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בה , הייתה אחת מנקודות השיא של המלחמה הקרה השנייה, 2008-המלחמה בגיאורגיה ב

המלחמה ההיא קבעה מספר כללים ביחסים בין המעצמות באשר . עוסק האתר למן הקמתו

, מ לשעבר"לתחומי ההשפעה של המעצמות או מידת המחויבות האמריקנית למדינות ברה

  .רוסית באזורהמתנגדות להגמוניה ה

  

רוסיה הצליחה להשיג את מטרתה . נבחנת אותה מלחמה בפרספקטיבה של זמן, שנתיים אחרי

אזור ההשפעה שגם האמריקנים , העיקרית והיא סימון גבולות החצר האחורית החדשה שלה

שם קיוו מחוללי מהפכת הוורדים כי המדינה הקומוניסטית , בגיאורגיה. והאירופים מכירים בו

נראה כי חלומות הדמוקרטיה הוקפאו לפי שעה וכעת , תהפוך לדמוקרטיה משגשגתלשעבר 

  .לפי החוקה 2013-נותר לראות האם סאקאשווילי אכן מתכוון לפנות את מקומו ב

  

המזרח התיכון עומד לפני שינוי דרמטי בסוף החודש עת ייסוג רוב הצבא האמריקני מעיראק 

בעוד הזירה הפנימית מתחממת , נשי לוגיסטיקהיועצים וא, ויותיר מאחוריו רק מדריכים

השלכות הנסיגה האמריקנית מעיראק עומדות להשפיע על רוב . ופיגועי ההתאבדות מתרבים

, טורקיה נבחרה על ידי מדינות ערב למדינה שתנסה להצר את צעדי איראן. מדינות האזור

  .המרוויחה הגדולה לכאורה מהנסיגה האמריקנית

  

הרצופים בפליטות , ימים בתפקיד 100מסכם , הממשלה הטרי של בריטניה ראש, דיוויד קמרון

מתוך האמירות השנויות במחלוקת והצהרותיו עולות גם המטרות אליהן מכוון קמרון . פה

. וסיוע למדינות הלוחמות בטרור, כגון מאבק במדינות תומכות טרור, בתחום מדיניות החוץ

מפני שהבריטים , לפחות לכאורה, קיה על פני ישראלבמזרח התיכון נראה כי קמרון בוחר בטור

  .אף הם מאמינים כי לטורקיה תפקיד מרכזי בחסימתה של איראן

  

השיגה ציון היסטורי החודש עת עברה את יפן בדירוג , סין, המעצמה הקורבה ביותר לאיראן

קה כעת נושאים הסינים עיניהם אל עבר המקום הראשון בו מחזי. הכלכלות החזקות ביותר

  .שנה 10-15ב תוך "בהאמינם כי יצליחו לעקוף את ארה, ב"ארה

  

  .קריאה נעימה

  
 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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ערוץ . במרץ השנה 14, יום ראשון

בגיאורגיה מקרין  IMEDIהטלוויזיה 
תמונות חדשות של טנקים רוסיים 

דיווחים על . השואטים אל תוך גיאורגיה
הפצצות נרחבות ולאחר מכן ידיעה על 
התנקשות בנשיא סאקאשווילי הוציאו 

רק לאחר זמן זה . רבים לרחובות בבהלה
היה בתוכנית שביקשה  התברר כי מדובר

להמחיש כיצד תיראה מתקפה רוסית 
  ].1[חדשה 

  
לפני התוכנית הוקרנה שקופית שהסבירה 

אך לאלו שהצטרפו לאחר , במה המדובר
תחילת השידור לא ניתנה כל אינדיקציה 

מה , כי לא מדובר בדיווח חדשותי אמיתי
עוד באותו . שהוביל להיסטריה ברחובות

. יזיה התנצלותשידרה תחנת הטלוו, ערב
נשיא גיאורגיה סאקאשווילי גינה 

באבחזיה ובדרום אוסטיה כינו . בחריפות
  ".פארנואידי"את השידור 

  
שנתיים חלפו מאז שרשרת התנגשויות 
אלימות אך מוגבלות בגבול בין גיאורגיה 
לשתי המובלעות הביאו לבסוף למהלכים 

, כוחניים יותר ולהתערבות צבאית רוסית
המלחמה עצמה . 2008באוגוסט  7-ב

נמשכה עשרה ימים בלבד שהיוו הפגנת 
בצד . כוח מוגבלת של הצבא הרוסי

אזרחים וחיילים  400- הגיאורגי נמנו כ
בדרום . הרוגים וכמה אלפים של פצועים

מנו , שם התרכזה עיקר הלחימה, אוסטיה
הצבא הרוסי . הרוגים 300- המקומיים כ

מניין הפליטים משני . הרוגים 67ספג 
  .150,000- דים הוערך בלמעלה מהצד

  
הכירה רוסיה , זמן קצר לאחר המלחמה

בעצמאות שני החבלים ומאז הצטרפו 
בזמן . אליה רק שלוש מדינות נוספות

שבגיאורגיה מתחילים להכיר בסבירות 
פועלות , הנמוכה של איחוד מחדש

ההנהגות הפוליטיות באבחזיה ובדרום 
, השוות ביחד לשטחו של הנגב, אוסטיה

אינו צפוי , כך נראה, וזה, עצב את עתידןל
בדרום אוסטיה הקטנה  - להיות זהה 

יה חולמים על איחוד עם צפון אוסט
  .ולמעשה התמזגות אל תוך רוסיה

  
כבר כעת פועלים שם לצמצם את כוחות 

ובד בבד רוסיה פועלת להקטנת ] 2[הצבא 
התלות של דרום אוסטיה בטביליסי 

, שנה לפני –והחלפתה בתלות ברוסיה 

לרגל יום השנה הראשון להכרזת 
העניקו הרוסים שי כשהפעילו , העצמאות

צינור נפט בין צפון אוסטיה הרוסית 
לדרום אוסטיה ובכך ניטרלו את אחד 
ממנופי הלחץ שעמדו לראשות הנשיא 

  ]. 3[סאקאשווילי 
  

חולמת על עצמאות , אבחזיה לעומת זאת
יש , כפולה בגודלה מדרום אוסטיה -] 4[

חזיה חוף ארוך לים השחור לאב
ופוטנציאל לבסס כלכלה עצמאית 
שתתבסס בעיקר על תיירות ועל היותה 

, מנהיג אבחזיה. נתיב מעבר לסחורות

ומנהיג דרום ) Bagapsh(סרגיי באגאפש 

, )Kokoity(אדוארד קוקואיטי , אוסטיה
הגיעו בחודש שעבר לביקור בקראקס 

ירו עד מהבודדים שהכ, אבז'אצל הוגו צ
  .ום בעצמאות שני החבליםהי
  

שהגיעו לחתימה על ההסכמים , השניים
שמובילים לכינון יחסים דפלומטי 

שמעו ממארחם הבטחה כי יפעל , מלאים
לשכנע את שאר מנהיגי האזור להכיר 

  ].5[בעצמאות החבלים אף הם 
  

קריעתן דה פאקטו של אבחזיה ודרום 
אוסטיה משטח המדינה מתקבעת בשטח 

קשה עד בלתי אפשרי כמציאות שיהיה 
ו מעולם "ההצטרפות לברית נאט. לשנות

לא נראתה רחוקה יותר והחיבוק החם לו 
זכו באופן קבוע מהנשיא בוש התחלף 
בלא יותר מטפיחה קלה על השכם מצידו 

  .של אובאמה
  

בביקור בגיאורגיה שערכה בתחילת יולי 
הילארי , מזכירת המדינה האמריקנית

נוכחות כינתה את המשך ה, קלינטון
הצבאית של רוסיה באבחזיה ובדרום 

וחזרה על תמיכת " כיבוש"אוסטיה כ
באתי לגיאורגיה : "האמריקנים במדינה

: עם מסר ברור מהנשיא אובאמה וממני
ארצות הברית עומדת איתנה במחויבותה 
לריבונותה של גיאורגיה ולשלמותה 

שעות ספורות לאחר ]. 6" [הטריטוריאלית
רוסיה פוטין מכן השיב ראש ממשלת 

, בעקיצה במסיבת עיתונאים משלו
יש שחושבים שהאזור כבוש "כשהצהיר 

  ".ויש שמאמינים שהאזור שוחרר
  

הדילוג של קלינטון הוא בבחינת איתות 
קטן מדי להראות שאובאמה לא נטש את 

האזור אבל הוא מתמקד בו הרבה פחות 
. מאשר בוש ואפילו מאשר ממשל קלינטון

ובאמה לפשרה עם מאז הגיע א, למעשה
, הרוסים בסוגיית מערכת ההגנה מטילים

ניתן לטעון כי העניין הבינלאומי באזור 
  .ירד

  
, ב"להבדיל מארה, באיחוד האירופי

פועלים לשדרג את מערכת היחסים עם 
מדינות מזרח אירופה שאינן חברות 

" השֹותפּות המזרחית"יוזמת . באיחוד
שהושקה לפני שנה וחצי בקול תרועה 

לא התפתחה עדיין לכדי מסגרת ] 7[ה רמ
עד היום נערך כינוס אחד  - משמעותית 

משמעותי והשיחות על הסרת ויזות מעבר 
ועל אזור סחר חופשי טרם התקדמו 

אך מוסדות  –מהשלבים הראשוניים 
האיחוד פועלים באזור גם בערוצים 

  . אחרים
  

קריעתן דה פאקטו של אבחזיה 

ודרום אוסטיה משטח המדינה 

קבעת בשטח כמציאות שיהיה מת

. קשה עד בלתי אפשרי לשנות

ו מעולם "ההצטרפות לברית נאט

לא נראתה רחוקה יותר והחיבוק 

החם לו זכו מהנשיא בוש התחלף 

בלא יותר מטפיחה קלה על השכם 

  .מצידו של אובאמה

  
נערך בעיירה באטומי , באמצע יולי

)Batumi( ,סבב , שלחוף הים השחור
אשון בין גיאורגיה השיחות הרשמי הר

לנציגי האיחוד האירופי להרחבת שיתוף 
החברה , הפעולה בתחומי הכלכלה

המחויבת , מסגרת הסכמים זו. והתרבות
באישור של כל חברות האיחוד האירופי 

מהווה הכלי , בטרם כניסתה לתוקף
היעיל ביותר של האיחוד כיום להדק 

מבלי , קשרים עם מדינות שכנות ורחוקות
הליך הממושך ולעיתים השנוי להיכנס לת

  .במחלוקת של חברות מלאה
  
כבר , ובהן ישראל ושכנותיה, מדינות 20-כ

מעמדן של מדינות . נהנות ממעמד כזה
, מזרח אירופה שאינן חברות באיחוד

והוא עבר  90-נקבע עוד בתחילת שנות ה
, במסגרת זו. בחינה מחודשת לאחרונה

החלו באיחוד בשיחות לשדרוג היחסים 
מה גבוהה יותר עם אוקראינה לר

, ומולדובה וכאמור גם עם גיאורגיה
  ].8[אן 'ולאחריה ארמניה ואזרבייג

  
באיחוד ניצלו את האווירה החיובית גם 
על מנת לדחוק בסאקאשווילי לחדש את 
השיחות עם שני חבלי הארץ שהכריזו על 

  החור בחומה
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
ם בחודש שעבר כי הכרזת "פסיקת בית הדין הבינלאומי של האו

אבל לחשש רב , ה לחגיגות בפרישטינההעצמאות של קוסובו חוקית הביא
שנתיים אחרי . במדינות הנאבקות בתנועות בדלניות ובראשן גיאורגיה

, מתחילה טיביליסי להכיר באובדן אבחזיה ודרום אוסטיה, המלחמה
בעוד רוסיה משקמת את צבאה ושוקלת מחדש את מדיניותה בזירה 

  .אירופית-המזרח
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באיחוד מוסיפים . עצמאות מגיאורגיה
אך שלא מכירים בעצמאות חבלי הארץ 

ולכן , מודאגים ממצב זכויות האדם שם
קוראים לגיאורגיה לנסות וליישב את 

סאקאשווילי ]. 9[הסכסוך בדרכי שלום 
מצידו הסתפק בלהודות לשר החוץ 
הצרפתי על תמיכתה של פריז בגיאורגיה 
וחזר על תביעתו לסיים את מה שהוא 
רואה ככיבוש רוסי בשני חבלי המריבה 

]10 .[  
  

  לסמן קו בחול
  

עם כל הכבוד לגיבוי האמריקני המגומגם 
, ולרצון האירופי לשדרג את היחסים
. נותנת הטון באזור היא כמובן רוסיה

שילוב של גורמים הביא את הקרמלין 
מערכת  –לצאת למלחמה לפני שנתיים 

היחסים העכורה עם גיאורגיה מאז 
מהפכת הוורדים והרצון לחוש לעזרתם 

בל מעל א, של הרוסים בשני חבלי הארץ
הכל היה זה הצורך הרוסי לקבוע עובדות 
בשטח לכל הגורמים האחרים שפעלו 

ולהבהיר כי רוסיה לא תאפשר את , באזור
  .המשך הזחילה המערבית מזרחה

  
הניסיון של ממשל בוש לצרף את 

, ו"גיאורגיה ואת אוקראינה לברית נאט
הקולות שנשמעו מפעם לפעם מצד 
 האיחוד האירופי לגבי פוטנציאל

השפעתן של , ההתרחבות מזרחה
המהפכות הצבעוניות על מנהיגי ואזרחי 
האזור והתסכול הגובר כלפי רוסיה נוכח 

