתפות מדינות הברית 
תצטרך להחליט האם היא מצטרפת 

צעות תרומה באמ, ליוזמתו של אובאמה
אנדרס פוג , ו"ל נאט"מזכ. של חיילים

ו "העריך כי בנות הברית של נאט, רסמוסן
.  חיילים5,000-10,000יסייעו במשלוח של 

 1,000איטליה כבר רמזה כי תתרום 
ככל הנראה מקרב הכוחות , חיילים

וכעת נותר , המוצבים כעת בלבנון ובבלקן
לראות מה יתרמו שאר המדינות 

  . פגניסטןהמשתתפות בא
  

הכוח האיטלקי באפגניסטן מצא עצמו 
, במרכזה של שערורייה לאחרונה

כשהתברר כי אנשי מודיעין איטלקיים 
שיחדו בעשרות אלפי דולרים את אנשי 

לבל יפגעו בכוחות , הטאליבן בגזרתם
. האיטלקיים המוצבים מזרחית לקאבול

הפרשה נחשפה לאחר שהכוח האיטלקי 
כב מצרפתים והכוח החדש שהור, הוחלף

  .הותקף, שלא היה חלק מהסדר
  

שעד כה קימצו , ו"מדינות החברות בנאט
עשויות להחליט כי , בסיוע לאמריקנים

מאחר " לקפוץ על העגלה"זוהי הזדמנות 
והמחויבות הבינלאומית להגעה להכרעה 

ובכך לקצור את פירות , היא מקסימלית
  ]. 1[הסיוע לאמריקנים בעתיד 

  

 94,000-כיום כהצבא האפגני מונה 
וישנן תוכניות להרחיב את , חיילים

 חיילים 40,000שורותיו בתוספת של 
 השוטרים 93,000זאת בנוסף ל, נוספים

סך כל כוחות הביטחון . הפועלים במדינה
שעשויים לעמוד מול הטאליבן יגיע בסופו 

,  חיילים ושוטרים400,000-של דבר לכ
 אנשי 25,000-בהשוואה ל, כוח עצום

  .בןהטאלי
  

בנייתו של כוח צבאי משמעותי 
מיועדת כמובן למנוע ואקום , באפגניסטן

ולכן , לאחר נסיגת הכוחות המערביים
המהלך האמריקני הנוכחי מיועד להחליש 
, כמה שניתן את כוחם של אנשי הטאליבן

שאומנו , באופן שיאפשר לחיילי אפגניסטן
להתמודד עם , ו"על ידי כוחות נאט

שמים , כבר עתה. 2011-הטאליבן מ
האמריקנים דגש מיוחד על ביצוע 
-סיכולים ממוקדים באנשי הטאליבן ואל

. טים"תוך שימוש בין היתר במזל, קעידה
, התוצאות בחודשים האחרונים הן טובות

וישנן אינדיקציות לכך שכוחות הטאליבן 
כדי , מתקשים לייצר הנהגה צבאית טובה

  .להתמודד עם כוחות הברית
  

בתוכניתו של אובאמה המרכיב השני 
ייצור אסטרטגיה אזרחית , כאמור, הוא

הבולט בתוכנית " הגזר"זהו . באפגניסטן
בכל הנוגע לתשתיות , אפגניסטן. החדשה
היא אחת המדינות המפגרות , אזרחיות

האמריקנים מבקשים . ביותר בעולם
הערים , הגשרים, לשקם את הכבישים

כחלק מהמאבק בגידולי הפרג . ועוד
, עשיית הסמים המשגשגתלצורך ת

יושקעו משאבים רבים בשיקום 
וביצירת משק כלכלי , החקלאות האפגנית

שיגביר את התמיכה הציבורית , חדש
אובאמה הצהיר כי . ו"במשימת נאט

האמריקנים יעבדו בנושא זה בשיתוף 
וישימו דגש , ו והממשלה האפגנית"נאט

מיוחד במלחמה בשחיתות הפוליטית 
  .מדינהוהאזרחית הנרחבת ב

  
עורכת זה ארבע שנים , BBC-רשת ה

. סקרי דעת קהל נרחבים באפגניסטן
מביעים האפגנים , השנה יותר מתמיד

מרביתם . תסכול ופסימיות ביחס למצב
מכירים בכך כי הגעתו של הצבא 

 הייתה התפתחות 2001-האמריקני ב
והטאליבן היה ועודנו האיום , מבורכת

, זאתיחד עם . הגדול ביותר על המדינה
מרמת , האכזבה מהשלטון החדש

השירותים האזרחיים ומהמצב הכלכלי 
השקעה  ].2[נותנים את אותותיהם 

בתשתיות אזרחיות כפי שמתכנן 
  . נראית מתבקשת מתמיד, אובאמה

  
חשוב לציין כי הסקר נערך בחודש 

בטרם תגברו האמריקנים את , פברואר
וכמה , כוחותיהם בצורה ומשמעותית

 שהחל הצבא הפקיסטני חודשים לפני
במתקפה אינטנסיבית על ריכוזי 

, כפי שנראה להלן, התקפה זו. הטאליבן
  .השיגה כבר כמה יעדים

  
  הפקיסטנים תורמים את חלקם

  
הנקודה השלישית בתוכנית אובאמה 

זה אחד , אכן. נוגעת לפקיסטן
מהמרכיבים החסרים באופן בו התמודדו 
האמריקנים עם המלחמה באפגניסטן עד 

התמיכה הלאומית של פקיסטן . הכ
-באמצעות ארגוני המודיעין רבי, בטרור

הביאה למציאות של הזנב , העוצמה שלה
הטרור שמופנה כיום אל . המכשכש בכלב
טרור שעבר פעם אחר , פקיסטן עצמה

פעם את הקווים האדומים של החברה 
לא זכה לתגובה אמיתית , הפקיסטנית

ול מצד הפקיסטנים עד שאלו נאלצו לפע
  .תחת איום אמריקני

  
הספורט הלאומי , פיגוע נגד כוכבי קריקט

פיגועים במרכזי הערים , בפקיסטן
רצח , שהובילו למותם של מאות אזרחים

הפיגועים בהודו שהאחרון , בנאזיר בהוטו
מביניהם כמעט והוביל למלחמה בין שתי 

 -היבשת ההודית -מעצמות הגרעין בתת
ת כל אלו יצרו לגיטימציה ציבורי

  .בפקיסטן למלחמה בטאליבן
  

החלו הפקיסטנים להשיב , באביב האחרון
ובמחיר של , בתוך חודש. מלחמה שערה

הצליח צבא פקיסטן , מאות אלפי פליטים
, לגרש את אנשי הטאליבן מחבל סוואט
-כ.בו הוחלה כאמור השריעה האסלאמית

,  אנשי טאליבן נהרגו בהתקפה זו1,600
א  הרוגים מקרב הצב168לעומת 
עברו הפקיסטנים ,  ביוני16-ב. הפקיסטני

תוך התמקדות , לשלב הבא במלחמה
האזור בו , בדרום חבל וואזיריסטן

הצליחו אנשי הטאליבן למצוא מקלט 
 חיילי 28,500. בשמונה השנים האחרונות

 10,000הצבא מצאו עצמם מול לפחות 

   ובעיראקפילוח הרוגים מקרב כוחות הקואליציה באפגניסטן
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 1,500-שתוגברו על ידי כ, אנשי טאליבן
די לסייע טרוריסטים שזרמו לחבל כ

  .לטאליבן במאבקו
  

שלושת החודשים הראשונים של המבצע 
היו מיועדים בעיקר להתארגנות הצבא 

כדי להפעיל , ולהחלת מצור על האזור
לחץ על המחבלים ובמקביל לאפשר 

 80,000-כ. לאזרחים לעזוב את האזור
  .מהם ניצלו את ההזדמנות ועזבו

  
החלו הפקיסטנים ,  באוקטובר16-ב

בתום חודש . שלב השני במבצעבמעבר ל
 הרוגים בקרב 600-נמנו כ, של קרבות

הטאליבן לעומת עשרות הרוגים בלבד של 
נתונים אלו הביאו את הצבא . הצבא

הפקיסטני להכריז על שליטה במרבית 
ועל מנוסה , היישובים בדרום וואזיריסטן
השלמת . של אנשי הטאליבן להרים

ההשתלטות על השטח זמן קצר לפני 
יאפשר לצבא הפקיסטני , רף הקשההחו

אז יצאו שוב , להיערך לחודשי האביב
אנשי הטאליבן ממקומות המחבוא 

  .בהרים
  

  תגובות לנאום
  

הביע , ביל קלינטון, ב לשעבר"נשיא ארה
מצדו תמיכה במהלך הנוכחי של הנשיא 

החלטתי לפני כמה שבועות . "אובאמה
קלינטון ". שאתמוך בכל החלטה שיקבל

על כי הקדיש זמן רב , ובאמהשיבח את א
חרף , כדי ללמוד את נושא אפגניסטן

הביקורת שהושמעה כלפיו כי הוא פועל 
   ].3[באיטיות רבה מדי 

  
גם במפלגה הרפובליקנית הביעו בדרך 

אך ביקרו , כלל תמיכה בהצהרת אובאמה
: את ההחלטה להגביל את המבצע בזמן

הדרך לנצח מלחמות היא באמצעות "
לא , צון של היריבשבירת כוח הר

, "באמצעות קביעת לוחות זמנים לנסיגה
ון 'ג, הכריז המועמד לנשיאות לשעבר

הכרזה מראש על מועד ]. 4[קיין 'מק
קעידה -הנסיגה תהווה ניצחון לארגון אל
ואנשי , לדעת הסנאטור מאריזונה

הטאליבן ימתינו בסבלנות עד ליציאת 
בטרם יבצעו מהלך , הכוחות האמריקנים

גם , אולם אובאמה כבר הראה. משלהם
שהוא מכיר בכך , בהקשר של עיראק

שלוחות הזמנים הם עניין גמיש המושפע 
כך דחה את מועד . מן התוצאות בשטח
למרות שהבטיח כי , הנסיגה מעיראק

  . חודשים מכניסתו לתפקיד16יתבצע תוך 
  

, הבריטים הכריזו לאחר הודעת אובאמה
, ניםט לפקיסט" מיליון ליש50כי יעבירו 

עיקר . כדי לסייע להם במלחמה בטאליבן
לנוכח זרם , התמיכה דווקא הומניטארית

הפליטים הגדול שנוצר עם הגברת הלחץ 
של הצבא הפקיסטני על ריכוזי הטאליבן 

ראש ממשלת . בצפון מערב המדינה
הכריז על הסיוע , גורדון בראון, בריטניה

הזה לאחר שנפגש עם ראש ממשלת 
מעון ראש הממשלה ב, ילאני'פקיסטן ג
  ].5 [10בדאונינג 

    
  ?בחזרה למדיניות הבדלנות

  
הימשכותה של המלחמה העולמית 

מלחמה שטרם הוכרעה וייתכן , בטרור
ואף לא תוכרע לשביעות רצונם של 

משפיעה על הציבור , האמריקנים
שמחציתו תומך , האמריקני באופן כזה

כבר היום באימוץ המדיניות הבדלנית 
ב עד מלחמת העולם "רהשאפיינה את א

הכריזו ,  מהאמריקנים49% -השנייה 
בסקר שנערך לאחרונה כי הם מעדיפים 

ותאמץ מדיניות , שארצם תעסוק בענייניה
הסקר שנערך על ידי . בדלנית יותר בעולם

אשר אינו מזוהה עם , )PEW(המכון ּפיּו 
הוצג , ב"אף אחת מהמפלגות בארה

- כבו הביעו רק, 2002-בהשוואה לסקר מ
שיעור התמיכה .  תמיכה בבדלנות30%
הוא הגבוה ביותר , על פי המכון, כיום

