
 



 

- 2 - 

 דבר העורך
 סיקור ממוקד יוצא לדרך חדשה 
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ארה"ב, מעצמה במשבר ובנסיגה, יכולה להתבונן בעיניים כלות לנוכח עלייתם של כוחות 

בתור הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, אולם זו מתקרבת  חדשים. הסינים כבר נושפים בעורפם

לקצה היכולת שלה, עם גידול דרמטי באוכלוסייה העירונית ובעוד עשור או קצת יותר תתחיל 

 לחוות ירידה בכמות התושבים והזדקנות מהירה של האוכלוסייה.

 

והולך, והיא הודו לעומתה נהנית מחברה צעירה ותוססת, בעלת שיעור מהנדסים ומפתחים גדל 

שולחת זרועות כלכליות לכל קצוות תבל. לא מעט שנים אנו שומעים שהודו היא הדבר הבא, 

ונראה כי לאחרונה ניתן לראות כיצד ההודים מתאימים את יעדי המדיניות שלהם לאלו 

 הראויים למעצמה.

 

ידה בעוד הודו צומחת, ארה"ב נסוגה לתוך עצמה. הוואקום אותו מתעתדת מעצמת העל היח

להותיר במזרח התיכון מתמלא לו לאט לאט, בעוד הכוחות השונים מבקשים לעצב לעצמם 

 מדיניות חדשה לאזור במציאות שבה האמריקנים כבר לא יהיו כינור ראשון. 

 

אחת השחקניות החשובות היא רוסיה, המתאוששת לה לאחר המשבר הפיננסי הקשה. עלייה 

כבר החזירה צבע ללחיי הרוסים, וכעת הם נאבקים חדה של מחיר הנפט בחודשים האחרונים 

על האינטרסים האסטרטגיים שלהם בלוב, באיראן ובסוריה, שם נלחם אסד על הישרדותו, 

 בניסיון למנוע את גלישת המהומות לרחובות דמשק וחאלב.

 

 קריאה נעימה.

 
 
 
 אלון לוין ויובל בוסתן              
 

editor@sikurmemukad.com 
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מאז סיום המלחמה הקרה הראשונה, 
וביתר שאת מאז הגבירה סין את 
מעורבותה הבינלאומית, נושאים במערב 

דלהי בתקווה. אם -מבטיהם לניו
תתממשנה תחזיות האנליסטים של 

זקס, המפרסמים זה שמונה שנים -גולדמן
, BRIC-דו"חות תקופתיים על מעצמות ה

הודו תהפוך השנים הקרובות  20-הרי שב
למדינה המאוכלסת ביותר בעולם, 
לכלכלה השלישית בגודלה בעולם והתוצר 

 לפחות. 4לנפש בה יוכפל פי 
 

בזירה בה סין שואטת קדימה ויפן 
מתפוררת, רוסיה מחפשת דרכים לשמור 

-על הדומיננטיות שלה והמצב בפקיסטן
איראן נפיץ ורחוק משליטה, -אפגניסטן

עה הידידותי ההשפ-נותרת הודו כגורם רב
ביותר למערב באסיה. לפיכך, ברור מדוע 

 –כולם מחזרים אחרי ההודים 
האמריקנים והאירופאים מבקשים 
לשמור על קשרים הדוקים עם המעצמה 
המתהווה, והסינים והרוסים מבקשים 
לערער בדיוק את אותם הקשרים על מנת 

 לפגוע בהשפעה המערבית על אסיה.
 

הנשיא בוש  לא תהיה זו הגזמה לקבוע כי
הבן יצא מגידרו על מנת להדק את 

, הוא החליט 2006-היחסים עם הודו. ב
שיתוף -לשים מאחור כמה שנים של אי

פעולה בתחום הגרעין עם הודו ולחתום 
איתה על עסקת ענק לאספקת כורים 
חדשים לייצור חשמל. איש לא המעיט 

ביקורו של בוש אף  –בחשיבות ההסכם 
קנית לביקור שווה בתקשורת האמריהו

 [.1] 1972-ניקסון בסין ב
 

מדבריה של מזכירת המדינה, קונדוליסה 
רייס, בהופעתה בסנאט, ניתן לעמוד על 
החשיבות הרבה שראה ממשל בוש 
ביחסים ובהסכם עם הודו. בין היתר, 

"החברה ההודית היא פתוחה אמרה שם: 
וחופשית. היא שקופה ויציבה. היא רב 

טיה לאומית ורב דתית, דמוקר
המתאפיינת בחירות אישית ובשלטון 
החוק. זו מדינה החולקת ערכים 
משותפים עם ארה"ב. הודו עומדת להפוך 
בקרוב למדינה המאוכלסת ביותר בעולם, 
והייצוא האמריקני להודו הוכפל בתוך 
ארבע שנים. וכמובן, הודו היא מעצמה 
עולמית עולה, שלדעתנו עשויה להיות 

השינויים עמוד של יציבות במסגרת 
העוברים על יבשת אסיה. במלים אחרות 
ובקצרה, הודו היא שותפה טבעית של 

 .[2..." ]ארה"ב
 

דלהי מודעים היטב לחיזורי -בניו
המעצמות. במידה מסוימת, הם נוקטים 
במדיניות שמזכירה את "ההתעצמות 
השקטה" של סין ומעדיפים להימנע 
מסכסוכים במידת האפשר עד אשר 

שלהם תקנה להם  הצמיחה הכלכלית
מעמד והשפעה פוליטית גדולים יותר. כך, 
הם מהדקים את היחסים הכלכליים עם 
ארה"ב והאיחוד האירופי ובמקביל 
מרחיבים את שיתופי הפעולה הצבאיים 
עם רוסיה. היחסים עם סין מתנהלים 
במתכונת שאותה ניתן להגדיר כ"שלום 

 קר", המתאים לשני הצדדים בשלב זה.
 

דלהי בשנים -התנהלות של ניובחינה של ה
האחרונות מצביעה על ארבע יעדים 

קוו מול -למדיניות ההודית: סטטוס
פקיסטן, יכולת בלימה מול סין, שימור 
המדדים המאפשרים צמיחה מהירה 
ואיכותית של המשק ותרגום העוצמה 

פוליטית. ליעדים -החדשה להשפעה גיאו
אלו כולם השפעה הן על הזירה הפנימית 

 מדיניות החוץ של הודו. והן על
 

היעד המיידי ואולי זה ששאר היעדים 
נסמכים עליו, הוא שמירה על יציבות מול 
פקיסטן. סכסוך טריטוריאלי עם מדינה 
שכנה שכבר הוביל לארבע מלחמות הוא 
תמיד מצב רגיש. במקרה הפקיסטני, 
מדובר על שלטון המחזיק בנשק גרעיני, 

שטח  מתקשה להכיל את ריבונותו על כל
המדינה ונאבק על הישרדותו שלו מול 
רדיקלים איסאלמים, שכבר הוכיחו את 
יכולתם לפגוע בכל מקום בפקיסטן וגם 
לשגר התקפות קטלניות על עריה של 

 הודו.
 

ייצוב השלטון בפקיסטן והחלת סמכותו 
על כל השטח הפקיסטני הופך, אם כן, 
להיות גם אינטרס הודי. יעד זה הוא הוא 

תלויים ההודים בגורמים היחיד בו 
הפקיסטנים עצמם כמובן, אך  –אחרים 

עוד יותר מהם האמריקנים, שבוחשים 
בנעשה בקראצ'י מאז תחילת המלחמה 

 העולמית בטרור.

היעד השני במדיניות ההודית הוא שדרוג 
מעמדה מול שכנותיה ובאסיה כולה, 
במטרה להוות גורם מאזן מול 
ההתעצמות הסינית. במלחמה הקרה 

ראשונה, השתמשה הודו בשיתוף פעולה ה
צבאי עם ברה"מ כאמצעי להבטיח את 
מעמדה באזור. כיום, היא מוסיפה 
לשמור על קשרים צבאיים עם רוסיה 
וברית קרובה עם ארה"ב, אך לא ירחק 
היום בו היא תצטרך להתייצב בעצמה 

 מול סין.
 

היעד השלישי במדיניות ההודית הוא 
רמים שמירה על כל הפרמטרים שתו

לצמיחה המהירה והמאוזנת של הכלכלה 
ההודית: המשך תהליך הליברליזציה של 
הכלכלה, השקעה בכוח אדם, בחינוך 
ובתעשיות עתירות ידע ומודרניזציה של 
כוחות הביטחון והמודיעין. התקדמות 
בכל אלו תאפשר להודו לשמור על יציבות 
ואיכות במשק לאורך שנים, תוך צמצום 

 פתאומית. הסיכוי להתרסקות
 

היעד הרביעי במדיניות ההודית הוא 
להפוך לגורם שיכתיב סדר יום בזירה 
האזורית והעולמית, כיאה למעמדה. 
פיתוח הכלכלה והצבא, מושב קבוע 
במועצת הביטחון והעלאת פרופיל בכל 
הנוגע לאירועים וסכסוכים המתרחשים 

היבשת, הם חלק מאבני -רחוק מתת
בשנים הדרך על פי הם תפעל הודו 

 [.3הקרובות לעמידה ביעד זה ]
 

מטבע הדברים, קשה להשמיע את דעתך 
לא כל שכן לנסות לפעול לפיה, מבלי 
"לזכות" באויבים חדשים. שלב זה 
במדיניות ההודית צפוי להתרחש בשטח 
רק לאחר שהודו תרגיש בטוחה מספיק 
במעמדה, בדומה לסין שרק בשנים 
 האחרונות החלה מתערבת גם בסכסוכים

 שגררו עליה ביקורת מערבית.
 

 סוחרים עם כולם
 

הצמיחה הכלכלית של הודו נמשכת אם 
-כן, תוך מחשבה על ההשלכות הגיאו

פוליטיות שיש למעורבות שלה באזורים 
כאלו ואחרים. מעניין לבחון את 

 –התפתחות הסחר ההודי בשתי רמות 
היחסים עם ארבעת המעצמות והיחסים 

לכלית עם זירות בעלות חשיבות כ
ופוליטית ובראשן, מבחינת ההודים, 

 המפרץ הפרסי ואפריקה.
 

מבין המעצמות, הסחר עם סין הוא הגדול 
-מיליארד דולר ב 42.4-ביותר והסתכם ב

. הסחר עם ארה"ב באותה שנה 2009-10
מיליארד דולר. הסחר עם  36.5-הסתכם ב

מיליארד  8-רוסיה הסתכם בפחות מ
לשתי  דולר, אך הפרויקטים המשותפים

המדינות בתחומי התעשיה הצבאית 
והגרעין חשובים פי כמה "ממשקלם" 

 בדולרים.

 זמן הודו
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
 השנייה המדינה, בעולם הגדולה הדמוקרטיה. במהירות צומחת הודו

 בזירה ביותר המשפיעות המדינות לאחת להפוך צפויה, ביותר המאוכלסת
 מאשר לב תתשומ לפחות זוכה היא, זאת ובכל. הנוכחי בדור עוד העולמית

 של מדיניות לעיצוב היטב זאת מנצלים ההודים. המאיימת סין
 חוץ למדיניות יעדים קביעת שכוללת, משלהם" שקטה התעצמות"

 ועם האחרות המעצמות עם הכלכליים הקשרים וחיזוק למעצמה הראויה
 .עכשיו מתחילה ההודית המאה. פוליטית-גיאו חשיבות בעלות זירות
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התייחסות לאיחוד האירופי כמעצמה 
אחת מדרגת אותו במקום הראשון מבין 

 –מיליארד דולר  75המעצמות עם כמעט 
מדינות האיחוד מהוות יעד לכחמישית 

-מהסחורות ההודיות לייצוא ומקור לכ
 [.4מהייבוא ] 13%

 
הגוש המוביל בסחר עם הודו הוא שש 
מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ 

(GCC .המתנהל אף הוא כשוק משותף ,)
מרכיבות איחוד האמירויות,  GCC-את ה

ערב הסעודית, כווית, בחריין, קטאר 
-2009-ועומאן. הסחר ההודי עימן הגיע ב

מיליארד דולר, ועל פי תחזיות  85-לכ 10
מיליארד  130-ותר משונות הוא יגיע לי

שנים. איחוד האמירויות,  4דולר בתוך 
אגב, מובילה את רשימת המדינות 

 43.4שותפות הסחר של הודו, עם 
[. לשם 5] 2009-10-מיליארד דולר ב

מדינות  54השוואה, הסחר ההודי עם כל 
 45-אפריקה צפוי להסתכם השנה בכ

 מיליארד דולר.
 

 היחסים עם הגוש הדמוקרטי
 

ל אובאמה לבית הלבן איימה כניסתו ש
ארה"ב על -להעלות את יחסי הודו

שרטון: החלטתו להעדיף את סין על פני 
הודו, מדיניותו כלפי פקיסטן ואפילו 
הגבלות שהטיל על ויזות עבודה בשיא 
המשבר הכלכלי, התקבלו בזעם בהודו 
והביאו שם לקריאות להחרים חברות 

[. גם התקוות ההודיות 6אמריקניות ]
 ם סחר חופשי עם ארה"ב נכזבו.להסכ

 
במטרה להרגיע את המצב, הזמין 
אובאמה את עמיתו ההודי לארוחת ערב 
רשמית בבית הלבן. אירוע שכזה הוא 
הכבוד הגדול ביותר שנשיאים אמריקנים 
יכולים להעניק למנהיגים זרים, והעובדה 
כי הייתה זו הארוחה הראשונה שערך 

וה. אובאמה כנשיא רק העצימה את המחו
התלווה אליה ביקור של אובאמה באזור 

, במהלכו נחתמו עסקאות בהיקף 2010-ב
 [.7מיליארד דולר ] 10-של כ

 
הודו טרם פרצה לרשימת עשרת שותפות 
הסחר הגדולות של ארה"ב, אך היא 
צפויה לעשות זאת בתוך שנים ספורות, 
ויש המאמינים כי היא תוכל להפוך 

 ד. לשותפת הסחר הגדולה ביותר בעתי
 

היקף הסחר בין המדינות שילש עצמו 
 36.5בתוך כעשור והגיע כאמור עד 

, על אף שארה"ב 2010-מיליארד דולר ב
איבדה את מעמדה כשותפת הסחר 
הגדולה ביותר של הודו ומסתפקת כיום 
במקום השלישי, אחרי איחוד האמירויות 
וסין. למרות זאת, הידוק הקשרים 

 40ד של הכלכלים בעינו עומד ונראה כי יע
אינו בגדר משימה  2011-מיליארד דולר ב

 בלתי אפשרית.
 

הסכמי סחר חופשי הם אחד מכלי 
המפתח להרחבת סחר בין מדינות והודו 
אינה יוצאת מן הכלל. בשנתיים 
האחרונות חתמה הודו על הסכמים כאלו 
עם דרום קוריאה, עם ארגון מדינות 

(, ועם יפן, ASEANמזרח אסיה )-דרום
"מ מתקדם עם אוסטרליה. ומנהלת מו

הסכם הסחר שנחתם עם יפן ערב אסון 
הטבע שם, אמור היה להקפיץ את היקף 

בתוך שלוש  2.5הסחר בין הודו ליפן פי 
 [.8שנים ]

 
מבין ארבעת המעצמות, רק הסכם סחר 
חופשי עם האיחוד האירופי צפוי בעתיד 

האמריקנים מערימים קשיים,  -הקרוב 
כליל בשלב זה בסין ביטלו את האפשרות 

והסכם עם רוסיה לא יהיה אפשרי עד שזו 
 תצטרף לארגון הסחר העולמי.

 
ההסכם עם האיחוד האירופי יהיה 
משמעותי ביותר ועשוי לתת לאירופאים 

זריקת עידוד לכלכלה הנשחקת ביבשת 
ולפתוח פתח להסכמי סחר נוספים 
באסיה, בין היתר עם דרום קוריאה 

ן הודו ווייטנאם.  כאמור, הסחר בי
מיליארד דולר,  75-לאיחוד מרכז כיום כ

היקף הנמוך רק במעט מהסחר של הודו 
עם סין וארה"ב ביחד. הסכם סחר חופשי, 
על פי כמה אנליסטים, יוכל להקפיץ את 

 4מיליארד דולר בתוך  200-הסחר עד ל
 [. 9שנים ]

 
דלהי -הכריזו בבריסל ובניו 2007-עוד ב

סחר  על רצון משותף לחתום על הסכם
חופשי, אך הדרך לשם קשה ומורכבת. 
האירופאים מודאגים בעיקר מהפרות 
קניין רוחני ובפרט מתעשיית התרופות 
ההודית, הנחשבת לספק העיקרי של 
מוסדות רפואה בעולם השלישי. חברות 
התרופות האירופאיות מלינות על הפרות 
פטנטים מצד ההודים, שמשווקים 

 ת, ובזול.תרופות מצליחות כתרופות גנריו

שלום קר לפני תחרות על ההובלה העולמית? צילום: פפ  -ר"מ הודו סינג עם ר"מ סין, וון 
 בינוג

 
מתפוררת, רוסיה מחפשת דרכים בזירה בה סין שואטת קדימה ויפן 

איראן נפיץ -אפגניסטן-לשמור על הדומיננטיות שלה והמצב בפקיסטן
ההשפעה הידידותי ביותר -ורחוק משליטה, נותרת הודו כגורם רב

 .ור מדוע כולם מחזרים אחרי ההודיםלמערב באסיה. לפיכך, בר
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ההודים ערכו כבר רפורמה בנושא קניין 
רוחני נוכח לחץ מצד ארגון הסחר 
העולמי, אך האירופאים אינם מסתפקים 

בכך. מנגד, בהודו ובעולם 
השלישי נשמעים קולות מחאה 
כי פגיעה ביצרני התרופות 
ההודים פירושה גזר דין מוות 
לחולי איידס, כולירה ומחלות 

שלא  אחרות בעולם השלישי,
יוכלו להרשות לעצמם טיפול 
בתרופות המערביות היקרות 

 [. 10יותר ]
 

גם ראש ממשלת בריטניה, 
דיוויד קמרון, שביקר בהודו 
בשנה שעברה ומנסה לקדם 
עסקאות בין חברות בריטיות 
להודיות, פנה לעמיתו ההודי 
בבקשה לרפורמות, דוגמת 
הסרת חסמים בירוקרטיים 
המעכבים עסקאות, שהופכים 
את ההתנהלות לבלתי צפויה 

 [. 11ופוגעים בשקיפות ]
 

ההודים מצידם, רואים 
חשיבות עצומה בהידוק 
היחסים עם האיחוד האירופי. 
בחפשם לספק את חומרי הגלם 
הדרושים למשק המתפתח 
שלהם, הם הגבירו בשנים 
האחרונות את מאמציהם 
בשתי הזירות הרלוונטיות 
הקרובות ביותר אליהם בהיבט 

פרץ הפרסי ואפריקה. המ –זה 
במקומות אלו, כפי שנראה 
בהמשך, מתקשה הודו לייצר 
מאזן מסחרי סביר ומכאן 
החשיבות של ייצוא סחורות 
לשווקים במערב, כדי לאזן את 
הגרעון העצום מול יצואניות 

 הנפט ושאר חומרי הגלם.
 