השימוש האגרסיבי שעשתה בשליטתה 
כל אלו הציבו את , בתחום הגז הטבעי

רוסיה בעמדת מגננה מסוימת שדרשה 
גיאורגיה הייתה יעד . מהלך דרמטי

  .מתבקש
  

ומד לרשות אמצעי הלחץ היעיל ביותר שע
הרוסים הוא כאמור השליטה בתחום הגז 

בשנים האחרונות השתמשה . הטבעי
רוסיה באמצעי זה על מנת להעניש 
מנהיגים סוררים או להביא לשינויי 

, בלארוס, אוקראינה. מדיניות של אחרים
מולדובה וליטא הרכיבו את , גיאורגיה

השורה הראשונה של המדינות שסבלו 
מעגל הנפגעים  אך, מהמדיניות הרוסית

, מדינות מערב אירופה –לא נסגר שם 
מקבלות כשליש מהגז הטבעי שלהן 

באמצעות הצינורות שעוברים , מגזפרום
אוקראינה , בין היתר בבלארוס

פגיעה במקור ההספקה או . וגיאורגיה
בצינורות עצמן מורגשת היטב במערב 

  .אירופה
  

גיאורגיה חיפשה אלטרנטיבה לגז הרוסי 
כימה לארח קווי גז טבעי ולשם כך הס
אן בעיקר לכיוון 'מאזרבייג, ונפט חדשים

בשטחה עובר קו הנפט . מערב היבשת

BTC , המזרים עד מיליון חביות נפט
גם ]. 11[אן לטורקיה 'ביום מאזרבייג

הצפוי להזרים , תוואי הצינור נאבוקו
ק של גז "מיליארד מ 31למערב היבשת 

עם  שהפכה, עובר בגיאורגיה, טבעי בשנה

או בלי משים לחור שבחומת האנרגיה 
  .שבנו הרוסים ממזרח לאירופה

  
הן , חשיבות השליטה על המתרחש באזור

עבור הרוסים והן עבור האמריקנים 
צפוי להותיר את גיאורגיה , והאירופים

גושית גם בשנים - כזירת התגוששות בין
הצעתו של שגריר - הצהרתו. הקרובות

, רי רוגוזיןדימיט, ו"רוסיה לברית נאט
מהחודש שעבר כי גיאורגיה לא תוכל 

ו כל עוד לא תכיר "להתקבל לברית נאט
בעצמאותן של שני חבלי הארץ הפורשים 

עשויה , ]12[אבחזיה ודרום אוסטיה 
ניסוי רוסי לראות האם -להתפרש כבלון

תמורת הסרת התנגדותה להתפשטות 
תוכל לגייס הכרה , ו מזרחה"ברית נאט

לעצמאות שני החבלים  בינלאומית גורפת
ניתן . רוסיים שהתנתקו מגיאורגיה-הפרו

עוד להניח שבקרמלין לא מתכוונים 
לשלם מחיר מדיני גבוה כל כך רק תמורת 

ומוכנים , הכרה מערבית באבחזיה
להקריב הרבה תמורת ביתורה והחלשתה 

  .של גיאורגיה
  

שהיו , היחסים בין רוסיה לגיאורגיה
-וורדים במתוחים מאוד מאז מהפכת ה

. נותרו גרועים גם לאחר המלחמה, 2003
הכריזה רוסיה כי כל מדינה , 2009בינואר 

שתספק נשק לגיאורגיה תספוג סנקציות 
, בתחילת החודש. כלכליות מצד מוסקבה

הצהיר הנשיא , במלאת שנתיים למלחמה
הרוסי כי לטעמו כל ההחלטות שהתקבלו 

, לקראת ובמהלך המלחמה היו מוצדקות
סיה בסך הכל נחלצה לעזרתם של וכי רו

לשאלה . תושבי אבחזיה ודרום אוסטיה
האם תיתכן נורמליזציה בין רוסיה 

השיב הנשיא הרוסי כי הדבר , לגיאורגיה
אינו אפשרי תחת ההנהגה הנוכחית 

ימים ספורים לאחר מכן אף . בגיאורגיה
  .הגיע לביקור פתע באבחזיה

  
ניסיון לייצר מאזן רווח והפסד מבחינת 

רוסים שנתיים אחרי המלחמה מצייר ה
ניכר כי , מצד אחד –תמונה מורכבת 

בגיאורגיה ובמדינות אחרות באזור 
אין . רוסיים- התמתנו הטונים האנטי

פירוש הדבר כי נרשמה במדינות אלו 
אלא , רוסי- תנועה המונית למחנה הפרו

, שבאופוזיציה בוחרים בקו מתון יותר
  .לפחות פומבית

  
רמים האחרים בזירה כל הגו, מצד שני

מנסים לייצר מציאות נטולת השפעה 
באיחוד האירופי  -במידת האפשר , רוסית

פועלים כאמור להדק את הקשרים 
, הכלכליים עם כל מדינות האזור

בארמניה שם עדיין נמצא בשלטון שלטון 
מתמקדים , רוסי באופן יחסי- פרו

בשנתיים האחרונות בניסיון לבנות מחדש 
ורקיה כאלטרנטיבה את היחסים עם ט

מולדובה ; בין היתר גם לסחורות רוסיות
מזמן לא הייתה כל כך רחוקה וגם מהפך 

מערבי - פוליטי אפשרי נגד השלטון הפרו

זמן קצר לפני החתימה על הפסקת האש לפני , מדבדב עם נשיאי אבחזיה ודרום אוסטיה
  הקרמלין: צילום .שנתיים

  

רוסיה פועלת להקטנת התלות של דרום אוסטיה בטביליסי והחלפתה 
לרגל יום השנה הראשון להכרזת , לפני שנה –בתלות ברוסיה 

העניקו הרוסים שי כשהפעילו צינור נפט בין צפון אוסטיה , העצמאות
הרוסית לדרום אוסטיה ובכך ניטרלו את אחד ממנופי הלחץ שעמדו 

  .א סאקאשווילילראשות הנשי
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נקשר יותר לסיבות פנימיות מאשר לזיקה 
שם נבחר מנהיג , גם באוקראינה; לרוסיה

אפשר לשייך את בחירתו לא , רוסי- פרו
דם מעט גם למחאה נגד השלטון הקו

  .ופחות לתמיכה ברוסיה
  

לא פחות מטרידה מבחינת הרוסים היא 
 –העובדה כי רק שלוש מדינות נוספות 

הכירו עד  –ונצואלה ונאורו , ניקרגוואה
ואף אחת , היום בעצמאות חבלי המריבה

. מבין אלו אינה בעלת זיקה ישירה לאזור
במלאת שנתיים למלחמה ממקדים 

תקווה הרוסים את מאמציהם בבלארוס ב
שזו תכיר בעצמאות החבלים ותפרוץ את 

אך מינסק נמצאת בתסבוכת , הסכר
הדיקטטור האחרון ", לוקאשנקו –משלה 

קיבל החלטה לחמם במידת , "באירופה
האפשר את היחסים עם האיחוד 

לאחר שנאלץ להיכנע , האירופי
לתכתיבים מרוסיה מספר פעמים בשנים 

  .האחרונות
  

שולטת שליטה  ,באמצעות גזפרום, רוסיה
כמעט מוחלטת במשק האנרגיה 

הזה " שוט"והשתמשה כבר ב, בבלארוס
על מנת לאלץ את לוקאשנקו ליישר קו 

השימוש החוזר . בענייני מדיניות
לא , בסנקציות הכלכליות מצד הרוסים

אילץ את השווקים , רק כלפי בלארוס
התלותיים יותר להיכנע לתכתיבים בטווח 

אזור לחפש אבל הניע את כל ה, הקצר
  .אלטרנטיבות

  
הצהרתו של לוקאשנקו בעיצומו של 
הסכסוך האחרון עם רוסיה מוקדם יותר 

חביות נפט ביום  80,000כי ירכוש , השנה
הייתה יותר הצהרתית , מוונצואלה

באופיה ולא תמעיט כמעט בכלל מהתלות 
אך יש בה כדי , הבלארוסית ברוסיה

להעיד על משאת ליבו של נשיא בלארוס 
נראה כי האחיזה , למרות זאת]. 13[

הרוסית עודנה חזקה בבלארוס והובילה 
להכרזה של מדבדב בתחילת החודש כי 
לוקאשנקו הסכים להכיר בעצמאות שני 

  ].14[חבלי המריבה 
  

  הצבא הרוסי
  

רוסיה אמנם הכריעה את גיאורגיה ללא 
אך המלחמה חשפה כאמור , מאמץ מיוחד

את מצבו העגום של הצבא הרוסי 
, 2008בספטמבר . חינת איכות הציודמב

הכריז , חודש לאחר המלחמה בגיאורגיה
שנתית להגדלת - פוטין על תוכנית תלת

ימים ספורים . 50%-תקציב הביטחון ב
פרץ המשבר , לאחר אישור התוכנית

, הכלכלי העולמי והשפיע בכל החזיתות
- יטחון הרוסי שקוצץ בגם על תקציב הב

  .15%- ב 2009
  

מה שנחשב לסימן נוסף ב, בחודש שעבר
אישר , להתאוששות הרוסית מהמשבר
שנתית - הדומא הרוסי תוכנית תלת

בתקציב  65%הפעם להגדלה של , חדשה
 40- מ, הביטחון על פני שלוש שנים

]. 15[מיליארד  70-מיליארד דולר כיום ל
שיעור תקציב הביטחון מהתוצר הרוסי 

- כיום ל 2.6%-מ, יעלה אף הוא בהדרגה
  .שלוש שניםבעוד  3.2%

  
חשוב לשים לב כי הגדלת תקציב 
הביטחון היא רק נדבך אחד בתוכנית 

סגן שר . המודרניזציה של הצבא הרוסי
חשף , ולדימיר פופובקין, ההגנה הרוסי

לפני מספר שבועות כי בקרמלין שוקדים 
על תוכנית לחמש מחדש את מרבית 

ומתכננים , 2020הצבא הרוסי עד שנת 
מיליארד דולר עד  400להשקיע בכך מעל 

זאת מעבר לגדילה בתקציב ו, סוף העשור
  .הביטחון

  
התוכנית הגדולה , על פי פופובקין

שתתמקד בציוד חיל האוויר הרוסי 
ובבניית קו , במטוסי קרב מהדור החמישי

נמצאת , ייצור חדש לנושאות מטוסים
, בינתיים. בשלבי אישור אחרונים

מ מתקדם עם "נמצאים הרוסים במו
רכישת שתי נושאות מסוקים כבר צרפת ל

תמורת סכום כולל של כמיליארד , כעת
  .דולר

  
פועלים , במקביל לשדרוג הציוד הצבאי

כבר . הרוסים גם להשבחת כוח האדם
דאגו אמצעי , בזמן המלחמה בגיאורגיה

התקשורת הרוסים לפרסם תמונות של 

, הלוחמים הצעירים וחדורי רוח הקרב
חמים בניסיון להתנער מתדמית הלו

 90-המזדקנים והמדוכאים של שנות ה
הכריזו הרוסים על כוונה  2008-ב]. 16[

להשלים את הקטנת מספר החיילים 
מיליון בעידן הסובייטי עד  4.5-מ, בצבא

  ]. 17[למיליון בעוד שנתיים 
  

כל התוכניות לשדרוג הצבא הרוסי 
על , ולציידו בנושאות מטוסים ומסוקים

טגיים רקע טיסות המפציצים האסטר
, הנמשכות כל העת מסביב לגלובוס

מטרתן לא רק להרתיע יריבים דוגמת 
סאקאשווילי מלפעול נגד אינטרסים 

אלא כדי לייצר הרתעה מול , רוסיים
  .יריבותיה האסטרטגיות של רוסיה

  
  ?סאקאשווילי בתפקיד פוטין

  
שם מנהל בשנתיים , ובחזרה לגיאורגיה

האחרונות הנשיא סאקאשווילי מלחמת 
הבחירות . שרדות על שלטונוהי

עמדו , המקומיות שנערכו בסוף מאי
בסימן המשך הביקורת על סאקאשווילי 
שעדיין לא מימש את הבטחות הבחירות 

. לבסס משטר דמוקרטי 2003-שלו מ
מבקריו של הנשיא טוענים כי הוא עדיין 
מורה להצר את צעדי האופוזיציה ואת 

טוענים תומכי , מנגד. חופש העיתונות
נשיא כי נרשמת התקדמות כל הזמן ה

והדמוקרטיזציה של גיאורגיה מתקדמת 
]18 .[  

  סוכנות אוסינפורם: צילום. ככל הנראה לבלי שוב, חיילים גיאורגים עוזבים את אבחזיה
  

הניסיון של ממשל בוש לצרף את גיאורגיה ואת אוקראינה לברית 
הקולות שנשמעו מפעם לפעם מצד האיחוד האירופי לגבי , ו"נאט

השפעתן של המהפכות הצבעוניות על , פוטנציאל ההתרחבות מזרחה
אזרחי האזור והתסכול הגובר כלפי רוסיה נוכח השימוש מנהיגי ו

כל אלו הציבו את , האגרסיבי שעשתה בשליטתה בתחום הגז הטבעי
גיאורגיה הייתה . רוסיה בעמדת מגננה מסוימת שדרשה מהלך דרמטי

  .יעד מתבקש
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תוצאות הבחירות הפתיעו כשבישרו על 
, בבירה טיביליסי - ניצחון לנשיא המכהן 

