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במתכונת של אתר , אז, עלה לאוויר אתר סיקור ממוקד, לפני כמעט חמש שנים, 2005בדצמבר 

אקטואליה ששם לו למטרה לכוון את הזרקור לאזורים שנשארים אפלים פעמים רבות על ידי אמצעי 

בפרסום סדרה של מאמרים שיצקו  התחלנו, זמן קצר לאחר שעלה האתר לאוויר. התקשורת הגדולים

  ".המלחמה הקרה השנייה"את יסודות התיאוריה אותה אנו מכנים 

  

משרטטת , !)?איפה הייתם עד עכשיו: ואם כן(למקרה שזה הביקור הראשון שלכם באתר , תיאוריה זו

ר הטענה המרכזית שלנו היא כי מתקפת הטרו. פוליטית הנוכחית-את קווי המסגרת של המערכת הגיאו

אלא דווקא החלה , בספטמבר לא נתנה את האות למלחמת העולם השלישית כפי שטענו רבים 11-של ה

  .בתהליך שהוביל ליצירתה של מלחמה קרה חדשה

  

, ")הגוש הדמוקרטי"להלן (ב ובנות בריתה שיצאו להפיץ את הדמוקרטיה בעולם "מצד אחד ניצבו ארה

מצד אחד : ב"נוכח האיום שראו במהלך שהובילה ארה ומן העבר השני התייצבו שני מחנות שהיו לאחד

ומצד שני ניצבו אלו שהתנגדו לאורך השנים , ניצבו אלו שהיוו יעד ישיר ללחץ ולהתקפות מערביות

  ").הגוש הריכוזי"להלן (לניסיונות המערב להכתיב מדיניות למדינות אחרות ומצאו עצמן במגננה 

  

השקנו את סיקור , פוליטית-ח יחסי הכוחות במערכת הגיאומתוך רצון להעמיק בניתו, 2007בספטמבר 

מגמות , סיקרנו אירועים, מאז. ירחון מקוון בתחום היחסים הבינלאומיים -ממוקד בפורמט חדש 

הצלחנו להצביע זמן רב מראש על מלחמות שבפתח דוגמת ; והתפתחויות פוליטיות בחמש יבשות

היינו הראשונים להצביע ; 2008-וסית בגיאורגיה בוהמלחמה הר 2006-הפלישה האתיופית לסומליה ב

להקים קרטל גז טבעי ועל פעילותו של נשיא ונצואלה , ולדימיר פוטין, על תוכניותיו של נשיא רוסיה

  .אמריקני-אנטי" ציר לטיני"אבז להקים 'צ

  

ור הזדמנות מצוינת לעשות הפסקה מהסיק. הגיליון הנוכחי הוא הראשון בשנה הרביעית של הירחון

-האם המערכת הגיאו -השוטף ולנסות לבחון את אירועי השנים האחרונות בפרספקטיבה של זמן 

לאילו מהאירועים שהתרחשו ? פוליטית מוסיפה להתקיים לפי קווי המתאר שהתווינו לפני חמש שנים

מהן המגמות הצפויות בשנים הקרובות ? בשנים האחרונות ההשפעה הגדולה ביותר על הזירה העולמית

  ?לאור ההתפתחויות

  

ח המציג לראשונה את הבסיס "דו, 2010במרכז הגיליון אנו מפרסמים את מדד סיקור ממוקד 

האינדקס הוא ייחודי מסוגו . התיאורטי לקביעת הנטייה הגושית של כל מדינה במלחמה הקרה השנייה

בריתות , באיותבריתות צ, בריתות פוליטיות, נטייה לדמוקרטיה -ומשקלל חמישה גורמים מרכזיים 

, אנו מתעתדים לפרסם אינדקס מעודכן מדי שנה בחודש ספטמבר. כלכליות ונטיית השלטון הנוכחי

  .ולהרחיבו בעתיד

 
 אלון לוין ויובל בוסתן              

editor@sikurmemukad.com 
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קעידה על -מתקפת הטרור שהנחית אל
הביאה את , 2001בספטמבר  11-ב ב"ארה

העל להכריז על מלחמה עולמית - מעצמת
מאות אלפי חיילים נשלחו לצד  –בטרור 

המשטרים באפגניסטן , השני של העולם
 ועל אחרים הושתו, ובעיראק הופלו
בשנים אלו ניכר היה . סנקציות חריפות

של הנשיא בוש הבן גמרה  ב"כי ארה
אומר להכתיב את סדר היום העולמי 

ללא התחשבות באינטרסים של , כרצונה
תגובת , ברם. יריבותיה או בנות בריתה

לא והעולם להתנהלות האמריקנית 
, העמידה במשימות שהגדירו בוושינגטון
-היא שהביאה לתמורה במערכת הגיאו
  . פוליטית ולהתהוותו של סדר עולמי חדש

אך כבר ניתן לקבוע , ן לא רב עבר מאזזמ
, 2005-2008שורה של אירועים בשנים כי 

 תרמו תרומה מכרעת לשינוי העולמי
ולהכרה גוברת בתחילתה של מלחמה 

, היה זה בוש הבן, ב"בארה –קרה חדשה 
באופן , שהציב, בנאום ההשבעה השני שלו

את הפצתם של ערכים , חסר תקדים
יטחון דמוקרטים כאמצעי התורם לב

הכריז על , בהמשך כהונתו. הלאומי
תוכנית להצבת מערכת הגנה מטילים 

בעצמאות  הכרהבמזרח אירופה ועל 
ו "קוסובו ובהמשך התרחבות נאט

השתמשו בשליטה על  ברוסיה. מזרחה
שוק הגז הטבעי כאמצעי לחץ פוליטי 

הגיבו לתוכניות , בשיא החורף
האמריקניות בפרישה מאמנות להגבלת 

מערב אירופה  לעטילים  ום ביריאיב, נשק
ובחידוש טיסות סיור ברחבי העולם של 

חודשים ספורים . מפציצים אסטרטגיים
יצאו , לאחר הכרזת העצמאות של קוסובו

הרוסים למלחמה 
אורגיה בשם יבג

התמיכה במובלעות 
. רוסיות באזור- פרו

הכירה , מיד לאחריה
מוסקבה בעצמאות 

  .שתי המובלעות

הלכו , בה בעת
חזקו שתי והת

מעצמות חדשות 
משני עברי המתרס 

האיחוד האירופי  –
. מזה וסין מזה

מהפכים , באירופה

הביאו , פוליטיים בכמה ממדינות היבשת
ב "את האיחוד להתייצב לצידה של ארה

למען חירויות ולדבר בקול מגובש מתמיד 
מן . משטרים רדיקלייםונגד אזרחיות 

העבר השני העפילה סין לצמרת הגבוהה 
תוך שהיא תומכת , של הכלכלה העולמית

מערביים ומכוננת ברית - במשטרים אנטי
סדרת  .אסטרטגית היסטורית עם רוסיה

ביחד עם התייצבותם של , זואירועים 
שכנעו , גורמים רבי עוצמה אלו מול אלו

פוליטית - אותנו כי המערכת הגיאו
 מלחמה קרהכדי מתעצבת בהדרגה ל

  .חדשה

כי עוצמתה של  אמנם נכונה היא הקביעה
אינה שקולה האלפיים רוסיה של שנות 

אך , מ"ברה שהייתה מנת חלקה שללזו 
אין בכך כדי להמעיט כהוא זה מיכולתה 

גורם משפיע בזירה עדיין להוות 
, מרכז הבמהשיבתה מחדש ל. העולמית

בד בבד עם התחזקותן של סין והאיחוד 
כי  להבנההביאו אותנו , האירופי

בת באופן ייחודי המערכת החדשה משל
קוטבית של - מאפיינים מהמערכת הרב

לצד מאפיינים בולטים של , 19-המאה ה
קוטבית שהתקיימה - המערכת הדו

לשון . 20- במחצית השנייה של המאה ה
פוליטית - את אופי המערכת הגיאו, אחר

המתהווה בשנים האחרונות מכתיב 
אך הנהגתם , מאבק בין שני גושים יריבים

אינם ברורים כפי שהיו  והגבולות ביניהם
קוטבית שראה העולם - במערכת הדו

  .בעבר

המערכת היא אין ספק כלל כי , לתפיסתנו

ומציגה שני , קוטבית באופן מובהק- דו
המונהג , הגוש הדמוקרטי: גושים יציבים

, ב והאיחוד האירופי"כאמור על ידי ארה
המונהג על ידי רוסיה , והגוש הריכוזי

פוליטי מניעה - את הקיטוב הגיאו. וסין
 –המלחמה ברדיקליזם ועוד יותר מכך 

תגובת מדינות העולם ובעיקר אלו הלא 
  .למלחמה זו, דמוקרטיות

  הגוש הדמוקרטי

ב "יצאה ארה, בשם המלחמה ברדיקליזם
: של בוש הבן להפיץ ערכים דמוקרטים

מי שרוצה להגן על החירות צריך לקדם "
בוש שעה שניסה קבע , "את החירות

טרים דמוקרטים על הריסות להקים מש
. המשטרים הישנים באפגניסטן ובעיראק

האמונה האמריקנית כי יעודה ההיסטורי 
של המעצמה הגדולה הוא להפיץ את 

 –בשורת הדמוקרטיה לעולם אינו חדש 
השתלטה תפיסה  19-עוד באמצע המאה ה

על השיח הפוליטי  –" הייעוד הגלוי" –זו 
י בוש הבן נכנס לספר. בוושינגטון

ההיסטוריה בתור הנשיא הראשון 
שהכריז כי ערכים דמוקרטיים אינם בגדר 
צורך אידיאולוגי אמריקני אלא צורך 

מעצם היותם של אלו גורם , ביטחוני
יצא בוש , ברוח קביעה זו. מחולל יציבות

לפעול להפצת ערכים אלו במקומות 
  . שחסרו אותם

לא כולם באיחוד האירופי אימצו את 
המלחמה . יקניותהמטרות האמר

סגירת "באפגניסטן שנתפסה יותר כ
עם מבצעי מתקפת הטרור " חשבון

זכתה לתמיכה , הגדולה בהיסטוריה
. גורפת אך לא כך המלחמה בעיראק

מנהיגי גרמניה וצרפת התייצבו בגלוי נגד 
והותירו את , התוכניות האמריקניות

אסנאר הספרדי , בלייר הבריטי
הבולטים  וברלוסקוני האיטלקי כתומכים

בוש הבן פקד לבסוף להסתער . היחידים
מהפכים , בתוך זמן לא רב. על בגדד

פוליטיים בגרמניה ובצרפת העלו לשלטון 
שהפגינו , את מרקל וסרקוזי בהתאמה

הזדהות רבה יותר עם המטרות 
הגם , האמריקניות

  . שלא תמיכה גורפת

שליטי  ,בכל העולם
ראו  אשרמדינות 

בהנחלתם של 
הערכים 

מוקרטים גורם הד
שיערער את יציבות 

נכנסו , שלטונם
רבים מהם . למגננה

החלו לשתף פעולה 
במטרה להדוף 

. יחדיו את האיום
הגיעה לסיומה , בכך

תקופה של חוסר 

  עקרונות  התיאוריה
  וסתןאלון לוין ויובל ב

  
? מי הם הצדדים היריבים, אם אכן היא מתרחשת? מלחמה קרה חדשה

אלו רק מקצת ? מהו הגורם מקטב ביניהם? מהו הגורם המניע אותם
, אומנם. שנתקלנו בהן במהלך המחקר, מלוות בהרמות גבה, השאלות

אמת היא כי המלחמה הקרה החדשה אינה מורגשת עדיין בחיינו כפי 
  .אך אין בכך כדי לסתור את קיומה, הראשונהשהורגשה המלחמה הקרה 

  
  )בגיליון זה 17' מפה מוגדלת מופיעה בעמ(החלוקה הגושית במלחמה הקרה השנייה 
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פוליטית - בהירות במערכת הגיאו
באופן , הדמוקרטיה הפכה. העולמית

לגורם המקטב המניע את , אירוני משהו
ות שני מחנ. המלחמה הקרה החדשה

  . ואלו הלכו והתגבשו, צצו יריבים

  הגוש הריכוזי

בזמן שהמעצמות הדמוקרטיות הלכו 
בגוש הריכוזי כבר פעלו , ויישרו קו

. בתיאום גובר במשך מספר שנים
שצברה תאוצה , ההתנגדות לאמריקנים

הפכה , במהלך כהונתו של קלינטון
בכל רחבי . הבן לשיטפון בעידן בוש

דמוקרטיות  מנהיגי מדינות לא, העולם
והחלו להדק את " שותפים לדרך"מצאו 

  . שיתוף הפעולה עימם

ולדימיר פוטין הפך את רוסיה פושטת 
הרגל לבעלת משק מודרני הצומח 

, בסדרת מהלכים אגרסיביים. במהירות
הבטיח המנהיג הרוסי הדומיננטי גישה 

והציב , למדינות עשירות במשאבי אנרגיה
מדת בכך את המעצמות הדמוקרטיות בע

  . תלות במשק האנרגיה העולמית

, ינטאו'תחת הנהגתו של הנשיא הו ג, סין
ספרתי במשך -שמרה על קצב צמיחה דו

וכבשה את משבצת , יותר משני עשורים
הכלכלה השנייה הגדולה בעולם במהלך 

, על מנת לעמוד בקצב הצמיחה. 2010
פעילותה באופן חסר סין את הגבירה 

עה חומרי תקדים כמעט בכל מדינה שהצי
במוקד הפעילות הסינית . גלם למכירה

שם , עמדו אמריקה הלטינית ואפריקה
זינק היקף הסחר עם סין במאות אחוזים 

בין הקשרים המתחזקים . בעשור האחרון
בלטה החסות הסינית , באפריקה

, במערב" מצורעות"למדינות שנחשבו 
  .זימבבוואהו דוגמת סודן

באמריקה הלטינית גדל דור חדש של 
מנהיגים סוציאליסטים ובראשם נשיא 

ציג עצמו הכשהוא . אבז'הוגו צ, ונצואלה
אבז 'התייצב צ, כתלמידו של פידל קסטרו

 אמריקני באזור- בראש המחנה האנטי
, בזירה האזורית –ופעל בשתי חזיתות 

הוא התערב במערכות בחירות ברחבי 
היבשת במטרה להביא לבחירתם של 

ציר לטיני "בדרך להקמת , שותפים לדרכו
, ֶאבו מוראלס מבוליביה". אמריקני-אנטי

דניאל אורטגה מניקרגואה ורפאל 
קוריאה מאקוודור זכו כולם לתמיכה 

  .אבז במהלך מסעות הבחירות שלהם'צמ

הידקו חברי הציר , במישור העולמי
אבז את 'הלטיני תחת הנהגתו של צ

קשריהם עם מדינות ריכוזיות ורדיקליות 
צד עסקאות עתק עם ל, כך. ברחבי העולם

התהדק שיתוף הפעולה גם , רוסיה וסין
עם מנהיגי מדינות רדיקליים דוגמת 
אלכסנדר לוקאשנקו מבלארוס ומחמוד 

