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של מדד סיקור ממוקד. זהו מדד יחודי לאתר  2011החודש אנחנו מביאים לכם את מהדורת 

ומי ההוויה הפוליטית, הכלכלית והצבאית, ככלי המשקלל שורה ארוכה של תבחינים בתח

לסווג את מדינות העולם בין הגושים הנאבקים במלחמה הקרה השנייה. אנו שואפים להעמיק 

 ולהרחיב אותו בשנים הבאות, ולפיכך נשמח להארות או הערות לגביו.

 

ם "אסטרטגיה ממוקדת". פעמי –החודש אנו גם משיקים מדור חדש שיפורסם מפעם לפעם 

רבות אנו נשאלים כיצד ניתן היה, לו הדבר היה תלוי בנו, לתרגם את המגמות וההתפתחויות 

שאנו מצביעים עליהן במאמרים באתר לתוכנית אופרטיבית לביצוע. מדור זה בה לענות בדיוק 

על כך. בהופעתו הראשונה, בחרנו לשרטט את המדיניות הנכונה בה ישראל צריכה לנקוט נוכח 

 דות את המזרח התיכון.הסערות הפוק

 

נראה כי לא חולף יום בלי שראש ממשלת טורקיה, טייפ  -ובחזרה לסיקור האירועים השוטפים 

ארדואן, יאיים או ידרוש התנצלות ממדינה כזו או אחרת. למרות שורה של הסברים לשינויים 

שלון שלכאורה עוברת טורקיה, נראה כי לא מעט מכך נובע מתסכול טורקי גובר לנוכח כי

עות'מאניזם שאמורה הייתה להשיב את טורקיה למזרח התיכון כמעצמה -דוקטרינת הניאו

המשפיעה ביותר. עניין אחר הנוגע לכך, הוא תוכניתו של ארדואן לפלוש לצפון עיראק לאחר 

שנות מלחמת אזרחים  27הנסיגה האמריקנית במאמץ להביא לפתרון הסוגיה הכורדית, לאחר 

 אלף בני אדם ומאות מיליארדי דולרים מהמשק הטורקי. 40-למעלה משגבו את חייהם של 

 

טורקיה חוברת במהלך זה למעצמה אזורית אחרת ובעלת שאיפות סותרות לשאיפות 

איראן. פעולת מלקחיים כשטורקיה מצפון ואיראן ממזרח, אמורה להתחיל את  -הטורקיות 

כולה בעידן שאחרי הנסיגה  חלוקתה של כורדיסטן העיראקית, בדרך לחלוקתה של עיראק

שנה לאחר  21-איראניות תתגשמנה, הרי ש-האמריקנית מעיראק. אם התוכניות הטורקיות

פלישת עיראק לכווית ופרוץ מלחמת המפרץ הראשונה, תהפוך עיראק של סדאם חוסיין לכמה 

 מדינות או אזורי השפעה חדשים, כשהמרוויחים הגדולים הם השיעים.

 

ם את אחד מראשוני הגולשים בסיקור ממוקד, המכונה ז'נבה, בטור שבו החודש אנחנו מארחי

 הוא בוחן את האינטרסים והזווית המערבית בהכרעתו של קדאפי ובשליטה בלוב ביום שאחרי.
 

 קריאה נעימה.
 

 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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 העלה ארדואן טורקיה ממשלת ראש
 השנאה רף את האחרונים בחודשים

 התבטאויות של בשורה לישראל
 הספקולציות את אף שהעלו, לוחמניות

 שתי בין באזור מלחמה היתכנות בדבר
 כי שנראה אף על. הצבאיות המעצמות

 כל ולא בנושא רבה דיסאינפורמציה ישנה
, מפיו נאמר ןאכ לארדואן המיוחס ציטוט

 בגלוי שנאמרו הדברים גם כי ספק אין
 בנות ביחסי השבר עומק על מעידים
 .לשעבר הברית

 
 ומעולם מאז הסתייג שארדואן אף על

 הדחייה ולאחר ישראל עם מהקשר
 עם קשריו את לחזק ביקש אף מאירופה

 היריבות כולל טורקיה של שכנותיה כל
 נותרו טורקיה עם היחסים, ההיסטוריות

 של הראשון העשור לאורך וקיםהד
 שבר יצוקה עופרת מבצע אולם. המאה

 מאחר ארדואן של מבחינתו הגמל גב את
 עם פעולה ששיתף כמי באזור הוצג שהוא

 נגד היקף רחב צבאי במבצע ישראל
 .הפלשתינים

 
 ישראל בין ארדואן תיווך ימים באותם
 מבצע של העניינים בסוד היה ולא לסוריה
, המבצע היקף התבררכש. יצוקה עופרת

 ניסיונותיו – בבעיה ארדואן עצמו מצא
 זכייה, האזור מנהיג של בתואר לזכות

 מדינות של היחלשותן לאחר יחסית קלה
 של ובידודה בטרור המלחמה בשל ערב

 בשל אנושה פגיעה להיפגע עמדו, איראן
 הצורך מאז, הפך. בריתו בת של הפעילות

 ניםהפלשתי כמגן עצמו להציג ארדואן של
 ובזעם לעזה במשט, כך. עליון לצורך

 בהצהרות גם וכך המשט עצירת בעקבות
 שיירות טורקיות קרב ספינות ילוו לפיהן
 .לעזה ימיות

 
 הועמדה, אגב יצוקה עופרת למבצע קודם

 היה – ראשונה פעם ארדואן של הסבלנות
 ידי על הסורי הכור תקיפת בעת זה

 מטוסי הפילו שבמהלכו מבצע, ישראל
 בשטחה נתיקים דלק מכלי האוויר חיל
 אז התנצלה ישראל ממשלת. טורקיה של

 יש חדרים שבחדרי בעוד. הטורקים בפני
 התוצאה על שמחו שהטורקים להניח

 מיריבותיה מאחת מניעה שמשמעותה
 בנשק להחזיק טורקיה של ההיסטוריות

 טורקיה הצטיירה שבפועל הרי, גרעיני
 בתקיפת מסוים תפקיד שמילאה כמי

 הדרישה להתנצלות. הסורי כורה
 טורקיה את להפוך ביקשה ישראלית

 את ממנה להרחיק ובכך בעצמה לקורבן
 .ערב מדינות מצד ההאשמות

 
 מה באמת מטריד את ארדואן

 
 של ארוכה שורה בפני עומדת טורקיה
 להסיט ארדואן מבקש כך ובשל אתגרים

 מאבקו: חוץ כלפי הלב תשומת את
 המאבק; נהבמדי החילוניות במסגרות
 המתפתחת היריבות; בכורדים המסלים

; האחרונים בחודשים וסוריה איראן עם
 את שמקטין באירופה הקשה המיתון

 טורקיה של ממילא הקטנים הסיכויים
 מאיים ואף האירופי לאיחוד להצטרף
 הגירעון; הטורקית הכלכלה בהחלשת

 פי על תוצר 11%-כ, הגדול הממשלתי
 היוונים עם המחודש הסכסוך; ההערכות

 עם יחסיהם את המהדקים והקפריסאים
 .ועוד ישראל

 
 הפרשנים לעמדת בניגוד, למעשה

, גדל בבידוד עצמה מוצאת שישראל
 והיוזמה טורקיה ,במצרים המצב לנוכח

 גוזרת דווקא שישראל הרי, הפלשתינית
 השינויים לנוכח מדיניים ענק קופוני
 .בהמשך כך על עוד. האזורית במפה

 
אם כן, מצא עצמו ארדואן  2009בינואר 

בפני סיכון תוכניתו להשיג הגמוניה 
אזורית במזרח התיכון. זיהויו עם 
ישראל, המדינה המושמצת ביותר במזרח 
התיכון, סיכן את יכולתו להמשיך 
ולהעמיק את השפעתו באזור. טורקיה 
נשטפה באותם ימים בגלי אנטישמיות, 
שזכו לעידוד או לכל הפחות להעלמת עין 
מצד הממשל. טורקיה עברה לדבר עם 

הפה המדיני שהפך  –ישראל בשני פיות 
לנוקשה והפה של מערכת הביטחון 
ומערכות הכלכלה הטורקיות שנשמע 
מזמין יותר ואף ניסה לגשר ולפייס בין 
טורקיה לישראל. כך למשל, גויס גדול 

היחצ"נים בארץ, רני רהב, כדי לדברר את 
ישראלי טורקיה ולעודד את הציבור ה
 לחזור ולנפוש בארץ "הכל כלול".

 
 המשט

 
, לפחות מבחינת 2010-מטרת המשט ב

ארדואן ואנשיו, הייתה לחזק את מעמדה 
של טורקיה כמנהיגה אזורית. היעד 

כפי שטורקיה  –העזתי לא נבחר במקרה 
חששה להיתפס כמשתפת פעולה עם 
ישראל במבצע עופרת יצוקה שכוון נגד 

תו המוצהרת של החמאס בעזה, כך מטר
המשט הייתה לפרוץ את המצור הימי על 

 הרצועה.
 

הטורקים ביקשו להביך את ממשלת 
ישראל, ואכן השתררה מבוכה מסוימת 
בימים הראשונים שלאחר המשט, גילו 
שבעצם התוכנית התפוצצה להם בפרצוף 

לוחמי השייטת הישראלים פשטו על  –
ה"מרמרה", אחת משש אוניות המשט, 

נגדות עזה מצד משתתפי נתקלו בהת
מהם, ללא הרוגים מצד  9המשט והרגו 

הכוח הפושט. טורקיה הגיבה בזעם 
 ודרשה התנצלות.

 
 

טורקיה עומדת בפני שורה ארוכה 

של אתגרים ובשל כך מבקש 

ארדואן להסיט את תשומת הלב 

כלפי חוץ: מאבקו במסגרות 

החילוניות במדינה; המאבק 

המסלים בכורדים; היריבות 

תחת עם איראן וסוריה המתפ

הגירעון בחודשים האחרונים; 

הסכסוך המחודש עם ; הגדול

היוונים והקפריסאים המהדקים 

 את יחסיהם עם ישראל ועוד.

 
האירועים לא הוסיפו כבוד לשייטת 
הישראלית ובוודאי שלא למתכנני 
הפעולה, אך גם הטורקים נפגעו מהפעולה 

סירובה היציב והמתמשך  -ותוצאותיה 
ממשלת ישראל להתנצל בפני של 

כי  טורקיה, ופרסום דו"ח פאלמר שקבע
 המצור הימי על עזה הוא חוקי.

 
אמנם דו"ח פאלמר קבע כי ישראל 
השתמשה בכוח רב מדי לעצירת 
המרמרה, אך קביעה זו היא אמירה 
כללית ונטולת משמעות, בעוד שקביעה כי 
המצור חוקי היא קביעה בעלת משקל 

 משפטי.-ערכי

 ארדואן מסתבך
 עות'מאנים סופגת מכות-דוקטרינת הניאו

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
הזעם הטורקי בחודשים האחרונים על ישראל, גרם לרבים לנסות ולתור 
אחר דרכים לפייס את ראש הממשלה הטורקי ארדואן. בינתיים התברר 

התנצלות בעת כי אין הרבה מנהיגים בעולם שארדואן לא דרש מהם 
האחרונה, כולל אפילו מזכ"ל האו"ם באן קי מון. הטורקים כועסים 

עות'מאניזם שאמורה הייתה -בעיקר בגלל כישלון דוקטרינת הניאו
להציבם כמעצמה המובילה באזור. תחת זאת, הם מוצאים עצמם בבידוד 

 מדיני גובר והולך, למרות ניסיונותיהם לשים את ישראל בבידוד שכזה.



 

- 5 - 

ר ארדואן, התקופה בהמתנה לפרסום עבו
הדו"ח והסירוב הישראלי להתנצל הביא 
להגברת האיומים שלו כלפי ישראל. 
במקום להציג את ישראל כמדינה אלימה 
ופיראטית כפי שקיווה, הוא מצא עצמו 
כמי שעבר על חוקים ימיים והכניס את 
ארצו להרפתקה מיותרת. כמובן שעל פני 

-על ארגון ההשטח, האחריות למשט היא 
IHH אך אין ספק כי הממשל הטורקי ,

העניק לאותו משט את הגיבוי הנדרש, 
למרות העובדה כי מדובר בארגון טרור 

 המוכר ככזה בטורקיה.
 

 הסכסוכים הישנים חוזרים
 

התוכניות שלו ארדואן לשליטה אזורית 
גל ההפיכות בעולם  –ספגו מכות נוספות 

עשוי  הערבי המכונה גם "האביב הערבי",
היה להוות פלטפורמה מתאימה עבור 
ארדואן להתחזקות אזורית, אולם 
האירועים בסוריה, בת בריתו בעולם 
הערבי, ונפילתו של קדאפי, מי שהעניק 
לארדואן פרס של זכויות אדם באופן 
אירוני ביותר, רק הוסיפו למבוכה 
הכללית של ראש הממשלה הטורקי 

 בעולם.
 

חף בישראל, ובאופן שלא היה 
מאינטרסים פוליטיים פנימיים, קראו 
רבים למחול על הכבוד הלאומי ולהתנצל 
בפני הטורקים. האמירות כשלעצמן לא 
הביאו לשינוי בעמדת הממשלה, אך היה 
בהן כדי להקשות על הציבור להכיר במצב 
הסבוך אליו נקלע ראש ממשלת טורקיה 
ועל האינטרסים הרחבים יותר שמאחורי 

 צעדיו.
 

שהכריז בשנתיים שקדמו למשט  ארדואן,
על תוכנית לסיים את הסכסוכים 

[ ביצע תפנית של 1העתיקים של טורקיה ]
מעלות. קפריסין היוונית בהנהגת  180

דימיטריס כריסטופיאס ובגיבוי היוונים, 
הצהירה על רצון לסיים את הסכסוך עם 

. שיחות בין 2008-הטורקים כבר ב
זאת לא הטורקים והיוונים התקיימו, וכל 

מעט במסגרת רצונה של טורקיה להצטרף 
לאיחוד האירופי וכן להוציא את קפריסין 

 הטורקית מהבידוד המדיני העולמי.
 

יוון  –כיום מדובר בתמונה הפוכה 
וקפריסין מצויות בברית מתחזקת עם 
ישראל. הקפריסאים והישראלים 
מפתחים פרויקטים בתחום הגז הטבעי, 

ישראל ועם ונראה כי ברית צבאית עם 
ות נוספות הינה רק עניין מדינות בלקני

 של זמן.
 

התיירים הישראלים החלו לפקוד את יוון 
על חשבון טורקיה, ואימוני חיל האוויר 
הישראלי הוסטו ליוון, רומניה ומדינות 
נוספות. הגיעו הדברים לידי כך שארדואן 

[ אם 2איים על קפריסין בסנקציות ]
ל תוך תמשיך לקדוח ביחד עם ישרא

הדרת החלק הטורקי של האי מהרווחים, 
איום שהוכיח כי הטורקים מודאגים 

 מהברית הזו. 
 

