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"ב ברק אובאמה ביצע תגבור מסיבי של הכוחות חלפו שנתיים וחצי מאז שנשיא ארה

באפגניסטן לצורך הכרעה, וכעת האמריקנים מתחילים לצמצם את מצבת כוח האדם ולהעביר 

על פי  2014את האחריות הביטחונית לידי האפגנים. לנוכח הנסיגה, שתתנהל בהדרגה עד 

ברית אסטרטגית עם  התוכנית כרגע, מתכוננים האפגנים ליום שאחרי, וכחלק מההכנות כרתו

אפגני אמור -הודו, הראשונה מסוגה בארבעה עשורים לפחות עבור האפגנים. הציר ההודי

 להתמודד עם הטרור מצד הטאליבן הנתמך על ידי פקיסטן, בהיעדר התיווך האמריקני.

 

באוקראינה סופרים כבר שבע שנים מאז המהפכה הכתומה והמדינה עדיין מתקשה לבחור בין 

יה( למערב )אירופה(. ראש הממשלה לשעבר וממנהיגות המהפכה ההיא, יוליה מזרח )רוס

טימושנקו, בכלא, ויקטור יושצ'נקו, מנהיג הכתומים נחלש פוליטית, ודווקא ויקטור ינוקוביץ', 

 המזוהה עם הקרמלין, מחפש דרך עצמאית לארצו.

 

ו של ראש הממשלה חזרת -הרוסים מצידם, נוהגים כרגיל ומתכוננים להשבת הסדר על כנו 

פוטין, אולי הפופולארי ביותר במנהיגי רוסיה/ברה"מ מאז סטאלין, לעמדת הנשיא. על סדר 

מדינית שבה יחברו רוב מדינות -אסיאתי, מסגרת כלכלית על-קידומו של האיחוד האירו -היום 

 1-ברה"מ לשעבר, להוציא את המדינות הבאלטיות המשתייכות לאיחוד האירופי. כבר מ

אר הקרוב תתחיל לפעול מסגרת המכסים החדשה בין רוסיה, בלארוס וקזחסטן, ושאר בינו

המדינות, כך מקווים בקרמלין, יצטרפו בהמשך. הגוש החדש שייווצר, צפוי לייצר קרוב לשני 

 טריליון דולר בשנה, בעודו מחזיק בשיעור משמעותי ביותר של אוצרות האנרגיה העולמיים.

 

, מנתח מחדש את הנסיבות להפיכה במצרים ואת המציאות הגולש ז'נבה במאמר שני

מצבה הכלכלי המתדרדר  -הפרדוקסלית והבעייתית שבה מצויים מנהיגי אותה הפיכה כיום 

של המדינה, הקושי בהמשך משטר הסובסידיות, זעם ההמון, הציפייה לבחירות שיסכנו את 

 ריו לפינה.קיום האליטה הצבאית במצרים ועוד, דוחקים את טנטאווי וחב

 
 

 קריאה נעימה.

 

 
 

 אלון לוין ויובל בוסתן              
editor@sikurmemukad.com 
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אחד הנושאים שהזניקו את ברק 
, 2008אובאמה בסקרים לפני בחירות 

היה הניתוח שלו לאירועי הטרור בארה"ב 
והפתרונות שהציע. בניגוד  2001-ב

להחלטת הנשיא בוש לצאת למלחמה 
בעיראק, סבר אובאמה כי ארה"ב הייתה 
צריכה להתמקד במאבק בטאליבן ובאל 

פיגועים, ולא קעידה, שעמדו מאחורי ה
לגרור את ארה"ב למלחמה בעיראק או 
במקומות אחרים. לאחר שנבחר כנשיא, 
פעל אובאמה רבות כדי להשיג הכרעה 
בעיראק ובאפגניסטן וכדי להסיג את 

 הכוחות האמריקנים כמה שיותר מהר. 
 

נכון לכתיבת שורות אלה נקבע כי כמעט 
כל הכוחות האמריקנים יעזבו את עיראק 

, ואילו הנסיגה הסופית 2011עד סוף 
, אם כי קצב 2014-מאפגניסטן תתרחש ב

פינוי הכוחות האמריקנים מהמדינה 
אלף  15המרכז אסיאתית עומד כבר על 

 בשנה ויותר.
 

אפגניסטן, והמדינות הגובלות עמה, ידעו 
תהפוכות מדיניות רבות לאורך השנים, 
וכעת עומד האזור לקראת שינויים 

גם לאזורים  דרמטיים שהשפעתם תגלוש
אחרים. האפגנים, שזכו לעצמאות 
מבריטניה לאחר מלחמת העולם 
הראשונה, נהנו מיציבות מדינית כמעט 

, עת הודח המלך האחרון, 1973רציפה עד 
מוחמד זאהיר שאה. מאז אותה שנה, 

-מצויה אפגניסטן במערבולת מדינית
 ביטחונית קשה.

 
מי שהפיל את השאה, היה בן דודו דאהוד 

ומי שכיהן בתפקידים בכירים חאן, 
בממשלה שהפיל. דאהוד חאן, שהיה 
מקורב לברה"מ, כונן רפובליקה, שהפכה 

כשחאן  1978-למדינה קומוניסטית ב
חוסל. ברה"מ פלשה לאפגניסטן זמן קצר 
לאחר מכן כדי להבטיח את המשך 

 10אסיאתית. -הקומוניזם במדינה המרכז
-שנות כיבוש קומוניסטי שהסתיים ב

שנה של  12סופית, ולאחר מכן  1989
שלטון המוג'אהידין והטאליבן, התחלפו 

שנות כיבוש אמריקני, שכעת עומד  10-ב
 להסתיים.

 
שנה שלאפגניסטן אין מדיניות  40כמעט 

חוץ עצמאית, וכעת לנוכח היציאה 
האמריקנית הצפויה, מבקשים האפגנים 
בראשותו של חמיד קרזאי, להתכונן 

 ת החדשה.פוליטי-למציאות הגיאו
 

 אפגניסטן-פקיסטן-המשולש הודו
 

שנות המלחמה הקרה הראשונה היו 
לשנים סוערות ורבות תהפוכות עבור 
הודו ופקיסטן. לאחר העצמאות 

, 1947-המדממת של שתי המדינות ב
שכללה חילופי אוכלוסין במיליונים 
והרוגים רבים, הלכו שתי המדינות לדרך 

יתה שונה. הודו, בהובלתו של נהרו, הי
לאחת המייסדות והמנהיגות של גוש 
המדינות הבלתי מזדהות, ואילו פקיסטן 

שבה  1958בחרה בדרך פרו מערבית, עד 
 עברה הפיכה צבאית ראשונה.

 
, השלימה 1962-המלחמה בין הודו לסין ב

את המהפך בזיקה הבינלאומית של שתי 
הודו זכתה לתמיכה  -המדינות 

שתי אמריקנית נגד סין שהייתה לאחת מ
האויבות הקשות ביותר של האמריקנים, 
ואילו פקיסטן הפכה לחברה קרובה של 
הסינים. מלחמה שפרצה בין שתי 

הסתיימה באלפי  1965-המדינות ב
 הרוגים, אך ללא שינוי מדיני. 

 
בשנים שלאחר מכן אירע אחד 
מהתהפוכות הגדולות ביותר במלחמה 

סובייטי בסוף -הסכסוך הסינו –הקרה 
, שהוביל לאחר מכן להפשרה 60-שנות ה

בין האמריקנים והסינים בין היתר. עבור 
ההודים, ההתפתחות הזו הייתה דרמטית 

הודו הוקרבה על ידי  –ובעייתית 
האמריקנים כחלק מההתקרבות שלהם 
לסינים, בני הברית של פקיסטן. הביטחון 
של המשטר הצבאי בפקיסטן גבר, כמו גם 

של נגלדש שנשא ממדים הדיכוי של ב
 השמדת עם.

 

נחלה הודו,  1971בהתנגשות הצבאית של 
כעת בתמיכתה הבלתי מסויגת של 
ברה"מ, ניצחון צבאי אדיר שהוביל 
להתפרקותה של פקיסטן ולפיצולה לשתי 
מדינות ולהקמתה של בנגלדש. גם 
המשטר הצבאי הפקיסטני הגיע לסיומו 
בשל אותה מלחמה, ניקסון הגיע לביקור 

יחוק בין הודו למערב , והר1972-בסין ב
 גדל. 

 
השינויים הדרמטיים באפגניסטן בשנות 

, לא הותירו את פקיסטן והודו בלתי 70-ה
ההודים תמכו בפלישה  -מעורבות 

הסובייטית לאפגניסטן ואילו פקיסטן 
 CIA-הפכה לבסיס החשוב ביותר עבור ה

האמריקני, ממנו יצאו פעולות 
 יטים.המוג'אהידין נגד הסובי

 
 

יסטן, והמדינות הגובלות אפגנ

עמה, ידעו תהפוכות מדיניות רבות 

לאורך השנים, וכעת עומד האזור 

לקראת שינויים דרמטיים 

שהשפעתם תגלוש גם לאזורים 

אחרים. האפגנים, שזכו לעצמאות 

מבריטניה לאחר מלחמת העולם 

הראשונה, נהנו מיציבות מדינית 

, עת הודח 3791כמעט רציפה עד 

וחמד זאהיר המלך האחרון, מ

שאה. מאז אותה שנה, מצויה 

-אפגניסטן במערבולת מדינית

 .ביטחונית קשה

 
הביון הפקיסטני ביחד עם עמיתו 
האמריקני, הניח באותן שנים את 
היסודות להקמת ארגוני טרור 
אסלאמיים בינלאומיים, הבולט שבהם 
כמובן הוא אל קעידה. אפגניסטן הייתה 

בור לשדה אימונים עבור המעצמות וע
הטרור האסלאמי, כפי שתהיה כזו 
שלושה עשורים לאחר מכן, במהלך 

 הלחימה האמריקנית במדינה.
 

סיום המלחמה הקרה הראשונה ונסיגת 
הסובייטים מאפגניסטן, הרחיקה את 
הודו, פקיסטן ואף אפגניסטן מאור 
הזרקורים המדיני. אפגניסטן שקעה תחת 
שלטון אסלאמי קיצוני, ראשית של 

ין שהובילו את המאבק המוג'אהיד
בסובייטים, ולאחר מכן תחת שלטון 
הטאליבן, שנתמך על ידי פקיסטן. 

, נוהל 90-המאבק בטאליבן בשנות ה
בעיקר באמצעות הברית הצפונית שזכתה 

 אפגנית-הברית ההודית
 עידן מדיני חדש בדרום אסיה

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
אפגניסטן והמעצמות מארג היחסים בין מדינות תת היבשת ההודית, 

העולמיות, היה תמיד מורכב ביותר, וידע תהפוכות והחלפת נאמנויות 
באורח תדיר. היציאה האמריקנית הצפויה מאפגניסטן מכניסה אזור זה 
לעידן חדש שבו ההשפעה האמריקנית תהיה זניחה לעומת השפעתן של 
הודו, סין ופקיסטן על המתרחש. למרות שהשנים הקרובות עשויות 

עבור בשקט יחסי, בזמן שהמדינות השונות מתארגנות לעזיבה ל
 האמריקנית, בעוד כמה שנים המתיחות באזור עשויה להגיע לשיאה.
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לתמיכתן של הודו ואיראן, מדינה 
הגובלת באפגניסטן וראתה בארגון סוני 

 קיצוני זה כעוין לה.
 