גם אנשי ארגון . אד מאיראן'אחמדיניג
החיזבאללה התקבלו בזרועות פתוחות 

  .אבז'בוונצואלה של צ

לה סכסוך מתמשך עם , איראןאותה 
ית הגרעין הגוש הדמוקרטי סביב תוכנ

דאגה במשך כל שנות הסכסוך , שלה
זו . לתחזק את קשריה עם רוסיה וסין

הראשונה סיפקה תשתיות לפרויקט 
הגרעין עצמו בעוד את תמיכתה של זו 
האחרונה הבטיחה טהרן באמצעות 
התחייבות למכירת גז טבעי ונפט בהיקפי 

פעילות הטרור בה , בהיבט האזורי .עתק
ה להעצים את וניסיונותי, תומכת טהרן

הביאו אותה להדק , השפעתה האזורית
קשרים עם משטרו של אסד בסוריה ועם 

  . ארגוני הטרור ברשות הפלשתינית

כשנואש ארדואן הטורקי מהאיחוד 
היה , האירופי שסרב לקבלו ופנה מזרחה

אד לקבלו בזרועות 'שם אחמדיניג
הקשרים בין תעשיית הנשק גם . פתוחות

ריאנית הם האיראנית לזו הצפון קו
על פי , אלו האחרונים. מהידועים

אף עמדו מאחורי הכור , פרסומים שונים
הגרעיני שהשמידה ישראל בסוריה 

  .  2007בספטמבר 

העתיד , מנקודת המבט של הגוש הריכוזי
חברות הגוש  –הקרוב נראה מבטיח 

נהנות משליטה על מרבית עתודות הגז 
. ומהשפעה גדולה על מחירי הנפט בעולם

ל אף צניחת המחירים שנרשמה בעקבות ע
המשבר הכלכלי שפרץ במחצית השנייה 

שליטה זו צפויה לשוב ולהניב , 2008של 
רוסיה שבה לבסס  ;עוד שנים רבותפירות 

את אחיזתה על מרבית האזורים עליהם 
המפלגה הקומוניסטית ; מ"חלשה ברה

של סין מצליחה לשמור על יציבות 
; מהירההמשטר למרות צמיחה כלכלית 

אמריקניות באמריקה - הקריאות האנטי
הלטינית טרם שככו והמשנה הרדיקלית 
אותה מקדמת איראן מוצאת אוזניים 

  . קשובות ברחבי המזרח התיכון

מבטיחה לא פחות היא הברית 
שממצבת , האסטרטגית בין רוסיה לסין

" הארגון לשיתוף פעולה של שנחאי"את 
)SCO (ובעל , כגורם משמעותי באסיה
וטנציאל להתהוות לגרסה מודרנית של פ

הוסיפו לכך את האפקט . ברית ורשה
ב "מצד ארהכל קול מחאה המאחד שיש ל

והתוצאה היא גוש , יוהאיחוד האירופ
   .הדוק במיוחד

מבחינת חברות , החצי הריק של הכוס
מקורו בעליונות , הגוש הריכוזי

הטכנולוגית של המעצמות הדמוקרטיות 
הנחיתות . רחיותבתעשיות צבאיות ואז

דוגמת , בתחומים שחשיבותם בעלייה
אנרגיה גרעינית אזרחית וטכנולוגיות 

עשויה להתברר כמשמעותית למאזן , מים
  . הכוחות העולמי בשנים הקרובות

   המלחמהזירות 

ברובם המכריע של הסכסוכים 
הפוליטיים שהתרחשו בעולם בעשור 

  הבית הלבן: צילום. מנהיג העולם החופשי -אובאמה בברלין 
  

האמונה האמריקנית כי יעודה ההיסטורי של המעצמה הגדולה הוא 
עוד באמצע המאה  –להפיץ את בשורת הדמוקרטיה לעולם אינו חדש 

על השיח הפוליטי  –" הייעוד הגלוי" – השתלטה תפיסה זו 19-ה
בוש הבן נכנס לספרי ההיסטוריה בתור הנשיא הראשון . בוושינגטון

  .צורך ביטחוני הםשהכריז כי ערכים דמוקרטיים 
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ניצבו משני , 21- הראשון של המאה ה
אלו , מדינות משני הגושיםצידי המתרס 

  . מול אלו

מהווה זירה , כבעבר, מזרח אירופה
מאז אמצע  -גושי -מרכזית במאבק הבין

הצטרפו מרבית חברות הגוש , 90- שנות ה
. הקומוניסטי באירופה לאיחוד האירופי

שראתה את השפעתה על האזור , רוסיה
שנחשב בעבר הלא רחוק לחצר האחורית 

ן פוטין על בעידעמלה , שלה נחלשת
  .שיקום אחיזתה בו

 שביקשהמערכת ההגנה מפני טילים 
ותמיכתה , כיה'ב להציב בפולין ובצ"ארה

על  הוכרזוב בעצמאות קוסובו "של ארה
הם . לא פחות, הרוסים כקאזוס בלי ידי

- הגבירו את תמיכתם במובלעות פרו
, פלשו לגיאורגיה, רוסיות במזרח אירופה

, אוסטיה ודרום הכירו בעצמאות אבחזיה
  . והאיצו את מאמצי החימוש שלהם

הצליחה רוסיה לסכל , במרכז אסיה
ניסיונות כניסה של גורמים מערביים 
שביקשו להשיג נתח ממאגרי הגז הטבעי 

הידוק הקשרים עם מדינות . באזור
שהתברכו בגז טבעי דוגמת כמה 

מ "מהרפובליקות האסלאמיות של ברה
, היתרבין , ולצידן, לשעבר במרכז אסיה

העניק לרוסיה , יריה ולוב'אלג, איראן
השפעה ישירה על כמחצית ממאגרי הגז 

הלכה , והציב אותה, הטבעי בעולם
בזו אחר . בראש קרטל גז טבעי, למעשה

, ממזרח וממערב, זו חשו מדינות אירופה
כשזו , את אמצעי הלחץ החדש של רוסיה

בחרה להקפיץ את מחירי הגז דווקא 
  . נהמדי ש, בשיא החורף

המלחמה העולמית בטרור והסכסוך 
גושיים - ישראלי גם הם בין-הערבי

לאחר שהפילו את המשטרים . באופיים
מוצאות עצמן , באפגניסטן ובעיראק

ב ובנות בריתה נלחמות בארגוני "ארה
מלחמת . טרור הנתמכים על ידי איראן

התנהלה בין  2006לבנון השנייה בקיץ 
איחוד ב וה"שנתמכה על ידי ארה, ישראל

הנתמך על , לבין החיזבאללה, האירופי
אלו תומכות גם . ידי איראן וסוריה

שהשתלטותו על רצועת , בארגון החמאס
עזה הרחיבה את שטחי ההשפעה 

  . סורים במזרח התיכון- האיראנים

הנתמכת על , רשמה אתיופיה, באפריקה
ניצחון משמעותי במלחמה , ב"ידי ארה

ביס ה 2006בדצמבר  -העולמית בטרור 
הצבא האתיופי את המיליציה 

שזכתה לסיוע , האסלאמית בסומליה
. סוריה ולוב, לוגיסטי ופיננסי מאיראן

מדינות , במקומות אחרים מדרום לסהרה
בעלות רקורד מפוקפק בתחום זכויות 

ה אזימבבוו, ובכללן סודן, האדם
מצאו עצמן נתונות ללחץ , ואריתריאה

, הסינים. ב והאיחוד האירופי"מצד ארה

, שהשפעתם באזור התעצמה בשנים אלו
  . דאגו לסכל את הלחץ המערבי

תוכנית הגרעין , במזרח אסיה, לבסוף
הצפון קוריאנית עוררה חששות למרוץ 

המתיחות האזורית בינה . חימוש אזורי
לבין שכנותיה הדמוקרטיות אף העלתה 
על סדר היום הציבורי ביפן את האפשרות 

  . משלהכי זו תפתח אופציה גרעינית 

  2010 –תמונת מצב 

כניסתו של ברק אובאמה לבית הלבן 
הביאה עימה רוח חדשה גם בהיבט 

במקום בוש הבן שסימל . פוליטי-הגיאו
שיווק אובאמה את עצמו , כוחניות

שמוכן להרחיק , כמנהיג מתון ופרגמטי
לכת על מנת להתחשב באינטרסים של כל 

פוליטי כאמצעי - ושותף או יריב גיא
  .סכסוך ליישב כל

הוא השיג פשרה עם הרוסים וביטל 
למעשה את התוכנית לפרוש מערכת הגנה 

אך לא נחל , מטילים במזרח אירופה
האיראנים  –הצלחה בחזיתות האחרות 

ספגו סנקציות נוספות אך דחו כל ניסיון 
תגבור הכוחות המסיבי ; לפשרה

באפגניסטן הפך אותה למלחמה של 
; אובאמה הרבה יותר מאשר של בוש

בלבנון המצב סבוך ונפיץ מאי פעם וחצי 
  .האי הקוריאני הפך רווי מתח אף הוא

נראה , חודשים בבית הלבן 20עם תום 
היה כי אובאמה מתחיל להכיר במגבלות 
עקרונות המדיניות שהניח והוא פוזל כבר 
אל עבר הנוסחות המוכרות מן העבר של 
ניסיון לשלום במזרח התיכון בד בבד עם 

דבר אחד . הולך על איראןלחץ גובר ו
כניסתו של אובאמה שינתה את  –ברור 

המילים שנשמעו מוושינגטון אבל לא את 
ב עודנה רואה במיגור "ארה –המהות 

הרדיקליזם יעד מרכזי במדיניות החוץ 
ומדינות אירופה והגוש הדמוקרטי , שלה

  .לצידה

גם ברוסיה ובסין הפנימו , מן העבר השני
הרוסים  – את כללי המשחק החדשים

מנסים למקסם את הרווח שלהם מכל 
הבעת תמיכה או לכל הפחות אי התנגדות 
ליוזמה מערבית בין אם נגד איראן או 

גם בסין ; בעד מלחמה בארגוני טרור
 - משחקים על פי אותם החוקים 

כשניסתה צפון קוריאה לגרור רגליים יתר 
הפגינה סין פרגמטיות , על המידה

ך צעדים אלו א, כשהצטרפה ללחץ עליה
שנועדו , לוו תמיד במחוות כלפי פיונגיאנג

להמחיש למעצמות הדמוקרטיות כי רק 
סין תכריע את גורל המשטרים הגובלים 

  .בה

  מעקב מתמשך בסיקור ממוקד

שעלה לאוויר , "סיקור ממוקד"אתר 
מלווה את המגמות , 2005בדצמבר 

פוליטית בזמן - המתהוות בזירה הגיאו
ו לראשונה את במסגרתו פרסמנ. אמת

". המלחמה הקרה השנייה"תיאוריית 
הפכנו את האתר לירחון , 2007בספטמבר 

המתמקד בכל חודש במדינה , מקוון
בולטת או באחת מזירות העימות של 

  . פוליטית החדשה- המערכת הגיאו

   

  הבית הלבן: צילום. םישנה בין הצדדי-צינה חדשה -אובאמה עם פוטין 
  

כניסתו של ברק אובאמה לבית הלבן הביאה עימה רוח חדשה גם 
שיווק , במקום בוש הבן שסימל כוחניות. פוליטי-בהיבט הגיאו

שמוכן להרחיק לכת על מנת , אובאמה את עצמו כמתון ופרגמטי
  .פוליטי-להתחשב באינטרסים של כל שותף או יריב גיאו
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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- הצביע מראש על מגמות בזירה הגיאוצוטט במחקרים והצליח ל, 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

  . מעו בברכהרעיונות למאמרים בנושאים אחרים ייש, 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 , מרבהגשת המא ?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 , של צד שלישי שזכויות היוצרים עליו עשויות להיות ברשותו

  באתר סיקור ממוקד מבעל זכויות היוצרים 

  

  . המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל מאמר שיוגש

 

 
 אלון לוין ויובל בוסתן              
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אנו מציגים את מדד , פוליטית-שנים לאחר שהחלנו לסקר את המערכת הגיאו 5כמעט 
זהו אינדקס ייחודי מסוגו המאפשר לנו לקבוע את הנטייה . 2010ור ממוקד לשנת סיק

הגושית של כל מדינה במלחמה הקרה השנייה באמצעות שקלול שורה של תבחינים 
המדד יפורסם . הקשורים לצביונה של המדינה לאורך השנים ולהתנהלות השלטון הנוכחי

  .מדי ספטמבר, במתכונת שנתית
  

בו , הקוטב הדמוקרטי: פוליטית נעים בין שני קטבים-השחקנים במערכת הגיאו, נייהבמלחמה הקרה הש

, בו ממוקמות רוסיה, והקוטב הריכוזי, האיחוד האירופי ובנות בריתן הקרובות ביותר, ב"ממוקמות ארה