, חתמו טורקיה וארמניה 2009באוקטובר 
על הסדר פיוס שביקש להתוות את הדרך 
להסרת המחלוקות בין המדינות. אולם 
הארמנים עומדים על כך שהטורקים 

 1915-יכירו באחריות שלהם לרצח העם ב
מיליון ארמנים על ידי  1.5נרצחו שבו 

הכוחות הטורקיים. הרגישות הטורקית 
לנושא הובילה למצב אבסורדי שבו 
ארדואן דרש התנצלות מהארמנים בגלל 
אמירה של ראש הממשלה הארמני סרז' 
סרקסיאן שענה לשאלת תלמיד שרצה 
לדעת האם "מערב ארמניה" )שטחים 
מארמניה ההיסטורית המצויים בשליטת 

א.ל.י.ב( תשוב לידיהם,  –יה כיום טורק
בכך שאמר שזהו התפקיד של הדור של 
 אותו תלמיד ולא שייך לתקופה הנוכחית.

 
 

ארדואן הסיק מכך שהארמנים שואפים 
לכבוש חלק מטורקיה ודרש התנצלות, 
בעודו מפספס את האירוניה שבדרישה 
טורקית להתנצלות בגלל אמירת אגב 

בשל  בעוד שהטורקים מסרבים להתנצל
 מיליון ארמנים. 1.5הרג של 

 
עם הסורים הגיע ארדואן להסדר על חבל 
האטאי הדומה לדברים שהשמיע ראש 

הפתרון הועבר  –הממשלה הארמני 

לדורות הבאים, ובינתיים נותר החבל 
תחת שליטה טורקית. אולם הסכסוך 
הנוכחי עם הסורים, הנהנים מהגיבוי של 

 [, מרחיק את ארדואן מעוד3איראן ]
ניסיון לפתור את בעיות העבר של 

 טורקיה. 
 

לא פחות אירוני הוא הניסיון של ארדואן 
להגיע לביקור בעזה, כצעד מתריס נגד 
משלת ישראל המסרבת להתנצל בפניו. 
מצרים עצמה פנתה לארדואן לבל יבקר 
בעזה, מפני החשש המצרי מהתססה 
נוספת במדינה השברירית כל כך, לאחר 

 במדינה בפברואר. ההפיכה שהתחוללה 
 

המצרים עדיין מלקקים את פצעיהם 
לא נופתע  –ונראה כי יעשו כך עוד שנים 

אם גם הבחירות המתוכננות להיערך 
במדינה יידחו שוב ושוב, כדי למנוע את 
עליית האחים המוסלמים, או שיתקימו 
במתכונת הבחירות שהייתה מקובלת 
בימי מובארק, קרי, עם תוצאה ידועה 

דואן, שביקש להעביר לישראל מראש. אר
מסר כאילו הוא יוצר ברית נגד לברית 
הים תיכונית שלה בעזרת מצרים, מצא 
עצמו כמעט אישיות לא רצויה במדינה, 
לפחות כל זמן ששלטון הגנרלים מתקיים 

 [.4שם ]
 

יחד עם זאת, הלוחמנות שבה נוקט 
ארדואן ביחס לסביבתו אינה נובעת רק 

יעה בתוכניותיו מהתסכול שלו לנוכח הפג

הספיק להסתכסך על כל שכניו. צילום: הפורום  -אן נוטש פורום משותף עם פרס ארדו
 הכלכלי העולמי

 
גל  –התוכניות שלו ארדואן לשליטה אזורית ספגו מכות נוספות 

ההפיכות בעולם הערבי המכונה גם "האביב הערבי", עשוי היה להוות 
עים פלטפורמה מתאימה עבור ארדואן להתחזקות אזורית, אולם האירו

בסוריה, בת בריתו בעולם הערבי, ונפילתו של קדאפי, מי שהעניק 
לארדואן פרס של זכויות אדם באופן אירוני ביותר, רק הוסיפו למבוכה 

 הכללית של ראש הממשלה הטורקי בעולם.
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המדיניות, אלא גם בשל תוכנית אחת 
פעולה  –שבעלת סיכויים טובים להצליח 

צבאית מסיבית לאחר נסיגת האמריקנים 
מעיראק בכורדיסטן העיראקית ובשילוב 
האיראנים, כדי למגר את הטרור הכורדי 
ואולי להביא לפתרון קבוע יותר מבחינת 
הטורקים בצפון עיראק. ארדואן הצהיר 

עבר כי בעיותיו עם הכורדים נפתרו, ב
אולם הכורדים לא התרגשו מכך, הכריזו 
על אוטונומיה תרבותית והגבירו את 
ההתקפות על השלטון הטורקי, כולל 
פיגוע ליד לשכתו של ארדואן באיסטנבול 

 בחודש האחרון. 
 

ארדואן מפזר עשן וממקד את המבט 
העולמי למתרחש בים התיכון או בסוריה, 

יני העולם יופנו בקרוב למתרחש בעוד שע
 29-בתון עיראק, ללא יכולת להשפיע. ב

ביולי האחרון פרשו הרמטכ"ל, מפקד חיל 
האוויר, מפקד חיל הים ומפקד צבא 
היבשה הטורקיים, ובכך הפך מפקד 

 המשטרה לרמטכ"ל החדש בלית ברירה. 
 

הארבעה פרשו לנוכח מסע הטיהורים 
שמבצע ארדואן בצבא, מסע שמתבצע 
כבר כמה שנים ואשר הגיע לשיאים 
חדשים במקביל להחלשת הממסד 
החילוני במדינה. ייתכן שפרישה זו גם 
נוגעת לחלק מתוכניותיו הצבאיות של 
ארדואן, אך ספק רב אם ביכולת הצבא 

הטורקי, בעיקר אחרי טראומה שכזו, 
לפעול ביותר מחזית אחת, והחזית 
הכורדית עומדת למשוך חלק ניכר 

 הטורקיים. מהמשאבים
 

התפטרות אנשי הצבא וכליאתם של 
מאות קצינים נוספים, באה לאחר 
שארדואן הצליח להשתלט על מוסד 
הנשיאות החזק באמצעות מקורבו 
עבדאללה גול. גם בית המשפט הטורקי 
נחלש ומוחדרים אליו אנשי ארדואן, 
ומבין מוקדי הכוח החילוניים שנותרו 

ו רק עדיין מחוץ לשליטת ארדואן, נותר
כמה עיתונים וכן האליטה הכלכלית, שיש 
להניח שהם כבר על הכוונת של ארדואן 
בשנים הקרובות. למרות שהרפורמות של 
ארדואן הביאו ליברליזם מסוים 
לטורקיה, מטרת הליברליזם הזה היא 
להקל על ארדואן להשתלט על המוסדות 

 הללו כדי לשנות את אופי המשטר. 
 

 השלב הבא
 

ולם להתייחס לארדואן, כיצד עומד הע
בעיקר על רקע תוכניתו לפלוש 
לכורדיסטן העיראקית? נראה כי לאף 
מדינה אין יכולת צבאית למנוע מארדואן 

טורקיה היא בעלת צבא  –לפעול כך 
מהגדולים בעולם והשני בגודלו בברית 
נאט"ו, מבחינת כמות החיילים, מטוסי 

הקרב והטנקים שברשותה. האמריקנים 
עיראק, אחרי שהאירופאים  עוזבים את

כבר עזבו את האזור. הן ארה"ב והן 
האיחוד האירופי מצויים במשבר כלכלי 
מהקשים שחוו בהיסטוריה, וכבר עכשיו 

 כוחות המערב פועלים באפגניסטן ובלוב.
 

הרוסים לא צפויים להפריע לפעילות 
שכזו, וגם לא מדינות ערב. קשה להאמין 

כלשהן, שטורקיה תעמוד בפני סנקציות 
לכל היותר מול מס שפתיים מערבי. אולם 
מעמדה של טורקיה יספוג זעזועים רבים 

 וירחיק את המערב ממנה מרחק נוסף.
 

מבחינת ישראל, שבמשך שנים פעלה לצד 
הכורדים בעיראק, ההתרחשויות הקרבות 
נוגעות לה בעיקר בהקשר הירדני והסורי. 
בסוריה פועל בשאר אסד בחודשים 

כא מרידה סונית נגדו, תוך האחרונים לד
גיבוי מסיבי מצד האיראנים והרוסים 
ושתיקה מצד העולם. הכלכלה הסורית, 
שקרטעה לפני המשבר, על סף קריסה 
מוחלטת והיא מונשמת על ידי האיראנים 

 וכנראה שגם על ידי בעלי עניין אחרים. 
 

אולם סוריה לא תוכל להחזיק כך עוד זמן 
י דרמטי, כגון רב, ואם לא יתרחש שינו

כניעה בשבועות הקרובים של המוחים, 
, וייתכן שאף 2012-הרי שאסד יודח ב

 המשטר העלווי ייפול.

 לא ינהלו שתי חזיתות במקביל. צילום: אתר נאט"ו -חיילי טורקיה בתרגיל של נאט"ו 
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שינוי משטר בסוריה פועל נגד האינטרס 
האיראני והוא טוב עבור הטורקים 
שיוכלו להגביר את השפעתם באזור. 
אמנם צפוי בתחילה מרחץ דמים ונקמה 

לצו סונית בעלווים, והטורקים ייא
להתמודד עם בעיית פליטים גדולה יותר, 
אך בטווח הרחוק יוביל השינוי בסוריה 
להגברת אזור ההשפעה שלהם במזרח 

 התיכון.
 

מבחינת ישראל, הבעיה היחידה שעשויה 
לפי שעה לצוץ משינוי המשטר בסוריה 
הוא כאוס שיוביל לניסיונות לבצע 
פיגועים נגד ישראל בגבול הסורי, השקט 

. מעבר לכך, סוריה היא מדינה בדרך כלל
בפשיטת רגל כאמור, ולכן מחוץ למעגל 

 לחימה אפשרי עם ישראל בשנים הבאות.
 

ירדן היא בעיה אחרת מבחינת ישראל. 
הכאוס הצפוי במרכז עיראק לאחר 
צמצום הנוכחות האמריקנית בעיראק 

טורקי, עשוי -והקמפיין האיראני
להתגלגל מערבה. המשטר הירדני נמצא 

היום במצוקה אדירה והוא כפסע כבר 
מיישום שיטות דיכוי נגד האופוזיציה 
שלו. ניסיונותיו להעביר את הפוקוס 
לישראל, כפי שעשו אסד, מובארק, 

 קדאפי וכו', מצביע על גודל הבעיה. 
 

נפילת משטרו של עבדאללה, תאפשר 
לאחים המוסלמים בירדן להשתלט על 

ר המדינה, וביהודה ושומרון עשוי להתעור
לחץ גדול לביצוע פיגועים נגד ישראל. יש 
הסבורים כי נפילת משטרו של עבדאללה 
דווקא תייצר עבור ישראל סיכוי לפתרון 
עבור הפלשתינים בדמות הפיכתה של 
ירדן למדינה פלשתינית, אולם בכל אופן 
בטווח הקצר זהו הכאוס והעלייה ברף 
האלימות שצריכים להעסיק את ההנהגה 

 הישראלית.
 

לם על חידוש י שעה, ארדואן, האיש שלפ
ימי האימפריה העות'מאנית, מוצא עצמו 
בבידוד גובר והולך שמאלץ אותו לפעול 
בצורה לא שקולה. השנה הקרובה תהיה 
גם בסימן של חלוקת שטחי ההשפעה 
במזרח התיכון בין איראן וטורקיה, בעוד 
שישראל תיאלץ להפנות את משאביה 

 יכון.מערבה, אל מדינות הים הת
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 שהתחוללה, הראשונה המפרץ מלחמת
 עמוקים לשינויים הביאה, שנה 20 לפני

. התיכון במזרח פוליטי-הגיאו במערך
 את שהיוותה, לכווית העיראקית הפלישה

 שהתרחשו והאירועים למלחמה הקדמהה
 היטב מדגישים, המלחמה סיום לאחר

 המורגשת, שלה הדרמטית ההשפעה את
 .ימינו עד

 
 תדמיתו את למעשה סדקה 1991 מלחמת

 סדאם עיראק מנהיג של המאיימת
 המזרח מדינות שאר בקרב, חוסיין

, ובכלכלתו בצבאו הקשה התיכון. הפגיעה
 האסורים האזורים מיסוד וכן הסנקציות

 גימדו, העיראקי האוויר חיל על בטיסה
 איום להוות חוסיין סדאם של יכולתו את
 .לו השכנות על ממש של

 
 הנפט מנסיכויות הפלשתינים של גירושם
 ערפאת יאסר של תמיכתו על כנקמה
 את דחקו, חוסיין בסדאם מנהיגם

 השפל מנקודות לאחת הפלשתינים
 ממנה עמדה, ביותר הקשות המדיניות

 כי אם, 1993-ב אוסלו בהסכמי רק יצאו
 הנסיכויות בקרב מעמדם שוקם לא מאז

 תמיכה אחר לתור נאלצו והם העשירות
 .אחרות ערביות מדינות בקרב

 
 התזכורת את היוותה גם המפרץ מלחמת

 מ"ברה של להיעלמותה ביותר הסמלית
 ב"ארה של והפיכתה העולמית המפה מעל

 השיגו עת, היחידה העל למעצמת
 במועצת למלחמה אישור אמריקניםה

 .רוסית התנגדות ללא הביטחון
 

 מסמלת השנייה עיראק מנגד, מלחמת
 ההגמוניה סיום תחילת את רבה במידה

 .הבינלאומית בזירה האמריקנית
 

 בעיראק המלחמות הביאו, ישראל עבור
. ישראל על מזרחית בחזית האיום לסיום

 ההיא המלחמה של מההשלכות אחת
 עוד שבה מדריד ועדת סכינו הייתה

 האינתיפאדה סיום וכן, הרוסים השתתפו
 המהפך ולאחר שלאחריה הראשונה
 אוסלו תהליך החל בישראל הפוליטי

 .באזור עמו שהביא והשינויים
 

 לדחיפה עיראק מלחמות היו, איראן עבור
 ההתבססות לקראת ביותר החזקה

 עוד האיראנים. חשובה אזורית כמעצמה
 עיראק-איראן חמתמל פצעי את ליקקו

 הדחת לאחר אולם, 90-ה שנות בתחילת
 הרוב והתחזקות' הבעת ושלטון סדאם
 איראן עצמה מצאה, בעיראק השיעי

 כמותה הייתה שלא התפשטות בעמדת
 תקופת סיום מאז הזו האומה עבור

 הראשונה במחצית, הספווית האימפריה
 .18-ה המאה של

 
 למלחמת הנוגע אחר דרמטי אירוע

 הכורדית האוטונומיה יצירת אהו המפרץ
 משגשגת אוטונומיה, עיראק בצפון

 הפכה השנייה עיראק מלחמת שלאחר
 הפלגים אחד שמנהיג בעוד, מדינה למעין

 כראש מכהן טלבאני לאל'ג הכורדים
 של בהכתרתם מעורב ואף ממשלת עיראק

 .בעיראק אחרים מנהיגים
 

 כורדיסטן
 

 הראשונה העולם מלחמת סיום
 למזרח הנוגעים דינייםהמ וההסכמים

בעקבותיה, הועידו  שאומצו התיכון
 טרם  -לכורדים שנים רבות של מאבק 

 שלטון תחת הכורדים רוב חיו המלחמה
מאנית ואילו לאחריה 'העות האימפריה

 ארבע בין מפולגים מצאו עצמם הכורדים
, איראן, טורקיה – עיקריות מדינות
 .וסוריה עיראק

 
 עצמם מצאו הללו מהמדינות בכל

 שחששו השלטונות דיכוי תחת הכורדים
, בנוסף. שלהם הלאומיות מהשאיפות

 בין במאבק משחק לכלי הכורדים הפכו
 הכורדים סייעו, כך. השונות המדינות
 בכורדים טבח שזה בעוד, לסדאם באיראן
 ולתמיכת מצידם לסיוע שזכו, בעיראק