, שם נמצאת בערך כשליש מהאוכלוסיה
גיגי , זכה המועמד מטעם מפלגתו

 55%- ב) Gigi Ugulava(אוגולבה 
חוץ מ. מהקולות ונבחר לראש העיר

זכתה מפלגת השלטון בשיעורי , לבירה
אותו ]. 19[תמיכה גבוהים אף יותר 

! ממקימי תנועת הנוער קמארה, אוגולבה

)Kmara , מספיק ודי" –בגיאורגית ("
נחשב , שעמדה במרכז מהפכת הוורדים

כעת למועמד המוביל לרשת את 
שאמור לפנות את כסאו , סאקאשוולי

  ]. 20[ 2013בבחירות 
  

של אוגולבה מתכננים אולי את  תומכיו
אך זה עשוי להגיע מאוחר , היום שאחרי

אנשיו של . יותר מכפי שהם חושבים
סאקאשווילי מנסים להעביר בימים אלו 

, בפרלמנט טיוטה של חוקה חדשה
שעשויה לאפשר לנשיא המכהן לשמור על 

, השלטון גם לאחר תום כהונתו השנייה
הוא עושה לנו . "אבל כראש ממשלה

מכנים זאת באופוזיציה " טיןפו
בהתייחסם למעברו של , ]21[הגיאורגית 

שנחשב עדיין לדמות הפוליטית , פוטין
החזקה ביותר ברוסיה גם שנתיים לאחר 
שפינה את כסא הנשיא ועבר לתפקיד 

  .ראש הממשלה
  

אנשיו של סאקאשוולי טוענים כי הרעיון 
מאחורי חוקה חדשה הוא לאמץ את 

ור ממשטר נשיאותי המודל האירופי ולעב
על פי לוח הזמנים . למשטר פרלמנטרי

הפרלמנט אמור להתכנס ולאשר , המוצע
- יום השנה ה, באוגוסט 24-את החוקה ב

לאימוץ החוקה הראשונה של  15
סובייטית ונראה כי רק - גיאורגיה הפוסט

אם ישוכנע להקפיא , סאקאשווילי בעצמו
יוכל למנוע את , או לשנות את תוכניותיו

 131בפרלמנט בו , ר החוקה החדשהאישו
  .חברים הם חברי מפלגתו 150מתוך 

  
  יתרונות ההשפעה הישירה

  
חמש שנים חלפו מאז הפריצה הרוסית 

אחרי שנים של דשדוש ולאחר , קדימה
ניתוח ההצלחות . מכן התאוששות

והכשלונות מהזווית הרוסית מציגה 
במקומות בהם פעלה  - תמונה ברורה 

אם , יג את רצונהרוסיה בעקיפין להש
רוסים ואם - באמצעות שליטים פרו
נחלה רוסיה , באמצעות מנופים כלכליים

הצלחה גדולה בטווח הזמן הקצר אך זו 
כשהובילה , הלכה ונחלשה בחלוף השנים

. את הצד השני לחפש אלטרנטיבות

במקומות בהם השיגה , לעומת זאת
כמו על תאגידי הגז , רוסיה שליטה ישירה

על ענף הבנקאות , רביהבבלארוס או בס
בארמניה וגם על כוחות הצבא באבחזיה 

ההצלחה הרוסית הייתה , ודרום אוסטיה
  .חד משמעית

  
מאזן זה עשוי לרמוז מה תהיינה דרכי 
הפעולה המועדפות של רוסיה בשנים 

שליטה ישירה על מוקדי כוח  –הקרובות 
שאיפה זו יכולה . בכל מקום אפשרי

ות הרוסית להסביר גם את הסרת ההתנגד
ו מזרחה תמורת הכרה "להרחבת נאט

, רוסיים- בעצמאות שני החבלים הפרו
שכן זו מציבה מצד אחד של המשוואה 
את גיאורגיה תחת מטרייה צבאית 
תיאורטית שספק אם תמומש אי פעם 
ובוודאי שלא נגד רוסיה ומצד שני של 
המשוואה שליטה ישירה על שני חבלי 

  .ארץ חשובים מבחינת הרוסים
  

עשויים , אם יצליחו במשימתם בגיאורגיה
הרוסים לפעול בכל האמצעים על מנת 
להכריע סכסוכים באמצעות קביעת 

במסגרת מדיניות . עובדות מהירה בשטח
הלכודה , רוסית- טרנסניסטריה הפרו, זו

עשויה להיות , בין אוקראינה למולדובה
אלה אם כן , היעד הבא לפעולה רוסית

  
  ב"צבא ארה: צילום. עדות למצב הציוד של הצבא הרוסי –טיל רוסי שלא התפוצץ בבית בגיאורגיה 
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לפשרה תפעל הממשלה המולדובית 
  .מדינית שלווה עם רוסיה

  
גם למערב וגם לשלטון המקומי לקח 

והוא שדיבורים  2008ללמוד מאירועי קיץ 
האמריקנים . לחוד ומעשים לחוד

והאירופים יכולים לשחרר הצהרות 
תמיכה בכל משטר מקומי המראה 

אך לא יגייסו כוחות , שאיפה לדמוקרטיה
כדי להתמודד מול כוח רוסי שייצא 

  .עובדות בשטחלקבוע 
  

המכירים מסורתית בהשפעה , הרוסים
צפויים , המכרעת שיש לאחיזה בשטח

להמשיך ולאיים במידת הצורך 
ולא , בהשתלטות פיזית על מוקדי חיכוך

יתקשו להתמודד עם גינויים על פעילותם 
אין . ניה'צ'דוגמת אלו הנשמעים לגבי צ

ספק כמעט כי מאזן רווח והפסד זה 
ם של כל הגורמים יעמוד לנגד עיניה

ויגרום לרבים , רוסיים באזור- האנטי
מהם לחשוב פעמיים בטרם יצאו לפעולה 

  .נגד רוסיה
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התמיכה הדיפלומטית מוושינגטון לא יכולה לעצור את הטנקים  –סאקאשווילי עם אובאמה 
  הבית הלבן: צילום. הרוסים

  

והוא  2008גם למערב וגם לשלטון המקומי לקח ללמוד מאירועי קיץ 
לים לשחרר האמריקנים והאירופים יכו. שדיבורים לחוד ומעשים לחוד

אך , הצהרות תמיכה בכל משטר מקומי המראה שאיפה לדמוקרטיה
לא יגייסו כוחות כדי להתמודד מול כוח רוסי שייצא לקבוע עובדות 

  .בשטח
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-וות בזירה הגיאומלווה את המגמות המתה, 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, מאנשי אקדמיה ומודיעין

  

  . 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, עם זאת. אותם אנו נוהגים לסקר

  

יש לשלוח את . מילה או יותר 1,000מאמר לפרסום צריך להיות בהיקף של  ?איך להגיש מאמר

מאמרים , לחודש יכנסו לגיליון החודש העוקב 15- מאמרים שיתקבלו לפני ה. המאמר בקובץ וורד

   .לגיליון העוקביכנסו , לחודש 15-שיתקבלו לאחר ה

  

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

והמחבר רשאי , ל החומרנבהיר כי אין אנו דורשים זכות בלעדית ע, 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 

  

  . שלא לפרסם כל מאמר שיוגשהמערכת שומרת לעצמה את הזכות 

 
 
 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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הנסיגה . המזרח התיכון כמרקחה
האמריקנית מעיראק עומדת להפוך 

לאחר הכרזתו של הנשיא , למציאות
אובאמה כי עד סוף חודש אוגוסט יעזבו 

בסך . את המדינה כל הכוחות הלוחמים
ישלים הנשיא האמריקני את , הכל

חיילים מיום שנכנס  94,000הסגתם של 
החיילים הנותרים  50,000. לבית הלבן

כוח מעבר והכשרה לשלטונות  יהוו
  ].1[עיראק החדשה 

  
הנסיגה האמריקנית מציבה את המזרח 
התיכון בפני תרחיש הנמצא בסיוטיהם 

, מערביים- מנהיגי האזור הפרושל 
שהצליחו להישאר בצד החיובי של 

  . המלחמה העולמית בטרור
  

שנועדה , להבדיל מהמלחמה באפגניסטן
ודא לוו לגבות מחיר מהאחראים הישירים

שסדרת פיגועים שכזו לא תחזור על 
הרי שמטרת המלחמה בעיראק , עצמה

היתה ליצור שינוי עמוק במבנה 
כדרך לעקור את , המשטרים באזור

תרבות הטרור במזרח התיכון ולהחליפה 
  .בדמוקרטיה ובחופש

  
הבחירה בעיראק כבר פרנסה ועוד תפרנס 
חוקרים ופרשנים פוליטיים ולא לנו לבחון 

קה מאחורי ההחלטה לצאת את הלוגי
אנו נבחן את . למלחמה בעיראק דווקא

השפעת המלחמה ותוצאותיה על פני 
  .המזרח התיכון

  
המלחמה הניעה שורה של תהליכים 

והשפעתה , פוליטיים- ושינויים גיאו
הישירה או העקיפה לא פסחה על אף 

משטרו הרודני של סדאם . מדינה באזור
סום חוסיין שימש במשך שנים רבות כמח

טבעי בפני התפשטות ההשפעה 
עיראק -מלחמת איראן. האיראנית

שגבתה כמיליון הרוגים וחוללה הרס 
רה ובכך יצ, לא הסתיימה בהכרעה, נרחב

  .הרתעה הדדית בין שתי המדינות
  

ועד להפלתו  1988- למן סיום המלחמה ב
, שנה לאחר מכן 15של סדאם חוסיין 

התקיים מאזן כוחות בין המדינות 

והעימות ביניהן נותב לאפיקים , תהיריבו
  .עקיפים, אחרים

  
הפלתו של סדאם חוסיין איפשרה 

פתח להתפשט אל , לראשונה, לאיראנים
, בעזה, בעיראק –תוך העולם הערבי 

במדינות המפרץ ובסוריה , בתימן, בלבנון
. ידה של איראן הורגשה בכל מקום –

המצרים חוו את ההשפעה האיראנית 
להקים תאי טרור  בניסיון החיזבאללה

תימן מצאה עצמה ; להפלת המשטר
ישראל נלחמה שתי ; במלחמת אזרחים

בשל ההשפעה  2009- וב 2006- ב, מלחמות
  .הזאת

  
, תחושת העוצמה האיראנית המחודשת

הובילה את ההנהגה של התיאוקרטיה 
הנשיא  -השיעית להתריס מול העולם 

אד התרברב בחידוש 'האיראני אחמדיניג
ום חרף המחאות העשרת האורני

הבינלאומיות שאף הגיעו לידי הטלת 
סדרה של סנקציות על ידי מועצת 

הכחשת השואה שלו ואיומיו ; הביטחון
החוזרים ונשנים על קיומה של המדינה 
היהודית היוו אינדיקציה נוספת לתחושת 

  .הביטחון העצמי שהשתלטה על טהרן
  

  מתרגלים למציאות חדשה
  

, ם במצריםהמהלכים האמריקנים פגעו ג
שמצאה עצמה מתמודדת עם סכנה 

בעוד היא עצמה , אסלאמית משני כיוונים
-מצויה במצב הרגיש ביותר שבו היתה ב

השנה האחרונות נוכח בריאותו  30
הלחץ . הרופפת של הנשיא מובארק

האמריקני על המצרים לבצע רפורמות 
פוליטיות הביא להתחזקות דרמטית של 

ור הסוני ארגון הטר, האחים המוסלמים
שזכה בכחמישית מהמושבים בפרלמנט 

ההתחזקות . בבחירות האחרונות
האיראנית דחפה גם להקמת תאי טרור 

עד , שיעיים במצרים- שיעיים או פרו
שנחשפה התארגנות להפלתו של מובארק 

  .מהשלטון
  

מצא עצמו השלטון ההאשמי מול , בירדן
על פי . זרם אדיר של פליטים מעיראק

בלמעלה ממיליון  הערכות מדובר
סונים שברחו מאימת מלחמת - עיראקים

והשפיעו דרמטית על , האזרחים בארצם
-המפה הדמוגרפית ועל המערכת הסוציו

החשש . אקונומית בממלכה הקטנה
הירדני מהחרפת בעיית הפליטים 
ומחדירה של השפעות מצד אל קעידה 
בעיראק ומצד האיראנים שעשו בעיראק 

חרונות הוביל בשנים הא, כבשלהם
ליצירת לחץ על ממשלת ישראל כדי 
שתחזק את קשריה עם שכנתה ממזרח 

חלחלה , לבסוף. ותבטיח את קיומה
הכרה אצל המלך הירדני כי ישראל 

ב לא הן שיושיעו אותו ואת "וארה
, והוא החל לבחון אלטרנטיבות, שלטונו

, כגון חיזוק יחסיו עם איראן מצד אחד
  .ועם טורקיה מצד שני

  
  

