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ביקורו האחרון של נתניהו בארה"ב והמשבר הגלוי על אובאמה, עוררו געגועים לימים יפים 

ארה"ב. אותנו, המתיחות הביאה לחזור לעבר ולהתחקות אחר המימד -ביחסי ישראל יותר

האסטרטגי ביחסים בין שתי המדינות, ואחר הסיבות למשברים שפרצו. מאלו ננסה, אולי, 

 להבין את הסיבות למשבר הנוכחי ולאלו שיבואו אחריו.

 

ות מדיניות ולמעשה מציב בינתיים, מצפון לנו, נראה כי המצב בסוריה מביא את טורקיה לשנ

אותה לקראת עימות גלוי עם איראן, כשנתיים לאחר שפרסמנו זאת לראשונה. ארדואן של 

אחרי הבחירות אינו מפחד עוד מעימות ישיר עם סוריה ורואה בהתנגשות כזו בעיקר יתרונות. 

ון איראנים בלבנ-האיראנים, מצידם, יודעים כי אם אסד ייפול, חייהם של המאחזים הפרו

 וברשות יהיו קשים הרבה יותר.

 

אצלנו, שורה של סימנים מצביעים כי החלה הספירה לאחור לבחירות הבאות, ואלו עשויות 

. תחת הנחת עבודה זו, ניתן לזהות איך כל המפלגות, ממפלגת העבודה 2102להיערך בתחילת 

 ועד ש"ס, מתחילות לחשב צעדיהן לקמפיין הבא.

 

וויר, והוא הולך ומתחזק. פוטין ממשיך לשדר עסקים כרגיל בזמן הבחירות באגם ברוסיה ריח

שמדבדב ממשיך עם הרפורמות הכלכליות ומנסה לחזק גם את התדמית הביטחונית שלו. 

(, שציין החודש עשור להיווסדו, בוודאי SCOהופעתו בכינוס הארגון לשיתוף פעולה של שנחאי )

ל הנשיאות, מאבק שצפוי להיות מוכרע רק הוסיפה לו נקודות זכות במאבק להתמודד שוב ע

 לאחר הבחירות לפרלמנט בדצמבר.

 

 קריאה נעימה.

 

 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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היחסים בין ארה"ב לישראל אינם ככל 
קשר בילאטרלי רגיל. בייסודם, מורכבים 
היחסים ומאופיינים על ידי שני מרכיבים 
מרכזיים, שני "צירים" שביניהם מתקיים 
מתח שמעצב את היחסים. הציר הראשון 
הוא הציר "האסטרטגי". הוא כולל בתוכו 
 את היעדים האסטרטגיים של כל אחת

ארה"ב כלפי המזרח התיכון  –מהמדינות 
וישראל, וישראל כלפי ארה"ב שכשותפה 
אסטרטגית בלעדית. הציר השני הוא ציר 
"היחסים המיוחדים", והוא כולל את כל 
האלמנטים שאי אפשר למצוא ביחסים 
בילאטרליים רגילים, אך הם מורגשים 

 בהחלט ביחסים בין ארה"ב לישראל.
 

מה הקרה, על בעידן המלח-כמעצמת
יחסה של ארה"ב לישראל, כמו לכל 
מדינה אחרת באזור ובכלל, נבע בראש 
ובראשונה מהתפקיד אותו ייעדה לה 

קוטבית -המעצמה במערכת הדו
שהתקיימה באותם שנים. כבר בשנותיה 
הראשונות של המלחמה הקרה, קבעה 
ארה"ב מספר מטרות יסוד כלפי הזירה 

מ תיכונית, ובראשן בלימת ברה"-המזרח
באזור, אם באמצעות בריתות עם מדינות 
מקומיות ואם באמצעות הרתעה; 
הבטחת אספקת הנפט מהמפרץ הפרסי 
למערב; מניעת יציאתם מכלל שליטה של 
סכסוכים אזוריים, עד לנקודה בה 

 [.0]  תיגררנה המעצמות למלחמה
 

ערבי היו בעלי -ישראל והסכסוך הישראלי
ת השפעה על שלוש המטרות הללו. במרוצ

שנותיה של המלחמה הקרה, שינתה 
ארה"ב את תפיסותיה באשר לדרך 
הריאלית לעמוד בכל מטרה ומדיניותה 
השתנתה בהתאם, כלפי ישראל והזירה 
כולה. נסקור בקצרה כמה מאירועי 
המפתח שהשפיעו על הציר האסטרטגי 
בשנות המלחמה הקרה, מדוקטרינת 

, 0958, דרך מהפכות 0957-אייזנהאואר ב
ששת הימים, אירועי ספטמבר מלחמת 

בירדן ועד מלחמת יום הכיפורים  0971
 והשלכותיה.

 
, לאחר כשלון מאמציה של 0957בינואר 

ארה"ב לייצר מסגרת אזורית מול האיום 
הסובייטי מזה, ודחיקתן הסופית של 
בריטניה וצרפת מרמת השפעה של 
מעצמות מזה, חלה תמורה במדיניות 

ם, עם האמריקנית. אייזנהאואר פרס

מזכיר המדינה שלו ג'ון פוסטר דאלאס, 
את הדוקטרינה שלו, שהתמקדה בשימור 

מערביות -היחסים עם המדינות הפרו
באזור וישראל בתוכן. הדוקטרינה 
החדשה הייתה הכרה בכישלון ברית 
בגדד, אך הייתה גם תולדה של 
התפתחויות טכנולוגיות בענף הטילים 

תם הבליסטיים, שהמעיטו בחשיבות פריס
של בסיסים זרים, לפחות במובן חשיבות 
פריסתם של כוחות צבאיים על הקרקע 

 [.2כאמצעי תקיפה פוטנציאלי ]
 

הייתה שנת מפתח במזרח התיכון,  0958
שבמידה רבה קיבעה סופית את מעמדה 
של ישראל כנכס אסטרטגי עבור ארה"ב. 
בינואר, הקימו מצרים וסוריה את 

"מ( "הקהילה הערבית המאוחדת" )קע
תחת הנהגתו של נאצר; חודש לאחר מכן, 

 –הגיבו עיראק וירדן באיחוד משלהן 
ביולי, נפל  04-"האיחוד ההאשמי"; ב

בעקבות  –מערבי ערבי נוסף -משטר פרו
הפיכה צבאית בעיראק; ארה"ב ובריטניה 
קיבלו החלטה לצאת ל"מבצע בלימה", 
על מנת למנוע קריסה של כל מדינות ערב 

מערביים. יום לאחר -נטיבידי מנהיגים א
המהפכה בעיראק, נשלחו כמה אלפי 
חיילים אמריקנים ללבנון, שעמדה על סף 
מלחמת אזרחים; כעבור יומיים, קיבלה 

חיילים  2,211-בריטניה החלטה לשלוח כ
לירדן, במטרה להגן עליה. בעיות בנתיבי 
ההגעה לירדן הציבו את ישראל 
כאלטרנטיבה הטובה ביותר ובמובנים 

ם היחידה, לאפשר הגעה של הכוחות רבי
 הבריטיים לירדן.

 
אירוע זה, המחיש עד כמה הייתה ישראל 

מערבי יציב בליבו של אזור לא -אי פרו
יציב ובעל חשיבות אסטרטגית. מכאן, 
הלכו והתהדקו היחסים בציר זה, באופן 
שאיפשר גם ל"יחסים המיוחדים", 

 להתחיל ולבוא לידי ביטוי.
 

 יום כיפורמששת הימים ועד 
 

הייתה  0967-מלחמת ששת הימים ב
משמעותית לא רק עבור מעמדה של 
ישראל באזור, אלא גם עבור היחסים בין 
ארה"ב לישראל ובין ארה"ב לברה"מ. 
אם ערב המלחמה עוד השתעשעו 
האמריקנים ברעיון של ביסוס יציבות 
אזורית בחסות מאזני כוחות, הרי שנאצר 

קופה". לו שינה הכל כש"הלך על כל ה
היה זוכה, היה הדבר מהווה מכה אנושה, 
במלוא מובן המילה, לישראל, ומכה קשה 
לאינטרסים ולמעמדה של ארה"ב באזור. 
ניצחונה המהיר של ישראל, ללא סיוע 
מבחוץ, הוכיחה את חשיבותה 
האסטרטגית והעניק לארה"ב קלף יקר 
באזור שנדמה היה שכמעט ונפל בידי 

 הסובייטים.
 
 

בשנותיה הראשונות של כבר 

המלחמה הקרה, קבעה ארה"ב 

מספר מטרות יסוד כלפי הזירה 

תיכונית, ובראשן בלימת -המזרח

ברה"מ באזור, אם באמצעות 

בריתות עם מדינות מקומיות ואם 

באמצעות הרתעה; הבטחת 

אספקת הנפט מהמפרץ הפרסי 

למערב; מניעת יציאתם מכלל 

שליטה של סכסוכים אזוריים, עד 

ה בה תיגררנה המעצמות לנקוד

 .למלחמה

 
הייתה שנת מפתח נוספת באזור. על  0971

רקע שאיפתו של ניקסון להגיע לדטאנט 
גם עם ברה"מ, חשו האמריקנים כי 
הסובייטים מפרשים את המדיניות 
האמריקנית החדשה כחולשה. בתגובה 
לחימוש מואץ ונוכחות בולטת של 
הרוסים במצרים, הגיבו האמריקנים 

-י ותמיכה בישראל. המהלך המצריבגיבו
רוסי לקדם סוללות נ"מ אל עבר התעלה, 
הביא את האמריקנים להבטיח נשק נוסף 

 לישראל.
 

באוגוסט, הסתיימה מלחמת ההתשה אך 
הזירה לא שקטה. חודש לאחר מכן, 
בספטמבר, פרצו אירועים קשים בירדן. 
רצף זה של אירועים, שתחילתם בניסיון 

י והמשכם התנקשות במלך הירדנ
במתקפה רבתי של צבא ירדן על מעוזי 
הפלשתינים בממלכה ההאשמית, גררו 
פלישה סורית לצפון ירדן. בתגובה 
לאירועים, פנתה ארה"ב לישראל בבקשה 
שתפעל או תאיים לפעול נגד הכוח הסורי 
הפולש במטרה לאלץ את הסורים לסגת. 
האיום השראלי תרם תרומה מכרעת 

ר לירדנים ואיפשלהחלטת הסורים לסגת, 
 לפגוע בכוחות הנסוגים.

 
התרומה הישראלית למהלך, הביאה 
מחדש להכרה אמריקנית בחשיבותה של 
ישראל. מותו של נאצר בסוף אותו חודש, 

 יחסים קונקרטיים
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
נשיא ארה"ב אובאמה לראש הממשלה נתניהו  הקרירות המופגנת בין

אינה הפעם הראשונה שבה חלה התרחקות בין ירושלים לוושינגטון מאז 
כוננו היחסים בין שתי המדינות. כיצד הפכה ישראל לבת ברית 
אסטרטגית של ארה"ב? מה הביא למשברים הקודמים בין המדינות? 

ראשונה מהם האינטרסים המשותפים שעמדו במבחן הזמן? כתבה 
 בארה"ב. 2102בסדרה לקראת בחירות 
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ובריחתם של מנהיגי הטרור הפלשתינים 
ללבנון, מעבר שהועיד את ארץ הארזים 
למלחמת אזרחים ולהתערבות סורית 

בחשיבותה  עמוקה, תרמו אף הם להכרה
של ישראל ולעלייה דרמטית מאז בהיקף 
סיוע הצבאי האמריקני לישראל 

 [.3ובאיכותו ]
 

הייתה  0973-מלחמת יום הכיפורים ב
ישראל  –לאירוע מכונן, עבור כל הצדדים 

נחלה מפלה בשלב הראשון של המלחמה 
; 0967באופן שהעלים את הגאוותנות של 

העולם הערבי גבה מחיר מארה"ב על 
כתה בישראל בדמות חרם הנפט; תמי

ארה"ב העניקה לראשונה סיוע צבאי 
משמעותי ופומבי לישראל בעת מלחמה, 
אך לא לפני שהניחה לישראל לספוג 
אבידות שיכשירו את הקרקע, אליבא 
דקיסינג'ר, לשלום העתידי בין שתי 
האויבות המרות, ישראל ומצרים. מהיבט 
דפוס היחסים בין ארה"ב וישראל, 

המלחמה את התלות ההדדית  המחישה
בין האינטרסים של ארה"ב וישראל, ואלו 

 עתידים היו לעמוד למבחן.
 

המלחמה ותוצאותיה הפריכו רבות 
מההנחות עליהן התבססו האמריקנים. 
למעשה, המלחמה הביאה לכישלון, זמני 

לפחות, בשלוש המטרות שהגדירו 
-האמריקנים לעצמם בזירה עוד בשנות ה

מ, הבטחת אספקת : בלימת ברה"51
הנפט מהמפרץ הפרסי ומניעת יציאתם 

 מכלל שליטה של סכסוכים אזוריים. 
 

במהלך המלחמה איימה ברה"מ בפומבי 
לפעול מול ישראל במידה וזו תסכן את 
השלטון בסוריה, וההתנגשות בין 
המעצמות הייתה קרובה. חרם הנפט 
הערבי, כולל מצד מדינות אותן החשיבה 

הייתה מכה קשה עוד  ארה"ב כידידותיות
יותר. לפיכך, ארה"ב יצאה מהמלחמה 
עם הכרה ברורה כי לשם עמידה 
במטרותיה בזירה, עליה להבטיח 
במהירות האפשרית כי סיטואציה כזו לא 
תחזור עוד. ישראל, כפי שעתידים היו 
האמריקנים לגלות, העדיפה להתקדם 
הרבה יותר לאט בתהליך השלום, מה 

רים והולך בין שהוביל לחיכוכים גוב
 ירושלים לוושינגטון.