דו ופקיסטן עברו הו 90-בסוף שנות ה
בהודו עלתה לשלטון  –טלטלה נוספת 

, BJP-ממשלה לאומית בהובלת ה
שהובילה מיד לביצוע ניסוי גרעיני שזכה 
לניסוי גרעיני פקיסטני כתגובה. מלחמת 
קרגיל הקצרה בין שתי המדינות, אפשרה 
לשתיהן להוציא מעט קיטור, על אף 
החשש שקונפליקט זה ידרדר למלחמה 

המלחמה, פרצה הפיכה גרעינית. בעקבות 
צבאית שהביאה לעלייתו לשלטון של גנרל 

 פרווז מושארף.
 

בספטמבר בארה"ב, הביאו  11-פיגועי ה
לשינוי נוסף של מאזן הכוחות האזורי. 
האמריקנים יצאו למאבק בשלטון 
הטאליבן, אולם למרבה האירוניה בחרו 
ללחוץ על פקיסטן להצטרף למאבק 

ואציה בטאליבן. לכאורה נוצרה סיט
שהתאימה לכל המדינות והיא הפלת 
שלטון הטאליבן. מושארף זכה לתמיכה 
אמריקנית אדירה במאבק שניהל 
בטאליבן, אולם בעוד שפקיסטן הרשמית 
נאבקה בטאליבן, הביון הפקיסטני 
המשיך לתמוך בטאליבן ואפילו מנהיג אל 
קעידה, בן הברית של הטאליבן, זכה 

נוחות להגנה בשטח פקיסטן וניהל חיי 
 בזמן שהאמריקנים חיפשו אחריו.

 
ההחלטה לחבור לפקיסטנים התבררה 
במהלך השנים כשגויה ביותר. המשחק 
הכפול שניהל מושארף, שנאלץ לעשות 
זאת בשל הביקורת האדירה מצד 
האופוזיציה האסלאמיסטית בארצו, 

 הביאה להערכת המלחמה לשנים רבות. 
 

בינתיים, הייתה זו הודו שנהנתה 
חה כלכלית אדירה בזכות רפורמות מצמי

, 90-שבוצעו בכלכלתה בתחילת שנות ה
 2006-ודרכה לצמרת העולמית נסללה. ב

הגיע נשיא ארה"ב דאז ג'ורג' בוש להודו, 
וחתם על הסכם שיתוף פעולה גרעיני, 
אחד האירועים הדרמטיים ביותר בעשור 
האחרון מבחינה מדינית, שאף הושווה 

 .1972-לביקור ניקסון בסין ב
 

 השינוי שהביא אובאמה
 

האמריקנים התחילו להבין כי פקיסטן 
היא משענת קנה רצוץ במאבק בטאליבן, 
אך היה זה אובאמה שהביא לשינוי 
המדיניות הסופי. כניסתו לתפקיד, 
שלוותה בהבטחה לסיים את המלחמה 
העולמית בטרור, ובעיקר את הנוכחות 
באפגניסטן ובעיראק, הביאה לתגבור 

של כוחות באפגניסטן במאמץ אדיר 
 להגיע להכרעה.

 
באותו זמן עשתה פקיסטן את צעדיה 
חזרה למשטר דמוקרטי, בפעם הרביעית 

מאז עצמאותה, ושינתה את גישתה כלפי 
המאבק בטרור. פיגועי הטרור במומבאי 

, שאירעו חודש לפני כניסת 2008-ב
אובאמה לתפקידו, נראו בתחילה כרקע 

חדש בין הודו  לפריצת קונפליקט צבאי
לפקיסטן. אולם האמריקנים מינפו זאת 
כדי לגייס את הפקיסטנים, כעת תחת 
שלטונו של עלי אסיף זרדארי, למאבק 

 חסר פשרות בטרור.
 

הפקיסטנים אכן הצטרפו למהלך צבאי 
משולב נגד קיני הטרור שלחץ את ראשי 
הטאליבן לאזורים מצומצמים ביותר 

ל בן בפקיסטן ובאפגניסטן. חיסולו ש
לאדן הוסיף למפלס החשדנות האמריקני 
כלפי פקיסטן, בשל העובדה כי חי 
באחוזה גדולה באזור עירוני ולא נראה 
היה כי טרח להתחבא, מה שהוביל 
להערכה כי הפקיסטנים חיפו על בן לאדן 

 כל השנים.
 

לאחר כניסתו לתפקיד, ניסה אובאמה 
במשך תקופה קצרה להתקרב לסינים, 

ין כי יהיה עליו לבחור אולם במהרה הב
בין סין להודו, ויחסו לסינים התערער. 

כתאריך היעד לנסיגה  2014קביעת 
אמריקנית מאפגניסטן ותחילת דילול 

, החל ביצירת המציאות 2011-הכוחות ב
החדשה באזור, מציאות המחייבת את 

 האמריקנים לתכנן את היום שאחרי.

 אפגנית-הברית ההודית
 

אפגניסטן על  , חתמה2011באוקטובר 
ברית אסטרטגית עם הודו, פעולה מדינית 

שנה.  38-עצמאית ראשונה של האפגנים ב
במסגרת הברית יסייעו ההודים באימון 
ובחימוש כוחות הביטחון האפגנים. 
הברית הזו נתפסה, ובמידה רבה של צדק, 
כהתרסה נגד פקיסטן. מאז פיגועי 
מומבאי, יחסי פקיסטן והודו, שידעו כמה 

של שקט בימי שלטונו של מנמוהאן  שנים
ש ממשלת הודו, התערערו לבלי סינג כרא

 הכר.
 

ודים הסכימו לבלוע את למרות שהה
ה המרה ולהבליג על המעורבות הגלו

הפקיסטנית בפיגועי מומבאי מתוך כוונה 
לאפשר לשלטון הדמוקרטי הצעיר 
בפקיסטן להתייצב ולאפשר לפקיסטנים 

, לגשת לסוגיית הטרור ללא לחץ
החשדנות ההודית כלפי פקיסטן לא תמה. 
הברית עם אפגניסטן מביאה למעשה 
למעין כיתור של פקיסטן, ומעניקה 
להודים מנופי לחץ חשובים על 

 הפקיסטנים.
 

פקיסטן מצדה מוצאת עצמה כעת 
הנסיגה  –בנקודה בעייתית ביותר 

האמריקנית פירושה עזיבה של בת ברית 
יכים חשובה ביותר. הפקיסטנים גם צר

 בדרך הבייתה. צילום: צבא ארה"ב -כוחות אמריקנים באפגניסטן 
 

האמריקנים יצאו למאבק בשלטון הטאליבן, אולם למרבה האירוניה 
מאבק בטאליבן. לכאורה נוצרה בחרו ללחוץ על פקיסטן להצטרף ל

סיטואציה שהתאימה לכל המדינות והיא הפלת שלטון הטאליבן. 
מושארף זכה לתמיכה אמריקנית אדירה במאבק שניהל בטאליבן, 
אולם בעוד שפקיסטן הרשמית נאבקה בטאליבן, הביון הפקיסטני 
המשיך לתמוך בטאליבן ואפילו מנהיג אל קעידה, בן הברית של 

ה להגנה בשטח פקיסטן וניהל חיי נוחות בזמן הטאליבן, זכ
 שהאמריקנים חיפשו אחריו.
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להתמודד עם האופוזיציה של הטאליבן 
בארצם, המאיימת להביא לפירוקה של 
המדינה לכמה מדינות. בשל כך, מתחזקת 
הברית הוותיקה בין הפקיסטנים לסינים, 
יריביהם המסורתיים של ההודים, ונראה 
כי דבר לא השתנה במארג היחסים 

 המורכב באזור.
 

מבחינת האמריקנים, אפגניסטן נשארת 
יים טובות ככל שניתן, הודו, וזו ביד

האסטרטגיה הטובה ביותר במציאות 
לצד הבטחות הבחירות של  –שנוצרה 

אובאמה והרצון להגיע להישג מדיני 
, ישנו 2012באפגניסטן לפני בחירות 

המשבר הכלכלי העמוק שמחייב את 
ממשלת ארה"ב לקצץ בתקציב ההגנה 
העצום, ופירוש הדבר הוא לצמצם את 

באפגניסטן ובעיראק כמה הנוכחות 
 שיותר מהר.

 
 הנקודה האיראנית

 
איראן היא מדינת מפתח בכל הנוגע 
לעזיבת האמריקנים את עיראק 

ואפגניסטן. היא מצויה בין שתי המדינות 
ומעורבת במתרחש בשתי המדינות. 
עיראק כבר מונהגת על ידי ממשל שיעי 
ידידותי לאיראן, והיא אף פועלת בצפון 

יסטן האיראני נגד עיראק ובכורד
הכורדים. באפגניסטן נראה כי האיראנים 
תמכו בטאליבן, שנואי נפשם, לאחר 
הפלישה האמריקנית לאפגניסטן 
שנתפסה באותם ימים כהכנה לפלישה גם 

 לאיראן.
 

התמיכה בטאליבן, אף אם לא הייתה 
בצורה ישירה, יועדה להתיש את 
האמריקנים, כפי שאירע גם בעיראק. 

יבה הצפויה של האמיר כעת, עם העז
נקים ניתן להבחין בהשלכות בצורה 

"האביב הערבי"  -ברורה במזרח התיכון 
שכולל את הפלתם של משטרים ערביים 
רבים ואי שקט במדינות ערביות נוספות, 
הוא תהליך שלובה ומלובה לא מעט על 
ידי האיראנים, המנצלים את הוואקום 
שמשאירים האמריקנים מאחוריהם, הן 

צמצום היקף הכוחות שהם בשל 
משאירים באזור, הן בשל המשבר 

הכלכלי שאינו מאפשר להם להשפיע 
 באופן שהשפיעו בעבר על האזור.

 
קרזאי הבין כי לאחר יציאת האמריקנים 
מארצו, הוא יעמוד בפני אתגרי ביטחון 
לא מעטים בניסיון לשמר את יציבות 
ארצו. החבירה להודו אינה רק בשל 

הפקיסטנית בטאליבן, המאבק בתמיכה 
כפי שהיא באה לידי ביטוי מצד הביון 
הפקיסטני הנוהג כמדינה בתוך מדינה 
ואינו מתחשב במדיניות הרשמית של 
פקיסטן, אלא גם בשל הרצון לוודא כי 
האיראנים לא ינצלו את ההזדמנות כדי 
ליצור כאוס באפגניסטן, לאחר שבשנים 
האחרונות תמכו בטאליבן נגד 

 האמריקנים.
 

לאיראן יש אינטרסים משותפים רבים 
עם הודו, ובכל הנוגע לאפגניסטן היא 
נהגה לקיים מדיניות דומה לזו של הודו, 
מאחר ששתי המדינות רואות בפקיסטן 
אויבת משותפת. לכן, עבור קרזאי הברית 
עם הודו אמורה להביא לשקט מצד 
האיראנים, שימקדו את מאמציהם 

 
 ארה"ב נערכת לנסיגה גם מאפגניסטן. צילום: הבית הלבן -בני הזוג אובאמה ובוש ליד האנדרטה בגראונד זירו 
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יראק להבאת שינויים מדיניים בע
 ובמקומות אחרים במזרח התיכון.

 
 השלבים הבאים

 
נראה כי אובאמה, שבתחילת כהונתו 
התרחק מהודו, יקדיש זמן ניכר בשנה 
הקרובה ובמידה שייבחר שנית, גם 
בקדנציה הבאה, כדי להתקרב להודים. 
ההודים מבחינתם, רואים ביציאה 
האמריקנית הזדמנות גדולה לשינויים 

חינתם. ראשית, אזוריים חיוביים מב
השנים שבהם תמכו האמריקנים במשטר 
מושארף הן שנים בעייתיות מבחינת 
ההודים והפסקת התמיכה האמריקנית 
בפקיסטן היא התפתחות מבורכת בעיני 

 הודו.
 