בעיראק כבר פרנסה ועוד  הבחירה

תפרנס חוקרים ופרשנים 

פוליטיים ולא לנו לבחון את 

הלוגיקה מאחורי ההחלטה לצאת 

אנו נבחן . למלחמה בעיראק דווקא

את השפעת המלחמה ותוצאותיה 

  .על פני המזרח התיכון

  
המדינה הערבית שהובילה את , סוריה

ההתנגדות למלחמה האמריקנית 
חד למציאות התעוררה בוקר א, בעיראק

שבה נמצא צבא אמריקני גדול סמוך 
הסורים נוכחו לדעת כי . לגבול שלה

האמריקנים מוכנים להשקיע משאבים 
רבים כדי להפיל את הדיקטטורים 

או לכל הפחות , המזרח תיכונים מכסאם
גם שינוי הגישה . לתבוע מהם רפורמות

ר קדאפי לא נסתרה של שליט לוב מועמ
  .מעיניו של אסד

  
טווח , ג של עדת מיעוט בסוריהכמנהי

האפשרויות של הנשיא הסורי מצומצם 
כל רפורמה עשויה לבשר את סוף . מאוד

אי לכך בחר אסד . שלטונם של העלווים
לסייע לאיראנים בהתשת האמריקנים 

בעודו משתף פעולה עם קמפייני , בעיראק
הדרך לחיזוק הקשר . הטרור האיראנים

גית בין איראן וסוריה ברמה האסטרט
  .היתה קצרה, כולל ברית הגנה

  
גם הסורים נאלצים להתמודד עם זרם 

ככל הנראה מסיבי אף יותר , פליטים
אשר מעיק על משאביה , מאשר בירדן

הלחץ על . המועטים ממילא של המדינה
שנבע ממספר , סוריה בשנים האחרונות

לחץ כלכלי , איום צבאי ישראלי –כיוונים 
לחץ , פתיםומדיני מצד האמריקנים והצר

הוביל את הסורים לבחון , סעודי ועוד
. מספר אופציות לשינוי מעמדם המדיני

  האמריקנים הולכים
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
מכניסה , הודעה האמריקנית בדבר הסגת הכוחות הלוחמים מעיראקה

מנהיגי המדינות הסוניות חוששים . את המזרח התיכון לסחרור
אירוע שיציב את , מהפיכתה של עיראק למדינת חסות שיעית של איראן

עומדת לה טורקיה , מול האיום האיראני. הישרדותם שלהם בסכנה
, ישראל. של המעצמה השיעית כיחידה המסוגלת להדוף את ההשפעה

מצידה התכוננה בשנים האחרונות בצורה טובה ליום הנסיגה בשקמה את 
היא עשויה להימנע , אם תשחק נכון את הקלפים שלה. ההרתעה שלה

  .מעימותים צבאיים בעודה נהנית מהשינויים הצפויים
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סגרו הסורים סכסוך ארוך , בין היתר
הסכימו להיכנס , שנים עם טורקיה

, לתהליך מדיני עם ישראל בתיווך טורקי
הביעו הסכמה להצטרף לחזון האיחוד 
הים תיכוני של נשיא צרפת סרקוזי 

ה ועם ראש ממשלת והשלימו עם סעודי
, לאחר חמש שנות נתק, לבנון סעד חרירי

  .מאז חוסל אביו
  

המלחמה בעיראק לא פסחה מבחינת 
בחזית . השפעותיה גם על ישראל כאמור

התחזקות החיזבאללה וחיבורו , הצפון
הוביל למלחמת לבנון , המתגבר לאיראן

שלאחריה ההשפעה האיראנית , השנייה
ם אול, בארץ הארזים נחלשה מעט

  . החיזבאללה נותר ככוח דומיננטי בלבנון
  

השגת אחיזה בקרב הפלשתינים הייתה 
במשך שנים  –קשה יותר לאיראנים 

סירבו בחמאס הסוני לכל קשר עם איראן 
סדאם חוסיין נהג לשלוח . השיעית

למשפחות המתאבדים הפלשתינים 
סכום נכבד ביותר בעזה , דולר 25,000
נים לחבור בחרו הפלשתי, בהיעדרו. ובגדה

שיאו של העימות . לציר הרדיקלי החדש
איראנית - בין ישראל ובין המובלעת הפרו

  . אירע במבצע עופרת יצוקה
  

שמאז ומעולם היתה למגרש , לבנון
המשחקים של מעצמות באזור ואף 

חוותה את התגברות , מעצמות עולמיות
ההשפעה האיראנית גם הרבה אחרי 

. הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה
בין החיזבאללה , 2008העימות במאי 

לשאר העדות שהעלה את החשש מפני 

זמן קצר לאחר . מלחמת אזרחים חדשה
סורים בלבנון - הבינו הכוחות האנטי, מכן

כי לא תיכון ממשלה בלבנון ללא 
ולא יכהן נשיא , השתתפות החיזבאללה

כך . בלבנון ללא הסכמת הארגון השיעי
סולימאן נבחר נשיא לבנון המכהן מישל 

לתפקידו רק לאחר הסרת ההתנגדות 
שגרמה לדחיית , מצד החיזבאללה

  ].2[ההכרעה עשרות פעמים 
  

המלחמה בעיראק גם , בצורה עקיפה
בישרה את שיבתה של טורקיה לזירה 
המזרח תיכונית לאחר יותר משמונה 

סירובה של . עשורים של התרחקות
הממשלה הטורקית לאפשר למפציצים 

א מבסיסים בתחומה אמריקנים להמרי
סירובו . היווה את הרמז הראשון לבאות

המתמשך של האיחוד האירופי לצרף את 
טורקיה פעל גם הוא לדחוף את הטורקים 

הטורקים לא . לזירה המזרח תיכונית
הסתפקו רק בהפשרת היחסים עם 

והצליחו לבטל את הצורך בוויזות , סוריה
  .גם לירדן וללבנוןבתנועה 

  
כאמור כמתווכים בין הטורקים שימשו 

נטלו חסות על , ישראל וסוריה
הפלשתינים וביקשו להתערב בנעשה 

תפקידים אלה היו בעבר נחלת . בלבנון
, מצרים ובמידה רבה גם נחלת הסעודים

אולם החולשה היחסית של שתי אלו 
גלגלו את , ומנגד ההתחזקות האיראנית

  .השטיח האדום לפתחה של אנקרה
  

רגשת כיום גם השפעה האיראנית מו
יריה ובסודן ואפילו 'באלג, בצפון אפריקה

עם התחממות , מגיעה לדרום אמריקה
היחסים בין איראן ומדינות הציר הלטיני 

  . אמריקני ובראשן ונצואלה- האנטי
  

  בין סעודיה לטורקיה
  

ההודעה האמריקנית בדבר תחילת 
הנסיגה לא תפסה את מנהיגי ערב לא 

גיעה בעיתוי אך אין ספק שהיא ה, מוכנים
מנהיגי המדינות הסובבות את . לא נוח

עיראק קיוו לנסיגה אמריקנית רק לאחר 
שעיראק הצליחה להתייצב ואיראן 

היתה מאפשרת , נסיגה שכזאת. הותקפה
הדרך , בהיעדרה. לשמר יציבות באזור

לשפיכות דמים בהיקף גדול וסכנה 
  .מערביים גדולה-למשטרים הפרו

  
ות המאוימות סעודיה היא אחת המדינ

הסעודים . ביותר מנסיגה אמריקנית
פועלים בשנים האחרונות לסימון וגידור 
הגבולות המדיניים שלהם בהשקעה של 

הן בדרום , עשרות מיליארדי דולרים
בגבול עם תימן והן בצפון בגבול עם 

החשש הסעודי הוא מהמשך . עיראק
אך , זליגה של פליטים סונים מעיראק

- תו של כוח פרומהתייצבו, יותר מכך
, איראני ואולי אף הצבא האיראני  עצמו

  .בעיראק ולאורך הגבול עם סעודיה
  

לאיומים מאיראן , מבחינת הסעודים
החל מפלישה איראנית לאחת , פנים רבות

עבור דרך השתלטות , מנסיכויות הנפט
איראנית על מימי המפרץ הפרסי ועד 

, לפשיטה על מתקני הנפט הסעודים
הסעודים גם . לאיראן הקרובים יחסית

חוששים מפעילות איראנית חשאית בתוך 
במטרה לערער את יסודות , הממלכה

  . השלטון של בית סעוד
  

ב לא תפקיר "ההבנה בסעודיה היא שארה
, אך גם לא תמהר, את ריאד לחלוטין

להיחלץ , לאחר הניסיון העיראקי הצורב
האינטרס האמריקני הבולט . לעזרתה

קני הנפט כמובן באזור הוא הבטחת מת
אין . והמשך זרימתו של הזהב השחור

, ספק כי גם לאחר הנסיגה מעיראק
יוותרו בידי האמריקנים אופציות רבות 

כגון נושאות , להרתעת האיראנים
אולם , המטוסים המשייטות באזור

המוטיבציה של וושינגטון לעימות צבאי 
בוודאי תחת שלטונו , אינה גבוהה, נוסף

חודשים , ב"נשיא ארהשל ברק אובאמה כ
  .ספורים לפני בחירות האמצע

  
נזקקים הסעודים לבחון , אי לכך

כדי להרתיע את , ב"אלטרנטיבות לארה
ישראל התגלתה כמי שתצא . איראן

למלחמה בהשפעות האיראניות 
אולם למעט הלחץ , בגבולותיה
אירופי להטלת סנקציות -האמריקני

ולמעקב אחר התפתחות תוכנית הגרעין 
לא התרחשה פעילות שעשויה , ניתהאירא

  אתר ראש הממשלה: צילום? איראנית באזור-ה האנטיהמרוויח הגדול מהקואליצי -ארדואן 
  

המלחמה בעיראק גם בישרה את שיבתה של טורקיה , בצורה עקיפה
. לזירה המזרח תיכונית לאחר יותר משמונה עשורים של התרחקות

סירובה של הממשלה הטורקית לאפשר למפציצים אמריקנים 
  . להמריא מבסיסים בתחומה היווה את הרמז הראשון לבאות
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הייתה להרתיע את איראן מלהעמיק את 
  . השפעתה במפרץ הפרסי

  
טורקיה נבחרה בדרך האלימינציה כמעט 

. לשמש כמחסום החדש מפני איראן
הוא , ו"החבר בברית נאט, הצבא הטורקי

. ככל הנראה החזק באזור לצד ישראל
איסטנבול מצאה עצמה מחוזרת מצד רוב 

יחסה . רב בשנים האחרונותמדינות ע
הביקורתי והמתריס כלפי ישראל הוסיף 

אולם יותר משמדינות ערב , לה נקודות
הן , מעוניינות בלחץ טורקי על ישראל

מעוניינות במטרייה טורקית מול האיום 
  .האיראני

  
הודיע שר האוצר סעודי , באפריל 1-ב

- כי ארצו תשקיע ב, איברהים עבדול עזיז
ת סכום דמיוני כמעט השנים הקרובו 4

]. 3[מיליארד דולר בטורקיה  400של 
הוסיף שר האוצר , מעבר להשקעות

הסעודי באותה הזדמנות כי ארצו 
מעוניינת גם להכפיל את היקף המסחר 

 5- העומד כיום על כ, בין המדינות
, מבחינת הטורקים. מיליארד דולר

, שנפגעו קשות במשבר הכלכלי האחרון
ית קרש הצלה מהווה התוכנית הסעוד

שיאפשר להם להמשיך עם , כלכלי חשוב
המדיניות החדשה שלהם להתחזק 

  .במזרח  התיכון
  

בין אם יעמדו בהיקף ההשקעה האמור 
ברור כי כסף סעודי רב , ובין אם בפחות

, יזרום לתוך טורקיה בשנים הקרובות
הסחורה מצד " אספקת"בכפוף ל

הסעודים משתמשים בכספי . הטורקים
, מתמיד כדי לרכוש השפעההנפט מאז ו

והזרמה של מיליארדים פירושה ציפייה 
מצד טורקיה להתגייס לחסימת ההשפעה 

  .האיראנית באזור
  

  האינטרס הטורקי
  

ישנם אינטרסים , מבחינת הטורקים
שעליהם להבטיח ללא קשר לסיוע 

בצפון עיראק מתקיימת מאז . הסעודי
, אוטונומיה כורדית משגשגת 90- שנות ה

עת לכורדים בטורקיה בפעילות אשר מסיי
מספר פעמים . הטרור שלהם נגד המדינה

פלש הצבא הטורקי לתוך עיראק וחיל 
האוויר הפציץ אזורים הנחשדים 

הטורקים מאמינים כי . כמעורבים בטרור
ללא סיוע מצד הכורדים העיראקים הם 
יוכלו להביא לסיום הטרור הכורדי 

או לכל הפחות להותיר אותו על , בארצם
  .ש קטנהא
  

ב בעיראק ורואה "כל עוד נמצאת ארה
נאלצו הטורקים , בכורדים כבני ברית

יציאת הצבא . לפעול בצורה מרוסנת
האמריקני מעיראק והכאוס הצפוי 

יאפשר לטורקים לפעול כרצונם , במדינה
בחודשים האחרונים . נגד ריכוזי הכורדים

תוך , הטורקים מגבירים את ההתקפות

חיל האוויר  שילוב של הפצצות של
ובמיוחד מאז , ]4[ופעולות קומנדו בשטח 

עת הכריזו המורדים הכורדים , ביוני 1- ה
על ביטול הפסקת האש החד צדדית 

  ].5[חודשים  14שנמשכה 
  

המעורבות הטורקית בצפון עיראק תיצור 
גם את האפשרות לחסום את ההתפשטות 

ואף לעבר , האיראנית לעבר טורקיה
הנשאלת היא האם השאלה . סוריה ולבנון

, הטורקים יסכימו לשהות זמן רב בשטח
מאחר ובעבר הם העדיפו לסגת חזרה 

יש . לתוך שטחם לאחר תקיפת הכורדים
לזכור כי בעבר עיראק נשלטה על ידי 
משטר מרכזי חזק בהנהגתו של סדאם 