ובפרט במאבק בו התנגשות ישירה בין המעצמות , כבכל מאבק על השפעה ועוצמה .סין ובנות בריתן

הקרבות בין המעצמות ניטשים סביב , שהרי בכך תהפוך המלחמה הקרה לחמה, ת אינה אפשריתהיריבו

  .על אחד מהצדדים" נעולות"תמיכתן של המדינות שאינן 

  

עבירים כפי שהיו במלחמה הקרה - בה הגבולות המגדירים את הגושים היריבים אינם בלתי, במציאות זו

מנסות לנצל את המערכת החדשה לטובתן ולהשיג את הרווח  ,"יושבות על הגדר"מדינות רבות ש, הראשונה

  .הגדול ביותר האפשרי מחבירה לאחד מהצדדים

  

למקם כל מדינה על , תבחינים 5באמצעות שקלול , הינו אינדקס ייחודי המאפשר לנו" מדד סיקור ממוקד"

מהטווח הארוך  המדד מביא בחשבון תבחינים המושפעים. הרצף שבין הקוטב הדמוקרטי לקוטב הריכוזי

ומהטווח הקצר ) ביטחונית/כלכלית/זיקה פוליטיות(מהטווח הבינוני , )זיקתה של המדינה לדמוקרטיה(

, בכל אחד מהתבחינים 10- ל 0כל מדינה מקבלת ניקוד בין  ).פוליטית של השלטון הנוכחי-נטייתו הגיאו(

ין ניתן עבור ניטראליות מוחלטת בכל תבח 5ניקוד . הקוטב הדמוקרטי 10- הוא הקוטב הריכוזי ו 0כאשר 

התבחינים . וסטייה ממנו לכיוון אחד הקטבים מסמנת נטייה של המדינה לכיוון הדמוקרטי או הריכוזי

  :כפי שמוצג להלן, המרכיבים את מדד סיקור ממוקד אינם שווים במשקלם

  

  משקלם של התבחינים בשקלול
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בעצמו שקלול של האקונומיסט והוא " דמוקרטיהאינדקס ה"תבחין זה מבוסס על  – הזיקה לדמוקרטיה

תרבות פוליטית וחירויות , השתתפות פוליטית, תפקוד הממשלה, בחירות ופלורליזם: של חמישה פרמטרים

המסמל את הזיקה , 10-ל 0באינדקס של האקונומיסט כל מדינה מקבלת ניקוד משוקלל על סולם בין . אזרח

שבדיה מדורגת , העדכנית ביותר שפורסמה, של האינדקס 2008במהדורת . הגבוהה ביותר לדמוקרטיה

באינדקס  38- במקום ה, אגב, ישראל. 0.86וצפון קוריאה אחרונה עם ניקוד  9.88ראשונה עם ניקוד משוקלל 

בעיקר נוכח תקנות , "דמוקרטיות עם פגמים"מה שממקם אותה בקטגוריית , 7.48עם ניקוד משוקלל של 

  .ף מאז הקמת המדינהלשעת חירום הנמצאות בתוק

  

ואירועים , תבחין זה מביא בחשבון בריתות בילטראליות ומולטילטראליות מזה – זיקה פוליטית

. פוליטיים מזה- המשפיעים על היחסים בין מדינות העולם למעצמות המאכלסות את שני הקטבים הגיאו

מדינית -חברות במסגרת עלאנו קובעים כי , פוליטית- בכל האמור לבריתות בעלות משמעות בזירה הגיאו

חברות האיחוד האירופי , כך לדוגמא. בעלת מובהקות דמוקרטית או ריכוזית מעניקה ניקוד מוחלט בהתאם

)EU ( ומנגד חברות הארגון לשיתוף , בתבחינים של בריתות פוליטיות ובריתות כלכליות 10זוכות לניקוד

. מושלם בבריתות פוליטיות 0לניקוד ) ALBA(או האלטרנטיבה הבוליבארית ) SCO(פעולה של שנגחאי 

במזרח אירופה או המועצה לשיתוף ) GUAM(דמוקרטית דוגמת גואם - חברויות בארגונים בעלי זיקה פרו

ם או "כמו גם משטרים הנמצאים תחת אמברגו מצד האו, נכנסות אף הן לשקלול) GCC(פעולה במפרץ 

  .האיחוד האירופי

  

- הראשון הוא החברות במסגרות על: בין מספר סוגים של נתוניםתבחין זה משקלל  – זיקה כלכלית

הנתון ; עבור דרך איחוד מכסים וכלה בשוק משותף, מדינתיות הכוללות פעילות פיננסית החל בסחר חופשי

הנתון השלישי משקף ; פוליטית של שותפות הסחר הגדולות של כל מדינה- השני משקף את הזיקה הגיאו

מדינתיות משמעותיות שהתהוו בשנים האחרונות דוגמת קרטל הגז -וזמות עלאת זיקתן של המדינות לי

" הבנק הלטיני"של האיחוד האירופי מזה או יוזמות מקומיות דוגמת " נאבּוקוֹ "ופרויקט , הרוסי מזה

  .שהוקם בדרום אמריקה כאלטרנטיבה לבנק העולמי

  

ינת ספקיות הנשק הגדולות של כל תבחין זה משקלל בתוכו מספר פרמטרים ובהם בח – זיקה ביטחונית

 - ל של שטוקהולם "על פרסומי מכון המחקר הבינ(אחת מהמדינות בחמש השנים שקדמו לפרסום המדד 

SIPRI( ,השתתפות במלחמה העולמית בטרור , ו"מדינתיות דוגמת ברית נאט-חברות במסגרות על) למדינות

מלחמות , פוליטית- השפעה בזירה הגיאובריתות צבאיות עם מדינות בעלות , )ו"שאינן חברות בנאט

השפעתם של חלק מהפרמטרים המוזכרים לעיל חורגת , מטבע הדברים. וסכסוכים עם מדינות אחרות

הטלת אמברגו וסנקציות , באופן דומה. מגבולות הזיקה הביטחונית ומשפיעה גם על תבחינים אחרים במדד

  .מההיבט הביטחוני משוקללים גם כאן, אשר מקבלות ביטוי בתבחין הפוליטי

  

הוא בוחן את התנהלות הנהגת המדינה  –זהו תבחין הנבדל בשני דברים מקודמיו  – נטיית השלטון הנוכחי

. פוליטית של ההנהגה- והניקוד לגביו מתבסס בעיקר על פרשנות שלנו לנטייה הגיאו, בפרק זמן קצר יחסית

מתוך הכרה . ו שונה לחלוטין מקודמיהםכאן באים לידי ביטוי מנהיגים שעולים לגדולה ומנהיגים ק

אנו מעניקים לתבחין זה את המשקל , בהשפעה הרבה שיש לשלטון הנוכחי על צביונה של כל מדינה בהווה

ראוי לציין כי משקלו של תבחין זה קטן , עם זאת. הסגולי הרב ביותר מבין התבחינים הנמדדים במדד

גם שינוי ההנהגה הדרמטי , רוצים לומר. באיות יחדיוכלכליות וצ, מהמשקל המוענק לבריתות פוליטיות

  .ביותר לא יוכל למחוק באחת את מעשי ידיהן של ההנהגות שהחליף
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  מפתח השיוך לקבוצות

  

  :אנו מבחינים בין חמש קבוצות של מדינות, פוליטית הנוכחית- בניתוח המערכת הגיאו

  

אלו . ות למטרותיו של הגוש הדמוקרטיבקבוצה זו נכללות מדינות המחויב - הגוש הדמוקרטי מדינות

ומדינות שאינן דמוקרטיות אך , כוללות מדינות בעלות מסורת דמוקרטית והשפעה בזירה הבינלאומית

  .שותפות אינטרסים הביאה אותן לפעול למען המטרה המשותפת

  

. דמוקרטישל הגוש ה" השורה השנייה"קבוצה זו היא בבחינת מדינות  – בנות הברית של הגוש הדמוקרטי

מרכיבות אותה מדינות שנאמנותן למטרות הגוש הדמוקרטי אינה מוחלטת כמו אצל חברי הקבוצה 

  .אך עודנה תופסת מקום גבוה בתפיסת העולם, הראשונה

  

הראשונה כוללת את אותן מדינות . בקטגוריה זו נמצאות שתי קבוצות של מדינות – מדינות ניטראליות

מדינות אלה מוצאות את הדרך לקיים יחסים . פוליטית-מערכה הגיאושנמנעות בעיקרון מלבחור צד ב

אך מסתייגות ברובן , הן חברות כולן בארגון המדינות הבלתי מזדהות. תקינים עם מדינות משני הגושים

קבוצה שנייה של מדינות בקטגוריה זו אלו . אמריקני שהשתלט בשנים האחרונות על הארגון-מהקו האנטי

מדינות שהיו מזוהות במשך שנים עם הגוש , לדוגמא". תחנת ביניים"לכאן כמעין מדינות המשויכות 

בין שתי קבוצות " לדלג"תתקשינה לרוב , הדמוקרטי עד שחילופי שלטון הביאו לאימוץ קו קיצוני לצד השני

  .את השינויים במדינות אלו אנו נוהגים לסקר באופן שוטף בירחון המקוון. דירוג באותה תקופת בדיקה

  

גם כאן נמצאות מדינות , בדומה לקבוצה המקבילה בגוש הדמוקרטי -בנות הברית של הגוש הריכוזי 

אך מסיבות שונות אינן מחויבות לגוש באופן מוחלט כחברי , שרואות בדרכו של הגוש הריכוזי את דרכן

  .הקטגוריה האחרונה

  

לקבוצת מדינות הגוש " אדוםסדין "בקבוצה זו נכללות המדינות המהוות  – מדינות הגוש הריכוזי

לדברי ביקורת חריפים " הזוכות"אלא מדינות , כאן לא נמצא ולו מדינה דמוקרטית אחת. הדמוקרטי

מדינות אלו מצאו עצמן נדחקות האחת לשנייה נוכח הלחץ מצד הגוש הדמוקרטי . מארגוני זכויות אדם

  .את המאבק והן חוסות תחת כנפיהן של רוסיה וסין שמובילות, בעשור האחרון

  

השיוך לאחת מחמש הקבוצות שנסקרו לעיל מתבצע על פי הניקוד המשוקלל של המדינה במדד סיקור 

  :ולפי המפתח הבא, ממוקד
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-שאפנו למקד את הדיון במדינות המהוות גורם כלשהו בזירה הגיאו, בבואנו להציג את מדד סיקור ממוקד

את המדינות שנשארו בחוץ ניתן לקבץ תחת שתי . בולא כל מדינות העולם נכללות , לפיכך. פוליטית

בקבוצה הראשונה נכללות מדינות בהן השלטון המרכזי נמצא רק בשלבי התהוות או שאינו מצליח : קבוצות

הקבוצה השנייה . עיראק וסומליה, דוגמת אפגניסטן, לאכוף מרותו על פני כל השטח הריבוני של המדינה

ר "קמ 1,000מדינה היא כזו ששטחה אינו עולה על -ה המקובלת למיקרוההגדר". מדינות-מיקרו"מורכבת מ

אנו כן כוללים , המונה כמה עשרות מדינות, מבין קבוצה זו. ושאוכלוסייתה קטנה מחצי מיליון תושבים

דוגמת חברות באיחוד , פוליטי- מדיניות בעלות עניין גיאו- מדינות החברות במסגרות על- במדד מיקרו

  .האירופי

  

  2010מהדורת  - קור ממוקד מדד סי

  

אך מזה כמעט חמש , זוהי אמנם הפעם הראשונה בה אנו מפרסמים את מדד סיקור ממוקד במתכונתו זו

הגם כי אנו חסרים את ציוני המדד של השנים , לפיכך. פוליטית- שנים אנו מסקרים את המערכת הגיאו

פוליטית בשנה - רחשו במערכת הגיאועדיין ביכולתו לאמוד ולעמוד על השינויים הבולטים שהת, שעברו

  :ב-לפי סדר הא, ואלו הם, האחרונה

  

  

  
  ניקוד המדינות

  
נקודות  מיקום מדינה

 מדד
זיקה  

 פוליטית
זיקה 
 צבאית

זיקה 
 כלכלית

השלטון 
 הנוכחי

מדד 
 הדמוקרטיה

        

       חברות בגוש הדמוקרטי

 9.65 10 10 10 10   9.91 1 איסלנד

 9.53 10 10 10 10   9.88 2 הולנד

 9.52 10 10 10 10   9.88 3 דנמרק

 9.88 10 10 9 10   9.82 4 שבדיה

 9.1 10 10 10 10   9.78 5 לוקסמבורג

 9.07 10 10 10 10   9.77 6 קנדה

 8.82 10 10 10 10   9.71 7 גרמניה

 8.49 10 10 10 10   9.62 8 אוסטריה

 9.68 10 10 10 8   9.62 9 נורווגיה
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נקודות  מיקום מדינה
 מדד

זיקה  
 פוליטית

זיקה 
 צבאית

זיקה 
 כלכלית

השלטון 
 הנוכחי

מדד 
 הדמוקרטיה

        