הברית עם אפגניסטן מייצרת לחץ על 
הפקיסטנים שנהגו לייצא טרור או לכל 
הפחות להעלים עין מייצוא הטרור 

ור. כעת, עם רתימת למדינות האז
האפגנים למאבק במציאות המוזרה 
הזאת שבה הפקיסטנים מכים את הטרור 
ביד ימין ומסתירים אותו ביד שמאל, 
עשוי חלק גדול מהקונפליקט הזה 
להתחולל על אדמת פקיסטן ולהביא 
לשינוי עמוק במציאות הפקיסטנית, שינוי 
שיחליש אותה כמדינה. כמובן שהדאגה 

לום המאגר הגרעיני העולמית היא לש
הפקיסטני והחשש לבל ייפול לידי גורמי 

טרור, וכעת הוא מהווה תעודת ביטוח 
 יחידה מפני מלחמה של ממש עם הודו.

 
שנה ויותר, הרוסים אינם גורם  20במשך 

חשוב במתרחש בתת היבשת ההודית 
ובאפגניסטן. הרוסים שימשו כינור שני 
במלחמה בטרור וסייעו לאמריקנים רק 

יבטים לוגיסטיים. אולם יציאת מה
האמריקנים פותחת עבורם פתח לחזרה 
לאזור. התעשייה הצבאית הרוסית 
מעוניינת למכור את התוצרת שלה לצבא 
ההודי שהופך לאחד המתוקצבים בעולם 

 והמחפש אחר שדרוג כל המערכות שלו.
 

מבחינה היסטורית, התבסס הצבא ההודי 
ות על מערכות נשק רוסיות מאז אמצע שנ

ומכרזי הענק שמוציאים בהודו על  60-ה
רכש נשק קורצים מאוד לתעשייה 
הרוסית. הרוסים, שאיבדו לא מעט בני 
ברית בשנים האחרונות במזרח התיכון, 
ובדרך כנראה גם לאבד את סוריה, יבקשו 
להשקיע משאבים רבים בהתקרבות לציר 

 .אפגני שנוצר כעת-ההודי
 

עולה העובדה כי הרוסים כבר משתפים פ
עם ההודים בפיתוח מטוס הקרב העתידי 
לדוגמא, יכולה לשמש להם כראש גשר 

 לשווקים נוספים באזור.
 

עבור פקיסטן, לצד ההתקרבות הטבעית 
לסין והיחסים הקרובים מבחינה 

היסטורית עם סעודיה, עשויה גם טורקיה 
להיות אופציה להתקרבות, לנוכח 

 היריבות עם איראן. 
 

ראק שהביאה ועוד בניגוד לעזיבת עי
צפויה להביא לכאוס גובר והולך במזרח 
התיכון, עזיבת אפגניסטן באזור שבו 
פועלות כמה מעצמות יציבות עשויה 

שלוש -לעבור בשקט יחסי בשנתיים
הקרובות. השנים הקרובות יהיו בסימן 
ההתארגנות האזורית ליום שלאחר 
עזיבת האמריקנים את אפגניסטן, וביחס 

צבאית האמריקנית ישיר לנוכחות ה
ולהחרפת המשבר הכלכלי בארה"ב, כך 
תפעל אפגניסטן בצורה עצמאית יותר 

 והבריתות הפוליטיות באזור יתרבו.
 

מאבק צבאי אחד ימשיך להתקיים בין 
ממשלת אפגניסטן בראשות חמיד קרזאי 
ובגיבוי הודו וארה"ב, נגד הטאליבן 
בתמיכת פקיסטן. קונפליקט זה יוביל 

יטים הבאים: הכנעת לאחד מהתסר
הטרור באפגניסטן ותחילת בנייתה של 
המדינה השסועה, תוך הישענות על 
אוצרות הטבע הלא מנוצלים שלה; 
החרפת המאבק וזליגתו לפקיסטן והודו, 
במה שיגביר את החשש להתנגשות 
צבאית בין הודו לפקיסטן; הפניית 
הטרור לפקיסטן ומלחמת אזרחים 

 בהיקף מלא שם.
 

דות החשובות ביותר אחת הנקו
בהתפתחויות הצפויות לאחר עזיבת 
האמריקנים היא שהכוח המרסן החשוב 
ביותר נעלם, וכעת יהיה קשה למנוע 
ממלחמות, בעיקר בין ההודים 
לפקיסטנים, באופן ישיר או באמצעות 
פרוקסי, מלפרוץ. על כן, לקראת אמצע 
העשור השקט היחסי שילווה את יציאת 

סיכון למלחמה האמריקנים ייעלם וה
 יגבר.

בונה רבות על הברית עם הודו כדי לבסס את מעמדה של אפגניסטן העצמאית.  -קרזאי 
 צילום: צבא ארה"ב

 
מאבק צבאי אחד ימשיך להתקיים בין ממשלת אפגניסטן בראשות 
חמיד קרזאי ובגיבוי הודו וארה"ב, נגד הטאליבן בתמיכת פקיסטן. 
קונפליקט זה יוביל לאחד מהתסריטים הבאים: הכנעת הטרור 
באפגניסטן ותחילת בנייתה של המדינה השסועה, תוך הישענות על 

פת המאבק וזליגתו לפקיסטן אוצרות הטבע הלא מנוצלים שלה; החר
והודו, במה שיגביר את החשש להתנגשות צבאית בין הודו לפקיסטן; 

 הפניית הטרור לפקיסטן ומלחמת אזרחים בהיקף מלא שם.
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של מדד סיקור ממוקד  2011במהדורת 
שפורסם בחודש שעבר, עמדנו על 
התמורות הפוליטיות באוקראינה כאחד 
האירועים המשמעותיים המשפיעים על 

פוליטי במלחמה הקרה -המאזן הגיאו
אוקראינה היא  –השנייה, ולא בכדי 

מדינת המפתח בזירה המזרח אירופית. 
בשטחה "המהפכה התרחשה  2004-ב

הכתומה", אחד האירועים המכוננים 
 מאז סיום המלחמה הקרה הראשונה.

 
מאז, לא ידעה קייב תקופה ממושכת של 
יציבות פוליטית. נשיאותו של ויקטור 
יושצ'נקו הייתה אכזבה, לא מעט 
"הודות" לבחישה רוסית בנעשה דוגמת 
משברי הגז הטבעי. ניצחונו של יריבו 

היווה אמנם תעודת כבוד  הגדול ינוקוביץ'
לדמוקרטיה האוקראינית, אך היה כציון 

מערביים באוקראינה -נכשל לזרמים הפרו
[1.] 
 

למרות החששות, 
ינוקוביץ' מפתיע 
רבים מאז התיישב 
על כס הנשיא לפני 
כשנה וחצי. הוא 
ביצע "בלימת 
חירום", כשעצר את 
מה שהצטייר 
כדהרה של קייב 
בחזרה לזרועותיה 

כשברקע  של רוסיה.
לחץ מסיבי מכיוון 
רוסיה להצטרף 
לאיחוד המכסים 
החדש בראשותה, 
מדבר ינוקוביץ' על 
עתידה של 
אוקראינה באיחוד 
האירופי ותוקף 
חדשות לבקרים את 
עסקת הגז האחרונה 
שחתמה ראש 
הממשלה, יוליה 
טימושנקו, עם פוטין 

 לפני כשנתיים. 
 

על פי עסקת הגז 
 2009-שנחתמה ב

קשר המחיר שמשלמת לעשר שנים, נ
אוקראינה למחיר הנפט. מכיוון שזה 
נמצא בעלייה לאחרונה, הגיע המחיר 

-שמשלמת אוקראינה על הגז הטבעי ל
מ"ק והוא צפוי  1,000-דולר ל 355

דולר ברבעון הרביעי של  400-להתקרב ל
השנה. באוקראינה טוענים מנגד כי 

 1,000-דולר ל 230המחיר ההוגן הוא 
בחשבון את המחיר  מ"ק, אם מביאים

שמשלמות מדינות מערב אירופה בניכוי 
עלויות השינוע. הרוסים מצידם כמובן 
שאינם מוכנים לרדת ממה שכבר סוכם 

[2.] 
 

על עסקה זו הועמדה טימושנקו למשפט 
פומבי בהאשמה כי גרמה לאוקראינה נזק 
במאות מיליוני דולרים. המשפט גרר 
ביקורת רבה במערב וגם ברוסיה. 

לרית גרמניה מרקל איימה על ראש קאנצ

הממשלה הנוכחי של אוקראינה, מיקולה 
אזארוב, כי המשך הסיוע מצד האיחוד 
האירופי תלוי בהמשך המחויבות של 
קייב לדמוקרטיה, ובכלל זה הימנעות 
משימוש במערכת המשפט לצרכים 

 [.3פוליטיים ]
 

בסופו של דבר, האיומים מצד מנהיגי 
טימושנקו הורשעה האיחוד לא הועילו ו

שנות מאסר  7-ונידונה בתחילת החודש ל
 3-ואיסור על חזרה למערכת הפוליטית ל

שנים נוספות לאחר מכן. עם פרסום 
ההחלטה, השוותה טימושנקו את 
המשפט לעידן הרדיפות של סטאלין 
בברה"מ והביעה אמון כי בית הדין 
האירופי לזכויות אדם יטהר את שמה. 

דה כי המשפט הנשיא ינוקוביץ' הו
ותוצאותיו פוגעים ביחסים עם האיחוד 
האירופי ורמז כי גזר הדין "אינו סופי" 

[4.] 
 

ההרשעה זכתה לגינויים נרחבים אף יותר 
במערב כולל מהקרמלין ומהבית הלבן. 
גם שם רואים בהרשעתה של טימושנקו 
התערבות פוליטית של מערכת המשפט 
המקומית, דבר הנוגד כמובן ערכים 

רטיים אליהם שואפים באוקראינה דמוק
[. באיחוד האירופי היו הראשונים 5]

שתרגמו את חוסר שביעות הרצון 
ביקור של הנשיא ינוקוביץ'  –למעשים 

במוסדות האיחוד בבריסל בוטל מספר 
 ים לאחר פרסום גזר הדין.ימ

 
גם החתימה עם 
אוקראינה על הסכם 
הסחר החופשי 
והידוק הקשרים 
הכלכליים 

(DCFTA בה )
מעוניינים מאוד 
בקייב, צפויה 

בסוף  להתעכב.
אוקטובר, פרסם 
סגן התובע הכללי 
באוקראינה כי 
טימושנקו נחקרת 
גם בחשד למעורבות 

-ברצח שארע ב
, הצהרה שיש 1996

בה כדי להעיד כי 
הממסד באוקראינה 
לא יוותר 
 לטימושנקו בקלות.