 המדיניות ההודית באפריקה
 

היחסים בין הודו למדינות 
לאיחוד המפרץ הפרסי, ובפרט 

האמירויות ולערב הסעודית, 
עם  –קרובים ובעלי שורשים עתיקים 

האמירויות יש עדויות על יחסים 
לפני הספירה, ועם  3000היסטורים משנת 

לספירה לערך.  1000הסעודים משנת 
למרות עליות ומורדות לאורך השנים, 
הקרבה הגיאוגרפית, הימצאותן של 
מדינות המפרץ על נתיבי הסחר בין 

רופה להודו והשפעות התרבות שנוצרו אי
מקשרים אלו ומנדידת אוכלוסין, יוצרים 
בסיס איתן ליחסים בין הצדדים. אין זה 
פלא איפה שהשוק המשותף במפרץ 

מדיני עימו היקף -הפרסי הוא הארגון העל
 הסחר של הודו הוא הגדול ביותר.

 
הזירה החדשה יותר מבחינת ההודים 

קה. המאבק בשנים האחרונות, היא אפרי

המשולש בין ארה"ב, סין והאיחוד 
האירופי על ליבם ומשאביהם של 
האפריקנים, מקבל צלע רביעית למאבק. 

-מדינות האיחוד האירופי נוטלות כ 27
מהסחר באפריקה, בשווי כולל של  35%

מיליארד דולר. סין השנייה  300-יותר מ
עם סחר בהיקף  15%-תופסת נתח של כ

רה"ב, השלישית, מיליארד וא 114.8של 
 113.2דולקת מאחור עם סחר בהיקף 

מהסחר  14%מיליארד דולר, המהווה 
הכולל של היבשת. הודו מדורגת רביעית 

הסחר  –בפער ניכר מהשלישיה המובילה 
ההודי עם אפריקה צפוי לחצות השנה את 

-5-מיליארד דולר והוא מהווה כ 40-רף ה
 מנתח הסחר באפריקה. 6%

 
מנמוהאן סינג, נוהג ראש ממשלת הודו, 

לומר כי העולם מספיק גדול כדי להכיל 
את צרכי הצמיחה המהירה של סין ושל 

הודו, בלי שהשתיים תמצאנה עצמן 
בתחרות האחת נגד השנייה. למרות 
הצהרות אלו, ברור כי כשמגיע הדבר 
להבטחת משאבי אנרגיה מזה 
ושווקים ליצוא הסחורה 
האסייאתית מזה, כל מדינה 

בפוטנציה וכל  היא זירה
 חבית נפט היא עילה למאבק.

 
בזירה האפריקנית נהנית 
הודו ממעמד מיוחד, בפרט 
בארצות השוכנות לחופה 
המזרחי של היבשת השחורה. 
במשך שנים ארוכות, התנהלו 

-התושבים המקומיים, בתת
היבשת ובמזרח אפריקה, 
תחת האימפריה הבריטית. 
תחושה של שותפות גורל, 

ן לכאן מעבר עבדים מכא
וסחר שהתבסס על נתיבי 
השייט בין מערב הודו למזרח 
אפריקה, הניחו את היסודות 
ליחסים בין הודו לאפריקה 

שנה. כפועל  150כבר לפני 
יוצא מכך, הפזורה ההודית 
במדינות אפריקה מבוססת 
ומקובלת יותר מאשר זו 
הסינית, המזוהה על ידי 
מבקריה של סין באפריקה 

טית כאוכלוסייה אינטרסנ
שהגיעה בעקבות הפרויקטים 
הכלכליים הגדולים באזור 

[12.] 
 

על אף הפער ביחס לפזורה, 
חשוב להדגיש כי גם סין, 

 50-שנכנסה ליבשת רק לפני כ
שנה, ובהיקף רחב רק בעשור 
האחרון, זכתה ליחס אוהד 
באפריקה של סוף עידן 
הקולוניאליזם. הדגש על 
שיתופי פעולה בין המערכות 

בעשורים  הסוציאליות
הראשונים ליחסים רק היטיב 

 .עם הסינים
 

בשנים האחרונות, המסגרת 
הבולטת המשמשת את סין בפעילותה 
ביבשת כמכלול, הוא הפורום לשיתוף 

(, שהתכנס FOCACאפריקה )-פעולה סין
, הגיע 2006-. ב2000לראשונה באוקטובר 

הפורום לנקודת השיא שלו, באירוח 
פריקה ממנהיגי יבשת א 40-למעלה מ

לציון יובל שנים ליחסים בין הצדדים. 
בוועידה זו, נתנו הסינים את האות 
להסתערות הכוללת על היבשת, כפי 

 [.13שכבר תיארנו בעבר ]
 

לעומת סין, שיצרה בפורום קשרים 
ישירים עם כמה שיותר מדינות, בהודו 
העדיפו להזמין לכנס היסוד של פורום 

פר , מס2008דלהי, באפריל -דומה בניו
בלבד,  14מצומצם יותר של מדינות, 

שדרג הראשון . (למטה)ועם אובאמה  (למעלה)בוש ר"מ הודו סינג עם 
 הבית הלבן :צילוםאת היחסים, השני פגע בהם. 

 
כניסתו של אובאמה לבית הלבן איימה להעלות את 

ב על שרטון: החלטתו להעדיף את ארה"-יחסי הודו
סין על פני הודו, מדיניותו כלפי פקיסטן ואפילו 
הגבלות שהטיל על ויזות עבודה בשיא המשבר 
הכלכלי, התקבלו בזעם בהודו והביאו שם לקריאות 

. גם התקוות ההודיות להחרים חברות אמריקניות
 להסכם סחר חופשי עם ארה"ב נכזבו.
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שנבחרו על ידי האיחוד האפריקני. 
אפריקני צפוי להתכנס -הפורום ההודי

בשנית בחודש הבא באתיופיה, כשאת 
ממנהיגי  21הכינוס הפעם אמורים לפקוד 

 היבשת.
 

ההבדלים בין המדיניות ההודית לזו 
 הסינית

 
למרות האמירות המפורשות מצד כל 

ים בדבר כאילו אין בין סין הצדדים הנוגע
והודו שום מירוץ או תחרות, כניסתן של 
שתי המעצמות האסייאתיות לזירה 
גוררת בכל זאת השוואה מתבקשת. מזו, 
אפשר לעמוד על הדומה והשונה באופן 
ההתנהלות של הודו וסין באפריקה, 
ממנה מבקשות שתיהן, כך נראה, את 

-אותם הדברים: משאבים והשפעה גיאו
 [.14טית ]פולי

 
ברמה המדינית, ניתן להבחין כי סין 
מקפידה הרבה יותר מהודו על תחזוק 
הפן הנראה של היחסים עם היבשת, 

-בדמות ביקורים סדירים של אישים רמי
דלהי, כך -דרג ואירוח ביקורי גומלין. בניו

נראה, החלו לשים דגש על פן זה ביחסים 
 רק השנה.

 
שתי המעצמות האסיאתיות נהנות 

מיכה של מדינות אפריקה במוסדות מת
הבינלאומיים, והן משיבות במידת 
האפשר בחיזוק מעמדן של מדינות 
אפריקה בעולם. סין נהנית מיתרון על פני 
הודו בהיבט זה, נוכח זכות הווטו ממנה 

היא נהנית במועצת הביטחון. מטבע 
הדברים, זכות זו מהווה יתרון למנהיגים 

במערב  האפריקנים השנויים במחלוקת
דוגמת מוגאבה מזימבבוואה או באשיר 

 מסודן. 
 

ברמת ההתנהלות השוטפת, ההבדל 
המרכזי מתקשר למסגרות שיתוף 
הפעולה שהוזכרו קודם לכן בין סין 
לאפריקה ובין הודו לאפריקה. סין פועלת 
ברמה בילטרלית מול שותפות 
פוטנציאליות ומשתמשת בפורום הזה 

ות הכוללת כמעין כינוס להציג את המדיני
אותה היא מנסה לאחר מכן ליישם בכל 

 אחת מהמדינות.
 

הודו, לעומתה, פועלת במוצהר בשלוש 
ברמה היבשתית מול האיחוד  –רמות 

יבשתית מול -האפריקני, ברמה התת
-האיחודים האזוריים, וברמה המקומית

בילטראלית עם המדינות עצמן. ההודים 
נוקטים בשיטה זו מתוך שאיפה להבטיח 

יחסיהם לא רק עם המדינות את 
כיישויות עצמאיות, אלא גם עם 
הארגונים האזוריים באפריקה, שהולכים 
וצוברים מעמד. לא לחינם נקבע מקום 

אפריקני -הכינוס השני של הפורום ההודי
לאדיס אבבה, מקום מושבם של מוסדות 

 האיחוד האפריקני.
 

יבשתית, מתמקדת הודו -ברמה התת
המכסים העתיק  איחוד -בשתי מסגרות  

ביותר בעולם, זה של אפריקה הדרומית 
(SACU ,בו חברות דרום אפריקה ,)

בוצוואנה, לסוטו, סוואזילנד ונמיביה 
מזרח -והשוק המשותף במזרח ודרום

 19(, בו חברות COMESAאפריקה )
ממדינות אפריקה. למעשה מדובר בכל 
המדינות לאורך החוף המזרחי והציר 

ת מצפון לדרום, המרכזי החוצה את היבש
למעט סומליה, טנזניה ומוזמביק. 
הראשונה כידוע אינה מסגרת כלכלית 
מתפקדת ושתי האחרות היו חברות 

 בעבר, אך פרשו.
 

מהוות כיום יעד  COMESA-חברות ה
מהייצוא ההודי לאפריקה,  40%לכמעט 
מהייבוא ההודי מאפריקה  13%-אך רק ל

[. ההתנהלות ההודית מול ארגונים 15]
, והרצון לחתום על הסכם סחר אלו

, מציגים את SACU-חופשי עם ה
האמונה ההודית כי קשרים ישירים גם 

היבשת יאפשרו להם להביא -ברמת תת
לידי ביטוי את היתרון התחרותי שלהם 

 מול גורמי חוץ אחרים, כולל הסינים.
 

ברמת הקשרים הבילאטרליים, חשוב 
לעמוד על פורום המתכנס בקביעות מאז 

בו נפגשים נציגי קונפדרציית  ,2005
(, נציגי בנק CIIהתעשיות ההודיות )

ייבוא של הודו וממשלות ויזמים -הייצוא
מאפריקה. בפורום זה מוצאים 
האפריקנים מקורות מימון וספקים 
הודים לפרוייקטים רבים במגוון 
תחומים, ומספרם של אלו צומח משנה 
לשנה. כך לדוגמא, בכינוס השישי של 

, נחתמו 2010נערך לפני במרץ הפורום, ש
 9-פרויקטים בשווי כולל של כ 145

מיליארד דולר. בכינוס השביעי של 
הפורום, שנערך בחודש שעבר, נחתמו כבר 

מיליארד  18-פרויקטים בשווי של כ 204
 [. 16דולר ]

 
חשוב לעמוד גם על ההבדלים בין סין 
להודו באשר ליעדים המרכזיים 

כל הכוח על סין מסתערת ב –להשתלטות 
כל משאבי האנרגיה הפנויים ונתיבי 
האספקה שלהם. הודו להבדיל, מתמקדת 
ביתרונות שיש לה בתחומי הטכנולוגיה, 

טק והרפואה ובמבנה השוק הפתוח -ההיי
יותר. כך כאמור, מעורבים המוסדות 
הפיננסיים של הודו בהשקעות ובהלוואות 
לפרויקטים אזרחיים באפריקה, 

 ענפי הרכב והבנקאות. בתחומים שנמנו וב
 

הודו מייבאת מאפריקה בעיקר נפט 
ומחצבים אחרים ומייצאת לשם תרופות, 
ציוד לתעשיה כולל טכנולוגיה, כלי 
תחבורה, מוצרי פלסטיק ובדים. המסחר 

-הכולל בין הודו למדינות אפריקה צמח מ
 25-ל 2000מיליארד דולר בשנת  5

מיליארד השנה.  45-ו 2006-מיליארד ב
השוואה, המסחר הסיני עם היבשת לשם 

מיליארד  10-זינק באותה התקופה מ
 114-ול 2006-מיליארד ב 55-ל 2000בשנת 

 [.17] 2010-מיליארד ב

 הסחר צומח. צילום: משרד החוץ ההודי - 2008סינג עם כמה ממנהיגי היבשת בפסגת 
 

ברמה היבשתית מול האיחוד  –בשלוש רמות באפריקה פועלת  הודו
יבשתית מול האיחודים האזוריים, וברמה -האפריקני, ברמה התת

בילטראלית עם המדינות עצמן. ההודים נוקטים בשיטה זו -המקומית
אלא  ישירות,מתוך שאיפה להבטיח את יחסיהם לא רק עם המדינות 

 גם עם הארגונים האזוריים באפריקה, שהולכים וצוברים מעמד.
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שותפות הסחר המרכזיות של הודו 
 באפריקה

 
בתחילת העשור הקודם הכריזה ממשלת 
הודו על תוכנית "התמקדות באפריקה" 

(Focus Africa לעידוד ממשלתי של ,)
ייצוא למדינות מפתח באפריקה. ה

בתחילה סימנו ההודים 
שבע מדינות מדרום 
לסהרה: דרום אפריקה, 
ניגריה, מאוריצוס, 
טנזניה, קניה, גאנה 
ואתיופיה. מאוחר יותר 

מדינות נוספות.  17צורפו 
להודו גם שיתוף פעולה 
ביטחוני עם מספר מדינות 
באפריקה. בין הבולטות 
שבהן ניתן למנות את 

ה, זמביה, לסוטו ניגרי
ובוצואנה, שם מכשירים 
ההודים את כוחות 

 הביטחון המקומיים. 
 

כיום, שותפות הסחר 
הבולטות של הודו 
באפריקה הן, לפי הסדר: 
ניגריה, דרום אפריקה, 
אנגולה, מצרים ואלג'יריה. 
היקף הסחר עם כל אחת 

 10-משתי הראשונות חצה השנה את רף ה
לישית, מיליארד דולר ועם אנגולה, הש

מיליארד דולר,  4-הסתכם הסחר בכ
חביות נפט  180,000-הודות לייבוא של כ

 ביום.
 

ניגריה היא אחת משותפות הסחר 
הוותיקות של הודו באפריקה. הקשרים 
הכלכליים בין השתיים החלו עוד בערב 

. היה זה רק 1960-העצמאות הניגרית ב
סימלי כי ביקורו הראשון והיחיד של 

נהרו באפריקה  ראש ממשלת הודו
שמדרום לסהרה, היה לניגריה. מעבר 

הביא  1999-המדינה לדמוקרטיה ב
לשיפור האווירה הכלכלית במדינה 
ולכניסתם של שחקנים זרים בהיקף גדול, 
בעיקר בתחום משאבי האנרגיה, בהם 

 התברכה ניגריה.
 

הקושי המרכזי בענף במדינה הוא היעדר 
 תשתית ראויה לזיקוק נפט ולשינוע או
ניזול של גז טבעי. שנים של הזנחה, 
מאבקים שבטיים ושחיתות הביאו את 

בעולם למצב  12יצרנית הנפט מספר 
מהדלק שלה.  85%-שהיא נזקקת לייבא כ

מסיבה זו, מרבית העסקאות הגדולות 
שחתמה ניגריה בשנים האחרונות, עם 
תאגידי הענק של הודו, סין וגם רוסיה, 

מצד  כללו הקמה ושדרוג של תשתיות
 המשקיעים הזרים.

 
עם סין, חתמה ניגריה בשנה שעברה 

מיליארד  23-עסקת ענק בהיקף של כ
דולר, להקמת שלוש מזקקות שתוכלנה 

[ 18חביות נפט ביום ] 750,000-לספק כ
והסכם מתגבש עם תאגיד הודי יביא 

 180,000-להקמת מזקקה שתייצא כ
[. עסקאות להקמת 19חביות נוספות ]

גז טבעי עם תאגידים  מתקנים לניזול
הודים ועם גזפרום הרוסית נחתמו אף 

 הם בשנים האחרונות.