 8.45 10 10 10 10   9.61 10 רדספ

 8.22 10 10 10 10   9.56 11 ארצות הברית

 8.19 10 10 10 10   9.55 12 כיה'צ

 8.16 10 10 10 10   9.54 13 בלגיה

 8.15 10 10 10 10   9.54 14 בריטניה

 8.13 10 10 10 10   9.53 15 יוון

 8.07 10 10 10 10   9.52 16 צרפת

 8.05 10 10 10 10   9.51 17 פורטוגל

 7.98 10 10 10 10   9.50 18 איטליה

 7.96 10 10 10 10   9.49 19 סלובניה

 7.68 10 10 10 10   9.42 20 אסטוניה

 8.25 10 10 9 10   9.41 21 יפן

 9.09 10 7.5 10 10   9.40 22 אוסטרליה

 7.48 10 10 10 10   9.37 23 ישראל

 9.25 10 10 7 10   9.36 24 פינלנד

 7.44 10 10 10 10   9.36 25 הונגריה

 9.19 10 9 10 8   9.35 26 זילנד- ניו

 7.36 10 10 10 10   9.34 27 ליטא

 7.33 10 10 10 10   9.33 28 סלובקיה

 7.3 10 10 10 10   9.33 29 פולין

 7.23 10 10 10 10   9.31 30 לטביה

 9.01 10 10 7 10   9.30 31 אירלנד

 7.06 10 10 10 10   9.27 32 הרומני

 7.02 10 10 10 10   9.26 33 בולגריה

 8.39 10 10 7 10   9.15 34 מלטה

 7.7 10 10 7 10   8.98 35 קפריסין

 5.91 10 10 10 7   8.53 36 אלבניה

 7.04 10 7 10 8   8.51 37 קרואטיה

 6.54 10 7.5 10 8   8.46 38 קולומביה

 6.78 10 10 7 8   8.45 39 מכסיקו

 9.15 8 10 7 8   8.44 40 שוויץ

 6.12 10 10 8 8   8.43 41 גיאנה

 3.39 10 10 10 10   8.35 42 כווית

 8.04 10 9 5 8   8.31 43 מאוריציוס

 8.01 10 3 9 10   8.30 44 דרום קוריאה

 6.12 10 8 9 8   8.28 45 הפיליפינים

 3.38 10 10 9 10   8.20 46 בחריין

 6.21 10 10 6 8   8.15 47 דוניהמק

 6.43 10 10 6 7   8.06 48 מונטנגרו

  
    בנות ברית של הגוש הדמוקרטי

 7.82 7.5 10 7 8   7.96 49 טיוואן

 5.7 10 10 6 7   7.88 50 'הרצגובי- בוסניה

 4.52 8 8.5 10 10   7.81 51 אתיופיה

 7.21 8 9 7 8   7.80 52 מייקה'ג

 2.92 10 10 7 10   7.78 53 קטאר

 2.98 10 9 7 10   7.65 54 עומן

 4.62 10 6 10 7   7.61 55 גיאורגיה
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נקודות  מיקום מדינה
 מדד

זיקה  
 פוליטית

זיקה 
 צבאית

זיקה 
 כלכלית

השלטון 
 הנוכחי

מדד 
 הדמוקרטיה

        

 6.4 8 10 7 7   7.60 56 אל סלוואדור

 3.93 10 7 9 8   7.58 57 ירדן

 1.9 10 10 7 10   7.53 58 ערב הסעודית

 2.6 10 8 7 10   7.40 59 'האמירוד איח

 7.35 8.5 8 5 7   7.39 60 פנמה

 3.89 7.5 7 10 8   6.97 61 מצרים

 3.88 8 10 5 8   6.82 62 מרוקו

 6.31 7 8.5 7 5   6.75 63 פרו

 6.2 5 10 7 7   6.65 64 הדומיניקנית 'הר

 5.57 7.5 9 6 5   6.64 65 מדגסקר

 6.07 7 10 3 7   6.62 66 גוואטמלה

 7.21 5 10 7 5   6.60 67 טרינידד וטובגו

 6.18 5 9 7 7   6.50 68 הונדורס

 4.51 7 10 4.5 7   6.45 69 בורונדי

 3.46 8 9 7 5   6.42 70 קמרון

 1.52 9 10 7 5   6.38 71 אד'צ

 4.79 7.5 8 4.5 7   6.37 72 קניה

 6.58 5 10 6.5 5   6.37 73 סורינאם

 6.63 7 3 9 5   6.31 74 ארגנטינה

 7.81 4 10 6 5   6.30 75 כף ורדה

 6.4 7 3 7 7   6.25 76 פרגוואי

 8.04 4 8 7 5   6.21 77 קוסטה ריקה

 6.81 5 6 9 5   6.20 78 תאילנד

 7.89 5 6 7 5   6.17 79 ילה'צ

 7.22 5 9 5 5   6.16 80 מזרח טימור

 3.6 10 5 3 7   6.15 81 בורקינה פאסו

 7.8 6 5 3 8   6.15 82 הודו

 6.5 6.5 4 6 7   6.13 83 מולדובה

 8.08 5 5 7 5   6.07 84 וואיאורוג

  
    ליותאמדינות ניטר

 6.54 5 9 5 5   5.99 85 'חהפפואה גינאה 

 3.71 7.5 6 4.5 7   5.80 86 רואנדה

 6.34 2.5 9 6 8   5.79 87 אינדונזיה

 7.47 5 4 7 5   5.77 88 בוצוואנה

 5.03 7.5 3 5 7   5.76 89 אוגנדה

 3.19 8 7 3 7   5.75 90 אן'אזרביג

 7.38 4 6 7 5   5.75 91 ברזיל

 2.96 6 9 7 5   5.69 92 טוניסיה

 5.35 7 6 4 5   5.69 93 גאנה

 5.89 4 8 7 5   5.67 94 סינגפור

 6.29 5 6 6 5   5.62 95 לסוטו

 3.53 7 5.5 7 5   5.61 96 ניגריה

 5.69 2 7.5 8 8   5.55 97 טורקיה

 3.35 7.5 4 7 5   5.49 98 אנגולה

 5.28 4.5 6.5 7 5   5.45 99 טנזניה

 6.06 4 3 7 8   5.42 100 בנין

 3 6.5 5 3 8   5.10 101 גבון
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נקודות  מיקום מדינה
 מדד

זיקה  
 פוליטית

זיקה 
 צבאית

זיקה 
 כלכלית

השלטון 
 הנוכחי

מדד 
 הדמוקרטיה

        

 4.19 6 4 4 7   5.10 102 גמביה

 5.37 5 4 6 5   5.09 103 מאלי

 4.05 5 6 6 5   5.06 104 נפאל

 4.3 5 6 5 5   4.98 105 בהוטן

 4.87 5 7 3 5   4.97 106 קמבודיה

 1.86 5 8 7 5   4.97 107 'רכז אפהמ' הר

 3.41 6.5 6 3 5   4.90 108 ר'ניז

 5.19 2 10 5 5   4.90 109 י'פיג

 5.49 4 4.5 5 5   4.75 110 מוזמביק

 2 4 8 7 5   4.70 111 לוב

 6.48 4 4 3 5   4.62 112 נמיביה

 6.36 2 8 3 5   4.59 113 מלזיה

 3.04 4 4 6.5 7   4.59 114 סוואזילנד

 5.13 4 4 5 5   4.58 115 מלאווי

 3.58 5 4 5 5   4.50 116 קומורוס

 3.27 7 6 2 2   4.42 117 חוף השנהב

 2.43 5 3 7 5   4.36 118 טוגו

 4.11 4 5.5 3 5   4.25 119 סיירה לאונה

 5.37 2.5 6 3 5   4.19 120 סנגל

 2.19 4 5 6 5   4.15 121 גינאה המשוונית

 1.99 4 6 5 5   4.10 122 ביסאו-גינאה

 2.95 5.5 2 4 5   4.04 123 תימן

 5.25 5 4 2 2   4.01 124 ליבריה

  
   בנות ברית של הגוש הריכוזי

 5.52 3 6 3 2   3.93 125 בנגלדש

 7.91 0 3 5 5   3.93 126 דרום אפריקה

 2.94 3 6 4 5   3.89 127 )'רפ(קונגו 

 6.49 0 7 4 4   3.87 128 סרביה

 6.61 1 6.5 4 2   3.83 129 סרי לנקה

 4.46 2.5 5 3 5   3.82 130 פקיסטן

 5.62 3 4 4 2   3.81 131 לבנון

 1.72 6 2 3 5   3.73 132 טורקמניסטן

 2.53 4 6 3 2   3.48 133 וייטנאם

 2.09 5 4.5 2 2   3.30 134 גינאה

 6.94 0 1 1 7   3.09 135 אוקראינה

 3.91 2 2 6 2   3.08 136 מאוריטניה

 6.07 0 8 2 0   3.02 137 ניקרגוואה

 2.1 3 4 3 2   2.78 138 לאוס

 5.25 1 2 3 2   2.66 139 זמביה

 2.37 2.5 0 3 5   2.54 140 יבוטי'ג

 2.31 2 4 3 2   2.53 141 אריתריאה

 3.32 3 0 3 2   2.48 142 יריה'אלג

 6.6 0 0 3 2   2.40 143 מונגוליה

 4.09 0 3 2 2   2.07 144 ארמניה

  
   חברות בגוש הריכוזי

 5.64 0 2 1 0   1.86 145 אקוודור
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נקודות  מיקום מדינה
 מדד

זיקה  
 פוליטית

זיקה 
 צבאית

זיקה 
 כלכלית

השלטון 
 הנוכחי

מדד 
 הדמוקרטיה

        

 6.15 0 2 0 0   1.84 146 בוליביה

 3.52 0 2 3 0   1.63 147 קובה

 3.34 0 0 3 2   1.59 148 בלארוס

 5.34 0 0 0 0   1.34 149 ונצואלה

 2.18 0 3 0 2   1.30 150 סוריה

 2.28 0 0 2 2   1.17 151 )'דמוק(קונגו 

 4.05 0 1 0 0   1.16 152 קירגיזסטן

 4.48 0 0 0 0   1.12 153 רוסיה

 3.45 0 0 0 0   0.86 154 קזחסטן

 3.04 0 0 0 0   0.76 155 סין

 1.77 0 0 0 2   0.74 156 מיאנמר

 2.83 0 0 0 0   0.71 157 איראן

 2.81 0 0 0 0   0.70 158 סודן

 2.53 0 0 0 0   0.63 159 זימבבוואה

 2.45 0 0 0 0   0.61 160 יקיסטן'טג

 1.74 0 0 0 0   0.44 161 אוזבקיסטן

 0.86 0 0 0 0   0.22 162 צפון קוריאה

  
  

פוליטי הוא הבסיס להשוואה בין חמש הקבוצות - נדבך נוסף שמספק לנו המדד החדש בניתוח הגיאו

מדינות אשר נחלקות לחמש הקבוצות  162מופיעות , ובמדד סיקור ממוקד לשנה ז. לאורך זמן, שהגדרנו

  :באופן הבא
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  נותרו בחוץ

בין , פוליטית- מדינות אלו אינן גורם בזכות עצמן בזירה הגיאו.  וזוהי רשימת המדינות שנותרו מחוץ למדד

  .מדינות- אם כי אין בהם שלטון מרכזי יציב ובין אם כי מדובר במיקרו

  

  

  

  .2011בר המדד הבא יפורסם בספטמ
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היבשת השחורה הפכה בשנים . אפריקה
האחרונות לזירת המאבק המרתקת 

. פוליטית- ביותר במערכת הגיאו
, פוטנציאל הנפיצות במזרח אירופה

במזרח אסיה ובמזרח התיכון מוביל לכך 
קוו או כניסה של -שכל שינוי בסטטוס

גורם חדש לאזורים אלו מעמידים את 
באופן . ולה בסכנהיציבות הזירה כ

דווקא מכיוון שאפריקה אינה , פרדוקסלי
נחשבת לחצר האחורית של מי 

חשיבותה עולה כי ביבשת זו , מהמעצמות
ניתן לרשום , יותר מבכל מקום אחר היום

הישגים בלי להסתכן בתגובות קשות של 
  .המעצמות היריבות

  
התחדש העניין הבינלאומי , מסיבה זו

בניסיון , תבאפריקה בשנים האחרונו
בכמה שיותר " לנעוץ דגלים"ישן - חדש

על הסתערותה . יעדים ביבשת השחורה
גם . של סין על היבשת כבר כתבנו רבות

) מצפון לה(ורוסיה ) מדרום לסהרה(הודו 
. מגלות נוכחות גוברת בשנים האחרונות

ב ומדינות "יצאו ארה, בתגובה לכל אלו
" נכסיהן"האיחוד האירופי להגן על 

  .ביבשת
  

מבט אל עבר המפה המציגה את הזיקה 
, הגושית של מדינות היבשת השחורה

מאפשרת להבחין במספר אזורים שירכזו 
את תשומת הלב של המעצמות בעתיד 

הבולט ביותר הוא המסדרון . הקרוב
מדרום אפריקה , הנפרש במרכז היבשת

, זמביה, דרך זימבבוואה, בדרום
, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

, )לשעבר זאיר(ליקה של קונגו הרפוב
ציר זה . יבוטי'סודן ועד אריתריאה וג

הידק קשריו עם הגוש הריכוזי והוא צפוי 
להוות לא רק בסיס תמיכה משמעותי 
לגוש בשנים הבאות אלא גם קרש קפיצה 

כפי שנציג , להרחבת השפעת הגוש ביבשת
  .להלן

  
- במרכז היבשת ניתן להבחין בגוש פרו

קניה , מאתיופיההמורכב , דמוקרטי
. אד וקמרון ממערב'ובורונדי ממזרח וצ

ובעיקר שלוש הראשונות , מדינות אלו
הידקו את , "גוש הנוצרי"החברות ב

שיתוף הפעולה בעת האחרונה נוכח 
והן זוכות , האיומים מסודן ומסומליה

  ].1[לתמיכה ממעצמות הגוש הדמוקרטי 

התגבשותן של שתי קבוצות אלו צפויה 
מעצמות להשקיע בשימור להוביל את ה

ולצאת למאבק על מדינות , אחיזתן בהן
בצבעי הגוש " נצבעו"האזור שטרם 

בין . הדמוקרטי או הגוש הריכוזי
המדינות הממוקמות לאורך הציר ואשר 
צפויות להיות חלק ממאבק בעתיד 

לסוטו , הקרוב ניתן למנות את אוגנדה
ורואנדה המגלות סימנים של נטייה 

מוקרטי ואת גינאה לכיוון הגוש הד
, מלאווי ונמיביה, מוזמביק, המשוונית

  .הנוטות קלות לכיוון הגוש הריכוזי
  

בכך לא מסתיים העניין הבינלאומי כיום 
בקרן  –רחוק מכך , ביבשת השחורה

- מוסיפות המדינות הפרו, אפריקה
דמוקרטיות לנסות ולעבוד ביחד עם 
כוחות הממשלה המקומית בסומליה 