 
ינוקוביץ' ככל 
הנראה מחפש 
מוצא מהתסבוכת 

זו לא  הזו, אך
 –תהיה פשוטה 

כבר עתה ברור כי 
חנינה לא תספיק 
במקרה הזה, אם 
לא תכלול גם 

 הכרעה אוקראינית
 קייב עומדת בפני הכרעה

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
 רבות טלטלות עוברת אירופית המזרח בזירה המפתח מדינת. אוקראינה

 הפטיש בין עצמה מוצאת כשהיא. האחרונות בשנים ומחוץ מבית
 דרכים צומת בפני רבה במידה אוקראינה ניצבת, הרוסי לסדן האירופי

, שתבחר דרך לכל. ספורות שנים לפני טורקיה ניצבה שבפניה לזו דומה
 .גושי-הבין המאזן ועל סביבתה על לכת מרחיקות השלכות תהיה

 משפט פוליטי מתוקשר. צילום: הקרמלין -ן טימושנקו עם מדבדב ופוטי
 

זכתה לגינויים נרחבים אף יותר במערב כולל של טימושנקו הרשעה ה
מהקרמלין ומהבית הלבן. גם שם רואים בהרשעתה של טימושנקו 
התערבות פוליטית של מערכת המשפט המקומית, דבר הנוגד כמובן 

האירופי היו ערכים דמוקרטיים אליהם שואפים באוקראינה. באיחוד 
ביקור של  –הראשונים שתרגמו את חוסר שביעות הרצון למעשים 

הנשיא ינוקוביץ' במוסדות האיחוד בבריסל בוטל מספר ימים לאחר 
 פרסום גזר הדין.



 

- 9 - 

מחיקה של ההרשעה כך שטימושנקו 
תוכל לחזור באופן מיידי לשדה הפוליטי. 
עם זאת, גם אם יתאפשר לה לחזור, 
דרכה לא תהיה פשוטה נוכח דעת הקהל 
שעודנה חצויה בינה לבין ויקטור 

חירות הבאות, אגב, ינוקוביץ'. לקראת הב
גם הנשיא הקודם, ויקטור יושצ'נקו, 
ישוב לקלחת הפוליטית, כשירוץ 
לפרלמנט בראש רשימת "אוקראינה 

 שלנו".
 

 המנהיגים הבאים
 

נוכח המשחקים הפוליטים הנמשכים, 
נישאות העיניים באופן טבעי לדור הבא 
של מנהיגי אוקראינה, בציפיה שמישהו 

וו, אולי כבר ק-מהם ישבור את הסטטוס
בבחירות הקרובות. במערכת הפוליטית 
האוקראינית בולטים שני שמות: סרגיי 
טיגיפקו, הקרוב יותר למחנה ינוקוביץ' 
וארסני יטסניוק, הכוכב העולה של 

 מערבי.-המחנה הפרו
 

, הוא דמות ותיקה ויוצאת 51טיגיפקו, בן 
דופן בפוליטיקה האוקראינית. מומחה 

ונר, שהונו נאמד מילי-לכלכלה ומולטי
מיליון דולר. הוא היה שר  350-ביותר מ

מונה  2002. בשנת 2000האוצר בשנת 
לנגיד הבנק המרכזי של אוקראינה ובשנת 

, הוביל את קמפיין הבחירות של 2004
ויקטור יושצ'נקו, לאחר שזה הועדף על 
פני טיגיפקו כיורש של הנשיא הפורש, 
ליאוניד קוצ'מה. לאחר הבחירות 

כה הכתומה פרש טיגיפקו והמהפ
מהמערכת הפוליטית והקים בנק חדש 

 אותו מכר מאוחר יותר לתאגיד שבדי.
 
חזר למערכת הפוליטית והתמודד  2009-ב

בבחירות האחרונות לנשיאות, שם סיים 
שלישי בסיבוב הראשון, אחרי ינוקוביץ' 

מהקולות. ערב  13%וטימושנקו עם 
הסיבוב השני הציעה לו טימושנקו 

נות לראש הממשלה במידה ותיבחר להתמ
וזה הביע הסכמה לכהן תחת כל נשיא. 

סגני ראש  6-בסופו של דבר, מונה לאחד מ
 ממשלה ולאחראי על התחום הכלכלי. 

 
טיגיפקו הוא זה שהוביל כמה 
מהרפורמות הלא פופולריות באוקראינה 
בשנתיים האחרונות. בחודשים 
האחרונים, הוא הקים ברית פוליטית עם 

הממשלה, מיקולה אזארוב והוא  ראש
צפוי להתמודד גם בבחירות הבאות 

 לנשיאות.
 

, הוא מטאור 37ארסני טסניוק, יהודי בן 
אמיתי בפוליטיקה האוקראינית. הוא 

מונה לשר  –נחשב למומחה כלכלי גם כן 
בלבד. הוא  31והוא בן  2005האוצר בשנת 

הוביל את הדיאלוג עם האיחוד האירופי 
מונה  2007-חר העולמי. בועם ארגון הס

לשר החוץ של אוקראינה והחזיק בתפקיד 
במשך פחות משנה, עד הבחירות שנערכו 

. לאחר הבחירות, נבחר 2007בספטמבר 
מערבי -ליו"ר הפרלמנט מטעם הגוש הפרו

שהובילה טימושנקו. במשבר הפוליטי של 
 החליט לפרוש מתפקידו. 2008

 
, 2010גם טסניוק התמודד בבחירות 

ים את הסיבוב הראשון במקום וסי
מהקולות. הוא מתנגד  7%-הרביעי עם כ

להמשך ההפרטה במשק האוקראיני, בעד 
רפורמה בשיטת הממשל כדי להילחם 
"במנגנון הישן" כהגדרתו. הוא הביע 
התנגדות להארכת הסכם החכירה עם 
רוסיה שנחתם מיד עם כניסתו של 
ינוקוביץ' לתפקיד. טסניוק הוא חסיד של 

י עם והתחייב לערוך כאלו משאל
בנושאים דוגמת הסכם החכירה עם 

 רוסיה או הצטרפות לברית נאט"ו.
 

במשבר הפוליטי האחרון באוקראינה, 
, הצהיר הנשיא ינוקוביץ' כי 2010במרץ 

שלושת המועמדים לתפקיד ראש 
הממשלה היו טיגיפקו, טסניוק ומיקולה, 

ירש  63-. מיקולה בן ה[6] שמונה לבסוף
ת ינוקוביץ' בראשות "מפלגת אמנם א

האזורים", אך הוא נחשב לחבר בדור 
הישן, שצפוי להותיר בקרוב את הזירה 

 לשני הצעירים.
 

 סיבוב נוסף במלחמת הצינורות
 

באוקראינה כאמור,  -ובחזרה לגז 
מחפשים כל דרך להשתחרר מההסכם 
הלא הוגן כפי שהוא נתפס שם על ידי 
הממשל הנוכחי ונערכים להשלכות 
הצפויות מ"מלחמת גז" חדשה עם רוסיה. 

בראש כולם טריים עדיין זכרונות 
, אז 2009-ו 2006החורפים הקשים של 

הפסיקה רוסיה את הזרמת הגז 
לאוקראינה ולאירופה בעקבות אי 
הסכמה על מחיר הגז. גם ברוסיה, 
שמודעים למשחק הדק שמשחקת 
אוקראינה בין רוסיה למערב, לא רוצים 

 סים בין הצדדים. בהחרפה של היח
 

למרות רצון שני הצדדים בפשרה, נראה 
כי תהליכים הצוברים תאוצה מעצמם 
יקשו על כל פשרה. רוסיה, כבר קיבלה 
לפני שנתיים החלטה אסטרטגית לעקוף 
את קייב בדרך לאיחוד האירופי. מצפון, 
זהו פרויקט "הזרם הצפוני", שעובר בים 
 הבאלטי ונוחת בצפון גרמניה. בפרויקט
שני צינורות, הראשון הופך להיות 

להיכנס "מבצעי" החודש, והשני צפוי 
 לפעולה בתחילת השנה הבאה.

 
ביחד, צפויים הצינורות להזרים בכל שנה 

מיליארד מ"ק של גז טבעי מרוסיה  55-כ
שנה  50לאיחוד האירופי, לתקופה של 

לפחות. הארוך מבין שני הצינורות, אגב, 
וך מסוגו מימי האר-הוא הצינור התת

-בעולם, כשהוא נמתח על פני למעלה מ
 ק"מ. 1,200

 
פרויקט "הזרם הדרומי", המתחרה 
בנאבוקו האירופי, מיועד לעבור בנתיב 

[. ערב 7העוקף את אוקראינה מדרום ]
החתימה הסופית על ההסכם הרוסי עם 
טורקיה, הציע נשיא אוקראינה ינוקוביץ' 
להעביר בכל זאת את צינור הזרם הדרומי 
דרך שטחה של אוקראינה. ינוקוביץ' 

מערבי באוקראינה? צילום: מחלקת המדינה -המנהיג הבא של הגוש הפרו -טסניוק 
 האמריקנית

 
אור אמיתי בפוליטיקה , הוא מט19ארסני טסניוק, יהודי בן 

מונה לשר האוצר  –האוקראינית. הוא נחשב למומחה כלכלי גם כן 
בלבד. הוא הוביל את הדיאלוג עם האיחוד  13והוא בן  5003בשנת 

מונה לשר החוץ של  5009-ב האירופי ועם ארגון הסחר העולמי.
אוקראינה והחזיק בתפקיד במשך פחות משנה, עד הבחירות שנערכו 

 .5009בספטמבר 
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מחפש כמובן להבטיח את המשך הזרמת 
הגז דרך ארצו, מערך שמזרים גם 
 מיליארדי דולרים לכלכלה האוקראינית. 

 
בניסיון נואש להניע את הרוסים לשנות 
את דעתם, טען כי אם יעבור הצינור 
הרוסי החדש בשטח אוקראינה, תסתכם 

בלבד,  מיליארד אירו 5-עלות הקמתו ב
מיליארד אירו  25-וזאת בהשוואה ל

שאמורה לעלות הנחת הצינור דרך 
טורקיה. דבריו אלו נדחו מיידית על ידי 

 סגן מנהל גזפרום, ואלרי גולּוּבב.
 

אוקראינה מצידה מנסה להשתחרר אף 
היא מהתלות ברוסיה ובמאמציה 
מתמקדת באזרבייג'אן כאלטרנטיבה 

ות על נוחה. בתחילת השנה, סיכמו המדינ
הנחת צינור נפט בין שתי המדינות, 
ובחודש שעבר נחתם הסכם לרכישת גז 

( אזרי. בקייב בונים מסוף LNGמנוזל )
וזה צפוי  LNGענק לקליטת משלוחי 

. בשנה זו, על פי 2015להיות מוכן עד 
ההסכם עם אזרבייג'אן, תקבל אוקראינה 

 מיליארד מ"ק בשנה.  5כבר 
 

ב נוסף עובר מבחינת הרוסים, נתיב חשו
בבלארוס. גם עם המנהיג הבלארוסי, 
אלכסנדר לוקאשנקו, ידעה רוסיה 
סכסוכים בשנים האחרונות, על אף 

היחסים הקרובים בדרך כלל. הרוסים 
שמו להם למטרה להשתלט על תאגידי 
האנרגיה הבלארוסיים על מנת לשלוט 
ישירות בצינורות הגז העוברים במדינה 

הנשיא ולהרחיבם בהמשך. מבחינת 
הבלארוסי, היה זה המטבע המשמעותי 
היחיד שהחזיק מול מוסקבה, והוא שיחק 

 בו במשך זמן רב.
 

רק בסוף החודש שעבר, סיכמו יו"ר 
גזפרום, אלכסי מילר, ונשיא בלארוס 
לוקאשנקו על עסקה לפיה תרכוש גזפרום 
מחצית מהבעלות על התאגיד הבלארוסי 

 [. 8האמון על מערך שינוע הגז במדינה ]
 

עסקה זו הגיעה לאחר חיזורים רבים 
מצידה של רוסיה, ועל רקע התחממות 
בין הצדדים מאז הקמת איחוד המכסים 
ביחד עם קזחסטן. בחודש מרץ השנה, 
חתמו שתי המדינות על עסקה שנויה 
במחלוקת להקמת כור גרעיני חדש 
בבלארוס באמצעות הלוואה רוסית 

 מיליארד דולר.  9-בהיקף של יותר מ
 

באוגוסט, הודיע פוטין כי רוסיה 
מתעתדת להעניק הנחה משמעותית 
לבלארוס במחירי הגז הטבעי שהיא 
רוכשת ממנה בחוזה חדש שעתיד 

 [. 9להיחתם בין הצדדים עד סוף השנה ]
 

 המדינות הגדולות באיחוד בעד רוסיה
 

ענף הגז הטבעי, כידוע, אינו תנודתי כענף 
רות הנפט משום שהוא מצריך תשתיות יק

שלוקח זמן וכסף רב להקימן. מסיבה זו, 
רוב ההתקשרויות החוזיות בין מדינות 

שנה  10-20-יצרניות לצרכניות נחתמות ל
 או יותר.