, חוסיין ולאחר מכן היו אלה האמריקנים
ואילו לאחר הנסיגה הצפויה לא יישאר 

מאחר . משמעותי בעיראק "בעל בית"
ערבי - ומדובר כעת גם באינטרס כלל

הרי שטורקיה תיהנה , ובמיוחד סעודי
מסיוע כלכלי ומגיבוי ערבי אם תשהה 

  .בצפון עיראק
  

באזור הכורדי מצויים גם עיקר מאגרי 
מאגרים אלה הם . הנפט העיראקים

תעודת הביטחון היחידה של עיראק 
יח כי ויש להנ, חוסיינית להשתקם- הפוסט

כדי , טורקיה לא תנסה להשתלט עליהם
נקודה מעניינת . שלא לעורר זעם אמריקני

נוספת היא הנוכחות של מיעוט טורקמני 
יש האומדים את מספרו  -  בצפון עיראק

בחצי מיליון ויש המעריכים כי ישנם 
, למעלה ממיליון טורקמנים בצפון עיראק

  . רובם בערים הגדולות ככירכוך ומוצול

קמנים והכורדים מסוכסכים הטור
בזמן השפעתה של . ביניהם שנים רבות

היוו , 30- בריטניה בעיראק בשנות ה
, הטורקמנים גורם חשוב בצבא העיראקי

כניסה . אולם מאז מעמדם נחלש במדינה
טורקית לצפון עיראק עשויה ליצור 

, אפשרויות חדשות במדינה המתפוררת
, טורקית- כגון אוטונומיה טורקמנית פרו

שתקל על פעילותה של איסטנבול בצפון 
  .עיראק

  
השלב הבא עשוי , מבחינת האיראנים
, בזכות האמריקנים. להיות פשוט ביותר

עיראק היא למעשה רפובליקה שיעית 
האמריקנים ביקשו ליצור . כבר היום

אולם נראה כי , רפובליקה שיעית חילונית
ההנהגה הפוליטית השיעית כיום אינה 

פן אפקטיבי ללא יכולה לשלוט באו
בדרום . תמיכת המולות באיראן ובעיראק

, פועלת המיליציה של מוקטדעה סאדר
הגדולה באופן משמעותי מהחיזבאללה 

ובכוחה להוות איום , ומארגונים אחרים
לכל חריגה מהתלם מצד הממשלה 

גם לתוך ממשלה זו חדרו . החילונית
אף אם אין . גורמים דתיים שישפיעו עליה

ים השיעים בעיראק לקבל בכוונת הערב
אין ספק , את ההשפעה האיראנית עליהם

ועל , שלפי שעה אין ביכולתם למנוע זאת
כן דרום עיראק עשויה ליפול תחת 

  .ההשפעה האיראנית בקלות יחסית
  

זירת התרחשות שלישית בעיראק נוגעת 
 50,000שם עוד יימצאו , למרכז המדינה

באזורים אלה ישנם . חיילים אמריקנים

  בלוג הנשיא: צילום. אחיזת האיראנים במזרח התיכון מתרופפת –אד 'אחמדיניג
  

בזכות . השלב הבא עשוי להיות פשוט ביותר, מבחינת האיראנים
. עיראק היא למעשה רפובליקה שיעית כבר היום, האמריקנים

אולם נראה כי , האמריקנים ביקשו ליצור רפובליקה שיעית חילונית
ההנהגה הפוליטית השיעית כיום אינה יכולה לשלוט באופן אפקטיבי 

  .ללא תמיכת המולות באיראן ובעיראק
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, ליוני בני אדם מכל העדות בעיראקמי
ושם גם מתנהלת עיקר הלחימה מאז 

אזור זה צפוי לספוג את עיקר . 2003
הכאוס והאלימות לאחר הנסיגה 

ואליו יתנקזו גם מאבקי , האמריקנית
המעצמות להשיג השפעה על השלטון 

  .הרעוע
  

  הזירה הלבנונית
  

בעוד עיראק תהיה לשדה המערכה 
השינויים במזרח ההשפעה של , המיידי
כפי שפרצה מעבר לגבולותיה של , התיכון

, בסוריה. תתרחש גם הפעם, עיראק בעבר
ועל כן פעלו , מודאגים מכך, ירדן ולבנון

. שם בשנה האחרונה להתקרב לטורקיה
התקרבו , מסיבות שונות, הסורים

לטורקיה כבר שנים קודם עם מציאת 
וגם הם , הפתרון לחבל אלכסנדרטה

במעורבות טורקית בעיראק מעוניינים 
במטרה לחסום את ההשפעה האיראנית 

]6 .[  
  

טוותה , את החיבור בין טורקיה לסוריה
כצעד להחלשת , במידה רבה סעודיה

שכנעו הסעודים את בן , כך. איראן
להטיל את , חסותם הלבנוני סעד חרירי

האשמה ברצח אביו על החיזבאללה 
איראני ולנקות את הסורים מכל -הפרו

הם עודדו את חרירי הצעיר ואת . דחש
, ומבאלט'ואליד ג, מנהיג הדרוזים בלבנון

אסד . להפשיר את היחסים עם דמשק
גם , לצד הבטחות לסיוע כלכלי, זכה

להפשרת יחסיו עם רוב העולם הערבי 
ומעורבותו המחודשת בלבנון הפכה 

לאחר שנים בהן , למקובלת אף על המערב
י אותו כשהמחיר המייד, ]7[היה מוקצה 

  . משלם אסד הוא ביחסים עם איראן
  

הסיוע הטורקי לסוריה להחלשת 
ההשפעה האיראנית והסיוע הכלכלי 
הסעודי להחלפת הסיוע הכלכלי 

מיועדים לעודד את אסד למתן , האיראני
מדובר בסוגייה . את השפעת החיזבאללה

המטרה הבסיסית ביותר  –רגישה ביותר 
דה בקיום החיזבאללה היא הגנה על הע

בעוד נסראללה יסכים , על כן. השיעית
להתפשר בנקודות רבות כדי שלא לדרדר 

איום על כוח , את לבנון למלחמת אזרחים
המגן של עדה השיעית הוא עילה 

בין אם , למלחמה מבחינת נסראללה
יכוונו טיליו ורוביו לעבר ישראל ובין אם 
יכוון הנשק לעבר הזירה הלבנונית 

  .הפנימית
  

היתה , סראללההלחץ על נ עדות להפעלת
ל דב הררי "סא, ד הישראלי"ברצח המג

בגבול הלבנון על ידי חיילי צבא , ל"ז
בעוד שלבנון הרשמית העניקה . לבנון

גיבוי לחיילים וטענה כי ישראל הפרה את 
הרי שבאופן חשאי הועברו , הריבונות

מסרים בהם ביקשה ממשלת לבנון 
שור אי] . 8[להבהיר כי אין פניה למלחמה 

ם לכך שלבנון היא זו שהפרה את "האו
ההסכמים בעוד שישראל פעלה על פי 

עשוי היה להעניק , החוק הבינלאומי
לישראל לגיטימציה לפעולה צבאית 
נרחבת יותר מאשר התגובה שהוציאה 

  .לפועל
  

ההבנה כי החיזבאללה מנסה לבצע 
פרובוקציה כדי לגרור את ישראל 

עם מה שיאפשר לו להדגיש פ, למלחמה
נוספת באוזני הציבור בלבנון את חשיבות 

הותירה את ישראל , קיומו של הארגון
יש להניח כי . מרוסנת לפי שעה

, החיזבאללה ינסה פרובוקציות נוספות
אלא , במסווה של ארגונים וגופים אחרים

. אם האיום עליו מצד ממשלת לבנון יוסר
הרשעתו ברצח חרירי עשויה לחדש את 

נית לפירוק לבנו-היוזמה הפנים
מציאות שכאמור , החיזבאללה מנשקו

אינה באה בחשבון מבחינת נסראללה 
והיא תוביל למהלכים התאבדותיים 

  .אפילו מבחינתו
  

נסראללה אף האשים במהלך מסיבת 
עיתונאים את ישראל במעורבות ברצח 

במאמץ לאפשר מוצא נוח לכל , חרירי
הצדדים מהסוגייה ועסק בפעולות עבר 

" אסון השייטת"גון בזמן של הארגון כ
כדי להזכיר ללבנונים  90- מסוף שנות ה

התפארות . את חשיבותו של הארגון
וניסיון להאשים , שנים 13באירוע מלפני 

התקבלו , דווקא את ישראל ברצח חרירי
בספקנות בלבנון והעידו בעיקר על הלחץ 

  ]. 9[בו נמצא החיזבאללה 
  

מטרת העדות האחרות בלבנון היא 
למנוע , ע ממלחמה עם ישראללהימנ

מהחיזבאללה להשתלט על לבנון 
ולהרחיק את ההשפעה האיראנית מתוך 

הן מהזירה הפוליטית והן , לבנון
, הסורים מצידם. מהמציאות הביטחונית

יצטרכו להפעיל את מיטב המניפולציות 
שלהם בתוך לבנון כדי לשמור על זירה 

  .שקטה
  

  מדינות המעגל השני
  

ה ערב הנסיגה ירדן מוצאת עצמ
האמריקנית מעיראק כחולייה החלשה 

בסיכון לקראת גל פליטים חדש . ביותר
שבתוכו עשויים להסתנן גם , מעיראק

הממלכה הירדנית , אנשי אל קעידה
הנשלטת על ידי ההאשמים בגיבוי שבטי 

מוצאת עצמה מאוימת על ידי , הבדואים
, לצד אנשי אל קעידה –מספר גורמים 

יר עקבה מסיני ככל שכבר תקפו את הע
ישנו , הנראה וביצעו פיגועים בתוך ירדן

החשש מההשפעה השיעית מכיוון עיראק 
וניסיון מצד הפלשתינים להפיל את 

  ].10[השלטון 
  

הירדנים פנו לחיזוק היחסים עם סוריה 
לאחר שהבינו כי האמריקנים , וטורקיה

יסוגו מעיראק בטרם סיימו לייצב את 
, ירדני העצוםהלחץ ה. המדינה והזירה

כמי שהיא המאוימת ביותר מקרב 
הוביל , מדינות המעגל השני מצד איראן

, גם לקריאות נואשות לעזרה מישראל
כדי , כולל שימוש בעיתונאים ישראלים

  ]. 11[לעורר את ישראל לפעילות 

  טלוויזיה: צילום? ברית אינטרסים נגד איראן –עבדאללה ואסד בביקור בלבנון 
  

כצעד , טוותה במידה רבה סעודיה, את החיבור בין טורקיה לסוריה
שכנעו הסעודים את בן חסותם הלבנוני סעד , כך. להחלשת איראן

איראני -להטיל את האשמה ברצח אביו על החיזבאללה הפרו, חרירי
  .ולנקות את הסורים מכל חשד
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הירדנים חוששים מחיבור בין 
הפלשתינים ביהודה ושומרון לבין תושבי 

משך השהות הממלכה ולכן זקוקים לה
חרף , הישראלית ביהודה ושומרון

הביקורת הארסית נגד ישראל בתקשורת 
עוד מקווים ברמת עמון כי . הירדנית

בירושלים יצליחו לייצר הרתעה מול 
טהרן לבל תבצע אחת משלוחותיה ניסיון 
פלישה צבאי לממלכה אשר יאיים בתורו 

  .גם על ישראל
  

האתגר הירדני הגדול הוא נגד תאי 
המתרבים שמטרתם להפיל את  הטרור

, השלטון המלוכני ולכונן משטר דתי חדש
. ליפות האסלאמית'כחלק מחלומות הח

הירדנים יצטרכו לנהוג באלימות רבה 
ככל שיתקרב מועד הנסיגה האמריקני 

יש . כדי להבטיח את שלימות המשטר
להניח שהם יקבלו גיבוי גורף מהמערב 

אם אכן כך . ומרוב מדינות ערב לכך
לא מן הנמנע כי , תרחשו פני הדבריםי

המלך עבדאללה יורה על מבצע דוגמת 
  . שביצע אביו" ספטמבר השחור"
  

בעוד . גם מצרים חשה את הלחץ
שבמדינה מתכוננים ליום שלאחר 

ומספר שמות של מחליפים , מובארק
ראש , פוטנציאלים כגון בנו גמאל

ראש הסוכנות , המודיעין עומר סולימאן
מוחמד , אנרגיה אטומיתהבינלאומית ל

ל הליגה הערבית עמרו "אל ברדעי ומזכ
פעילות , כבר נזרקו לחלל האוויר, מוסא

הטרור בסיני גוברת מצד מספר רב של 
יאהד 'הג, החמאס בעזה –גורמים 

אל קעידה ותאי חיזבאללה , האסאלמי
  .איראנים- פרו

  
מספר מטרות לארגונים ובראשם ערעור 

ים עם המשטר הנוכחי וניתוק היחס
שינוי דרמטי במצבו הרפואי של . ישראל

מובארק עשוי לעודד אלימות נרחבת מצד 
פעילות שגם , עם אפס סובלנות, השלטון

היא תזכה לגיבוי נרחב במערב ובקרב 
  .מדינות ערב

  
? כיצד משפיעה הנסיגה הצפויה על ישראל

לתה של ישראל נראה כי לפי שעה ביכו
. לחסום כל מאמץ התפשטות לכיוונה

ההרתעה שייצרה ישראל בשנים 
האחרונות מול לבנון והפלשתינים עודנה 

הוא ייתקל , ואף אם יופר השקט, חזקה
כל עוד , במהלך מוגבל מצדה של ישראל

יהיה זה אינטרס ישראלי להמשיך 
ולהוריד פרופיל בזמן ששאר האזור נלחם 

  .טרור העולמיותבאיראן ובזרועות ה
  

ירדן היא סוגייה בעייתית ביותר מבחינת 
ויש להניח כי , הביטחון הלאומי הישראלי

, הממלכה הירדנית תקבל סיוע ישראלי
על מנת להדוף את איום , אף אם חשאי

כרגע ישנה גם נוכחות אמריקנית . הטרור
בירדן ויש להניח כי גם הכוחות 
האמריקנים יחושו את הלחץ לשמור על 