איזושהי יישות מדינית בניסיון לגבש 
פועלים גורמים , מן העבר השני. מתפקדת

רדיקליים לשתף פעולה עם עמיתיהם 
  .בתימן, מהצד השני של מפרץ עדן

  
מתחולל בימים אלו , במערב אפריקה

קרב איתנים על אוצרות הטבע האדירים 
ואשר צפויים להפוך , הטמונים באזור

אותו בתוך זמן לא רב למפרץ הפרסי של 
אם . קה מבחינת רמת החיים שםאפרי

, תתממשנה ההערכות של חברות הנפט
סאו טומה ופרינסיפה הזעירה עשויה 
להפוך בתוך זמן לא רב למחזיקה 

אחרי , באפריקה 2בעתודות הנפט מספר 
, ביחד עם אנגולה, זו האחרונה]. 2[ניגריה 

התבססו בשנים האחרונות כיצואניות 
המצליחות לעת עתה , נפט בולטות

ב וסין "ישאר ניטרליות בין ארהלה
  .ולהרוויח משתיהן

  
גם בצפון היבשת מתחולל מאבק על 

אוצרות הטבע ומחסני הנשק , ליבותיהם
- שסגרה ב, יריה'אלג. של מנהיגי האזור

על עסקת הנשק הגדולה ביותר  2006
הוסיפה והידקה , סובייטי- בעידן הפוסט

היא . מאז את היחסים עם מוסקבה
יים קשרים הדוקים גם אמנם מוסיפה לק

אך העסקאות , ב וצרפת"עם ארה

  גושי- מוקדי הסכסוך הבין
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
שהרי זו , התנגשויות ישירות בין מעצמות במלחמה קרה אינן אפשריות

גושיים -עיקר תשומת הלב במאבקים הבין, לפיכך. טבעה של המלחמה
שם יכולות . מופנית לזירות ברחבי העולם בעלות חשיבות אסטרטגית

יל את השפעתן או לפעול בעצמן במטרה להשפיע על המעצמות להפע
. להשיג גישה למשאבי טבע או לבלום את המתחרים, מדינות או ארגונים

  .גושית-שם מורגשת היטב התחרות הבין

  
  2010מודל  -אפריקה 
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וההתנהלות בשנים האחרונות מעידות 
דיווחים על פינוי מוקשים . להיכן פניה

, במיוחד בגבולה המערבי, נרחב במדינה
מעלה , בד בבד עם המשך התחמשותה

  ]. 3[את החשש במרוקו ממתקפה קרבה 
  
  

הצפויה  העסקאותעם השלמת , למעשה
יראי 'יהפוך הצבא האלג, 2011במהלך 

לשני בעוצמתו בעולם הערבי אחרי הצבא 
ושבירת הסטטוס קוו בין , המצרי

אלגיריה למרוקו עשויה להוביל 
  .למלחמה

  
" חזר בתשובה"שנים חלפו מאז  7כמעט 

קדאפי והסכים לפרק את תוכניות פיתוח 
המנהיג . הנשק להשמדה המונית שלו

ר "ושהפסיד את כסאו כי, הלובי הצבעוני
האיחוד האפריקני בתחילת השנה לנשיא 

מתחיל לקצור את הפירות על , מלאווי
ההתקרבות למערב ולמעשה רוקד על כל 

לצד עסקאות נשק גדולות , כך. החתונות
סגר קדאפי גם על עסקאות , עם רוסיה

מיליארד אירו עם  10סחר בהיקף של 
צרפת והישג גם הסכמה לשיתוף פעולה 

  ].4[האזרחי  אירופי בתחום הגרעין
  

, המעצמה האפריקנית. מצרים, לבסוף
 11"המסומנת ביחד עם ניגריה כאחת מ

המדינות להן הסיכוי הגבוה , "הבאות
ביותר להפוך למעצמות כלכליות במאה 

הייתה ונותרה אחת ממדינות , 21- ה
מאז . המפתח באפריקה ובמזרח התיכון

נטישת המטרייה הסובייטית והמעבר 
זכתה , של וושינגטוןלחסות תחת כנפיה 

. קהיר לעסקאות נשק וסיוע נדיב במיוחד
שילמה קהיר מחיר יקר בעולם , בתמורה

  .הערבי על השלום ההיסטורי עם ישראל
  

, מאז הקרע שפקד את העולם הערבי
- שמצא עצמו נחלק בין מדינות פרו

נראה כי , דמוקרטיות ומדינות רדיקליות
הביקורת הערבית כלפי מצרים נבלעת 

וך הביקורת של המחנה הרדיקלי על בת
דמוקרטי המונהג על ידי - המחנה הפרו

לא בכדי בחר . מצרים וערב הסעודית

הנשיא אובאמה לשאת את נאום הפיוס 
ההיסטורי שלו עם העולם המוסלמי 

  .בארץ הפרעונים
  

האתגר הגדול ביותר העומד בפני מצרים 
חוסני . הוא חילופי השלטון הקרובים

כבר  1981ביד רמה מאז השולט , מובארק
והשמועות על התדרדרות , 82בן 

מתמשכת במצבו הבריאותי הפכו מזמן 
, כך או כך. רשמיים- כבר לדיווחים חצי

אלו . כולם כבר נערכים למאבק הירושה
- התומכים בהמשך מדיניות החוץ הפרו

דמוקרטית מסתכלים על העתיד בחשש 
בעוד אלו המעדיפים לנקוט עמדה , מה

מעלות  180-ו שונה בניטראלית א
מסתכלים על , מהמדיניות הנוכחית

  .חילופי השלטון הקרובים כהזדמנות
  

במדינה בעלת שלטון , מטבע הדברים
אוטוריטארי כמצרים כל הצהרה על 

. ירושה מתקרבת מהווה איום על השלטון
נשמעים ברחובות קהיר בעיקר , לפיכך

המונהגת לאחרונה , קולות האופוזיציה
ל הסוכנות הבינלאומית "על ידי מנכ

- מוחמד אל, לאנרגיה אטומית לשעבר
. שחזר למצרים כגיבור לאומי, בראדעי

השלטונות במצרים מתמקדים פחות 
בניסיון להמליך יורש למובארק ויותר 

  .בניסיונות למנוע מבראדעי להתמודד
  

קשה להמעיט בהשלכות חילופי השלטון 
מהפך שלטוני או . הקרבים בקהיר

וסר יכולת לבסס שלטון יציב לחילופין ח
שיאכוף את מרותו על כל השטח המצרי 
וישתלט על כל הכיסים הרדיקליים 

יביאו לערעור היציבות , המשחרים לטרף
, ורהאזורית וישפיעו על כל מדינות האז

  .מלוב במערב ועד ישראל במזרח
  

ככל שחולף הזמן ומובארק מוסיף , כך
נראה כי המשימה הנכבדה , לשלוט
, ך את מורשתו תיפול על כתפי בנולהמשי

שהסתייג מהירושה הצפויה , מאל'ג
אך נראה כי הגיע להכרה , במשך שנים

בשנים האחרונות כי אין בנמצא מישהו 
אחר מלבדו שיוכל להשאיר את הספינה 
המצרית באותו הנתיב בו היא משייטת 

  ]. 5[שנה  35-למעלה מ
  

  מזרח אירופה
  

ה ביותר זירה זו היא ככל הנראה הרגיש
כפי שהייתה גם , במלחמה הקרה השנייה

וזאת מתוקף , במלחמה הקרה הראשונה
יעדי . של רוסיה" חצר אחורית"היותה ה

המלחמה הרוסית בגיאורגיה לפני 
שנתיים הרחיקו לכת הרבה יותר 

הם נועדו לשלוח מסר  - מטיביליסי 
למעצמות הגוש הדמוקרטי ולכל הכוחות 

ו באזור רוסיים שהלכו והתחזק- האנטי
כמעט בעין מפריע מאז התמוטטות 

  .מ ועד אמצע העשור הקודם"ברה
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רוסיה הצליחה לשקם את עצמה במידה 
מספקת על מנת לשוב ולהפעיל את 

אם באופן ישיר , השפעתה במזרח אירופה
באמצעות לחץ על , ואם באופן עקיף

הרוסים לא . ב ומעצמות אירופה"ארה
הצליחו למנוע מהנשיא בוש להכיר 

אבל כן הצליחו לסכל , עצמאות קוסובוב
את תוכניתו לצרף את אוקראינה 

מהלך שעשוי , ו"וגיאורגיה לברית נאט
  .היה להביא לתגובה קיצונית מצד רוסיה

  
הצלחה זו נתנה את האות לשורה של 
מהלכים שהביאו למחיקת הישגי 

גיאורגיה ספגה  –המלחמות הצבעוניות 
מכה קשה ודרום אוסטיה ואבחזיה 

ובאוקראינה ובקירגיזסטן , רעו ממנהנק
נפלו המשטרים שעלו במהפכות 
הצבעוניות ומשטרים ידידותיים יותר 

ההסכמה . למוסקבה עלו במקומם
האמריקנית לסגת מכוונתם לפרוש 
באזור מערכת הגנה מפני טילים שלחה 
מסר לכל מדינות האזור מי הכוח 

  .הדומיננטי באזור
  

ב אחר בעתיד הקרוב יהיה מעניין לעקו
הראשונה . שלוש נקודות עניין בזירה זו

הנמשכת בין " מלחמת הצינורות"היא 
רוסיה ושותפותיה לקרטל הגז הטבעי 
לבין האיחוד האירופי שמנסה נואשות 

מבחינת . למצוא מקורות חלופיים לגז
שהשלימו כבר את ההיבט , הרוסים

אמורה , החוזי של בניית המערך שלהם
לחץ שלהם על הקמתו לשדרג את מנופי ה

  .מדינות האיחוד
  

הנקודה השנייה בזירה זו ששווה לפקוח 
המדינה בעלת . עליה עין היא סרביה

שראתה כיצד חלקים , העבר המפואר
נותרה לאחר , נקרעים ממנה בזה אחר זה

עצמאות קוסובו ללא מוצא אל הים ועם 
מנה גדושה של 

ול כלפי תסכ
בת בריתה , רוסיה

על , המסורתית
שלא הצליחה 

ב "להניע את ארה
מלתמוך בעצמאות 

  .הקוסוברית
  

מאז פסיקה של 
בית הדין 
הבינלאומי לצדק 
ביוני השנה שקבע 
כי קוסובו לא 

, הפרה שום חוק
מצאה עצמה 
בלגרד תחת לחץ 
מצד האיחוד 
האירופי למתן את 
יחסה כלפי 

. פרישטינה
בתגובה לנכונות 
של הסרבים לסגת 

אמורה סרביה , מהדרישה לגינוי קוסובו
בחודש הבא לקבל מעמד רשמי של 

" מועמדת להצטרפות לאיחוד האירופי"
מעניין יהיה לראות כיצד , בהקשר זה]. 6[

תגיב רוסיה לפנייתה הסופית מערבה של 
  .בת ברית היסטורית

  
הנקודה השלישית היא ניסיונה הנמשך 

ון הסחר של רוסיה להצטרף לארג
הצטרפות לארגון תפתח את . העולמי

הדלת להסכמי סחר טובים יותר עבור 
. המדינות החברות בו 153רוסיה עם 

רוסיה היא הכלכלה הגדולה ביותר 
ומזה שנים , שאינה חברה בארגון

. הצטרפותה מסוכלת על ידי גיאורגיה
זהו למעשה הקלף המשמעותי היחיד 

  . בהשנותר בידיה של טביליסי מול מוסק
  

גוברים  2008מאז המלחמה בקיץ 
" לשחק"הקולות בגיאורגיה הקוראים 

את הקלף ולהסיר את ההתנגדות לצירוף 
רוסיה לארגון הסחר העולמי בתמורה 
להטבות כלכליות הנחוצות כל כך 

דוגמת החזרתן של , למדינה הקטנה
ממנו , הסחורות הגיאורגיות לשוק הרוסי

 עם וכאשר. הן נעדרות מספר שנים
יעבור תואר , תצטרף רוסיה לארגון

הכלכלה הגדולה ביותר שאינה חברה 
  .בארגון לאיראן

  
  המזרח התיכון

  
 2001בספטמבר  11- מתקפת הטרור ב

ב השיבה למרכז סדר היום "בארה
המלחמה . העולמי את המזרח התיכון

האינתיפאדה , האמריקנית בעיראק
, ומלחמות ישראל בחיזבאללה ובחמאס

, נקודות סכסוך אחרותהמאבק בתימן ו
סיפקו חדשות רבות והוכיחו כי משקלו 
הסגולי של המזרח התיכון בהשפעה על 

התפתחויות עולמיות חורג העבר 
  .לגבולותיו הגיאוגרפיים

  
מספר תהליכים אפיינו את המזרח 

המלחמה בעיראק . התיכון בעשור החולף
הביאה לנפילתו של משטר סדאם חוסיין 

בות בארץ שני ואיתו גם לאובדן היצי
מאות אלפי בני אדם שילמו . הנהרות
ואחת התמורות המשמעותיות , בחייהם

הייתה , כתוצאה מהמלחמה בעיראק
עלייתה של איראן כמעצמה אזורית ללא 

הזירה . סכנה מיריבתה ההיסטורית
נותרה פנויה למשטר האייתוללות לייצא 
את המהפכה האיראנית ואת הטרור 

לותיה של האיראני הרחק מעבר לגבו
  .איראן

  
הקו הרדיקלי השתלט על מסדרונות 
השלטון האיראני עם עלייתו של 

אד לשלטון והביטחון העצמי 'אחמדיניג
ההשפעה , כתוצאה מכך. שהביא עימו

האיראנית הביאה לא רק להתנגשויות 
בין ישראל לארגוני הטרור שפועלים 

בנסיכויות , בסעודיה, גם בתימן. סביבה
ם אמריקה חשו הנפט ואפילו בדרו

  .בפעילות האיראנית
  

החשש מפני , במדינות ערב הסוניות
. האיום האיראני גבר על האיבה לישראל
, מדינות רבות ובראשן סעודיה ומצרים