 
כשתשתיות הן שם המשחק, נראה 
לדוגמא כי התלות הרוסית באוקראינה 
לא תפחת בשנים הקרובות למרות כל 

 -החוזים ונתיבי הגז החלופיים הללו 
היקף הגז שגזפרום מייצאת השנה, צפוי 

 110מיליארד מ"ק.  155-לאירופה להגיע ל
מיליארד מתוכם מוזרמים בצינורות 
העוברים באוקראינה, וקיבולת התשתית 

 . 25%שם יכולה לאפשר גידול של עוד 
 

הזרם הצפוני יוכל בשיאו לספק מחצית 
מהכמות הזו, והזרם הדרומי יוכל לספק 

 118 –מיליארד מ"ק וביחד  63עד 
מיליארד מ"ק. אם נביא בחשבון את סך 
הצריכה האירופית ואת הגדילה הצפוייה 

-ל 2010-מיליארד מ"ק ב 530-מ –שלה 
, ברור כי 2020-מיליארד מ"ק ב 700

רוסיה לא תוכל לוותר על הצינורות 
המונחים כבר בשטחה של אוקראינה 
ויכולים להרחיב עוד את השליטה בשוק 

 [.10האירופי ]
 

של רוסיה אינו פשוט גם מול המצב 
טורקיה, אולי הנהנית המרכזית 
ממלחמת הצינורות המתנהלת בין רוסיה 
למערב. בתחילת אוקטובר הודיעו 
הטורקים כי לא יחדשו את אחד מהסכמי 

שנה נוספות  25-הגז הטבעי עם גזפרום ל
סים סרבו להפחית את מכיוון שהרו

 .20%-המחיר ב
 

ק הגז רוסיה אמנם שולטת כרגע בשו
הטורקי, אך ברגע שנאבוקו יהפוך פעיל, 
תהיה לטורקיה אלטרנטיבה זמינה. יתרה 
מכך, באנקרה מודעים היטב לחוסר 
הרצון הרוסי להרחיב את הקשרים עם 
אוקראינה, ומכאן בצורך הרוסי 
להשתמש בנתיבים העוברים בשטח 
טורקי. גזפרום, אם כן, מוצאת עצמה 

 60%-מחד היא המקור לכ –במצב מוזר 
מהגז הטבעי בטורקיה, אך מאידך ידיה 
כבולות ואין היא יכולה להשתמש בכוח 

 [.11כמו במקומות אחרים ]
 

אז כיצד מתמודדת רוסיה עם שכנותיה 
שמנסות לעשות שרירים? דווקא 

 –באמצעות "לקוחות הקצה" שלה 
מדינות מערב אירופה. כיצואנית בעלת 
נתח שוק ענק הנהיגה רוסיה מדיניות 

נית ומונופוליסטית לאורך העשור כוח
הקודם. כיום, היא קוצרת את פירות 
המדיניות הזו. עד לפני מספר שנים, עיקר 
הסכסוכים של רוסיה בענף הגז נבעו 
מרצון רוסי להעלות את מחיר הגז 

 רוסיה ואוקראינה זקוקות האחת לשנייה. צילום: אתר נשיא אוקראינה -ינוקוביץ' ומדבדב 
 

כשתשתיות הן שם המשחק, נראה לדוגמא כי התלות הרוסית 
באוקראינה לא תפחת בשנים הקרובות למרות כל החוזים ונתיבי הגז 

השנה, צפוי היקף הגז שגזפרום מייצאת לאירופה  -החלופיים הללו 
מיליארד מתוכם מוזרמים בצינורות  330מיליארד מ"ק.  333-הגיע לל

 .53%באוקראינה, וקיבולת התשתית שם יכולה לאפשר גידול של עוד 
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ה, הרפובליקות הסובייטיות לשכנותי
 לשעבר.

 
בעקבות מהלכים אלו, מדינות מערב 

" בשוק זה, אירופה המהוות "מעגל שני
השקיעו ועודן משקיעות סכומי עתק 
במציאת אלטרנטיבה. משנוכחו לדעת כי 
האלטרנטיבות מוגבלות, לפחות בטווח 
הקרוב והבינוני, החלו המדינות 
המובילות באיחוד לייצב את הקשרים עם 
רוסיה ולהפעיל לחץ על כל גורם המנסה 

 להפר את הסטטוס קוו.
 

ני" כך לדוגמא, צינור "הזרם הצפו
שמחבר ישירות בין רוסיה לגרמניה, הפך 
את האחרונה לאחת התומכות המרכזיות 

קוו עם -באיחוד בשימור הסטטוס
-הרוסים. הקאנצלרית מרקל הובילה ב

את סיכול כוונתו של הנשיא בוש  2008
לצרף את אוקראינה וגיאורגיה לברית 
נאט"ו והיא מוסיפה להתנגד כיום, ביחד 

להתפשטות  עם נשיא צרפת סרקוזי,
הברית מזרחה, בואכה הגבול עם רוסיה. 
גם בנתיבי האספקה האחרים מפעילים 
בכירי האיחוד לחץ בכל פעם שמשברים 

-דוגמת אלו שהתרחשו באוקראינה ב
 מאיימים לחזור. 2009-וב 2006

 
רוסיה, אם כן, השיגה אמצעי לחץ חדש 

היא תלויה  –כלפי מדינות מזרח אירופה 
ך כוחן ללחוץ עליה בהן לשינוע הגז, א

מוגבל נוכח נכונותן של מדינות מערב 
היבשת להתגייס על מנת להבטיח את 

קוו. במילים אחרות, -שימור הסטטוס
לקוחות הקצה הגדולים של מוצר הכרחי, 
דואגים להפעיל לחץ קבוע על מפיצי 
המוצר כדי שאלו ישמרו על יחסים 
תקינים עם היצרן במטרה להבטיח את 

 ת.האספקה השוטפ
 

מדובר כמובן במאזן כוחות עדין, אך הוא 
צפוי להוביל את רוסיה לגמישות רבה 
מבעבר מול מדינות האיחוד האירופי. 

פתיחת "הזרם 
הצפוני", לפני כחודש 
וההשתלטות על 
מערך האספקה 
מבלארוס, מהדקים 
את אחיזתה של 
רוסיה בשוק 
האירופי, אך בה בעת 
גם מאפשרים לה 
 בשני הנתיבים הללו
לדלג על תיווך של 
מדינות מזרח אירופה 
ומכאן להציע במידת 
הצורך גמישות 
במחיר מול מדינות 

 האיחוד. 

 
 אוקראינה לאן?

 
הגורם המרכזי בתוך מאזן הכוחות העדין 
הזה הוא אוקראינה. קייב עומדת כיום 
בפני נקודת הכרעה שמזכירה במידת מה 
את הדילמה מולה ניצבה טורקיה עד לפני 

הצטרפות לאיחוד האירופי  –נים כמה ש
ולחיק המערב או סגירת הדלת למערב 
ופנייה לדרך אחרת. במקרה הטורקי, 
גרירת הרגליים מצד האיחוד האירופי 
הביאו להחלטה טורקית בלתי נמנעת 
להתמקד בזירה המקומית ולשים את 

 הדגש לכיוון העולם הערבי.
 

במקרה האוקראיני, ההחלטה היא בין 
ם עם האיחוד האירופי הידוק הקשרי

ואולי עם ברית נאט"ו, עד כדי הצטרפות 
לאחד או לשני הארגונים בעתיד הקרוב, 
לבין הצטרפות לאיחוד המכסים עם 
רוסיה, צעד שפירושו קשירת גורלה 
הכלכלי של אוקראינה עם רוסיה למשך 
שנים רבות וקטיעת ניסיונות ההתקרבות 

 [.12לאיחוד האירופי ]
 

טורקי, כאן לאיחוד בניגוד למקרה ה
האירופי יש אינטרס מובהק להדק את 
הקשרים עם אוקראינה ולו במטרה 
למנוע את נפילתה שוב לצד הרוסי. 
לרוסים אינטרס הפוך ומאותן הסיבות. 
היתרון האוקראיני על פני טורקיה הוא 
בין היתר בקרבה התרבותית היחסית של 
אוקראינה, ובוודאי מערב המדינה, 

גוד לטורקיה. מערב לאירופה, בני
אוקראינה, האזור שתומך בהתרחקות 
מהרוסים ושממנו צמחה המהפכה 
הכתומה, היה בעבר משויך בחלקו או 
כולו למדינות אירופיות אחרות כגון 

הונגריה )גליציה( ופולין. האתוס -אוסטרו
רוסי שריר וקיים במערב המדינה, -האנטי

 .לעומת קרבה לרוסיה בחלק המזרחי
 

ם ויקטור ינוקוביץ', שבעבר העובדה שג
נחשב ליקיר הקרמלין, מנסה למשוך את 
אוקראינה לעמדה מדינית עצמאית מול 
רוסיה, מוכיחה כי החברה האוקראינית 

מנסה למצוא פתרון עצמאי לתסבוכת 
כלכלית שבה היא מצויה ואשר -הפוליטית

מפלגת את המדינה ואת המערכת 
הפוליטית כבר שבע שנים. אולם האיחוד 

אירופי מצוי כיום במשבר הקשה ה
בתולדותיו, וצירופה של מדינה ענייה כמו 

 40-אוקראינה לאיחוד, מדינה עם יותר מ
מיליון תושבים, היא עניין שרחוק 
מהיכולות הכלכליות של אירופה לשנים 

 הקרובות אם בכלל. 
 

אוקראינה תיאלץ אם כן לתור אחר 
פתרון של פשרה, אשר יאפשר מצד אחד 

מהמעורבות של הרוסים בנעשה להיחלץ 
במסדרונות השלטון בקייב, ומצד שני 
יעניק לרוסים את השקט המדיני אותו 

הן להמשך הזרמת הגז, הן  –הם מחפשים 
להמשך תפקודה ההיסטורי של 
אוקראינה כשטח חיץ בין רוסיה למערב. 
תוך כדי, היא תצטרך למצוא גם פתרון 
 לשסע הפנימי בין מזרח המדינה למערבה,

את המדינה מחדש.  לבססאם ברצונה 
אם השסע הפנימי לא יתאחה, עלולה 
אוקראינה, במוקדם או במאוחר, להיקרע 

 בין רוסיה והאיחוד האירופי.
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בספטמבר, התכנסו צירי  24ביום שבת, 
מפלגת "רוסיה המאוחדת" לשמוע את 
הבשורה שלה חיכו זמן רב: מי יהיה 
הנשיא הבא של רוסיה. מדבדב שם סוף 
לספקולציות והודיע, כפי שציפו רבים, כי 

פטרונו -הוא יפנה את כסא הנשיא לקודמו
פוטין, וזה ימנה אותו לאחר הבחירות 

דבדב הוצב בראש [. מ1לראש הממשלה ]
הרשימה של "רוסיה המאוחדת" לקראת 

 4-הבחירות לדּומא, שתיערכנה ב
 בדצמבר.