ב בארבעת העשורים "שידעה ארה
  .האחרונים

  
 מהאמריקנים הביעו 32%, באותו סקר

, תמיכה בהגדלת סדר הכוחות באפגניסטן
 שתמכו בקיצוץ היקף 40%לעומת 
 12% תמכו בישראל לעומת 51%. הכוחות

לצד נתונים . ניםשהביעו תמיכה בפלשתי
נראה כי עיקר העניין של הציבור , אלו

האמריקני כיום הוא הכלכלה הרעועה 

ב מאבדת את "והתחושה כי ארה
, ההגמוניה שלה בעולם לטובתּה של סין

כפי שניכר מתשובות הנסקרים בשאלות 
  ].6[בנושא 

  
יש , 2001כי לראשונה מאז , אם כן נראה

ת לאמריקנים אסטרטגיית יציאה מגובש
האמריקנים מבקשים . מאפגניסטן

בזמן , להותיר את הטאליבן בהלם מסוים
רוב . שאפגניסטן מתחילה להיבנות

הציבור האפגני כבר החל להתרגל לחיים 
כולל לשיפור במצב , שאחרי הטאליבן

. והסיכוי לשיפור הכלכלה, זכויות האדם
, מעברו השני של הגבול עם פקיסטן

ון כי ארג, חלחלה ההכרה זה מכבר
יאהדיסטים 'הטאליבן והארגונים הג

מסכנים את ביטחונה של , התומכים בו
פקיסטן יותר מאשר את ביטחון 

שסבלו , האמריקנים או אפילו ההודים
  .מטרור פקיסטני בשנים האחרונות

  
הניסיון של כוחות הביטחון הפקיסטנים 
לשלוט בארגוני הטרור ולעשות שימוש 

 הוכח, בהם לצורך מימוש מטרותיהם
לנוכח הנחישות הפקיסטנית . ככישלון

נחישות שתוברר , להילחם בטאליבן
הסכימו , לחלוטין רק עם חלוף הזמן

ההודים בעצמם להוריד פרופיל בביקורת 
בנסותם לאפשר , שלהם על פקיסטן

למשטר הדמוקרטי החדש בפקיסטן 
ולעמוד בהבטחות שלו , להילחם בטרור

הודו טרם מחלה לפקיסטנים על . בנושא

: צילום. אובאמה מקבל את פני ארונותיהם של חיילים אמריקנים שנהרגו במלחמה בטרור
  הבית הלבן

  
 במספרים כדי להתבונן, כדי להבין את סדר בניין הכוח במדינה

עמד סדר הכוחות של , ערב כניסתו של אובאמה לבית הלבן: הבאים
תגבורת של . מחציתם אמריקנים,  חיילים65,000-70,000ו על "נאט

העלתה את מספר האמריקנים ,  חיילים בחודש מאי30,000-יותר מ
 ואת כלל הכוחות לסדר גודל של 68,000-השוהים באפגניסטן ל

  . חיילים100,000



 

- 7 - 

והיא , 2008פיגועים במומבאי בנובמבר ה
אולם , מצפה כי האחראים יועמדו לדין

  .היא מוכנה להמתין, לפי שעה
  

האם יצליחו האמריקנים להשיג את 
? היעדים שלהם באפגניסטן ובעיראק

עלו האמריקנים , נראה כי בשתי החזיתות
יש להניח כי הנסיגה . על המסילה הנכונה

אופן נקי האמריקנית העתידית תתבצע ב
, למעשה. עם מיעוט של נפגעים, יחסית

היא , השאלה הנכונה הצריכה להישאל
מה תהיה המציאות בעיראק ובאפגניסטן 

לה שא. ביום שלאחר נסיגת כוחות הברית
  .זו תיבחן על פי מספר פרמטרים

  
הוא מידת ההצלחה , הפרמטר הראשון

- הממשלה השיעית-של השלטון היורש 
לת קרזאי וממש, כורדית בעיראק

 לקיים שלטון מרכזי -באפגניסטן 
מה תהיה , השאלה השניה היא. אפקטיבי

האם תשטפנה . מידת הביטחון האישי
האם תשקענה , המדינות בגלי טרור
השאלה השלישית . 'במלחמת אזרחים וכו

מה תהיה מידת הדמוקרטיה , היא
כמובן שאיש אינו סבור כי . במדינות אלה

מנה בעיראק או באפגניסטן תקו
אולם , דמוקרטיות ליברליות מערביות

ישנה ציפייה לרמה נאותה של שמירה על 
  .זכויות אדם

  
חשים הסונים כי הם אינם , בעיראק כיום

על אף מאמצים של , חלק מהשלטון

מיליוני . האמריקנים לשנות תפיסה זו
סונים כבר ברחו -פליטים עיראקים

והם ירצו לדעת , ירדן וסעודיה, לסוריה
שאיפה לה , כולתם לשוב לבתיהםכי בי

שותפות המדינות המארחות את 
החשש הוא , באפגניסטן. הפליטים

  . משיבה לאחור בכל הנוגע לזכויות אדם
  

היו ככל הנראה , הנשים באפגניסטן
היותה של . המדוכאות ביותר בעולם

-שבטית או רב-החברה האפגנית רב
מהווה סיכון נוסף להתפרצותו , אתנית

טה פנימי מיד לאחר עזיבת של מאבק שלי
  .הכוחות

  
הרי , אם אובאמה ייצמד ללוח הזמנים

 כבר לא ייוותרו כמעט 2011שבשנת 
אם השקט . חיילים באפגניסטן ובעיראק

הרי ששנה לפני , במדינות אלה יישמר
יוכל , 2012הבחירות לנשיאות של 

אובאמה להכריז על הצלחה במלחמה 
א העולמית בטרור במקום בו נכשל הנשי

וככל הנראה גם בהצלחה במישור , בוש
את בחירתו מה שיבטיח , חברתי-הכלכלי

  .המחודשת לתפקיד הנשיא
  

 -או חמור מכך , דחייה נוספת בנסיגה
נסיגה מהירה והתדרדרות ביטחונית 

יהפכו את שד , באחת או בשתי המדינות
המלחמה העולמית בטרור לגורם משפיע 

  .2012-גם ב
   

   
  הערות

  
1. "US envoy: Allies strongly support 
Afghan plan", AP, 03/12/2009 
 
2. "Afghan people 'losing confidence'", 
BBC News, 09/02/2009 
 
3. "Bill Clinton supports Obama's 
Afghanistan decision", AP, 02/12/2009 
 
4. Auburn McCanta, "John McCain's 
confusion over Afghanistan", 
examiner.com, 02/12/2009 
 
5. "UK announces £50 mn for 
Pakistan", ZeeNews.com, 03/12/2009 
 
6. Barry Schweid, "Poll: Isolationism 
soars among Americans", AP, 
03/12/2009 
 
 

  ב"צבא ארה: צילום.  ממתינים לתגבור–חיילים אמריקנים במשימה באפגניסטן 
  

מלחמה שטרם הוכרעה , כותה של המלחמה העולמית בטרורהימש
משפיעה על , וייתכן ואף לא תוכרע לשביעות רצונם של האמריקנים

שמחציתו תומך כבר היום באימוץ , הציבור האמריקני באופן כזה
 -ב עד מלחמת העולם השנייה "המדיניות הבדלנית שאפיינה את ארה

חרונה כי הם מעדיפים הכריזו בסקר שנערך לא,  מהאמריקנים49%
  .ותאמץ מדיניות בדלנית יותר בעולם, שארצם תעסוק בענייניה
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- מלווה את המגמות המתהוות בזירה הגיאו, 2005שעלה לאוויר בדצמבר , "סיקור ממוקד"אתר 

האתר זכה לשבחים . הפך האתר לירחון מקוון ייחודי בעברית, 2007בספטמבר . פוליטית בזמן אמת

  . פוליטית-צוטט במחקרים והצליח להצביע מראש על מגמות בזירה הגיאו, י אקדמיה ומודיעיןמאנש

  

  . לפרסם באתר מאמרים פרי עטם, אנו מזמינים קוראים המעוניינים בכך, כעת

  

אנו מקבלים בברכה מאמרים מקוריים המשיקים לתחומים ,  בראש ובראשונה?על מה אפשר לכתוב

  . רעיונות למאמרים בנושאים אחרים יישמעו בברכה, ם זאתע. אותם אנו נוהגים לסקר

  

יש לשלוח את .  מילה או יותר1,000 מאמר לפרסום צריך להיות בהיקף של ?איך להגיש מאמר

מאמרים ,  לחודש יכנסו לגיליון החודש העוקב15- מאמרים שיתקבלו לפני ה. המאמר בקובץ וורד

   .עוקבלגיליון היכנסו ,  לחודש15- שיתקבלו לאחר ה

  

המחבר מעניק לסיקור ממוקד רשות בלתי חוזרת לפרסם ,  בהגשת המאמר?מה לגבי זכויות יוצרים

והמחבר רשאי , נבהיר כי אין אנו דורשים זכות בלעדית על החומר, עם זאת. את המאמר באתר

גרפים או כל רכיב אחר , מחבר המעוניין לשבץ במאמר תמונות. להוסיף ולעשות ביצירתו כרצונו

יצטרך לספק הרשאה לשימוש בחומר , שזכויות היוצרים עליו עשויות להיות ברשותו של צד שלישי

  באתר סיקור ממוקד מבעל זכויות היוצרים 

  

  . המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל מאמר שיוגש

 
 
 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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מצויה הממלכה הירדנית , משחר הקמתה
הכפפתם של שבטים בדואים . במלכוד