 רבות סייע האב אסד גם. האיראנים
 הכורדים ואילו הטורקים לכורדים
 ערביות מדינות מצד סיוע קיבלו בסוריה

 .מעטות לא
 

 כן אם יש השונים הכורדים לפלגים
, מדם עקובים מאבקים של היסטוריה
 אירועי, על כן. השלטונות מצד והתעמרות

 ביותר מהחשובים לאירועים היו 1991
 של יצירתה. הכורדית בהיסטוריה
 הנהנית, עיראק בצפון אוטונומיה

 העולם עם וממסחר מוגנים משמיים
 החיים רמת את הפכה, החיצון

 ביותר לגבוהה העיראקית בכורדיסטן
 הכורדים היו ששנים לאחר, בעיראק
 העוני שיעורי גם. ביותר הנחשלת לקבוצה

 במדינה ביותר הנמוכים הם בכורדיסטן
 הגבוהה היא האישי הביטחון ורמת

 .[1ביותר ]
 

 םג משליכה בעיראק הכורדית ההצלחה
 כורדיסטן. האחרים באזורים כורדים על

 יוצאים שממנו למקום הפכה העיראקית
 מאז. טורקיה נגד לפיגועים PKK-ה אנשי
 הכורדים בין הלחימה התחדשה עת, 2007

 העיראקית כורדיסטן הייתה, לטורקים
 הטורקים. הצבא הכורדים לבסיס

 15-ב פעמים מספר פלש אף הטורקי
 כדי קעירא לצפון האחרונות השנה

 .הכורדי המאבק את להחליש
 
 

סיום מלחמת העולם הראשונה 

וההסכמים המדיניים הנוגעים 

למזרח התיכון שאומצו בעקבותיה, 

הועידו לכורדים שנים רבות של 

טרם המלחמה חיו רוב   -מאבק 

הכורדים תחת שלטון האימפריה 

העות'מאנית ואילו לאחריה מצאו 

עצמם הכורדים מפולגים בין ארבע 

טורקיה,  –דינות עיקריות מ

 .איראן, עיראק וסוריה

 
 של הדמוקרטית הכורדית המפלגה

 איראן של בהפיכתה שתומכת, איראן
 הכורדים יהנו שבמסגרתה לפדרציה

 בצפון אף היא מקלט מצאה, מאוטונומיה
 האיראנים אלה היו 1996-ב. עיראק
, העיראקית בכורדיסטן לפשיטות שיצאו

 לאל'ג של בארגונו הסתייעות תוך
 לתקוף כדי, היום עיראק נשיא, טלבאני

 .האופוזיציוני הארגון את
 

 עוד כן לפני שנתיים שרק, טלבאני מול
 מסעוד של ארגונו עומד, באיראנים נלחם

 עם קרובים ביחסים בעבר שהיה,ברזאני
 נלחמו וברזאני טלבאני. הישראלי המוסד
 .בכורדיסטן השליטה על ביניהם

 
, לאיראן חבר באנישטל שראה, ברזאני
 ואת חוסיין סדאם את לגייס הצליח

 להילחם כדי הרפובליקני המשמר
 הארגון, PKK-ה. ובאיראנים בטלבאני

 הסוף? –כורדיסטן החופשית 
 טורקיה ואיראן בהכנות אחרונות לקראת פלישה

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
 שחלקה, בעיראק הצבאית הנוכחות לצמצום האמריקנית ההתחייבות

 גלים מייצרת, האמריקני המשק מצוי שבו העמוק מהמיתון גם נובע
 במידה קשור ערב במדינות ההפיכות גל – שנתיים כבר התיכון במזרח

 לשלום גדולה סכנה בפני הכורדים עצמם מוצאים, עתכ. לכך רבה
 האזוריות המעצמות בשתי מאבק לקראת, בעיראק שלהם האוטונומיה

 .וטורקיה איראן, העולות
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 ובכך לטלבאני סייעו, טורקי-הכורדי
, הכורדים רוב על השפיעה הלחימה
 אזרחים במלחמת עצמם שמצאו

 .אלפים של חייהם שגבתה ברוטאלית
 

 המאבק בכורדים בתקופת ארדואן
 

 אחת הייתה שלמעשה, טורקיה
 המאבק להצלחת הגדולות מהתורמות

 100 הצבת באמצעות, חוסיין בסדאם
 שחייב עיראק-טורקיה בגבול חיילים אלף
 כוחות לגבול להסיט חוסיין סדאם את

 הגדולות המפסידות לאחת הייתה, רבים
 בעיראק הכורדים התחזקות בשל 1991-ב

, לכן. בטורקיה הכורדים על גם שהשליכה
 בקואליציה לתמוך הטורקים סירבו

 הפעם כי כשהבינו, 2003-ב אמריקנית
 בדרך הכורדים מעל החסמים יוסרו

 מלחמת. השפעה בעל לכוח להפיכתם
 בדרך מכונן לאירוע כן אם הייתה 1991

 .בעתיד עצמאית כורדיסטן ליצירת
 

 לאזור טורקיות פלישות שתי לאחר
 אדם בני 3,500-מ יותר של למותם שגרמו
 מאבד האזור כי היה שנראה ולאחר
 לכונן האמריקנים הצליחו, שליטה

. וברזאני טלבאני בין אש הפסקת
 ארגונו בין חולקה העיראקית כורדיסטן

 העיר ובתוכו החבל בצפון ברזאני של

 בדרום טלבאני של ארגונו ובין, אירביל
 הנפט ערי. סולימאניה העיר ובו החבל

 לשטח מחוץ נותרו ומוצול כירכוך
 אדם בני אלף 100-מ יותר. האוטונומיה

 שבו באזור והתיישבו מבתיהם עקרו אף
, יותר מאוחר. תמכו שבה המפלגה שלטה

 יהיה, חוסיין סדאם של שלטונו הפלת עם
 ומסעוד החופשית עיראק לנשיא טלבאני
 .העיראקית כורדיסטאן לנשיא ברזאני

 
 בכורדיסטן האש הפסקת לאחר חודש

 סוריה על טורקיה לחצה, העיראקית
 בכורדים התמיכה את להפסיק

 על שהוצב הטורקי הצבא. הטורקים
 – ביעילות המסר את העביר הסורי הגבול

 הכורדים מנהיג את לגרש נאלצו הסורים
 שנה שנתפס לאן'אוצ עבדאללה הטורקים

 מרגע שחלפו ובחודשים, מכן לאחר
 את למסמס למעשה פעלו, שגורש

 .הבסורי PKK-ה של הפעילות
 

 נוכחותו את PKK-ה הגביר, שנה מאותה
 יצאו, אגב 1999-ב. עיראק בצפון

 נגד בהפגנות לרחובות באיראן הכורדים
 השלטונות. לאן'אוצ של תפיסתו

 הכורדית מסולידריות שחששו האיראנים
 את דיכאו, גבולות חוצה שהחלה

 .גופות 20 לפחות והותירו ההפגנות
 

 להשהובי, 2003-ב בעיראק המלחמה
, חוסיין סדאם של' הבעת משטר לנפילת
 מצד אפשרויות הכורדים בפני פתחה

 ארבע עם החיכוך את והגבירה, אחד
 מצד, כורדיסטן מצויה שבשטחן המדינות

 של בהובלתו כבר, טורקיה הפעם. שני
. בעיראק במלחמה לסייע סירבה, ארדואן
 התמיכה אז בזכות, 1991-מ הניסיון

 האמריקנים הצליחו הטורקית הפסיבית
 לאוטונומיה הוביל והדבר ביעילות לפעול

 מבחינת מר ניסיון היה, כורדית
 .הטורקים

 
 הוואקום באזור

 
 מוקדי" במאמר, 2010 בספטמבר

 את לשרטט ביקשנו" גושי הבין הסכסוך
 לשנים הצפויה העולמית העימותים מפת

 כי כתבנו תיכוני המזרח בחלק. הקרובות
  את תהווה מעיראק האמריקנית הנסיגה

 של שרידיה על למאבק הפתיחה אות"
 – והטורקים האיראנים בין עיראק

 השיעי לשלטון המקורבים האיראנים
 מעוניינים, עיראק בדרום השיעי ולרוב

. שם שלהם ההשפעה את להגביר
 יד להפעיל מעוניינים לעומתם הטורקים

 הכורדים נגד עיראק בצפון יותר תקיפה
 לש הלאומי במאבק התומכים

 [.2] "הכורדיםבטורקיה

 נשיא עיראק המכהן ממוצא כורדי. צילום: הבית הלבן -טלבאני 
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 כי ברור כבר כיום" כתבנו: בהמשך
 בין עמוק פיצול חווה התיכון המזרח
 ודאות בחוסר המתודלק, האזור מדינות

 נוספים דרמטיים מתהליכים כתוצאה
 מחוץ גם הקרובות בשנים הצפויים
 במצרים שלטון חילופי - לעיראק

 השלטון בין למאבק להתפרץ העשויים
, האסלאמית פוזיציהוהאו החילוני
 המשך, למרוקו יריה'אלג בין מלחמה

 לבין בריתה ובנות סודן בין הסכסוך
, באפריקה הדמוקרטי הגוש מדינות

 בטאליבן המלחמה
 באפגניסטן
 שעשויה ובפקיסטן

 לתוך היא אף לגלוש
, התיכון המזרח
 היציבות ערעור
 לבית והסכנה בירדן

 הירדני המלוכה
 מגל כתוצאה
 אדיר פליטים

 המתיחות, עיראקמ
 בלבנון העצומה
 להתפרץ שעשויה
 בין דמים למאבקי

 המאבק, העדות
 אל בתאי בתימן
 ובמורדים קעידה

 ".ועוד החותיים
 

 מצהיר שעה לפי
, האמריקני הנשיא

 ם"באו בנאומו גם
 בכוונתו כי, החודש

. 2011 בסוף לסגת
 ספק אין

 שהמערבולות
 המזרח שחווה
 בשנה התיכון
 מאז שחלפה
 בראש נוגעות, שלעיל המילים שנכתבו

 בעוד הצפוי העוצמה לואקום ובראשונה
 מוצאות וטורקיה איראן. חודשים כמה

 עם, ב"ארה ללא התיכון במזרח עצמן
 מדינה ללא כללי ובאופן בכאוס מצרים
 המדינה היא ישראל. חזקה ערבית

 מלבד באזור עוצמה שמציגה היחידה
 במציאות זו, האיראנים. אלו מדינות שתי

 את ביניהם לחלק פועלים והטורקים
 סוריה כאשר, באזור ההשפעה אזורי
 למוקד הופכות, חיץ כמדינות ולבנון

 .ההשפעה על במאבק
 

, 2004 בשנת, הכורדי למאבק בחזרה
 חידשו, חוסיין סדאם נפילת לאחר

. בטורקיה שלהם המאבק את הכורדים
 הפיתוח מפלגת שלטה כבר זמן באותו
 לתמיכה זכתה לוואפי בטורקיה והצדק
לאחר  .בטורקיה הכורדים בקרב רחבה

תקופה של מאבק שקט, החריפה 
בינואר נהרגו  – 2008המתיחות בתחילת 

 ארבעה טורקים בפיגוע בעיר דיארבקיר. 

 
חודש לאחר מכן, החליטו באנקרה לצאת 

 במבצע. העיראקית בכורדיסטן למבצע
 קרקעיים במבצעים מיוחדים כוחות פעלו
 הפציץ הטורקי האוויר שחיל בעוד

. PKK-ל שיוחסו מטרות מהאוויר
 עוד החלו הטורקי האוויר חיל הפצצות
 לטענת נהרגו במבצע. 2007 בדצמבר

 בעוד, לפחות PKKאנשי  200-כ הטורקים
 נמוך המספר כי טענו שהכורדים
גל ההתקפות הזה הסתיים  .משמעותית

 [.3מאי של אותה שנה ]-באפריל
 

 הסיבוב הנוכחי
 
 של חיילים 5,000 השנה, פלשו ביולי 18-ב

 לצפון האיראניים המהפכה משמרות
 המפלגה של עמדות לתקוף כדי, עיראק

 מחסה שמצאה האיראנית הכורדית
 ההתקפה. העיראקית בכורדיסטן
 לתנועת הצטרפה, ממזרח האיראנית
 טורקית צבאית פעילות של מלקחיים

היו . חיילים 1,300-שם פועלים כ, בצפון
 טורקית-איראנית על התקפה שדיברו

 כבר שכזו אך נראה כי התקפה, מתוכננת
 .[4חודשיים ] בפועל מזה מתרחשת

 
 וראשי ל"הרמטכ הודיעו ביולי 29-ב

 חמשת מתוך ארבעה כ"סה, החילות
אירוע  .התפטרותם על, בצבא הבכירים

זה התרחש בתגובה לרדיפת השלטונות 
[ 5את קציני הצבא, כגון בפרשת ארגנקון ]

בה נאשמו בכירים במערכת הביטחון ש

הטורקית בניסיון להפיל את השלטון 
בטורקיה. התוצאה הייתה מעצרים 
נרחבים של אנשי צבא, וראשי המטות 

 חשו כי לא יוכלו יותר להגן על אנשיהם. 
 

אולם למרות הסיבה הפנימית לפגיעה 
בקציני הצבא, הנוגעת למאבקים בין 
 מפלגת הפיתוח והצדק הדתית ובין
הממסד החילוני, אין ספק כי כשירותו 
של הצבא נפגעה בצורה עמוקה בהיעדר 

 קציניה המוכשרים ביותר של טורקיה. 
 

 נראה כי הפעילות
 של המוקדמת

 המיוחדים הכוחות
 איראן וטורקיה של

 לקראת הכנה היא
 יותר מקיפה פלישה

 את שמטרתה לחתוך
 כורדיסטן

 לשלושה העיראקית
 מזרחי חלק - חלקים

 השפעה תחת
 צפוני חלק, איראנית

 השפעה תחת
 מערבי וחלק טורקית
 שיצליח שייתכן
. עצמאות על לשמור

 הטורקים עבור
 זו והאיראנים

 להכות הזדמנות
 האופוזיציה בארגוני

 הנהנים הכורדיים
 בצפון ממקלט
 .עיראק

 
על פי מצב העניינים 
בספטמבר, נראה כי 

 הצבאות שני
 למעשה ממתינים

 - דאח לדבר רק
 בסוף המובטחת האמריקנית הנסיגה

 הכלכלי המשבר לצד, זו נסיגה. השנה
 ובני האמריקנים את הפוקד העמוק
 הביטחון את מעלה, האירופיים בריתם

האזוריות כי שום  המעצמות שתי בקרב
כוח זר לא יפריע להן ליצור מציאות 

 [.6חדשה ]
 

 בפני עומדים הם כי המבינים, הכורדים
העצמאות ממנה  אובדן יובפנ דמים מרחץ
מנסים להבין  ,השנה האחרונות 20-נהנו ב

כיצד לכלכל צעדיהם מכאן. מאחר 
שארה"ב מחויבת להפחית מנוכחותה, לא 
רק בגלל מדיניותו המוצהרת של הנשיא 
אובאמה, אלא גם בשל המצב הכלכלי 
והקיצוץ הוודאי והעמוק בתקציב ההגנה 
העצום, היכולת האמריקנית להוסיף 

זיק צבא בעיראק נחלשה דרמטית, ולהח
ועל כן התוכנית היא להשאיר בבגדד 
ובסביבותיה כמה עשרות אלפי חיילים 
לצורכי הכשרות ואבטחה, בדרך לנסיגה 

 מוחלטת בשנים הבאות. 