 
עד שיושלמו בנייתם של המתקנים 
החדשים, מייצאת ניגריה להודו אגוזים, 
עץ, כותנה, אבנים יקרות וכמובן, נפט. 

חביות  400,000-ניגריה מספקת כיום כ
 10-נפט ביום להודו, בעלות שנתית של כ

, בין חמישית לרבע מהנפט מיליארד דולר
שהודו מייבאת בשנה. היקפים אלו, 
כאמור, צפוים לעלות משמעותית בשנים 

 הקרובות.
 

בשנה החולפת רשם המסחר בין הודו 
, והגיע לשיא של 61%לניגריה עלייה של 

מיליארד דולר. היקף ההשקעות  12
 5-ההודיות במדינה האפריקנית הגיעו ל

[. הודו 20]לבדה  2010-מיליארד דולר ב
מייצאת לניגריה מוצרי עץ וטקסטיל, 
פלסטיק, מכונות ואמצעי תחבורה, וזו 
מהווה גם את השוק הגדול ביותר 
באפריקה לתעשיית התרופות ההודית 

[. למרות כל אלו, הודו נמצאת בגרעון 21]
מסחרי משמעותי מול ניגריה ביחס של 

 לערך.  1:9
 

היחסים עם דרום אפריקה, שותפת 
שנייה בחשיבותה של הודו הסחר ה

ביבשת השחורה, הדוקים גם כן. הודו 
דרום" עם דרום -נמצאת בברית "דרום

אפריקה וברזיל, והיא מתכוונת לשמר 
אותה לקידום מדיניות משותפת 
בתחומים של "פוליטיקה נמוכה", בד 
בבד לתיאום עמדות בנושאי מדיניות 

, אליו הצטרפה BRIC-וכלכלה בפורום ה
 [. 22ה מוקדם יותר השנה ]דרום אפריק

כמו במקרה הניגרי, גם כאן היחסים בין 
ממשלת הודו לממשלת דרום אפריקה 
ותיקים הם, זכר לתמיכה ההודית 
במאבק באפרטהייד. המסחר בין הודו 
לדרום אפריקה הכפיל עצמו בחמש 

מיליארד  10-ל 5-השנים האחרונות, מ
דולר, כמעט שנתיים קודם השגת היעד 

עצמן שתי שהציבו ל
המדינות לפני מספר 
שנים. היעד החדש 
שהציבו לעצמן כעת 

 15-הוא להגיע ל
, 2015מיליארד דולר עד 

ונראה כי מדובר ביעד 
שמרני במיוחד נוכח 
הצמיחה שמפגינה הודו 
בשאר האזורים ביבשת, 
ושיתופי הפעולה 
הצפויים במסגרת 

 BRIC [23.]-פורום ה
 

בשורה השנייה של 
הן המדינות ביבשת ב

מרחיבה הודו את 
פעילותה, חשוב להזכיר 
את קניה, עימה צפוי 

 1.5-המסחר לצמוח מ
 2.5-מיליארד דולר ל

מיליארד בתוך שלוש 
שנים. להבדיל מהגרעון ההודי עם 
יצואניות האנרגיה של היבשת, במקרה 

 93%-כ –הקנייתי המצב הוא הפוך 
מהסחר בין המדינות הוא ייצוא הודי 

חר עם גאנה ועם [. גם בס24לקניה ]
אתיופיה, שצומחים בעקביות ומסתכמים 
ביחד בכמיליארד דולר, נהנית הודו 

 [. 25מעודף מסחרי יציב ]
 

סיכום ביניים של הפעילות ההודית 
באפריקה, מעלה כי היא נמצאת בנחיתות 
משמעותית מול סין, עד כי נראה כי אין 

סין נהנית  –מדובר בהשוואה הוגנת 
טריליון  2.4עור של מרזרבות מט"ח בשי

מיליארד דולר בהם  250דולר לעומת 
מחזיקים ההודים. פער זה מיתרגם גם 
לעסקאות האנרגיה שנסגרו בשנה 

הסינים חתמו עסקאות בשווי  –החולפת 
מיליארד דולר, בעוד ההודים  32של 

 מיליארד דולר בלבד. 2.1-הסתפקו ב
 

למרות הפערים, ניכר כי ההודים מראים 
ררות נוכח הצורך שלהם סימני התעו

להשביע את דרישות המשק הצומח 
, צפויה הצריכה ההודית 2030שלהם. עד 

מיליארד  6-של נפט להכפיל עצמה לכ
חביות. הצריכה הסינית תעלה תצמח 

מיליארד  17-, לכ90%-בקצת פחות מ
חביות בשנה. בחישוב יומי מדובר על 

מיליון חביות  46-מיליון ו 16-צריכה של כ
 [.26התאמה ]נפט, ב

 
תחזיות אלו מצביעות על בעיה מתקרבת 

 85-כושר הייצור העולמי עומד על כ -
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מיליון חביות ובשוק כמובן צרכניות 
גדולות אחרות דוגמת ארה"ב, שצורכת 

מיליון ובוודאי תצמח אף היא  20-כיום כ
בשנים הקרובות. לפיכך, אם יצרניות 
הנפט לא תצלחנה לעמוד באתגר ולהגדיל 

ותית את כושר הייצור, ישתנו חוקי משמע
המשחק ומעצמה שלא תצליח להשתחרר 
מהתלות בנפט תחווה האטה בשיעורי 

 הצמיחה שלה.
 

 הודו בשנים הקרובות
 

במשך שנים רבות דיברו על הפריצה 
הגדולה של הודו ונראה כי היא קרובה 
מתמיד. המשק צומח במהירות, היא 
מחוזרת כמעט על ידי כולם ופועלת 

ור לזירות חדשות. היא בולטת לחד
במפרץ הפרסי, מתקדמת באפריקה 
ועומדת לפרוץ לאירופה, אבל היא לא 

המסחר בין הודו  –מתכוונת לעצור שם 
לאמריקה הלטינית גם צומח במהירות 

 30-וצפוי לסגור את השנה הבאה עם כ
 [.27מיליארד דולר ]

 
דלהי ירצו להימנע מכך, -עד כמה שבניו

ד ושעל יהיה מי שישווה נראה כי בכל צע
 –את פעילות ההודים לזו של הסינים 

השפעות הצמיחה על הכלכלה המקומית, 
הכניסה לזירות מרוחקות, היחסים עם 
המעצמות האחרות וכו'. מנגד, ברור כי 
ההודים ישמחו לאמץ את דוקטרינת 
"ההתעצמות השקטה" של סין, לפחות 

 בשנים הקרובות.
 

האירופי הצורך של ארה"ב, האיחוד 
ורוסיה ביחסים קרובים עם הודו, כל 
אחת מסיבותיה שלה, נותן להודים 
הרגשת שליטה במצב, אך בפועל לא יהיה 
זה נכון לומר כי הם אלו שמחזיקים בכל 

במידה רבה, לארה"ב נכונה  –הקלפים 
עוד השפעה רבה על כל ארבעת היעדים 
שההודים סימנו לעצמם, משמירה על 

עד תמיכה בשדרוג היציבות בפקיסטן ו
מעמדם של ההודים במועצת הביטחון 

 ובמוסדות בינלאומיים אחרים.
 

גם לבלימת הסינים באסיה יש 
לאמריקנים תפקיד מפתח. יש המאמינים 
כי רק איחוד כוחות של המדינות 
המרכיבות את "הקשת הדמוקרטית" 

הודו,  –באסיה ומקיפות את סין מדרום 
ם בשני דרום קוריאה ויפן, יוכל לסיני

העשורים הקרובים, וארה"ב היא החוט 
 המקשר בין השלוש.

 
הסינים בוודאי לא יחפשו עימות עם 

-הודו, ואולי גם לא יתנגדו לצירופה ל
SCO אך לא יאשרו מתן מושב קבוע ,

במועצת הביטחון להודים בלי לקבל 
משהו בתמורה, ויחפשו להמעיט בשיתופי 
פעולה כלכליים עם הודו ככל שתלך זו 

 ותדביק את הפער מסין.
 

אין ספק כי אחד האתגרים הגדולים של 
הודו יהיה לעמוד בתחזיות הוורודות 
לגביה. אך לשם כך, יהיה על קברניטי 
המשק להישאר בשליטה במידת האפשר 
ביחסים עם שאר המעצמות, ולהימנע 

-מלתבוע את מקומם בזירה הגיאו
 פוליטית מוקדם מדי.
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-, מלווה את המגמות המתהוות בזירה הגיאו2005קור ממוקד", שעלה לאוויר בדצמבר אתר "סי

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

 פוליטית. -מאנשי אקדמיה ומודיעין, צוטט במחקרים והצליח להצביע מראש על מגמות בזירה הגיאו

 

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

 

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

 אותם אנו נוהגים לסקר. עם זאת, רעיונות למאמרים בנושאים אחרים יישמעו בברכה. 

 

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

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

  לגיליון העוקב.לחודש, יכנסו  15-שיתקבלו לאחר ה

 

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

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

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

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

 ממוקד מבעל זכויות היוצרים  באתר סיקור

 

 המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל מאמר שיוגש. 

 

 
 אלון לוין ויובל בוסתן              

editor@sikurmemukad.com 
 
  

 
   

mailto:editor@sikurmemukad.com
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ייתכן שהמחאה הסורית הנוכחית, החלה 
בינואר, יום לאחר  26-באופן סמלי ב

שהחלה במצרים, כשחסן עלי עקלה הצית 
עצמו למוות. ייתכן שהאירוע הפותח של 

חיילים ממוצא  2המהומות היה הרג 
נה. כך או אחרת, בינואר הש 28-כורדי ב

המחאה נגד אסד נמשכת כמעט למן 
עלייתו לשלטון. סוריה כמדינת משטרה 
ידעה להסתיר ולחסל כל מחאה בעודה 

 2004-קטנה, אולם מהומות הכורדים ב
שהגיעו לכדי עשרות הרוגים, והקשר נגד 
שלטונו של אסד שנחשף לאחר חיסולו של 
עימאד מורנייה בדמשק, הוכיחו כי אסד 

ול אויבים מתוך עדתו ומקרב עומד מ
 [. 1] שאר העם הסורי

 
איש לא יודע בדיוק כמה עלווים חיים 

 12%-10%-בסוריה, אך נהוג להעריכם ב
 74%-מכלל האוכלוסייה, בהשוואה ל

סונים. כדי לשמור על השלטון, משפחת 
אסד דאגה לשלב בעמדות המפתח 
הביטחוניות עלווים בלבד, אשר מבינים 

טר היא הגנה על קיומם כי הגנה על המש
וקיום משפחתם. נכבדי הרוב הסוני 
בערים הגדולות, זכו אף הם לנתחים 
מהשלטון, בעוד שמיעוטים ותושבי 
הפריפריה סובלים מעוני מחפיר ביותר 

 ומתנאי מחיה מהקשים במזרח התיכון.
 

לצד רכישת הנאמנות מצד העלווים 
ונכבדי הסונים, הפעילה משפחת אסד 

ון מהאלימים והאכזריים מנגנוני ביטח
שיש, כדי לגדוע כל מחאה בעודה קטנה. 
רבבות סורים נכלאו לאורך השנים בבתי 
הכלא האפלוליים של המשטר, וסבלו 
עינויים קשים שאינם מקובלים במדינות 

 ערביות רבות אחרות.
 

אמצעי נוסף שבו עשה אסד כדי לשמר 
את שלטונו, היה הסכסוך המתמשך עם 

ימת הסכם השלום בין ישראל. מאז חת
ישראל למצרים שהוציא את האחרונה 
ממעגל הלחימה, וכן מאז קריסת ברה"מ 
בעקבותיה איבדה סוריה את בת הברית 
האסטרטגית והפטרונית שלה, אין 
לסורים כל אופציה צבאית מול ישראל. 
הגיעו הדברים לידי כך שלאחר הפצצת 

, התמקד 2007הכור הסורי בספטמבר 

בר התקיפה במקום אסד בהסתרת ד
 בתכנון תגובה.

 
כללי המשחק בין סוריה לישראל קובעים 
כי סוריה, עד לשינוי דרמטי ביכולותיה, 
לא תוכל לפתוח במלחמה חזיתית עם 
ישראל. משמעות פתיחת מלחמה שכזו, 
היא שחיקתו של הצבא הסורי, באופן 
שלא יוכל להגן באופן אפקטיבי על 

יהיה המשטר, כשהמחיר שישראל תשלם 
מינורי ביחס למחיר שייגבה מהשלטון 

 .הסורי
 

סוריה אינה יכולה לעשות שלום עם 
ישראל, מאחר שפירושו הוא אובדן 
האויב הלאומי המאחד את העדות 
הסוריות מאחורי אסד. שלום עם ישראל 
יחשוף גם את האוכלוסייה הסורית 
למערב, עניין שהפחיד את משפחת אסד 

כחי, וכעת שנים לפני גל המהומות הנו
מדובר בעניין שלא יכול להתקבל על 

 הדעת עבורם. 
 

למרות ששלום מסכן את מעמדו של אסד, 
ביכולתו לקיים מו"מ עם ישראל ללא 
מטרה, כדי לזכות לתווית של פשרן 
במערב ולהקלה מצד האמריקנים 
והאירופאים. אסד מקפיד שלא להתערב 
במו"מ באופן ישיר כדי שלא יקשרו אותו 

עם מו"מ שכזה וזאת להבדיל בסוריה 
מראשי ממשלה ישראלים שהתערבו 
בשיחות עם סוריה בעבר. לישראלים 
קשה להבין כיצד ניתן להסתיר מעורבות 
של ההנהגה בשיחות שלום עם ישראל, 
אולם בסוריה המשטר שולט על אמצעי 
התקשורת ועל כן אין לרוב התושבים 
בכלל ידיעה לגבי שיחות שלום בין סוריה 

 אל.לישר
 

באופן זה, נהנית ישראל מהשלום היציב 
ביותר שלה, עם הסורים, ללא הסכם 
שלום וללא מחיר עבור השלום. כך שמר 
אסד על משטרו לאורך השנים כפי שעשה 

 זאת אביו לפניו. 
 

העובדה כי אסד אינו יכול להילחם 
בישראל ועדיין נדרש להציג עצמו כמתנגד 

צמו לישראל, שלחה אותו לנסות ולמצב ע

כמנהיג "ההתנגדות" לישראל ולמערב 
בעולם הערבי בעידן שלאחר סדאם 
חוסיין. אסד השתמש בקולו במועצת 

כדי להביע התנגדות  2002-הביטחון ב
למלחמה בעיראק, סייע לחמש ולחזק את 

ארגוני טרור  11-החיזבאללה, מאפשר ל
 להחזיק מפקדות בדמשק וכו'.

 
י כשהחלו המהומות במדינות ערב ונשיא

טוניסיה ומצרים מצאו עצמם מודחים, 
התרברב אסד כי המהומות לא יגיעו 
לסוריה מאחר שסוריה נלחמת בישראל. 
כפי שהוא עתיד היה לגלות בעצמו, 

 [. 2שמחתו הייתה מוקדמת ]
 
 

סוריה אינה יכולה לעשות שלום 

עם ישראל, מאחר שפירושו הוא 

אחד את אובדן האויב הלאומי המ

העדות הסוריות מאחורי אסד. 

שלום עם ישראל יחשוף גם את 

האוכלוסייה הסורית למערב, עניין 

שהפחיד את משפחת אסד שנים 

לפני גל המהומות הנוכחי, וכעת 

מדובר בעניין שלא יכול להתקבל 

 על הדעת עבורם.

 
 המהומות הגיעו לבסוף

 
בפברואר כבר החלו ניצנים של מחאה 

 15בעייתית עבור המשטר. בדמשק הוכו 
ם שהביעו הזדהות עם מפגינים שקטי

אנשי  20-המפגינים במצרים, על ידי כ
משטר לבושים בלבוש אזרחי. ניסיונות 
נוספים לאורך החודש לארגן הפגנות נגד 
המשטר דוכאו עוד בתחילתם, וסוריה 
נותרה שקטה יחסית. באותו חודש 
התחולל מאבק בלוב שהוביל למלחמת 
אזרחים, בדיוק סוג ההתקוממות ממנה 

סוריה בשל ההערכה כי חוששים ב
המשטר העלווי יילחם עד טיפת דמו 

 האחרונה.
 

-המפנה הגיע במרץ, באופן תמים למדי. ב
במרץ נעצרה קבוצת נערים מתחת לגיל  6

בחשד שציירו גראפיטי: "העם רוצה  15
להדיח את השלטון". במקביל החלה 
מחאת אסירים ביניהם אסירים כורדים 

כליאה שכללה שביתות רעב נגד תנאי ה
הקשים. כששוחררו הנערים לביתם בעיר 
דרעא, התגלו על גופם סימנים להתעללות 
פיזית קשה ביותר, והמחאה בעיר נגד 

 השלטון הוצתה. 
 