ופלאחים פלשתינים תחת שלטון של מלך 
, ממשפחה שמוצאה בערב הסעודית

מספר . הקנתה לממלכה יסודות רעועים
שהגדולים מביניהם התרחשו , גלי הגירה

 לאחר תבוסת מדינות ערב 1948-ב
 לאחר תבוסה נוספת 1967-ב, לישראל

 עת הגיעו מהגרים עיראקיים 2003מאז ו
הפכו את החברה הירדנית , מכיוון מזרח

בסך הכל נמצאים . למורכבת ומתוחה
 מיליון 2-קרוב ל, בשטחּה של ירדן כיום

- פלשתינים המוגדרים פליטים ולמעלה מ
 90%-כ.  פליטים מעיראק750,000

מהפליטים הפלשתינים מחזיקים 
    .באזרחות ירדנית

  
הירדנית הייתה גם היא הגיאוגרפיה 

למכשול מתמשך בפני הירדנים לפיתוח 
, רוב שטחה של ירדן הוא מדברי. ארצם

והיא סובלת באופן מתמשך ממחסור 
על אף העזרה הישראלית בנושא , במים

למעט רצועת . במסגרת הסכמי השלום
אין לירדן גם , חוף צרה באזור עקבה

  . מוצא לים
  

ן היא מה, ירדן מוקפת במעצמות צבאיות
הגבול הסורי . חשה באיום לאורך השנים

 האירוע –התעורר לחיים מספר פעמים 
הבולט ביותר אירע לאחר אירועי 

 שכמעט הביאו 1970-ספטמבר השחור ב
אשר נמנעה רק , לפלישה צבאית סורית

הודות לאיומים על דמשק מכיוון 
המעצמה העיראקית , ממזרח. ירושלים

ן לטשה עיניה לאיחוד האשמי בזמ
חיה ירדן , ולאחר מכן, המלוכה בעיראק

, תחת צילו המאיים של סדאם חוסיין
איום שהוביל אותה לתמוך בפלישתו 

, הלחץ המצרי בימי נאצר. 1991-לכווית ב
גרר את ירדן למלחמה מיותרת מבחינתה 

בה גם איבדה את השליטה על , עם ישראל
  . יהודה ושומרון

  
 השכנה הישראלית חשודה בעיני, ממערב

הירדנים כמי שמתכננת לבצע טיהור 
בדרך להפוך את , אתני ביהודה ושומרון

אמירות מכיוונם של חברי . ירדן לפלשתין
כנסת בהווה ובעבר כגון אריה אלדד ובני 

או אמירות , אלון מהאיחוד הלאומי
אריאל , שיוחסו לראש הממשלה לשעבר

מותירים את מפלס החרדה הירדני , שרון
הירדני בדבר החשד . ברמה גבוהה

תוכניות ישראליות להפוך את ירדן 
הוביל לשילוח משלחת לירדן , לפלשתין

  ].1[כדי להפיג את חששות המלך 
  

החליטו שלטונות , במסגרת החשש הזה
 פלשתינים בממלכה 40,000-ירדן לשלול ל

כדי למנוע את , את אזרחותם לאחרונה
הצעד הוסבר על . יישובם התמידי בירדן

רדנית בכך שהוא מיועד ידי הממשלה הי
למנוע מישראל לנצל את המצב ולמנוע 

  ].2[מהפלשתינים לשוב לישראל 
  

עת הכריז המלך חוסיין כי , 1988מאז 
ירדן מנתקת עצמה מכל מעורבות עם 

מעוניינים , הפלשתינים ביהודה ושומרון
הירדנים כי ישראל תפתור את הבעיה 
. הפלשתינית ללא מעורבות שלהם בפתרון

 הדבר הוא שבעוד שירדן מעוניינת פירוש
היא אינה רוצה , ליטול חלק במשא ומתן

, לקלוט לתחומה את הפליטים הירדנים
אלא לדאוג ליישובם מחדש בישראל או 

  .במדינה פלשתינית עתידית
  

  פילוג בחברה הירדנית
  

גם ירדן מתמודדת עם , בדומה ללבנון
 –קיומם של שני מחנות נצים במדינה 

. מערבי-בי והשני אנטימער-האחד פרו
מערבי מצדד בשלטון -המחנה הפרו

ב "המלוכני ובקשרים החזקים עם ארה
באופן מסורתי נשען , למעשה. ובריטניה

ביטחונה הלאומי של ירדן על מדינות 
עד לדרגה של האשמות מצד , המערב

מדינות ערביות אחרות בדבר שיתוף 
הדגש . פעולה עם ישראל ועם המערב

, וא על יציבות ושמרנותה, ששם מחנה זה
ומבקש להילחם בכל גורם שינסה להביא 

  .לערעור זה
  

כשהתגברה התחושה כי , 1970בספטמבר 
ף בהנהגתו של יאסר ערפאת מצליח "אש

לבסס אוטונומיה בשטח ירדן ולשגר 
אשר יצרו , משטחה התקפות על ישראל

, בתורן איום על ביטחונה של הממלכה

 10,000 -הגיב המלך חוסיין ביד קשה 
פלשתינים על פי ההערכות נהרגו באותו 

, ורבים אחרים גורשו מהמדינה, חודש
  . ומצאו מקלט בלבנון

  
מערבי פועל לו מחנה -מול המחנה הפרו

חברים בו . מערבי חזק ביותר-אנטי
פלשתינים ואף מהגרים , בדואים
החולמים על הקמת רפובליקה , מעיראק

 ועל חבירה, אסלאמית במקום הממלכה
למדינות הגוש הריכוזי דוגמת איראן 

כוחם של . במלחמה נגד ישראל, וסוריה
על אף , האחים המוסלמים בירדן חזק

כתוצאה . 2007שנחלשו בבחירות 
הועלתה בירדן דרישה , מהיחלשותם

לשנות את חוק הבחירות בטענה כי אינו 
 למגוון ימאפשר ייצוג פרופורציונאל

  .הדעות במדינה
  
   

גם ירדן מתמודדת , בדומה ללבנון

עם קיומם של שני מחנות נצים 

מערבי - האחד פרו–במדינה 

המחנה . מערבי-והשני אנטי

מערבי מצדד בשלטון -הפרו

המלוכני ובקשרים החזקים עם 

-במחנה האנטי. ב ובריטניה"ארה

פלשתינים , מערבי חברים בדואים

החולמים על , ומהגרים מעיראק

הקמת רפובליקה אסלאמית 

  .מלכהבמקום המ

  
הביקורת כלפי הפרלמנט גלשה גם אל 

עד שהמלך , עבר המחנה הליברלי במדינה
עבדאללה נאלץ להכריז על פיזור 

הודיע על תמיכתו , ]3[הפרלמנט 
ברפורמה בשיטת הבחירות ועל הקדמת 

עיקר הביקורת בירדן . הבחירות בשנתיים
, מושמעת כאמור סביב שיטת הבחירות

וח לא הוגן נותנת כ, שלטענת המבקרים
ומונעת בכך , לשבטים הגדולים בממלכה

ייצוג לקבוצות לחץ וארגונים אחרים 
  . בחברה הירדנית

  
המלך כבר הורה למועצה של שרים 
לנסות ולגבש רפורמה בשיטת הבחירות 

מדובר . שתעניק ייצוג מקובל יותר
, מצד אחד. במוקש בעייתי עבור המלך

בשיטה הקיימת היה רוב עצום בפרלמנט 
מצד . והאופוזיציה הוחלשה, תומכיול

הפרלמנט נחשב למושחת ולא מייצג , שני
ובכך משך אש רבה , נאמנה את הציבור

הביקורת , במשך שנים. מצד האזרחים
בעוד המלך , הופנתה כלפי חברי הפרלמנט

  ממלכה במשבר
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
הממלכה ההאשמית מתמודדת עם השלכות המלחמה האמריקנית 

, עליית כוחּה של איראן, דאם חוסיין קריסתו של משטר ס-בעיראק 
שנות האינתיפאדה והמלחמות , מן העבר השני. ובעיה חדשה של פליטים

-הבאישו את ריחו של הסכם השלום הירדני, בהן הייתה מעורבת ישראל
השנה הקרובה עשויה להיות דרמטית . ישראלי בקרב הציבור הירדני

בהיעדר . בעיראקלנוכח דילול הכוחות האמריקנים , עבור הירדנים
תשקע הממלכה במערבולות ביטחוניות חמורות , התארגנות ראויה

  .שישפיעו באורח בלתי נמנע גם על ישראל
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והצעד שלו לפיזור , נתפס כמעל הוויכוח
   .הפרלמנט אף הוסיף להעצמת דמותו

  
ת הבחירות תביא במידה והרפורמה בשיט

ייאלץ , לחיזוק האופוזיציה בממלכה
, המלך להתמודד עם סיטואציה בעייתית
. בתקופה רגישה ביותר מבחינה ביטחונית

יש להניח כי מועד הבחירות , אי לכך
יידחה אל מעבר לארבעת החודשים 

עד שתימצא , בצו המלך, הקבועים בחוקה
  ].4[השיטה איתה יוכלו הירדנים לחיות 

  
ה העיראקית והחשש ההשפע

  מאיראניזציה של יהודה ושומרון
  

ההגירה מעיראק נתפסה בתחילת 
המהגרים .  כחיובית2003-המלחמה ב

הראשונים שהגיעו מעיראק היו בעלי 
ולא נחשבו כמי שמערערים על , אמצעים

אולם מאז גבר זרם . הדמוגרפיה הירדנית
הפליטים ולירדן הגיעו פליטים רבים 

ופפו במחנות פליטים אשר הצט, חסרי כל
ב "ארה. שם שוררים תנאים קשים

מסייעת לירדן במאות מיליוני דולרים 
ובירדן , בשנה לצורך קיום הפליטים

, מקווים כי ברגע שהמצב בעיראק יתייצב
  .יוכלו הפליטים לשוב לבתיהם

  
ירדן מתבוננת בדאגה אל עבר גבולה 

עם הפליטים מעיראק הגיעו גם . המזרחי
שחלקם אף הוציא , יצוניםפעילי טרור ק

המשך המלחמה . לפועל פיגועים בממלכה
מעלה את הסכנה , האמריקנית בעיראק

כי במידה וייכשלו האמריקנים 

, במאמציהם לייצב את המצב בעיראק
כולל , תיאלץ ירדן לספוג גל הגירה נוסף

  . פעילי טרור נוספים
  

 -יציבות בעיראק מעלה חשש מסוג אחר 
רם השתקמה עיראק נסיגה אמריקנית בט
תהפוך את השכנה , מבחינה ביטחונית