 נשיא כורדיסטן העיראקית. צילום: הבית הלבן -מסעוד ברזאני 
 

 0,533-טורקיות לאזור שגרמו למותם של יותר מ לאחר שתי פלישות
בני אדם ולאחר שנראה היה כי האזור מאבד שליטה, הצליחו 
האמריקנים לכונן הפסקת אש בין טלבאני וברזאני. כורדיסטן 
העיראקית חולקה בין ארגונו של ברזאני בצפון החבל ובתוכו העיר 

 ר סולימאניה.אירביל, ובין ארגונו של טלבאני בדרום החבל ובו העי
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 עיראק בדרך למלחמת אזרחים חדשה

 
מנהיג כורדיסטן העיראקית, מסעוד 
ברזאני, בנו של המנהיג ההיסטורי של 

ן בריתה של ישראל, מוסטפה הכורדים וב
ברזאני, הזהיר החודש מפני מלחמת 
אזרחים בעיראק, אם תיסוג ארה"ב 

 [.7במועד המקורי בסוף השנה הנוכחית ]
 

ברזאני, המכיר היטב את המתרחש 
בשטח הכורדי מצד הטורקים 
והאיראנים, חושש ממלחמת כל בכל 
מאחר שההשלכה שלה על הכורדים 

כורדים הם ה –תהיה הרסנית במיוחד 
אלה שהרוויחו מהכיבוש האמריקני יותר 
מכל אחד אחר כי השיגו אוטונומיה 
שמשגשגת כלכלית ואף החלו ליהנות 
מחלק מתמלוגי הנפט הנשאב מאדמת 
כורדיסטן. החיפוש אחר נקמה מצד 

הערבים, בגיבוי 
המעצמות האזוריות 
טורקיה ואיראן, 
יבשר מרחץ דמים 
ואובדן כל מה 

 .1991שהשיגו מאז 
 

גם נשיא עיראק, 
ג'לאל טלבאני, ואנשי 
מפלגתו הכורדים, 
קוראים לאמריקנים 
להשאיר נוכחות 
נכבדה בעיראק בשל 
כך. מולם השיעים, 
מי שירוויחו יותר 
מכל אחד אחר 
מנסיגה אמריקנית 
בשל היותם הרוב 
השולט בעיראק 

היום, קוראים 
לאמריקנים לצאת 
במועד המתוכנן. 

ת הגדולה מנהיג המיליציה השיעי
סאדר, אף קרא לאנשיו -מוקטעדה א

שלא לבצע פיגועים עד ליציאה 
האמריקנית כדי לשלול מהאמריקנים כל 
תירוץ להישאר, והוסיף איום כי במידה 
והאמריקנים אכן יבחרו להישאר, הוא 
יפעיל את ארגונו על מנת למרר את 

 [.8חייהם של האמריקנים ]
 

, היו הסונים נקרעים בסוגיה זו. מצד אחד
אלה האמריקנים שהדיחו את סדאם 
חוסיין ואשר נלחמים בהתארגנויות 
סוניות כאלה ואחרות. מצד שני, עם 
היחלשות העולם הערבי בשנים 
האחרונות וביתר שאת מאז החלה 
המחאה בעולם הערבי, ועם השתלטותם 
הצפויה של השיעים על עיראק לצד 
הגברת ההשפעה של טהרן על המדינה, 

דים בפני סכנה גדולה. הסונים עומ
מיליוני סונים כבר ברחו לירדן ולסוריה 

בעיקר, מאז נפילת סדאם חוסיין, ואלו 
שנשארו נתונים כבר עכשיו להצקות מצד 
השיעים אשר יגברו אחרי היציאה 

 האמריקנית מהאזור.
 

היום שאחרי הנסיגה האמריקנית 
מעיראק מתקרב, ואיתו מערבולות 

תיכון. ותהפוכות נוספות במזרח ה
באזור,  2011-בהתחשב במה שהתרחש ב

העתיד נראה בעייתי עבור מדינות ערב, 
כשההשפעה על ישראל נשארת עדיין 

 בתחום הנסבל בדרך כלל.
 

עיראק עומדת ליפול בידי משטר שיעי 
שיישלט מטהרן לא פחות מאשר יישלט 
מבגדד. האוכלוסייה הסונית תיאלץ 
להתקומם נגד המתרחש, ולכן צפויה 

ראק לצלול לתוך מלחמת אזרחים עי
יותר מהמלחמה עקובה מדם, עוד 
 המשתוללת כבר היום.

 
כל מי שאינו שיעי מצוי במלחמה זו, 

בסכנה בעיקרון, אך ייתכנו בריתות בין 
השיעים ובין עדות אחרות, במלחמתם 
בסונים, ולהפך. אחת העדות שסובלות 

נוצרית -יותר מכולן, הן העדה האשורית
המדינה וסובלת שחיה בצפון 

מהתנכלויות מצד הכורדים בין היתר. 
בצפון ישנם גם לא מעט טורקמנים, 
המעוניינים במעורבות החיצונית של 

 טורקיה. 
 

טורקית להכות אחת -התקווה האיראנית
ולתמיד את ההתקוממויות הכורדיות 
בארצם באמצעות פגיעה בריכוזים שלהם 
בצפון עיראק, עשויה להביא לשרטוט 

ל התפרוסת הדמוגרפית של מחדש ש
 הכורדים, אם להשמש בשפה דיפלומטית. 

 

במילים אחרות, הטורקים עשויים לעודד 
הגירה מסיבית של כורדים לאחר שיפגעו 
ברבים מהם, מתוך מטרה גדולה יותר של 
עקירת חלומות העצמאות הכורדיים. יש 
להניח כי לא ינחלו הצלחה בכך, אולם 

ד חלק גדול הכורדים עומדים בפני איבו
 מההישגים שלהם בשנים האחרונות. 

 
מכינים את הקרקע למאבק בין איראן 

 לטורקיה
 

טורקית נחוצה לשתי -הפעולה האיראנית
המדינות מסיבה נוספת והיא שרטוט 
גבולות ההשפעה של שתי המדינות, או 

במאמר  2010כפי שהגדרנו זאת באוגוסט 
היכונו למזרח  –"האמריקנים הולכים 

 הטורקית ן החדש": "המעורבותהתיכו
 האפשרות את גם תיצור עיראק בצפון

 לעבר האיראנית ההתפשטות את לחסום
 .. יש.ולבנון סוריה לעבר ואף, טורקיה

 בעבר כי לזכור
 על נשלטה עיראק

 מרכזי משטר ידי
 של בהנהגתו חזק

 חוסיין סדאם
 אלה היו מכן ולאחר

 ואילו, האמריקנים
 הנסיגה לאחר

 ישארי לא הצפויה
 בית" "בעל

. בעיראק משמעותי
 כעת שמדובר מאחר

-כלל באינטרס גם
 ובמיוחד ערבי

 הרי, סעודי
 תיהנה שטורקיה

 כלכלי מסיוע
 אם ערבי ומגיבוי
 בצפון תשהה

 עיראק".
 

האיראנים מצדם 
ישליטו בקלות רבה את השפעתם על 
הדרום השיעי, בעוד שמרכז עיראק נהנה 

ומם של מנוכחות אמריקנית צבאית ומקי
שבטים סוניים גדולים. וכך מהווה מרכז 
עיראק אזור חיץ אחד בין איראן 
וטורקיה, וכורדיסטן העיראקית אזור 

 חיץ נוסף. 
 

בהקשר של מה שמתרחש בכורדיסטן יש 
להבין את המתרחש בסוריה של היום. 
בשנים האחרונות בשאר אסד נהנה 
מחיזוריהם של האיראנים והטורקים, 

פוליטי כשהתקרב בכל  ועשה בכך שימוש
פעם למישהו אחר. סוריה היא מדינת 
מפתח הן מבחינת האיראנים והן מבחינת 

ההיסטוריה שלה מעניקה לה  -הטורקים 
מקום של כבוד בעולם הערבי; עצם 
היותה מדינה ערבית, חשובה למעצמות 
האזוריות מאחר שהן עצמן מדינות לא 
ערביות אך בעלות שאיפות התפשטות 

 מתכוננת למתקפה? צילום: יאן כורדיסטני -בירת כורדיסטן, אירביל 
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בי כמו המזרח התיכון; לבסוף, באזור ער
סוריה ביחד עם לבנון מהווה אזור חיץ 
נוסף בין איראן לטורקיה, ולכן ההשפעה 

 על הנעשה במדינות אלה גדולה.
העובדה שכוחות איראנים וטורקים 
עומדים אלה מול אלה בכורדיסטן 
העיראקית, עם כל המשתמע מכך, 
מייצרת מנופי לחץ עבור שתי המדינות: 

ארדואן, התסריט הרצוי הוא מבחינת 
נפילה של אסד ועלייתו של משטר סוני 
שירחיק מעליו את ההשפעה האיראנית 
ויקדם בברכה התקרבות לטורקיה. על 
כן, נוהג ארדואן מעת לעת לאיים על 
השלטון הסורי. מצד שני, מעורבות יתר 
של ארדואן בהפלתו של אסד, עשויה 

 –להביא לשינוי התמונה בכורדיסטן 
ור ארדואן, כורדיסטן חשובה בעשרות עב

מונים יותר מסוריה, והוא זקוק לעזרה 
 .האיראנית על מנת להתמודד בה

 
בשל כך, הרטוריקה הלוחמנית כלפי 
בשאר היא מס שפתיים בעיקרה 
ומשמשת מבחינת ארדואן כמנוף לחץ על 
האיראנים להמשיך ולפעול בכורדיסטן. 

ם כל זמן שהאיראנים פועלים בהרמוניה ע
הטורקים בכורדיסטן, יכול המשטר 
העלווי בסוריה להיות רגוע מבחינת 
ניסיונות חיצוניים להפילו. זה כמובן, 
בכפוף להמשך התמיכה הרוסית במועצת 

 הביטחון באסד.
 

יתר על כן, האיומים שמפזר ארדואן לכל 
עבר, בין אם זה לארמניה, ישראל, 
קפריסין, יוון או סוריה, מיועדים בעיקר 

ור מסך עשן סביב הפעילות הטורקית ליצ
נגד הכורדים בשיתוף האיראנים. זאת 
לצד החשש הטורקי מברית צבאית 
אזורית נגד טורקיה בהנהגת ישראל, 
המדינה היחידה שנותרה באזור 

 [.9שמסוגלת להוות משקל נגד לטורקיה ]
 

בחודשים הקרובים יתגבר הלחץ הצבאי 
על הכורדים בעיראק מצד המעצמות 

ריות, ככל שמועד הנסיגה האזו
האמריקנית מתקרב. במקביל ליציאה של 
רוב הצבא האמריקני, ההתמקדות 
במתרחש בכלכלות המערב וכן לקראת 
כניסה לשנת הבחירות בארה"ב, העניין 
הכורדי בזירה העולמית ידעך ויתאפשר 

איראנים להגביר את עוצמת לטורקים ול
 הדיכוי.

 
חמה, כי עבור מדינות אחרות זוהי אולי נ

הסבירות שארדואן יפתח בשתי חזיתות 
ועוד לאחר שהדיח או כלא רבים מקציני 
הצבא הבכירים שלו קלושה. עבור 
הכורדים בעיראק, טורקיה ואיראן זו 
מכה קשה ונראה שגם הכורדים בסוריה 
לא יצליחו לחמוק מדיכוי קשה מצד 

 השלטון הסורי, בסופו של דבר. 
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מבחינת ארדואן, התסריט הרצוי הוא נפילה של אסד ועלייתו של 

ההשפעה האיראנית ויקדם בברכה  משטר סוני שירחיק מעליו את
התקרבות לטורקיה. על כן, נוהג ארדואן מעת לעת לאיים על השלטון 
הסורי. מצד שני, מעורבות יתר של ארדואן בהפלתו של אסד, עשויה 

עבור ארדואן, כורדיסטן חשובה  –להביא לשינוי התמונה בכורדיסטן 
ית על מנת בעשרות מונים יותר מסוריה, והוא זקוק לעזרה האיראנ

 להתמודד בה.



 

 

 

שנה חלפה מאז פרסמנו את מדד סיקור ממוקד הראשון, בו הנחנו תשתית מתודולוגית 

חדשה למיקום מדינות העולם במפת המלחמה הקרה השנייה, בין הגוש הדמוקרטי 

חריף המשבר הכלכלי המ -לגוש הריכוזי. שני האירועים המרכזיים שהתרחשו מאז 

באירופה ובארה"ב מזה וההתקוממויות בעולם הערבי מזה, ריכזו את עיקר תשומת הלב 

הגם שלא היה בהם כדי להשפיע בטווח הזמן המיידי על השיוך הגושי. ובכל זאת, נרשמו 

 , לפניכם.1322מספר תמורות במאזן גם השנה. מדד סיקור ממוקד, מהדורת 

 

ים את מדד סיקור ממוקד במתכונת הנוכחית, והשנה השישית השנה זוהי הפעם השנייה בה אנו מפרסמ

החודשים האחרונים.  12-בכותרות ב פוליטית. שני תהליכים שלטו-שאנו מסקרים את המערכת הגיאו

הראשון הוא המשבר הכלכלי שהחריף באירופה ופגע גם בארה"ב שחוותה הורדת דירוג אשראי לראשונה 

ההתקוממויות שהביאו  –י הוא מה שמכונה "האביב הערבי" בהיסטוריה שלה. התהליך המתמשך השנ

להפלת שליטים בטוניסיה, מצרים תימן ולוב, כשגם סוריה לא רחוקה מלהצטרף לרשימה ואולי אף 

 אחרות בהמשך.

 

לשני התהליכים הללו, דרמטיים ככל שיהיו, אין השפעה מיידית על השיוך הגושי של המדינות במלחמה 

ת, ההתחזקות הזוחלת של הימין הקיצוני והקסנופובי במדינות אירופה מזה, זאהקרה השנייה. עם 

ועלייתם האפשרית של משטרים בעלי סדר יום שונה בעולם הערבי, יוכלו להביא בשנים הקרובות לשינויים 

 פוליטית.-במפה הגיאו

 

ם בתחילת דו"ח פרידום האוס שהתפרס -הנסיגה הנמשכת בדמוקרטיה ובחופש בעולם מדאיגה אף היא 

השנה, היה החמישי ברציפות שתיעד נסיגה ברמת החופש העולמי. זו הנסיגה הממושכת ביותר שרשם הגוף 

אפריקה,  –בארבעה עשורים של סיקור. עיקר הנסיגה בחופש, אגב, נרשמה באזורי העולם השלישי 

 אמריקה הלטינית ואסיה.
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ה בשנה החולפת. שם גם נרשמה אחת גם בשטחי הגוש הסובייטי לשעבר התרחשה נסיגה בדמוקרטי

אוקראינה, המשמעותית  –גושי, ודווקא נגד המגמה הכללית -מהתמורות המשמעותיות ביותר במאזן הבין

מבין הרפובליקות הסובייטיות לשעבר במזרח אירופה, לא ידעה יציבות גם השנה והיא ממשיכה ברצף 

 הטלטלות שפוקד אותה מאז המהפכה הכתומה.