 רולטה סורית
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
 ערב במדינות שהמהומות אסד אל בשאר התפאר, תשבועו מספר לפני עד

 על במלחמה עצמו מצא, מאז. לישראל התנגדותו בשל עליו פסחו
 המדינה פני על שלו הפיזור הוא הסורי המאבק את המאפיין. הישרדותו

. וחאלב דמשק, והחשובים הגדולים המטרופולינים המרכזים בשני למעט
 דווקא ולאו, במרכז יפריההפר כמאבק המאבק כה עד מצטייר, כך בשל

, ולם מדינות רוב, אסד של לשיטותיו גינויים למרות. בשחיתות כמאבק
 כן אם נמצא, להדיחו הסיכוי. אצבעות מדמשק לעריץ מחזיקות, נראה כך
 .המפגינים בידי רק
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במרץ ידעה סוריה את גל ההפגנות  15-ב
הראשון בהיקף של אלפי מפגינים, 

. שלושה 80-לראשונה מאז תחילת שנות ה
 ימים לאחר מכן, ביום שישי, המחאה

מפגינים  4התרחבה. באותו יום נהרגו 
מאש כוחות הביטחון. הפחד מהשלטון 
נעלם כנראה בדרעא, שם קיללו המפגינים 
את ראמי מכלוף, בן דודו המושחת של 
אסד, ושרפו את בניין מפלגת השלטון, 

 מפלגת הבעת'.
 

 100-עד סוף חודש מרץ כבר נמנו יותר מ
הרוגים בסוריה, והמופתי הסורי פסק כי 
למפגינים מותר לפעול נגד כוחות 

במרץ פיטר אסד את כל  29-הביטחון. ב
ממשלתו, ומינה אחרת תחתיה כשבועיים 
לאחר מכן, בעיקר על בסיס חברי 

 הממשלה הקודמים.
 

באפריל המחאה עלתה מדרגה, עם מאות 
הרוגים ביום  120-הרוגים וביניהם יותר מ

באפריל. רבבות סורים  22אחד, 
קר באזור הגבול הדרומי בפריפריה, בעי

עם ירדן ובכורדיסטן הסורית, וכן 
סוניים, כבר חצו את  -בריכוזים דתיים

נקודת הפחד מהשלטון או ממה שיבוא 
 בעקבותיו.

 
נכון לכתיבת שורות אלו, עדיין נשמר 
השקט בשתי הערים הגדולות בסוריה, 

מיליון בני  2.5-דמשק וחאלב בהן חיים כ
י. ערים אלו אדם בכל מרכז מטרופולינ

-פוליטי-מהוות את עמוד השדרה הכלכלי

ביטחוני של המדינה וגלישת המהומות 
 אליהן תסמן את תחילת הסוף עבור אסד.

 
 מתגייסים לטובת אסד

 
לנוכח התגברות המהומות התעורר חשש 
מזרם של פליטים שינוסו מסוריה במידה 
והשלטון העלווי יקרוס. לסוריה יש גבול 

עיראק הגיעו עד היום עם חמש מדינות. מ
החיים בתנאים למעלה ממיליון פליטים 

 קשים ביותר בסוריה.
 

ייתכן שהתדרדרות ביטחונית תגרום 
לחלקם לנסות ולחזור למולדתם, אולם 
קשה להאמין כי עיראק השסועה תהיה 
יעד מועדף על הפליטים ההעיראקים או 

 הסורים.
 

הגבול הישראלי אף הוא לא צפוי להפוך 
ראשית, אזור  –ר של פליטים למקום מעב

הגבול עם ישראל מיושב בדלילות, שנית 
השטח שבין ישראל לסוריה הוא אחד 
האזורים הממוקשים ביותר בעולם 
ושלישית, הדמוניזציה לישראל 
בתקשורת הסורית עושה את שלה 
ומרתיעה סורים מלנסות ולחצות את 

 הגבול לישראל.
 

לבנון עשויה להיות אופציה למעבר של 
ורים רבים בשל כלכלתה המפותחת ס

יחסית והקשרים ההיסטוריים בין סוריה 
ולבנון. גם כך חיים בלבנון מאות אלפי 

שנות השלטון הסורי  30-סורים, ירושה מ
 במדינה. 

הגבול בין סוריה לירדן נסגר דווקא 
ביוזמת הממשל הסורי, שחשש כי לירדן 
יש השפעה על מהלך ההפגנות בדרעא 

. אולם תושביה הבדווים הסמוכה לגבול
של דרום סוריה עשויים לשקול בהחלט 
מנוסה לירדן, שם חיים קרובי משפחה 
רבים שלהם. לבסוף, הגבול הארוך 

קילומטר אורכו, הוא עם  822ביותר, 
טורקיה, שרק לאחרונה פעלה לבטל את 

 הצורך בויזה במעבר בינה ובין סוריה. 
 

י בשל אורכו של הגבול, היותו באזור הרר
הקשה לניטור, העובדה כי רמת החיים 
בטורקיה גבוהה וכן הקירבה של 
האוכלוסייה העלווית לגבול הטורקי, 
עשויים הטורקים למצוא עצמם מול זרם 
של מאות אלפי פליטים עלווים לכיוונה 
של טורקיה במידה שמשטרו של אסד 
יופל. בנוסף, החשש הטורקי שנפילת 

 1.5המשטר הסורי וההתקוממות של 
מיליון הכורדים בסוריה יגרמו לאפקט 
דומינו בקרב הכורדים בטורקיה, 
מדגימים היטב כי לצד העדה העלווית 
בסוריה, גם לטורקיה יש אינטרס ברור 

 בהשארת בשאר אסד בשלטון.
 

העמדה הטורקית בזמן המהומות בעולם 
ארדואן קרא  –הערבי, נתפסה כאחידה 

לביצוע רפורמות דמוקרטיות בכל רחבי 
העולם הערבי. הוא קרא למובארק 

[ ולקדאפי למנות נשיא חדש 3להתפטר ]
[. כשהתחילו המהומות בסוריה, הציע 4]

לעמיתו הסורי לבטל את חוקי החירום 
ולאמץ רפורמות פוליטיות כולל שחרורם 

 , פליקר2011מחסום הפחד נשבר. צילום: סיריאנה -הפגנה נגד אסד 
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של אלפי אסירים פוליטיים. אסד אגב 
אימץ את המלצותיו של ארדואן, ביטל 

ר אסירים את חוקי החירום ושחרר מספ
פוליטיים, אולם נראה היה כי זה מאוחר 

 מדי.
 

בניגוד למצרים וללוב, ארדואן לא מיהר 
לקרוא לפיטוריו של הנשיא הסורי. יתרה 
מכך, מזה חודש מנהלים ארדואן ואסד 
שיחות טלפון על בסיס כמעט יומי, בשעה 
ששרי החוץ של שתי המדינות מנהלים 
 קשר טלפוני ביניהם ואנשי המודיעין
 הטורקי טסים לדמשק בתדירות גבוהה. 

 
העובדה כי ארדואן השקיע רבות בקשר 
עם סוריה, מאלצת אותו לתור אחר 
פתרונות יצירתיים כדי לשמר את 
המשטר. ההגנה שמעניק ארדואן למשט 
המתוכנן לעזה, משט שמונהג על ידי 
ארגון טרור טורקי שהוצא מחוץ לחוק 

ה בארצו, עשויה להצביע על דרך פעול
אפשרית עבור הטורקים לעזור לאסד. 
משט אשר יגיע להתנגשות עם ישראל או 
לחילופין יצליח "לשבור" את המצור על 
עזה, ימשוך אליו את תשומת הלב 
הבינלאומית, יעניק לאסד זמן נוסף לדכא 
את המהומות, ויקל על המשטר הסורי 
להפנות את האש המופנית אליו כעת, אל 

 עבר ישראל.
 

דואן התגייס לטובת הסורים. לא רק אר
גם הג'יאהד האסלאמי בעזה הנהנה 
ממימון ותמיכה סורית ואשר מפקדתו 
הראשית יושבת בדמשק, מנסה לחמם 
את הגזרה ברצועת עזה בניסיון למשוך 

 את תשומת הלב לכיוון.
 

הארגון שתלוי ביותר בהישרדותו של 
אסד, הוא החיזבאללה. נפילת המשטר 

את הסונים, אשר  העלווי תעלה לשלטון
יחזקו את קשריהם עם הסונים בלבנון 
בהנהגת אויב החיזבאללה, סעד חרירי. 
במצב שכזה, שיכלול ככל הנראה ניתוק 
מאיראן וחיבור לסעודיה ולמערב, 
החיזבאללה יתקשה להבריח נשק לתוך 
לבנון והלחץ עליו יגבר. תסריט מעין זה 
עשוי להגביר את הסיכון למלחמת 

אה מלחץ על החיזבאללה, אזרחים כתוצ
או להוביל להחלשתו של החיזבאללה, 
כשעל חשבון השיעים יתחזקו הסונים 

 וייתכן שגם עדות אחרות.
 

הסורים לא בונים רק על עזרת 
החיזבאללה ומעוררים בטריפולי שבצפון 
לבנון, מקום מושבם של הסונים אך גם 
של עלווים רבים, הפגנות תמיכה באסד. 

ל אסד כבר צוטטו אנשי המודיעין ש
כמאשימים גורמים בלבנון כמי שעומדים 

ייתכן  –מאחורי המתרחש בסוריה 
שמדובר ביצירת עילה לפגוע בלבנון כדי 

 למשוך תשומת לב מההפגנות.
 

מצד  –עמדה הסעודית בנושא מורכבת 
אחד, הפלתו של אסד והעלאת משטר 
סוני היא כעין חלום רטוב עבור הסעודים. 

נתק מאיראן ויתקרב המשטר הסוני ית
לסעודיה, וכך יוכלו הסעודים לא רק 
להסיר חלק מהלחץ האיראני עליהם, 
אלא גם לנצח על מהלך שיהדוף את 
הנוכחות האיראנית מהאזור, בסוריה 
ולאחר מכן גם בלבנון. מצד שני, 
הסעודים החלו להתקרב לאסד בשנה 
האחרונה, כדי לייצר יציבות בלבנון. הם 

פריד בינו ובין גם מעוניינים לה
האיראנים. כל עוד אסד יצטייר כשולט 
במצב, הסעודים יתמכו בו, אך אם יאבד 
שליטה, הם יפעלו מאחורי הקלעים כדי 

 [. 5לזרז את סיום שלטונו ]
 

בנוסף, הפניית כוחות אמריקנים 
לחזיתות נוספות, מקטינה את הסיכוי 
שהאמריקנים יוכלו לסייע לסעודים 

ראני לתקוף אותם. במקרה של ניסיון אי
על כן, מבחינת הסעודים השתלשלות 
אירועים רצויה בסוריה תהיה הצלחה של 
המפגינים להדיח את אסד ללא התערבות 
חיצונית מערבית, למרות שקשה להאמין 
שהדבר ניתן ללא מרחץ דמים שיגבה את 
חייהם של רבבות סורים. אסד מצידו, 
רמז בכמה הזדמנויות שהסעודים עשויים 

ות מעורבים באי השקט בסוריה, להי
 במימון ההפגנות נגדו.

 
 התגובה המערבית

 
ממשל אובאמה נתון לביקורת רבה 
בעולם ובארה"ב בשל המדיניות שלו 

מתחילת המהומות בעולם הערבי. 
אובאמה נתפס כמי שמפקיר באופן 
שיטתי בני ברית, כגון מובארק במצרים, 
צלאח בתימן או בן עלי בטוניסיה, בזמן 

הוא מאפשר לעריצים מסוגו של אסד ש
או קדאפי להשתולל ולפגוע באזרחים. 
במקרה של לוב, האמריקנים נענו לבסוף 
והצטרפו למערכה במדינה, אולם 
התעקשו שלא להוביל את המערכה באופן 

 רשמי, אלא לפעול תחת פיקוד נאט"ו.
רצף האירועים במזרח התיכון גורם לכך 

תושג שלאף אחד אין באמת מושג מתי 
התייצבות ואיך ייראה המזרח התיכון 
החדש. הערפל השורר גורם לכך כי גם 
האמריקנים רק מגיבים לכל אירוע 
כשהוא מתרחש, ולא קרובים להשיג 
שליטה או מציגים קו אחיד בשם יעד 
אסטרטגי כלשהו. עם זאת, לאמריקנים 
ברור כי פגיעה בסוריה באופן דומה 

רו של לפגיעה בלוב, תוביל לסיום משט
אסד. שחיקת כוחו הצבאי תוביל לכאוס 
נרחב בסוריה, אותו לא יוכל המשטר 

 לייצב.
 

מנהיגי אירופה, סרקוזי, קמרון 
וברלוסקוני קראו לאסד להפסיק את 
האלימות אך הצהירו כי לא יתקפו 
בסוריה ללא החלטה של מועצת הביטחון. 
בניגוד למקרה לוב, קשה להאמין כי אם 

במועצת הביטחון,  תגיע סוריה לדיון
תימנע רוסיה, עמוסת האינטרסים 
בסוריה, פעם נוספת מלהטיל וטו כפי 
שאירע במקרה הלובי. האירופאים 
מודעים לכך מן הסתם, ועל כן הסיכוי 
להתערבות צבאית זרה בסוריה הוא 

ורי אחרי לילה של מהומות. הכיתוב על המכונית: "זהירות! אתה בבניאס לא רחוב ס
 , פליקר2011בישראל". צילום: סיריאנה 

 
 021-באפריל המחאה עלתה מדרגה, עם מאות הרוגים וביניהם יותר מ

באפריל. רבבות סורים בפריפריה, בעיקר באזור  22הרוגים ביום אחד, 
 -סורית, וכן בריכוזים דתייםהגבול הדרומי עם ירדן ובכורדיסטן ה

 סוניים, כבר חצו את נקודת הפחד מהשלטון או ממה שיבוא בעקבותיו.
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נמוך. גם יעילותן של סנקציות כלכליות 
מוגבלת במקרה הסורי. על סוריה כבר 

י סנקציות לאורך ה סיבובהוטלו כמ
השנים. המשק הסורי הוא מפגר ועל כן 
השפעה של סנקציות חדשות עשויה 

 להיות מינורית באופן יחסי.
 

ראש ממשלת ישראל נתניהו הורה לשריו 
שלא להתבטא בסוגיה הסורית. החשש 
הישראלי הוא מפני גרירתה של ישראל 

אם שרים  –סורי -לסכסוך התוך
ם ישראלים יתבטאו כמי שתומכי

באופוזיציה הסורית, יוכל אסד להציג את 
המפגינים הסורים כ"סוכנים ציוניים" 
ולהפעיל את כל עוצמת צבאו כדי לרסק 
את ההתנגדות, תוך מחאה רפה מצד 
מרבית אזרחי סוריה. מנגד, אם יתבטאו 
השרים הישראלים בדבר הצורך ביציבות 
בסוריה, עשוי הדבר לסייע למתנגדי אסד 

ו קשרים עם ישראל. שיטענו כי יש ל
מבחינת ישראל, אסד רצוי בשל הסיבות 
שנמנו לעיל, בעוד שמנהיג חדש, בעיקר 
מהעדה הסונית, עשוי להביא לשינוי 
אזורי שלא בהכרח ישרת את האינטרסים 

 של ירושלים.
 

עבור הרוסים, נפילתו של אסד היא 
בעייתית בלשון המעטה. בשנים 

ח האחרונות מנסים הרוסים לחזור למזר
שנה.  20התיכון לאחר היעדרות של 

סוריה הפכה ליעד מועדף, והרוסים אף 
בונים בטרטוס נמל ים שישרת את הצי 
הרוסי בים התיכון. נפילת משטרו של 
אסד עשויה לבשר על אובדן בת ברית 

ערבית מבחינת הרוסים, שיישארו רק עם 
 הקשר האיראני. 

 
 התרחיש הסביר

 
ם לשמר לכאורה, אסד נהנה מכל התנאי

את שלטונו, בניגוד לעמיתיו שהודחו עד 
כה. ראשית, רוב העולם המערבי והערבי 
תמים דעים באשר לחוסר רצונו 
בהתערבות חיצונית צבאית בנעשה 
בסוריה, חרף הצהרות מצד פעילים 
בתחום זכויות האדם. שנית, לסוריה אין 
נפט והיא מהווה בעיית פליטים 

במידה פוטנציאלית רק עבור הטורקים ו
 מסוימת עבור הלבנונים.

 
למרות שנפילה של אסד ועליית הסונים 
לשלטון תהווה ניצחון חשוב עבור הסונים 
במאבקם בשיעים במזרח התיכון, 
חוששים רבים מהסונים מהכאוס 
שישתרר בסוריה בדומה למה שקורה 
בלוב. מבחינת ישראל, כמו במקרה של 
מצרים, המוכר עדיף על הלא מוכר, מה 

אסד, גם אם הוא לא מתכנן כך, גם ש
שומר על גבול שקט ביותר מבחינת 

 ישראל.
 

על כן, על המפגינים בסוריה מוטלת 
החובה להילחם באסד ואולי לזכות 
לתמיכה מאוחרת יותר של מדינות, לאחר 

 שיוברר כי אסד בדרך לאיבוד השלטון.
 

בשבועות הקרובים יגביר אסד את הלחץ 
ש בטנקים שלו על המפגינים תוך שימו

ומסוקים. ככל שנוקף הזמן והמחאה לא 
נפסקת, כך יזדקק אסד לשימוש 
באלימות רבה יותר. גורלה של העדה 
העלווית כולה מונח על הכף ולכן לא 
יהססו אנשי הצבא ושירותי הביטחון 
להפעיל עוצמה מוגזמת ובלבד שהשלטון 
ישרוד את המהומות. כל עוד לא 
 מתרחשים מעשי טבח בסדרי גודל
המוניים, קרי מוות של רבבות, קשה 
לראות תרחיש בו הקהילה הבינלאומית 
תתערב בנעשה מעבר לגינויים או 

 סנקציות.
 