 
היחסים על רקע סיום המלחמה הקרה 

 הראשונה
 

, התרחשו שני תהליכים 81-בשנות ה
מקבילים שהביאו לתמורה ביחסים בין 

מצד אחד הייתה זו  –ארה"ב לישראל 

החלטתו של רייגן לחתור להכרעה מול 
ברה"מ, החלטה ששבה והועידה לישראל 

הכולל ולשדרוג תפקיד מפתח במאזן 
מעמדה האסטרטגי. מצד שני, המשך 
ההתנגשויות בין ארה"ב לישראל 
בנושאים רבים ויציאתה של ישראל 
למלחמת לבנון, הראשונה שנתפסה 
כמלחמת ברירה, סדקו את חזית 
התמיכה המאוחדת ממנה נהנתה ישראל 

 בוושינגטון לאורך שנים.
 

סיום המלחמה הקרה העביר את היחסים 
מלחמת לשלב חדש.  לישראל בין ארה"ב

המפרץ, משבר הערבויות ותחילת תהליך 
הם אולי מקרי הבוחן החשובים  –השלום 

ביותר להבין את מידת השינוי ביחסים 
 ב לישראל באותה התקופה. ”בין ארה

 
"הפרופיל הנמוך" עליו שמרה ישראל 
במהלך מלחמת המפרץ הביא רבים 
לחשוב כי ישראל אינה נכס אלא דווקא 

טל. בחוקים החדשים של אחרי נ
המלחמה הקרה, נראה היה כי ארה"ב 
ייעדה לישראל תפקיד שולי במערכת 
העולמית החדשה בבחינת "שבו בצד ואל 

. ישראל, מטבע הדברים, קיבלה תפריעו"
 מציאות חדשה ומגבילה זו בדאגה. 

 
הימצאותה בעמדת תלות מול ארה"ב 
לצורך מימון קליטתם של מאות אלפי 

ים מברה"מ הקורסת, במקביל העול
לסחף בדעת הקהל האמריקנית בעד 
הפעלת לחץ על ישראל, רק הוסיפו 
לממשל בוש האב מרחב תמרון רב בגזרה 

 הישראלית.

 
לאחר המלחמה הקרה, על רקע מאמציו 
של קלינטון לבסס את הסדר העולמי 
החדש, חל מפנה, זמני לפחות, ביחסה של 

בי. ער-ארה"ב כלפי הסכסוך הישראלי
כשזה שב ועלה על סדר היום של הממשל 
האמריקני, ונוכח הפגיעה בממד 
"היחסים המיוחדים" והפילוג בקרב 
הארגונים היהודיים, הפך השיח 
בוושינגטון לפוליטי יותר ו"מיוחד" פחות, 
קרי, השיקולים בעד ונגד שינויים 
במדיניות כלפי ישראל נבעו יותר 
 משיקולים ענייניים ופחות מהגבלות
שנולדו מלחץ של השדולה היהודית 

 בבירה האמריקנית.
 

הציר האסטרטגי הושפע אם כן באופן 
ישיר מהשינויים בתוכניותיה של ארה"ב 
למזרח התיכון כזירה עולמית ומהתפקיד 
אותו ייעדה לישראל בתוכניות אלו: 
ניסיונותיו של אייזנהאואר לבסס מסגרת 
בלימה ערבית נגד ברה"מ בכהונתו 

שדחקו את ישראל לפינה;  הראשונה
ההכרה בנחיצותה של ישראל באזור 
וההתחממות ההדרגתית ביחסים במהלך 

; שיא התועלת האסטרטגית 61-שנות ה
שהפיקה ארה"ב מישראל בעקבות 

קיסינג'ר פעל לאזן את הזירה ביום  - 0973ניקסון וקיסינג'ר עם שר החוץ המצרי באוקטובר 
 שאחרי הקרבות. צילום: הבית הלבן

 
הייתה לאירוע מכונן, עבור כל הצדדים  0791-מלחמת יום הכיפורים ב

אופן שהעלים את ישראל נחלה מפלה בשלב הראשון של המלחמה ב –
; העולם הערבי גבה מחיר מארה"ב על תמיכתה 0799הגאוותנות של 

בישראל בדמות חרם הנפט; ארה"ב העניקה לראשונה סיוע צבאי 
משמעותי ופומבי לישראל בעת מלחמה, אך לא לפני שהניחה לישראל 
לספוג אבידות שיכשירו את הקרקע, אליבא דקיסינג'ר, לשלום 

יבות המרות, ישראל ומצרים. מהיבט דפוס העתידי בין שתי האו
היחסים בין ארה"ב וישראל, המחישה המלחמה את התלות ההדדית 

 בין האינטרסים של ארה"ב וישראל, ואלו עתידים היו לעמוד למבחן.
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מלחמת ששת הימים; שיא הסכנה 
שנגרמה לארה"ב מהאזור עקב מלחמת 
יום הכיפורים והלחץ הגובר מאז להגיע 

ית; ושוב להסכם במהירות האפשר
תפקיד אסטרטגי חשוב לישראל במערך 
הבלימה העולמי של רייגן; ושוב דחיקה 
של ישראל לפינה על מנת לשמר ברית עם 
מדינות ערב מול עיראק במהלך מלחמת 
המפרץ; ומאז, קידומו של תהליך השלום 
כיעד מרכזי במדיניות החוץ האמריקנית 

 לאחר המלחמה הקרה.
 

 ציר "היחסים המיוחדים"
 

בשונה מרוב המדינות האחרות, שהיחס 
אליהן הוכתב באופן דומה על ידי אותו 
"ציר אסטרטגי", במקרה של ישראל 

ציר נוסף  51-התקיים החל מסוף שנות ה
ציר "היחסים המיוחדים",  –ומשפיע 

שהושתת על הזיקה האוהדת כלפי ישראל 
של קבוצות בעלות השפעה בחברה 

יר ובפוליטיקה האמריקנית. בעוד הצ
האסטרטגי סימן את המטרות והיעדים 
אליהם חתרה ארה"ב ואת המדיניות 
הנגזרת מהם, סימל ציר "היחסים 
המיוחדים" את האילוצים והמגבלות 
שבפניהם הועמדו ממשלי ארה"ב לאורך 

 השנים.
 

הסיבות לאהדה לישראל בארה"ב רבות: 
בארה"ב, כמו במדינות אחרות שנאלצו 

גורם זר, נוטים להילחם על עצמאותן מול 
לאהוד עמים הנאבקים על עצמאותם. 

מסורת זו צבעה באור חיובי בעיני 
אמריקנים רבים את המאבק היהודי 
למדינה עצמאית. לכך נוספו זכרון 
השואה הטרי, העובדה כי ישראל 
הצעירה, כמו ארה"ב הייתה חברת 
מהגרים, השפעתם של החוגים היהודיים 

ת בארה"ב עצמה והכרתן של קבוצו
נוצריות בארה"ב בקשר ההיסטורי בין 

רץ ישראל, כפי שעלה העם היהודי לא
 מספרי הקודש.

 
העובדה שהמאבק לעצמאות שניהלו 
היהודים לא היה בו כדי למנוע את 
עצמאותם של הפלשתינים שחיו בארץ 
ישראל בעוד שמאבקם של אלו לא הותיר 
מקום לראשונים, וכמיהתה המופגנת של 

רה ולשלום עם ישראל הצעירה להכ
שכנותיה, תרמו כולם להצגת המאבק 

 היהודי באור חיובי.
 

אותו ציר "מיוחד" ביחסים בין ארה"ב 
לישראל, הורכב לאורך השנים מכל אותם 
גורמים שהיו דומיננטים מספיק על מנת 
להיות מסוגלים להתייצב, ביחד או לחוד, 
מול הכוחות שהניעו את הציר האסטרטגי 

זיים בין גורמים אלו בוושינגטון. המרכ
היו: מידת הלכידות של הארגונים 
היהודיים בארה"ב מאחורי ישראל; 
מידת הזיקה של יהודי ארה"ב כלפי 
יהדותם בכלל; תמיכה ציבורית בכלל 
הציבור האמריקני בלחץ על ישראל; 
תמיכה בקונגרס האמריקני בלחץ על 
ישראל; מידת הדומיננטיות של הנשיא 

ו של הקונגרס על המכהן על הקונגרס א
 הנשיא.

 
כפי שניתן להבחין, החוט המקשר בין כל 
הגורמים הללו הוא יכולתם "לחשק" 
)מלשון חישוק( את הנשיא האמריקני 
מליישם מדיניות חדשה, שלא בהסכמה, 
כלפי ישראל. השפעתם של גורמים אלו 
באה לידי ביטוי בעיקר בעימותים שהחלו 
לאחר מלחמת יום הכיפורים ונמשכו 

 עמוק אל תוך נשיאותו של רייגן.
 

 השחיקה ביחסים המיוחדים
 

, החל תהליך של 81-בתחילת שנות ה
שחיקה בכל הגורמים הללו. האירוע 
המכונן בהקשר זה לא היה אירוע בעל 
משמעות בזירה העולמית, או משבר 
כלשהו שהייתה לו נגיעה ישירה לאינטרס 
אמריקני כלשהו. הייתה זו היציאה של 

למלחמת לבנון ועוד יותר מכך  ישראל
האופן שבו התנהלה במהלך המלחמה 
ולאחריה, שניפצו את תדמיתה של ישראל 
בעיני האמריקנים והביאו לערעור חזית 
התמיכה המאוחדת ממנה נהנתה ישראל 

 מהגורמים שצוינו לעיל בארה"ב.
 

העובדה כי המלחמה לא נתפסה 
כ"מלחמת אין ברירה", היא שגרמה 

יעה, ולא רק היא. שוב לא לעיקר הפג
נצטיירה ישראל כמדינה קטנה ומאוימת 
המוקפת אויבים המאיימים להשמידה, 
כאי שפוי בין מדינות אויב, לא כמדינה 
המחפשת את השלום או הנבדלת משכניה 
באמות המוסר שהיא מפגינה, במלחמה 
או ברגיעה. דעת הקהל האמריקנית, 
וחברי הקונגרס אחריה, שבמשך שנים 

תרו נאמנים לישראל גם נוכח לחצים נו
מכיוון הבית הלבן, הזדעזעו כעת. 
תמיכתם בישראל, ועוד יותר מכך 
התייצבותם לצידה נוכח מדיניות חדשה 
של הבית הלבן, שוב לא הייתה מובנת 

 מאליה.
 

גם הארגונים היהודיים נחלקו בדעתם 
כלפי המלחמה והתנהלותה של ישראל 

הכללית בכלל באותן שנים. באווירה 
בארה"ב, הם חששו פחות מלהביע את 
דעתם נגד ישראל, ולא הצטרפו עוד באופן 

ישראלית -אוטומטי לכל יוזמה פרו
בוושינגטון. תהליך ההתבוללות של יהודי 
ארה"ב בחברה האמריקנית, שהואץ 

בין היתר על רקע יוזמות  91-בשנות ה
ממשלות הימין בישראל לחיזוק מעמד 

חשבון הרפורמי  הזרם האורתודוכסי על
והקונסרבטיבי, וצמיחתו של דור חדש 
שלא גדל על זיכרון השואה או על דמותה 
של ישראל הקטנה שקיומה אינו מובן 

זיקה בין מאליו, הביאו להתרופפות ה
 הקהילה היהודית לישראל.

 
היה זה גורם נוסף שהביא להתחזקות 
הביקורת הגלויה, שהפכה הרבה יותר 

לחץ על ישראל עד תום במשבר הערבויות.  -מזכיר המדינה של בוש האב, ג'יימס בייקר 
 צילום: צבא ארה"ב

 
הנמוך" עליו שמרה ישראל במהלך מלחמת המפרץ הביא "הפרופיל 

רבים לחשוב כי ישראל אינה נכס אלא דווקא נטל. בחוקים החדשים 
של אחרי המלחמה הקרה, נראה היה כי ארה"ב ייעדה לישראל 
תפקיד שולי במערכת העולמית החדשה בבחינת "שבו בצד ואל 

 ו בדאגה.תפריעו". ישראל, מטבע הדברים, קיבלה מציאות חדשה ז
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הודית" כלפי "אמריקנית" ופחות "י
מדיניות ממשלות ישראל מול לבנון, 

 הפלשתינים ותהליך השלום בכלל. 
 

חשוב לציין כי ההתפתחויות שנרשמו 
בשני הצירים שהרכיבו את  81-בשנות ה

היחסים בין ארה"ב לישראל, הביאו 
אם  –להיפוך ביחסי הגומלין ביניהם 

במשך העשורים שקדמו לתקופה זו, ניצב 
ים המיוחדים" בין איתן ציר "היחס

ארה"ב לישראל, והיה כמאזן ומרסן מול 
התמורות שחלו בציר האסטרטגי של 
היחסים, הרי שבעידן רייגן, התמונה 

הציר האסטרטגי  –התהפכה במידה רבה 
התחזק מאוד בזמן שציר היחסים 
המיוחדים הלך ונשחק. לשון אחר, 
היחסים בין ארה"ב לישראל, שבמשך 

תחושות לא  שנים שלט בהם ממד של
מוחשיות, עבר במידה רבה להתבסס על 
אינטרסים מוחשיים שבאו לענות על 

 צרכים קונקרטיים.
 