 

קוביץ', שהתערבות רוסית לטובתו הוציאה את ההמונים לרחובות לפני שבע שנים, ובחירתו ויקטור ינו

לנשיא לפני שנתיים התקבלה בצהלות שמחה בקרמלין, ביצע השנה "בלימת חירום", כשעצר את מה 

 –שהצטייר כדהרה של קייב בחזרה לזרועותיה של רוסיה. כשברקע סכסוכים נמשכים בתחום הגז הטבעי 

נה מחפשת לבטל את עסקת הענק שנחתמה בימיה של ראש הממשלה טימושנקו וזו אף מועמדת אוקראי

למשפט על חלקה בעסקה; רוסיה מתכננת להעביר את צינור "הזרם הדרומי" מדרום לאוקראינה, 

בטורקיה, על אף שמדובר בנתיב יקר יותר; ינוקוביץ' מסרב בתוקף להצטרף לאיחוד המכסים שהקימה 

ארוס וקזחסטן, והדברים הגיעו עד כדי עימות גלוי עם הקרמלין. במקביל, הוא מצהיר, הגם רוסיה עם בל

אם לשם ההצהרה בלבד, כי הצטרפות לאיחוד האירופי היא מטרה אסטרטגית של אוקראינה. שינויים 

אלו, שיסוקרו בהרחבה באחד הגיליונות הקרובים, הביאו לשינוי במעמדה של אוקראינה, מבת ברית של 

 גוש הריכוזי למדינה נייטרלית.ה

 

שינוי משמעותי נוסף בשיוך הגושי הוא הפיכתה של הודו ממעמד של בת ברית של הגוש הדמוקרטי למעמד 

של מדינה נייטרלית במלחמה הקרה השנייה. הממשלה ההודית, שמקפידה באופן מסורתי על נייטרליות, 

שסימן את הודו כיעד אסטרטגי. הכתף הקרה  נטתה לכיוון ארה"ב במהלך כהונתו של הנשיא בוש הבן,

מצידו של אובאמה בתחילת כהונתו, ביחד עם הידוק הקשרים הביטחוניים עם רוסיה, הביאו את ההודים 

לסמן כיעד את ההצטרפות לארגון לשיתוף פעולה של שנחאי, אותו מובילות רוסיה וסין. ארגון זה נחשב 

אמנם סביר כי הצטרפות הודית לארגון תמתן בהכרח את הטון  בעיני רבים לגלגול המודרני לברית ורשה.

 אסייאתית.-מערבי השולט בו, אך בה בעת היא תבסס את התנהלותו הפרו-האנטי

 

המדינות הערביות שעברו מהפכות: טוניסיה, מצרים, תימן ולוב  4עוד שינוי במפה הוא הגדרתן של 

הוגדרה מצרים כבת ברית של הגוש הדמוקרטי, כמדינות הנמצאות במעבר בין משטרים. בשנה שעברה, 

 בעוד שלוש האחרות הוגדרו כמדינות נייטרליות.  

 

לבסוף, מדינה נוספת בעלת השפעה ששווה להזכירה על אף שלא חל שינוי בשיוך הגושי שלה, היא טורקיה. 

יב זה, שהצעידה זו מובלת על ידי נשיאה ארדואן בנתיב שמוביל לעימותים אזוריים, לא רק עם ישראל. נת
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בו החלה בין היתר בעקבות טריקת הדלת מהאיחוד האירופי, יוביל במוקדם או במאוחר גם לעימות טורקי 

 עם ארה"ב ולהעמדת המשך חברותה של טורקיה בברית נאט"ו.

 על המדד
 

פוליטית נעים בין שני קטבים: הקוטב הדמוקרטי, בו -במלחמה הקרה השנייה, השחקנים במערכת הגיאו

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

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

ביב היריבות אינה אפשרית, שהרי בכך תהפוך המלחמה הקרה לחמה, הקרבות בין המעצמות ניטשים ס

במציאות זו, בה הגבולות המגדירים את הגושים  תמיכתן של המדינות שאינן "נעולות" על אחד מהצדדים.

עבירים כפי שהיו במלחמה הקרה הראשונה, מדינות רבות ש"יושבות על הגדר", -היריבים אינם בלתי

 הצדדים.מנסות לנצל את המערכת החדשה לטובתן ולהשיג את הרווח הגדול ביותר מחבירה לאחד מ

 

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

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

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

 פוליטית של השלטון הנוכחי(.-)נטייתו הגיאו

 

הקוטב  10-הוא הקוטב הריכוזי ו 0בכל אחד מהתבחינים, כאשר  10-ל 0כל מדינה מקבלת ניקוד בין 

בכל תבחין ניתן עבור נייטרליות מוחלטת וסטייה ממנו לכיוון אחד הקטבים מסמנת  5הדמוקרטי. ניקוד 

לכיוון הדמוקרטי או הריכוזי. התבחינים המרכיבים את מדד סיקור ממוקד אינם שווים נטייה של המדינה 

 במשקלם, כפי שמוצג להלן:

 

 משקלם של התבחינים בשקלול

 משקל במדד תבחין

 25% זיקה לדמוקרטיה

 15% זיקה פוליטית

 15% זיקה כלכלית

 15% זיקה ביטחונית

 30% נטיית השלטון הנוכחי

 100% 
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בעצמו שקלול תבחין זה מבוסס על "אינדקס הדמוקרטיה" של האקונומיסט והוא  – לדמוקרטיההזיקה 

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

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

של האינדקס, העדכנית ביותר שפורסמה, נורבגיה  2010זיקה הגבוהה ביותר לדמוקרטיה. במהדורת את ה

 37-. ישראל, אגב, במקום ה1.08וצפון קוריאה אחרונה עם ניקוד  9.80מדורגת ראשונה עם ניקוד משוקלל 

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

 נוכח תקנות לשעת חירום הנמצאות בתוקף מאז הקמת המדינה.

 

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

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

מדינית -פוליטית, אנו קובעים כי חברות במסגרת על-שמעות בזירה הגיאובכל האמור לבריתות בעלות מ

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

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

ריכוזיים בהוויתם, -( הפרוALBA( או האלטרנטיבה הבוליבארית )SCOשנגחאי )לשיתוף פעולה של 

( GUAMדמוקרטית דוגמת גואם )-מושלם בבריתות פוליטיות. חברויות בארגונים בעלי זיקה פרו 0לניקוד 

( נכנסות אף הן לשקלול, כמו גם משטרים GCCבמזרח אירופה או המועצה לשיתוף פעולה במפרץ )

 ברגו מצד האו"ם, האיחוד האירופי או ארה"ב.הנמצאים תחת אמ

 

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

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

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

מדינתיות משמעותיות שהתהוו בשנים האחרונות דוגמת קרטל -משקף את זיקתן של המדינות ליוזמות על

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

 טיבה לבנק העולמי.שהוקם בדרום אמריקה כאלטרנ

 

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

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

SIPRIה העולמית בטרור מדינתיות דוגמת ברית נאט"ו, השתתפות במלחמ-(, חברות במסגרות על

פוליטית, -)למדינות שאינן חברות בנאט"ו(, בריתות צבאיות עם מדינות בעלות השפעה בזירה הגיאו

מלחמות וסכסוכים עם מדינות אחרות. מטבע הדברים, השפעתם של חלק מהפרמטרים המוזכרים לעיל 
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דומה, הטלת אמברגו  חורגת מגבולות הזיקה הביטחונית ומשפיעה גם על תבחינים אחרים במדד. באופן

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

 

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

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

כאן באים לידי ביטוי מנהיגים שעולים לגדולה ומנהיגים קו שונה לחלוטין מקודמיהם. מתוך הכרה 

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

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

מהמשקל המוענק לבריתות פוליטיות, כלכליות וצבאיות יחדיו. רוצים לומר, גם שינוי ההנהגה הדרמטי 

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

 

 מפתח השיוך לקבוצות
 

 פוליטית הנוכחית, אנו מבחינים בין חמש קבוצות של מדינות:-ת הגיאובניתוח המערכ

 

בקבוצה זו נכללות מדינות המחויבות למטרותיו של הגוש הדמוקרטי. אלו  - הגוש הדמוקרטי מדינות

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

 יאה אותן לפעול למען המטרה המשותפת.שותפות אינטרסים הב

 

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

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

 הראשונה, אך עודנה תופסת מקום גבוה בתפיסת העולם.

 

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

פוליטית. מדינות אלה מוצאות את הדרך לקיים יחסים -שנמנעות בעיקרון מלבחור צד במערכה הגיאו

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

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

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

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

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

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

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

 הקטגוריה האחרונה.

 

בקבוצה זו נכללות המדינות המהוות "סדין אדום" לקבוצת מדינות הגוש  – מדינות הגוש הריכוזי

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

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

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

 

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

 ממוקד, ולפי המפתח הבא:

 

 ניקוד שיוך לקבוצה

 0.00-1.99 חברה בגוש הריכוזי

 2.00-3.99 בת ברית של הגוש הריכוזי

 4.00-6.00 ליתאטרמדינה ני

 6.01-8.00 בת ברית של הגוש הדמוקרטי

 8.01-10.00 חברה בגוש הדמוקרטי

 

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

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

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

 מצליח לאכוף מרותו על פני כל השטח הריבוני של המדינה, דוגמת אפגניסטן, עיראק וסומליה או מדינות

שהשלטון המרכזי בהן קרס וטרם התייצב אחר במקומו, כמו במצרים או בלוב. הקבוצה השנייה מורכבת 

קמ"ר  1,000מדינה היא כזו ששטחה אינו עולה על -מדינות". ההגדרה המקובלת למיקרו-מ"מיקרו

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

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

 האירופי.
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 1322מהדורת  -מדד סיקור ממוקד 
 

המשבר הכלכלי שהחריף  -שני תהליכים עיקריים השפיעו כאמור על הזירה העולמית בשנה החולפת 

אין בהם כאמור כדי להשפיע באופן מיידי על  –בעולם הערבי בארה"ב ובאיחוד האירופי וגל ההפיכות 

השיוך הגושי של המדינות במלחמה הקרה השנייה, הגם שניתן לטעון כי המשבר הכלכלי לדוגמא פוגע 

 בעוצמתו של הגוש הדמוקרטי כגוש.

 

 ב(:-ובכל זאת, נרשמו כמה שינויים במהלך השנה, ואלו הם )לפי סדר הא

 

 סיבה לשינוי 1323שיוך גושי  1322יוך גושיש נקודות מדד מדינה

בת ברית של הגוש  ניטראלית 4.43 אוקראינה

 ריכוזי

רוסית מצד -מדיניות אנטי

 השלטון

בת ברית של הגוש  ניטראלית 4.02 בנגלדש

 ריכוזי

 שיפור במדד הדמוקרטיה

בת ברית של הגוש  ניטראלית 5.72 הודו

 הדמוקרטי

עם הפנים לארגון לשיתוף 

 של שנחאי פעולה

 עברה מהפכה ניטראלית משטר במעבר ללא טוניסיה

קו רדיקלי מול ישראל,  ניטראלית ניטראלית 5.33 טורקיה

 מתרחקת בהדרגה מהמערב

 עברה מהפכה ניטראלית משטר במעבר ללא לוב

בת ברית של הגוש  משטר במעבר ללא מצרים

 הדמוקרטי

 עברה מהפכה

 ברה מהפכהע ניטראלית משטר במעבר ללא תימן
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 ניקוד המדינות

 מדינה
 נקודות מדד שינוי מיקום

 

זיקה 

 פוליטית

זיקה 

 צבאית

זיקה 

 כלכלית

השלטון 

 הנוכחי

מדד 

 הדמוקרטיה

 
       

 חברות בגוש הדמוקרטי

      

 9.91 -  1 איסלנד
 

10 10 10 10 9.65 

+1 2 דנמרק  9.88 
 

10 10 10 10 9.52 

+3 3 קנדה  9.77 
 

10 10 10 10 9.08 

-2 4 הולנד  9.75 
 

10 10 10 10 8.99 

-1 5 שבדיה  9.73 
 

10 9 10 10 9.5 

-1 6 לוקסמבורג  9.72 
 

10 10 10 10 8.88 

+2 7 נורווגיה  9.65 
 

8 10 10 10 9.8 

 9.62 - 8 אוסטריה
 

10 10 10 10 8.49 

-2 9 גרמניה  9.60 
 

10 10 10 10 8.38 

+2 10 צ'כיה  9.55 
 

10 10 10 10 8.19 

 9.55 - 11 ארצות הברית
 

10 10 10 10 8.18 

+2 12 בריטניה  9.54 
 

10 10 10 10 8.16 

-3 13 ספרד  9.54 
 

10 10 10 10 8.16 

-1 14 בלגיה  9.51 
 

10 10 10 10 8.05 

+2 15 פורטוגל  9.51 
 

10 10 10 10 8.02 

-1 16 יוון  9.48 
 

10 10 10 10 7.92 

+1 17 איטליה  9.46 
 

10 10 10 10 7.83 

-2 18 צרפת  9.44 
 

10 10 10 10 7.77 

+3 19 אוסטרליה  9.43 
 

10 10 7.5 10 9.22 

-1 20 סלובניה  9.42 
 

10 10 10 10 7.69 

-1 21 אסטוניה  9.42 
 

10 10 10 10 7.68 

-1 22 יפן  9.37 
 

10 9 10 10 8.08 

 9.37 - 23 ישראל
 

10 10 10 10 7.48 

+2 24 זילנד-ניו  9.37 
 

8 10 9 10 9.26 

-1 25 פינלנד  9.35 
 

10 7 10 10 9.19 

-2 26 סלובקיה  9.34 
 

10 10 10 10 7.35 

 9.31 - 27 ליטא
 

10 10 10 10 7.24 
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-3 28 הונגריה  9.30 
 

10 10 10 10 7.21 

+1 29 לטביה  9.26 
 

10 10 10 10 7.05 

-1 30 פולין  9.26 
 

10 10 10 10 7.05 

 9.25 - 31 אירלנד
 

10 7 10 10 8.79 

+1 32 בולגריה  9.21 
 

10 10 10 10 6.84 

-1 33 רומניה  9.15 
 

10 10 10 10 6.6 

 9.12 - 34 מלטה
 

10 7 10 10 8.28 

+2 35 קרואטיה  9.05 
 

10 10 9 10 6.81 

-1 36 קפריסין  8.87 
 

10 7 10 10 7.29 

-1 37 אלבניה  8.52 
 

7 10 10 10 5.86 

+1 38 מכסיקו  8.48 
 

8 7 10 10 6.93 

+3 39 כווית  8.47 
 

10 10 10 10 3.88 

-2 40 קולומביה  8.46 
 

8 10 7.5 10 6.55 

-1 41 שוויץ  8.42 
 

8 7 10 8 9.09 

-1 42 גיאנה  8.41 
 

8 8 10 10 6.05 

 8.33 +1 43 דרום קוריאה
 

10 9 3 10 8.11 

-1 44 מאוריציוס  8.31 
 

8 5 9 10 8.04 

 8.28 - 45 הפיליפינים
 

8 9 8 10 6.12 

 8.22 - 46 בחריין
 

10 9 10 10 3.49 

 8.14 - 47 מקדוניה
 

8 6 10 10 6.16 

 8.02 - 48 מונטנגרו
 

7 6 10 10 6.27 

 