במידה שאסד לא יצליח לדכא את 
המרידות בחודשיים הקרובים, סביר כי 
ייעשה ניסיון להציל את השלטון עבור 
העדה העלווית ואף לשחרר את אסד 

ר לגופו. מתפקידו כשראשו עדיין מחוב
החיסרון מבחינת המפגינים הוא 
שהמיעוט העלווי ימשיך לשלוט, תחת 
הנהגתו של גנרל מהעדה. היתרון הוא 

 שסוריה לא תדרדר לכאוס קשה יותר. 
 

אם הניסיון לא יצלח מבחינת העלווים, 
ייעשה מאמץ להכתיר תחת אסד מנהיג 
זמני מקרב הרוב הסוני, אולי בכיר 

בכיר במשטר במשטר של אסד האב, או 
שרע. הסיבה היא -הנוכחי כגון פארוק א

שבכירי המשטר העלווי יזדקקו לזמן 
התארגנות אותו יוכל לאפשר להם מחליף 
מוסכם. שמות כגון עבד אל חאלים 
חדאם, יריבו המוצהר של אסד הגולה 
בפאריז, או הרמטכ"ל לשעבר חכמת 

שנה, עשויים להיזרק  24שיאהבי ששירת 
 ר הדחתו של אסד.בבורסת השמות לאח

 
הצלחה להעביר בצורה חלקה את  אי

השלטון מאסד לבאים אחריו, יוביל 
למלחמת אזרחים שבה העלווים וייתכן 
שגם מיעוטים אחרים, ימצאו עצמם על 
הכוונת הסונית. במצב כזה, העלווים 
יילחמו על חייהם ורבים יברחו לטורקיה 

 או למדינות אחרות. 
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 ערבית מבחינת הרוסים, שיישארו רק עם הקשר האיראני.
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בתחילת החודש, הודיע משרד התובע 
בקייב כי החליט לפתוח בחקירה נגד ראש 
הממשלה לשעבר, יוליה טימושנקו, בחשד 
לשימוש לרעה בסמכויותיה בהקשר 

הגז עליה חתמה עם רוסיה לעסקת 
. ההסכם נחתם על רקע עוד 2009בינואר 

אחד מאותם משברים שהפכו לטקס 
[. 1כמעט שנתי בין רוסיה לאוקראינה ]

האם החקירה נגד טימושנקו התעוררה 
סדרים או -בשל חשדות אמיתיים לאי

שמא מדובר ברדיפה פוליטית, כפי 
שטוענת ראש הממשלה לשעבר? נראה כי 

ובה יותר לאפשרות השנייה, התשובה קר
אך אין להתכחש לכך כי נושא אספקת 
הגז ממשיך להטריד את האוקראינים גם 
במציאות של יחסים חמים יותר עם 

 רוסיה.
 

זה הפך לטקס כמעט קבוע בשנים 
בסוף דצמבר, בשיאו של  –אחרונות 

החורף, פג ההסכם השנתי בין ממשלת 
אוקראינה לגזפרום הרוסית, וכיפופי 

יים מתחילים. מהצד הרוסי מנסים היד
למקסם את הרווח ולבטל הנחות קודמות 

כצעדי ענישה נגד 
פעולות שנוקט 
המשטר בקייב 
להתקרב לאיחוד 
האירופי. מהצד 
האוקראיני, מנסים 
למצוא את הפשרה 
שתאפשר את המשך 
אספקת הגז 

בוויתורים 
 מינימליים לרוסים. 

 
, 2009במשבר של 

גם אספקת הגז 
רופה למערב אי

נפגעה. טימושנקו 
הצליחה להגיע 
להסכם שהביא 
לסיום המשבר תוך 
הבטחה לשקט 
למספר שנים, אך 
במשטר החדש 
באוקראינה טוענים 
שהמחיר עליו 
הסכימה גבוה מדי. 
מאז, אנשיו של 
הנשיא הנוכחי, 

ינוקוביץ', מנסים מזה חודשים להביא 
לפתיחת ההסכם עם רוסיה בתקווה 

 .ייםלשפר את התנאים הכלכל
 

הסכם שחתם ינוקוביץ' מיד עם תחילת 
-כהונתו הביא להוזלה של התעריפים ב

, אך בתמורה שילמו האוקראינים 30%
בהמשך הנוכחות הצבאית בחצי האי 

השנים הבאות. הסכמה זו,  25-קרים ל
טוענים באופוזיציה, עשויה לעלות 
לאוקראינה הרבה יותר מכל מחיר כלכלי 

 [.2שהסכימה טימושנקו לשלם ]
 

ככלל, נדמה כי מאז כניסתו של ינוקוביץ' 
למשרד הנשיא, נטשה אוקראינה באחת 
את חלומות ההתקרבות למערב ולנאט"ו 
ושעטה מזרחה, לחיקה החם של אמא 

הסכמים כלכליים וצבאיים  –רוסיה 
נחתמו ובאיחוד האירופי נותרו חסרי 
אונים. כעת, עם חלוף הגל הראשון 

ין כי שאחרי המהפך, ניתן להבח
 –המציאות בבסיסה לא השתנתה 

אוקראינה נעה ותמשיך לנוע בין רוסיה 
לבין האיחוד האירופי, פעם נעה מזרחה 

ופעם מערבה, אך לא תוכל להרשות 
לעצמה להתמסר לחלוטין לאף אחד 

 מהצדדים.
 

מדיניותו של הנשיא, ויקטור ינוקוביץ', 
בנאום לפרלמנט  –ממחישה תפיסה זו 
יע תקווה כי יצליח בתחילת החודש הב

לחתום על הסכם להידוק היחסים עם 
האיחוד האירופי. באותו הנאום ממש, 
הבטיח להעמיק את הקשרים גם עם 
האזור הכלכלי החדש שנוצר בעקבות 
איחוד המכסים בין רוסיה, בלארוס 

 וקזחסטן.
 

איחוד המכסים בין שלוש המדינות הוקם 
והמכסים יוסרו רשמית  2010בינואר  1-ב
ביולי השנה. בינואר הקרוב, יקימו  1-ב

השלושה אזור כלכלי משותף. גם 
קירגיזסטן וטג'יקיסטן כבר הביעו 

 התעניינות בהצטרפות לאזור המשותף. 
ינוקוביץ' נתון ללחצים כבדים מצידה של 
מוסקבה להצטרף לאיחוד המכסים, אך 
מעדיף הסכמי סחר חופשי הן עם רוסיה 

 [.3והן עם האיחוד האירופי ]
 

לכל הצדדים ברור, ואולי מבחינת 
הרוסים מדובר באחת הסיבות 
המשמעותיות לחיזורים אחרי אוקראינה, 
כי הצטרפות של זו לאיחוד המכסים 
תרחיק אותה לשנים רבות מהאיחוד 
האירופי ותעניק לרוסיה ניצחון אסטרטגי 

 מן המדרגה הראשונה.
 

פוטין התאכזב לגלות כי ינוקוביץ' רואה 
ברית חשובה, אך אינו מוכן  ברוסיה בת

להכניס את ארצו 
סתם כך אל תוך 
מסגרת כלכלית 
שתפעל בדומיננטיות 
רוסית מוחלטת. 
ראש הממשלה 
הרוסי מצידו, אינו 
מתכוון לוותר על 
שאיפתו לצרף את 
אוקראינה לאיחוד 
המכסים ופועל 
להציג לינוקוביץ' 
הצעה "שלא יוכל 

ביום  –לסרב לה" 
שבו דיבר נשיא 

ינה על הסכמי אוקרא
סחר חופשי הן עם 
רוסיה והן עם 
האיחוד האירופי, 
הציעו הרוסים 

לסבסד את הגז 
הטבעי שהם 
מוכרים לאוקראינה 

 8בשיעור של 
מיליארד דולר מדי 
שנה, אם זו רק 
תסגור את הדלת 

 התיקון מתחיל מבפנים
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
 אחרים חלקיםב כמו, ברוסיה, העולמית הכלכלה צללה מאז שנתיים

 פועלים כשהם. למעלה בחזרה הארוך הטיפוס את מתחילים, בעולם
 מעמדם לשדרג ומחפשים האנרגיה ממשק ההכנסה המשך את להבטיח

 שינוי לחולל ביותר הטוב הסיכוי כי למסקנה בקרמלין הגיעו, באסיה
 .הכלכלה של מוגבלת ליברליזציה באמצעות, הפנימית בזירה הוא במצב

 ין רוסיה לבין האיחוד האירופי. צילום: הקרמליןמהלך על חבל דק ב -ינוקוביץ' עם פוטין 
 

פוטין התאכזב לגלות כי ינוקוביץ' רואה ברוסיה בת ברית חשובה, אך 
אינו מוכן להכניס את ארצו סתם כך אל תוך מסגרת כלכלית שתפעל 
בדומיננטיות רוסית מוחלטת. ראש הממשלה הרוסי מצידו, אינו 

יפתו לצרף את אוקראינה לאיחוד המכסים ופועל מתכוון לוותר על שא
 .להציג לינוקוביץ' הצעה "שלא יוכל לסרב לה"
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בפני ההסכם המתהווה עם האיחוד 
[. מיד לאחר מכן, הגיע פוטין 4האירופי ]

 לביקור בקייב.
 

של פוטין, אגב, נערך בתאריך  ביקורו
היובל לטיסתו ההיסטורית של האדם 
הראשון בחלל, יורי גגארין. באווירת 
היום, הציע פוטין למארחו להצטרף 
לבניית מרכז חלל חדש במזרח רוסיה, 
אגב הפעלת לחץ בנושא איחוד המכסים 

[5 .] 
 

אין ספק כי הרוסים מחפשים להבטיח 
אוקראינה בכל דרך. את אחיזתם ב

מבחינת האוקראינים, הם מתכוונים 
להמשיך ולהלך על החבל הדק ככל 
שיוכלו, במטרה להשאיר את האופציות 
שלהם פתוחות ולא לפתח תלות במי 
מהצדדים. הליכה על החבל היא מסוכנת, 
כשלעתים נדרשים צעדים שיכולים 

 להוביל לתוצאות בלתי רצויות.
 

לת כך למשל, הצהיר ראש ממש
אוקראינה, מיקולה אזארוב, כי הוא 
מעוניין בפרויקטים משותפים בין גזפרום 
לתאגיד הגז האוקראיני, נפטוגז, אך דחה 
את הלחצים הנמשכים מכיוונה של 

[. הרוסים, 6מרוסיה למזג בין החברות ]
כפי שהניסיון מלמד, לא יאמרו נואש 
אלא יתקדמו בכל דרך שיוכלו להידוק 

ת הדרך להשתלט על היחסים, ויחפשו א
 חברת הגז האוקראינית.

 
באיחוד האירופי לא יושבים בחיבוק 
ידיים, והחלו בשיחות עם אוקראינה וגם 
עם מולדובה לכונן הסכם סחר חופשי. 

-הסכם כזה עשוי להיכנס לתוקף כבר ב
ולהביא להסרת כל המכסים בתוך  2013

כשש שנים. עם הסרתם, תזכה אוקראינה 
דוקה עם האיחוד לשותפות כלכלית ה

האירופי באותה המתכונת שבה פועלות 
 [.7כיום שוויץ ונורווגיה ]

 
 המשבר הקבוע גם עם בלארוס

 
היחסים עם בלארוס, באופן מסורתי 
המדינה הקרובה ביותר לרוסיה מבין 
הרפובליקות הסובייטיות לשעבר, 
הולכים ומתהדקים לאחרונה לאחר 

פרצה  2010תקופה של מתיחות. ביוני 
תשלום חובות מצידה של -חלוקת על אימ

בלארוס. בגזפרום טענו לחוב בהיקף של 
כמה מאות מיליוני דולרים. במינסק לא 
הכירו בתחילה בקיומו של החוב, טענו 
שגזפרום עצמה חייבת כמה מאות מיליוני 
דולרים על חלקם של הבלארוסים בשינוע 
הגז הרוסי למערב אירופה. גם לאחר 

חוב, הציעו לשלם שהכירו בבלארוס ב
 [.8בסחורות במקום במזומן ]

 
בתגובה, צמצמה רוסיה באופן דרסטי את 
היקף הגז שייצאה לבלארוס ובנוסף, 
הטילו הרוסים מס ייצוא על הנפט הנשלח 

-לבלארוס, מה שגרם לעליית המחיר ב
ולירידה בהזמנות מצידה של  36%

בלארוס. לאחר מספר ימים של מתיחות, 
ב שולם והעניינים הושגה פשרה, החו

חזרו לקדמותם. מבחינת הרוסים, משבר 
שכזה במציאות בה שתי המדינות חברות 
באיחוד מכסים משותף, בא להמחיש לכל 
הצדדים כי לצד הרצון להדק את שיתוף 
הפעולה הכלכלי, לא מתכוונים הרוסים 

 לוותר על שמגיע להם בהיבט הגז.
 

מכיוון בלארוס, נשמעות מדי פעם 
ד רוסיה, אך לשני הצדדים מחאות נג

ברור כי כל עוד השלטון הדיקטטורי של 
לוקאשנקו נותר על כנו, אין לבלארוס 
אלטרנטיבה של ממש. באיחוד האירופי 

והקפיאו  2006-הטילו סנקציות עוד ב
אותן זמנית כעבור שנתיים בניסיון לשכנע 

 את לוקאשנקו להקל על  האופוזיציה. 
 

גם לצרף  באיחוד האירופי היו שמחים
את בלארוס ל"שותפות המזרחית" 

[, אך לא מוכנים לקבל את 9המתהווה ]
הפרת זכויות האדם במדינה המכונה 

 [.10"הדיקטטורה האחרונה באירופה" ]
 

כך, נותר לוקאשנקו רק עם האופציה 
הרוסית ואין לו ברירה אלה להמשיך 
ולפעול תחת מגבלות אלו. במרץ, חתמו 

להקמת שני  רוסיה ובלארוס על הסכם
כורים גרעיניים בבלארוס. היקף העסקה, 
שמומנה ברובה על ידי הלוואה רוסית, 

מיליארד דולר. הכור  9.4-מוערך ב
והשני  2016-הראשון צפוי לייצר חשמל ב

שנתיים אחריו. ביחד, הם צפויים לספק 
מסך צריכת החשמל של המדינה  26-30%

[11 .] 
 

 בבלארוס העסקה מעוררת זעם רב משני
היבטים. בהיבט הכלכלי, מבקרים 
באופוזיציה את לוקאשנקו על עסקה 
נוספת שרק תעמיק את התלות של מינסק 
במוסקבה ותגדיל את החוב לרוסיה. 
בהיבט הציבורי והסביבתי, בנייתם של 
כורים גרעיניים במדינה ששליש משטחה 
זוהם בעקבות אסון צ'רנוביל, אינו עניין 

 של מה בכך.
 

ראינה, שיכולה לנוע בין שלא כמו באוק
המזרח והמערב, דרכי שלטונו של 
לוקאשנקו לוכדים אותו בציפורני 
הרוסים. אם ירפה במעט את אחיזתו 
באופוזיציה יוכל להתקרב למערב, אך 
בעשותו כן יעמיד את שלטונו בסכנה 
ממשית. התקרבות של בלארוס מערבה 
והתרחקות מרוסיה, תהיה אפשרית אם 

 י לוקאשנקו.כן רק ביום שאחר
 

האם הארגון לשיתוף פעולה של שנחאי 
 יוביל לאיחוד אסיאתי?

 
אחרי שהצליחה לייצב את החזית שלה 

-עם אירופה, שאיימה לצאת משליטה ב
נוכח משבר הטילים החדש,  2007-2008

ומשגיבשה תוכנית שאמורה להביא 
לייצוב הכלכלה לאחר המשבר הגדול של 

וסחא , מנסה רוסיה למצוא את הנ2009

 המשבר הקבוע. צילום: הקרמלין -פוטין עם לוקאשנקו 
 

מכיוון בלארוס, נשמעות מדי פעם מחאות נגד רוסיה, אך לשני הצדדים 
כנו, אין  ברור כי כל עוד השלטון הדיקטטורי של לוקאשנקו נותר על

לבלארוס אלטרנטיבה של ממש. באיחוד האירופי הטילו סנקציות עוד 
ת בניסיון לשכנע ארק והקפיאו אותן זמנית כעבור שנתיים  2112-ב

 לוקאשנקו להקל על  האופוזיציה.
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שתאפשר לה למקסם את השפעתה 
 המדינית.

 
מזה מספר שנים שמה רוסיה את יהבה 

, אותה מסגרת בה  BRICעל מסגרת
חברות ביחד עם רוסיה גם סין, הודו 
וברזיל, שגובשה בכלל על ידי אנליסטים 
כלכליים שביקשו להציג את המעצמות 
הבאות בתור לפרוץ לצמרת בשנים 

הגיעו להכרה הקרובות. נראה כי הרוסים 
כי רק באמצעות שיתוף פעולה עם 
המדינות האחרות במסגרת, אליה 
הצטרפה דרום אפריקה מוקדם יותר 
השנה, תוכל לשמר את מעמדה שלה 
כאלטרנטיבה לדומיננטיות של הגוש 

 הדמוקרטי.
 