איפוק . טון בית המלוכה ההאשמישל
בכפוף להבנת האיומים , ישראלי אם כן

, השונים ושמירה על הרתעה אפקטיבית
עשויים להותיר את ישראל באופן יחסי 

בעוד המזרח , מחוץ למעגל הלחימה
  .התיכון מצחצח חרבות
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דיוויד קמרון נחשב למטאור פוליטי 
הוא נבחר לפרלמנט לראשונה . בבריטניה

. 39והיה לראש האופוזיציה בגיל  35בגיל 
עוד לפני יום הולדתו  10כניסתו לדאונינג 

עיר הפכה אותו לראש הממשלה הצ, 44- ה
 200ביותר שידעה בריטניה מזה כמעט 

קמרון הצליח להוביל את השמרנים . שנה
 20אך חסר  1992לניצחון ראשון מאז 

הוא , לפיכך. מושבים לרוב בפרלמנט
-שולט בראש קואליציה עם הליברל

הקואליציה הראשונה , דמוקרטים
  .בבריטניה מאז מלחמת העולם השנייה

  
שלישית קמרון קיבל לידיו את הכלכלה ה

שעדיין , בגודלה באיחוד האירופי
. מתרפקת על הימים שהייתה מספר אחת

ירידה נמשכת בתוצר וחוב חיצוני גדול 
, מקשים על הבריטים בשנים האחרונות

כמו גם הזדקנות האוכלוסייה והירידה 
בשיעורי הילודה שמשפיעים על כל 
האיחוד וכבר הביאו להעלאת גיל 

  .הפרישה בממלכה המאוחדת
  
מבקש קמרון בראש , תחום הפניםב

ובראשונה לחתוך באופן דרסטי את 
הוצאות הממשלה ולשים קץ לבזבוזים 
במגזר הציבורי שהסעירו את הבריטים 

בחודש יוני הציגה ]. 1[בשנים האחרונות 
שנועד להקטין " תקציב חירום"ממשלתו 

בין הצעדים השנויים . את הגרעון
במחלוקת הייתה ההחלטה להעלות את 

והרמיזה  20%-ל 2.5%- מ ב"יעור המעש
כי בעתיד הלא רחוק תיאלץ הממשלה 
לקצץ בפנסיה של עובדי המגזר הציבורי 

]2.[  
  

נסע קמרון עם כניסתו , בתחום החוץ
, לסקוטלנד, כמיטב המסורת, לתפקיד

ולאחר מכן חצה את , ויילס וצפון אירלנד
התעלה ונפגש עם נשיא צרפת סרקוזי 

לאחר מכן . קלוקאנצלרית גרמניה מר
יצא קמרון לבקר את החיילים הבריטים 
באפגניסטן והתחייב להתחיל להסיג את 

במהלך טיסה במסוק . 2011-הכוחות ב
, לאחד הבסיסים הבריטיים באזור

התקבל מידע מודיעיני שהצביע על 
תוכנית מיידית להתנקש בקמרון וביקורו 

  ].3[בוטל 
  

יצא קמרון למסע דילוגים , במהלך הקיץ
בארץ . טורקיה והודו, ב"ארה, איטליהב

גרם למבוכה כשאיחר בשעה , המגף
לפגישה המיועדת עם ראש הממשלה 

פגישה , כתוצאה מהאיחור. ברלוסקוני
בארבע עיניים בין שני האישים לא 

וגם לא מסיבת עיתונאים , התקיימה כלל
שמטבע הדברים , קמרון]. 4[משותפת 

ם ביקש להותיר רושם טוב במסע הדילוגי
יצר קשרים אישיים עם , הראשון שלו

אך החליק בלשונו יותר מפעם , מארחיו
  .אחת

  
  ב"הביקור בארה

  
היו בסביבתו , ערב הביקור בבית הלבן

שהעריכו בחיוך כי קמרון יחזור עם 

, "חסרי תועלת DVDסרטי  25-יותר מ"
תזכורת למתנה המביכה שהעניק 
אובאמה לראש הממשלה בראון בביקורו 

, מטבע הדברים. צפון אמריקההאחרון ב
מרבית הכותרות בביקורו הראשון של 
קמרון כראש הממשלה הבריטי עסקו 

תאגיד , )BP(בבריטיש פטרוליום 
האנרגיה הבריטי שהואשם באחריות 

הקשה , לדליפת הנפט במפרץ מכסיקו
  .ב"ביותר בתולדות בארה

  
קמרון לא ניסה אפילו להגן על המחדל 

אך כן התיייצב  ,שהוביל לדליפה הגדולה

ישנה - נוכח פרשייה חדשה BPלימין 
 –שעשתה כותרות עוד לפני ביקורו 

ההאשמה כי תאגיד האנרגיה הבריטי 
הפעיל לֹובי לשכנע את הממשלה 

, הבריטית לשחרר את המחבל מלוקרבי
משום שקיווה , מקרחי-באסט אל- עבד אל

להשיג עיסקת אנרגיה גדולה במדינה 
  ].5[אפריקנית - הצפון

  
היחיד שהורשע באחריות , מחבל הלוביה

שוחרר בהחלטה של ממשלת , לפיגוע
סקוטלנד מטעמים שכונו 

נוכח הדיווחים כי סבל , "הומניטאריים"
עוד בסמוך לשחרורו . מסרטן סופני

נשמעו טענות על בחישה מצד תאגיד 
האנרגיה הגדול ובכירי המערכת 

כך על , הפוליטית הבריטית שחברו יחדיו
לשכנע את הלובים לחתום על  ,פי הטענות

  .עיסקת ענק בתחום האנרגיה
ההחלטה השנויה במחלוקת עוררה סערה 
שהתעצמה עם שידור התמונות של קבלת 

-הפנים השמורה לגיבורים לה זכה אל

ב "בארה. מקרחי עם חזרתו ללוב
ובבריטניה גינו את השחרור והקואליציה 

העובדה כי זמן . בסקוטלנד כמעט ונפלה
השחרור העניקה הממשלה  מה לפני

מיליון  900חוזה בשווי   BP-הלובית ל
]. 6[גרמה כבר בשעתו להרמת גבות , דולר
כשכל העיניים מופנות לתאגיד , כעת

שבו ועלו הקולות הקוראים , הבריטי
לחקור את ההאשמות בדבר קשר הארגון 

  .לשחרור המחבל מלוקרבי
  

קמרון קיבל לידיו את הכלכלה 

ה באיחוד השלישית בגודל

שעדיין מתרפקת על , האירופי

. הימים שהייתה מספר אחת

ירידה נמשכת בתוצר וחוב חיצוני 

גדול מקשים על הבריטים בשנים 

כמו גם הזדקנות , האחרונות

האוכלוסייה והירידה בשיעורי 

הילודה שמשפיעים על כל 

  .האיחוד

  
קמרון ביקש להדגיש כי הוא מבין את 

אך , BPי ב כלפ"הזעם והתסכול בארה
-הבהיר כי ההחלטה לשחרר את אל

החלטה של ממשלת "מקרחי הייתה 
לא ראה כל , קמרון, וכי הוא" סקוטלנד

  ].7[לנושא  BPהוכחה שתקשור את 
  

 - נרשמה תקרית מביכה , במהלך הביקור
במהלך ראיון שהעניק קמרון לסקיי ניוז 

אני חושב שזה חשוב בחיים לתאר : "אמר
העובדה היא ו, את הדברים כמו שהם

שאנחנו שותף אפקטיבי מאוד של 
... אבל אנחנו השותף המשני, ב"ארה

כשנלחמנו  1940- היינו השותף המשני ב
  ].8" [בנאצים

  
העובדה כי קמרון תייג את בריטניה 

ב במלחמת "כשותפה משנית לארה
מלחמה בה ספגו , העולם השנייה

, הבריטים יותר אבידות מהאמריקנים
בכבודם של גיעה כשלעצמה היא פ

  .הבריטים
  

 1940- מביכה מכך היא העובדה כי ב
בריטניה התמודדה לבדה כמעט מול 

ב הייתה "וארה, גרמניה של היטלר
את . "רחוקה עדיין מהצטרפות למלחמה

מי אתה מחשיב לשותף הראשי בקרב על 
בריטניה כשניהלנו אותו לבדנו במשך 

תהתה בלגלוג פנסיונרית , "?שנתיים וחצי
היסטוריון אחר הזכיר מיד ]. 9[בריטית 

עלה מספר החיילים  1944- כי רק ב
האמריקנים במלחמה על מספר החיילים 

  קמרון והטעויות
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
עומד לציין במהלך , דיוויד קמרון, הטרי של בריטניהראש הממשלה 

, שנים 5אחרי שהנהיג את האופוזיציה במשך . ימים לכהונתו 100החודש 
מבקש ראש הממשלה הצעיר לחולל מפנה במצבה העגום של הכלכלה 

אם לשפוט ממסע הדילוגים הראשונים . הבריטית ושל מעמדה בעולם
החיים מספסלי הממשלה קשים  נראה כי קמרון עומד לגלות  כי, שלו

  .הרבה יותר מספסלי האופוזיציה
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, התנצלות מגומגמת של קמרון. הבריטים
 40- בה הסביר כי התכוון למעשה לשנות ה

לא זכתה לאותה , בלבד 1940- ולא ל
  . מטבע הדברים, תהודה תקשורתית

  
  הביקור בטורקיה

  
הגיע , ב"בארה כשבוע לאחר הביקור

ראש הממשלה . קמרון לביקור בטורקיה
מהקולות הבולטים באיחוד , הבריטי

, האירופי בעד צירופה של טורקיה
התקבל בחמימות רבה במדינה 

. המוסלמית
יישר "קמרון 

עם " קו
העמדה 

הניצית של 
ראש , מארחו

הממשלה 
כלפי , ארדואן
ישראל 

כשכינה את 
מחנה "עזה 
וגינה " כליאה

ים את האחרא
קרי , לכך

  ].10[ישראל 
  

ההתקפה 
יוצאת הדופן 
של קמרון על 
ישראל עוררה 

סערה 
, בבריטניה

שם תקפו 
משמאל את 

ראש 
הממשלה על 
חוסר ניסיונו 
המדיני ועל 
כך שתקף את 
ישראל אך לא 
טרח לגנות 

קמרון מצידו לא . את החמאס לדוגמא
הסתפק בישראל והאשים גם את גרמניה 

ים כלפי וצרפת בסטנדרטים כפול
ו אך חברותה "שחברה בנאט, טורקיה

  .לאיחוד האירופי נידחית בטיעונים שונים
  

ראש הממשלה הבריטי סיים את הביקור 
באנקרה בהתחייבות להכפיל את הסחר 
הבילאטרלי בתוך חמש שנים ובהכרזה כי 

טורקיה צריכה להיות שותפת הסחר "
" החשובה ביותר של בריטניה באירופה

]11.[  
  

ך הביקור בטורקיה נתפס קמרון גם במהל
במהלך מסיבת  –בפליטת פה מביכה 

בה נשאל , עיתונאים משותפת עם ארדואן
לגבי הסיבה שהוא תומך בצירוף טורקיה 

הסביר ראש הממשלה , לאיחוד האירופי
הבריטי כי טורקיה תוכל לסייע בפתרון 

כמו תהליך השלום במזרח "בעיות העולם 
יש נשק התיכון והעובדה כי לאיראן 

קמרון נאלץ להתנצל על ]. 12" [גרעיני
דבריו מאוחר יותר והבהיר כי התכוון 

  .לניסיונותיה של איראן להשיג נשק כזה
  

  הביקור בהודו
  
אני יודע שבריטניה לא יכולה להסתמך "

על סנטימנטליות והיסטוריה משותפת 
כתב , "כדי להיות שותפה לעתיד של הודו

. ינדוראש הממשלה הבריטי בעיתון ה

הדמוקרטיה הגדולה בעולם , הודו
היא , בעולם במונחי תוצר 12- והכלכלה ה

- אחת ממדינות המפתח בזירה הגיאו
הודו , ככזו. פוליטת עשורים הקרובים

היא יעד נחשק ומטרה לתחרות בין 
  ". מקום ליד השולחן"המעצמות על 

  
הנשיא בוש הגיע לביקור היסטורי בהודו 

כל , ן בסיןשהושווה לביקור של ניקסו
זאת בניסיון לשדרג את היחסים בין 

מתעלם , לעומתו, אובאמה. ב להודו"ארה
כמעט במופגן מהמדינה השנייה 

אמנם ראש . המאוכלסת ביותר בעולם
הממשלה ההודי היה המנהיג הזר 
הראשון שזכה להתארח לארוחת ערב 

)State Dinner (בבית הלבן של אובאמה ,
חויות אך מאז כמעט ולא נרשמו התפת

מצא , כך. דלהי-בציר שבין וושינגטון לניו
עצמו קמרון כמעט בלי משים לנציג 
המערבי הבכיר ששם את היחסים עם 