    בנות ברית של הגוש הדמוקרטי

 7.88 - 49 טיוואן
 

8 7 10 7.5 7.52 

+3 50 קטאר  7.82 
 

10 7 10 10 3.09 

+1 51 ג'מייקה  7.80 
 

8 7 9 8 7.21 

-2 52 נההרצגובי-בוסניה  7.78 
 

7 6 10 10 5.32 

+4 53 ירדן  7.69 
 

8 9 8 10 3.74 

+2 54 אל סלוואדור  7.62 
 

7 7 10 8 6.47 

-1 55 עומן  7.62 
 

10 7 9 10 2.86 

-1 56 גיאורגיה  7.60 
 

7 10 6 10 4.59 

-6 57 אתיופיה  7.60 
 

10 10 8.5 8 3.68 
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+1 58 איחוד האמירויות  7.53 
 

10 7 9 10 2.52 

-1 59 ב הסעודיתער  7.51 
 

10 7 10 10 1.84 

 7.34 - 60 פנמה
 

7 5 8 8.5 7.15 

+1 61 מרוקו  6.80 
 

8 5 10 8 3.79 

+1 62 פרו  6.78 
 

5 7 8.5 7 6.4 

+1 63 הדומיניקנית 'הר  6.65 
 

7 7 10 5 6.2 

+2 64 גוואטמלה  6.61 
 

7 3 10 7 6.05 

+2 65 טרינידד וטובגו  6.59 
 

5 7 10 5 7.16 

+4 66 מרוןק  6.40 
 

5 7 9 8 3.41 

+1 67 הונדורס  6.39 
 

7 7 9 5 5.76 

+5 68 סורינאם  6.39 
 

5 6.5 10 5 6.65 

+2 69 צ'אד  6.38 
 

5 7 10 9 1.52 

+4 70 ארגנטינה  6.36 
 

5 9 3 7 6.84 

+1 71 קניה  6.35 
 

7 4.5 8 7.5 4.71 

+3 72 כף ורדה  6.34 
 

5 6 10 4 7.94 

-4 73 בורונדי  6.33 
 

7 4.5 10 7 4.01 

+2 74 פרגוואי  6.25 
 

7 7 3 7 6.4 

-10 75 מדגסקר  6.24 
 

5 6 9 7.5 3.94 

+1 76 קוסטה ריקה  6.21 
 

5 7 8 4 8.04 

+3 77 מזרח טימור  6.16 
 

5 5 9 5 7.22 

+3 78 בורקינה פאסו  6.15 
 

7 3 5 10 3.59 

+1 79 תאילנד  6.14 
 

5 9 6 5 6.55 

+1 80 צ'ילה  6.12 
 

5 7 6 5 7.67 

-2 81 מולדובה  6.08 
 

7 6 4 6.5 6.33 

-2 82 אורוגוואי  6.08 
 

5 7 5 5 8.1 

 

    יטרליותימדינות נ

+2 83 'פפואה גינאה הח  5.99 
 

5 5 9 5 6.54 

+9 84 גאנה  5.86 
 

5 4 6 7 6.02 

+2 85 אינדונזיה  5.83 
 

8 6 9 2.5 6.53 

+2 86 בוצוואנה  5.81 
 

5 7 4 5 7.63 

+2 87 האוגנד  5.76 
 

7 5 3 7.5 5.05 
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+2 88 אזרביג'אן  5.74 
 

7 3 7 8 3.15 

-7 89 הודו  5.72 
 

8 3 5 5 7.28 

-4 90 רואנדה  5.69 
 

7 4.5 6 7.5 3.25 

 5.68 - 91 ברזיל
 

5 7 6 4 7.12 

+2 92 סינגפור  5.67 
 

5 7 8 4 5.89 

+3 93 ניגריה  5.59 
 

5 7 5.5 7 3.47 

+1 94 לסוטו  5.56 
 

5 6 6 5 6.02 

+4 95 טנזניה  5.54 
 

5 7 6.5 4.5 5.64 

+2 96 אנגולה  5.48 
 

5 7 4 7.5 3.32 

+3 97 בנין  5.44 
 

8 7 3 4 6.17 

-1 98 טורקיה  5.33 
 

8 8 8 1 5.73 

+4 99 מאלי  5.25 
 

5 6 4 5 6.01 

+1 100 גבון  5.17 
 

8 3 5 6.5 3.29 

+3 101 נפאל  5.11 
 

5 6 6 5 4.24 

+3 102 בהוטן  5.07 
 

5 5 6 5 4.68 

+3 103 קמבודיה  4.97 
 

5 3 7 5 4.87 

+3 104 המרכז אפריקנית הר'  4.96 
 

5 7 8 5 1.82 

-3 105 גמביה  4.90 
 

7 4 4 6 3.38 

+2 106 ניז'ר  4.90 
 

5 3 6 6.5 3.38 

+17 107 ליבריה  4.87 
 

5 5 4 5 5.07 

-7 108 מלאווי  4.76 
 

5 5 4 4 5.84 

+9 109 טוגו  4.61 
 

5 7 3 5 3.45 

 4.60 - 110 מוזמביק
 

5 5 4.5 4 4.9 

+1 111 נמיביה  4.56 
 

5 3 4 4 6.23 

+2 112 סוואזילנד  4.55 
 

7 6.5 4 4 2.9 

 4.55 - 113 מלזיה
 

5 3 8 2 6.19 

-5 114 פיג'י  4.51 
 

5 5 10 2 3.62 

+1 115 קומורוס  4.45 
 

5 5 4 5 3.41 

+19 116 אוקראינה  4.43 
 

7 1 1 5 6.3 

 4.36 - 117 חוף השנהב
 

2 2 6 7 3.02 

+1 118 סיירה לאונה  4.35 
 

5 3 5.5 4 4.51 

+1 119 סנגל  4.17 
 

5 3 6 2.5 5.27 
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+2 120 ביסאו-גינאה  4.10 
 

5 5 6 4 1.99 

 4.06 - 121 גינאה המשוונית
 

5 6 5 4 1.84 

+3 122 בנגלדש  4.02 
 

2 3 6 3 5.87 

 

   בנות ברית של הגוש הריכוזי

+3 123 דרום אפריקה  3.90 
 

5 5 3 0 7.79 

+3 124 הרפובליקה של קונגו  3.87 
 

5 4 6 3 2.89 

+6 125 לבנון  3.86 
 

2 4 4 3 5.82 

+4 126 פקיסטן  3.84 
 

5 3 5 2.5 4.55 

+2 127 סרי לנקה  3.84 
 

2 4 6.5 1 6.64 

 3.83 - 128 סרביה
 

4 4 7 0 6.33 

+3 129 טורקמניסטן  3.73 
 

5 3 2 6 1.72 

+3 130 וייטנאם  3.59 
 

2 3 6 4 2.94 

+3 131 גינאה  3.47 
 

2 2 4.5 5 2.79 

+4 132 מאוריטניה  3.07 
 

2 6 2 2 3.86 

+4 133 ניקרגוואה  2.93 
 

0 2 8 0 5.73 

+4 134 לאוס  2.78 
 

2 3 4 3 2.1 

+4 135 זמביה  2.77 
 

2 3 2 1 5.68 

+5 136 אריתריאה  2.53 
 

2 3 4 2 2.31 

+5 137 ריהאלג'י  2.51 
 

2 3 0 3 3.44 

+2 138 ג'יבוטי  2.50 
 

5 3 0 2.5 2.2 

+4 139 מונגוליה  2.34 
 

2 3 0 0 6.36 

+4 140 ארמניה  2.07 
 

2 2 3 0 4.09 

 

   חברות בגוש הריכוזי

+4 141 אקוודור  1.89 
 

0 1 2 0 5.77 

 1.78 +4 142 בוליביה
 

0 0 2 0 5.92 

 1.63 +4 143 קובה
 

0 3 2 0 3.52 

 1.59 +4 144 בלארוס
 

2 3 0 0 3.34 

+5 145 סוריה  1.33 
 

2 0 3 0 2.31 

+3 146 ונצואלה  1.30 
 

0 0 0 0 5.18 

+5 147 קירגיזסטן  1.23 
 

0 0 1 0 4.31 
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פוליטי הוא הבסיס להשוואה בין חמש הקבוצות -נדבך נוסף שמספק לנו המדד החדש בניתוח הגיאו

מדינות אשר נחלקות לחמש הקבוצות  158שהגדרנו, לאורך זמן. במדד סיקור ממוקד לשנה זו, מופיעות 

 באופן הבא:

 

 

 

+3 148 קונגו )ד(  1.14 
 

2 2 0 0 2.15 

+4 149 רוסיה  1.07 
 

0 0 0 0 4.26 

+4 150 קזחסטן  0.83 
 

0 0 0 0 3.3 

+4 151 סין  0.79 
 

0 0 0 0 3.14 

+4 152 מיאנמר  0.74 
 

2 0 0 0 1.77 

+6 153 זימבבוואה  0.66 
 

0 0 0 0 2.64 

+6 154 טג'יקיסטן  0.63 
 

0 0 0 0 2.51 

+3 155 סודן  0.61 
 

0 0 0 0 2.42 

+1 156 איראן  0.49 
 

0 0 0 0 1.94 

+4 157 אוזבקיסטן  0.44 
 

0 0 0 0 1.74 

+4 158 צפון קוריאה  0.27 
 

0 0 0 0 1.08 
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 נותרו בחוץ

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

 4מדינות. בולטות השנה ברשימה זו הן -אם כי אין בהם שלטון מרכזי יציב ובין אם כי מדובר במיקרו

 המדינות הערביות שעברו תהפוכות: טוניסיה, לוב, מצרים ותימן.

 

 איי שלמה איי סיישל איי מרשל איי הבהאמה

 בליז אפגניסטן טיגואה וברבודהאנ אנדורה

 דומיניקה גרנדה ברוניי ברבדוס

 ונואטו האיים המלדיביים האיטי דרום סודן

 לוב טוניסיה טונגה טובאלו

 מצרים מיקרונזיה מונאקו ליכטנשטיין

 סט. וינסנט וגרנדין סומליה סאו טומה ופרינסיפה נאורו

 סן מרינו סמואה סט. קיטס ונביס סט. לוסיה

 קיריבטי קוסובו פלאו ראקעי

    תימן

 

 .2012המדד הבא יפורסם בספטמבר 
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-, מלווה את המגמות המתהוות בזירה הגיאו2005אתר "סיקור ממוקד", שעלה לאוויר בדצמבר 

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

 פוליטית. -טט במחקרים והצליח להצביע מראש על מגמות בזירה הגיאומאנשי אקדמיה ומודיעין, צו

 

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

 

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

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

 

מילה או יותר. יש לשלוח את  1,000מאמר לפרסום צריך להיות בהיקף של  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  ת יוצרים?מה לגבי זכויו

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

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

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

 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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לוב אינה מדינת לאום קלאסית, אלא 
אוסף שבטים עם דגל, מעין עיראק של 
צפון אפריקה. לוב גם נתונה להשפעה זרה 

 רבה בשל אוצרות הטבע שלה. 
 

המורדים במדינה החלו את דרכם אמנם 
א ניתן להתייחס כתנועה עצמאית, אך ל

אליהם היום כמשהו מלבד שכירי חרב. זו 
גם השגיאה העומדת בבסיס ניתוח עתידה 

ההנחה הרווחת היא שמדובר  –של לוב 
בסיטואציה מקומית שתוכרע על ידי 
הדינאמיקה הפנימית לאחר קדאפי, 
כלומר בהתאם ליחסים בין השבטים 
והקבוצות השונות. נאט"ו נתפסת בניתוח 

ודדת מהצד, שמפעם לפעם כזה רק כמע
תמכה במורדים בעזרת תקיפות 
אוויריות. בחינה קרובה יותר מראה 
שנאט"ו היא השחקן המשמעותי ביותר 
בזירה, עם המורדים הלובים המשמשים 
כלא יותר משליחים וכהצדקה למלחמה 
)או "פעולה קינטית צבאית" בלשון הבית 

 הלבן(.
 

בקרב המורדים פועלים יועצים צבאיים 
[. 2[, בריטניה, צרפת ואיטליה ]1קטאר ]מ

המורדים גם משתמשים בנשק שסופק על 
[,צרפת 3ידי מצרים )באישור אמריקאי( ]

[, 5[, קטאר ומדינות "עלומות" נוספות ]4]
ידי מדינות זרות דוגמת -וממומנים על

, הפעילות בריטניה ואיטליה. כמו כן
שלהם מתבצעת תחת מטרייה צבאית של 

ורת התקפות אוויריות או נאט"ו, אם בצ
החלטה מודיעין ותוך חריגה ברורה מ

 .של מועצת הביטחון 1973
 

ההחלטה, המהווה את המנדט של נאט"ו 
לפעילותה, הטילה אמברגו נשק ואזור 

עוד נאט"ו אוכפת ללא טיסות מעל לוב. ב
את האזור ללא טיסות, חיל האוויר שלה 
עושה מעבר לשורת הדין ופועל באופן 
הדוק עם המורדים למיטוט כוחותיו של 

[. כפי שציין הוושינגטון פוסט 6קדאפי ]
 .בדיווחו על גל ההפצצות במאי השנה

 
בנוסף לתיאום התקפות אוויר, נאט"ו 
החליפה מודיעין עם המורדים לשם 

מיקוד ההפצצות מצד אחד וייעול 
פעולותיהם מצד שני. כיום, לאחר כיבוש 
טריפולי, הפנטגון מכחיש ושר ההגנה 

קת [ שנאט"ו מספ7הבריטי מאשר ]
ללובים כלי מודיעין לשם לכידתו של 

 .1973קדאפי, שוב בניגוד להחלטה 
 

נראה, לכאורה, שכוחות נאט"ו מפרים 
ידי -על 1973בשיטתיות את החלטה 

תמיכה פעילה במורדים והפצצה שיטתית 
של צבא קדאפי. אבל רק לכאורה. 
בהחלטה עצמה נמצא בין השאר סעיף 

נה הקורא להפעלת כל אמצעי הדרוש להג
על חיי אזרחים. מכאן ההיגיון פשוט: אם 
תומך קדאפי יכול לשאת נשק ולסכן 
אזרחים, אזי הוא מטרה לגיטימית. כך 
מפקדות מודיעין, המתחם של קדאפי 

רכם של וגדודים ש"במקרה" עמדו בד
 המורדים הושמדו בסערת אש.

 
אף שליחת נשק למורדים, בניגוד להכרזת 

ף ידי הסעי-האמברגו, הוצדקה על
המעורפל של "הגנה על האזרחים". 
בנקודה זו נתעלם מהאשמות מצד 
ארגונים הומניטאריים שונים על פשעי 
מלחמה שנאט"ו מבצעת, משום אי 

 הידיעה האם הדברים נכונים.
 

בשורה התחתונה, "המורדים הלובים" 
ידי אירופאים, מחומשים -ממומנים על

ידי המערב ומאומנים ונתמכים -על
ידי נאט"ו. -ו גם צבאית עלמודיעינית כמ

מלחמת  –לא ניתן אלא לקבוע זאת 
האזרחים של לוב היא מבצע צבאי של 
נאט"ו, שבו פועל חיל רגלים בלתי רשמי 

 שלה. 
 