מרוקו . התגייסו כדי להחליש את איראן
מצרים הגבירה את הלחץ , ניתקה יחסים

הסעודים ניסו לנתק את , על החמאס
מההשפעה הסורים ואת החיזבאללה 

איחוד האמירויות עצרו , האיראנית
ביחד עם . אוניות נשק איראניות ועוד

ספגו האיראנים ארבע , הלחץ המערבי
חבילות סנקציות שהאחרון שבהם גרם 

  . לפגיעה לא פשוטה בכלכלה האיראנית
  

מצאו , 2009ביוני 
עצמם האייתוללות 
מול המחאה 
האזרחית הנרחבת 
ביותר מאז המהפכה 

 30סטית ומייני'הח
. שנה קודם לכן

, למגינת ליבם, הסיבה
הייתה מעשי ידי 

זיוף גס של  –השלטון 
תוצאות הבחירות 

אד 'בעד אחמדיניג
ונגד יריבו 

ימים . הרפורמיסט
ארוכים חלפו בטרם 

, הצליחו האיראנים
להשתלט על , ביד רמה

אך הנזק , המהומות
נעשה ותדמיתו של 
המשטר שניסה למתג 
עצמו כמדבר בשם 

, ראנים כולםהאי
  .נסדקה
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מי שנהנתה מההתכתשויות בין איראן 
לעולם ואצל האיראנים פנימה הייתה 

, הטורקים. טורקיה –שכנתה ממזרח 
, בחרו במפלגה אסלאמית 2002- שב

לראשונה ללא התערבות של הצבא 
עברו תהפוכות פוליטיות , החילוני

שהגיעו עד לשינויי החוקה , פנימיות רבות
פוליטיות , כלכליותולאימוץ רפורמות 

התוצאה אמורה להפוך את . ואף מדיניות
אך גם לדתית , טורקיה לדמוקרטית יותר

עומדים , אם כן, טורק-ימי אתא. יותר
  .להפוך לזיכרון רחוק

  
טורקיה הבינה כי אירופה אינה מעוניינת 

 –לצרף אותה לשורותיה ושינתה מדיניות 
במקום מדיניות פייסנית ומתונה הפנתה 

ה גב למערב והידקה יחסיה עם טורקי
מדינות מוסלמיות ובראשן איראן 

ישראל היתה הקורבן הראשון . וסוריה
אולם גם ללא , לשינוי הכיוון הטורקי

קשר לישראל פעלה מפלגת הפיתוח 
והצדק האסלאמית בהנהגתו של ארדואן 

רדיקליזציה , לאסלאמיזציה של טורקיה
בכך . שלה והתרחקות מהמערב כשיטה

ורקיה למדינת מפתח בכל הפכה ט
  .המתרחש בסוריה ובלבנון

  
פעולותיו של הנשיא האמריקני אובאמה 

יהוו , להוצאת הצבא האמריקני מעיראק
את אות הפתיחה למאבק על שרידיה של 

 –עיראק בין האיראנים והטורקים 
האיראנים המקורבים לשלטון השיעי 

מעוניינים , ולרוב השיעי בדרום עיראק
. ההשפעה שלהם שםלהגביר את 

הטורקים לעומתם מעוניינים להפעיל יד 
תקיפה יותר בצפון עיראק נגד הכורדים 
התומכים במאבק הלאומי של הכורדים 

  .בטורקיה
  

סוריה וירדן גם הן , מדינות כגון סעודיה
בעלות אינטרסים באשר להתפתחויות 

מה שיהפוך את המדינה , בעיראק
השסועה ולמודת המלחמות למוקד 

התפוררותה של . רה בשנים הקרובותהזי
והתבססותן של שלוש מעצמות , עיראק

- איראן מצפון –אזוריות משלושת צדדיה 
מערב וערב -טורקיה מצפון, מזרח

אינה בגדר בלתי , הסעודית מדרום
  .אפשרי

  
כיום כבר ברור כי המזרח התיכון חווה 

, פיצול עמוק בין מדינות האזור
המתודלק בחוסר ודאות כתוצאה 
מתהליכים דרמטיים נוספים הצפויים 

 - בשנים הקרובות גם מחוץ לעיראק 
חילופי שלטון במצרים העשויים להתפרץ 
למאבק בין השלטון החילוני 

מלחמה בין , והאופוזיציה האסלאמית
המשך הסכסוך בין , יריה למרוקו'אלג

סודן ובנות בריתה לבין מדינות הגוש 
המלחמה בטאליבן , הדמוקרטי באפריקה

אפגניסטן ובפקיסטן שעשויה לגלוש אף ב
ערעור , היא לתוך המזרח התיכון

היציבות בירדן והסכנה לבית המלוכה 
הירדני כתוצאה מגל פליטים אדיר 

המתיחות העצומה בלבנון , מעיראק
שעשויה להתפרץ למאבקי דמים בין 

המאבק בתימן בתאי אל קעידה , העדות
  .ובמורדים החותיים ועוד

  
הישאר עם שריטות ישראל עשויה ל

מעטות מגל האלימות שמאיים על 
, עם זאת. המזרח התיכון בטווח הקצר

בטווח הארוך תימצא ישראל בפני אתגר 
שימור היתרון האיכותי שלה  –קשה 

בזירה בה זוכות המעצמות האזוריות 
לאספקת נשק רב מהמעצמות העולמיות 

, כך. השואפות לשמר השפעתן באזור
ב "דולות בין ארהצפויות עסקאות נשק ג

לסעודיה ולמצרים ובין רוסיה וסין 
שחתומה , סחר הנשק בטורקיה. לאיראן

כבר על עסקאות לקבלת נשק מתקדם 
עשוי בתוך זמן לא רב ליישר קו , ב"מארה

עם הדרג הפוליטי ולפנות לאחד משוקי 
של , הנשק הבולטים בגוש הריכוזי

  .סין או איראן, רוסיה
  

  מזרח אסיה
  

מת הלב במזרח אסיה את מירב תשו
 57. מרכז זה שנים חצי האי הקוריאני

שנים חלפו מאז נשמעה יריית הסיום של 
המחלק , 38קו הרחוב . מלחמת קוריאה

את חצי האי בין הצפון הקומוניסטי 
מוסיף להיות אחת , לדרום הדמוקרטי

הממוקשות והנפיצות ביותר  מהנקודות
  .בעולם

  

הסחבת הבלתי נגמרת מצד הצפון 
גיית פירוק הגרעין מזה והמשך בסו

מתסכלים את , הניסויים בטילים מזה
יפן ודרום קוריאה ומביאים את , ב"ארה

הסינים להדגיש פעם אחר פעם את 
מחויבותם לשלטון הקומוניסטי במדינה 

לא מאהבת מרדכי אלא מתוך , הענייה
פוליטית בחציצה -הכרה בחשיבות הגיאו

הזו בין המשטרים הדמוקרטיים של 
ום מזרח אסיה לבין גבולה הדרומי של דר

  .סין
  

, ונג איל'מחלתו וסופו הקרב של קים ג
הכניס , לפחות על פי דיווחים ושמועות

בנו . את הצפון קוריאנים לעמדת מגננה
השלישי של המנהיג הנוכחי והיורש 

הגיע בחודש שעבר , ונג וון'קים ג, המיועד
במה שנחשב , לביקור בסין ביחד עם אביו

ת הברור ביותר לחילופי השלטון לאיתו
  .]7[הקרבים 

  
ינג 'הביקור בסין מהווה מסר ברור מבייג

ב ובנות בריתה כי היא תוסיף "לארה
לתמוך בשלטון הקומוניסטי גם לאחר 

גם הרוסים מצידם אינם . חילופי הגברי
מתכוונים לצפות מהצד במידה ומדינות 

. המערב תצאנה למהלך נגד צפון קוריאה
נהיר כי ככל שמועד חילופי , תכך או אחר

המתח באזור יעלה , השלטון יתקרב
והצפון קוריאנים ישושו להמחיש כי 

. תפקודם לא נפגע מול כל גורם חיצוני
כללי המשחק בחצי האי הקוריאני 
מאלצים את הסינים והרוסים לשמור על 
צפון קוריאה עצמאית כדי למנוע את 

מערבי - איחודה והשתלטות הדרום הפרו
הגובלת בסין , המדינה הסטאלינסטיתעל 

  .ורוסיה
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- נוכח הסכנה הטמונה בערעור הסטטוס 

תחפשנה , קוו בחצי האי הקוריאני
המעצמות לרשום הישגים באזורים 

מבחינת הגוש . אחרים בזירה זו
היעד הבא באזור עשוי להיות , הדמוקרטי

המפרה זכויות , )לשעבר בורמה(מיאנמר 
מצידה תפעל כשסין , אדם באופן בוטה

  .להדוף כל הצלחה דמוקרטית באזורה
  

, נקודת עניינת נוספת בזירה היא וייטנאם
גושי -שעשויה להוות מגרש למאבק תוך

החומדת לעצמה את כל , בין סין
לבין , אוצרותיו של ים סין הדרומי

השואפת להמחיש לסינים כי גם , רוסיה
 –תרתי משמע , לה יש מה למכור

ללקוח הגדול  2009- וייטנאם הייתה ב
על ]. 8[ביותר של תעשיית הנשק הרוסית 

פני השטח נדמה כי פוטנציאל הנפיצות 
אבל הניסיון מלמד , בנקודה זו עדיין קטן

כי בכל מקום בו מתחולל עימות על 
אוצרות טבע בו שני הצדדים חמושים 

העניינים עלולים לצאת משליטה , היטב
  .במהירות

  
  אמריקה הלטינית

  
מת הלב באמריקה את עיקר תשו

הלטינית מרכז בעשור האחרון נשיא 
כחסיד נלהב של . אבז'הוגו צ, ונצואלה

אבז ובני בריתו לשווק 'הצליחו צ, קסטרו
" 21-סוציאליזם של המאה ה"את ה

להמונים לא רק בוונצואלה אלא גם 
הסכסוך . אקוודור וניקרגואה, בבוליביה

- החשוב ביותר באזור מבחינה גיאו
הסכסוך בין אקוודור פוליטית הוא 

הדברים כבר הגיעו . וונצואלה לקולומביה
לכדי קידום כוחות צבא לגבול במהלך 

2008.  
  
מכנה את , החבר בליגה הערבית, אבז'צ

ישראל של אמריקה "קולומביה 
. ב"על שום קרבתה לארה" הלטינית

מערכת היחסים בינו לבין אלבארו 
נשיא קולומביה עד החודש , אוריבה

. יתה מהמתוחות שידע האזורהי, שעבר
יורשו של אוריבה ומי שהיה שר ההגנה 

אבז 'נפגש עם צ, חואן מנואל סנטוס, שלו
והשניים מיהרו , לאחר שנכנס לתפקידו

להכריז על חידוש הקשרים בין המדינות 
האיבה ארוכת השנים , עם זאת]. 9[

ותחושת המצור הכללית ממנה סובל 
צפויה לחדש את המתיחות , אבז'צ
  ].10[מהרה ב
  

הניסיונות לאינטגרציה אזורית 
באמריקה הלטינית גם הם בעלי חשיבות 

מדינות דרום אמריקה  12. פוליטית-גיאו
" יונאסור"הקימו לפני כשנתיים את 

שמאז הולך ומתפתח תחת הנהגתו של 
. נסטור קירשנר, נשיא ארגנטינה לשעבר

לכל ברור כי יחלפו שנים רבות , עם זאת

- שת את המסגרות העלבטרם יוכל לר
  .מדינתיות האחרות באזור

  
התארגנות אחרת המושכת את , בינתיים

, "בנק הדרום"תשומת הלב היא הקמת 
המיועד לתפוס את מקומם של קרן 
המטבע הבינלאומית והבנק העולמי 

. דמוקרטים-הנתפסים באזור כפרו
הקמת הבנק האזורי והניסיון , לפיכך

יזת למצב אלטרנטיבה מחלישים את אח
התפתחות זו . הגוש הדמוקרטי באזור

מהווה סכנה במידה פחותה יחסית 
, עם זאת. ב באזור"למעמדה של ארה

עיקר החשש הוא כי מדינות אחרות 
באזורים אחרים בעולם יפעלו בדפוס 
דומה ואז תמצאנה עצמן המעצמות 

  .הדמוקרטיות בבעיה
  

  סיכום
  

אנו בסיקור , במשך קרוב לחמש שנים
ם אחר ההתפתחויות ממוקד עוקבי

בזירות השונות של המלחמה הקרה 

בנסותנו להבין את התהליכים , השנייה
. המזינים את המלחמה הזאת

ההיסטוריה מלמדת כי מדינות לא נוטות 
לשנות זיקה בין גוש לגוש אלא לעתים 

ובמקרים אלה מדובר תמיד , נדירות
, שינוי המשטר - בשינוי עמוק והדרגתי 

- שינוי אסטרטגי, ישינוי המודל הכלכל
  .מדיני ועוד

  
האינטרס העליון של כל מדינה הוא 

הדרך לעשות . לשרוד ולשדרג מעמדה
זאת כיום היא בחיבור לגוש או לקבוצת 

כך . המדינות המתאימה לכל מדינה
במזרח התיכון הייתה צריכה לוב , למשל

תוך  2003-להתרחק מהגוש הריכוזי ב
ם תשלום של מיליארדי דולרים כפיצויי

כדי שתוכל לבצע שורה , למדינות המערב
, מאז. ארוכה של פרויקטים כלכליים

שבה לוב בהדרגה אל הגוש הריכוזי אך 
. היא עודנה מותירה דלת פתוחה למערב

שהטילה את כל יהבה בזירה , גם סוריה
בתקופה שבה , המדינית על איראן

מתחילה , ב"הסתכסכה עם צרפת וארה

  2010מודל  - אמריקה הלטינית 
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הידוק  תוך, להתרחק מאיראן בהדרגה
היחסים עם טורקיה והתקרבות מסוימת 