מי שסימן כיעד אסטרטגי את הידוק 
הקשרים עם חברות הקבוצה בכלל ועם 

 –ן והודו סי –שתי האסיאתיות שבהן 
[. אחד מארגוני 12בפרט, הוא מדבדב ]

המפתח שבו משתפת רוסיה פעולה עם 
סין בזירה הוא הארגון לשיתוף פעולה של 

(. זמן קצר לאחר הקמתו, SCOשנחאי )
כבר זכה הארגון לכינוי "ברית ורשה 
החדשה", על שום הפוטנציאל שבשותפות 

סינית להוות אלטרנטיבה -רוסית
דוגמת ברית נאט"ו. לבריתות מערביות 

מונגוליה, פקיסטן, הודו ואיראן זכו 
ראשונות למעמד של משקיפות, ותמרונים 

החברות משכו  6צבאיים משותפים של 
 [.13תשומת לב במערב ]

 
במשך השנים סירבו בארגון לצרף חברות 
חדשות, על אף בקשות שונות. רק ביוני 
שעבר, הגיעו חברות הארגון להסכמה על 

ירוף חברות חדשות, אך גם המנגנון לצ
[. כפי 14מנגנון זה טרם אושר רשמית ]

הנראה, סוגיה טכנית זו צפוי להיסגר 
בקרוב, ואז תוכלנה מדינות שאינן חברות 
להגיש מועמדות והארגון יזכה לתוספת 
כוח משמעותית. מבין המועמדות, שתיים 
מהן מסקרנות במיוחד, כל אחד 

 הודו ואיראן. –מסיבותיה 
 

שיתוף הפעולה הביטחוני של הודו  שורשי
עם רוסיה נטועים עמוק בשיאה של 
המלחמה הקרה הראשונה. גם רוסיה 
וסין חלקו בעבר תוכנית צבאיות. בעשור 
האחרון, הגבירו שלוש המעצמות 

 -האסיאתיות את שיתופי הפעולה ביניהן 
רוסיה והודו בתחומי התעשיות 
הביטחוניות והגרעין האזרחי, רוסיה וסין 
בתחומי האנרגיה ותיאום הפעילות מול 
מעצמות המערב כפי שניתן להבחין 
בהתנהלות מועצת הביטחון, וסין והודו 
מגלות לאחרונה מידה מסוימת של 
תיאום בזירות בהן הן מגלות עניין 

 משותף, דוגמת אפריקה.
 

האם תצלחנה השלוש לשתף פעולה 
ובאיזו מידה, זו חידה בפני עצמה. סין 

ם לא קיימו יחסים תקינים והודו מעול
לאורך זמן, ואם התחזיות תתממשנה, הן 
תתחרנה ראש בראש על צמרת הכלכלה 

[. מנגד, 15העולמית בעוד כעשרים שנה ]
רוסיה עשויה להרגיש בקרוב רגשי 
נחיתות בהיותה הכלכלה הקטנה 
והמאוכלסת פחות מבין השלוש, 
שעשויות כולן להתחרות על תשומת ליבה 

 של ברזיל.
 

נקודה שחשוב לעמוד עליה היא 
, אגב האפשרות SCO-הניסיונות של ה

ראשית בקרוב, -שיהפוך למסגרת תלת
מערבית -למתן את האווירה האנטי

 שאפיינה את הכינוסים הראשונים שלו. 
 

מערבית בוודאי שאינה -הרוח האנטי
מתאימה להודו, שפועלת באופן טבעי על 
פי האינטרסים שלה אך לא מחפשת 

באופן מוצהר מול מעצמות להתייצב 
המערב, כפי שעושות רוסיה וסין במקרים 
רבים. לפיכך, נראה כי הצטרפות של הודו 
תוכל להביא למיתוג מחדש של הארגון, 

-מערבית למסגרת פרו-ממסגרת אנטי
אסייאתית, שתרכז סביבה תיאומים 
ביטחוניים ובהמשך אף כלכליים בין 

 שלוש המעצמות הגדולות באסיה.
 

 ברוסיה בונים על שדרוג היחסים. צילום: אייג'נסיה ברזיל - 2011, מהדורת BRICSחמשת מנהיגי 
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, שמנסה זה שנים להצטרף לארגון, איראן
צפויה להתאכזב ממנגנון צירוף החברות 
החדשות, שאוסר קבלתן של מדינות 
הנמצאות תחת סנקציות של האו"ם. 

צירופה של איראן היא -ברור כי אי
אמירה חשובה בפני עצמה, בפרט בעיניים 
מערביות וניתן לשער כי זו אחת 
 מהסיבות לשינוי שנרשם לאחרונה בגישה

 .SCO-האמריקנית כלפי ה
 

עוזר מזכירת המדינה האמריקנית לדרום 
ומרכז אסיה, רוברט בלייק, הכיר 
במסיבת עיתונאים בבייג'ינג כי הארגון 
מהווה מסגרת חשובה לשיתוף פעולה 
באזור בתחומי הכלכלה, המלחמה בטרור 
ובהברחות הסמים. על פי בלייק, ארה"ב 

ה אינה מתכוונת לבקש מעמד של משקיפ
או שותפה לדיאלוג בארגון, אבל בהחלט 
רואה חשיבות בשיתופי הפעולה הקיימים 

 [.16עם כל החברות בו, ובראשן סין ]
 

 מה יכולים הרוסים לעשות?
 

הרוסים, אם כן, מנסים בכל החזיתות 
 להגדיל את השפעתם, הכלכלית

והמדינית. הם מודעים לכך כי יכולתם 
לרשום הישגים נוספים בחזית 

פאית, קטנים, מלבד אפשרות האירו
צירופה של אוקראינה לאיחוד המכסים. 
המרחב האסייאתי הוא המקום בו 
 מאמינים הרוסים כי יוכלו לשפר עמדות. 

 
הם בוודאי היו שמחים לבסס את 
"המשולש של פרימקוב", אותה ברית 

ראשית עם הודו וסין, אותה ייעדו -תלת
כאמצעי  90-הרוסים באמצע שנות ה

מול מעצמת העל האמריקנית,  להתמודד
אך הסבירות כי בהודו יחפשו להתייצב 
ברמה כזו או אחרת מול ארה"ב, נמוכה 

 היא. 
 

לפיכך, מכל הנכסים האפשריים שנותרו 
לרוסיה באסיה, איראן היא הבולטת 
ביותר. הרוסים יכולים להרוויח 

גם  –מהקשרים עם טהרן פעמיים 
בתרומתה לקרטל הגז הטבעי, וגם 

רת קופון מדיני מהפעלת השפעתם על בגזי
משטר האייתוללות. עם זאת, הקשיים 
שחווים האיראנים בפרויקט הגרעין 
שלהם והסטת תשומת הלב מהמפרץ 
הפרסי למהומות במזרח התיכון, מקטינה 
את העניין המערבי באיראן ומפחיתה 
מעוצמתו של "הקלף האיראני" בו 
מחזיקים הרוסים, בוודאי בהשוואה 

 שהייתה לו לפני כשנתיים. לעוצמה
 

אין זה פלא כי במצב כזה, בו האפשרות 
לשפר עמדות בזירה הבינלאומית 
מוגבלת, מקדיש הנשיא הרוסי את עיקר 
עיסוקיו לשיפור הקיים ולא לכיבוש 
יעדים חדשים. העובדה שמדבדב עמד על 
הצורך לחולל ליברליזציה בכלכלה 
הרוסית אינה הפעם הראשונה בה מנהיג 

יה מגיעה למסקנה כי מדובר בצורך רוס
מהותי. העובדה כי בפעם האחרונה שזה 
קרה הגיעה רוסיה לכדי פשיטת רגל, 
מקשה על כל צעד שמנסה הנשיא הרוסי 

 לבצע בכיוון.
 

בחודשים האחרונים הכריז מדבדב על 
שורה של צעדים שמטרתם לעודד 
השקעות זרות ולהקטין את ההתערבות 

הגיעו הממשלתית במשק. לשיאם 
הדברים בהחלטה התקדימית שהעביר 
שאוסרת על פוליטיקאים בכירים לכהן 
במקביל בהנהלות תאגידי האנרגיה של 

[. בשנה הבאה תכהן רוסיה 17רוסיה ]
, APECכנשיאה התורנית של ארגון 

ומדבדב כבר הכריז כי יציב בראש סדר 
היום את תהליך המודרניזציה של 
הכלכלה הרוסית בפרט ושל קשרי 

 המסחר בין חברות הארגון בכלל.
 

מדיניותו של מדבדב גובה מחיר פוליטי 
לא זו בלבד שהוא  –כבד מהנשיא המכהן 

פוגע במעמדם של הפוליטיקאים החזקים 
ביותר, הרי שהוא מוביל תהליך שצריך 
זמן ויציבות על מנת להציג שיפור כלשהו. 
במילים אחרות, גם המאמינים הגדולים 

מנסה מדבדב להניע ביותר ברפורמות ש
יודעים כי מבחן התוצאה שלהן יחול רק 
אחרי הבחירות הקרובות. בטווח הזמן 
המיידי, קשה לראות כיצד למדיניותו זו 
של מדבדב תהיה השפעה חיובית על 

 קמפיין הבחירות שלו. 
 

האם הביא זאת בחשבון כשהכריז על 
מדיניותו החדשה? ואולי עשה זאת בעצה 

נו פוטין, ששמח פטרו-אחת עם קודמו
לתת למישהו אחר לעמוד בחזית בעת 
ביצוע רפורמות במבנה הכלכלה, 
שיאפשרו לו או לקצור את הפירות בשנים 
הבאות, או לחזור שוב כמושיע שיתקן את 

 נזקי הליברליזציה.
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ממשל אובאמה מצא עצמו בנקודה 
מאז נבחר לנשיא, פעל  –ורכבת ביותר מ

הוא  –אובאמה לפיוס עם העולם הערבי 
התנער מהדרישות לדמוקרטיזציה 
שהעלה קודמו, החליט על זירוז הנסיגה 
מעיראק, הגיע לקהיר לנאום היסטורי, 
והניע עוד כמה יוזמות ומחוות שהיוו 
חלק חשוב בזכייתו של אובאמה בתחילת  

בפרס נובל  כהונתו באופן חסר תקדים
 לשלום.

 
אובאמה ספג גינויים רבים חצי שנה 
לאחר תחילת כהונתו עת התעלם 
מההפגנות שאירעו באיראן, ולא צידד 
במפגינים למען דמוקרטיה גם 
כשהתמודדו עם דיכוי אלים. כשהחלו 
הפגנות דומות בטוניסיה, הביע אובאמה 
תמיכה במפגינים, אך שוב ספג גינוי על 

יסיה בת ברית כך, בשל היות טונ
 אמריקנית חשובה. 

 
אובאמה הסיר תמיכתו גם ממובארק, 
אחד מבני הברית החשובים ביותר שהיו 
לארה"ב באזור. את המהומות במדינות 
אלו עוד הצליח אובאמה להחיל בשיח 
הדיפלומטי מבלי להזדקק להחלטות 
בעלות משמעות כלכלית או צבאית. 
 האלימות הגוברת בלוב אנסה אותו ליטול

חלק במאמץ האירופי להדיח את 
מובארק ולייצב את לוב תחת שלטון 
ממשלת בנגאזי, ממשלת המורדים 
ממזרח המדינה, על אף חשד שלממשלה 
זו קשרים עם גורמי טרור אסלאמיים 

 קיצוניים.
 

רוסיה הוכיחה בגל האירועים האחרון, 
פעם אחר פעם, כי לעתים כדאי לאפשר 

הוכיחו  למדינות אחרות ליזום. הרוסים
כי יש להם אורך רוח ובחנו את המתרחש 
בעניין. הנשיא הרוסי מדבדב שוחח 
בטלפון עם מובארק בזמן המהומות 
במצרים, והביע חשש מפני פגיעה 
באזרחים רוסים. מדבדב נתן למובארק 
להבין כי הדלת הרוסית לא נסגרה עבורו, 
בלי לפגוע באפשרות עתידית ליחסים בין 

 חדשה. ארצו לממשלה מצרית
 

המקרה הלובי מדגים בצורה טובה את 
העורמה הרוסית בניהול יחסי החוץ. 
רוסיה תמכה בהחלטה במועצת הביטחון 
להטלת סנקציות כלכליות על לוב, 

 15, שעברה בתמיכה של כל 1970החלטה 
יום לאחר מכן,  19חברות המועצה. 

צרפתית -כשנדונה ההצעה הבריטית
ר להפוך את שמי לוב לאזור האסו
 4בטיסה, נמנעה רוסיה ביחד עם עוד 

מדינות. הן הרוסים והן הסינים יכלו 
 למנוע את אימוץ ההחלטה.

 
הרוסים רצו שההחלטה תעבור ללא 
תמיכתם, ובכך השיגו את המעורבות 
המערבית במתרחש בלוב, המשרתת לא 
מעט אינטרסים רוסיים, בלי לשאת 
באחריות. כך למשל, זינקו מחירי הנפט 

דולר לחבית זמן קצר  113של  עד לרמה
-לאחר תחילת הפעולה המערבית בלוב. ב

בפברואר, שבוע לפני כינוס מועצת  18
-הביטחון בסוגיה, נמכרה חבית נפט ב

דולר, כך שמאז עלה מחיר החבית  86.2
דולר. מבחינת  27, או 30%-ביותר מ

מיליון דולר  250-הרוסים מדובר בכ
של נוספים ביום, ובמיליארדים רבים 

הכנסה נטו מאז החל חוסר היציבות 
 בלוב.

 
כשמטוסי נאט"ו עברו מפעולות לסיכול 
התקפות של תומכי קדאפי ליוזמה 
התקפית, נוצר החשש ברוסיה מפני 
פלישה קרקעית שתזרז את סיום 
המלחמה. ראש הממשלה פוטין התבטא 
בצורה חריפה וכינה את המערב 
קולוניאליסטי ואף השתמש בביטוי 

מסע צלב" להמחיש את דעתו על הרגיש "
הפעולה המערבית נגדה לא הצביע. 
מדבדב הזדרז וגינה עוד באותו היום את 
השימוש של פוטין בביטוי זה, אך לא 
התייחס לגופן של הטענות או הצדיק את 

 [.1הפעולה המערבית בלוב ]
 

אינטרס נוסף מבחינת הרוסים בלוב, הוא 
השוק שייפתח עבורם לאחר המלחמה. 

בא הלובי ערב המלחמה היה חלוד הצ
כולו כתוצאה מעשרות שנים של אמברגו. 

מטוסי נאט"ו דאגו להשמיד את 
השרידים. המנהיג הלובי הבא יזדקק 
לעשרות מיליארדי דולרים כדי לשקם 
את צבאו, באזור הנתון למרוץ חימוש 

[. גם 2כבר כמה שנים בהובלת אלג'יריה ]
י פרויקטים אזרחיים יידרשו, והסיכו

שחברות רוסיות ייבחרו לפרויקטים הללו 
גבוהה בשל אי המעורבות הרוסית 
במתרחש בלוב. נכון הדבר גם במידה 
שבה תנצח ממשלת המורדים מאחר שעל 

 מערבית.-פי העדויות היא עצמה אנטי
בסוריה, הרוסים אינם מעוניינים במשחק 
הלובי. עלייה של משטר סוני בסוריה 

-שטר פרופירושו בסבירות גבוהה מ
רים הסונים מערבי בדומה למשט

 האחרים במזרח התיכון.
 

משטרו של אסד לעומת זאת הוא בן 
הברית הקבוע והיציב ביותר של הרוסים 

שנה.  40-ייטים לפניהם כבר יותר מוהסוב
בשנים האחרונות הרוסים חוזרים למזרח 
התיכון וסוריה היא השער לכך באמצעות 

פילו גינוי נמלי הים שלה. הרוסים מנעו א
למעשי ממשלת אסד במועצת הביטחון, 
על אף העובדה שאסד עושה שימוש 
באמצעים לא פחות חריפים מכפי שעשה 
קדאפי בטרם תמכו הרוסים בסנקציות 

 כלכליות נגדו.
 

הסינים נוקטים עמדה אפילו שקטה יותר 
ורק מיישרים קו עם הרוסים בהחלטות 
 מועצת  הביטחון כפי שנהגו בשנים עברו.
עיקר האינטרסים הסיניים מצויים 
באיראן ובנסיכויות הנפט, ומדינות אלה 
נותרו יציבות יחסית לפי שעה. מעניין 
לציין שגם ההודים מדגימים יישור קו עם 
רוסיה וסין, הן בסוגיית לוב בשתי 
ההצבעות באו"ם, והן בהתנגדות ההודית 
לגנות את המשטר הסורי במועצת 

נוסף  הביטחון. יישור הקו הזה
 SCO-להצטרפותה של הודו למסגרת ה

על רקע הריחוק בין ההודים למשטר 
 [. 3אובאמה ]

 
מבין המעצמות הגדולות, האיחוד 
האירופי הוא המושפע ביותר מהמתרחש 
במדינות ערב. למרות המאמצים ליצור 
חזית משותפת, מוצאות עצמן מדינות 
האיחוד מנהלות לעתים מדיניות שונה, 

מבלבול ומניתוח שגוי  לא מעט כתוצאה
אך לעתים גם בשל מניעים  של המתרחש,

 נסתרים.
 