 האינטרס האירופאי
 

כיבוש טריפולי, אם כן, היה סיום מבצע 
צבאי של נאט"ו, אך בחינת סוגיית עתיד 
לוב מעלה את השאלה הבאה: מה הביא 

ירופה להשקיע משאבים כה רבים את א
במערכה נגד לוב? הטיעון ההומניטארי, 

ף. לאור המשך הטבח בסוריה, אינו תק
 גם עוינות לקדאפי אינה נימוק.

נכון, התמהוני קרא למחוק את שוויץ מן 
המפה, אך ממתי אירופאי טוב נלחם 
במישהו על כבוד? לא, בעת המודרנית 
 נלחמים לשם כוח. ואירופה הזקנה

הפילה את קדאפי לשם העצמת כוחה 
דרך העצמת כלכלתה. וכאן יש צורך 

 לסייג.
 

בדרך כלל כאשר מדברים על ניסיון של 
מדינה או אגד מדינות להפיל שלטון של 
מדינה אחרת, מדמיינים חבורת גברים 
עלומי שם ופנים בחליפות, הדנים עם 
קוניאק וסיגר כיצד לחלק את העולם. 

על סדר עולמי לאחר שהם מסכימים 
חדש, הם צוחקים את צחוקם המרושע 

וריות או סוגדים לשטן )תלוי לאיזו מתיא
 הקונספירציה אתם מקשיבים(.

 
 

המורדים במדינה החלו את דרכם 

אמנם כתנועה עצמאית, אך לא 

ניתן להתייחס אליהם היום 

כמשהו מלבד שכירי חרב. זו גם 

השגיאה העומדת בבסיס ניתוח 

ההנחה הרווחת  –עתידה של לוב 

היא שמדובר בסיטואציה מקומית 

שתוכרע על ידי הדינאמיקה 

הפנימית לאחר קדאפי, כלומר 

בהתאם ליחסים בין השבטים 

 והקבוצות השונות. 

 
כאשר אני מדבר על הנושא, אירופה פשוט 
קפצה על הזדמנות לשנות את לוב 
לטובתה. הרי גם קודם הקשרים עם לוב 

אוד לאירופאים של קדאפי היו רווחים מ
[. אבל, המהומות הציעו אפשרות 8]

עסקית: להפיל את העריץ הססגוני 
בשביל ממשלה נוחה יותר לעסקים. מי 

 לא היה קופץ על העסקה?
 

נוסף על כך, מנהיגי המורדים משיבים 
להסתייגות הסינית והרוסית מתמיכה 

ידי סילוק יזמים מן המדינות -בהם על
[. 9אים ]האמורות לטובת יזמים אירופ

צעד זה מתבטא בהכרח בהפסד של 
מיליארדי דולרים לרפובליקה העממית 
כמו גם לפדרציה הרוסית, בעוד אירופה 

 מרוויחה את אותם דולרים מופסדים. 

 
הדבר גם מהווה ניצחון מדיני חשוב של 

ידי מניעה מזו -אירופה על רוסיה, על
האחרונה להגדיל את תלותה של היבשת 

 באנרגיה רוסית. 
 

 מבצע "חופש ללוב"
 אורח על האינטרסים של אירופה בלוב מרמא

 
 ז'נבה

 
 של עתידה שאלת את שוב מעלה, האופוזיציה כוחות בידי טריפולי נפילת

 הצלחת: בפניה עומדות אפשרויות שתי כי נראה ראשון במבט. לוב
 שונותרא יריבויות. אזרחים מלחמת או המחלוקות על להתגבר השבטים

. אותן להסדיר המורדים הנהגת של חלקית הצלחה עם, להופיע החלו כבר
 אך, ובשבטו בקדאפי שתמכו השבטים כמובן הם הראשונים הקורבנות

 לא הגדולים השבטים האם? העוגה את לחלק הזמן יגיע כאשר יקרה מה
 לא הברברים האם? ממה שקיבלו עד היום יותר משמעותי נתח ידרשו
 ?אפליה של שנים על פיצוי ידרשו

http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution
http://www.washingtonpost.com/world/nato-steps-up-bombing-in-libya-rebels-report-gains/2011/05/10/AF8GsehG_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/world/nato-steps-up-bombing-in-libya-rebels-report-gains/2011/05/10/AF8GsehG_story_1.html
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בשנים האחרונות רוסיה חתמה על שורה 
של עסקאות עם לוב בתחום האנרגיה 
והנשק בשווי מיליארדי דולרים במטרה 

[.  בכך 10להגדיל את הסחר בין המדינות ]
הקרמלין פתח חזית נוספת למצור 
האנרגטי על אירופה: עשירית מצריכת 

[ 11הנפט של האיחוד מגיעה מלוב ]
כלכלית בו  ותלותן של המדינות החלשות

)אירלנד, איטליה, ספרד ויוון( אף גדולה 
[. לנוכח הניסיון הרוסי ליצירתו 12יותר ]

[, והשימוש 13של קרטל אנרגיה חדש ]
שעשתה בעבר רוסיה בנשק האנרגיה, 
מניעת אפשרות סיכון בטנה הרכה של 
אירופה הוא צעד אסטרטגי ראשון 

 במעלה.
 

 עיראק של הסהרה
 

עתידה של לוב? מהו, בסופו של דבר, 
אנרכיה בהיקף מצומצם. שבטים 
מסוימים אולי ימרדו בשלטון המרכזי 
שיוקם, אולם אנרכיה של מלחמת 
אזרחים לא תתחולל. כן, לחימה 
בעצימות נמוכה תתרחש, אפשר ופיגועי 
תופת יתרחשו באזורים הנידחים יותר 
של המדינה, ברם נאט"ו וקטאר, אשר גם 

[ 14ה ]היא לקחה חלק מרכזי במלחמ
יבטיחו את הסדר בערי החוף ושדות 

 נפט.ה
 

רק אם האלימות תגדל מעל רמה בלתי 
נסבלת, לוב תשוחרר מנוכחות כוחות 
זרים ויותר לה לשקוע לאנרכיה. ואולם 
עד אותו רגע, היא תיוותר כעיראק של 

 הסהרה.
 

הכותב הוא סטודנט לתואר ראשון 
בטכניון ובעל הבלוג "בין רומא 

בו הוא מפרסם מאמרים לירושלים", 
ודעות על פוליטיקה, תרבות וענייני 

 דיומא
  

 הערות
 

1. The Washington Post, "Qatari 

military advisers on the ground, helping 

Libyan rebels get into shape", 

13/05/2011 

 

2. Voice of America, "Italy, France Join 

Effort to help Libyan rebels", 

20/04/2011 

 

3. Wall Street Journal, "Egypt said to 

arm Libya rebels", 17/03/2011 

 

4. New York Times, "France says it 

gave arms to the rebels in Libya", 

29/06/2011 

 

5. Anthony Tucker-Jones, "Is Europe 

covertly arming Libya's rebels?", 

12/08/2011 

 

6. MSNBC, "Covert teams from 

US,NATO boots rebel forces", 

22/08/2011 

 

7. The National Memo, "Pentagon: US, 

NATO not in manhunt for Gadhafi", 

25/08/2011 

 

8. Wall Street Journal, "Europe's ties 

with Libya questioned", 22/02/2011 

 

9. World Tribune, "New leaders may 

expel Russia and China from Libyan 

energy sector", 25/08/2011; Reuters, 

"ENI leads Libya oil race; Russia, 

China may lose out", 22/08/2011 

 

10. New York Times, "Russia seeking 

tighter economic relations with Libya", 

16/04/2008 

 

11. Eurostat, "Energy production and 

imports" 

 

12. The Economist, "Relying on Libyan 

oil", 25/02/2011 

 

. אלון לוין ויובל בוסתן, "הקרמלין בע"מ", 13

 2002סיקור ממוקד, גיליון ספטמבר 

 

14. Wall Street Journal, "Qatar reaps 

rewards from its rebel aid", 25/08/2011

 לא יותר מאשר הצדקה למבצע של נאט"ו? צילום: הלב הלובי -המורדים הלובים 
 

 2790נראה, לכאורה, שכוחות נאט"ו מפרים בשיטתיות את החלטה 
ידי תמיכה פעילה במורדים והפצצה שיטתית של צבא קדאפי. אבל -על

לת כל רק לכאורה. בהחלטה עצמה נמצא בין השאר סעיף הקורא להפע
אמצעי הדרוש להגנה על חיי אזרחים. מכאן ההיגיון פשוט: אם תומך 
קדאפי יכול לשאת נשק ולסכן אזרחים, אזי הוא מטרה לגיטימית. 

ידי אירופאים, -בשורה התחתונה, "המורדים הלובים" ממומנים על
ידי המערב ומאומנים ונתמכים מודיעינית כמו גם -מחומשים על

מלחמת האזרחים  –א ניתן אלא לקבוע זאת ידי נאט"ו. ל-צבאית על
 של לוב היא מבצע של נאט"ו, שבו פועל חיל רגלים בלתי רשמי שלה.



 

 

נפילת מובארק;  –תיכון הוא מסחרר קצב האירועים במזרח ה
התחזקות האחים המוסלמים; הדחת נשיא טוניסיה ונשיא 
תימן; המרד בסוריה; המהומות באיראן; נפילת משטרו של 
קדאפי; החרפת הסכסוך עם הפלשתינים; וכל זאת לצד אירועים 
שעוד צפויים באזור עם הנסיגה האמריקנית ובראשם האירועים 

איראנית -פלישה טורקית -נוכחי המתוארים בגיליון ה
 לכורדיסטן העיראקית.

 
ביקורת רבה נשמעת נגד מדיניות ממשלת ישראל בהקשר של 
האירועים המזרח תיכוניים, כגון הסירוב להתנצל בפני הטורקים 
או המשך הניתוק ממצרים. במאמר זה נבחן מעט את הנושאים 

 ואת אפשרויות הפעולה עבור ממשלת ישראל.
 

 טורקיה
 

הדרישה הטורקית להתנצלות חייבת לבוא בקונטקסט הנכון 
בבואנו לשקול את המענה. ראשית, הטורקים דורשים התנצלות 
על פעילות לגיטימית של ישראל ושל חייליה, התנצלות שעשויה 
להקשות על פעילות דומה בעתיד. שנית, פרסום דו"ח פאלמר 

עביר שניקה את ישראל מאחריות משפטית ליציאה לפעולה, מ
למעשה את האחריות להשתלשלות האירועים לטורקים. אולם 
החשובה מכל היא ההבנה כי התנצלות לא תביא לשיפור היחסים 
עם טורקיה וכן שכל מטרת ההתנצלות היא להשפיל את ישראל 

 ולרומם את ארדואן ואת טורקיה.
 

כפי שניתן לקרוא בגיליון החודש, ארדואן זועם על פגיעה 
עות'מאניזם שמטרתה הייתה לפתור את כל -אובדוקטרינת הני

הבעיות המדיניות של טורקיה ולהתקרב למדינות המזרח התיכון 
בדרך להפיכת טורקיה למנהיגה האזורית המובילה. הפגיעה 
ביחסים עם ישראל נוגעת לחשש הטורקי כי מדיניות ישראל 
תפגע במעמדה של אנקרה באזור, כמי שהייתה עד לא מזמן בת 

טרטגית של ירושלים. מעבר לכך, ישראל, כשק חבטות, ברית אס
מסייעת לטורקים ליצור לעצמם תדמית של מי שיכולים להציב 

יע אלטרנטיבה לישראל, לאחר כישלון המדינות הערביות להכנ
 אותה בכוחות עצמן.

 
 –הפעולות שננקטו על ידי הממשלה בישראל הן בכיוון החיובי 

-התיכון יצרה ברית מדיניתההתקרבות למדינות הבלקן והים 
צבאית שתוכל בהמשך לדחוק את הטורקים לפינה. לצד זאת, 

מודיעיני שעשוי -המשך היחסים עם טורקיה חושף מידע ביטחוני
 כיום לזלוג לגורמים בעייתיים יותר עבור ישראל.

הפעילות הטורקית בצפון עיראק בקרוב, מציגה בפני ישראל 
לכאורה להביא לשינוי  "האביב הערבי" מאיים -הזדמנות 

אסטרטגי באזור מבחינת ישראל. עד כה, היה ברור כי סוריה לא 
תצא למלחמה עם ישראל מבלי לשדרג את הצבא, ומבלי חזית 
משמעותית נוספת מול ישראל. האירועים במצרים עשויים אולי 
לצרף אותה בעתיד למאגר המדינות הבעייתיות, אך סוריה רק 

השחיקה בכלכלה ובצבא שלה בשל  מתרחקת מתסריט שכזה עם
 המהומות נגד אסד.

 
שרבוב טורקיה לקלחת הזו, כפי שבא גם לידי ביטוי בביקורו 
הלא מוצלח של ארדואן במצרים, יוצר לכאורה אפשרות 
לכיתורה של ישראל על ידי שני צבאות גדולים, מצרים וטורקיה, 

לה, שנה. לכך נוספים כמובן החמאס והחיזבאל 40לראשונה מזה 
שיצטרפו למלחמה שכזו. סוריה יכולה להוות פלטפורמה נוחה 
לתקיפה עבור טורקיה ואולי אף כוח משלוח מאיראן. הן טורקיה 
והן מצרים מהוות מפתח לקואליציה שכזו. מצרים כרגע חווה 
בעיות כלכליות קשות, אבל הצבא שלה מאומן ומצויד היטב, 

 והוא ממתין לפקודה. 
 

א שבמידה וטורקיה אכן פולשת לצפון המטרה הישראלית הי
עיראק, היא תחווה את מה שחוותה ארה"ב בוייטנאם, עיראק 
ואפגניסטן, את מה שחוותה ברה"מ באפגניסטן ואפילו את מה 

הפניה של משאבים רבים ללחימת  –שחוותה ישראל בלבנון 
גרילה קשה וממושכת. טורקיה תתקשה לפעול בשתי חזיתות, 

ה עוד שנים של שקט שכזה. במצב כזה, ולחימה שכזו מבטיח
ניתוק הקשרים הביטחוניים עם טורקיה וסיוע מודיעיני 

 ולוגיסטי לכורדים בעיראק הוא בלתי נמנע.
 

 סוריה
 

בטווח הקצר הבעיה הישראלית עם סוריה היא האפשרות 
לחדירת מחבלים כעת כשהשלטון הנוכחי נחלש. אולם בעיה 

נפילת משטרו של אסד. מאז גדולה יותר בטווח הבינוני היא 
מלחמת יום כיפור, נותר הגבול הסורי השקט ביותר בשל אובדן 
האופציה הצבאית מבחינת סוריה וחששה מישראל. כיום, 
כשאסד מפעיל את צבאו כולל שימוש בטנקים ומסוקים, כדי 
לדכא את המרידה, ברור שהנשיא הסורי לא יכול להרשות 

בא הסורי על ידי ישראל, לעצמו לחימה ולהסתכן בשחיקת הצ
 שחיקה שפירושה סופו של המשטר.

 
למרבה האירוניה, לישראל יש אינטרס גדול אם כך שאסד יישאר 

 אסטרטגיה ממוקדת
 כיצד על ישראל לנהוג מול הסערות במזרח התיכון?

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
ות אופרטיביות כיצד אנחנו שמחים לחנוך מדור חדש שיתפרסם מעת לעת ויכלול ניתוח של אירועים עם הצע

לפעול בזירה המדינית. מטרת המדור היא לתרגם את המגמות שאנו מסקרים במאמרי הירחון לתוכנית 
והתהפוכות אופרטיבית לביצוע. נחנוך את המדור בבחינת הדרך בה צריכה ישראל לפעול לנוכח ההתפתחויות 

 במזרח התיכון.