 הכוח שב לנשיא
 

הפגיעה בציר היחסים המיוחדים הביאה 
גם לחיזוק מעמדו של הנשיא. בהיעדר 
אותם גורמים שחישקו נשיאים לאורך 
השנים מזה, ובהיעדר אותו מאזן כוחות 

ם במהלך המלחמה הקרה מגביל שהתקיי
מזה, מרווח התמרון העומד לרשותו של 
נשיא אמריקני כיום במזרח התיכון גדל 
לאין שיעור בהשוואה לעבר. לשון אחר, 
נוכח שחיקתם של הגורמים שיצרו את 

-ציר היחסים המיוחדים, יחסי ארה"ב
ישראל הופכים בהדרגה להיות מבוססים 
ברובם על שיקולים אסטרטגיים ועל 

סת הממשל והנשיא את הזירה תפי
 המזרח תיכונית.

 
התפתחות נוספת שתרמה להגדלת מרחב 
התמרון של הממשל האמריקני, שהחלה 

, היא עצם 81-גם היא בתחילת שנות ה
פיצולו ההדרגתי של "הציר האסטרטגי" 
ביחסים בין ארה"ב לישראל לשני ערוצים 

-ערוץ ביטחוני וערוץ מדיני. לפני שנות ה -
ה ניתן לבצע הבחנה כזו, וכך כל לא הי 81

מתיחות בערוץ המדיני הביאה לקיפאון 
גם בערוץ הביטחוני, ולטענות נגד הממשל 
כי בשל שיקולים מדיניים הוא מפקיר את 
ביטחון ישראל. מאז מוסד שיתוף 
הפעולה הביטחוני בין המדינות, והחוגים 
המודיעיניים הגבירו את שיתוף הפעולה 

הביטחוני על פי רוב  ביניהם, נותר הערוץ
 .[4יציב וקבוע ]

 
עיקר המשברים המתרחשים בין ארה"ב 
לישראל בעשורים האחרונים נרשמים 
באותו "ערוץ מדיני". כך, מיקוד 
המשברים בערוץ זה, תוך שימור הערוץ 
הביטחוני, מאפשר לממשל האמריקני 
לטעון, ולא בלי מידה של צדק, כי כל 

מדיני על  ויכוח או ניסיון לכפות פתרון

ישראל, אין בו כדי לערער את הברית 
 ביטחונית עם ישראל. -האסטרטגית

 
ניסיון לבחון האם קיים מתאם בין אופי 
מדיניות החוץ של ממשלי ארה"ב, 
רפובליקנים או דמוקרטים, ריאליסטים 
או ליברלים, לבין תפיסתם את המזרח 
התיכון ואת היחסים האסטרטגיים עם 

מונה מורכבת, ישראל בכלל, מעלה ת
בפרט בכל האמור לשנות המלחמה 
הקרה. אי אפשר לקבוע בפסקנות כי כל 
הנשיאים האמריקנים שדגלו במדיניות 

ריאליסטית, זכו -ריאליסטית או ניאו
 ליחסים קרובים והדוקים עם ישראל. 

 
 –בחלק מהמקרים, ההיפך הוא הנכון 

מאייזנהאואר של הכהונה הראשונה 
ניקסון ופורד  שראה בישראל נטל ועד

שהמחלוקות עימם הביאו את שני 
הנשיאים, כל אחד בתורו, להטיל 
סנקציות כאלו ואחרות על ישראל 
כאמצעי לחץ. מן העבר השני, לא כל נשיא 
ליברלי שחיפש את דרך הדיפלומטיה 
והפשרה, ניצב בפני התדרדרות היחסים 
עם ישראל. כך לדוגמא קנדי שחימם את 

מר על מערכת היחסים או קלינטון שש
יחסים הדוקה עם ישראל על אף 

 התקדמות מקרטעת בתהליך השלום.
 

בהקשר זה, גורם שלא ניתן להתעלם 
ממנו לאורך השנים הוא מידת החיבה 
המושרשת באישיות הנשיא כלפי ישראל. 
נשיאים שחשו קרובים להוויה 

האמריקנית שהזדהתה עם ישראל, נטו 
עם לאורך נשיאותם לנהל יחסים קרובים 

ישראל, גם בלי "עזרתם" של קבוצות לחץ 
כאלו או אחרות. בין אלו ניתן למנות את 
טרומן, ג'ונסון, רייגן, קלינטון ובוש הבן. 
אלו, כל אחד בתורו, הביטו על הסכסוך 

רבי במידה רבה מעיניים ע-הישראלי
 ישראליות.

 
ניתן לקבוע כי אלו מהם שהפעילו לחץ על 

נוי ישראל, עשו זאת לא מתוך שי
בתפיסתם את בעלת בריתם המזרח 
תיכונית, אלא דווקא בעקבות צעדים 
שנקטו ממשלות ישראל, דוגמת ההפצצות 
בעיראק ובלבנון בעידן רייגן או גרירת 
הרגליים בעיצומו של תהליך השלום 

 בעידן נתניהו.
 

במציאות שבה הנשיא האמריקני מוצא 
עצמו משפיע מבעבר על היחסים בין 

וזאת כאמור נוכח  ארה"ב לישראל,
הפגיעה בציר "המיוחד" של היחסים, 
הופכים נטיית ליבו והעדפתו של הנשיא 
למשמעותית. דוגמא טובה לכך היא 
הנשיא הנוכחי, ברק אובאמה, ששייך 

ליברלי אבל אינו שותף כלל -למחנה הניאו
ת ההזדהות האידיאלוגית עם לתחוש
 ישראל.

 
שיעורי התמיכה באובאמה עם כניסתו 

קיד, איפשרו לו לנקוט מדיניות לתפ
קשוחה יותר כלפי ישראל ואף להפעיל 
עליה לחץ בנושא רגיש כמו ההתנחלויות. 

הנשיא האמריקני יכול ללחוץ היום הרבה יותר מבעבר. צילום: הבית  -אובאמה עם נתניהו 
 הלבן

 
הפגיעה בציר היחסים המיוחדים הביאה גם לחיזוק מעמדו של 
הנשיא. בהיעדר אותם גורמים שחישקו נשיאים לאורך השנים מזה, 

הקרה ובהיעדר אותו מאזן כוחות מגביל שהתקיים במהלך המלחמה 
מזה, מרווח התמרון העומד לרשותו של נשיא אמריקני כיום במזרח 

 התיכון גדל לאין שיעור בהשוואה לעבר.
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לא רק שאובאמה לא שילם על כך מחיר 
פוליטי ויוזמתו לא סוכלה על ידי קבוצות 

ישראליות, אלא שהלחץ שהפעיל -לחץ פרו
היה אפקטיבי באופן כזה שהביא באופן 

בישראל להסכים  תקדימי ממשלה ימנית
 להפסקה זמנית של הבנייה בהתנחלויות.

 
גם ההתנגשות מול נתניהו מלמדת על 

ישראל  –נדבך נוסף ביחסים בין המדינות 
תתפשר ותסכים ליישר קו עם ארה"ב, כל 
עוד לא פוגעים הדברים, על פי תפיסת 
ההנהגה הישראלית, באינטרסים 
לאומיים. בתגובה לנאום אובאמה ממאי 

שבו שרטט את קווי המתאר השנה, 
להסכם עתידי, הביע נתניהו התנגדות 
ולשכתו אף פרסמה הודעה, על סף הגינוי, 

 יקני.לנאומו של הנשיא האמר
 

קבלת הפנים החמה לה זכה נתניהו 
בקונגרס לאחר הפגישה המתוחה בבית 
הלבן, המחישה גם לאובאמה כי תומכי 
ישראל בגבעת הקפיטול הינם עדיין כוח 

כיר בו. ביקורו בוועידת איפא"ק שיש לה
והזמן שהקדיש להבהיר את הצהרותיו 
הקודמות, יצרו את הרושם כאילו 
התקרב במידה רבה לעמדתו של נתניהו 

[5.] 
 

במבט לעתיד, ניתן להניח כי הנצחת דפוס 
זה של היחסים, ביחד עם תלותה 
הנמשכת של ישראל בארה"ב, בתחומי 

ן הכלכלה, הצבא והדיפלומטיה, תקטי
לתה של ישראל באופן משמעותי את יכו

 להדוף לחץ אמריקני.
 

כפי שראינו בעבר, אין זה אומר כי ישראל 
תציית לכל תכתיב אמריקני וסביר כי 
כשיגיעו הדברים לנושאים שממשלת 
ישראל תחשיב כקווים אדומים מבחינת 
האינטרס הלאומי שלה, היא תעדיף, 

ת עם ארה"ב על פני כבעבר, את ההתנגשו
 יתורים כאלו.ו
 

מבחינת האמריקנים, סביר כי הנשיאים 
הבאים יפעילו לחץ ביתר קלות על 
ישראל, אך יקפידו לשלב תמריצים 
חיוביים בנושאים הרגישים ביותר, כדרך 
להקל על ישראל לקבל את בקשות 

 ארה"ב.
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-, מלווה את המגמות המתהוות בזירה הגיאו2115אתר "סיקור ממוקד", שעלה לאוויר בדצמבר 

ה לשבחים , הפך האתר לירחון מקוון ייחודי בעברית. האתר זכ2117פוליטית בזמן אמת. בספטמבר 

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

 

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

 

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

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

 

מילה או יותר. יש לשלוח את  0,111מאמר לפרסום צריך להיות בהיקף של  איך להגיש מאמר?

לחודש יכנסו לגיליון החודש העוקב, מאמרים  05-המאמר בקובץ וורד. מאמרים שיתקבלו לפני ה

  לגיליון העוקב.נסו לחודש, יכ 05-שיתקבלו לאחר ה

 

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

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

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

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

 באתר סיקור ממוקד מבעל זכויות היוצרים 

 

 המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל מאמר שיוגש. 

 

 
 אלון לוין ויובל בוסתן              

editor@sikurmemukad.com 
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המדינה שביקשה בשנים טורקיה. 
האחרונות לשוב למזרח התיכון כמעצמה, 

שנה לערך לאחר שקיעתה של  011
מאנית. הדרך הטורקית האימפריה העות'

לעוצמה כללה התקרבות למדינות 
הרעה והחרפה של היחסים  ,ערביות

, צמיחה לשעבר עם ישראל האסטרטגיים
כלכלית מרשימה ותחילתה של הפניית 

 עורף למערב.
 

לצד הפעולות הטורקיות, אירעו מספר 
אירועים שהקלו על טורקיה לנסות 
ולתפוס עמדת הנהגה באזור. נפילת 

של סדאם חוסיין השאירה משטרו 
במזרח התיכון מעצמה צבאית ערבית 
אחת בדמותה של מצרים, אך זו תחת 
הנהגתו של הנשיא לשעבר מובארק כבר 
לא יכלה לטעון להובלת מדינות האזור. 
יציאתם המתוכננת של האמריקנים יצרה 
את הציפייה שלא תהיה מעצמה זרה 
באזור וכך נותר המאבק על ההגמוניה בין 

רקים והאיראנים, שהחלו לחלק הטו
ביניהן את המזרח התיכון לאזורי השפעה 

 [.0נפרדים ]
 

בתהליך הזה הפכו סוריה ולבנון למדינות 
החיץ בין שתי המעצמות האזוריות, ובכך 
ליעד בולט להשפעה מצד שתיהן. ערב 
המהפכות במזרח התיכון, נהנתה סוריה 
מיחסים קרובים הן עם איראן והן עם 

אמנם החלה מגמה שבה טורקיה. 
הסורים ביקשו להתקרב יותר אל 
הטורקים על חשבון האיראנים, אך בסך 
הכל המשטר הסורי נשען במידה רבה על 

 שתי המדינות. 
 

ההתקוממות נגד משטרו של אסד חידדה 
את עובדת היות סוריה מדינת חיץ. בתוך 
זמן קצר יחסית, כשהחלו להגיע ידיעות 

ורי במפגינים בדבר טבח שעורך הצבא הס
במספר מוקדים במדינה, הפך ארדואן 
לאחד ממובילי הביקורת נגד משטרו של 
אסד. הטורקים פתחו מחנות פליטים 
עבור סורים שביקשו לברוח מאזורי 
הדיכוי, ותעמולה נגד הנשיא הסורי 
נוהלה מאיסטנבול. הטורקים גם ניסו 
לתווך כדי להביא לעזיבתו השקטה של 

ם על רוב הדיכוי מאהר אסד, מי שחתו
 הצבאי, ואף של בשאר עצמו. 

 

העימות בין סוריה לטורקיה החל בשלב 
מסוים לאיים להפוך להתנגשות צבאית, 
חרף הנחיתות הבולטת של הסורים, גם 
בימים כתיקונם. כוחות משני הצדדים 
התקרבו לגבול המשותף והמתיחות 
באזור גאתה. איראן מצדה עברה לאיים 

על ישראל לבל יחשבו  הן על טורקיה והן
 לנסות ולהתערב בנעשה בסוריה.

 
עבור הטורקים, הברית עם סוריה, 
שהעניקה פתח לעולם הערבי במזרח 
התיכון )לצד ההתרחקות מישראל(, וכן 
שהביאה לפתרון סוגיית חבל האטאי 
)אלכסנדריה( הפכה לנטל מרגע שהמשטר 
הסורי פעל לדכא בברוטאליות את העם 

הרשמיים העומדים על הסורי. המספרים 
הרוגים נחשבים לשמרניים  0,511-2,111

מאוד, אך גם כך מביכים את ראש 
הממשלה הטורקי ארדואן, שלאחר 

, אמר לישראל 2101אירועי המשט במאי 
"לא תרצח" בנסותו לתפוס בעמדה 

 מוסרית.
 