הנסיגה האמריקנית מהמזרח התיכון, 
שאף שלא הושלמה פיזית היא במידה 
רבה הושלמה מנטאלית בעיני הממשל 
הנוכחי, מאלצת את האירופאים לנקוט 
ביוזמה משלהם. יש שיתארו זאת כנקמה 

ל מאוחרת של ארה"ב, שנאלצה ליטול ע
עצמה את עיקר המאמץ המלחמתי בעבר 
מול אפגניסטן ועיראק, בעודה סופגת 
ביקורת רבה מצד מדינות רבות באיחוד 
האירופי. כעת, נאלצים האירופאים 

 נים את השעוןמסנכר
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
 אף הותירה לא, 2101 מדצמבר התיכון המזרח את ששטפה המחאה

 המעצמות תגובת, הדברים מטבע. לחלוטין אדישה בעולם מדינה
, מיוחדת חשיבות בעלת היא השונות במדינות במהומות למתרחש
 .המעצמות של השונים באינטרסים ההבדלים את ומבליטה

נה את הדרך למנהיגי אובאמה. פי
 אירופה. צילום: הבית הלבן
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לנקוט ביוזמה, וכל זאת בעיצומו של 
משבר כלכלי חריף באיחוד, המאיים 
לקרוע ממנו את הכלכלות הכושלות, 

ת בעוד חלק מהכלכלות החזקות תוהו
בקול רם באיזו מידה עליהן להמשיך 

 ולתמוך בחלשות.
 

 השערוריות
 

הדחתם של דיקטטורים ערבים, בעוד 
כסאם של אחרים מתנדנד, הביאה 
לחשיפה של חלק מהמעורבות של 
המנהיגות האירופית במדינות אלה, 
מעורבות שלנוכח המתרחש בעולם הערבי 
מצטיירת כשחיתות קשה. הקורבן 

ל הנראה, שרת החוץ הראשון הייתה, ככ
מארי, שבזמן -הצרפתייה, מישל אליוט

המשבר בטוניסיה הציעה לשלוח כוח 
צנחנים כדי לסייע לנשיא הטוניסאי בן 
עלי להתמודד עם המפגינים, כמה ימים 
לפני שברח מהמדינה ונהנתה גם 
משירותיו של איש עסקים טוניסאי 
שהטיס אותה במטוסו הפרטי לחופשה. 

ודיעה על התפטרותה בפברואר, ה 27-ב
[4 .] 
 

ראש הממשלה הצרפתי, פרנסואה פילון, 
שהודיע כי ארצו מטילה אמברגו על 
מכירת נשק לפיזור הפגנות למצרים היה, 
כך נחשף, אורחו האישי של מובארק 
במהלך חופשה בחג המולד במצרים, ועל 

 [.5חשבונו של הראיס המצרי ]
 

הנשיא הצרפתי סרקוזי קרא לשריו 
גילויים, לנפוש יותר בצרפת כי לנוכח ה

האווירה הציבורית השתנתה בעניין 
חופשות במדינות הללו, אולם גם הוא 
מצא עצמו במהרה מואשם בקשרים 
קרובים מדי עם משטר ערבי. בזמן 
שהציע להפוך את שמי לוב לאזור האסור 
בטיסה, כדי למנוע מכוחותיו של קדאפי 
להפציץ את המורדים, הצעה שהוביל 

עם הבריטים, טען בנו של קדאפי,  ביחד
סייף אל אסלאם, שארצו סייעה במימון 
מסע הבחירות של סרקוזי, עניין שהוכחש 

 [.6כמובן על ידי הממשלה הצרפתית ]
 

אם הצרפתים דאגו לספק שערוריות 
פוליטיות, הבריטים דאגו לשערוריות 
אקדמיות. הקשר בין המימון הערבי 

בשני לאקדמיה הבריטית נחשף לפחות 
בפברואר הסירו הבריטים  27-מקרים. ב

את החסינות של משפחת קדאפי והקפיאו 
מיליארד  20נכסים וחשבונות בשווי 

ליש"ט השייכים למשפחת קדאפי. באותו 
זמן נחשף כי משפחת קדאפי תרמה 
למוסד האקדמי היוקרתי הלונדון סקול 
אוף אקונומיקס מיליוני לירות שטרלינג, 

ל קדאפי, סייף אל ובתמורה זכה בנו ש
[. במקרה השני, 7אסלאם, בדוקטורט ]

פרצה שערורייה כשהתברר כי הממשלה 
הסורית סייעה למכון המשתייך למוסד 

סנט אנדרוז שבו למד גם הנסיך ויליאם 
[8 .] 
 

רבים באופוזיציה הצרפתית תהו בקול 
רם האם הממשלה הצרפתית פועלת כדי 
להסתיר את קשריה העמוקים עם 

הערבית. בעוד ששרת החוץ ההנהגה 
מביעה תמיכה בממשלה, קראה 

ט ביד קשה לנקו האופוזיציה הצרפתית
 עם ממשלת בן עלי.

 
הקהילה הצפון אפריקנית הגדולה ביותר 
באירופה חיה בצרפת, והיא זו שהובילה 
גלים של הפגנות כולל הפגנות אלימות 

השנים האחרונות. רוב  6-במדינה ב
תומכים  המפגינים הצפון אפריקנים

בשינויים הפוליטיים המתרחשים 
במדינות ערב ומגנים את השחיתות 

 השלטונית של המנהיגים הערבים.
 

הקשר להנהגה הצרפתית עשוי להתנקם 
במפלגה השמרנית בבחירות לנשיאות 

באפריל  26-בעוד שנה בדיוק. סקר מ
תמיכה בסיבוב  20%מעניק לסרקוזי 

הראשון, אחוז אחד יותר ממועמדת 
פחות  7%-פן ו-ן הקיצוני לההימי

מהמועמד הפופולארי ביותר, דומיניק 
שטראוס קאהן, העומד בראש קרן 
המטבע הבינלאומית ונחשב למועמד 

ת על אף כמעט ודאי לזכייה בבחירו
 שטרם הכריז על מועמדותו.

 
אם אכן יעבור סרקוזי את לה פן בסיבוב 
הראשון, הוא צפוי כרגע להפסיד בהפרש 

 ס קאהן.לשטראו 26%של 
 

 המהגרים
 

השערוריות נוגעות אמנם לאישים 
מסוימים, אך בעיית ההגירה המתהווה 
בהקשר של השינויים בצפון אפריקה 
נוגעת לאירופה כולה ובעיקר למדינות 
הדרומיות העשירות, איטליה וצרפת. 
קצב המהגרים העצום הוביל את ראש 
ממשלת איטליה ברלוסקוני להעלות את 

ום ולפעול לחסימתם הנושא על סדר הי
של מהגרים מלהגיע לאיטליה. ברלוסקוני 
הביע את חששו מפני מלחמת אזרחים 
בלוב, אשר תוביל לכאוס ותיצור בעיית 

 ובמהרה התגשמו חששותיו.  –מהגרים 
 

הבעיה כה חמורה, עד כי ברלוסקוני 
וסרקוזי קיימו מפגש פסגה במסגרתו 
החליטו לפעול לשינוי תקנות המעבר 

ולהקשות עליהם, תקנות שהיוו באירופה 
בסיס חשוב ליצירת האיחוד האירופי 
מלכתחילה, וביניהם השבת מושג 

 [.9הגבולות כפי שהיה לפני האיחוד ]
 
בפברואר, אמר שר החוץ האיטלקי  21-ב

כי ארצו מודאגת מאוד מההשלכות 
הצפויות על ההגירה מצפון אפריקה. 
באפריל, לאחר יותר משבועיים של 

ב, הכירו האיטלקים בממשלת לחימה בלו
בנגאזי ודחו משלחת מטעמו של קדאפי. 
הקשר הכלכלי של איטליה ללוב הוא 
ההדוק ביותר באירופה, ומחיר ההגירה 
הוא הכבד ביותר ועל כן המתינו 
האיטלקים זמן רב עד שהוברר להם מעל 
לכל ספק כי קדאפי כבר לא יוכל להיות 

תו הפרטנר יותר, ועל כן יש חשיבות בהדח
 המהירה כדי להשיב את היציבות ללוב.

 ראש הממשלה פרנסואה פילון. סדרה של שערוריות פוליטיות. צילום: מפלגת העם האירופית
 

ראש הממשלה הצרפתי, פרנסואה פילון, שהודיע כי ארצו מטילה 
אמברגו על מכירת נשק לפיזור הפגנות למצרים היה, כך נחשף, אורחו 

צרים, ועל חשבונו האישי של מובארק במהלך חופשה בחג המולד במ
 .של הראיס המצרי
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שר החוץ הבלגי כינה "מגוחך" את איומו 

של קדאפי להציף את אירופה בפליטים 
בעוד ראש הממשלה הדני התייחס 
לסוגיית האיום באומרו שיש לדחותו 
ולהמשיך לתמוך במורדים. שתי המדינות 
הללו נוטלות חלק באכיפת איסור הטיסה 

ו כוחות קרקע ומטוסים בלגים אף תקפ
של צבא קדאפי. נראה כי זו הפעילות 
ההתקפית הראשונה של חילות האוויר 
הללו מזה שנים רבות, כשבעבר נטלו 
החילות חלק במלחמה באפגניסטן בעיקר 
בתחום הלוגיסטי. בלגיה היא יעד הגירה 
פופולארי מבחינת מדינות צפון אפריקה 
בשל רמת החיים הגבוהה והשפה 

ת על ידי חלקים הצרפתית המדובר
 נרחבים באוכלוסייה. 

 
את איסור הטיסות אוכפות לצד 
בריטניה, צרפת, בלגיה ודנמרק, גם 
בולגריה, יוון, הולנד, נורבגיה, רומניה 
וספרד, כולן להוציא את נורבגיה מצויות 
בדרום אירופה או במרכזה ומהוות יעד 
הגירה עבור צפון אפריקנים ואפריקנים 

 בכלל. 
 

 יהצד הכלכל
 

רבות דובר על אפקט הנפט, גם באתר זה, 
ועל ביטויו בגל המחאה בעולם הערבי. 
עלייתו הדרמטית של מחיר החבית 
בחודשים האחרונים, על רקע המשבר 
הכלכלי ממנו סובלת אירופה במיוחד, 
מאלץ את מדינות היבשת לפעול למציאת 
פתרון מהיר ככל שניתן לגל ההפיכות 

פט בחזרה. במטרה להוריד את מחיר הנ
לוב היא החשובה בעניין זה מכל המדינות 
שבהן המחאה גרמה לפגיעה במשק 
האנרגיה, ועל כן אין תימה לנוכח הייצוג 
הנרחב של מדינות אירופיות בתקיפת 
קדאפי, בעוד שהאמריקנים מורידים 

 פרופיל.
 

בולטת בשונותה נורבגיה, אחת מיצרניות 
הנפט החשובות, שנהנית בעצמה מבחינה 

לכלית מעליית המחירים. הנורבגים כ
משתתפים במלחמה בלוב מתוך 
אידיאליזם ככל הנראה, מאחר שהם 
אינם נפגעים, לא מבחינה כלכלית ולא 
מבחינת הגירה כפי שנפגעות מדינות 

 אחרות באירופה. 
 

היבט כלכלי אחר הנוגע לגל המחאה, הוא 
עושרם הפרטי של המנהיגים השונים, 

עשרות  שצברו מיליארדים ואף
מיליארדים על פי דיווחים שונים, חלק 
גדול מהכסף הוחבא בבנקים שוויצרים 

 ובבנקים אחרים ביבשת.
 

כפי שהוזכר לעיל, הבריטים כבר הודיעו 
מיליארד  20על הקפאת נכסים בשווי של 

ליש"ט המשתייכים למשפחת קדאפי 
ולשליחיה. ממשלת שוויץ הקפידה 

צרים, להקפיא את נכסיהן של טוניסיה, מ
לוב כולל נכסים וחשבונות המשתייכים 
באופן פרטי לאחד מן המנהיגים תוך 
הצהרה כי יעבירו את הכסף לידי העם. 
עבור שוויץ ובריטניה, שתי מדינות 

הנחשבות למעצמות פיננסיות עולמיות 
שכלכלתן מתבססת לא מעט על המגזר 
הבנקאי, זו עשויה להיות פגיעה עתידית 

ורים רבים דיקטט –קשה בכלכלה 
עשויים למשוך את כספיהם מחשבונות 
הבנק בשוויץ ובבריטניה מחשש שגם 
נכסיהם יוקפאו. גם צרפת הודיעה לאחר 
הדחתו של בן עלי, כי תבצע חקירה 
רשמית כדי להתחקות אחר רכושו של 
הנשיא המודח כדי להעבירו לעם 

 בטוניסיה.
 

מדינות רבות באירופה הטילו סנקציות 
הגיעה מועצת הביטחון  משלהן עוד בטרם

בפברואר ביחס  26-להחלטה בנושא ב
ללוב. הבריטים טענו כי לא ימכרו ציוד 
לפיזור הפגנות למצרים והספרדים ביטלו 

 עיסקאות נשק עם קדאפי.
 

 נקיטת עמדה
 

במקרים רבים ביקשו מדינות אירופה 
לצאת ידי חובה בלבד, בכל הנוגע 
לביקורת כלפי המתרחש בגל המחאה 

מצד השלטונות. אוסטריה הערבי, 
הממשלתית  הסתפקה בגינוי האלימות

 בפיזור הפגנות במצרים.
 

גרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, נקטה 
בקו פשרני ואנמי ביותר באופן בולט, על 

צרפתית, -רקע הלוחמנות הבריטית
והסקפטיות האיטלקית. שר החוץ 
הגרמני, גידו ווסטרוולה, קרא לצדדים 

פוק, כשהתמונות של במצרים לנקוט באי
דיכוי ההפגנות במדינה ריצדו על מסכי 
הטלוויזיה. הקנצלרית מרקל קראה 
לממשלה המצרית לאפשר הפגנות שלוות. 
ובהצהרה משותפת לה ולעמיתיה 
מבריטניה וצרפת, הודיעה על תמיכה 

 [.10ברפורמות דמוקרטיות ]
 

כלפי המתרחש בלוב, האנמיות הייתה 
ום ה"זנגה בתגובה לנא -בולטת יותר 

זנגה" של קדאפי, )הנאום שבו אמר 
קדאפי כי כוחותיו יצודו את המורדים 

א.ל.י.ב(, אמרה  –בכל בית וסמטה 
הקנצלרית מרקל שהוא הכריז מלחמה על 
עמו והביע זעזוע מדבריו. הגרמנים נמנעו 
בהצבעה באו"ם שעסקה באכיפת אזור 
ללא טיסה, אך תמכו בסנקציות כלכליות. 

תמכו הגרמנים בגינוי באו"ם מול סוריה, 
 שלא עבר לבסוף בשל ההתנגדות הרוסית.

 
למעשה, האופוזיציה הגרמנית הביעה 
תמיכה בנקיטת צעדים קשים יותר כלפי 
הממשלות הערביות הסוררות. היה פה 
משום היפוך של ממש בהשוואה למה 
שהתרחש במערכת הפוליטית הגרמנית 

. 2002-2003-על רקע מלחמת עיראק ב
ן שנים, הנהיג את גרמניה גרהארד באות

שרדר, שנחשב לקנצלר מושחת שהצליח 
לשמור על כסאו, כמנהיג המפלגה 
הסוציאל דמוקרטית וגרמניה כולה, 

 אפי. רוסיה לא התנגדה לפעולת נאט"ו אך מתנערת ממנה. צילום: הקרמליןפוטין עם קד
 

המקרה הלובי מדגים בצורה טובה את העורמה הרוסית בניהול יחסי 
החוץ. רוסיה תמכה בהחלטה במועצת הביטחון להטלת סנקציות 

חברות  01, שעברה בתמיכה של כל 0731כלכליות על לוב, החלטה 
צרפתית -כשנדונה ההצעה הבריטיתיום לאחר מכן,  07המועצה. 

 4להפוך את שמי לוב לאזור האסור בטיסה, נמנעה רוסיה ביחד עם עוד 
 מדינות. הן הרוסים והן הסינים יכלו למנוע את אימוץ ההחלטה.
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בזכות התנגדותו העיקשת למלחמה 
האמריקנית בעיראק, מלחמה שבה 
תמכה מרקל. כעת נראה כי דווקא 
השמאל הגרמני מגבה את הממשלה 

שה יותר בלוב, ואילו הגרמנית בעניין יד ק
מרקל השמרנית שתמכה בבוש ובמלחמה 

 בעיראק, מהססת. 
 

הספרדים תמכו במהרה ברפורמות 
דמוקרטיות במצרים והצטרפו למאבק 
האירופאי בקדאפי. ספרד חוששת 
מבעיית המהגרים בעצמה, בהיותה אחת 
מהמדינות הקרובות לאפריקה, אולם לא 
פחות מכך מוטרדת מהמשבר הכלכלי 

ר בו היא מצויה, בעודה תלויה החמו
 במדינות אירופה האחרות. 

 
ראש הממשלה האיטלקי ברלוסקוני 
הביע תמיכה בהמשכיות תפקוד הממשלה 
המצרית. הוא אף הביע תמיכה אישית 
במובארק וטען שכל מנהיגי המערב 

[. לצד החשש 11מכירים בחוכמתו ]
מההגירה המוגברת, ראה ברלוסקוני 

ברית של המערב  במובארק ובקדאפי בני
הדואגים ליציבות פוליטית במזרח 
התיכון בעודו מתנגד לתפיסה כי מדובר 
בהפיכות דמוקרטיות. רק כשלא הייתה 
לו ברירה, הצטרף ראש הממשלה 
האיטלקי לקריאה משותפת של מנהיגי 
חמש הגדולות באיחוד האירופי להדחתו 

 [.12של מובארק ]
 

ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, 
שר החוץ שלו ויליאם הייג, הביעו ו

תמיכה בכל פעם במחאה נגד השלטונות 
במדינות ערב. קמרון גינה את האלימות 
במצרים ובלוב, ולאחר הדחתו של 
מובארק היה למנהיג הזר הראשון שנחת 

ליצור קשרים עם במצרים בעודו מנסה 
 המשטר החדש.