. המזרחית לטרף קל בידי האיראנים
העובדה כי בבגדד יושבת ממשלה בהנהגת 

לה קשרים עם בכירים , השיעים
עשויה לגרום לכך שבגבול , איראניים

העיראקי תצטרך ירדן להתמודד עם 
גורמים רדיקליים שיעים אשר יהוו אתגר 

ומו של המשטר מיוחד על המשך קי
  . המלוכני

  
הנשיא אובאמה כבר נקב בתאריכים 

המתוכננת , אפשריים לנסיגה האמריקנית
 תהיה לשנה קריטית 2010שנת . בשלבים

והירדנים יודעים כי עליהם , בעניין זה
להתארגן להתממשות של תסריטים 

למעשה האיום . גרועים מבחינתם
ומציג , האיראני הופך למוחשי יותר ויותר

בצד החשש . ונה של מצור עבור ירדןתמ
ניתן למנות את , מהשינויים בעיראק

כיום במלחמה המצויה , הערעור בסעודיה
  .של ממש עם האיראנים

  
בה , מיקוד המאבק הוא בתימן אומנם

נהנים המורדים השיעים בצפון המדינה 
אולם הסעודים חשים , מסיוע איראני

ובעיקר באזורי , במאבק זה בשטחם
אירועים אלה . ט הגדוליםשדות הנפ

במידה , עשויים להתגלגל גם לירדן

וממשלות תימן וסעודיה תיכשלנה 
במיגור האיראנים ותומכיהם במלחמות 

  .האלה
  

בשל הנוכחות , ביהודה שומרון לפי שעה
נמנעה עלייתו של ארגון , לית"הצה

באופן , החמאס הנתמך על ידי איראן
דומה לניצחונו המוחלט בכל הגזרות 

, תחת המטרייה הישראלית. ועת עזהברצ
מצליחים כוחות , ובסיוע ירדני ואמריקני

הביטחון של הרשות להילחם בריכוזים 
המצויה , בקלקיליה. של החמאס

פשטו , קילומטרים בודדים מהקו הירוק
כוחות הרשות וניהלו קרבות באש עם 

אך הסכנה של , אנשי חמאס ובהצלחה
  .התחזקות חמאסית נותרת בעינּה

  
כיצד תשפיע עסקת , קשה להעריך כעת

על מאזן , אם תצא לפועל, שחרור שליט
. הכוחות הפנימי בקרב הפלשתינים

במידה ובמסגרת השחרור הצפוי ימצאו 
עצמם עשרות או מאות מחבלים נאמנים 

תהיה זו , לחמאס ביהודה ושומרון
, מכרעת אולי, תוספת כוח משמעותית

  .מול כוחות הביטחון של הרשות
  
חשדנות הירדנית בדבר תוכנית ה

ישראלית להפיכתה לאלטרנטיבה למדינה 
מופנית גם כלפי הפלשתינים , הפלשתינית

]. 5[ח "וליתר דיוק כלפי הפת, עצמם
לאחר שהובס , ח מעזה"גירוש הפת

יצר , בקלפיות וברחוב על ידי החמאס
פילוג עמוק בין שתי הסיעות 

בקרב הירדנים התגבר . הפלשתיניות
 הפלשתינים ביהודה ושומרון החשש כי

בשנה . יחפשו לעצמם פתרון אחר
האחרונה חלה התקרבות בין ירדן 

ובכירים ירדנים אף נפגשו עם , לחמאס
הירדנים אף ביצעו . בכירים בחמאס

מהלכי התקרבות מדודים לסוריה 
מדינות המצויות ביחסים טובים , וקטאר

עם איראן ואשר בעבר היו ביריבות רבה 
  .ירדניעם המשטר ה

  
מאלצת , חולשתה ההיסטורית של ירדן

לנסות ולשמור על יחסים , אותה אם כן
על אף . טובים עם כל הגורמים והפלגים

השיוך המקובל של הירדנים לגוש 
היא מתקשה , מערביות-המדינות הפרו

, להזדהות לחלוטין עם הסטטוס הזה
ומקפידה לשמור על ערוצים פתוחים עם 

נוקטים , פיבמבחן הסו. כל הגורמים
הירדנים באמצעים הדרושים לשימור על 

  .יציבותה של הממלכה
  

מבצע עופרת יצוקה העמיד את הירדנים 
 חברי פרלמנט ירדנים שרפו –בפני מבוכה 

ונראה היה , דגלים של ישראל בפרלמנט
כי הציבור הירדני לא יקבל את הגישה 

אשר הטילה , המצרית בתחילת המבצע
לם הניתוח או. את האשמה על החמאס

בשל , הירדני של המציאות הפלשתינית

  ankawa.com: צילום.  מהווים סיכון גובר על המשטר–פליטים עיראקיים בירדן 
  

עם הפליטים מעיראק . ירדן מתבוננת בדאגה אל עבר גבולה המזרחי
ף הוציא לפועל פיגועים שחלקם א, הגיעו גם פעילי טרור קיצונים

מעלה את הסכנה כי , המשך המלחמה האמריקנית בעיראק. בממלכה
, במידה וייכשלו האמריקנים במאמציהם לייצב את המצב בעיראק

  .כולל פעילי טרור נוספים, תיאלץ ירדן לספוג גל הגירה נוסף
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שונה מהניתוח , הקרבה ליהודה ושומרון
  .המצרי או אף הישראלי

  
ח "הירדנים חוששים מניסיון של הפת

 בשל –להשיג הסדר נפרד עם ישראל 
והתנגדות , הפילוג בתוך הפלשתינים

, מ עם החמאס"ישראל לקיים מו
ד מעריכים הירדנים כי ייעשה ניסיון מצ
, הפלשתינים לחתום על הסכם עם ישראל

אשר לא יביא לפתרון רצוי מבחינתם של 
דווקא . סוגיית הפליטים וסוגיות אחרות

הצלחה של החמאס ביהודה ושומרון 
  .עוזרת להקטנת הסיכוי להסדר שכזה

  
המשחק הכפול הירדני מסייע להיווצרות 

הוא ,  מצד אחד-פרדוקס של ממש 
 הפלשתינים מעמיק את הפילוג בקרב

ובכך מונע הסדר למשך שנים בין ישראל 
הירדנים , מצד שני. והפלשתינים

כדי לפתור את , מעוניינים בהסדר שכזה
הבעיות הנובעות מהסכסוך ובראשן 

והביקורת הקשה מבית , בעיית הפליטים
ומחוץ כלפי ירדן על כך שהיא מצויה 

  .עדיין בשלום עם ישראל
  

  שלום בסימן שאלה
  

הישראלית עוסקת בחודשים התקשורת 
האחרונים באופן אינטנסיבי ביחסי 

סדרת המאמרים שעסקה . ישראל וירדן
 שנה 15בהסכם השלום במלאת 

לחתימתם של ראש הממשלה דאז יצחק 
המלך , רבין והמלך הירדני באותם ימים

שרטטה תמונה קודרת במסגרתה , חוסיין
, חשים בירדן כי ישראל מתעלמת מהם

ונו של ראש הממשלה בעיקר תחת שלט
וכי עשויות להיות לכך , הנוכחי נתניהו

השלכות שליליות על יחסי שתי המדינות 
]6.[  
  

התקשורת הישראלית משמשת , למעשה
כמתווכת בין ארמון המלוכה ברבת עמון 
. ובין משרד ראש הממשלה בירושלים

הירדנים מבקשים להעביר את המסר כי 
, קהשלום בין המדינות מצוי במשבר עמו

וכי עשויות להיות לכך השלכות קשות 
אלא אם ישראל , בעתיד הנראה לעין

תבצע מהלכים ומחוות שיסייעו לעמדת 
השלטון הירדני התומך בקיום הסכם 

  .השלום
  

ההתנגדות לנורמליזציה ביחסים , בירדן
מתקיימת כמעט למן הימים , עם ישראל

הראשונים שלאחר החתימה על חוזה 
כמו ,  המקצועיותורוב הגילדות, השלום

מתנגדים , גם אנשי הרוח הירדנים
השמועות שהגיעו ]. 7[להמשך הברית 

מירושלים בדבר תוכניות ישראליות 
הובילו להפגנות , לחפור מתחת להר הבית

ולכעס בקרב הציבור , נוספות נגד ישראל
  ].8[הירדני 

  

עניין ירושלים הוא בעל חשיבות מיוחדת 
, 1967ר עד אשר שלטו בעי, עבור הירדנים

וחשים עצמם עד היום כפטרונים של 
המלך עבדאללה . המסגדים בעיר העתיקה

אף פנה למדינות האיחוד האירופי 
בדרישה כי יכפו על ישראל הקפאה של 

ובירך על , הבנייה במזרח ירושלים
ההצעה השבדית להכריז על מזרח 
ירושלים כבירת המדינה הפלשתינית 

  ].9[העתידית 
  

בצעים הירדנים בתקופה מהלך נוסף שמ
שעשוי לבשר על רצונם , האחרונה

מערבי אל הגוש -להתרחק מהגוש הפרו
הוא הסכם , מערבי במזרח התיכון-האנטי

הסחר החופשי שנחתם בתחילת דצמבר 
ההסכם הזה מאגד ]. 10[עם טורקיה 

האמורים , שורה ארוכה של חוזים
להגביר את היקף המסחר בין שתי 

ת הדיונים על אומנם תחיל. המדינות
הסכמי הסחר החופשי בין הירדנים 

אולם , 2005והטורקים החלו עוד בשנת 
זמן קצר לאחר הרעת , עיתוי החתימה

היחסים בין טורקיה לישראל 
,  ואיראןוההתקרבות הטורקית לסוריה

  .אינו מקרי
  

טורקיה זוכה להכרה בקרב מדינות 
המזרח התיכון כמעצמה וכבעלת תפקיד 

קשריה .  השונים באזורחיובי בתהליכים
, הקרובים למעצמות העולמיות מצד אחד

סוריה , ולמדינות האזור כולל איראן
הופכות את , ובמידה מסוימת ישראל

האופציה הטורקית למושכת בעיני 
  ].11[מדינות ערביות שונות 

  
מעבר ליתרונות , הקשר עם טורקיה

מהווה מעין , הכלכליים המיידיים שלו
ליום שבו תיסוג , ירדןתעודת ביטוח עבור 

קשריה ההדוקים של . ב מעיראק"ארה
, אנקרה עם המשטרים באיראן ובסוריה

מספקים עבור הירדנים אלטרנטיבה 
בהם נעזרו עד , לאמריקנים ולאירופים

  .כה בסוגיות הנוגעות לביטחון לאומי
  

אין פירוש הדבר כי ירדן תוותר על 
 הירדנים נוהגים –התמיכה המערבית בה 

כדי ,  ללכת כל השנים בין הטיפותכאמור
האיום האיראני . לא להכעיס אף אחד

, הופך למוחשי יותר ויותר עבור הירדנים
ועל כן מעוניינים הירדנים בהתקרבות 

אף אם זה עשוי , לטורקים ואף לסורים
להוביל לפגיעה נוספת ביחסים 

  .המעורערים במילא עם ישראל
  

ל בביקורו של הנשיא הטורקי עבדאללה גו
נחתם גם הסכם לביטול הצורך , בירדן

בדומה , בויזות מסע בין שתי המדינות
כך . להסכם שנחתם לאחרונה עם סוריה

תיכונית לפתוחה -הופכת הזירה המזרח
אחד הפרוייקטים . בפני השפעה טורקית

, הכלכליים החשובים של טורקיה בירדן
המדובר בפרויקט . הושק על ידי גול

דולר לחציבת מי  מיליארד 1.4בהיקף של 
המשוועת למקורות של מים , תהום בירדן

]12 .[  

  דיהויקיפ, איססאגם: צילום?  יידרשו לפעולה בקרוב–כוחות הביטחון הירדניים 
  

לנסות ולשמור על , מאלצת אותה אם כן, חולשתה ההיסטורית של ירדן
על אף השיוך המקובל של . יחסים טובים עם כל הגורמים והפלגים

היא מתקשה להזדהות , מערביות-הירדנים לגוש המדינות הפרו
ומקפידה לשמור על ערוצים פתוחים עם , לחלוטין עם הסטטוס הזה

 נוקטים הירדנים באמצעים הדרושים ,במבחן הסופי. כל הגורמים
  .לשימור על יציבותה של הממלכה
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היא החוליה החלשה של , ירדן אם כן
כל אירוע משפיע . לצד לבנון, האזור