סיטואציה שעשויה , הודו בראש מעייניו
  .להיטיב עם בריטניה

  
בביקורו בהודו עורר קמרון סערה נוספת 

של " ייצוא"כשהאשים את פקיסטן ב
דרשו באיסלאמבד כמובן נפגעו ו. טרור

התנצלות אך קמרון נותר עיקש בדעתו כי 
על הממשלה בפקיסטן לפעול ביתר שאת 

כלפי הודו או "נגד הטרור היוצא משטחה 
הפקיסטנים הגיבו ]. 13" [כל מקום אחר

בביטול נסיעתה של משלחת מודיעינית 
  .ללונדון

  
דיוויד מיליבנד מממשלת 
הצללים הבריטית תקף את 
 קמרון והדגיש כי בריטניה

זקוקה לקשר עם פקיסטן 
ופקיסטן לקשר עם 

הלקח לדיוויד . "בריטניה
: קמרון הוא ברור

באופוזיציה רודפים אחרי 
בממשלה צריכים , כותרות

, "לעשות את הדבר הנכון
  ].14[סיכם מיליבנד 

  
  עבודה רבה עוד לפניו

  
באמירותיו השנויות 

הוכיח קמרון , במחלוקת
בעיקר היא הוא חסר 

, ד לטעויותניסיון ומוע
ברגע שאור הזרקורים נופל 

מדינאים מהוקצעים . עליו
במעמדו מכירים היטב את 
הדינמיקה התקשורתית 
ואת ההשפעה שיש 

, לאמירה של ראש ממשלה
, יחד עם זאת. על שומעיו

ניתן ללמוד כמה דברים 
מהאמירות של קמרון 
בהקשר לתפיסת העולם 
המתגבשת של ראש 

בכל , הממשלה הצעיר
  .מדיניות החוץ של הממלכההנוגע ל

  
נראה כי קמרון מקבל את , ראשית

התפיסה שעמדה בבסיס היחסים בין 
ב ובריטניה מאז מלחמת העולם "ארה

היחסים "יחסים שזכו לכינוי , השנייה
בריטניה היא , בתפיסה זו". המיוחדים

ועל כן היא מיישרת קו עם , כינור משני
  . המדיניות האמריקנית בסוגיות השונות

  
תפיסה זו הביאה את הבריטים להצטרף 

, למספר רב של מלחמות אמריקניות
. האחרונות שבהן הן עיראק ואפגניסטן

נראה כי לתפיסה זו שותפים אנשי 
אם כי , הלייבור והשמרנים כאחד

היחסים הקשים בין גורדון בראון 
ואובאמה גרמו לריחוק בין המדינות 
וייתכן וקמרון מבקש כעת להפשיר את 

  .ם המתוחיםהיחסי

  משרד ראש הממשלה הבריטי: צילום. תומך בצירוף טורקיה לאיחוד - קמרון עם ארדואן 
  

ראש . הגיע קמרון לביקור בטורקיה, ב"כשבוע לאחר הביקור בארה
ת הבולטים באיחוד האירופי בעד צירופה מהקולו, הממשלה הבריטי

יישר "קמרון . התקבל בחמימות רבה במדינה המוסלמית, של טורקיה
כלפי , ראש הממשלה ארדואן, עם העמדה הניצית של מארחו" קו

קרי , וגינה את האחראים לכך" מחנה כליאה"ישראל כשכינה את עזה 
  .ישראל
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תפיסתו של קמרון באשר לטורקיה 
ולישראל צריכה להדליק נורה אדומה 

אך היא בעלת היגיון פוליטי , בירושלים
ההיסטוריה . פנימי מבחינה בריטית

הקרובה באירופה הוכיחה כי ממשלות 
שמרניות נטו להיות ביקורתיות כלפי 

, העולם הערבי ואוהדות כלפי ישראל
דמוקרטיות - בעוד שממשלות סוציאל

מוסלמית על - קיבלו את העמדה הערבית
בה , בריטניה. פני העמדה הישראלית

דווקא הציגה , 1997שלט הלייבור מאז 
לפחות , עמדה אוהדת כלפי ישראל

מבחינתו של ראש הממשלה לשעבר טוני 
כך שנראה כי יותר מהכל מבקש , בלייר

קמרון לבדל עצמו מהלייבור באמצעות 
  .נקיטת גישה שונה

  
קמרון גם הצהיר כי הוא רואה בטורקים 

. שותפים אסטרטגיים במאבק עם איראן
אין ספק כי גם  הבריטים ממשיכים 

טורקיה הפכה . לראות באיראן איום
להיות למשענת עבור העולם הערבי 

וגם הבריטים , במאבק עם איראן
עם או בלי קשר , מצטרפים למחנה זה

איראנית המתהווה - לקואליציה האנטי
  ].15[רח התיכון במז

  

כאמור בשונה מהעמדה , החיבור להודו
עשוי להעיד על ראייה , האמריקנית

. לטווח ארוך יותר מבחינת הבריטים
ההיגיון שעמד מאחורי חיזוק היחסים עם 

ביקש , פקיסטן מבחינת האמריקנים
לרתום את המעצמה המוסלמית לטובת 

עניין שעמד , הכרעת הטאליבן באפגניסטן
חות והמאמצים של במרכז ההבט

, קמרון. אובאמה למן תחילת כהונתו
שארצו עושה הכנות לנסיגה מעיראק 

חושב על היום שאחרי שבו , ומאפגניסטן
יהיה לבריטים אינטרסים רבים יותר 

  .ביחסים עם הודו מאשר עם פקיסטן
  

 –ישנו קו משותף בין איראן ופקיסטן 
האחת עם יכולת , שתי מדינות מוסלמיות

השנייה מנסה להשיג יכולת גרעינית ו
תמיכתו . המעורבות בייצוא טרור, שכזו

לכאורה שתי , של קמרון בטורקיה ובהודו
שכנות המסוגלות לעשות לאירופה 

ב את העבודה בחסימת מדינות "ולארה
זהו . עשויה להעיד על הקו הבריטי, אלה

למעשה תזכורת למדיניותו של הנשיא 
 הודו, ברית חזקה עם בריטניה –בוש 

וטורקיה כדי להילחם בטרור העולמי 
ובמדינות תומכות טרור או מדינות 

  .המנסות לפתח נשק גרעיני בחשאי
  

היחס לישראל בשלב זה הוא אמנם 
אולם כדאי לבחון זאת , ביקורתי

כדאי גם לזכור כי . בפרספקטיבה של זמן
, דמוקרטים-הליברל, שותפיו לקואליציה

כלפי הם ביקורתיים במידה רבה ביותר 
ישראל וייתכן כי זו ההשפעה של 

  .השותפות בקואליציה שכזו
  

האתגרים הכלכליים והחברתיים איתם 
הם מהקשים , צריך קמרון להתמודד

 60- איתם התמודד ראש ממשלה בריטי ב
קמרון נעדר עדיין את . השנה האחרונות

ובמדינה בה , ההחלטיות הדרושה ממנהיג
 התקשורת היא מהארסיות והביקורתיות

יצטרך ראש הממשלה הצעיר , ביותר
שיחפה על , לשדר כושר מנהיגותי במהרה

, פליטות הפה ועל מה שנתפס כהססנות
בדרך לנסות ולחץ את בריטניה 

  .מהמשברים אליהם נקלעה
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  בגיליון זה, "האמריקנים הולכים"במאמר 
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הודעה רשמית של ממשלת יפן באשר 
, 2010לביצועי הכלכלה ברבעון השני של 

הפכה לציון דרך בהיסטוריה הכלכלית 
לאחר למעלה מארבעה . של העולם

, עשורים ככלכלה השנייה בגודלה בעולם
, 1968-מאז עקפה את מערב גרמניה ב

-ה יפן את המקום השני לשכנתהמפנ
ברבעון השני ייצרה סין ]. 1[אויבתה סין 

 1.28-לעומת כ, טריליון דולר 1.33-כ
פער של כמעט , טריליון דולר שייצרה יפן

אשר צפוי לגדול , מיליארד דולר 50
  .בהתמדה מכאן ואילך

 
הכלכלה היפנית סובלת כבר שני עשורים 

 עד כדי כך שנראה כי הדפלציה, מהאטה
- שאפיינה את הכלכלה היפנית בשנות ה

הין שומר על , בנוסף. חוזרת גם היום 90
מה , ין לדולר 85-86רמות גבוהות של 

המנוע השני , שמקשה על הייצוא היפני
בחשיבותו לאחר הצריכה הפרטית 

  . ג"מהתמ 60%-האחראית לכ
  

. חשיבות השינוי היא בסמליות העניין
כבר המגמה שבה סין צומחת בקצב מהיר 

וזו , מתקיימת מזה שלושה עשורים
לוותה עד היום בהתעצמות במישורים 

הצבא הסיני עבר תהליכי  –אחרים 
מודרניזציה והוא רחוק שנות אור מאותו 
צבא איכרים שבו נתקלו האמריקנים 

במלחמה בחצי האי  50- בשנות ה
סין הפכה למדינה המעניקה . הקוריאני

אחר ל, סיוע כלכלי למדינות רבות בעולם
שנים רבות בהן נזקקה בעצמה לסיוע 

גם במישור . מיפן ומתורמות אחרות
המדיני החלה סין להשמיע את קולה 

והיא מפגינה עמדות , יותר ויותר
עצמאיות לאחר שנים רבות בהן היתה 

  .מ ויורשתה רוסיה"בצלה של ברה
  

, החשדנות רבת השנים בין יפן וסין
חשדנות שמקורה במלחמות הרבות בין 

במשטר הכיבוש הרצחני של יפן , דינותהמ
בשוני , בסין באמצע המאה שעברה
מוסיפה , האידיאולוגי בין המדינות ועוד

לעמוד במרכז היחסים בין שתי המעצמות 
החשש היפני הוא בעיקר . גם כיום

מהגידול הדרסטי והמתמיד בתקציב 
המעלה תהייה באשר , הביטחון הסיני

ל סין למטרותיה הפוליטיות והצבאיות ש
  .באזור

  

מחזיקה יפן צבא בעל זיקה  1945מאז 
והחוקה שלה מונעת כל , הגנתית בלבד

תקציב  . אפשרות ליוזמה התקפית
הביטחון היפני הוא מהגבוהים בעולם 

אולם רובו מיועד , במונחים דולריים
לתנאי השירות של החיילים ולא לרכש 

בשל מהפכה בה , בשנים האחרונות. צבאי
ירו 'וניצ'ג, ה לשעברהחל ראש הממשל
נעשו כמה שינויים , קויזומי הפופולארי

, ארגוניים במערכת הביטחון היפנית
אולם ברור כי לפי שעה אין ליפן יכולת 

סין מצדה זוכרת . צבאית לעמוד מול סין
היטב את שנות הכיבוש היפני ועל כן 
נותרה חשדנית באשר למטרות היפנים 

  .באזור
  

ספר בשנים האחרונות התרחשו מ
משברים ביחסי שתי המדינות סביב 

 –סוגיות הנוגעות לשנות הכיבוש היפני 
ביקוריהם של ראשי ממשלה יפנים 
כקויזומי ושינזו אבה במקדש יסוקוני 
שבו מועלה זכרם של חללי הצבא הקיסרי 

, היפני וביניהם גם פושעי מלחמה ידועים
הכחשות מצד מנהיגי יפן באשר לתפקוד 

הן בסין והן , ושהיפנים בשנות הכיב
  .בקוריאה ועוד

  
אולם עליית קרנה של סין על חשבון 
ירידת קרנה של יפן היא בעלת השלכות 

יפן במשך  –רבות על כל תחומי החיים 
שנים שימשה כתומכת הכלכלית הבולטת 

הקושי . במדינות אסיה העניות יותר
, הכולל חוב ציבורי עצום, הכלכלי היפני

ית מהסיוע גורם לממשלה היפנית להפח
הכלכלי שהיא מעניקה למדינות אסיה 

 –בזמן שסין הופכת לתומכת בולטת יותר 
מדובר כמובן במגמה שתימשך כמה 

אולם נראה כי היום שבו סין תהיה , שנים
הגורם המשפיע ביותר על הפוליטיקה 

  .האזורית קרוב ביותר
  

שבמשך שנים פעלה כדי להצטרף , יפן
ברה ם כח"למועצת הביטחון של האו

על בסיס העובדה שהיא התורמת , קבועה
, ב"ם אחרי ארה"השנייה למוסדות האו

רואה כיצד החלום הזה מתרחק ממנה 
העובדה . בעודה מאבדת השפעה פוליטית

שהחברה היפנית היא אחת החברות 
הזקנות ביותר בעולם מטילה צל אפל על 
עתידה הכלכלי של מי שנחשבה עד לפני 

תר על ההגמוניה שנה לאיום הגדול ביו 20
  .מ"לאחר קריסת ברה, האמריקנית

  
  הסינים באים

  
היעד הבא של סין הוא כמובן להפוך 

, לצורך כך. לכלכלה המובילה בעולם
על פי נתוני . ב"עליה לחלוף על פני ארה
שפורסמו  2009הבנק העולמי לשנת 

הכלכלה הסינית מייצרת , בתחילת יולי
לכלה לעומת הכ, טריליון דולר בשנה 5-כ

טריליון  14.2- האמריקנית המייצרת כ
ולפיכך הפער בין הכלכלות עומד על , דולר

ההערכות האופטימיות . 3כמעט פי 
מציבות את אמצע , מבחינת הסינים כיום

העשור הבא כיעד אפשרי למהפך 
  . ההיסטורי

  
  