 
הבריטים היו בין מובילי הפעילות  ,בלוב

ניין סוריה הביעו את נגד קדאפי ובע
תמיכתם בגינוי, אולם הסבירו כי לא ניתן 
מבחינה טכנית לפעול בכוח בכל 
סיטואציה. ראש הממשלה לשעבר בלייר, 
הביע תמיכה במהלך המהומות במצרים 
בנשיא מובארק וכינה אותו "כוח של 
טוב". מעניין הוא שמובארק הוא אולי 
המנהיג הערבי היחיד שזכה לתמיכה 

צד מנהיגים אירופאים וגם כלשהי מ
בלייר וברלוסקוני בין היתר,  –בישראל

בעוד ששאר המנהיגים הערביים הפכו 
מהר מאוד למוחרמים פוליטית מצד דעת 

 הקהל האירופית. 
 

 העמדות בעולם הערבי
 

מוסלמי, הדגישו -האירועים בעולם הערבי
מחדש את קווי המתאר של שני המחנות 

ום. הציר הפועלים בחלק זה של העולם כי
הרדיקלי בהנהגת איראן, הביע תמיכה 

בטוניסיה, מצרים  –כמעט בכל ההפגנות 

ותימן אמרו האיראנים כי הם תומכים 
בזכות העמים להפגין ולהילחם על 
זכויותיהם. היו אלה אמירות ציניות 
לנוכח הדיכוי הקשה של המפגינים 

עקב הזיופים  2009באיראן ביוני 
שם.  הנרחבים בבחירות לנשיאות

כשהחלה המחאה גם בסוריה, התעלמו 
מכך האיראנים ולא אפשרו לסקר את 

 האירועים.
 

נשיא סוריה אסד, בטרם הפך לקורבן 
מחאה בעצמו, טען בתחילה כי ההפגנות 
אינן מגיעות אליו כי הוא תומך במלחמה 
עם ישראל ואילו המדינות האחרות ניהלו 
קשרים הדוקים עם ישראל ו/או המערב. 

נסראללה, מנהיג החיזבאללה, גם חסן 
הביע תמיכה ברוב המאבקים אולם 
כשהגיעו המהומות לסוריה, שינה את 
דעתו ועל פי דיווחים שונים אף שלח סיוע 

 [. 13לסורים להתגבר על המהומות ]
 

הליגה הערבית קראה לכפות על לוב אזור 
אסור בטיסה, והביעה תמיכתה בצעד זה 

וסוריה  של מועצת הביטחון. רק אלג'יריה
התנגדו למהלך זה. למעשה קדאפי הוא 
אולי היחיד שמשך אליו אש הן מצד רוב 
מדינות ערב הסוניות והן מצד איראן 
והחיזבאללה, אם כי השתיים לא עסקו 
בסנקציות של מועצת הביטחון, אלא 
בעצם הגינוי והתמיכה במרד נגד קדאפי. 
חשוב גם להזכיר שקדאפי עצמו הביע 

וניסיה ומצרים בטרם תמיכה במנהיגי ט
הודחו, ככל הנראה מפני שהבין שאפקט 

 הדומינו יגיע אליו במהרה.

גם בעניין סוריה, הביעו המדינות 
סעודיה  –הסוניות חשש מהמתרחש 

וקטאר הביעו תמיכה באסד, וכך גם 
סודן, טורקיה, איראן, איחוד האמירויות 
ועוד. השייח' קרדאווי, אולי איש הדת 

ביותר כיום בעולם המוסלמי המשפיע 
ונמצא כעת במצרים, הביע תמיכה 

 בהפגנות נגד אסד שבו הוא רואה כופר.
 

במקרה  –ככלל, ניתן לסכם זאת כך 
מצרים, טוניסיה ותימן, שלושה מנהיגים 

מערביים כמובארק, בן עלי -ותיקים ופרו
וצלאח, תמך הציר הרדיקלי בהדחתם 

מערביות -ואילו מדינות ערביות פרו
ועוד ירדן, נסיכויות הנפט כסעודיה, 

 העניקו למנהיגים אלה גיבוי.
 

 –קדאפי להבדיל, משך אש מכל הכיוונים 
דתיים וחילונים, ערבים ומוסלמים לא 
ערבים, סונים ושיעים. כולם רצו בלכתו 
ובמותו. קדאפי הסתכסך עם כל מדינות 
ערב כמעט, וכשנזקק להן מצא עצמו לבד. 

פה להשיג עובדה זו הקלה על מדינות אירו
הסכמה במועצת הביטחון לכפיית האזור 
ללא טיסה והסנקציות הכלכליות, 
ולמעשה רוב העולם הערבי מצפה אף 

 לפעילות קרקעית מנאט"ו בלוב.
 

אם במקרה המדינות הערביות, החלוקה 
-היא ברורה בין הרדיקליות לפרו

מערביות ובסוגיית לוב יש תמימות דעים 
ית נגד קדאפי, הרי שבסוגיה הסור

הציר הרדיקלי אליו  –החלוקה שונה 
 –משתייכת סוריה תומך בה לחלוטין 

 קמרון. המנהיג המערבי הראשון שביקר במצרים שאחרי מובארק. צילום: הבית הלבן
 

החוץ שלו ויליאם הייג,  ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, ושר
הביעו תמיכה בכל פעם במחאה נגד השלטונות במדינות ערב. קמרון 
גינה את האלימות במצרים ובלוב, ולאחר הדחתו של מובארק היה 
למנהיג הזר הראשון שנחת במצרים בעודו מנסה ליצור קשרים עם 

 המשטר החדש.
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איראן, טורקיה, סודן, חיזבאללה 
ואלג'יריה. הסעודים, המעוניינים לנתק 
את הקשר בין סוריה ואיראן ולשמור על 
היציבות בלבנון, חיזקו את הקשר עם 
אסד בשנים האחרונות. הם מתנגדים 

שהיעלמותו  לפגיעה בו לפי שעה, למרות
ועלייתו של משטר סוני עשויה לשרת את 

 מטרותיהם בצורה טובה יותר.
 

ירדן לעומת זאת, תשמח להיפטר מאסד. 
אסד ואביו נהגו לראות בירדן חלק 

אף היו  1970מסוריה הגדולה ובשנת 
קרובות שתי המדינות למלחמה. המחאה 
הנוכחית בסוריה החלה סמוך לגבול 

ת הגבול בשל הירדני וסוריה אף סגרה א
ההערכה כי גורמים בירדן מעודדים את 
המהומות בדרעא. ירדן מצויה כרגיל 

 –במצב רגיש שהופך לבעייתי עוד יותר 
גם בירדן ישנן מהומות והפגנות, ממזרחה 

איראנית -מתעצבת ממשלה שיעית פרו
בעוד האמריקנים מאיימים לצאת, 

-מדרומה במצרים עלה משטר צבאי אנטי
סכן אותה וממערבה מערבי העשוי ל

פועלים הפלשתינים ללא ליאות להתנתק 
מישראל בעוד הפת"ח מבצעים איחוד 

 לאומי עם החמאס.
 

משטרו של אסד בצפון הוא עוין לירדן אף 
הוא וכך מוצא עצמו המלך הירדני, 
שניסה להתקרב בשנה האחרונה 
לטורקיה כדי להשיג ממנה תמיכה וגיבוי 

ראק, לנוכח העזיבה האמריקנית את עי

כמי ששוב תלוי בישראל, אותה תקף 
קשות בשנה האחרונה. גם ישראל זקוקה 
למלך כרגע, בשל אי הוודאות במזרח 
התיכון, ואם משטרו ייפול, ייווצר איום 
חדש בגבול המזרחי של המדינה. עלייה 
של משטר סוני בסוריה, שיביא גם לשינוי 
בלבנון ולהחלשת החיזבאללה, תחזק את 

 באזור. המעמד הירדני
 

 בחינה מחדש מצד המעצמות
 

האירועים במזרח התיכון מחייבים את 
העולם לאיפוס של עמדותיו לגבי המזרח 
התיכון. בעיית הפליטים מצפון אפריקה, 

מערבי -החשש מעליית משטר אנטי
במצרים, מלחמת אזרחים אלימה בלוב 
ודיכוי קשה בסוריה, תוהו ובוהו בתימן 

יגים תמונה וסימן שאלה מעל טוניסיה מצ
 מורכבת ביותר באשר למתרחש.

 
האמריקנים חשבו שיוכלו להותיר את 
המזרח התיכון מאחוריהם, לסגת מכל 
המערכות ולכפות על ישראל הסדר עם 
הפלשתינים. בתוך ארבעה חודשים הכל 
קרס מבחינתם, והסכם הפיוס הפלשתיני 
אף ריסק את המתווה שלהם להסדר 

יון של פלשתיני. קדם לכך הרא-ישראלי
אבו מאזן למגזין ניוזוויק שבו הטיל את 
האשמה על הנשיא האמריקני אובאמה 

[14.] 
 

ים בוחנים את המתרחש בעין שונה. הרוס
אובדן אינטרסים כלכליים מצד אחד 
ויצירת הזדמנויות כלכליות מצד שני 
בלוב, מביא את הרוסים למשחק כפול. 
במקרה הסורי, מונח הרבה על כף 

סים מבינים שבניגוד המאזניים, והרו
לקדאפי, לחץ רב מדי על המשטר העלווי 
יביא לקריסתו ואיתו גם לקריסת 
המהלכים הרוסיים לשוב לזירת המזרח 

 התיכון.
 

הסינים וההודים שומרים על מדיניות 
ההתעצמות השקטה שלהם. כל שמעסיק 
אותם הוא הצורך בהורדת מחירי הנפט 
הפוגעים בצמיחה הכלכלית שלהם, 

 ת השבת השקט והיציבות לאזור. באמצעו
בעולם הערבי נראה כי זהו מאבק קלאסי 
בין המדינות הרדיקליות שתמכו בנפילת 

ין המדינות מערביים לב-המשטרים הפרו
 מערביות שנותרו.-הפרו

 
-גלגול המחאה גם למדינות האנטי

מערביות שיתק את המדינות הרדיקליות 
המבינות כי ההערכה הראשונית שלהם 

כפי שביטא זאת אסד   –גויה הייתה ש
בעצמו שהאמין כי המחאה נובעת 
מהתנגדות למערב ולא מהתנגדות 
לשחיתות שלטונית ולדיכוי. המנהיגים 
הרדיקלים סברו כי ההשראה למהומות 

מערבית, -באה רק מטוניסיה, מדינה פרו
אולם היא נבעה לא מעט גם מהמחאה 
"הירוקה" באיראן נגד ח'מנאי 

 ואחמדיניג'אד.
 
ורקיה, שהביעה תמיכה גורפת בהדחתם ט

של מנהיגי טוניסיה, מצרים ולוב, חוששת 
מנפילת משטרו של אסד, אשר לצד היותו 
בן ברית, נפילתו עשויה ליצור בעיית 

 פליטים קשה ומיידית עבור הטורקים.
 

 וישראל?
 

נראה כי ישראל היא אחת המדינות 
המושפעות ביותר מהמתרחש בעולם 

מיוחד, האירועים  הערבי, אולם באופן
האלה כמעט שאינם מורגשים בה. בנוגע 
לטוניסיה לא טרחו הדוברים הישראלים 
להגיב על האירועים, וכשהגיעה המחאה 
למצרים הביעו חשש מאובדן בן הברית 
מובארק. ראש ממשלת נתניהו אף פנה 
לאובאמה וניסה לשכנעו לתמוך בנשיא 
מצרים, אולם אובאמה כבר החליט כי 

 ך בחילופי שלטון.הוא תומ
 

עליית המשטר הצבאי במצרים לשלטון, 
היא בעלת סיכוי להביא לשבירת 

קוו שנשמר מאז נחתמו הסכמי -הסטטוס
פוליטיקאים רבים ומועמדים  –השלום 

לתפקיד הנשיא הביעו את תמיכתם 
בביטול ההסכמים. עיסקת הגז המצרית 
הפכה לכלי ניגוח ממעלה ראשונה של 

זול שנגבה עבור מובארק בשל המחיר ה
פיצוצים הגז ומכירתו לישראל השנואה. 

 מאזן. הטיח אשמה בנשיא אובאמה. צילום: הבית הלבן-אבו
 

האיום בהכרזת עצמאות בספטמבר בתמיכה בינלאומית רחבה, הפיוס 
בין החמאס לבין הפת"ח, התעוררות פעילות הטרור בחודשים 
הקרובים שבאה לידי ביטוי בירי מוגבר של קסאמים, בפיגוע באיתמר, 
במטען בירושלים וכיו"ב, כמו גם הצהרות האכזבה של אבו מאזן 

ד לאוזניים מערביות כדי ליצור אליבי מאובאמה בראיון לניוזוויק המיוע
עבור אבו מאזן, מצביעים על מגמה פלשתינית לנסות ולעורר 

 אינתיפאדה.
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בהזדמנויות שונות הביאו לעצירת 
המצרים, חשוב . אספקת הגז לישראל

לציין, עושים צעדים משמעותיים 
להתקרב לאיראן כמו ההרשאה לשוט 
בתעלת סואץ וחילופי שגרירים. מגמת 
ההתקרבות בין המדינות החלה עוד 

 [.15]בשלהי שלטונו של מובארק 
 

היה זה לאחר שנחשפו ניסיונות איראנים 
להפיל את שלטונו של מובארק באמצעות 
תאי חיזבאללה. נראה כי כבר אז היו 
גורמים באליטה הצבאית המצרית 
שהתנגדו למובארק ולבנו ג'ימי, בשל 
רפורמות שערך בכלכלה המצרית אשר 
פגעו בבכירי הצבא. מצרים עוד לא 

מון מבטלת את ההסכמים בשל המי
שהיא מקבלת מארה"ב ובשל העובדה 

-שהשלטון טרם התייצב, אולם מעולם ב
שנות קיומו לא היה ההסכם בסיכון  32

 גבוה יותר כפי שהוא כיום.
 

בלבנון, עלה החיזבאללה לשלטון והדיח 
מערבי. -את ראש הממשלה חרירי הפרו

גם זו בעיה עבור ישראל לכאורה, אם כי 
ת עדיין אפקטיבי 2006-ההרתעה מ

והחיזבאללה נמנע מפרובוקציות בגבול. 
אי היציבות בסוריה עשויה להקרין גם על 
מעמדו של החיזבאללה, הנהנה מתמיכתו 
של אסד שבלעדיה יתקשה להבריח נשק 
לתוך לבנון. נפילת משטרו של אסד עשויה 
לחזק את הסונים בלבנון, במידה 

 והמשטר החדש יהיה סוני.
 

בות מבחינת ישראל, עצם חוסר היצי
בסוריה עשוי בטווח הקרוב לבוא לידי 
ביטוי בפעילות טרור במאמץ להסיט את 
תשומת הלב מהמתרחש בסוריה ולגרור 
את ישראל לתגובה שתאחד את הסורים. 
בטווח הארוך זה מוציא את הסורים 
ממעגל האיומים למשך תקופה. לבסוף, 
ההתפתחויות בקרב הפלשתינים עוד יזכו 

בחודשים לבחינה מדוקדקת יותר 
הקרובים, אולם כבר נראה כי המגמה 

 היא לעורר גל אלימות חדש נגד ישראל.
 

האיום בהכרזת עצמאות בספטמבר 
בתמיכה בינלאומית רחבה, הפיוס בין 
החמאס לבין הפת"ח, התעוררות פעילות 
הטרור בחודשים הקרובים שבאה לידי 
ביטוי בירי מוגבר של קסאמים, בפיגוע 

לים וכיו"ב, כמו באיתמר, במטען בירוש
גם הצהרות האכזבה של אבו מאזן 
מאובאמה בראיון לניוזוויק המיועד 
לאוזניים מערביות כדי ליצור אליבי עבור 

לשתינית אבו מאזן, מצביעים על מגמה פ
 לנסות ולעורר אינתיפאדה.

 
ייתכן שמטרת האינתיפאדה היא להבטיח 
את שלטון שני הארגונים בעידן שבו 

מם, ייתכן שהמטרה הרחוב הערבי מתקו
היא לדחוף את ישראל לוויתורים, אולם 
ישראל חייבת להיערך לכך. החשש הוא 
שהמצרים יאפשרו הברחות נשק נרחבות 

יותר בגבול בסיני שעומד להיפתח, ובכך 
 החיכוך בין ישראל למצרים יתגבר.

 
כרגע נותרה ירדן בסימן שאלה. בשל 
מצבה המעורער של הממלכה ממזרח, 

שגם הסכם השלום בסיכון,  ניתן לומר
בוודאי אם המשטר המלוכני יקרוס. 
מבחינת ישראל האינטרס הוא לסייע 
למשטר זה, והיא עשויה למצוא עצמה 
מעורבת במתרחש שם במאמץ לסייע 
למלך. בהחלט ייתכן שהפלשתינים 
יצליחו להשתלט על ירדן בקרוב, ויביאו 
לשורה של שינויים ברמה היסטורית של 

זרח תיכונית. הפלשתינים המציאות המ
ך עצמם אינם רוצים במדינה בשלב זה, א

 עשויים להיגרר לכך בלית ברירה.
 

למרות הבנה טובה יותר בישראל באשר 
למתרחש, יידרש זמן רב כדי להבין 
לעומק את השינויים שעובר האזור, 
שינויים שכרגע נראים מאיימים אך 
עשויים להתברר כמייצרי הזדמנויות 

 התחומים. אדירות בכל
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