אולם עד , עמוקות על יציבות הממלכה
כה הצליחו מלכי ירדן לפעול בעורמה 

לנוכח , ולהתמודד עם כלל האתגרים
התהליכים . תנאי פתיחה בעייתיים

 התחזקותם של – לכל האזור הנוגעים
האיראנים השולחים זרועות לכל מקום 

הנסיגה האמריקנית ; במזרח התיכון
משבר כלכלי כמו זה המתהווה ; הצפויה

הפילוג בקרב ; במפרץ הפרסי
התחזקותם של גורמי טרור ; הפלשתינים

ודאות באשר -אי; בירדן עצמה
, לתוכניותיּה של ישראל וכיוצא באלו

ים להגיע להכרעות יאלצו את הירדנ
  . גורליות בשנה הקרובה

  
  אסטרטגיה חדשה

  
הנושא הראשון בו יצטרכו הירדנים לקבל 

עד . הוא הטרור הפנימי בממלכה, החלטה
דרך ההתמודדות של הירדנים עם , כה

הנושא הייתה פעולה נקודתית נגד כיסי 
שכללה איסוף מודיעין מסכל , טרור

, ףבנוס. ופשיטות על התארגנויות טרור
ביקשו הירדנים להגביל את כוחם של 

אולם כעת , האחים המוסלמים בפרלמנט
הם נאלצים לבצע רפורמה בשיטת 

שתאפשר לאחים המוסלמים , הבחירות
הירדנים גם הקדישו מאמצים . להתחזק

, להידברות עם הארגונים האסלאמיים
כדי , מהאחים המוסלמים ועד החמאס

. לרכך את הפעילות שלהם נגד הממלכה
ייתכן וירדן תידרש להפעיל יד קשה 

או שתסתכן , ביותר על הארגונים הללו
  .בפגיעה נוספת ביציבות הפנימית

  
הוא , הנושא השני שעומד על הפרק

ההשלכות של . ההתחזקות האיראנית
התחזקות זו והנסיגה האמריקנית 

עשויים להוביל להתגברות , המתוכננת
ולהגעת , בעיית הפליטים בעיראק

. איראנית עד לגבול הירדניההשפעה ה
הירדנים יצטרכו למצוא פתרון לחיזוק 

ולמניעת הזליגה של , הגבולות שלהם
, ההשפעה האיראנית לתוך הממלכה

השפעה שעלולה להביא להתנגשויות 
דמים בין זרם המהגרים והפליטים 

  .בירדן לבין כוחות הביטחון" הוותיקים"
  

הנושא השלישי נוגע לישראל 
סכם השלום עם ישראל ה. ולפלשתינים

מעמיד את הירדנים בפני בעיה מול 
האופוזיציה ומול גורמים אחרים בעולם 

מ בין ישראל "התפתחויות במו. הערבי
והפלשתינים גם עשויות להעמיד את 

ולכן , הירדנים בפני בעיות שונות
מעוניינים הירדנים לשמר מסגרת 

כדי , מסוימת של יחסים עם ישראל
סדר נפרד עם שישראל לא תגיע לה

הפלשתינים באופן שיפגע באינטרסים 
  .ירדנים

  
המלך יצטרך להחליט באיזה אופן הוא 
מעוניין לקדם את האינטרסים בזירה 

האם לקיים קשר קרוב יותר עם . הזאת
או שמא דווקא עם הרשות , החמאס

האם להגביר את הביקורת , הפלשתינית

או אולי דווקא לנסות ולבצע , על ישראל
אין ספק שהחלטות .  התקרבותמהלכי

בעניין זה יהיו קשורות קשר הדוק 
להחלטות הירדניות בנושאים האחרים 

  .שלעיל
  

בירדן מבינים כי מכלול האיומים 
, מבית ומחוץ, הביטחוניים על המדינה

אינו מאפשר להם להמשיך ולהלך בין 
העת לגבש אסטרטגיה חדשה . הטיפות

תת גם בישראל יצטרכו ל. ומקיפה הגיעה
בישראל . את הדעת להתפתחויות הללו

כי ירדן היא , נקבע כבר לפני שנים רבות
קרי ישראל תתנגד , מעין חצר אחורית

לכל כוח זר שינסה לפעול מתוך הממלכה 
התעלמות מהמתרחש . ולסכן אותה

עשויה להציב בפני ישראל , בירדן
  .במהירות ישות נוספת עם משטר עוין
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הועמדה למשאל עם ,  בנובמבר29-ב
בשוויץ שאלת בנייתם של צריחי מסגדים 

אשר ,  תמכו באיסור57.5%. בשוויץ
, לתיקון זה אגב. יהפוך לתיקון בחוקה

לארבעה . אין השלכה רטרואקטיבית
, והם יישארו, מסגדים בשוויץ יש צריח

בניית אולם כעת לא ניתן לקבל אישור ל
  .צריח בשוויץ

  
מה שהחל כמאבק מקומי ספק , כך

הפך לעימות בעל גוון , מטעמים אסתטיים
תחילתו של הסיפור לפני ארבע . דתי
עיירה צפון שוויץ בשם וואנגן בי , שנים
.  תושבים4,600בה מתגוררים  , אולטן

בעיירה ביקשו מהגרים טורקיים אישורי 
בנייה להקמת צריח בן שישה מטרים על 

אזרחים בעיירה . גג המסגד שלהם
, התארגנו למנוע את הקמת המסגד

המוסלמים פנו לבית . והבנייה עוכבה
המשפט בשתי ערכאות שונות וקיבלו 

הסתיימה , 2009ביולי . אישור בנייה
  .הבניה

  
כישלונם של השוויצרים הוותיקים למנוע 

וההבנה כי מאבקם , את הקמת הצריח
ם לפנות עודדה אות, אינו מגובה בחוק

. למסלול אחר  הדמוקרטיה הישירה
משאלי העם בשוויץ מאפשרים להביא 

ורבות מההחלטות , לשינויים חוקתיים
יום בשוויץ מתקבלות -הנוגעות לחיי היום

  .במשאלי עם ולא בחקיקה
  

שייתכן , במקביל לוויכוח הספציפי הזה
ונבע רק מהתנגדות מקומית להקמת 

וכה אשר בעיירה הבנויה בבנייה נמ, צריח
החל , חששה לשינוי הצביון והחזות שלה

המאבק בהקמת הצריחים לקבל ממד 
 אנשי הימין יצאו בקמפיין –לאומי 

. ציבורי שקרא לעריכת משאל עם בנושא
המבקשים , על פי החוקה השוויצרית

להעמיד שאלה למבחן הציבור נדרשים 
לאסוף מאה אלף חתימות בתוך שנה 

  .וחצי
  

. להט במהירותהקמפיין הציבורי הת
חשוב להבין שהצריחים אינם עניין דתי 

הצריחים . ולא בכל מסגד יש צריח, גרידא
. מסמלים את כוחו של האסלאם הפוליטי

בעיני . אופי המאבק הוא סמלי, לכן
מל הצריח את מס, הנוצרים-השוויצרים

, התפשטות כוחו של האסלאם בשוויץ

ותומכי הקמפיין בוחרים להבליט את 
עניין הפגיעה בזכויות האדם ובזכויות 

ואת חוסר , נשים בחברות מוסלמיות
רצונם כי דפוסים כגון אלה ימצאו 

  . לעצמם משכן בארצם
  

, המאבק בצריח בעיירה הצפון שוויצרית
לא היה המאבק היחיד בהתחזקות 

 אסרה 2007-ב. גורם המוסלמי בשוויץה
עיריית ברן הקמה של מרכז תרבותי 

שהיה אמור להיות אחד , אסלאמי
  .הגדולים באירופה

  
מספר כרזות של הקמפיין הורדו לאחר 
, שנראה היה כי הדיון גולש לגזענות

ביניהן דגל שוויץ המותקף על ידי טילים 
או נשים המכוסות מכף , בצורת צריחים

. אש בלבוש אסלאמי מסורתירגל ועד ר
ביקשו אנשי הימין לעורר , בכרזות אלה

את הפחדים והחששות של השוויצרים 
קמפיין שהשתלב גם , מפני האסלאם

-בו זכתה ב, בקמפיין הבחירות בשוויץ
מפלגת העם ,  מפלגת הימין2007

ההישג ,  מהקולות29%-ב, השוויצרית
האלקטוראלי הטוב ביותר של מפלגה 

  .  השנים האחרונות90-ץ בכלשהי בשווי
  

גם העובדה שהורדו כרזות בשל חשש 
נוצלה על , מליבוי שנאה גזעית או דתית

ידי ראשי הקמפיין נגד צריחים בשוויץ 
כרזות חדשות החלו . לקידום עניינם

להופיע בשוויץ שטענו כי ניצחון 
יוביל , למוסלמים בסוגייה הזאת

  . לצנזורה
  

, ריחיםההתנגדות לאיסור על בניית הצ
מדגימה עד כמה המאבק בצריחים הפך 

, בקרב המתנגדים לאיסור. למאבק עממי
המנסה כעת למזער , מצויה ממשלת שוויץ

נזקים בעולם המוסלמי ובקרב מדינות 
-על מה שנתפס כצעד אנטי, המערב
עוד כשנקבע תאריך למשאל . ליברלי
היו בפרלמנט השוויצרי כאלו , העם

שייגרם שהביעו חשש מהנזק התמידי 
למדינה הפסטורלית אם תתקבל 

קיבל הפרלמנט , ברוח זו. ההחלטה
לעם , החלטה ברוב של שני שלישים
מדובר . השוויצרי לדחות את המשאל

אך כזו , אומנם בהחלטה סמלית
המצביעה על עמדת הממסד הפוליטי 

  .בשוויץ

  
, קתולים, הממסד הנוצרי על שלל פלגיו
ע הבי, פרוטסטנטים ואורתודוכסים

התנגדות לאיסור וטען כי הדבר רק ילבה 
ויעודד את האסלאם , דתית-מלחמה בין

טענה שהושמעה גם על , הפונדמנטליסטי
גם הקהילה היהודית . ידי ממשלת שוויץ

בשוויץ הביעה את התנגדותה להתפתחות 
בהזכירה כי היהודים מכירים , הזאת

מההיסטוריה הקרובה את ההשלכות 
הפוגעות בחופש שיש לאימוץ של החלטות 

, איסור על הקמת צריחים כיום. הדת
עשוי התגלגל להפרה חמורה יותר של 

גם ארגוני זכויות . זכויות אדם בעתיד
למעט הארגונים הפמיניסטיים , האדם

הביעו , המתנגדים לאסלאם מקפח הנשים
ביקורת רבה על אימוץ האיסור על בניית 

  .צריחים במשאל עם
  
   

 כישלונם של השוויצרים

הוותיקים למנוע את הקמת 

וההבנה כי מאבקם אינו , הצריח

עודדה אותם לפנות , מגובה בחוק

למסלול אחר  הדמוקרטיה 

משאלי העם בשוויץ . הישירה

מאפשרים להביא לשינויים 

ורבות מההחלטות , חוקתיים

יום בשוויץ -הנוגעות לחיי היום

מתקבלות במשאלי עם ולא 

  .בחקיקה

  
  פילוח התוצאות

  
כשהן מפולחות , ת המשאל עצמותוצאו

מציירות תמונה , על פי אזורי ההצבעה
,  קאנטונים26בשוויץ ישנם . מעניינת

, קאנטונים-אשר שישה מהם מכוני חצאי
.  קאנטונים בשוויץ23כך שלמעשה ישנם 

היה רוב ,  הקאנטונים23 מתוך 19.5-ב
הקאנטונים . לאיסור על הקמת הצריחים

נים דוברי הם הקאנטו, שהתנגדו למהלך
רוב . הצרפתית המצויים במערב המדינה

למתנגדים לאיסור נרשם גם בשלוש 
, נווה'ציריך וז, באזל, הערים הגדולות

בהן ישנה אוכלוסייה מוסלמית גדולה 
אשר היטתה את לשון המאזניים , יותר

  .לטובת שלילת משאל העם
  

-על פי מפקד אוכלוסין מ, בשוויץ כולה
בניגוד . מים מוסל4.3%-ישנם כ, 2007

בהן אוכלוסיות של , למדינות אחרות
, מהגרים בוחרות להתרכז באזור מסוים

בשוויץ ישנו פיזור שוויוני של אוכלוסיית 

  מט לצריח
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
נראה כי אף מדינה אינה יכולה להיוותר , 21-בעידן של המאה ה
מוצאת עצמה שוויץ מעורבת במאבקים , בעל כורחּה. נייטראלית לחלוטין