עליית קרנה של סין על חשבון 

ירידת קרנה של יפן היא בעלת 

ומי השלכות רבות על כל תח

יפן במשך שנים שימשה  –החיים 

כתומכת הכלכלית הבולטת 

. במדינות אסיה העניות יותר

הכולל חוב , הקושי הכלכלי היפני

גורם לממשלה , ציבורי עצום

היפנית להפחית מהסיוע הכלכלי 

יה שהיא מעניקה למדינות אס

  .בזמן שסין הופכת לתומכת בולטת

  
ישנן עדיין שאלות רבות , יחד עם זאת

מתינות למענה בכל הנוגע למגמה המ
הנגועה , האם הכלכלה הסינית –הזאת 

במחלות ילדות רבות בשל היותה כלכלה 
תוכל להמשיך בקצב הצמיחה , ריכוזית

האם ? שנים 10המהיר שלה גם בעוד 
ב תמצא את הדרך להתאושש "ארה

מהמיתון העמוק ומהחוב הציבורי 
האימתני כדי לעלות על פסי צמיחה 

? תה ככלכלה המובילה בעולםשישמרו או
עד כמה הנתונים הכלכליים שמפרסמת 

, סין בנוגע לגודל הכלכלה שלה מדויקים
לאחר שבעבר התגלו פערים גדולים בין 
הדיווחים הסינים ובין מחקרים של גופים 

  .בינלאומיים כגון הבנק העולמי ועוד
  

לצד ההערכה כי סין תזכה להוביל את 
המומחים מסכימים , הכלכלה העולמית

-כי לידה יתברגו להן גם שאר מדינות ה

BRIC ,הכלכלה . ברזיל ורוסיה, הודו
ההודית זוכה לפרגון רב בקרב הכלכלנים 
מאחר והיא נהנית מפוטנציאל צמיחה 

ההודים שמים  –גבוה יותר מאשר סין 

  ארץ השמש השוקעת
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
מאבדת , שנה כנושאת התואר הכלכלה השנייה בגודלה בעולם 42לאחר 

שלא מראה שום כוונה לעצור לפני , יפן את תואר הסגנית הנצחית לסין
השלכות , כלה העולמיתלהסתערות הנמשכת של סין על הכל. הפסגה

הן בפוליטיקה והן בביטחון , הן בכלכלה, רבות על תהליכים עולמיים
  .וביציבות העולמית
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דגש רב יותר על טכנולוגיה מאשר 
האוכלוסייה ההודית צעירה , הסינים

ייה הסינית וכיום משמעותית מהאוכלוס
בעולם  30יש יותר הודים מתחת לגיל 

השפה האנגלית שהיא שפת , מאשר סינים
העסקים והמדע המובילה עדיין בעולם 
היא שפה שגורה בקרב חלקים נרחבים 
מהאוכלוסייה בהודו בניגוד לסין ושיעור 
האוכלוסייה הכפרית בהודו גבוה מאשר 

מה שמצביע על כך שתהליכי , בסין
יזציה בהודו עוד רחוקים מלממש האורבנ

יש , למעשה. את הפוטנציאל שלהם
שמשוכנעים כי ביום בו תחלוף סין על 

השאלה שתרחף באוויר , ב"פניה של ארה
היא מתי תחלוף הודו על פניה של סין 
ותכבוש את פסגת הכלכלה העולמית 

  .בעצמה
  

, ברזיל נהנית אף היא מצמיחה מהירה
פערים מצמצום , מאוכלוסייה צעירה

חברתיים בשנים האחרונות ומתנופת 
פיתוח שתזכה לרוח גבית לקראת אירוח 

- והאולימפיאדה ב 2014- המונדיאל ב
רוסיה לעומתן סובלת מבעיית . 2016

מתלות רבה מדי , הזדקנות האוכלוסייה
בייצוא חומרי גלם הגורמת לתנודות 
כלכליות דרמטיות ולחוסר יציבות ורק 

חדור לשווקים תעשיית הנשק שלה זוכה ל
לזכות הרוסים עומדות . משמעותיים

אוצרות הטבע , האוכלוסייה המשכילה

שלה ויתרות המטבע האדירות שלה 
  .מנותבות להשקעה נרחבת בתשתיות

  
  בריטניה מתרסקת

  
לצד המדינות הפורצות קדימה במעלה 

יש גם מעצמות , הדירוג הכלכלי העולמי
בשנת . עבר המאבדות גובה ובמהירות

עוד הייתה בריטניה הכלכלה  2005
מאז כבר . הרביעית בגודלה בעולם

הספיקו סין וצרפת לעקוף אותה ואיטליה 
על פי נתוני הבנק  –נצמדה אליה בדירוג 

הכלכלה הבריטית ייצרה בשנת , העולמי
 2.112לעומת , טריליון דולר 2.174 2009

פער של , טריליון דולר שייצרו האיטלקים
שעשוי להיסגר , דמיליארד דולר בלב 62

  .אם בריטניה לא תצליח לצאת מהמיתון
  

המדינות הבאות בתור , על פי ההערכות
, הן הודו 2015לעקוף את בריטניה עד 

בתוך שנים ספורות . רוסיה וקנדה, ברזיל
שהשפיעה על , עשויה בריטניה, אם כן

הכלכלה והפוליטיקה העולמית במשך 
למצוא עצמה מחוץ , מאות שנים

הפותחת של כלכלות העולם לעשירייה 
]2.[  
  

גרמניה וצרפת עוד ימשיכו להיות בעלות 
משקל והשפעה בכלכלה העולמית בעשור 

אולם ברור כי עיקר ההשפעה , הקרוב

האירופית על הכלכלה העולמית תוכל 
, להתבצע רק במסגרת האיחוד האירופי

שבו תהיה לבריטים השפעה פוחתת יותר 
  .ויותר

  
כלה העולמית כפי השינויים בצמרת הכל

הם תולדה של תהליכים , שנצפים היום
רבי שנים שכבר נחזו בצורה כזו או 

התקדמותה של סין אל עבר . אחרת
הפסגה הכלכלית היא מגמה מוכרת כבר 

כמו גם העובדה כי יפן הגיעה , שנים רבות
זה מכבר למיצוי הפוטנציאל הכלכלי 

שעברו רפורמות רבות , ברזיל והודו. שלה
חסמים רבים מעל הכלכלה  שהסירו

נהנות מתנאים טובים ומפוטנציאל , שלהן
, אדיר על חשבונן של מדינות אירופה

אשר בשל הזדקנות האוכלוסייה והעובדה 
הן מתקשות לייצר , כי הן כבר מפותחות

צמיחה בקצב שממנו נהנות מדינות 
  .מתפתחות

  
השנה  500-שהתרגל ב, נראה כי העולם

- רופיתהאחרונות להגמוניה אי
ולמאבקי יוקרה וכוח בין , אמריקנית

יצטרך , ב והמעצמות האירופיות"ארה
להתרגל בקרוב למאבקי יוקרה בין ניו 

בין ברזיליה ומכסיקו , ינג'דלהי לבייג
  .סיטי
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, פומיקו: צילום .הכלכלה הסינית ממשיכה לטפס -פועל סיני על רקע שנגחאי המתפתחת 
  ויקיפדיה

  

 –ישנן עדיין שאלות רבות הממתינות למענה בכל הנוגע למגמה הזאת 
הנגועה במחלות ילדות רבות בשל היותה , האם הכלכלה הסינית

תוכל להמשיך בקצב הצמיחה המהיר שלה גם בעוד , כלכלה ריכוזית
ב תמצא את הדרך להתאושש מהמיתון העמוק "האם ארה? שנים 10

ב הציבורי האימתני כדי לעלות על פסי צמיחה שישמרו אותה ומהחו
עד כמה הנתונים הכלכליים שמפרסמת סין ? ככלכלה המובילה בעולם

  ?בנוגע לגודל הכלכלה שלה מדויקים
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  בגיליון הבא התשובות לשאלות תפורסמנה

  

  שאלות טריוויה 20
  

 ?מהו ההילך החוקי בגיאורגיה .1

 ?ומהו ההילך החוקי בדרום אוסטיה ובאבחזיה .2

 ?התרחשו ומה היה הכינוי שהודבק לכל מהפכה היכן". צבעוניות"וש מהפכות באמצע העשור הקודם התרחשו של .3

 ?מה היה שמן של התנועות בשלוש המדינות. בכל אחת משלוש המדינות בלטה תנועת נוער בגיוס הציבור למחאה .4

 ?איזו מדינה מייצרת עבור רוסיה את נושאות המסוקים החדשים שלה .5

 ?לבנון מה חלקן של העדות הגדולות באוכלוסיית .6

 ?ומה חלקן של הדתות באוכלוסיית לבנון .7

 ?ב על זה של חיילי בריטניה"באיזו שנה במהלך מלחמת העולם השנייה עלה מספרם של חיילי ארה .8

בשתי  90%-ונבחר עם רוב של יותר מ 1994-מיהו נשיא רואנדה שנחשב לזה שהביא לסיום מלחמת האזרחים ב .9

 ?מערכות הבחירות בהן התמודד

 ?2005-ראש ממשלת לבנון בין שתי כהונותיו של ראפיק אל חרירי שנרצח במי כיהן כ .10

 ?מיהן שלוש המדינות בהן אי הצבעה בבחירות היא עבירה שעשויה להוביל אפילו למאסר .11

 ?מיהי המדינה היחידה בדרום אמריקה שהשפה הרשמית שלה היא אנגלית .12

 ?שנה זכו הנשים גם בזכות לבחור באיזו. ב לנשים להעמיד את עצמן לבחירה"איפשרה ארה 1788-ב .13

 ?ומי הייתה המושבה האפריקנית הראשונה שהעניקה זכות הצבעה לנשים .14

 ?מתי התקבל התיקון האחרון לחוקה האמריקנית ובאיזה נושא עסק .15

 ?כמה חברים מכהנים בפרלמנט האיחוד האירופי .16

 ?היכן ומתי התרחשה מהפכת הקטיפה .17

 ?כמה מדינות גובלות בעיראק .18

   ?ומי מנהיג אותה" הדיקטטורה האחרונה באירופה"מי מכונה  .19

 ?כמה אמירויות מאגד איחוד האמירויות הערביות .20
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  התשובות לשאלות הטריוויה מהגיליון הקודם
  
  

דיווח הומוריסטי של עיתונאי לאחר חשיפת התקן  –" קופסא שחורה"ישנן שתי גרסאות למקור השם  .כתום .1

או ההתקנים הראשונים שהותקנו במטוסי חיל האוויר הבריטי במלחמת ) שהיה אדום(ההקלטה הראשון 

 .ונצבעו  בשחור כדי למנוע השתקפות, העולם השנייה

 .נהרגו עשרות אלפים משני הצדדים, 1979מרץ - שנערכה בפברואר, במלחמה. וייטנאם וסין .2

 .נשיא ארגנטינה לשעבר, נסטור קירשנר .3

 .שרכשה צוללות ומטוסי קרב, וייטנאם .4

האמרשלד נהרג בעת . 1961ועד מותו בתאונת מטוס בספטמבר  1953-שכיהן בתפקיד מ, דאג האמרשלד השבדי .5

 ).כיום זמביה(שהיה במשימת  שלום בצפון רודזיה 

 .ונצואלה ופנמה, כמו  גם את אקוודור, ששיחרר את שלוש המדינות מהכיבוש האירופי, ברסימון בולי .6

 40%-ב עודנה מהווה יעד ל"ארה, אבז'אמריקנית  שנוקט נשיא ונצואלה צ-על אף המדיניות האנטי. ב"ארה .7

 .מהייבוא 26%-מהייצוא של קראקס והיא מהווה מקור ל

 .יאסר עראפת .8

מקרב כוחות המערב נהרגו . מיליון אזרחים שנהרגו 4.3מהם , גו ונפצעו במלחמהמיליון בני אדם נהר 8כמעט  .9

 .מיליון  חיילים 1.1מקרב כוחות הצפון נהרגו . אמריקנים 58,159מהם , 315,000

 113% –ויוון  115% –איטליה , 189% –יפן  .10

 )דולרטריליון  5.2(וגרמניה ) טריליון דולר 9(בריטניה , )טריליון דולר 13.4(ב "ארה .11

, כווית, בחריין, בה חברות  איחוד האמירויות, )GCC(הזרוע הצבאית של המועצה לשיתוף פעולה במפרץ  .12

 .עומן וקטאר, סעודיה

דיל שהציג ממשל רוזוולט להתמודדות עם המשבר הכלכלי -כחלק מתוכנית הניו 30-המצבור הוקם בשנות ה .13

 .טון זהב 4,603נמצאים בו כיום . הגדול

 . קנטאקי .14

טון זהב השייכים למדינות זרות וארגונים  5,000-שמאחסן כ, יורק שנמצא במנהטן-ק הפדארלי של ניוהבנ .15

 .בינלאומיים רבים

 .מ רבין"שלושת האחרונים הגיעו גם להלוויתו של רה. בוש האב וקלינטון, קרטר, פורד –ארבעה  .16

תוף הפעולה ולקדם אינטרסים במטרה להדק את שי, 2003-מסגרת זו הוקמה ב. דרום אפריקה וברזיל, הודו .17

 .משותפים במוסדות בינלאומיים

, ניו יורק, ניו המפשיר, מרילנד, וסטס'מסצ, פנסילבניה, ינה'וירג, צפון קרולינה, דרום קרולינה, דלוור, יה'ורג'ג .18

 .רוד איילנד וקונטיקט, רזי'ניו ג

ות לשמירת השלום ביבשת ם ולאיחוד האפריקני לחיזוק המשימות הבינלאומי"ראש הפאנל המשותף לאו .19

 .השחורה

  . מדינות 26 .20

 