 ארדואן והאחים המוסלמים
 

בעוד שהאינטרס הטורקי הוא לשמור על 
סוריה כמדינה, הרי  קשרים קרובים עם

עלווי הפך לבעייתי עבור -שהמשטר הסורי
טורקיה. מפלגתו של ארדואן, מפלגת 
הפיתוח והצדק, קרובה מבחינות רבות 
לתפיסת העולם של האחים המוסלמים, 
מבית מדרשו של חסן אל בנה. כמו חסן 
אל בנה, גם מפלגה זו מאמינה בצורך 

 לאמץ רפורמות דמוקרטיות נרחבות.
 

חסן אל בנה האמין  –היא טקטית  הסיבה
כי המוסלמים צריכים להיחשף אל הדת 
ואז באופן טבעי הם יבחרו בה. מאחר 
שהמשטרים במדינות המוסלמיות 
דכאנים, וזה כולל את המשטרים 
החילוניים, התפיסה היא שיש לבצע 
שינויים במשטר לכיוון דמוקרטי באופן 
שיאפשר להביא את בשורת האסלאם 

ים יותר. תפיסה אחרת היא לחוגים רחב
חברתית, ואכן ניתן -התפיסה הסוציאלית

לראות גם בטורקיה כיצד עיקר התמיכה 
 בארדואן מגיעה מהשכבות החלשות.

 
דוגמא נוספת ליישום הִמשנה הזו ניתן 

ברצועת עזה,  2116-2117-היה לראות ב
עת עלתה מפלגת החמאס לשלטון 

באמצעות הבחירות הדמוקרטיות ביותר 
עולם הערבי אי פעם, כשהיא נישאת על ב

גלי תמיכה מצד ההמונים בזכות מפעלי 
באופן צדקה שהקימה, ואז מחסלת 

 שיטתי את האופוזיציה נגדה.
 

גם מפלגת הפיתוח והצדק כמעט שסיימה 
 –להשתלט על מוקדי הכוח החילוניים 

הצבא, הנשיא, בתי המשפט והעיתונות, 
והיא עשתה זאת באמצעות רפורמות 

 –דמוקרטיות. הקשר אינו נסיבתי 
ארדואן תומך בפעילות האחים 
המוסלמים ובתנועות דומות לתנועה זו, 
ובעל קשרים טובים עם החמאס, מעין 

 מפלגת בת של האחים המוסלמים. 
 
 

בעוד שהאינטרס הטורקי הוא 

לשמור על קשרים קרובים עם 

סוריה כמדינה, הרי שהמשטר 

ור עלווי הפך לבעייתי עב-הסורי

טורקיה. מפלגתו של ארדואן, 

מפלגת הפיתוח והצדק, קרובה 

מבחינות רבות לתפיסת העולם של 

למים, מבית מדרשו האחים המוס

 של חסן אל בנה.

 
אחת הקבוצות החזקות בהתקוממות נגד 
משטרו של אסד היא תנועת האחים 
המוסלמית הסורית, שדוכאה בתחילת 

על ידי חאפז ורפעת אסד  81-שנות ה
סלו רבבות בני אדם בחמה שחי

ובמקומות אחרים. עלייתו של משטר 
סוני בעל פרופיל דתי בסוריה במקומו של 
המשטר העלווי, הוא חלום רטוב עבור 

הדבר יביא להחלשת ההשפעה  –ארדואן 
האיראנית במזרח התיכון, סוריה תהווה 
חיץ יציב יותר בין טורקיה לאיראן ובלם 
לניסיונות התפשטות ההשפעה 

יראנית. התפתחות זו תוביל בסופו של הא
 דבר זה יוביל להחלשת החיזבאללה.

 
בהקשר זה ראוי לציין את ההתקדמות 
הפתאומית בחקירת רצח ראש ממשלת 
לבנון לשעבר רפיק אל חרירי, שהובילה 
להפניית אצבע מאשימה כלפי 
החיזבאללה וכבר עומדת בפני הגשת 
כתבי אישום נגד בכירים בארגון, אחרי 

ים של גרירת רגליים בלתי נגמרת. שנ
החיזבאללה רואה בניסיונות להאשימו 
הכרזת מלחמה עליו, מאחר שפועל יוצא 
מהרשעתו במעורבות בחיסול ראש 
הממשלה הסוני הפופולרי, הוא הגברת 
המתחים בין הסונים והשיעים ובין 
השיעים ועדות נוספות בלבנון, ומכאן 

 ארדואן מאס באסד
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
יותר מחצי שנה מאז החל גל המהפכות לשטוף את המזרח התיכון, 
והשלכותיו מוסיפות להתברר. ארדואן שניצח שוב בבחירות, כבר לא 

ר מדברים ממהר כבשנים האחרונות להתנגח בישראל והוא מוטרד יות
מלחמת ההתשה המתפתחת בתוך סוריה,  -הקרובים יותר לגבולותיו 

מאיימת להביא להתנגשות ישירה של משטר אסד עם טורקיה, ולהחרפה 
 ביחסים בין זו האחרונה לאיראן.
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 הדרך לאכיפת החלטות מועצת הביטחון
 לפירוק החיזבאללה מנשקו, קצרה.

 
החיזבאללה, ככוח המגן של השיעים, לא 
יכול להרשות לעצמו להתפרק מנשקו. 
בעבר, יכל לתקוף את ישראל ולהוכיח את 
חיוניותו. כיום מצבו של החיזבאללה הוא 

נסראללה נמצא  -הקשה בתולדותיו 
בבונקר כבר חמש שנים; עימאד מורנייה, 

הפעילות של  המוח המבצעי מאחורי
הארגון חוסל; איראן מתקשה להעביר 
כספים מאחר שהיא עצמה מצויה במשבר 
כלכלי ובתוך סחרור של מאבק כוחות 
פנימי בצמרת, וזאת על רקע משטר 
הסנקציות נגדה; סוריה, החברה 
הוותיקה שאיפשרה העברות של נשק 
ומימון דרכה אל החיזבאללה, כבר לא 

 יכולה לעזור לעצמה.
 

משטרי בסוריה לטובת הסונים, שינוי 
פירושו במהרה שינוי משטרי גם בלבנון, 
אפילו אם הדבר יהיה כרוך בפלישה 
סורית בשלב מסוים. כפי שהעלווים לא 
יוותרו על השלטון בלי לשפוך נהרות של 
דם, גם החיזבאללה יילחם על עמדתו. 
עבור איראן, נפילת סוריה היא עצירת 

. סוריה התפשטותה בתוך העולם הערבי
נהנית ממעמד מרכזי מבחינה היסטורית 

בעולם הערבי, ולכן הייתה ל"פרס" עבור 
 מעצמות זרות רבות במרוצת השנים.

 
השפעתה על הנעשה בלבנון הופכת אותה 
לעיסקת חבילה. בנוסף, הסורים תומכים 
פעילים במספר רב של ארגוני טרור, 
חלקם קשורים לטהרן בקשרים עבותים, 

המסיבי לחיזבאללה. חוץ מהחיבור 
מפקדות של ארגוני  00בדמשק יושבות 

טרור, ועל פי דיווחים חלק מהמפקדות 
החלו להיסגר ולתור אחר בירה ערבית 
חלופית. עבור המשטר האיראני מדובר 
במצב בלתי נסבל, והם עשויים להגביר 
את המעורבות שלהם בניסיונות להציל 

 את בשאר אסד.
 

לווי ישרוד יש להניח שאף אם המשטר הע
עוד כמה שנים, משפחת אסד או לכל 
הפחות בשאר אל אסד, יצטרכו לוותר על 

זהו המפתח  -הכסא בתקופה הקרובה 
להארכת זמן השלטון של העלווים על 
סוריה, והאופציה הזאת תהיה חייבת 

 להיבחן הן בקרב העלווים והן באיראן.
 

לכן, תסריט שבו מעורבים מספר צבאות 
תרחש בסוריה ובלבנון אינו וארגונים במ

קלוש. מבחינת ישראל, הגבול אמור 
להישאר שקט והסבירות לזליגה של 
האירועים לתוך ישראל היא נמוכה, אם 

כי כמובן שבמציאות שבה "משחקים על 
כל הקופה", יכול להיווצר ניסיון לעירובה 

 של ישראל בלחימה. 
 

 הבחירות בטורקיה והמשט שלא שט
 

הקדיש את מרב מרצו ארדואן, שביקש ל
להשתלטותה של התפיסה האסלאמית 

חילונית, נאלץ -בטורקיה במכאליסטית
אם כן לעסוק בסוגיות ביטחוניות קשות 
וביניהן המתרחש בסוריה, זרם הפליטים 
כתוצאה מכך, התקפות נאט"ו בלוב 
והנסיגה האמריקנית מהאזור. אירועים 

אך גם אלו מספקים עבורו הזדמנויות 
 אתגרים.

 
ניצחונו השלישי בבחירות התקבל עם 
טעם מסוים של החמצה לאור העובדה כי 
מספר ציריו בפרלמנט הטורקי הצטמצם 
ולמפלגתו של ארדואן אין בלוק 
"חוקתי", זאת אומרת שני שלישים 
מהפרלמנט שיאפשרו לו לבצע שינויים 
חוקתיים בלי להידרש למשאלי עם. עם 
זאת, העובדה כי הישג שכזה נחשב 

מצה רק מעידה על העוצמה שצברה כהח
 המפלגה מאז תחילת העשור הקודם. 

 
קודם לבחירות כבר נודע כי הטורקים 

 2100מעוניינים לדחות את יציאת משט 

 מוכן להתנגשות עם סוריה. צילום: הבית הלבן -ארדואן )עם אובאמה( 
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לעזה, לאחר ששנה לפני כן היא עמדה 
מאחורי קיום משט המרמרה והחרפת 
המשבר הדיפלומטי שבעקבותיו. לאחר 
הבחירות משיכת ידיה של טורקיה 

ט הפכה לעובדה מוגמרת, מהמש
והטורקים אף החלו לשלוח רמזים 
ואינדיקציות שהם מעוניינים בסיום 
המשבר, למרות שהמשיכו בדרישתם 

 להתנצלות מישראל.
 

כמה סיבות חברו לשינוי בעמדה 
ראשית, השינויים הדרמטיים  -הטורקית 

במזרח התיכון לא הותירו כמעט אף 
ת מדינה ערבית הראויה להיקרא בת ברי

-לטורקיה, למעט אולי סעודיה הפרו
מערבית. שנית, הטורקים מעוניינים כיום 
בשינוי המשטר בסוריה וישראל עשויה 
להיות גורם בתהליך, גם אם אין כוונה 
שכזו בירושלים. עצם הנוכחות הצבאית 
הישראלית המאיימת מדרום לסוריה, 
מאלצת את הסורים להותיר כוחות צבא 

שראלי. עובדה זו כדי לקדם מחטף צבאי י
בעצמה תקל על הטורקים אם המצב 

 טורקי יתלהט.-הביטחוני בגבול הסורי
 

שלישית, הברית הישראלית עם יוון 
ומדינות נוספות בבלקן גורמת לטורקים 
לאכול למעשה תבשיל דומה לתבשיל 
שביקשו להכין לישראל. הטורקים 
שביטלו את הצורך בויזה הן עבור 

עבור הירדנים, הסורים והלבנונים והן 
ביקשו להרחיב את השפעתם סביב 
גבולותיה של ישראל. הברית הישראלית 
בדרום אירופה, שכבר הוכיחה עצמה 

, יוצרת אתגר עבור 2100במאבק במשט 
הטורקים, שלא ויתרו לגמרי על הקשרים 

עם אירופה ועל החלומות להצטרף 
 לאיחוד.

 
ישראל מצדה מעוניינת לשוב ולקשור 

רקיה. לובי התעשיות קשרים עם טו
הביטחוניות, לצד גורמים רבים במערכת 
הפוליטית, בעיקר בקדימה ובמפלגת 
עצמאות, לוחצים לחידוש היחסים עם 
הטורקים. ראש הממשלה נתניהו מעוניין 
עקרונית בחידוש היחסים, אך דוחה את 
דרישת ההתנצלות הטורקית. שר החוץ 
ליברמן הוא הגורם החזק מימין המעוניין 

 עכב את השבת היחסים לסדרם.ל
 

המהלך אליו יצאה טורקיה לאחר מבצע 
עופרת יצוקה, שכלל יצירת משבר מדיני 
עם ישראל לצד התקרבות למדינות 
הרדיקליות במזרח התיכון, התפוצץ 
במידה רבה בפרצופה. שנה לאחר המשט, 
קיבלו האו"ם וגורמים בינלאומיים 
אחרים את גרסת ישראל כמעט במלואה, 

ט הטלת האחריות על שימוש בכוח למע
מופרז, שבא לידי ביטוי במותם של 
תשעה. טורקיה הצטיירה כמי שבחשה 
מאורי הקלעים ודחפה לקיומו של משט 
לא חוקי שלישראל הייתה זכות מלאה 

 לעצור אותו
 

המדינות אליהן התקרבה טורקיה 
סוריה,  -נמצאות במערבולות פנימיות 
, נמצאות לבנון, ירדן, איראן ואחרות

תחת עננת אי ודאות גדולה. גם 
כשתתבהר התמונה, הן תצטרכנה ללקק 
את הפצעים עוד שנים לא מעטות. 
בינתיים, המשבר הכלכלי באירופה 
ממשיך להרחיק את טורקיה מהחלום 

שלה להצטרף לאיחוד האירופי, יחסי 
האמריקנים עם טורקיה אף הם לא 
מצויים בירח דבש, לנוכח היחס הטורקי 

 שראל. לי
 

בעמדה זו, עומדת טורקיה להמשיך 
במאבק עם איראן, כששדה הקרב כרגע 
הוא סוריה וייתכן שאף כורדיסטן. 
נוכחותה ויציבותה של ישראל באזור, 
תשמש כפקטור בלחצים המופעלים על 
משטרו של אסד ועל החיזבאללה, בעוד 
שישראל עצמה תביט בדרך כלל על 

 המתרחש מהצד.
 