ההגירה . המאפיינים את שאר העולם המערבי והאירופי בפרט
 השוויצרים –ת המשבר הפיננסי והקשרים עם מדינות אחרו, המוסלמית

בפרט , מתחילים להבין כי הישיבה על הגדר הופכת קשה משנה לשנה
  .נוכח ההקצנה החברתית בחברה השוויצרית
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ועל כן באף קאנטון לא , המוסלמים
-מהווה האוכלוסייה המוסלמית יותר מ

ונדיר למצוא ,  מהאוכלוסייה הכללית8%
 10%-יישוב בשוויץ בו חיים יותר מ

  .מוסלמים
  

שונה האוכלוסייה , מבחינה אתנית
המוסלמית מאוכלוסיות דומות בשאר 

מוצאם ,  מהמוסלמים לערך56%. אירופה
והם החלו , ממדינות יוגוסלביה לשעבר

להגיע לשוויץ בעקבות המלחמות בבלקן 
מקדונים , מדובר בבוסנים. בעשור הקודם

המאפיין של . וקוסוברים בעיקר
י מבחינה זו העובדה כ, אוכלוסייה זאת

וכן , אתנית הם קרובים יותר לאירופה
שבשל העובדה כי חיו תחת שלטון 

שהממד , קומוניסטי במשך שנים רבות
המוסלמי בתודעתם הוא קטן בהשוואה 
לאוכלוסיות מהגרים ממדינות ערביות 

,  מהמהגרים הם טורקים20%. לדוגמא
אשר בדרך כלל מצליחים להתערות 

שר בחברה האירופית טוב יותר מא
, כן-על. מהגרים ממדינות ערביות

מהומות מהגרים בשוויץ על רקע דתי הן 
  .נדירות יותר

  
כך מצטיירת תמונה מרתקת בשוויץ 
הנוגעת להתמודדות עם שאלת ההגירה 
מהעולם השלישי ובעיקר מהעולם 

 ההנהגה השוויצרית והממסד –המוסלמי 
תומכים באינטגרציה , השוויצרי בכללו

וכן , ם באופן כלליובקבלתם של מהגרי
בשמירה על זכויותיהם של אלה שכבר 

, ואילו הציבור השוויצרי, היגרו ונקלטו
ובעיקר הציבור החי ביישובים 

מתנגד לכך וחושש , הפריפריאליים
  .לצביונּה של שוויץ

  
-מישלין קאלמי, שרת החוץ השוויצרית

נחשבת למקורבת למדינות , ריי
 2008-ב. מוסלמיות ובעיקר לאיראן

יקרה השרה באיראן ונפגשה עם הנשיא ב
לפגישה . אד'האיראני מחמוד אחמדינג

וספגה , ריי עם כיסוי ראש-הגיעה קאלמי
בעיקר מכיוונם , על כך ביקורת רבה מאוד

שטענו כי , של הארגונים הפמיניסטיים
השרה בגדה בכך בנשות איראן ובמאבק 

-קאלמי. בדיכוי האשה בעולם המוסלמי
י פעלה כך בכפוף ריי טענה להגנתה כ

אך היה זה נדבך נוסף , לכללי הפרוטוקול
בהתרחקות בין הממשלה בשוויץ ובין 
הציבור השוויצרי בסוגיית הקשר עם 

  . העולם המוסלמי
  

שרת החוץ הייתה השושבינה הראשית 
של עסקת גז עם איראן בהיקף של 

ופעמים רבות הגנה על , מיליארדי דולרים
 מדינות יחסיה הקרובים של שוויץ עם

כשנודעו תוצאות משאל . דיקטטוריות
התקשר שר החוץ האיראני מנושאר , העם

מותאקי לעמיתתו השוויצרית להביע את 
  ]. 1[מחאת על התוצאות 

  
היחס המרוכך של הממשלה השוויצרית 

הוא אחד , אל מנהיגי העולם המוסלמי
הגורמים לביקורת הציבורית בשוויץ נגד 

זקוף מי שעוד אפשר ל. האסלאם
את סערת הרוחות הציבורית " לזכותה"

שהתנהלותה לאחרונה תרמה , היא לוב
  .ככל הנראה להצלחת משאל העם

  
  לוב זועמת

  
בנו של , נעצר חניבעל קדאפי, 2008ביולי 

, מועמר קדאפי, המנהיג הוותיק של לוב
קאדפי הצעיר נעצר . על ידי משטרת שוויץ

באשמה כי הזוג היכה , ביחד עם אשתו
אשה טוניסאית , המשרתים שלהםאת 

זוג המשרתים התלונן . וגבר מרוקאי
. במשטרה ונתן את האות לזעם לובי

קדאפי הצעיר ואשתו שוחררו בערבות של 
ועלו על המטוס הראשון , חצי מיליון דולר

 הפגנות –הנקמה לא איחרה לבוא . ללוב
ממשלת לוב ; בלוב מול שגרירות שוויץ

סך , ד דולרהחליטה למשוך שבעה מיליאר
; ]2[מהבנקים בשוויץ , חשבונותיה

  הכרזה השנויה במחלוקת נגד בניית הצריחים
  

ביקשו אנשי הימין לעורר את הפחדים , אסלאמיות-בכרזות אנטי
קמפיין שהשתלב גם , והחששות של השוויצרים מפני האסלאם

מפלגת ,  מפלגת הימין2007-בו זכתה ב, בקמפיין הבחירות בשוויץ
ההישג האלקטוראלי הטוב ביותר ,  מהקולות29%-ב, תהעם השוויצרי

  . השנים האחרונות90-של מפלגה כלשהי בשוויץ ב
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נציגויות של חברות שוויצריות בלוב 
משטרת לוב עצרה אנשי עסקים ; נסגרו

שוויצרים בתואנה שפגה אשרת השהייה 
 חודשי 16-שלהם ואף שפטה שנים מהם ל

, האספקה של נפט לובי לשוויץ; ]3[מאסר 
המהווה כמחצית מהנפט המיובא 

  ].4[היא נפגעה אף , למדינה
  

כפי שהיו השוויצרים עתידים , כל אלו
היו רק המתאבנים בדרך למנה , לגלות

בזמן . העיקרית שתכנן עבורם שליט לוב
 ניסה קדאפי לעורר רעיון G8-כינוס ה

היא מדינת מאפיה , טען,  שוויץ–חדש 
קדאפי אמר כי . אשר מיצתה את עצמה

הגיעה העת לפרק את שוויץ לשלוש 
-י החלוקה הלשונית הפניםמדינות על פ

בו , המערב דובר הצרפתית. שוויצרית
יימסר ,  מהשוויצרים20%-חיים כ
, המרכז והצפון דוברי הגרמנית. לצרפת

 מהשוויצרים יימסר 70%-שם חיים כ
ואילו הדרום דובר , לידי גרמניה

,  מהשוויצרים6%-בו חיים כ, האיטלקית
גם כשנאם מול . יימסר לידי איטליה

ם השמיע את "ללית של האוהעצרת הכ
  ].5[יוזמתו 

  
בזמן המשבר אף הגיעו בכירים שוויצרים 
וביניהם הנשיא כדי להתנצל בפני הלובים 

קדאפי נותר . ולנסות ולהגיע לפשרה
והשוויצרים חשו עצמם , בעיקשותו
מאחר ולוב נושאת כיום . מושפלים

 היא חברה –ם "בתפקידים רשמיים באו
 ועד תחילת 2008במועצת הביטחון מאז 

השנה והיא מכהנת כנשיאת העצרת 
ר "קדאפי עצמו מכהן גם כיו. הכללית

גוף שהולך וצובר , האיחוד האפריקני
  .תאוצה בשנים האחרונות

  
אין תימה כי האיסור על בניית צריחים 

המנהיג . עורר את קדאפי מחדש, בשוויץ
הלובי אמר כי האיסור הזה מעודד גורמי 

אמרנו " יאמרו קעידה שכעת-טרור כאל
והדבר יוביל " לכם שאירופה היא אויבתנו

לגיוס של טרוריסטים חדשים ולגל של 
  ].6[פעולות טרור באירופה 

  
לא רק העולם המוסלמי מגנה , בינתיים

שר החוץ . את החלטת השוויצרים
הצרפתי ברנארד קושנר כינה את 

ואמר כי היא , "שערורייתית"ההחלטה 
אדם סותרת את מגילת זכויות ה

גם הוותיקן צירף גינוי ]. 7[האירופית 
מגבירה "להחלטה בקובעו כי ההחלטה 

את הבעיות של חיים בשיתוף בין 
השמיעו קולם , מנגד]. 8" [תרבויות ודתות

הולנד , גורמים בימין האירופי באוסטריה
ובמקומות אחרים אשר בירכו על 
ההחלטה ואמרו כי הם מצפים לצעדים 

  ].9[כגון אלה גם בארצם 
  

ממשלת שוויץ שוקלת קיום משאל עם 
שישנה את החלטת משאל העם , מחודש
בטענה כי עצם  השאלה , האחרון

שהועלתה מנוגדת לחוקה השוויצרית 
]10.[  

  
  פרשת סודיות הבנקים

  
והכעס על שוויץ , כאילו שהמאבק בלובים

נאלצת , בעולם המוסלמי לא היה מספיק
 שוויץ להתמודד בשנה האחרונה עם בעיה

המסכנת את הביטחון , קשה ביותר
, על רקע המשבר העולמי. הכלכלי שלה

מוצאת עצמה שוויץ כמטרה לביקורת 
מצד מדינות רבות בשל מדיניות הסודיות 

בכל הנוגע למידע על , המפורסמת שלה
, בכפוף לסודיות הזאת. חשבונות בנק

מאפשרת שוויץ שנים רבות של העלמת 
מדינות ב ו"ארה. מיסים בצורה מאורגנת

אחרות החליטו להיאבק בתופעה ולדרוש 
לאחר מאבק בן . שקיפות מצד השוויצרים

ב איימה "ולאחר שארה, כמה חודשים
הגיעו , בהטלת סנקציות על שוויץ

  ].11[הצדדים לפתרון הסוגיה 
  

למרות שלא נודעו פרטים מדויקים על 
התמקדו האמריקנים במידע של , העסקה

 IRS-ה, ליתארשות המיסים הפדר
 52,000שביקשה פרטים על , האמריקנית

חשבונות החשודים כי בעליהם העלימו 
אין מידע מדויק לגבי היקף . מיסים

אך , הכספים המוחזקים בחשבונות אלה
. ברור כי מדובר במיליארדים רבים

ההערכה היא כי הפשרה שהושגה בין 

בהנחה ואכן הניחה , שוויץ לאמריקנים
א תבי, את דעתם של האמריקנים
ותפגע , לחשיפתם של מעלימי מס רבים