 
פוטין מצידו, ציין כי הסיבה המרכזית 
לחזרתו לקרמלין היא כדי לסיים את מה 
שהתחיל: "לחזק את יסודות המערכת 
הפוליטית והמוסדות הדמוקרטים, ליצור 

תנאים להתפתחות 
דינמית וגיוון על 

ס חדש, ותנאים בסי
להעלאת רמת 

 המחייה".
 

הציניקנים נוטים 
לחייך כשפוטין 
מדבר על יסודות 
דמוקרטיים. אמנם 
הוא לא ניסה לשנות 
את החוקה ועזב את 
הקרמלין לאחר 
שנבחר לשתי 
כהונות רצופות, 
אבל האקלים 

 8הפוליטי במהלך 
שנותיו כנשיא היה 
רחוק מלהתקרב 
למה שמחשיבים 
במערב כחופשי או 
דמוקרטי. עכשיו, 
הוא נחוש לסיים 
את מה שהתחיל 

והודות לחוק 
שהעביר עוד כנשיא, 
כהונת הנשיא 

 6-ל 4-הוארכה מ
שנים, מה שאומר 
שפוטין, אם ייבחר 
שוב פעמיים 
ברציפות, יוכל 

 . 2024להוסיף ולנהל את רוסיה עד 
 

בסדרת ראיונות שהעניק לאחד מינויו 
הרשמי למועמד מפלגת השלטון 

ת, התמקד פוטין באזהרות לנשיאו
שהמצב יכול תמיד להיות גרוע יותר. הוא 

חשבו  80-הזכיר כי גם בסוף שנות ה
שהמצב לא יכול להיות רע יותר, ואז 
הגיעו שנות הקריסה של ילצין. כדי 

-להזכיר כמה היה המצב רע בסוף שנות ה
סיפר פוטין בדיחה ידועה בראיון:  80

אל "חברים מגיעים לביקור והמארח שו
האם הם רוצים לשטוף ידיים עם סבון. 
החברים אומרים שכן אז המארח אומר 

 [. 2שאם כך, הם ישתו תה בלי סוכר..." ]
אותה בדיחה התייחסה אז למשטר 

ההקצבות הנודע לשמצה בברה"מ. פוטין 
הזהיר כי בלי יציבות לא תתאפשר 
צמיחה כלכלית ולכן אחת ממטרותיו 

ות הראשונות תהיה לאתר את נקוד
 היציבות במשק ולהבטיח את שרידותן. 

 
בארגוני האופוזיציה המפוררים ברוסיה 
דוגמת תנועת "רוסיה ללא פוטין", 
הפטירו נגד מדבדב בבוז כאילו היה בובה 

שנים  4שרק החזיק בכס הנשיאות במשך 
[. גם 3ויפנה אותו בהזדמנות הראשונה ]

מדבדב וגם פוטין הצהירו כי על חילופי 
 2008-ביניהם החליטו עוד ב המקומות

ומבחינת שניהם מדובר במהלך טבעי 
 ומתבקש. 

 
כבר בדצמבר יעמוד מדבדב בפני המבחן 

הבחירות  –המשמעותי הראשון שלו 
לפרלמנט. "רוסיה המאוחדת" זכתה 
בבחירות הקודמות, שנערכו בדצמבר 

-מהקולות ו 64% –, ברוב מוחלט 2007
מהמושבים. אך אלו היו זמנים  70%

הכלכלה הרוסית שאטה קדימה  –אחרים 
הודות למדיניות של פוטין ובה בעת 

ואירופה חיזקו את העימותים עם ארה"ב 
 הרגש הפטריוטי.

 
לאלו יש להוסיף את העובדה כי פוטין 
היה רחוק חודשים ספורים מסיום 
כהונתו כנשיא וכל הסימנים הראו כי 
יחזור לתפקיד ראש הממשלה. 
הפופולאריות של 

שיא הרוסי הייתה הנ
בשיאה ונדמה היה 
כי לזהותם של 
המועמדים ברשימה 
לדּומא לא הייתה 
שום משקל בניצחון 

 .הסוחף
 

לא כך פני הדברים 
פוטין הוא  –כיום 

עדיין המנהיג 
הפופולארי ביותר 
ברוסיה והוא צפוי 
להיבחר שוב בקלות 
לנשיא, אך הציבור 
הרוסי אינו נוהר 
אחרי כל הצהרה 

ם עברו. שלו כבשני
רוסיה שרדה אמנם 
את המשבר הכלכלי 
לא מעט הודות 
למנגנוני ההגנה 
שעוצבו תחת פוטין 
בשנים שקדמו 
למשבר, אך סימני 
המשבר ניכרים 

 עדיין בכל פינה. 
 

גם לעובדה כי מידת 
התמיכה במדבדב 
נמוכה בהשוואה 

 שובו של הצאר
 פוטין חוזר לקרמלין

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
, מדבדב דימיטרי לטובת בקרמלין כסאו את שפינה אחרי וחצי ניםש 1

. לנשיאות הקרובות בבחירות פוטין מול יתמודד לא כי האחרון זה הכריז
 ולהסתער לשוב מתכנן, הפנים בענייני ממשלה כראש שהתמקד, פוטין

 תוכניתו. נשיא היה מאז מעט לא שהשתנתה, הבינלאומית הזירה על
 בראשות אסיאתי-אירו איחוד הקמת: אשונההר לכהונתו הדרמטית

 .רוסיה

 הצרחת תפקידים. צילום: הקרמלין -פוטין ומדבדב 
 

בספטמבר, התכנסו צירי מפלגת "רוסיה המאוחדת"  52ביום שבת, 
לשמוע את הבשורה שלה חיכו זמן רב: מי יהיה הנשיא הבא של 

כי הוא רוסיה. מדבדב שם סוף לספקולציות והודיע, כפי שציפו רבים, 
פטרונו פוטין, וזה ימנה אותו לאחר -יפנה את כסא הנשיא לקודמו

 .הבחירות לראש הממשלה
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לתמיכה בפוטין, תקשה על "רוסיה 
 2007המאוחדת" לנסוק שוב לגבהים של 

 תפגע בכלל בשיעורי ההצבעה בבחירות.ו
 

בסקר הלאומי שפורסם בתחילת החודש 
מהנשאלים כי  54%-ברוסיה, ענו פחות מ

-יצביעו למפלגת השלטון. נתח המפלגה ב
 315-מושבי הפרלמנט עשוי לרדת מ 450

 70%-מושבים או מ 269-מושבים ל
. המפלגה הקומוניסטית, 60%-לפחות מ

-זכתה בסקר להשנייה בגודלה בפרלמנט, 
 12%-תמיכה לעומת פחות מ 17%

[. מלאכתו של 4בבחירות הקודמות ]
מדבדב כראש ממשלה, אם כן, צפויה 
להיות קלה פחות מזו שהייתה מנת חלקו 

 של פוטין.
 

 ראש הממשלה חוזר לכושר
 

מיד לאחר ההכרזה כי ישוב להתמודד על 
הנשיאות, חזר פוטין לכושר ושב להגיב 

בתגובה להאשמות כי  -בטונים המוכרים 
חזרתו לקרמלין תוביל לתקופת סטגנציה 
ברוח ברז'נייב ענה בסגנון המוכר שלו 
המסתכל לעבר בערגה, כי לא כל דבר 
שהיה בתקופה הסובייטית היה רע, וכי 

היו התפתחויות  90-"אפילו בשנות ה
 [.5חיוביות" ]

 

תחום יחסי החוץ, ממנו יצא פוטין 
ת שלו בסערה בסוף הכהונה הקודמ

כנשיא, צפוי לעבור שינוי עם חזרתו של 
פוטין לקרמלין, לפחות בכל הקשור 
לטונים. כשמדבדב ואובאמה החליפו את 
פוטין ובוש הבן, עשו שני המחליפים 
מאמצים להפשיר את היחסים הקפואים 

 –שירשו. הם נחלו הצלחה מסוימת 
הטונים המאיימים של שלהי ימי פוטין 

 ים.התחלפו ביחסים קורקטי
 

משא ומתן ממושך בנוגע לתוכנית ההגנה 
ת לפרוס במזרח מטילים שארה"ב מתכננ

אירופה הביא את שני הצדדים לחתור 
לנוסחה שתאפשר להתקדם בתוכנית בלי 
להוביל להתנגשות בין המעצמות. 
הדרישה הרוסית האחרונה, לקבל 
התחייבות אמריקנית בכתב שלא 
להשתמש במערכת נגד רוסיה, לא זכתה 
למענה חיובי, אך האמריקנים הסכימו 
להתגמש ולספק הצהרה כתובה 

מערכת אינה מיועדת לשימוש נגד שה
רוסיה. את הרוסים הניסוח לא מספק 

 [.6והשיחות עדיין תקועות ]
 

לכל ברור כי פוטין בקרמלין מזה, 
ואובאמה שלא צריך להתמודד על כהונה 
נוספת או לחילופין נשיא רפובליקני חדש, 
יוכלו למצוא עצמם מחליקים בקלות 
במורד מדרון המוביל להצהרות 

ניות וקיפאון חדש. על מנת להימנע לוחמ
מכך, יצטרכו שתי המעצמות להתמקד 
במקומות בהם האינטרסים של הצדדים 
משותפים, דוגמת המלחמה בטרור. 
במידה ומאבק סביב רפובליקה סובייטית 
לשעבר כמו אוקראינה או גיאורגיה 
יתפוס את הכותרות, עימות חדש יהיה 

 בלתי נמנע.
 

 סיאתיא-היכונו לאיחוד האירו
 
באוקטובר, בתום כינוס של מנהיגי  18-ב

חבר העמים, הכריז פוטין כי המנהיגים 
סיכמו על הקמת אזור סחר חופשי: 
"אנחנו פותחים את השווקים שלנו האחד 
לשני, מה שאומר שניתן לייבא מוצרים 
במחירים זולים יותר, מה שיוצר תנאים 
טובים יותר לביצוע פרויקטים 

כמובן, מגדיל את  משותפים... כל זה,
 התחרותיות בכל אחת מהמדינות".

 
החברות בארגון הביעו תמיכה  11מתוך  8

בהסכם. אזרבייג'אן ואוזבקיסטן 
החברות בארגון וטורקמניסטן 
המשקיפה, אמורות גם להצטרף להסכם 
אך הן ביקשו שהות של עוד מספר 
שבועות בטרם תאשרנה רשמית את 

 [.7ההסכם ]
 

 חוזר לכושר. צילום: משרד ראש הממשלה הרוסי -פוטין 
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ם הזה נמשך כמעט המשא ומתן על ההסכ
ברציפות מאז סיומה של המלחמה הקרה 
הראשונה ויציאתן של הרפובליקות 
הסובייטיות לדרך עצמאית. ניתן להעריך 
כי סיומו המוצלח כעת מעיד פחות על 
שאיפתן לחזור לחיק הרוסי ויותר על 
רצונן של כל המדינות להתאגד במסגרת 
כלכלית כלשהי שתשפר את מצבן לקראת 

 א.המשבר הב
 

שאיפות או לא, ברור כי כניסה להסכם 
סחר חופשי בו רוסיה היא הגורם 
הדומיננטי ביותר תגבה מחיר גם בזירות 
אחרות. איחוד המכסים שמקדמת 
רוסיה, בו חברות כבר בלארוס וקזחסטן 
כשקירגיזסטן וטג'יקיסטן בדרך, הוא רק 

כמה ימים לאחר ההכרזה כי  –ההתחלה 
ת, פרסם פוטין ישוב להתמודד על הנשיאו

מאמר פרי עטו בעיתון רוסי, ובו פרש את 
אסיאתי" -חזונו לכינון איחוד "אירו

שישתרע במרחב שבין מערב אירופה 
למזרח אסיה ויציג מודל אינטגרציה 

 אזורית הדומה לאיחוד האירופי.
 