  

 הערות
 

וד על המאבק המסתמן במאמר "לייצב את . ע1

של סיקור  2011ארץ הארזים", בגיליון ינואר 

 ממוקד

 ה? צילום: בלוג הנשיאמתכונן למערכה מול טורקי –אחמדיניג'אד  
 

עבור איראן, נפילת סוריה היא עצירת התפשטותה בתוך העולם 
הערבי. סוריה נהנית ממעמד מרכזי מבחינה היסטורית בעולם הערבי, 

 ולכן הייתה ל"פרס" עבור מעצמות זרות רבות במרוצת השנים.
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המערכת הפוליטית בישראל נמצאת כיום 
בתקופה אותה ניתן לכנות כ"שקט שלפני 
הסערה". הקואליציה יציבה אך רוחשת 
ובאופוזיציה כמו באופוזיציה, חולמים על 

 54 בחירות. האופוזיציה מונה אמנם
מנדטים, אך היא רחוקה מלפעול כגוף 
אחד מול הקואליציה. מפלגת העבודה 
מנסה לבחור מנהיג חדש ובינתיים 
פעילותה די משותקת; המפלגות הערביות 

-עוד מנסות לעכל את השינויים הגיאו
פוליטיים הדרמטיים באזור ואת 
ההשלכות עבורם; מהעבר השני של 
 המתרס הפוליטי מצוי האיחוד הלאומי
שבוודאי לא ישתף פעולה עם מפלגות 
שמאל כדי להפיל את הממשלה ומפלגת 
קדימה שעדיין מחפשת את מיקומה על 

 הציר הפוליטי.
 

ברור שכדי להשיג רוב לפיזור הכנסת יש 
צורך בלפרק את הקואליציה, משמע 
למצוא עילה מתאימה למשבר 
קואליציוני. במציאות הנוכחית, כשנתוני 

פעם, כשהשקט הכלכלה טובים מאי 
הביטחוני נשמר לפי שעה אך יש חשש 
מחידוש האינתיפאדה, וכשהציבור מנהל 

חברתי בלי שאף מפלגה -מאבק צרכני
תגזור קופון על כך, יהיה קשה מאוד 

 למצוא סיבה טובה למשבר.
 

מושב הקיץ יסתיים בעוד חודש לערך, 
והוא צפוי לעבור ללא דרמות מיוחדות. 

להיות סוער. מנגד, מושב החורף צפוי 
הוא יתחיל אחרי החגים בסוף אוקטובר, 
ואחרי ספטמבר שצפוי להיות חודש 
דרמטי ביחסים עם הפלשתינים, בין אם 

ה ובין אם יצאו יבחרו להכריז על מדינ
 לאינתיפאדה חדשה.

 
ראש הממשלה נתניהו, שכבר השמיע 
בוושינגטון עמדות מדיניות הקרובות 

שר יותר לקדימה ולמפלגת העבודה מא
לשותפותיו לקואליציה, יעמוד בפני 
לחצים לבצע מהלכים מול הפלשתינים, 

בעלי פוטנציאל לערער את שיהיו 
 לכידותה.

 
לפיכך, אם נוטלים בחשבון כמה חודשים 
להתארגנות, אפשר להמר כרגע על 

מרץ כמועד אפשרי לבחירות, -פברואר
בדיוק שלוש שנים מהבחירות הקודמות. 

גם את מושב  אם הקואליציה תשרוד
החורף, ייערכו הבחירות בקיץ. בכל אופן, 

 2103-הסבירות שהקואליציה תגיע ל
 קלושה ביותר.

 
אבל ספטמבר עוד נראה רחוק. לפי שעה, 
הקואליציה של נתניהו נהנית מיציבות, 
משקט ביטחוני יחסי, מפריחה כלכלית 
ומאופוזיציה חלשה אף אם ראש 
הממשלה עצמו נתון לביקורת אדירה 

המנדטים התומכים  66מצד התקשורת. 
כרגע בנתניהו, נחשבים לנאמנים, אם כי 
ככל שריח הבחירות יהיה חריף יותר כך 
עשויים שותפיו הקואליציוניים של 
נתניהו לייצר משברים כדי להרוויח 

 נקודות בדעת הקהל. 
 

מעניין לעמוד על כך כי למרות הסערה 
המתחוללת סביב מחירי הקוטג' ולמרות 

גיעה בשכבות החלשות, לא ניסו בש"ס הפ
ליטול את המושכות ולהנהיג משבר 
פוליטי. משבר כזה, אם יתחולל, יהווה 
אינדיקציה לכך שבש"ס מעוניינים 
בבחירות, אולי בניסיון להרוויח סיבוב 
נוסף בשיא הכוח לפני שאריה דרעי יחזור 
וינסה וימשוך אליו חלק מהקולות. כך או 

פלגה אחרת, פרישתה של המ
מהקואליציה תהפוך את ניהול 

 הקואליציה לבלתי אפשרית כמעט. 
 

האפשרות היחידה שתהיה לנתניהו היא 
להציע למפלגת קדימה שותפות אולם די 
ברור כי בקדימה מעונינים בבחירות. 
לפיכך, ניתן לומר במידה רבה ובעיקר 
לאחר הפיצול במפלגת העבודה שעוד 
 נשוב אליו, כי מפתח קביעת מועד
הבחירות הוא בידי ש"ס, ולא בפעם 

 הראשונה. 
 

גם מפלגות אחרות בקואליציה 
מתארגנות לקראת בחירות. תנועת 
המפד"ל המיוצגת בכנסת על ידי הבית 
היהודי כבר ארגנה כנס פוליטי לפעיליה 
שבו החליטה כי תקיים מפקד, פריימריס 
ותשאף לחבור לאיחוד הלאומי לבחירות 

ה משותפת של הקרובות במסגרת רשימ
 הציונות הדתית. 

 
ההתפתחויות הפוליטיות במפלגות 

 השונות
 

למרות שלעתים זה נשמע שחוק, 
התהפוכות שעברו על המזרח התיכון מאז 
הבחירות האחרונות בישראל, היו 
מהדרמטיות ביותר שידע האזור מאז 

קמה מדינת ישראל. כללי המשחק שונו 
 מספר פעמים, ועל כן כדאי לבחון כמאזן
ביניים היכן עומדות המפלגות נכון 

 לכתיבת שורות אלה.
 

הליכוד כמפלגת שלטון, מוצא עצמו חזק 
, 2119-יותר מבחינה פוליטית בהשוואה ל

למרות שחלקים רבים בציבור התרחקו 
ממנו בשנים אלה. בימין יש כאלו 
הזועמים עדיין על הקפאת הבנייה ועל 
שורה של החלטות מדיניות ופוליטיות 

-ן הם תופסים כשמאלניות או אנטיאות
דתיות, כגון נאומו של נתניהו 

 באוניברסיטת בר אילן.
 
 

ברור שכדי להשיג רוב לפיזור 

הכנסת יש צורך בלפרק את 

הקואליציה, משמע למצוא עילה 

מתאימה למשבר קואליציוני. 

במציאות הנוכחית, כשנתוני 

הכלכלה טובים מאי פעם, 

 כשהשקט הביטחוני נשמר לפי

שעה אך יש חשש מחידוש 

האינתיפאדה, וכשהציבור מנהל 

חברתי בלי שאף -מאבק צרכני

מפלגה תגזור קופון על כך, יהיה 

 קשה למצוא סיבה טובה למשבר.

 
 

בכל המרחב הפוליטי המשתרע משמאל 
לליכוד, קשה למצוא גורם שאינו תוקף 
את נתניהו ומדיניות ממשלתו, זולת 
 מפלגת העצמאות שהקים ברק.

המזהירים בשמאל תוקפים את נתניהו 
בעיקר על הקיפאון בשיחות השלום 
והירידה בסבירות להסכם, מצב עניינים 
הנתפס במרחב הפוליטי הזה כסכנה 

 לאינטרסים הלאומיים של ישראל. 

 בישראל 2102לקראת בחירות 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
נראה כי מדינת ישראל עומדת בפני בחירות  אם לא תהיה הפתעה,
. כבר כיום קוראים 2117שנים לאחר בחירות  1-בתחילת השנה הבאה, כ

גורמים באופוזיציה לפיזור הכנסת, ובמפלגות כבר מתחילים להיערך 
 להתמודדויות הפנימיות.

המפתח להקדמת הבחירות  -אלי ישי 
שוב בידיים של ש"ס? צילום: עירא 

 אבראמוב
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עובדה שגלעד שליט טרם חזר מביאה ה
אף היא לביקורת על נתניהו, בעיקר 
מהשמאל. למרות זאת, מהסקרים 
האחרונים עולה כי לליכוד סיכוי להגדיל 
את כוחו לעומת הבחירות הקודמת. 
במצב עניינים כזה, ייתכן ונתניהו יתפתה 
להקדים את הבחירות במטרה לחזק את 

 מעמדו.
 

לכל אורך  מפלגת קדימה מצאה עצמה
הקדנציה באופוזיציה, בשל החלטתה 
האסטרטגית של העומדים בראשה וציפי 
לבני בפרט, שלא להיכנס לממשלה, אלא 
אם תאמץ את עמדותיה המדיניות של 
קדימה ותעניק לה שותפות מלאה. נראה 
כי קדימה הגיעה לפי שעה למיצוי מאגר 
המנדטים הפוטנציאלי שלה. הפיצול 

אותה שמאלה  במפלגת העבודה דחק
במפה הפוליטית הישראלית, ובכך סומן 

 .גבול עבור קדימה
 

קדימה תחת הנהגתה של לבני הפכה 
למפלגה המזוהה יותר עם השמאל מאשר 
תחת הנהגתם של שרון ואולמרט, ועל כן 

-תתקשה להשיג מנדטים מהימין כמו ב
. בהקשר זה יש להניח כי למועמד 2116

 כמו שאול מופז, הנהנה מהילה
ביטחוניסטית, יש סיכוי טוב יותר להביא 
קולות מהימין, ועל כן עשויה לבני למצוא 
עצמה בבעיה בפריימריס הקרובים של 

 המפלגה.
 

ישראל ביתנו, המנצחת הגדולה של 
, היא אולי האחרונה שרוצה 2119בחירות 

בחירות. ליברמן הגיע לתפקיד שר החוץ 
והשפיע רבות על מדיניות החוץ 

שנים האחרונות, לטובה הישראלית ב
ולרעה. הוא עשוי בהחלט למצוא עצמו 

, 2102באותה עמדה גם לאחר בחירות 
ועל כן הליכה לבחירות מבחינת המפלגה 
היא מיותרת כרגע. גם השרים האחרים 
של ישראל ביתנו קרובים ללב העשייה 
הפוליטית, ועל כן לא ממהרים במפלגה 

 לזרז את הבחירות.
 

חירות יזיקו אין הדבר אומר שהב
על פי הסקרים  –למפלגתו של ליברמן 

ישראל ביתנו עשויה להתחזק עוד ובכל 
מקרה תשמש כשותפה בכירה וכלשון 
מאזניים, אלא אם הליכוד וקדימה יקימו 
ממשלת אחדות. רמז מטרים אולי הוא 
ההצהרה של המפלגה כי תגרום למשבר 
קואליציוני על רקע התוכנית להעלות את 

 .67-של נשים לגיל הפרישה 
 

מפלגת העבודה היא זו שעברה את 
האירוע הדרמטי ביותר מבחינה פוליטית 
בכנסת הנוכחית, כתוצאה ישירה של שפל 
המנדטים אותם השיגה בבחירות 

 –האחרונות. הפיצול שלה לשתי סיעות 
העצמאות בהנהגתו של אהוד ברק היא 
 החדשה, ייצר כמה תהליכים במקביל. 

של נתניהו התכווצה  ראשית, הקואליציה

, אך ללא אופוזיציה 66-מנדטים ל 74-מ
בתוך הקואליציה. תהליך זה מקל על 
הקואליציה מבחינה תדמיתית כי הוא 
מציג אותה כחזקה, בניגוד לתקופה שבה 
שימוש רוב חברי מפלגת העבודה 
כאופוזיציה קולנית. שנית, העובדה כי 
ברק תלוי בנתניהו יותר מאשר נתניהו 

ח"כים נאמנים  5ו, הבטיחה תלוי ב
לנתניהו שאף ממתנים את התדמית 

 הימנית של הקואליציה.
 

לאחרונה נטען כי סיעת העצמאות תיבלע 
בתוך הליכוד, ועניין זה עוד ייבחן 
בחודשים הקרובים בעת שהליכוד יבקש 
לגבש רשימה לקראת הבחירות. יש להניח 
כי אם ברק ינסה לרוץ לבד, הוא לא 

ז החסימה ואם ינסה יעבור את אחו
להתמודד בליכוד ייכשל גם כן. השיריון 
שלו ושל חבריו לסיעה יעמוד למבחן חברי 
הליכוד, וייתכן שברק ימצא עצמו מחוץ 

 לפוליטיקה בפעם השנייה.
 