  .לצרפת
  

הניסיון מלמד כי מדינות נוטות לפעול 
בדרך כלל בהתאם לאינטרסים של הגוש 

וחריגה מהאינטרסים האלה , שלהן
תוביל אותן בסופו של דבר אל הגוש 

להבנה כי עליהן לשנות את , השני
המדיניות שלהן כדי לשמור על מעמדן או 

ההבנה של השיוך הגושי . לנפילת השלטון
ושל חוקי המשחק במלחמה הקרה 

מספקים בסיס להבנה באשר , השנייה
לאירועים הפוליטיים השונים 

  .המתרחשים בעולם
  

ההתרסה הצפון קוריאנית , כך לדוגמא
שכללה ניסויים , בשנים האחרונות

פגיעה באונייה , ירי טילים, גרעיניים
 נתפסה במערב רק, דרום קוריאנית ועוד

כמהלכים של דיקטטור מטורף והגיבוי 
רוסי ברוב המקרים הובילו - הסיני

ומכות למסקנה כי רוסיה וסין ת
  .בהשתוללות הצפון קוריאנית

  
ניתוח מעמיק יותר של התהליכים בחצי 

הצביעו על החרדה , האי הצפון קוריאני
הצפון קוריאנית לקראת חילופי השלטון 

בעוד , שהובילה למהלכים קיצוניים
הבנה כי הסינים והרוסים אינם שה

אירוע , מעוניינים בקריסת צפון קוריאה
שיוביל לגל פליטים אדיר לתוך סין ולכך 
שהצבא האמריקני או הדרום קוריאני 

נותנת , יגיע עד לגבול הסיני והגבול הרוסי
פרספקטיבה שונה לגיבוי של שתי 

  . בעל כורחן, המעצמות
  

בעשור הקרוב יתגברו תהליכים בעלי 
משמעות עולמית ובראשם זינובה של סין 

, ב בצמרת הכלכלית העולמית"בארה
טיפוסה של הודו במעלה דירוג המעצמות 

ב "היחלשותן של ארה, הכלכליות בעולם
, והאיחוד האירופי ואירועים אחרים
  .אשר ישפיעו על הדינאמיקה הבין גושית

   
  הערות
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? דיר מעצמה בעידן בו אנו חייםכיצד נג
-השנייםהכלכלה , מה הופך את רוסיה

עשר בגודלה בעולם למשמעותית יותר 
מדוע ? בגודלה השלישיתהכלכלה , מיפן

משפיעה , מיליון תושבים 62בה , בריטניה
מיליארד  1.2כמעט יותר מהודו בה 

   ?תושבים

התבחין המרכזי להגדרה של מעצמה היה 
הדעה הרווחת היא . עוצמה צבאית, ונותר

שהנשק הגרעיני היה למלחמה הקרה 
הראשונה מה שבריטניה הייתה למערכת 

גורם : 19- קוטבית של המאה ה- הרב
לא התקיימה , מעולם לפני כן. מאזן

שהבטיחה השמדה מוחלטת , עוצמה כזו
של שני הצדדים בתוך דקות מרגע תחילת 

החשש מפני השמדה הדדית . הלחימה
שמנע , אם לא היחיד, הוא הגורם המרכזי

, מ"ב וברה"מלחמה ישירה בין ארה
  ". קרה"והותיר את המלחמה 

- יכולותיהן הצבאיות של שתי מעצמות
העל הדגישו את פערי העוצמה בין 

ב "ארה. המעצמות למדינות אחרות
ניהלה מלחמות בצד השני של העולם 

כוסלובקיה 'צ, מ פלשה להונגריה"וברה
ת הצבאית היכול, גם כיום. ואפגניסטן

מבדילה את המעצמות ומאפשרת להן 
הגם שלא נעשה בו . להניע תהליכים

, שימוש מאז סוף מלחמת העולם השנייה
ארסנל גרעיני עודנו מהווה נכס אסטרטגי 

  . עליון

בעבר . לא הכל נותר כשהיה, עם זאת
היו המלחמות משחק סכום , הרחוק

מאחר והכלכלה התבססה על שטח , אפס
מלכים . יתה חקלאותבלבד ועיקרה הי

יצאו למלחמה כדי להגדיל את גודל 
כיום הכלכלה . השטח וכמות הנתינים

מבוססת על טכנולוגיה ועלות הלחימה 
. הפכה יקרה באופן לא פרופורציונאלי

יחד עם התפתחות הקהילה , תמורה זו
, הבינלאומית ותופעת הגלובליזציה

הגדילו באופן משמעותי את המשקל 
של מדינה  כליתהניתן לעוצמה כל

  .בחישוב עוצמתה הכוללת

והצריכה הגוברת , הסחר העולמי מחד
מקנות כיום , של משאבי אנרגיה מאידך

למדינות המבוססות כלכלית השפעה 

, על בסיס תבחינים אלו. מדינית רבה
ב "לצד ארה, התייצבו בשנים האחרונות

 - שתי מעצמות עולמיות חדשות , ורוסיה
  . סין והאיחוד האירופי

לכלכלה השנייה  2010במהלך סין הפכה 
לאחר שעקפה בתוך חמש , בגודלה בעולם

גרמניה , צרפת, שנים על פני בריטניה
כיום אין חולק על כך שמקומה של . ויפן

סין בשורה הראשונה של המעצמות 
גודל המשק מעצם , העולמיות מובטח

היותה המדינה המאוכלסת ביותר , שלה
בוע אשר מחזיקה במושב ק, בעולם

במועצת הביטחון ובארסנל גרעיני 
גופים גדולים  –זאת ועוד  .משמעותי

- המנתחים את מצב הזירה הגיאו
פוליטית אינם חלוקים בשאלה האם 

ב ותהפוך "תצליח סין לעקוף גם את ארה
אלא בשאלה , לכלכלה הגדולה בעולם

  .מתי זה יקרה

, הכוח העולה השני הוא האיחוד האירופי
מוקרטי לצידה של המוביל את הגוש הד

לו היה האיחוד האירופי מדינה . ב"ארה
הרי שזו הייתה גדולה מהודו , אחת

בשטחּה ובעלת משק גדול מן המשק 
אך . ג"האמריקני במונחים של תמ

אנו . האיחוד הוא אינו מדינה אחת
מניחים כי ההתייחסות אל האיחוד ככוח 

 21- אחד בעשור הראשון של המאה ה
  . בכל זאתו. אינה חפה ממחלוקת

  ארצות הברית של אירופה

הרעיון של איחוד השורות באירופה אינו 
כתב נשיא  18-בסוף המאה ה. חדש
לחברו , וושינגטון' ורג'ג, ב הראשון"ארה

הגנרל הצרפתי , המרקיז דה לה פאייט
שלחם לצד האמריקנים במלחמת 

זרענו את זרעי : "העצמאות שלהם
 .שינבטו לאט לאט בכל העולם, החירות

על פי המודל של ארצות הברית , יום אחד
תקום ארצות הברית של , של אמריקה

  " . אירופה

הקונצרט "השקט היחסי ביבשת בתקופת 
במחצית הראשונה של " של אירופה

, 1848-ב" אביב העמים"ו, 19-המאה ה
ארצות הברית של "הותירו את רעיון 

הוגי , פוליטיקאים. בכותרות" אירופה

, כירו את הרעיוןדעות ומשוררים הז
  . מרביתם בבחינת תחזית אוטופית

שתי . המציאות הייתה שונה בתכלית
שנה הותירו את  30מלחמות עולם בתוך 

, שם התנהלו מרבית הקרבות, אירופה
הצטרף , לאחר תבוסת הנאצים. בהריסות

יל לקולות שקראו להקים את 'רצ'צ
במטרה לקדם , ארצות הברית של אירופה

, ין אומות היבשתאת ההרמוניה ב
להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי 

יל האמין כי 'רצ'צ. וליצור זהות אירופית
הקמת מסגרת כזו תהיה הדרך הטובה 
ביותר לשכך את האיבה בין האויבות 

  . הוותיקות ביבשת

  
כיצד נגדיר מעצמה בעידן בו אנו 

, מה הופך את רוסיה? חיים

עשר בגודלה -הכלכלה השניים

, ותית יותר מיפןבעולם למשמע

מדוע ? הכלכלה השלישית בגודלה

, מיליון תושבים 62בה , בריטניה

משפיעה יותר מהודו בה כמעט 

  ?מיליארד תושבים 1.2

  

 50- שורשי האיחוד מגיעים עד לשנות ה
אז נוסדה אינטגרציה , 20-של המאה ה

מדינתית בדמות הקהילייה -כלכלית על
האירופית לפחם ולפלדה ולאחר מכן 

נחתמה  1992-ב. ק האירופי המשותףהשו
אמנת מאסטריכט שהובילה להקמתו של 

, 2010- נכון ל, האיחוד האירופי בו חברות
מהן אף אימצו את  16. מדינות 27

  . המטבע המשותף 

התקשו מוסדות , למן יומן הראשון כמעט
האיחוד לתפקד נוכח מנדט מוגבל 
וחיכוכים עם המוסדות הלאומיים של 

התמודדותן הגוברת של  .חברות האיחוד
, דמוגרפיות, אלו עם בעיות זהות

חיזקו את הקריאות , כלכליות ואחרות
על רקע . להדק את הקשרים בין המדינות

אך זו , זה נוסחה חוקה לאיחוד האירופי
נדחתה במשאלי עם בצרפת ובהולנד 

  . וירדה מהפרק 2005באמצע 

כמה חודשים לאחר , 2005בנובמבר 
ם ראש ממשלת פרס, דחיית החוקה

את ספרו , גי ורהופשטאדט, בלגיה
". ארצות הברית של אירופה"

פשטאדט הציג שורה של סקרי דעת וורה
כי האזרח , לטענתו, קהל שהוכיחו

רוצה יותר "האירופי הממוצע 

  המעצמה הרביעית
  אלון לוין ויובל בוסתן

  
שהרי זו , התנגשויות ישירות בין מעצמות במלחמה קרה אינן אפשריות

גושיים -עיקר תשומת הלב במאבקים הבין, לפיכך. טבעה של המלחמה
שם יכולות . ירות ברחבי העולם בעלות חשיבות אסטרטגיתמופנית לז

המעצמות להפעיל את השפעתן או לפעול בעצמן במטרה להשפיע על 
. להשיג גישה למשאבי טבע או לבלום את המתחרים, מדינות או ארגונים

  .גושית-שם מורגשת היטב התחרות הבין
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הוא הציע להקים איחוד ". מאירופה
פדראלי שיתקיים בתוך האיחוד האירופי 

מקרב האיחוד ויכלול את המדינות 
  .נה להצטרף אליושתרצ

המדינות החברות באיחוד הפדראלי 
, תפעלנה תחת מדיניות כלכלית משותפת

מערכת , מערכת אכיפת חוק משותפת
עוד . דיפלומטיה אחידה וצבא אירופי 

, במקביל לפרסום הספר, 2005בנובמבר 
, התחוללו מהומות מהגרים קשות בצרפת

הרחבות ביותר שידעה היבשת מאז 
של  60-ם בסוף שנות ההפגנות הסטודנטי

בעיית המהגרים עלתה . המאה שעברה
הימין הקיצוני התחזק . לראש סדר היום

וחלק גדול מתפיסותיו חלחלו למרכז 
  . הפוליטי

  אמנת ליסבון

, הפכה קנצלרית גרמניה, 2007בתחילת 
לנשיאה התורנית של , אנגלה מרקל

הכריזה על , מיד עם כניסתה. האיחוד
זמת החוקה כוונתה להחיות את יו

האירופית ולמצוא את הדרך לאשרה בכל 
בחגיגות היובל . המדינות החברות

את השוק  1957- שייסד ב, להסכם רומא
הכריזו המנהיגים כי , האירופי המשותף

יפעלו לאשרורה של חוקה חדשה עד 
  . 2009אמצע 

שלון נוסף יגנוז את יבהכירם בעובדה כי כ
ם התגייסו כל המנהיגי, היוזמה לזמן רב

על מנת לוודא שהחוקה החדשה תתאים 
לחצים מצד . ותאושר במועד, לרוחם

. מ ארוך וממושך"המנהיגים הביאו למו
, החדשה זכתה נחתמה בליסבוןהיוזמה 

  . בירתה של הנשיאה התורנית של האיחוד

מספר סעיפים מהחוקה שנדחתה נמחקו 
אך היא כללה בכל זאת , מהנוסח הסופי

נוי נשיא ושר מי: שתי בשורות עיקריות
כות הווטו והחלפת ז, חוץ במשרה מלאה

חלטות של מועצת וחישוב הרוב בה
  .השרים של האיחוד

כמענה חלקי לטענותיהן של המדינות 
, הגדולות באיחוד על השחיקה במעמדן

נקבע כי המדינות תזכינה לשיעור 
מהקולות השקול לחלקן בכלל 

כך לדוגמא חלקה . אוכלוסיית האיחוד
- ל 8.4%- בקולות עלה משל גרמניה 

- וחלקן של צרפת ובריטניה מ 16.5%
  .כל אחת 12%- ליותר מ 8.4%

במאמץ לשפר את סיכויי קבלתה של 
החליטו , היוזמה בכל מדינות האיחוד

מנהיגי האיחוד להביא את היוזמה 
, לאישור בבתי הנבחרים של המדינות

במקום להסתכן במבוכה חוזרת במשאלי 
ספורים מטקס  בתוך חודשים, כך. עם

שנערך בדצמבר , האמנההחתימה על 
שור תאוצה צברו תהליכי האי, 2007

  .במרבית מדינות האיחוד

ניכר היה כי למעט בעיות נקודתיות 
המכשול האמיתי , שנחשבו פתירות

היחיד שעמד בדרכה של האמנה היה 
פסיקה של בית המשפט , שם. באירלנד

קבעה כי חתימה על כל  1987- העליון מ
ה בינלאומית שעשויה להשפיע על אמנ

חייבת באישור , אירלנד מדיניות החוץ של
  .במשאל עם

לאחר שהאירים דחו את האמנה במשאל 
התגייסו מנהיגי האיחוד והפעילו , עם

לחץ על דבלין במטרה להביא למשאל עם 
, 2009באוקטובר , כשזה נערךחוזר ו

זכתה היוזמה לתמיכה של שני שלישים 
ה נכנסה לתוקף האמנ. מהמצביעים

ראש ממשלת . 2009בדצמבר  1-רשמית ב
נבחר לנשיא , רומפי- הרמן ואן, בלגיה

  . הראשון של האיחוד האירופי

  2010 –תמונת מצב 

האיחוד האירופי עבר טלטלה קשה 
יוון כמעט . במשבר הכלכלי האחרון

וקרסה פוליטית ונזקקה לחבילת סיוע 
. נדיבה מהמדינות העשירות באיחוד

אירלנד , ספרד, איטליה מצבן של

  אתר נשיא פורטוגל: צילום. טקס החתימה על אמנת ליסבון
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בריטניה . ופורטוגל טוב אבל לא בהרבה
אמנם הצליחה לצאת רשמית מהמיתון 
אך מוסיפה להפגין שיעורי צמיחה 