פוטין הזדרז להבהיר כי אין לו כל כוונה 
"אנחנו לא מדברים  –להחיות את ברה"מ 

גרציה פוליטית, על החייאת ברית על אינט
המועצות, רוסיה לא מעוניינת בכך 
כיום... היא לא מעוניינת לקחת סיכונים 
מוגזמים, לקחת אחריות על מדינות 
שמסיבה כזו או אחרת נשארו קרובות 
אלינו... אבל אינטגרציה הדוקה על בסיס 
ערכים חדשים ועל בסיס כלכלי ופוליטי 

 [.8היא צו השעה" ]
 

רה היא ליצור תנאים אמיתיים "המט
לשנות את המפה הגיאופוליטית 
והגיאוכלכלית של כל היבשת ולחולל 
שינוי חיובי ברמה העולמית", סיים 
פוטין. הוא אמנם ציין כי האיחוד 
המתוכנן פתוח לכל מי שיחפוץ בכך, אך 
ברור כי המטרה הראשונה של רוסיה 
תחת פוטין היא לצרף כמה שיותר 

 בייטיות לשעבר. רפובליקות סו
 

להקמתו של איחוד כזה והצטרפות רחבה 
של מדינות אליו עשויות להיות השלכות 

פוליטי -מרחיקות לכת על המאזן הגיאו
כפי שחולם פוטין. איחוד כזה יקרא תיגר 
על כל היוזמות של האיחוד האירופי 

על בתחום -במזרח אירופה, יהווה מעצמת
 האנרגיה, ויאפשר לרוסיה להגדיל את
כוחה הסגולי לא רק מול המעצמות 
הדמוקרטיות אלא גם מול המעצמות 

 האסייאתיות, סין והודו.
 

הקמה של איחוד כזה היא תהליך ארוך 
שנים שאם יקרום עור וגידים ודאי עוד 
נעסוק בו רבות. לעת עתה, ישנה חשיבות 
רבה לעצם ההצהרה של פוטין, שבחר 
לפרוש את חזונו על האיחוד בתחילת 

ת הבחירות שלו. מי שבסיבוב מערכ
הקודם העלה מן האוב את הגאווה 

הרוסית ואת יכולתה של רוסיה להשפיע 
על סדר היום העולמי, צפוי לפעול במרץ 

 על מנת לחזקם עוד בכהונתו הבאה. 
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-, מלווה את המגמות המתהוות בזירה הגיאו2005אתר "סיקור ממוקד", שעלה לאוויר בדצמבר 

ר לירחון מקוון ייחודי בעברית. האתר זכה לשבחים , הפך האת2007פוליטית 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. 

 

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

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

 

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

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

  לגיליון העוקב.לחודש, יכנסו  15-שיתקבלו לאחר ה

 

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

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

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

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. 

 

 
בל בוסתןאלון לוין ויו                

editor@sikurmemukad.com 
 
  

 
   

mailto:editor@sikurmemukad.com
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השיטיון שהכה בעולם המערבי עם פרוץ 
"האביב הערבי" מוחלף עתה בפיכחון 
קשה. מה שפעם נראה כבשורה 
לדמוקרטיה, למודרניזציה, נדמה כיום 
כלא יותר ממעורר טרור, אנארכיה 
וקיצוניות אסלאמית. ואין דוגמה טובה 

ר ממצרים. הסטודנטים המובטלים יות
והעניים הרעבים הצליחו להדיח את 

הצבאי מובארק, אך לא את השלטון 
 המנהל עד רגע זה את מצרים.

 
ומשום שבעיות מצרים לא תמו עם נפילת 
מובארק, ממשיך הרחוב להקצין 
ולהתפרע נגד השלטון המצרי. הדבר לא 
רק מערער את המדינה, אלא גם מגדיל 

בר נגרם לכלכלתה. ובעבור את הנזק שכ
  מדינה המייבאת קרוב למחצית ממזונה

[, שחיקה ביכולת הייבוא מעמידה 1]
אותה בסכנת רעב. העתיד עבור ארץ 

 היאור אינו נראה מבטיח.
 

 מה שנותר מן המהפכה
 

תחילה כינה העולם את מהפכת ינואר 
"מהפכת הפייסבוק", מתוך מחשבה 
 שהמהפכה דמוקרטית בבסיסה ומבטאת
רצון קבוצות משכילות להשתחרר מעול 
העריצות. כולם דיברו על "האביב 
הערבי" ואיך "המודל הטורקי" יעזור 
למדינות הערביות לשלב בין אסלאם 
ודמוקרטיה לרווחת העולם. הלהט היה 
כה רב שתומאס ל. פרידמן האשים את 

השתתפות בחגיגה -ממשלת ישראל באי
ו סביב הפיכת תחריר: "ילדי מצרים חו

רגע של חירות וילדי ישראל צידדו בפרעה 
 [.2עד הסוף" ] –
 

מאז מים רבים זרמו בנילוס ולמעט 
בראשי כמה אופטימיים, את המהפכה 
לא ניתן יותר למצוא. מובארק הודח, 
אבל הוא היה רק מסכה לשלטון הצבאי 
המנהל את המדינה. בחירות 
פרלמנטאריות ראשונות אמורות להיערך 

אפשר לדעת אם -אך איבנובמבר השנה, 
יבחר הצבא לדחות את הבחירות בשביל 
לנסות ולשמור על יציבותו. כבר עתה, 
בעקבות המהומות נגד שגרירות ישראל, 

מתכוונת המועצה הצבאית השלטת 
להרחיב את חוק החירום כך שיחול על 
שביתות ארגוני עובדים ו"הפצת שמועות 

 [.3כוזבות" ]
 

. המהומות הרחוב המצרי אינו נשאר חייב
שאילצו את ישראל לפנות את השגרירות 
הן עדות לחוסר היכולת של הצבא לשלוט 
בהמון. הן גם רק דוגמה אחת למרי 
אזרחי בספטמבר: החודש נפתח עם גל 
שביתות המערער את הכלכלה המצרית 

[, בניגוד לחוק שחוקקה המועצה 4]
הצבאית עוד באפריל. אגב אורחא, 

ן השביתות, השחקנים המובילים בארגו
הפוגעות באופן קשה בכלכלה המצרית, 
הם איגודים מקצועיים שקמו בעקבות 

 המהפכה.
 

אם כן, לאן נעלמה הקריאה לדמוקרטיה? 
ואולי איש מעולם לא באמת רצה בה? 
הקשר בין אינפלציה במחירי המזון 
במצרים ומרי אזרחי יכול להיות יותר 
מנסיבתי. כך גם האבטלה הגבוהה 

יוחד בקרב צעיריה במצרים, במ
המשכילים. האם הכלכלה חתמה את 
גורלו של מובארק? ומה יקרה לשלטון 
הצבאי אם גם הוא ייכשל לענות על 

 הבעיות? 
 

 הקש ששבר את גב הגמל
 

מנהג הקרבת קורבנות לשיכוך זעם 
האלים נפוץ בכל העולם, אולם בשבדיה 
הפגאנית הצליחו לקבוע שיא: לאחר 

הפסק על אף תקופת בצורת שסירבה ל
קורבנות רבים, החליטו המקומיים 
לשרוף את מלכם בארמונו. כמה ימים 
מאוחר יותר גשם הגיע לארץ, לאימתו של 

 המלך החדש.
 

מאז אותם ימים עליזים לא ניתקה תלות 
 גורל מנהיגים במילוי בטן התושבים.

 
לאחרונה, מחקר של המכון למערכות 

אינגלנד הצביע על -מורכבות בניו
ציה בין הסיכוי למרי אזרחי ועלייה קורל

[. לא קשה לתאר קשר 5במחירי המזון ]

סיבתי: אדם שאינו יכול להאכיל את 
משפחתו ידרוש מהשלטון -עצמו ואת בני

להתערב. אם הוא נואש מספיק, במהרה 
ההפגנות נהפכות לאנארכיה כללית. 
החקלאים הרעבים בסוריה, הנטבחים 

מה ידי אסד, הם דוג-בימים אלה על
 לאנשים שהייאוש לקח מהם כל פחד.

 
מצרים חוותה בשנתיים האחרונות שני 

, מהפכת 2011גלי מהומות: אחד בתחילת 
. שניהם התחוללו 2008-תחריר, והשני ב

 במקביל לעלייה במחיר המזון )ראו גרף(.
 

המצרים רגישים עד מאוד לשינויים 
במחירי המזון. המשפחה המצרית 

מהכנסותיה על מוציאה קרוב למחצית 
[. גם לאחר הסובסידיות 6מזון ]

הממשלתיות )שליש מהוצאות הממשל 
[, שינויי של 7מוקצות לסובסידיות( ]

מספר אחוזים יכול לדרדר מיליונים 
לחרפת רעב. לצערו של מובארק, "האביב 
הערבי" החל דווקא במהלך אינפלציה 
במחירים, דבר שהניע לא רק סטודנטים 

 יים.אלא גם מיליוני ענ
 
 

אם כן, לאן נעלמה הקריאה 

לדמוקרטיה? ואולי איש מעולם 

לא באמת רצה בה? הקשר בין 

אינפלציה במחירי המזון במצרים 

ומרי אזרחי יכול להיות יותר 

מנסיבתי. כך גם האבטלה הגבוהה 

במצרים, במיוחד בקרב צעיריה 

המשכילים. האם הכלכלה חתמה 

את גורלו של מובארק? ומה יקרה 

ם גם הוא ייכשל ן הצבאי אלשלטו

 לענות על הבעיות?

 
 דיפלומה מצרית

 
הגורם השני שתדלק את אש המהפכה 
הוא חוסר ההצלחה של סטודנטים 
מצריים למצוא עבודה, בעיקר מפני 
שלשוק המקומי והעולמי אין מה לעשות 

מהמצרים  30%עם ההכשרה שלהם. 
הולכים לאקדמיה, מחציתם מסיימים 

ה לחתום זה לזה על ויוצאים עם ההכשר
 [.8הדיפלומה ]

 
דו"ח מכנס "משבר האבטלה בעולם 

מצייר את  2008-הערבי" שהתרחש ב
מן המובטלים  92%התמונה הבאה: 

. מחיצתם 30במדינה הם מתחת לגיל 
, הגיל בו הצעירים נכנסים 20-25בגילאי 

 להתראות לך מצרים
סקירת המשבר הכלכלי והשלטוני של מצרים לאחר 

 המהפכה
 

 ז'נבה
 
 הפרעונים בארץ והעתיד, ומהשלטון מובארק הודח מאז חלפו חודשים 7

 הוא בו מהמעגל להתשחרר מתקשה המשק. מאיים להיראות מוסיף
 במחאות מכך וכתוצאה הכלכלית במצוקה החרפה כי ונראה נמצא

 הקשיים את סוקר" נבה'ז" הגולש. זמן של שאלה רק הן החברתיות
 .במצרים הצבאי השלטון בפני שעומדים
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לראשונה לשוק העבודה לאחר סיום 
לימודיים תיכוניים או אקדמיים. 