בש"ס בוחנים את ההמולה סביב חזרתו 
האפשרית של אריה דרעי לפוליטיקה. 
כמות אדירה של ספקולציות כבר נזרקה 

וויר באשר למתווה שבו יבחר לחלל הא
דרעי לשוב לפוליטיקה. כך למשל בסקר 
של העיתון גלובס מסוף יוני, זוכה דרעי 

יותר מלמפלגת האם שלו.  2מנדטים,  8-ל
ייתכן שבסופו של דבר ההר יוליד עכבר 
וההשפעה של דרעי תהיה מינורית אם 
בכלל. לפי שעה, "מפלגת דרעי" היא עדיין 

להתייחס לש"ס בלי  ספקולציה ועל כן יש
 ליטול בחשבון את דרעי.

 
שנים בקואליציה  3המפלגה פועלת כבר 

ובניגוד להערכות מוקדמות אף הסתדרה 
לא רע עם ישראל ביתנו. בתחילת מושב 
הכנסת הנוכחי איימו בש"ס כי משבר 
הדיור יוביל למשבר קואליציוני, אולם 
בינתיים באה פרשת הקוטג' ושאר עלויות 

, ותפסו את המרחב החברתי מחיה יקרות
למשך כמה שבועות גם בלי העזרה של 
ש"ס. כשהסערה הזו תשכך, יחפשו בש"ס 
ליזום משבר משלהם, למשל בסוגיית 
הדיור, על מנת לחזק את הדימוי החברתי 
של המפלגה. מאחר שמפתח הבחירות 
מצוי כפי שהוזכר במידה רבה בידי 
המפלגה, משבר קואליציוני בסוגיית 

עשוי להוות סיבה להקדמת הדיור 
 הבחירות.

 
ביהדות התורה מקווים להתחזק במנדט 
בבחירות הקרובות. ייתכן שלקראת 
הבחירות הם ייטלו חלק במאבק על 
דמותה הדתית של המדינה כדי לקרוץ 
לציבור הבוחרים, אם כי קהל המצביעים 
של יהדות התורה נחשב בדרך כלל לקהל 

 השבוי ביותר.
 

קווים לאיחוד שתי בציונות הדתית מ
המפלגות, בעיקר לאור אחוז החסימה 
שעשוי למנוע מכמה מפלגות קטנות 
מלהיכנס לכנסת. גם במרצ צריכים 
לקחת בחשבון את עניין אחוז החסימה, 

 האם תצלח את הבחירות המקדימות בקדימה? צילום: סנדי טפרסון -בני לי
 

קדימה תחת הנהגתה של לבני הפכה למפלגה המזוהה יותר עם 
השמאל מאשר תחת הנהגתם של שרון ואולמרט, ועל כן תתקשה 

. בהקשר זה יש להניח כי למועמד 2119-להשיג מנדטים מהימין כמו ב
טחוניסטית, יש סיכוי טוב יותר כמו שאול מופז, הנהנה מהילה בי

להביא קולות מהימין, ועל כן עשויה לבני למצוא עצמה בבעיה 
 בפריימריס הקרובים של המפלגה.
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וייתכן שיבחנו הצטרפות לרשימה אחרת, 
כשכרגע השותפה שבאה בחשבון היא 

 כמובן מפלגת העבודה.
 

 סערה במגזר הערבי
 

בי המבוכה רבה. האירועים במגזר הער
הדרמטיים שעברו על העולם הערבי בכלל 
ועל ערביי ישראל בפרט, יצרו ערפל אדיר 
באשר לתחושות בציבור הערבי ולמה 
שיתרחש בבחירות. רוב הסוקרים נוהגים 
בשמרנות וכוללים את שלוש המפלגות 

 01-00ניקים להן כמקשה אחת ומע
 מנדטים בבחירות.

 
וחרים הערבים בכלל האמת היא שרוב הב

לא מציינים מפלגה ולכן לא ניתן לפלח 
אותם מבחינת דפוסי הצבעה ואף לא ניתן 
לדעת בכמה מנדטים באופן מצרפי יזכו 
המפלגות. גם העובדה כי אחוז החסימה 
קרוב יחסית למפלגות אלה, עשויה לשחק 
תפקיד, אם כי בבחירות הקודמות 
התמודדו בנפרד שלוש המפלגות וזכו 

 כנס לכנסת בנוחות יחסית.להי
 

מפלגת בל"ד איבדה את המנהיג 
הכריזמטי שלה עזמי בשארה, שנמלט 
מישראל מאימת הדין, בשל חשד 
לעבירות נגד ביטחון המדינה. בשארה 
מתפרנס לו כיום כפרשן מבוקש באל 
ג'זירה, ובארץ בולטים שני חברי מפלגה 

ד"ר ג'מאל זחאלקה וחנין  –אחרים 
 זועבי.

 
תחת הנהגתו של בשארה זכתה  אם בל"ד

לכותרות בשל אמירות מאתגרות מצדו, 

או בשל ביקוריו וביקור חבריו בדמשק, 
הרי שזועבי לקחה את העניינים שלב אחד 
קדימה והשתתפה במשט לעזה במה 
שנתפס על ידי רוב הציבור כפעולה עוינת 
נגד המדינה ונגד החברה היהודית. 
העימות של זחאלקה עם דן מרגלית 
בטלוויזיה, שבו הגן זחאלקה בלהט על 
קשריו עם החמאס ויצא בזעם מהאולפן 
כשמרגלית צועק אחריו שאין הוא בעד 
שתי מדינות לשני עמים אלא הוא לוטש 
עיניו גם לתחומי הקו הירוק, הרחיק את 
בל"ד מרחק נוסף מהציבור היהודי. 
מבחינת כמה מצביעים של המפלגה 

רחיקה שהעריצו את בשארה, ייתכן שה
 מרחק רב מדי.

 
מפלגת חד"ש היא עדיין המפלגה הגדולה 
ביותר בציבור הערבי ונהנית מפופולריות 
בקרב השמאל הרדיקלי היהודי, לא מעט 
בזכותו של ח"כ דב חנין, שזכה לתמיכה 
רבה כשניסה להתמודד לראשות עיריית 

 .2119תל אביב קודם לבחירות 
 

 תע"ל שהיא שילוב של הפלג-סיעת רע"ם
הדרומי של התנועה האסלאמית עם ד"ר 
אחמד טיבי, היא המפלגה השלישית 
במגזר הערבי. בניגוד לחד"ש שלה גם 
בוחרים יהודים ולבל"ד שלה גם בוחרים 

תע"ל שואבת את כל כוחה -נוצרים, רע"ם
בקרב האוכלוסייה המוסלמית, בעיקר 

 בנגב ובמשולש. 
 

ההתרחשויות בעולם הערבי הובילו 
מעט נגד חברי הכנסת. זכר לביקורת לא 

ביקוריהם אצל מנהיג לוב מועמר קדאפי 
ונשיא סוריה בשאר אל אסד, ביקורים 

עליהם הגנו חברי הכנסת הערבים אל מול 
ביקורת ציבורית, הציגו אותם בצורה 
מביכה ביותר כשהחלו להיוודע ממדי 
ההרס שזרעו השניים בקרב עמיהם, כולל 

כים אלפי הרוגים מתחילת השנה. הח"
אמנם גינו את קדאפי, אך הגינוי הזה 
נתפס בדרך כלל כמס שפתיים ולא 

 כהכאה על חטא.
 

לא רק הביקורים העמידו את ההנהגה 
עצם הרעיון  –הפוליטית הערבית בבעיה 

שבמסגרתו יצאו צעירי העולם הערבי כדי 
להיפטר מההנהגות הוותיקות מאלצת 
את הח"כים הערבים לבחון מחדש את 

מעברו המזרחי של הקו הירוק  מעשיהם.
המסקנות מהאירועים בעולם הערבי כפו 
על הפת"ח והחמאס לחתום על הסכם 
פיוס שאין בכוונת איש למלא, ושאחת 
המטרות שלו הייתה להשיג שקט ציבורי 

 בתקופה הזו.
 

מאמר שהתפרסם באתר בשם "דילמת 
, עסק בתהליכי 2117ערביי ישראל" ביולי 

ת בישראל ובמזרח השינוי בחברה הערבי
התיכון בכלל. היה זה כמובן יותר משלוש 
שנים בטרם החלו המהפכות בעולם 
הערבי, אולם הקונפליקט בין האסלאם 
ובין הלאומיות החילונית הערבית הגיע 
לנקודת רתיחה כבר אז. למעשה מדובר 
בדילמה המאפיינת את המזרח התיכון 

, 0952-מאז מהפכת הקצינים במצרים ב
ך שנים רבות נהנתה האסכולה אולם במש

הייתה החילונית מעליונות ולאחר מכן 
 לגורם שווה לגורם האסלאמי.

 
העשור האחרון מתאפיין בעיקר 
בהתחזקות הגורם האסלאמי. בטוניסיה, 
בלוב, במצרים, בסוריה ובתימן, הנהיגו 
מנהיגים חילוניים של ממש שהנה ירדו 
מגדולתם. קדאפי אמנם עיצב לעצמו 

אסלאמי, אולם אין -סורתי ופרודימוי מ
ספק שמשטרו הורכב לא מעט 
מאלמנטים חילוניים ולאומיים ולא 

 דתיים. 
 

כישלון הלאומיות החילונית פגע בעיקר 
בערבים נוצרים שאיבדו את המכנה 
המשותף שלהם עם הרוב המוסלמי. רבים 
מהם עזבו את האזור, ובמקומות שבהם 

 –נשארו היו למיעוט הרדוף ביותר 
קופטים במצרים, האשורים בעיראק, ה

המרונים בלבנון וכו'. התהליכים 
המתרחשים במזרח התיכון לא פוסחים 
על החברה הערבית בישראל, אלא רק 
מגיעים בגרסה מתונה יותר ומאוחרת 
יותר, בשל הנסיבות המיוחדות של מיעוט 

 החי במדינה דמוקרטית.
 

להתרחש במגזר  צפויותמספר מגמות 
הקרובות, חלקן יבואו לידי  הערבי בשנים

ביטוי בבחירות הקרובות. המגמה 
הראשונה היא המשך התחזקות הזהות 
האסלאמית בקרב ציבור ערבי גדול. אין 

 האם יצליח להציל את מפלגת העבודה? צילום: האתר הרישמי -מצנע 
 

מפלגת העבודה היא זו שעברה את האירוע הדרמטי ביותר מבחינה 
צאה ישירה של שפל המנדטים אותם פוליטית בכנסת הנוכחית, כתו

כיווצה את  –השיגה בבחירות האחרונות. הפיצול שלה לשתי סיעות 
, אך ללא אופוזיציה בתוך 99-מנדטים ל 97-מ הקואליציה של נתניהו

 הקואליציה.
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זה אומר בהכרח התחזקות אלקטורלית 
הקצנה  –עבור המפלגה האסלאמית 

דתית פירושה החרמה של הבחירות 
בדומה לפלג הצפוני של התנועה בהנהגתו 

לאח. צלאח אגב, שנעצר של ראאד צ
בלונדון בסוף יוני, זכה לגיבוי מצדם של 
כל חברי הכנסת, ביניהם גם חילוניים וגם 
נוצרים, הוכחה נוספת לעוצמה של 

 האסלאם בחייהם של הערבים.
 

מגמה שנייה בציבור הערבי היא 
התרחקות בין המוסלמים לנוצרים, 
והתרחקות בין המוסלמים לבין שאר 

הדרוזים והצ'רקסים. המיעוטים כגון 
ייתכן שתירשם גם התקרבות של הציבור 
הנוצרי לציבור היהודי, התקרבות שתביא 

אקונומית -לידי ביטוי את הקרבה הסוציו
 בין שתי האוכלוסיות.

 
מגמה שלישית שעשויה לארוך קצת יותר 
זמן, היא ניסיון של צעירי המגזר ליטול 
את ההובלה מההנהגה הקיימת, במטרה 

אלטרנטיבה. אחד הדברים להעמיד 
המעניינים הוא שהדור הנוכחי המנהיג 
את ערביי ישראל מבחינה פוליטית, עדיין 
מורכב מלא מעט נוצרים, ורבים 
ממנהיגיו רכשו את השכלתם בגוש 
הקומוניסטי, ועל כן הרטוריקה של רוב 

פלשתינית -ערבית-המנהיגים היא לאומית
ולא אסלאמית. יש להניח שחלק מהשינוי 

דורי יכלול גם עלייתם של מנהיגים בעלי ה
 גוון דתי יותר.

 
כיצד זה ישפיע על דפוסי ההצבעה? 
מוקדם לומר, וזה עניין שייבחן רבות 
בעתיד, גם באתר זה. לפי שעה, בבחירות 
הקרובות יש להניח שהבלבול הוא 
שיבלוט בקרב המצביעים וההנהגה, ועל 
כן התוצאות עשויות להפתיע. כרגע, כל 

ון לחזות את דפוס ההצבעה המאפיין ניסי
של המגזר הערבי, הוא לא יותר מאשר 

 הימור.
 