 מהן הסכנות בפניהן ניצבת ישראל?
 

 המוסלמים במדינה אחת או יותר באזור עליית האחים 

 ברית צבאית בהשתתפות טורקיה, מצרים וסוריה 

 זליגת טרור לגדה המערבית מירדן וממדינות המעגל השני 

 תגובה קיצונית של החיזבאללה נוכח איום על מעמדו 
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מוחלש, עני, מפוחד ושנוי במחלוקת גם בעולם הערבי.  –בשלטון 
אסד שמעדיף להפנות את צבאו אל אזרחיו מאשר למדינות 

רתו ההרמטית, אחרות. לכן, בשלב זה, למעט ביצור הגבול וסגי
עדיף לישראל לא לפעול. כל פעולה שלה עשויה לזרז את נפילתו 

 של הרודן.
 

יחד עם זאת, נפילת אסד היא בכל זאת עניין של זמן, אלא אם 
יתרחש נס דרמטי בדמות הפסקת המרידה בימים הקרובים, 
וסוריה תשקע בכאוס לתקופה, עד שהאחים המוסלמים או כל 

ינה וישליטו בה סדר חדש. ישראל כוח אחר ישתלטו על המד
איסופי שלה בכל הנוגע -צריכה לחזק את המערך המודיעיני

לסוריה כבר עכשיו. להבין מיהם הכוחות האפשריים שיעלו 
לשלטון בעידן שאחרי אסד ואולי אחרי השלטון העלווי כולו. 
עליה לחזק את בנק המטרות שלה, כי ייתכן שיעלה הצורך לחזק 

 סורים.את ההרתעה מול ה
 ירדן

 
משטרו של עבדאללה מתנדנד. לפי שעה, ישראל אוהדת את 
המלך המערבי, למרות הביקורת הקשה שלו נגד ישראל. למרות 
שניתן לאתר הזדמנויות במידה שמלך ירדן ייפול מכסאו, כדאי 
לישראל לפעול לפי שעה לשמירתו בשלטון. כמובן, אסור לישראל 

דיעה שהמלך נעזר בישראל לעשות זאת בצורה גלויה אחרת, הי
כדי להישאר בשלטון, תזרז את הדחתו. ישראל צריכה לסייע גם 
כאן באיסוף מודיעין ובהפעלת יד קשה ביהודה ושומרון תוך 
מניעת חיבור בין הגורמים הרדיקליים בקרב הפלשתינים לבין 

 אחיהם בירדן.
 

 מצרים
 

חדש  עוד יחלוף זמן רב בטרם המצב במצרים יתייצב. נראה שגל
של מחאה יפרוץ כשהשלטונות ימשיכו לדחות את הבחירות 
במדינה מחשש מעליית האחים המוסלמים. עבור ישראל מדובר 

עליית האחים המוסלמים במצרים  –בתסריט אפוקליפטי כמעט 
תוביל לאפקט דומינו בירדן, סוריה ולבנון, לא בהכרח בסדר 

מית, אך הזה. ישראל לא יכולה להועיל בזירה המצרית הפני
לא לפתוח את הסכמי השלום, לא לאפשר  –עליה לשנות דיסקט 

 למצרים להחדיר כוחות לסיני וכו'.
 

אגף תכנון צריך להתכנס ולבנות דוקטרינת ביטחון חדשה 
המתבססת על ההנחה שמצרים שבה להיות מדינה עוינת. ישראל 
תצטרך לקבוע קווים אדומים ולפרסם אותם ביחס למצרים, כדי 

 היה מצרים זו שתשנה את הסטטוס קוו הנוכחי.שלא ת
 

 לבנון
 

הסטטוס קוו הלבנוני, שכבר תואר באתר מספר רב של פעמים 
, מוציא את חיזבאללה מרשימת האיומים על ישראל 2006מאז 

עד הודעה חדשה. החיזבאללה, שבפועל הוא הכוח הדומיננטי 
יו בלבנון, עדיין חושש מהסתבכות צבאית עם ישראל שתקים על

את שאר העדות. אולם החיזבאללה עשוי למצוא עצמו בעמדה 
מתגוננת עוד יותר אם וכאשר ייפול משטרו של אסד וההשפעה 

 האיראנית בסוריה תיגמר.
 

במצב שכזה, יהפוך החיזבאללה למסוכן ביותר. הסיכון לתסריט 
עם השבירה הצפויה של  2012-שכזה )ראה סעיף סוריה( גובר ב

השפעה האיראנית בסוריה. חיזבאללה משטר אסד ואובדן 
יידרש להוכיח כי הוא וכוחו הצבאי נחוצים, ויתחילו 

 פרובוקציות בגבול עד לפעולת טרור גדולה נגד ישראל.
 

"בני הברית" של ישראל בלבנון בעל כורחם הם הסונים וחלק 
מהנוצרים, כגון משפחת ג'ומאייל, שרוצים להיפטר משלטון 

סורית על לבנון. ניתן לחזק -לוויתהחיזבאללה ומההשפעה הע
גורמים אלה באמצעות מדינה מתווכת, כדי שביום פקודה יוכלו 

 לסייע בהחלשת החיזבאללה.
 

הניסיון הישראלי בלבנון מורה אמנם כי אל לישראל לסמוך על 
אף עדה, אולם בטרם פגיעה בחיזבאללה, הכוח הדומיננטי 

שלוט בלבנון לאחר בלבנון כאמור, יש לייצר אלטרנטיבה. מי שי
עידן אסד, יהיו ככל הנראה הסונים, והנוצרים יהיו בברית 
איתם. אם החיזבאללה ינסה לתקוף את ישראל, ישראל תצטרך 
להגן על עצמה בעוצמה רבה, אבל יהיה עליה גם לסייע למציאת 

 אלטרנטיבה.
 

 הפלשתינים
 

 הניסיון הפלשתיני להצטרף לאו"ם כמדינה מן המניין, נכשל כפי
שהיה ברור מלכתחילה. אולם המוטיבציה של גורמים רבים ולא 
רק פלשתינים לייצר כאן אינתיפאדה שלישית לא נפגעה. מבחינת 
ישראל, בוצעו כמה פעולות חשובות כגון ציוד החיילים במצלמות 
כדי לצלם את המתרחש בשטח, וכן רכישה של אמצעים לפיזור 

 הפגנות שאינם הורגים.
 

יהיה הבעייתי וכדי להימנע מאינתיפאדה  הקרב על התודעה
, הצורך יהיה למנוע מהפלשתינים 2000-2005בסדר הגודל של 

לגייס עוד אנשים באמצעות מצגות שקריות. ישראל תצטרך 
לשים דגש על תחום הדברור של הסכסוך, תחום בו לא הצטיינו 

. בתוך כך, יהיה על מקבלי ההחלטות לזכור כי 1967מאז 
י בין החמאס והפת"ח פועל לטובת ישראל בעוד הסכסוך הפנימ

שהתסיסה הפלשתינית בירדן יוצרת בעיות אחרות, כפי שנכתב 
 לעיל. 

 
 ארה"ב

 
האמריקנים נכנסים רשמית לשנת הבחירות בעוד כחודשיים, 

 מה ישראל יכולה לעשות מול כל אחת ממדינות האזור?
 

  כמשקל נגד; סיוע לוגיסטי ומודיעיני להנהגה הנבחרת של  התקרבות למדינות הבלקן –מול טורקיה
 הכורדים בצפון עיראק

  לקוות שאסד יישאר בשלטון זמן רב ככל האפשרלחזק את מערך המודיעין –מול סוריה , 

  לסייע לו באופן נסתרלהימנע מפעולות שתחלשנה את המלך –מול ירדן , 

  יש קיצונישינוי תפיסת הביטחון והיערכות לתרח –מול מצרים 

  להתכונן לסיבוב לחימה נוסף ולניסיון נוסף לבסס אלטרנטיבה לחיזבאללה –מול לבנון 

  להתכונן לסיבוב אלימות חדש –מול הפלשתינים 
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אבל הם כבר מצויים עמוק בקמפיין. חולשתו של אובאמה 
יל אותו בסקרים, בעיקר בשל המצב הכלכלי הקשה, עשויה להוב

לשינויים חדים בהתנהלותו בהשוואה לשנתיים וחצי הראשונות 
ישראלי שנשא בפני עצרת -שלו בבית הלבן, דוגמת הנאום הפרו

האו"ם החודש. אולם דברים רבים יכולים להשתנות עד 
הבחירות, ואם אובאמה ייבחר לקדנציה נוספת ויחוש נקמני 

חינת היחסים ומושפל, ישראל תעבור כמה שנים קשות יותר מב
 מאשר היום, בפרט אם תוסיף לכהן בישראל ממשלה ימנית.

 
 –כאן המדיניות המוצעת היא מדיניות של מכניקה עדינה 

לישראל יש טווח רחב ביותר של אפשרויות להימנע מכל תכתיב 
אמריקני, רק בהתעקשות על עמדות. אובאמה ינסה להתרחק 

אל צריכה להיזהר מכל חיכוך מתוקשר עם ישראל. מצד שני, ישר
 וירצה להתנקם בה בקדנציה השנייה.לבל ייפגע אובאמה 

 
ה שפחות מעורבות ישראלית בפוליטיקה האמריקנית מכ

הפנימית יותר טוב, וזאת בלי לשכוח להפעיל קצת לחץ נגדי 
 במידה ואובאמה מביא רשימת דרישות.

 
 סיכום

 
 בסופו של דבר, ישראל חייבת להשיב לעצמה את השליטה על
המתרחש ככל שניתן, ולא לייצר מדיניות "נגררת" אחר פעולות 

של שכנותיה. סגירת הגבולות בהקשר זה היא מדיניות נגררת 
 אמנם, אך כזו שבאה לפתור את טעויות העבר.

 
הסכנות העומדות בפני ישראל כוללות את עליית האחים 
המוסלמים באחת או יותר ממדינות האזור, על הכרוך בכך, ועל 

עליה לפעול כדי לבלום את המגמה הזאת ככל שניתן. סכנה כן 
שנייה היא ברית צבאית אנטי ישראלית בהשתתפות טורקיה, 
מצרים וסוריה, שעיקר תפקידה לאפשר לצבאות אחרים לתקוף 
ממנה את ישראל. סכנה שלישית נוגעת לחיבור בין ירדן ויהודה 

ודומיו  ושומרון בהקשר של טרור, שעשוי להביא את אל קעידה
אל מרכז הארץ. לבסוף, קריסת המשטר הסורי עשויה להעמיד 

 .את החיזבאללה בסכנה שתתורגם להתקפה על ישראל
 

שתי הסכנות הראשונות נוגעות בעיקר להפיכה שאירעה במצרים 
אשר הביאה לשינוי בעייתי במאזן האזורי. הסכנה השלישית 

תינית, נוגעת גם להפיכות באזור וגם למתרחש בזירה הפלש
והסכנה האחרונה נוגעת למתרחש בסוריה. כאמור, פלישה 
טורקית לכורדיסטן תוכל ליצור עבור ישראל הזדמנות לריתוק 
הצבא הטורקי ובכך למנוע את סכנת הברית הצבאית נגד 
ישראל; סיוע מודיעיני חשאי לממשלות מצרים וירדן יוכל לעכב 

יהודה את עליית האחים המוסלמים וכך גם את הזליגה ל
-ושומרון של הטרור העולמי; חיזוק של האלמנטים האנטי

סוריים בלבנון במטרה להחליש את החיזבאללה, עשוי למנוע 
תסריט של "תמות נפשי עם פלישתים" מצד החיזבאללה.

 נתניהו. האם ישכיל להתמודד עם הסכנות בפניהן ניצבת ישראל? צילום: הקונגרס האמריקני
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 בגיליון הבא התשובות לשאלות תפורסמנה

 

 שאלות טריוויה 13
 

 באזור? חיים כורדים כמה .1

 השושלת האיובית? מהי .2

 ?האיובית השושלת את שייסד כורדי ממוצא המנהיג מי .3

 ?למזרח התיכון מחוץ ביותר הגדולה הכורדית הקהילה חיה היכן .4

 ?ה'חלבג מיהי .5

 ?ההתקפה ביצוע על ממונה היה מי .6

 ?1920 מאז לטורקיה היו לים"רמטכ כמה .7

 ?אברן קנאן היה מי .8

 ?מה נשיאיםוכ 1920מה ראשי ממשלה כיהנו בטורקיה מאז כ .9

 ?שנה כרה"מ 17מי כיהן בטורקיה הן כנשיא, הן כרה"מ והן כרמטכ"ל, ואף מחזיק בשיא כהונה של כמעט   .10

 מיהי ראש ממשלת דנמרק? .11

בנובמבר, היום בו נפלה  9-באוקטובר, יום השנה לאיחוד הרישמי, ולא ל 3-מדוע נקבע יום איחוד גרמניה ל .12

 החומה?

 בנובמבר? 9-הגרמנית המודרנית התרחשו ב אילו אירועים נוספים בהיסטוריה .13

 מי היה שותפו של היטלר בניסיון ההפיכה הראשון שלו והפך אח"כ לאויבו? .14

 מיהו מנהיג האופוזיציה השמרנית בספרד ובעל סיכויים טובים לכבוש את השלטון בבחירות בנובמבר הקרוב? .15

 ?ם כיוםמלוכני הוותיק בעול-לאחר הדחת קדאפי ואחרים, מיהו המנהיג הלא .16

 ( שלא הכירו בעצמאות קוסובו?28חברות נאט"ו )מתוך  4מיהן  .17

 ?באיזו מדינה באירופה שלושה דורות מאותה משפחה כיהנו כראשי ממשלה  .18

 מה הייתה גזפרום במקור? .19

 ת כדורגל מאמצת גזפרום?ואיזה קבוצ .20
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 ודםהתשובות לשאלות הטריוויה מהגיליון הק
 
 

 מיליארד דולר, ההוריקן היקר ביותר בתולדות ארה"ב. 108 .1

 גנדי ינאייב, שהיה סגנו. .2

 מטר אל תוך השטח המזרח גרמני. 90השטח בין חומת ברלין לגדר פנימית יותר, שהוקמה  .3

 איש. 50,000מיליון. בשבועיים האחרונים שלפני בניית החומה ערקו כמעט  2.5 .4

 שמונה. .5

 צ'ק פוינט צ'ארלי. .6

 ר ברנדנבורג.שע .7

 אריך הונקר, שהיה גם המנהיג האחרון של המדינה הקומוניסטית. .8

 יפן. .9

 מיליון לפחות. 2 .10

 .8,000-כ .11

 עיסאם שאראף, המקורב לאחים המוסלמים. .12

 שנה פחות שמונה ימים. 42 .13

 עלא )פעמיים(, נאביל שעת )לשישה ימים בלבד(, איסמעיל הנייה וסאלם פאייד.-מאזן, אבו-אבו –חמישה  .14

 ה רוסף, נשיאת ברזיל החדשה.דילמ .15

 קירגיזסטן וטגי'קיסטן .16

 ניקולאי ריזקוב. .17

 מנהיג הקומוניסטים, זנדי זיוגנוב. .18

 .2013מטרים. הוא עתיד להיפתח בינואר  541.3רגל )שנת העצמאות של ארה"ב(, או  1776המגדל יהיה בגובה  .19

 פואד מבאזע. .20

 