  .מזעריים

נראה כי עבור האיחוד האירופי העשור 
המשך . הקרוב יהיה קריטי לעיצוב דמותו

הזדקנות , השחיקה בעוצמה הכלכלית
ור האוכלוסייה מזה והירידה בשיע

התחזקות האיום , העובדים מזה
הדמוגרפי מצד המהגרים בכלל 
והמוסלמים בפרט וההקצנה הפוליטית 
המתגברת בקרב האירופאים הוותיקים 

כל אלו יעמידו במבחן את כל , בתגובה
אחת מהמדינות המבוססות של האיחוד 

  .מדינתית גם יחד- ואת המסגרת העל

נראה כי מנהיגי , פוליטי- בהיבט הגיאו
וד יצאו עם שני לקחים מהעשור האיח

הראשון הוא כי נוכח התחזקות : האחרון
הנכונות הרוסית , הרדיקליזם בעולם

להגיב בתקיפות על כל צעד שמערער את 
אין , קוו וההתעצמות הסינית- הסטטוס

לאף אחת ממדינות האיחוד את 
. ב"הפריבילגיה לפגוע ביחסים עם ארה

 תגענה, 21-ככל שנעמיק אל תוך המאה ה
מדינות אירופה להכרה כי רק במסגרת 
האיחוד תוכלנה לשמר על מעמדן בשורה 

ורק , הראשונה של מעצמות העולם
ב "באמצעות שיתוף פעולה עם ארה

תוכלנה להתמודד באופן שווה עם רוסיה 
  . מקרוב וסין מרחוק

הלקח השני שלמדו מנהיגי האיחוד 
ב "ממקרה בלייר הוא כי תמיכה בארה

אך הסכמה , בקשתהיא מקובלת ומת
עיוורת עם כל החלטה המתקבלת 
בוושינגטון או מראית עין של התנהלות 

בכינוסים . כזו ממש אינה מקובלת
ניכר , האחרונים של פורומים בינלאומיים

כי נציגי האיחוד מנסים לשדר כלפי 
ב והתקשורת כי בוושינגטון "ארה

זקוקים לבריסל לא פחות משבריסל 
, עתה לעת. זקוקה לוושינגטון

האמריקנים מאמינים ובצדק כי 
. המשוואה עדיין אינה מאוזנת באמת

זהו אינטרס , מבחינת מנהיגי האיחוד
נוסף לשדרג את האינטגרציה בין 

על מנת להשיג מעמד שווה  –המדינות 
  .ב בגוש הדמוקרטי פנימה"מול ארה

אי אפשר שלא לסקור את , לבסוף
המעצמות המשפיעות ביותר על המלחמה 

השנייה בלי להזכיר את המעצמה  הקרה
. הודו –החמישית הממשמשת ובאה 

המדינה השנייה המאוכלסת ביותר 
היא , בעולם והדמוקרטיה הגדולה בעולם
גושי - מדינת המפתח במאבק הבין

וכל המעצמות האחרות , המתהווה
  .מנסות לרתום אותה לצידן

-הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי ב
גת הנשיא ב בהנה"בין הודו לארה 2006
המשיך אמנם להיגרר בבתי , בוש

הפרלמנט של שתי המדינות בשנים 
אולם הצהרת הכוונות , שלאחר מכן

הדמוקרטיה הגדולה  –הייתה חשובה 

שהסתייגה מהגוש הדמוקרטי , בעולם
כורתת , לאורך המלחמה הקרה הראשונה

ברית אסטרטגית עם המעצמה 
  .הדמוקרטית הגדולה ביותר

ובעיקר לאחר כניסתו  ,בשנים האחרונות
של אובאמה לבית הלבן שלוותה בפגיעה 

מבינים ההודים , במעמד הודו בוושינגטון
. כי עליהם לשמור על אפשרויות פתוחות

האתגרים הביטחוניים , בסופו של יום
המאבק בטרור  –העומדים בפני ההודים 

העימות הקר עם סין על , הפקיסטני
 משאבים ושליטה בדרום אסיה, גבולות

לצד התלות הכלכלית הגוברת בקשרי 
- המסחר עם המערב לאור תעשיית ההיי

מבטיחים כי לפי , טק המלבלבת בהודו
שעה יטו ההודים את הכף לטובת הגוש 

אם כי אל למנהיגי הגוש הזה , הדמוקרטי
להתייחס לתמיכה ההודית כמובנת 

  .מאליה

ברוסיה בונים על קשרי המסחר הענפים 
, איים עם הודובתחומים אזרחיים וצב

היחסים עם רוסיה , ומבחינת ההודים
יישארו כשוט מעל לראשם מעצמות 

כל התקרבות לפקיסטן או  –המערב 
נענית בעסקה , ליריבות אחרות של הודו

הסינים . ביטחונית או כלכלית עם רוסיה
מצידם מאמינים כי ההודים יעדיפו 
לשמור מרחק מכל השאר ולהתבסס 

לנוכח , םבעצמם מתוך אמונה בכוח
. השינוי בזיקה ההודית לאורך השנים

, ינג'מאמינים בבייג, התבדלות כזאת
תאט את הצמיחה ההודית ותעניק 

  .לסינים עוד כמה שנים של דומיננטיות

לערך מסתמנת לקו פרשת מים  2025שנת 
, בשנה זו ויתכן ואף קודם לכן –חשוב 

ב בדירוג "עשויה סין לעקוף את ארה
, באותה שנה. עולםהכלכלות הגדולות ב

אלא אם יבטלו הסינים את חוק הילד 
מיליון בני  10תאבד סן לראשונה , האחד

שמשמעותו , אדם מכוח העבודה שלה
מיליארד  50- הישירה היא אובדן של כ

הגדלת הנטל של , דולר תוצר בשנה
הפנסיונרים על הכלכלה הסינית ונזקים 
אחרים למרקם החברתי והכלכלי של 

  .מדינת הענק

ההודים לעומתם מציגים חברה צעירה 
כבר יהיו למדינה  2025ביותר ובשנת 

עם שיעור צעירים , המאוכלסת ביותר
עשויה הודו כבר , לאור נתונים אלה. גבוה

אז להפוך למתחרה על צמרת הכלכלה 
, הרבה לפני אמצע המאה, העולמית

תאריך היעד עליו הצביעו תחזיות 
 היא יעד 2025גם אם שנת . קודמות

מוקדם מדי למהפכה בצמרת הכלכלית 
אין ספק שמשנה לשנה תהפוך , העולמית

והצלחתה , הודו למחוזרת ביותר
- הכלכלית תתורגם להשפעה גיאו

  .פוליטית במהרה

  מועצת האיחוד: צילום). יזעם סרקו(רומפי -הרמן ואן, הנשיא הראשון של האיחוד האירופי
  

: נראה כי מנהיגי האיחוד יצאו עם שני לקחים מהעשור האחרון
הראשון הוא כי אין לאף אחת ממדינות האיחוד את הפריבילגיה לפגוע 

ב היא מקובלת "השני הוא כי תמיכה בארה. ב"ביחסים עם ארה
אך הסכמה עיוורת עם כל החלטה המתקבלת בוושינגטון , ומתבקשת

  .ית עין של התנהלות כזו ממש אינה מקובלתאו מרא
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  בגיליון הבא התשובות לשאלות תפורסמנה

  

  שאלות טריוויה 20
  

 ?באמריקה הלטינית כאלטרנטיבה לבנק העולמי ולקרן המטבע" בנק הדרום" מדינות שהקימו אתמיהן ה .1

אבל נמצאות מחוץ , נכללות בעשיריה הפותחת ברשימת תקציבי הביטחון הגבוהים ביותר מדינות 3איזה  .2

 ?לעשירית הכלכלות הגדולות בעולם

 ?תרהמדינות בהן ההוצאה הביטחונית לנפש היא הגדולה ביו 5ומהן  .3

 ?ב בהוצאה הביטחונית העולמית"מה חלקה של ארה .4

 ?"מועמדת רישמית להצטרפות לאיחוד האירופי"המדינות נמצאות כיום בסטטוס  4מיהן  .5

 ?כבר בחודש הבא ומי עשויה להצטרף לקבוצה זו .6

 ?שלוכמה אינן מוגדרות כיום כחברות בגוש הריכוזי או בנות ברית , מ"הרפובליקות שהרכיבו את ברה 15מבין  .7

 ?בעת האחרונה המדינות שעברו את המהפך הגדול ביותר בזיקה שלהן 4מיהן , 2010על פי מדד סיקור ממוקד  .8

 ?במדד סיקור ממוקד החדש 1-מיהן המדינות שקיבלו ציון הנמוך מ .9

 ?במדד 9.8-מיהן המדינות שקיבלו הציון הגבוה מ .10

 ?כמה מדינות הכירו עד היום בעצמאות קוסובו .11

 ?מיליארד דולר 60בהיקף של , ב"ד בעסקת הנשק הגדולה ביותר בתולדות ארהמיהי מדינת היע .12

 ?ב הכירו בשואה הארמנית"כמה מדינות בארה .13

. ב הראשונה"אך היא עדיין רחוקה מארה, בעולם במונחי תוצר 2- סין עקפה לאחרונה את יפן והייתה לכלכלה ה .14

 ?לוש שהוזכרואירופאיות מופיעות בעשירה הראשונה מלבד הש-כמה מדינות לא

 ?והיכן ממוקמת ישראל ברשימה זו .15

 ?שנים ועדיין נמצא בשירות פעיל 55איזה מטוס אמריקני מפורסם נכנס לשירות לפני  .16

 ?2015-לשירות ב הראשונה מביניהן אמורה להיכנס, על שם איזה נשיא נקרא המודל החדש של נושאות מטוסים .17

 ?ן דרסטי על ידי הקונגרס האמריקני עקב עלותםעל אמריקנים צומצם באופ-רכש של אילו שני מטוסי .18

 ? מיהן שתי המדינות שביטלו הכרתן בטיוואן בשנים האחרונות .19

 ?מיהי החברה באיחוד האירופי בה הצפיפות לנפש היא הגבוהה ביותר .20
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  התשובות לשאלות הטריוויה מהגיליון הקודם
  
  

 ח בקירוב"השווה כשני ש, )GEL –קיצור באנגלית " (לארי"ה .21

 )Apsar" (אפַסר"ה, אבחזיה גם שוקדת בשנתיים האחרונות על ביסוס מטבע עצמאי. הרובל הרוסי .22

מהפכת הצבעוני  –קירגיזסטן , )2004(ה המהפכה הכתומ –אוקראינה , )2003(מהפכת השושנים  –גיאורגיה  .23

)2005( 

, Pora( ּפֹורה תנועת - באוקראינה ; !)מספיק ודי –בגיאורגית , Kmara(תנועת קמארה  –בגיאורגיה  .24

 )הטוב וזריחת מחדש לידה – בקירגיזית, KelKel( ֶקלֶקל תנועת -בקירגיזסטן ; !")הזמן זה" – באוקראינית

 ר לכל אחתתמורת כחצי מיליארד דול, צרפת .25

 22% –ומארונים  28% –שיעים , 28% –סונים : על פי ההערכות .26

 39% –נוצרים , 60%-כ –מוסלמים : על פי ההערכות .27

 עקפו האמריקנים את הבריטים במספר החיילים שהשתתפו, שנה לפני תום המלחמה, 1944-רק ב .28

מהקולות ונבחר לכהונה  93%-ובבחירות שנערכו החודש זכה ב, מהקולות 95.5%-זכה ב 2003-ב. פול קגאמה .29

 שנים 7נוספת בת 

 2000-ל 1976שכיהן כראש ממשלה בשלוש הזדמנויות שונות בין , חוס-סלים אל .30

 ילה'י וצ'פיג, מצרים .31

 גויאנה .32

33. 1920 

 1919- ב, קניה .34

וקבע כי כל שינוי בתנאי העסקתם של חברי הקונגרס ייכנס , 1992-לחוקה האמריקנית התקבל ב 27-התיקון ה .35

 ק לאחר הבחירות העוקבותלתוקף ר

36. 736 

 1989דצמבר - כוסלובקיה בנובמבר'מהפיכת הקטיפה הייתה מהפכה לא אלימה שנערכה בצ .37

 איראן וכווית, טורקיה, סוריה, ירדן, סעודיה –שש  .38

 1994המונהגת על ידי אלכסנדר לוקאשנקו  מאז , בלארוס .39

 קיוין-אל ואום ה'גשאר, ימה'ח-אל ראס, יירה'פוג, דובאי, מאן'עג, דאבי אבו - שבע  .40