, מצביעים 2100סקרי דעת הקהל של יוני 
דתיים לרמה -על התחזקות של גוש הימין

מנדטים, מה שאומר שלפי שעה  69-71של 
מה שהיה הוא שיהיה. בשמאל בונים על 
שובו של אריה דרעי כמי שימשוך קולות 

על יאיר לפיד, למרות שטרם מהימין ו
הצהיר כי בכוונתו להיכנס לפוליטיקה 
ואף דחה את האפשרות הזו מכל וכל 

מוזס שלום, אשת השר -כשג'ודי ניר
ה סילבן שלום, טענה בחשבון הטוויטר של

 שלפיד קרוב להכריז הכרזה שכזו.
 

 06-בסקר שהוזכר לעיל זוכה לפיד ל
מנדטים ובמידה והסקר יתממש, 

וליטית תמצא עצמה בעיקר המערכת הפ
בקיפאון ובקושי רב להרכיב קואליציה 
לנוכח הקושי להושיב את מפלגת דרעי עם 
המפלגות החרדיות האחרות, או את 
מפלגתו של לפיד עם המפלגות החרדיות 

 וכיו"ב.

 
הבחירות עוד לא הוכרזו רשמית, 
ובמקרה הסביר תתרחשנה בעוד כשמונה 

וארו חודשים. עד אז, הספקולציות שת
 להלן תוספנה ללוות אותנו.
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בחודשים הראשונים לכהונתו, ערך 
אובאמה ביקור מתוקשר במוסקבה 
ו"איתחל מחדש" את היחסים עם רוסיה. 
נדמה היה גם כי הושגה הסכמה על 
מערכת ההגנה מטילים עליה הכריז 
קודמו. האמריקנים והרוסים דנו בדרכים 
להרגיע את חששות האחרונים מפני 

כת המתוכננת, אך כמו שקורה המער
פעמים רבות, הצהרות לחוד ומעשים 

אובאמה הצהיר על נכונות  –לחוד 
להרגיע את חששות הרוסים, אך נציגיו 
למשא ומתן לא הציעו כל התקדמות 
מהותית לפתרון המשבר, לפחות לא כזו 
שהייתה מקובלת על הרוסים. לא רק 
שהדיונים לא התקדמו לשום מקום, אלא 

ם אף החריפו לאחרונה את שהרוסי
הרטוריקה בסוגיה, לרמות המזכירות את 

 .2117-שיא המשבר ב
 

, 2117תקציר הפרקים הקודמים: בינואר 
החל ממשל בוש הבן בשיחות עם 

ממשלות פולין 
וצ'כיה במטרה 
להציב בשטחן 
מערכת ליירוט 
טילים, כחלק 
ממערך שאמור לתת 
מענה לשיגורים 
מצפון קוריאה או 

הרוסים איראן. 
תפסו מהלך זה 

צדדי של -כשינוי חד
קוו -הסטטוס

האסטרטגי באזורם 
-ב -והגיבו בהתאם 

, 2117בפברואר  01
תקף פוטין באופן 
חסר תקדים 
מבחינתו את 
מדיניות ארה"ב, 
בנאום בוועידת 
מינכן. מזכיר ההגנה 
האמריקני שנכח 
בעולם בזמן הנאום, 
הגיב לאחריו 

"מלחמה באומרו 
די קרה אחת הייתה 

 והותר".
 

בהמשך אותה שנה, 
עלו הרוסים מדרגה 

בתגובה שלהם כשאיימו לשוב ולכוון 
טילים אל עבר אירופה וחידשו את טיסות 
המפציצים האסטרטגיים ברחבי העולם. 
מנגד, ממשל בוש התבצר בעמדתו והמתח 
בין הצדדים הוסיף והאמיר עד תום 

 כהונתם של בוש ופוטין.
 

הלבן, וככל  כניסתו של אובאמה לבית
הנראה גם הפגיעה הקשה שספגה 
הכלכלה הרוסית כתוצאה מהמשבר 

אובאמה  –הגדול, הביאו למפנה ביחסים 
הסכים להתגמש, והרוסים קיבלו זאת 
בשמחה. האווירה בין הצדדים דחפה גם 

חדש  STARTלחתימה מהירה על הסכם 
לצמצום הדדי של ארסנל הנשק הגרעיני 

ם ההסכם שבידי שתי המעצמות, במקו
 [.0]  2102-שעתיד לפוג ב

 
למרות ההצהרות  -ובחזרה להווה 

כאמור, כשהגיעו הדברים להחלטה על 
יישום בפועל, התעוררו מחלוקות. 

, הסכימו ברית נאט"ו 2101בנובמבר 
ורוסיה לשתף פעולה בנושא, אך נותרו 

 –חלוקות בשאלת פריסת המערכות 
בנאט"ו העדיפו לפרוס שתי מערכות 

ת ולשתף ביניהן מידע, בזמן נפרדו
שברוסיה העדיפו לפרוס מערכת אחת 

 שתופעל במשותף, והיוזמה נתקעה.
 

נכון להיום, סלע המחלוקת הנוכחי 
והמשמעותי ביותר הוא הדרישה 
הרוסית לקבל מהאמריקנים מסמך 
משפטי מחייב שהמערכת העתידית לא 
תופעל או תכוון נגד אינטרסים רוסיים. 

, הרוסים לא מוכנים עד שזה לא יקרה
להסכים לשום מימד של שיתוף פעולה 
בסוגיה. סגן שר החוץ, סרגיי רייבקוב, אף 
איים כי רוסיה "שומרת לעצמה את 

החדשה   STARTהזכות" לסגת מאמנת 
[2.] 
 
במאי, יממה לאחר פגישה בין  27-ב

, G8-אובאמה למדבדב במסגרת פסגת ה
הכריזו הרוסים על כישלון השיחות 

יג הסכם עם האמריקנים על מערכת להש
ההגנה מפני טילים. עוד באותו היום, 
שיגר מדבדב הצהרה תקיפה, חסרת 
תקדים מצידו בתחום הביטחוני: "עד 
עתה, אינני מרוצה מתגובת ארה"ב ושאר 
חברות נאט"ו להצעותיי מכיוון שאנו 

, אם לא נגיע 2121מאבדים זמן... אחרי 
יתחיל.  להסכמה, מירוץ החימוש האמיתי

אם כן נגיע להסכמה, המצב יהיה שונה 
באופן מהותי. על שותפיי להביא זאת 

[. 3בחשבון" ]
מדבדב המשיך 
והדגיש כי כל רצונו 
הוא לקבל 
ביטחונות כי 
מערכת ההגנה 
מטילים המתוכננת 
למזרח אירופה 
אינה מיועדת 

 לשימוש נגד רוסיה.
 

מאוחר יותר באותו 
הרחיק לכת  יום,

 שגריר ארה"ב
ברוסיה, ג'ון ביירל, 
כשהעריך ששתי 
המדינות לא תגענה 
להסכם במהלך 
כהונתו של הנשיא 
אובאמה. אובאמה 
עצמו הצהיר יום 
לאחר דברי מדבדב 
כי מבחינתו רוסיה 
יכולה להיות 
שותפה בגיבוש 
התוכנית להגן על 
אירופה מטילים, 
מכיוון שלצדדים 
איומים משותפים, 
אך את הרוסים 

 מדבדב משפר עמדות
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
חצי שנה לבחירות לפרלמנט, ובמוסקבה מתחילים להרגיש את ריח 
הבחירות באוויר. בזמן שפוטין טרוד בניהול הממשלה, ממשיך מדבדב 
ברפורמות הכלכליות שלו ומנסה לבסס את עצמו גם בתחום הפוליטי 
ובתחום הביטחוני. עלייתו מחדש לכותרות של משבר הטילים משחקת 
לטובתו בהקשר זה ועשויה לעורר את הזירה כולה בקרוב.  כך או אחרת, 

 יא הבא תתרחש כנראה רק בדצמבר.הכרעה על זהות הנש

 המתח ביחסים חוזר. צילום: הבית הלבן -מדבדב עם אובאמה 
 

הכריזו הרוסים על כישלון , מה לאחר פגישה בין אובאמה למדבדבימ
השיחות להשיג הסכם עם האמריקנים על מערכת ההגנה מפני טילים. 

דו עוד באותו היום, שיגר מדבדב הצהרה תקיפה, חסרת תקדים מצי
בתחום הביטחוני: "עד עתה, אינני מרוצה מתגובת ארה"ב ושאר 

, אם 2121חברות נאט"ו להצעותיי מכיוון שאנו מאבדים זמן... אחרי 
 .."לא נגיע להסכמה, מירוץ החימוש האמיתי יתחיל.
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 פקה.הצהרה זו לא סי
 

גולת הכותרת בסיבוב הנוכחי היא 
הצהרתו ספק איומו של מדבדב על 
האפשרות למירוץ חימוש חדש. האם 
באמת התכוון לכך? יש להביא בחשבון כי 
מדבדב נמצא ביישורת האחרונה של 
הקדנציה הראשונה כנשיא, ומועד 

אשר להתמודדות הבאה ההכרעה ב
 לנשיאות קרב.

 
דרמטיות לפיכך, ברור כי התבטאויות 

בעד אינטרסים רוסיים בתחום הביטחוני 
מוסיפות לו נקודות זכות בפרט 
בהתמודדות אפשרית מול פוטין שנהנה 
מתדמית ביטחוניסטית מובהקת. לכך יש 
להוסיף את העובדה כי תהפוכות רבות 

וייתכן  2121יכולות להתרחש באזור עד 
כי מדבדב כלל לא יהיה בעמדת השפעה 

לו לאיש במערב להקל אז. ובכל זאת, אל 
בהצהרות כאלו שמשמיע נשיא רוסי, בין 

 אם מדובר בשנת בחירות או לא.
 

 הקמפיין של מדבדב
 

הבחירות הקרבות אכן מורגשות ברוסיה. 
כלפי חוץ מדבדב ופוטין שומרים על 
שתיקה בכל הקשור להכרעה הקרבה 
ביניהם, אך ניכר כי כל אחד פועל לחזק 

בדב פועל את מעמדו, בדרכו שלו. מד
הוא מבסס את תדמיתו  –במספר חזיתות 

כרפורמטור בתחום הכלכלי, מצטייר 
כסלחן יותר, בהשוואה לפוטין, כלפי 
האופוזיציה ומחזק את הזיקה שלו 

 לתחום הביטחוני. 
 

בהיבט הפוליטי, קשה לטעון כי מדבדב 
הוא ליברל או מחפש לקדם רפורמות 
מרחיקות לכת או את הפלורליזם 

י ברוסיה, אך באותה נשימה ניכר הפוליט
כי הוא אינו שותף, לפחות לא בפומבי, 

ו שנהג לצעדים קשים נגד האופוזיציה, כמ
 ועדיין נוהג פוטין לעשות.

 
במהלך חודש יוני, נדחתה בקשת 
ההרשמה של מפלגת אופוזיציה חדשה 
בטיעונים בירוקראטיים. את המפלגה 

בכירים דוגמת ראש  2101-הקימו ב
הראשון ששירת תחת פוטין הממשלה 

, מיכאל 2111-2114הנשיא בשנים 
קסיאנוב, וסגן ראש הממשלה, בוריס 
נמסטוב, שכיהן לזמן קצר תחת ילצין 

. שניהם 0998-במהלך תקופת המשבר ב
כיום נמנים על מחנה מתנגדיו. בתגובה 
לדחיית בקשת ההרשמה של המפלגה, 

 תקפו באירופה ובארה"ב את הצעד.
 

יין כי הפרשנים הפוליטיים מעניין לצ
הצביעו על פוטין כמי שידו במעל, ולא על 
מדבדב. זאת ועוד, כמעט במקביל 
לפרסומים על פסילת המפלגה, יצאה 
מלשכת מדבדב הודעה כי הנשיא שלח 
לדומא הצעת חוק להורדת אחוז 

החסימה בבחירות לבית התחתון של 
. הצעה זו 5%-כיום ל 7%-הפרלמנט מ

מיכה מהאופוזיציה, תקנה למדבדב ת
שמלאה ביקורת על כך שבבחירות 

גות עברו את אחוז מפל 3האחרונות רק 
 החסימה.

 
אחוז החסימה החדש, אם יתקבל, עדיין 
גבוה מדרישת האופוזיציה, אך הוא 
מהווה צעד בכיוון הנכון מבחינתם. אם 
יתקבל החוק, יורד הרף רק לקראת 

, כך שבהחלט 2105-הבחירות הבאות, ב
לטעון כי מדבדב גוזר היום קופון  ניתן

פוליטי על מהלך שהשפעותיו תורגשנה 
 שנים לכל המוקדם. 4רק בעוד 

 
 זו שוב הכלכלה

 
עם כל הכבוד לתחומי הביטחון, עיקר 

מופנית  2100תשומת הלב ברוסיה של 
לחזית הכלכלית. שם נראה, כי ככל שאנו 
מתרחקים מתקופת היציאה מהמשבר 

הצבע ללחיים של הכלכלי שהחזירה את 
כולם, מתגלה עד כמה בעייתי מצב 
הכלכלה ברוסיה. ברבעון הראשון של 

בלבד  3.8%-, צמחה הכלכלה ב2100
 ברבעון המקביל. 4.3%לעומת 

 
סרגיי אולטוב, כלכלן בכיר בבנק העולמי, 
העריך במהלך יוני כי אם רמת החוב של 
רוסיה לא תשתנה, היא תגיע למצב של 

כשני עשורים. מנגד,  חדלות פרעון בתוך
שר האוצר קודרין פועל להגביל את 
הגדילה בהוצאות הממשלה, וחזה כי אם 

דולר לחבית,  005-מחירי הנפט יגיעו ל

תוכל רוסיה לצמצם את הגירעון 
. אמירה זו 1.5%-התקציבי שלה לפחות מ

ממחישה שוב את התלות הישירה שיש 
לכלכלה הרוסית בשוק הנפט והגז הטבעי 

שוב ולהיזכר בה בפעמים הבאות וכדאי ל
בהן תנקוט רוסיה בצעדים שיהיה בהם 
לשמר או להגביר מתיחות, למשל מול 

 [.4איראן ]
 

פוטין, לעומת מדבדב, אינו זקוק כמובן 
לחיזוקים בתחום הביטחוני או בתחום 
יחסי החוץ, והוא אינו נוהג להטריד עצמו 
בביקורת על היעדר החופש הפוליטי 

ונות משמונה שנות ברוסיה. הזיכר
נשיאותו עודם טריים, והם בהחלט לא 

 שליליים מבחינת רוב הרוסים.
 