באופן בלתי הפיך באמינות הסודיות של 
  .הבנקאות השוויצרית

  
לא מן הנמנע כי , נוכח ההתפתחויות

בשנים הקרובות זרים רבים יבקשו 
, למשוך את כספם מהבנקים השוויצרים

. מס אלטרנטיביים-ולהעבירו למקלטי
החלטה זו עשויה להיות מכה אנושה 

שהבנקאות היא , שוויצריתלכלכלה ה
למרות . אחד הענפים המרכזיים שבו

החלופה של סנקציות מצדה של , זאת
ב ואולי גם מממשלות "ממשלת ארה

  .לא הותירה לשוויצרים ברירות, אחרות
  

  קץ הניטרליות
  

הלחץ בתחום הפיננסי מהווה המחשה 
כי מה שהיה , אחת ולא יחידה לשוויצרים

 -המדיני כך גם בתחום . לא יהיה עוד
העולם היום שונה בתכלית מההסדרים 
. שאפשרו לשוויץ לשמור על נייטראליות

ביקשו השוויצרים לשחק מעין , למעשה
הם קשרו . משחק כפול במשך שנים

קשרים עם מדינות הנחשבות למפירות 
תוך הטיעון , זכויות אדם ודיקטטוריות

כי הם מעוניינים ביחסים טובים עם כל 
ועידות בינלאומיות הם אירחו . העולם

". השתלבות במקום דחיקה לשוליים: "בשלט כתוב. גנה בציריך נגד תוצאות משאל העםהפ
  ויקיפדיה, מקאויגליה: צילום

  
, גם הקהילה היהודית בשוויץ הביעה את התנגדותה להתפתחות הזאת

בהזכירה כי היהודים מכירים מההיסטוריה הקרובה את ההשלכות 
יסור על הקמת א. שיש לאימוץ של החלטות הפוגעות בחופש הדת

עשוי התגלגל להפרה חמורה יותר של זכויות אדם , צריחים כיום
למעט הארגונים הפמיניסטיים , גם ארגוני זכויות האדם. בעתיד

הביעו ביקורת רבה על אימוץ , המתנגדים לאסלאם מקפח הנשים
  .האיסור על בניית צריחים במשאל עם
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אך ביקשו שיתייחסו אליהם כאל , רבות
  .מדינה שנושאים אלה אינם נוגעים לה

  
השוויצרים מחזיקים בצבא מקצועי ויש 

עובדה שאפשרה , בשוויץ שירות חובה
השוויצרים . להם גם לפתח תעשיית נשק

שמרו את עצמם מחוץ למלחמת העולם 
בזמן שקיימו קשרים כלכליים , השנייה
הניסיון הזה של . רמניה ההיטלראיתעם ג
וניסיון , נקיטת עמדה מצד אחד-אי

, להפיק מכך את מירב הרווחים מצד שני
דומה שאינו מתאים למציאות של המאה 

  .21-ה
  

הכלכלה העולמית מאמצת דפוסים של 
מהפכת המידע הפכה את . גלובליזציה

הלקח מסיפור . העולם לכפר גלובאלי קטן
על רקע משבר , בנקהחסיון על חשבונות ה

מלמד עד כמה המחשבה , עולמי קשה
השוויצרית באשר לניתוק מתהליכים 
עולמיים אינה עומדת עוד במבחן 

תגובת העם השוויצרי . המציאות
, להשפעה הגוברת של האסלאם בארצם

המדינה בה נכתבו , מלמדת כי גם שוויץ
פרקים מהחשובים ביותר בכל הנוגע 

כללים אלה עשויה להפר , לזכויות אדם
  .כשהיא חשה מאוימת

  
העולם כולו מבקש להתכנס בתוך 

ם וגופים "לצד האו. לאומיות-מסגרות רב
פועלים כיום האיחוד , עולמיים אחרים

, ר בדרום אמריקה"יונאסו, האירופי

האיחוד , א בצפון אמריקה"נאפט
, האפריקני ועוד שלל ארגונים שונים

המורכבים ממדיניות קטנות כגדולות 
, שוויץ. כירות ביתרונות ההתאגדותהמ

מנסה להמשיך , השוכנת בלב אירופה
 22%-בעוד ש, ולשמור על הייחודיות שלה

הם עובדים המגיעים , מאוכלוסייתה
  .בעיקר מהאיחוד האירופי, מחוץ לשוויץ

  
הניסיון השוויצרי שלא לנקוט עמדה 

, גושית-בעולם בו מתנהלת מלחמה בין
ומה הטבעי בין הגוש הדמוקרטי ששם מק

של שוויץ ובין הגוש הריכוזי איתו 
, מקפידה שוויץ לשמור על יחסים טובים

מסתבר אף הוא ככזה שאינו עומד במבחן 
המאבק המוזר שמנהלת לוב . המציאות

כמו גם , בשוויץ הוא הוכחה לכך
האיומים בדבר גל של פיגועי טרור 
בתגובה על אימוץ האיסור על בניית 

  .צריחים
  

 כי שוויץ תצטרך לוותר על אין זה אומר
הנייטראליות שלה בכל הנוגע למלחמות 

אולם ברור הוא כי בעולם שבו , של ממש
ניכרת ההשפעה של תהליכים במקום 

לא תוכל , אחד על אזור אחר של העולם
. שוויץ להישאר מחוץ לגופים בינלאומיים

, הצטרפות לאיחוד האירופי, כך לדוגמא
ס במשך אפשרות שעמדה מחוץ לקונצנזו

זוכה למחשבה שנייה בקרב מספר , שנים
  .גדל והולך של אנשים

  

השנה האחרונה פגעה בכלכלה 
ועוד מוקדם מכדי להעריך , השוויצרית

את עומק ההשפעה של הפגיעה בחיסיון 
הבנקים או של הקרע עם העולם 

שוויץ תיאלץ בקרוב , כך או כך. המוסלמי
לקבל החלטות דרמטיות הנוגעות למודל 

  .פוליטי שפועל בה מאות שנים-ניהמדי
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1. "Iranian FM Slams Swiss Minaret 
Ban, Warns of Rising Islamophobia", 
Jerusalem Post, 05/12/2009 
 
2. "Libya to Withdraw Assets From 
Swiss Banks: Report", AFP, 11/10/2008 
 
3. "Swiss Businessmen Are Jailed on 
Visa Offences", AFP, 02/12/2009 
 
4. "Libya 'Halts Swiss Oil Shipments'", 
BBC News, 24/07/2008 
 
5. Ian Sparks, "Now Colonel Gaddafi 
Wants to 'Abolish' Switzerland: Dictator 
Files Bizarre Motion With the U.N", 
daily Mail, 03/09/2009 
 
6. "Swiss Minaret Ban Reversal Vote in 
Pipeline", Reuters, 06/12/2009 
 
7. "Condemnation Follows Swiss Voter 
Approval of Minaret Ban", VOA News, 
30/11/2009 
 
8. "Vatican and Muslims Condemn 
Swiss Minaret Ban Vote", BBC News, 
30/11/2009 
 

  שם. 9
  

  שם. 10
  

11. "U.S., Swiss Nail Deal on Secret 
Bank Accounts", AP, 12/08/2009 
 
 
 

.  הופעתה בטהרן עוררה סערה-ריי -קאלמי, אובאמה עם שרי החוץ ובהם השרה השוויצרית
  הבית הלבן: צילום

  
נחשבת למקורבת , ריי-מישלין קאלמי, שרת החוץ השוויצרית

 ביקרה השרה באיראן 2008-ב. מיות ובעיקר לאיראןלמדינות מוסל
לפגישה הגיעה . אד'גיונפגשה עם הנשיא האיראני מחמוד אחמדינ

בעיקר , וספגה על כך ביקורת רבה מאוד, ריי עם כיסוי ראש-קאלמי
שטענו כי השרה בגדה בכך , מכיוונם של הארגונים הפמיניסטיים

  .סלמיבנשות איראן ובמאבק בדיכוי האשה בעולם המו
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המערכת הפוליטית בפיליפינים נחשבת 
לאחת המערכות המושחתות ביותר 

מתקיימת דמוקרטיה , לכאורה. בעולם
עת הודח הדיקטטור , 1986במדינה מאז 

שביחד עם אשתו שדד , פרדיננד מרקוס
הפוליטיקה , בפועל.  את אוצרות המדינה

 קרוב למאה המקומית במדינה בה חיים
מוכתבת על ידי חמולות , מיליון בני אדם

 200-250-על פי הערכות כ, פוליטיות
אשר משתלטות על עמדות הכוח , במספר
ועד לפקידות , מתפקיד הנשיא, השונות

  . הנמוכה במחוזות המרוחקים
  

, חמולות אלה מצוידות בממון רב
המשמש אותם להענקת שוחד בחירות 

מגיע ישירות חלק מהכסף . באופן גלוי
ותומכי החמולות , מהקופה הציבורית

מספר כלי . מתוגמלים בהתאם לתמיכתם
הנשק הבלתי חוקיים במדינה מוערך על 

רובם , ידי המשטרה ביותר ממיליון
חלק . בשירותם של המיליציות

מהמיליציות הללו הן ארגוני הטרור לכל 
הן פועלות בדרום המוסלמי . דבר ועניין

אף מונהגות ישירות של המדינה וחלקן 
  .על ידי המשפחות הפוליטיות

  
ההגמוניה של המשפחות החזקות נשמרת 
הודות לסיוע מצד כוחות הביטחון 

באזורים . ומערכות השלטון האזרחיות
, בהן פועלות יותר ממשפחה אחת

מתרחשות לא אחת התנגשויות דמים 
המשמעות של הפסד . סמוך לבחירות

שר מקור א, בבחירות נוגעת לכל המשפחה
. פרנסתם מאוים על ידי המשפחה היריבה

קצר , אם כן, הדרך להתפרצות אלימה
  .ביותר

  
  טבח במאגינדנאו

 
היא ככל הנראה , משפחת אמפטואן

המשפחה הפוליטית החזקה ביותר במחוז 
האוטונומי המוסלמי מאגינדנאו שבדרום 

אנדאל , אבי המשפחה. הפיליפינים
 מאז מכהן כמושל המחוז, אמפטואן האב

בניו נושאים אף הם בתפקידים . 1998
 ראשי 18בסך הכל ישנם . בכירים באזור

המשתייכים , ערים ברחבי המחוז
  .למשפחה

  
עומדת משפחה , מול משפחת אמפטואן

,  משפחת מאנגודאדאטו-פוליטית אחרת 
, כמו משפחת אמפטואן היריבה, החברה

משפחת ". לאקאס"במפלגת השלטון 
ף היא בכמה מאנגודאדאטו אוחזת א

ובן , תפקידים פוליטיים חשובים
החליט להתמודד , המשפחה אסמעיל
  .2010-לתפקיד המושל ב

  
המתיחות בין המשפחות הובילה לא אחת 
את הנשיאה גלוריה ארויו להתערב 
. אישית על מנת לתווך בין הנצים

על פי טענת היועץ , במסגרת התיווך
, גבריאל קלאודיו, הפוליטי של ארויו

 כי אף חבר ממשפחת הוסכם
מאנגודאדאטו לא ינסה להתמודד על 
משרת מושל המחוז מול משפחת 

משפחת אמפטואן נחשבת ]. 1[אמפאטואן 
והיא זו שעזרה , למקורבת לנשיאה ארויו

-לנשיאה לנצח במחוז הבחירה הזה ב
  .2007- ובבחירות לקונגרס ב2004

  
בשטח השייך ככל ,  בנובמבר השנה21-ב

הופעל דחפור , פטואןהנראה למשפחת אמ
יומיים . לצורך כריית בור עמוק באדמה

לאחר מכן תתברר מטרת הבור 
 קבר המוני למשפחת –המצמררת 

  . מאנגודאדאטו ותומכיהם
  

אסמעיל מאנגודאדאטו הזמין באותו 
 עיתונאים כדי שיסקרו את הרגע 37בוקר 

. בו יירשם להתמודדות על תפקיד המושל
ו בנות אל שיירת העיתונאים הצטרפ

 בני אדם 50-והשיירה מנתה כ, המשפחה
אסמעיל אמר . שנעו בשישה כלי רכב

, לעיתונאים כי קיבל איומי רצח מיריביו
ולכן סבר כי הזמנתם לאירוע תבטיח כי 

נשות המשפחה נשלחו . דבר לא יקרה
להרשמה מתוך הנחה כי אלה המאיימים 

, במהרה. על אסמעיל לא יפגעו בנשים
  . כשגויה וטראגיתהתבררה הנחה זו 

  
אסמעיל עוד הספיק לקבל מאשתו הודעת 
טקסט בה סיפרה כי זיהתה חברים 

אך בכך , במשפחת אמפטואן כחוטפים
באותה שיירה נע . הסתיים הקשר ביניהם

שלא היה קשור למטרת , רכב נוסף
אשתו ושלושה ,  פקיד ממשלתי–הנסיעה 

שעשו דרכם לבית החולים , חברים שלו
  .בטעותונקלעו למקום 

  
 בני אדם חמושים עצרו 100-לא פחות מ

את השיירה כמה קילומטרים לפני היעד 
כל יושבי שבעת רכבי השיירה . שלה
האכזריות של החוטפים הייתה . נחטפו

 אשתו של אסמעיל -כמעט בלתי נתפסת 
 איברי המין -חוותה גורל אכזרי במיוחד 

טה ויריות 'שלה הושחתו באמצעות מאצ
כדור , רגליה נכרתו,  נעקרועיניה, אקדח

החוטפים כרתו ]. 2[נורה לתוך פיה 
על . אנסו את נשות השיירה ועוד, ראשים

אחת מהנשים אף , פי אחד הדיווחים
הדחפור הממשלתי ]. 3[הייתה בהריון 

אולם ,  גופות לפחות בתוך הבור57קבר 
, בטרם הספיק להסתיר את הראיות

והטבח , איתר אותו מסוק משטרתי
  .נחשף

   
 בני אדם חמושים 100-לא פחות מ

עצרו את השיירה כמה 

כל . קילומטרים לפני היעד שלה

יושבי שבעת רכבי השיירה 

האכזריות של החוטפים . נחטפו

 -הייתה כמעט בלתי נתפסת 

אשתו של אסמעיל חוותה גורל 

  .אכזרי במיוחד

  
, נראה כי כל העיתונאים בשיירה נרצחו

אים הטבח הגדול ביותר של עיתונ
בהיסטוריה על פי הארגון עיתונאים ללא 

שאנשיו סברו תחילה כי מדובר , גבולות
מאחר ונוצר , "בלבד" עיתונאים 12-ב

קושי רב לזהות את הגופות המושחתות 
לפחות ארבעה בני אדם הצליחו ]. 4[

ויוכלו לשמש כעדים , להימלט מהטבח
  .במשפט של משפחת אמפטואן

   
והצבא , וןמשטר צבאי הוכרז באזור האס

קיבל הוראה לפרק את כל המיליציות 
החמושות ולהביא את האחראים לטבח 

. ר נפרסו בשטח"מספר גדודי חי. לדין
, כמה מבני משפחת אמפטואן נעצרו

וכעת , הוטסו למנילה וגורשו מהמפלגה
  .הם ממתינים למשפטם

  
 –המום מהאסון , אסמעיל מאנגודאדאטו

, וחוץ מאשתו נרצחו גם שלוש מאחיותי
 ניגש להשלים את -דודתו ועורכי דינו 

,  בנובמבר27-ההרשמה שלו לבחירות ב
בהצהירו כי דבר לא יעצור אותו 

יש הממתינים בפיליפינים . מלהתמודד
לראות כיצד תגיב משפחת 

נקמת . לנוכח הפגיעה בה, מאנגודאדאטו
דם וקרב חמולות הם עניינים מקובלים 
 בדרום המדינה ומכונים בניב המקומי

שרבים , ובני משפחת אמפטואן, "ִרידֹו"
עשויים , מהם עצורים על ידי הממשלה

השחיתות . לעמוד בפני נקמה שכזו
שבקרב , הפוליטית הגיעה למדרגה כזו
אותרו , מאת החמושים שהשתתפו בפשע

הצבא באזור קיבל . גם שוטרים מקומיים

  המשפחות הפוליטיות
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
, שנים רבות של דיקטטורה בפיליפינים תחת שלטונם של הזוג מרקוס

 שהעניקה מידת , שנים בשיטה דמוקרטית למראית עין23הוחלפו לפני 
תוצר לוואי בלתי נמנע של . מה של חירויות אך נותרה מושחתת כקודמתה

שהביאה בחודש שעבר לאחד , התנהלות זו היא אלימות פוליטית קשה
  .ממעשי הטבח המחרידים בתולדות הפיליפינים



 

- 18 - 

, הוראה לוודא כי לא יתבצעו נקמות דם
  .פים בטבחמנסה לאתר את כל המשתת

  
משפחת אמפטואן אף ניסתה להטיל את 
, האשמה בטבח על ארגוני הטרור
, האשמה שנדחתה בבוז על ידי הממשלה

משפחת מאנגודאדאטו וארגוני הטרור 
, המתרכזים בדרום המדינה, עצמם

מזוהים עם אל קעידה וחולמים על 
. התנתקות מוסלמית מהמדינה הקתולית
, במסגרת המאבק המוסלמי לעצמאות

כבר נהרגו עד כה , 70-שהחל עוד בשנות ה
  .  בני אדם150,000-כ
  

  2010-הבחירות ב
  

הציבור בפיליפינים הגיב בזעם ובכאב רב 
התקשורת . לנוכח האירוע המחריד

, שספגה כאמור מכה אנושה, במדינה
פועלת בימים אלה להטיל לחץ רב על 
הממשלה כדי להביא לרפורמות 

ט על מרחיקות לכת בניסיון להשתל
צעד ראשון במאבק . השחיתות הגואה

הוא הגדרתן של המשפחות הפוליטיות 
  .כמשפחות פשע

  
הוא כי הטבח , החשש כיום בפיליפינים

המחריד יהיה רק סיפתח אלים לשנת 
בה לצד תפקיד הנשיאות , הבחירות

יועמדו לבחירה תפקיד מושלים 
כ "בסה, ותפקידים פוליטיים נוספים

.  פוליטיות משרות18,000-קרוב ל
בהתחשב בתרבות הפוליטית במדינה 
, ובזעם על אירועי החודש האחרון

התנגשויות אלימות עשויות להפוך 
  .תכופות ואלימות יותר ויותר

  

נראה כי מערכת הבחירות לנשיאות 
המתוכננת לחודש מאי בשנה , הפיליפינים

. עשויה להידחות בשל הטבח, הבאה
 הצעה אחרת עלתה לקיים את הבחירות

לתפקיד המושל במאגינדנאו ובמקומות 
בנפרד משאר , בעייתיים אחרים

כדי לאפשר לכוחות הביטחון , הבחירות
  . פרס ולמנוע אלימות פוליטיתהתל
  

אינה יכולה , הנשיאה גלוריה ארויו
להתמודד בבחירות בשל הגבל חוקתית 

אולם מאחר . על מספר הקדנציות שלה
וארויו משתייכת למשפחת מאקאפאגאל 

 אביּה היה הנשיא התשיעי של –חזקה ה
ובני משפחה נוספים אוחזים , המדינה

 מבקשת ארויו להתמודד -בעמדות מפתח 
על תפקיד בקונגרס הפיליפיני מתוך 

. ר הקונגרס"שאיפה לזכות במשרת יו
 פעם נוספת שחשףעל רקע הטבח , צעד זה

השחיתות את היקף בפני העולם 
קשה זוכה לביקורת , הפוליטית במדינה

  ].5[בקרב אישים פוליטיים במדינה 
  

ייצג את מפלגתה של , 2010בבחירות 
, ילברטו תאודורו' ג,ארויו שר ההגנה שלה

בנּה של , אולם נראה כי בנינו אקינו
 של הפיליפינים קוראסון 11-הנשיאה ה

מאחר , הוא המועמד המוביל, אקינו
. והטבח פוגע בתמיכה במפלגת השלטון

, תחילת אוגוסטמאז מותה של אמו ב
מתמיכה " נֹוינֹוי"המכונה , נהנה בנינו

 בסקר שנערך 60% –ציבורית נרחבת 
בנינו , וניור'אביו של בנינו ג]. 6[בספטמבר 

היה סנאטור שנרצח על ידי אנשיו , האב
לאחר , 1983-של פרדיננד מרקוס ב

שהוביל את הביקורת הליברלית על 
  .משטרו

  

  עתיד לא ברור
  

ת האלימה והמושחתת המסורת הפוליטי
מונעת , מזרח אסיאתית-במדינה הדרום
הגולה הגדולה של . ממנה להתפתח

 מיליון אנשים 10מעל , הפיליפינים
, המועסקים במגוון רחב של מקצועות

, הביתהממשיכה לשלוח ממון רב 
ובפיליפינים מערכת החינוך נהנית 

הטרור בדרום . נדיביםמתקציבים 
ות על והשתלטות המשפחות הפוליטי

  .עוצרים תוכניות פיתוח רבות, משאביּה
  

על אף הפופולאריות של בנינו אקינו 
והעובדה כי הוא בא ממשפחה התומכת 

מדובר בסופו , בליברליזציה של המדינה
, של יום בעוד משפחה פוליטית חזקה

רק . שתעשה לביתה על חשבון הציבור
, שינוי דרמטי של המערכת הפוליטית

דרך המלחמה , רותמשינוי שיטת הבחי
בשחיתות ועד הגבלת השתתפות של 
מספר חברים מאותה משפחה 

תוכל , בהתמודדות על משרות ציבוריות
  . פתח ליציאה מדרך השחיתותלבסס

  
ייתכן והטבח בדרום המדינה יהיה 

שיעניק גיבוי , האירוע שיביא למפנה
. ציבורי למי שיבקש לבצע את הרפורמות

המלקקת , נראה כי התקשורת במדינה
, את פצעיה לאחר רצח עשרות העיתונאים

תפעיל לחץ כבד על הממשלה לאמץ את 
עד שהרפורמות . השינויים המיוחלים

נראה כי אזרחי הפיליפינים , הללו יתבצעו
ימשיכו לשלם את מחיר השיטה בכיסם 

  .ולעיתים אף בחייהם, הפרטי
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 18,000-כ קרוב ל"בסה, תפקיד מושלים ותפקידים פוליטיים נוספים
  .משרות פוליטיות
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  יפורסם בגיליון הבא פזורתלתהפתרון 

, בתפזורת שלפניכם מסתתרים
, באלכסוןאו במאונך , במאוזן

,  במהופךמימין לשמאל או
 50שמות המשפחה של מנהיגי 
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