בתור ראש ממשלה ובפרט בשנה 
האחרונה, מתמקד פוטין בתחום הכלכלי, 
תוך שהוא מקפיד לקשור את החלטותיו 
לתחום החברתי גם. בנאום בפני ארגון 
העבודה העולמי בז'נבה, הצהיר פוטין כי 

נמצאת רק בשני שליש  הכלכלה הרוסית
הדרך להתאוששות מלאה מהמשבר 

. ראש הממשלה הרוסי 2118הגדול של 
התפאר בצעדים שנקט במהלך המשבר, 

, 45%-כמו להגדיל את תשלומי הפנסיה ב
ויותר מרמז כי בשנת בחירות כמו בשנת 

 [.5בחירות, קיצוצים לא יהיו ]
 

מדבדב מצידו, הופיע מספר ימים לאחר 
ום הכלכלי הבין לאומי מכן מול הפור

שהתכנס במוסקבה, והצהיר על כוונתו 
להרחיב ולהאיץ את תוכניות ההפרטה 
שלו, על מנת להגדיל את הכנסות 

 החל באופן לא רישמי בקמפיין הבחירות. צילום: הקרמלין -מדבדב 
 

סיה. כלפי חוץ מדבדב ופוטין הבחירות הקרבות אכן מורגשות ברו
שומרים על שתיקה בכל הקשור להכרעה הקרבה ביניהם, אך ניכר כי 

הוא  –כל אחד פועל לחזק את מעמדו. מדבדב פועל במספר חזיתות 
 תחום הכלכלי, מצטייר כסלחן יותרמבסס את תדמיתו כרפורמטור ב

 כלפי האופוזיציה ומחזק את הזיקה שלו לתחום הביטחוני.
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הממשלה בטווח הקצר ולעודד השקעות 
זרות במשק כתוצאה מצמצום המעורבות 

 [. 6הממשלתית במשק, בטווח הארוך ]
 

-בסוף יוני, סיכם את התקציב התלת
 02-אישור הדומא בשנתי ששלח ל

נקודות. העיקריות שבהן קוראות 
לשימוש מבוקר בהכנסות המדינה מגז 
טבעי ומנפט במקביל להעלאת המיסוי על 
המחצבים, לקביעת ערך עליון לגירעון 
התקציבי וצמצומו בהדרגה ולצמצום 
דרמטי במעורבות הממשלה במשק, צעד 

 [.7עליו עובד מדבדב כבר מספר חודשים ]
 

 SCO-עשור ל
 

מדבדב כאמור דואג להשקיע גם בטיפוח 
התדמית הביטחוניסטית שלו. הוא מתווך 

קראבך. -באופן אישי בסכסוך בנגורנו
החודש אירח את נשיאי ארמניה 
ואזרבייג'אן לסיבוב השיחות התשיעי 

. עשן לבן לא יצא משם, 2118במספר מאז 
אך הצדדים הצהירו כי הם מעריכים 

של מדבדב  מאוד את מעורבותו האישית
בסוגיה ונותרים מחויבים לפתרון לא 

 [.8אלים לסכסוך ]
 

הכינוס העשירי של הארגון לשיתוף 
(, שהתכנס הפעם SCOפעולה של שנחאי )

בקזחסטן, הגיע למדבדב בזמן מצוין. 
-כינוס שכזה מספק תמיד כותרות פרו

מערביות, שני נושאים -אסיאתיות ואנטי
ללא  שבוודאי לא יזיקו למדבדב בקלפי,

קשר לחשיבות ההחלטות שתתקבלנה 
בכינוס כזה. במהלכו קרא המארח, 

-נורסולטן נזרבייב, להקים במסגרת ה
SCO  גם פורום ביטחוני אשר ישמש, לפי

הנשיא הקזחי, להחלטה על פעולות 
 SCO-משותפות של חברות ה

 בקונפליקטים בעלי אופי ביטחוני באזורן. 
 

 המהפכה בקירגיזסטן שהתחוללה בשנה
שעברה הוזכרה כאירוע שראוי היה 
לפעולה אחידה מטעם חברות הארגון. 
מדבדב מצידו, קרא להציג עד סוף השנה 
מפת דרכים לפרויקטים כלכליים 
משותפים בסדרי גודל אחרים ממה 

 שנראו עד היום. 
 

נשיא פקיסטן, המשתתף בפורום בינתיים 
כמשקיף, הביע תקווה כי ארצו תתקבל 

"בקרוב". עד שזה כחברה מן המניין 
יקרה, הצהיר זרדארי כי ארצו תשתתף 
בכל משימות שמירת השלום וקידום 
הפיתוח עליהן תכרזנה מדינות הארגון. 
לגבי חברות חדשות, הציע מדבדב לפעול 
להידוק קשרי הארגון עם אפגניסטן, 
שהגישה בקשה רשמית להתקבל 

 כמשקיפה.
 

לבסוף, בהצהרה משותפת של כל חברות 
יישרו כולם קו עם מדיניות  הארגון,

הנשיא הרוסי כשגינו את התוכנית 
האמריקנית להציב מערכת הגנה מפני 
טילים במזרח אירופה: "חברות הארגון 
מאמינות כי חיזוק יכולות הגנה מפני 
טילים באופן חד צדדי ובלתי מוגבל על 
ידי מדינה אחת או קבוצה של מדינות, 
יכולה לפגוע ביציבות האסטרטגית 

 [.9בביטחון הבינלאומי" ]ו
 

גם מול סין פועלת רוסיה של מדבדב 
בחודש האחרון, מנהיגי רוסיה  -במרץ 

וסין הציבו כיעד  להגדיל את היקף הסחר 
-מיליארד דולר ב 61-בין המדינות מכ

-ו 2105-מיליארד דולר תוך ב 011-ל 2101
. במקביל 2121-מיליארד דולר ב 211

של  כמעט, חתמו הבנקים המרכזיים
רוסיה וסין על הסכם שיאפשר שימוש 
ביואן וברובל בסחר ישיר בין המדינות, 
במקום בדולר האמריקני. חשיבותו של 
צעד כזה, עליו מדברות מדינות החברות 
בגוש הריכוזי כבר מספר שנים, נמצאת 
ביחס ישיר לחשיבות החברות שהסכימו 
עליו. ברור כי כשמדובר בהסכם בין 

משמעותיים הרבה  רוסיה לסין הדברים
יותר לעומת הסכמים דומים בין שכנות 

 [.01באמריקה הלטינית או בינן לבין סין ]
 

העסקה הראשונה בין רוסיה לסין 
שעשויה להיסחר במטבעות המקומיים, 
היא עסקת עתק הנרקמת בתחום הגז 
הטבעי, המוערכת בשווי של כטריליון 

שנה, אם הרוסים יקבלו  31דולר על פני 
יר שהם מבקשים. מדובר את המח

מיליארד מ"ק  68-בעסקה למכירה של כ
של גז טבעי לסין בכל שנה, קצת פחות 
ממחצית ממה שמיצאת היום רוסיה לכל 

 האיחוד האירופי.
 

מדובר בהסכם מסגרת שנמצא במו"מ 
כבר מספר שנים ואמור להגיע בחודשים 
הקרובים, כך נראה, לישורת האחרונה. 

 –בשאלת המחיר הצדדים עדיין חלוקים 
הסינים רוצים מחיר קבוע שינוע סביב 

מ"ק, בעוד הרוסים  0,111-$ ל251
מבקשים להצמיד את המחיר למחירי 
השוק ולהתחיל באותה רמת מחירים 

$ 511-כ –שמשלמים כיום במערב אירופה 
[. הפערים בין הצדדים 00מ"ק ] 0,111-ל

עדיין נראים גדולים, אך העובדה כי 
לאחרונה לדרג השיחות שודרגו 

המנהיגים, מעידה כי שני הצדדים 
מעוניינים לסגור את ההסכם בהקדם 

 האפשרי.
 

בסקר שפורסם החודש, נרשמה נסיגה 
 66% –בשיעור התמיכה והאמון במדבדב 

 33%-מהרוסים מרוצים מתפקודו ו
 5%-ו 3%סומכים עליו כנשיא, ירידה של 

בהתאמה לעומת החודש שעבר. פוטין 
 40%-תמיכה ו 69%ות עם שומר על יציב

שסומכים עליו כראש ממשלה. נתון חשוב 
שצפוי להיטיב עם שניהם גם יחד הוא 
שיעור אלו המאמינים ביכולת הממשלה 

לשפר את מצב העניינים ברוסיה. שיעור 
 27%, לעומת 37%זה עומד החודש על 

 בחודש שעבר.
 

פחות מחצי שנה לבחירות לפרלמנט 
שיאות, והכל ותשעה חודשים לבחירות לנ

עוד פתוח. בסיבוב הקודם, כשנדרש 
לסוגיית היורש שלו, מינה פוטין כבר 

את מקורבו הוותיק,  2117בספטמבר 
ויקטור זובקוב, לראש הממשלה, כדי 
למנוע ויכוחים בדור הצעיר. עם ההכרזה 
על הבחירה במדבדב כיורש המתין פוטין 

 הבחירות לפרלמנט. עד לאחר
 

סיף ולהחזיק פוטין צפוי הפעם להו
בתפקיד ראש הממשלה עד הבחירות 

בדצמבר. סביר  4-לפרלמנט, שתיערכנה ב
כי הכרזה על זהות מועמד או מועמדי 
מפלגת השלטון לנשיאות, תתרחש גם 
הפעם רק לאחר הבחירות לפרלמנט. עד 
אז, ינסה מדבדב לצבור כמה שיותר 
נקודות זכות, בין אם כדי לחזק את 

ייה, או כדי מעמדו לקראת כהונה שנ
להבטיח שלא ייזכר רק כאיש ש"חימם 
את הכסא", בכהונה שפוטין היה מנוע 

 להתמודד בה.
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 ארה"ב?-מה הייתה "ההערכה מחדש" ביחסי ישראל .8

 ים?מי ייסד את תנועת האחים המוסלמ .9

מי היה חסן בק, שעל שמו קרויים מספר מבנים, שהמפורסם שבהם הוא המסגד השוכן עד היום בגבול בין יפו  .01

 לתל אביב?

 מה היה "יום חמישי השחור" בתולדות היישוב העברי בארץ ישראל? .00

  היכן שוכנת האוכלוסיה הכורדית הגדולה ביותר? .02

 ה הזמן הממוצע לכהונת ממשלה מאז קום המדינה?חודשים. מ 28הממשלה הנוכחית של ישראל מכהנת כבר  .03

 ?בבריטניהשנה. מי מחזיקה בשיא לכהונה הארוכה ביותר  59-מכהנת בתפקידה כבר יותר מ 2-אליזבת' ההמלכה  .04

 האחרונות? יםהשנ 051-כמה ראשי ממשלה כיהנו באיטליה ב .05

 השנים האחרונות? 030-וכמה ראשי ממשלה כיהנו ביפן ב .06

 מהו כינויו של ראש ממשלת יפן הנוכחי, נאוטו קאן? .07

 ?חת המועמדות המובילות לנשיאות צרפת מהשמאל היא מרטין אוברי. מי היה אביהא .08

 איך נקראת משפחת השלטון בכווית? .09

 מתי התחילה השושלת הזו לשלוט? .21
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 התשובות לשאלות הטריוויה מהגיליון הקודם
 
 

 עיראק. .0

 הוגו צ'אבז, שהעלה את הסברה כי חיים התקיימו בכוכב עד שנכחדו בעקבות כיבוש אימפריאליסטי...  .2

 דרום קוריאה.. .3

 פארק צ'ונג הי. .4

 רו מיו היון. .5

 קיו.-סון האק .6

 תאילנד. .7

 , כרבע מהם בארה"ב.440 .8

 צרפת, כשלושה רבעים מכושר ייצור החשמל מכורו בכורים הגרעיניים. .9

שני הבזקים בדרום האוקיאנוס ההודי,  0979בספטמבר  22-לווין אמריקני, שעל שמו כונתה התקרית, גילה ב .01

 יני משותף לישראל ולדרום אפריקה.האופייניים לפיצוץ גרעיני. הטענה הרווחת היא כי מדובר היה בניסוי גרע

 אנגולה, מצרים, צפון קוריאה, סומליה וסוריה. .00

 מוניגול. .02

 אבוטאבאד. .03

 חנית נפטון. .04

 קנדה. .05

 מוצא משפחתו של נשיא טורקיה הוא גיאורגי. .06

 כמאל קיליצ'דראולו. .07

 אתאטורק. .08

 .0948-קונסטנטין זורייק, פרופסור סורי למזרחנות, בספר שפרסם ב .09

 נכסה .21

 