ההשכלה, אחוז האקדמיים מבחינת 
( גדול פי כמה מאחוז 18.1%המובטלים )

המובטלים מתוך אלה שלא סיימו אף 
(. קבוצת ההשכלה התיכונית 1.2%תיכון )

 [.9] 21.4%מובילה באחוז המובטלים עם 
 

הדו"ח מוסיף 
וכותב: "הגורם 
המרכזי המונע 
עבודה במצרים, 
במיוחד בקרב 

צעיריה 
המשכילים, הוא 

מה חוסר ההתא
בין דרישות 

העבודה 
וההכשרה של 
מחפשי העבודה. 
לפי סקרי עסקים, 

-מחסור בכוח
עבודה מקצועי 
הוא אחד 

האילוצים 
המשפיעים ביותר 
על העסקים". אם 
השוק העולמי 
הוא אינדיקציה 

כלשהי, יותר ויותר עסקים בעולם 
מוצאים עצמם מול שוקת שבורה. דו"ח 

 34%של קבוצת מאנפאואר מראה כי 
קים הנסקרים אינם מצליחים מהעס

למצוא את כוח האדם המקצועי הדרוש. 
השוק העולמי מעלה עוד ועוד את סף 
הדרישות, סף שמצרים אינה מצליחה 

 [.10לעמוד בו ]
 

האבטלה בקרב הסטודנטים המצרים 
היא לכן לא רק תלויה בהתפתחות 
כלכלית, אלא בעצם היכולות של 

ם הסטודנטים. ומפני שמיליוני סטודנטי
בעלי דיפלומה חסרת ערך לא ייעלמו, גם 
בעיית האבטלה שלהם תמשיך לערער את 

 מצרים.
 

 הדרך קדימה
 

הבעיות העומדות בפני מצרים אינן 
"חריגה", ברבור שחור שצץ לפתע וטרף 
את הקלפים. מערכת חינוך כושלת לא 
ניתן לתקן ביום והעולם צועד קדימה 
בעוד מצרים מחליקה לצד הדרך, בלתי 

וונטית בעידן טכנולוגי מתקדם. גם רל
מחירי המזון המאמירים לא יפסיקו את 
מגמתם, בעיקר הודות למעמד ביניים 
הולך ומתפתח במזרח הרחוק. כפי 

 –דויד פ. גולדמן  –ש"שפנגלר היהודי" 
הגדיר זאת: "חזירים סינים יאכלו לפני 

 עניי מצרים".
 

הנה העובדות: סין מתכוונת להגדיל את 
-מיליון טון ל 1.3-יטה שלה מייבוא הח

[.  הודות 11] 2011-2012-מיליון טון ב 1.5
לצמיחה כלכלית מרשימה, הסיני 

ק"ג בשר,  52.4 2002-הממוצע צרך ב
[. הדבר 12] 1980-ק"ג ב 14.6לעומת 

מעודד חקלאים סיניים בפרט וחקלאים 
בעולם המפותח בכלל להשתמש בדגן 

[. 13לגידול בשר במקום לצריכה אנושית ]
לבסוף, המגמה הירוקה המעודדת שימוש 

דלקים מפנה יותר ויותר תירס -בביו
למנועים במקום לפיות רעבים. הערכת 

דלקים על מחירי -ההשפעה של ייצור הביו
 75%-ל 22%המזון העולמיים נעה בין 

[14.] 
 

כאן כדאי להקדיש כמה מילים למלכודת 
דלק: -ביו-מזון-הנוצרת מהשילוש נפט

הנפט עולה מחיר המזון ככל שמחיר 
עולה, פועל יוצא של החקלאות הממוכנת. 
מצד שני, עלייה במחיר הנפט מגדילה את 

שבתורו  דלק, מה-כדאיות הייצור של ביו
 שוב מעלה את מחיר המזון.

 
הצרכנים העשירים במערב ובסין יכולים 
להרשות לעצמם להמשיך ולקנות את 
המזון גם לאחר ההתייקרות, בו בזמן 

יים בעולם המתפתח גוועים. ואם שהענ
העניים עצמם אינם סובלים, מערכת 
הסובסידיות הממשלתית תביא את 

הבנק המרכזי של  המדינה לפשיטת רגל.
מצרים הכריז בתחילת ספטמבר על הגעת 
רזרבות המטבע הזר לרמה מסוכנת של 

 700ל מיליארד דולר, לאחר הפסד ש 25
 [.15מיליון דולר באוגוסט ]

 
רמת הסיכון שבמצב הנוכחי  משמעות

למצרים לא יהיה כסף לייבא בעוד כחצי 
 9.7שנה. הגירעון הנוכחי בתקציב הוא 
 2.4מיליארד דולר, לעומת עודף של 

[. על רקע 16מיליארד דולר אשתקד ]
 3נתונים כלכלים אלה, הסיוע בסך 

מיליארד דולר של איחוד האמירויות 
 [.17נראה כמעט עלוב ]

 הערכות לעתיד

 
אם ניקח בחשבון את מידת האנרכיה 
שכבר קיימת )השביתות והמהומות של 
ספטמבר(, נגלת המלכודת בה נמצא 
השלטון: האם יקטין את הסובסידיות 
ויסתכן במהומות אלימות או ימשיך 
לממן מערכת שבעתיד הלא רחוק תביאו 

 לפשיטת רגל? 

 
נוסף על כן, החמרה 

-במצב הסוציו
אקונומי לפני 

בנובמבר הבחירות 
תגדיל את הסיכוי 
שהאחים המוסלמים 
יעלו לשלטון. הארגון 
מהווה לא רק את 
ארגון הטרור 
האסלאמי הראשון 

, מודל 20-במאה ה
קאעידה -לאל

וחמאס, אלא גם 
מערך רחב היקף של 
תמיכה סוציאלית 
באוכלוסיה החלשה. 
במקום בו השלטון 
המצרי אינו דואג 
לאזרחיו, מגיעים "האחים" ומספקים 
מזון, בריאות וחינוך. מחסור במזון, 
התייקרות מוצרי צריכה ואבטלה גבוהה 
יעניקו לאחים המוסלמים יתרון עצום על 
פני יריבים פחות מבוססים בחברה 

 המצרית.

 
נגד אפשרות זו, האם המועצה הצבאית 
תדחה את הבחירות? טוניסיה, ערש לידת 
האביב הערבי, כבר החליטה לדחות את 

לאפשר למפלגות חדשות  הבחירות בכדי
להתארגן )ובכך למנוע ניצחון של מפלגת 

[. מצד שני, 18התחייה האיסלמית( ]
דחיית הבחירות תיתפס ברחוב המצרי 
כעוד צעד הפועל נגד מהפכת ינואר 
והתגובה )אולי אף בעידוד האחים( תהיה 

 אלימה.

 
השנה האחרונות מצרים החליפה  4,000-ב

עתיקים, ידיים רבות, החל מהמצרים ה
עבור בעות'מאנים והבריטים וכלה 
בשלטון הצבאי היום. הפירמידות 
והספינקס עדים אילמים לתהפוכות 
הגורל המעלות ומפילות תרבויות ועמים. 
העתידים הם לראות גם בנפילת העם 
המצרי לאנארכיה ומשבר הומאניטארי 

 בקנה מידה עצום? ימים יגידו.
 

הכותב הוא סטודנט לתואר ראשון 
טכניון ובעל הבלוג "בין רומא ב

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

 דיומא
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לאחר שנבחר כנשיא, פעל אובאמה רבות כדי להשיג הכרעה 
בעיראק ובאפגניסטן וכדי להסיג את הכוחות האמריקנים כמה 

לכתיבת שורות אלה נקבע כי כמעט כל הכוחות  שיותר מהר. נכון
, ואילו הנסיגה 2011האמריקנים יעזבו את עיראק עד סוף 

, אם כי קצב פינוי הכוחות 2014-הסופית מאפגניסטן תתרחש ב
 15האמריקנים מהמדינה המרכז אסיאתית עומד כבר עתה על 

 אלף בשנה ויותר.
 

מדיניות רבות  אפגניסטן והמדינות הגובלות עמה ידעו תהפוכות
לאורך השנים, וכעת עומד האזור לקראת שינויים דרמטיים 

 שהשפעתם תגלוש גם לאזורים אחרים.
 

בשנים שבהן שלט ארגון הטאליבן באפגניסטן, ארגון שנהנה 
בעיקר מתמיכתן של פקיסטן וסעודיה, היו אלה הודו ואיראן 

הצפונית, הארגון שתמכו כל אחת מסיבותיה בארגון הברית 
 תחרה לטאליבן.המ

 
כעת היו אלה  –הפלת משטר הטאליבן הביאה לשינוי מפתיע 

פקיסטן וסעודיה שתמכו במשטרו של קרזאי, מחליפם של 
הטאליבן ואויבם, מאחר שאפגניסטן החדשה נהנתה מתמיכת 
ארה"ב. הייתה זו איראן שהחלה לתמוך בשנוא נפשה הטאליבן. 

והמשיכה לתמוך  אולם פקיסטן לא באמת הפנתה עורף לטאליבן
 בארגון גם בתקופת מושארף.

 
כניסתו של ברק אובאמה לבית הלבן, הייתה אמורה אם כן 
להביא לשינוי אסטרטגי בגזרה זו. אובאמה תגבר את אפגניסטן 
בעשרות אלפי חיילים, והכוחות במדינה יצאו לאחת מהיוזמות 

, במטרה להביא את 2001ההתקפיות הנרחבות ביותר מאז 
 לידי הכרעה.הטאליבן 

 
שינויים רבים  2008-לאובאמה הצטרפה פקיסטן שעברה ב

שכללו את התפטרות מושארף, התנקשות בבנאזיר בהוטו ומינוי 
פיגועי הטרור בסוף  האלמן שלה, עלי אסיף זארדארי, לנשיא.

במומבאי, דחפו את זארדארי, שהבין כי ארצו מפולגת בין  2008
נים בצפון ומנגנון תומכי הטאליבן כגון השבטים הפשטו

ן למתקפה המודיעין הדומיננטי, ובין תומכי המערב, להתכונ
 נרחבת על ריכוזי האויב.

 
הטאליבן ואל קעידה אכן סבלו מאבידות רבות וביניהן חיסולו 
של אוסאמה בן לאדן, ומבחינת אובאמה נוצרה המסגרת 

.שתאפשר הסגת כוחות בצורה מכובדת

 יחסי הכוחות בזירה
 

מתחיל להיווצר במזרח התיכון ובמרכז אסיה לנוכח הואקום ש
עזיבת האמריקנים עתיד להתמלא בשני גושי השפעה, בכל אחד 
מהאזורים. במזרח התיכון זהו הגוש האיראני והגוש הטורקי 

-שעליהם נפרט בהמשך, ובמרכז אסיה נוצרים שני צירים: הודו
וש אפגניסטן, ציר שהוא פרו אמריקני בעיקרון ומזוהה עם הג

 פקיסטני המשויך לגוש הריכוזי.-הדמוקרטי, וציר סיני
 

מרכז אסיה כאזור מקבל מאפיינים שונים מכפי שהכרנו 
האמריקנים  –במסגרת המלחמה הקרה השנייה בעשור האחרון 

כבר לא במשוואה וגם לא האירופים. כך נותרת הודו לייצג את 
 האינטרסים של הגוש הדמוקרטי באזור.

 
נוצרת סיטואציה בעייתית לגבי השאלה במי  מבחינת הרוסים,

מצד אחד, החיבור האסטרטגי העמוק יותר הוא עם  –לתמוך 
סין, מצד שני, האינטרס הרוסי באפגניסטן הוא משטר פתוח 
יותר בהובלת קרזאי מאשר חזרה לימי המוג'אהידין והטאליבן, 
שנואי הקרמלין. הרוסים גם מחזרים אחרי ההודים במאמץ 

נשק. לפיכך, ייתכן שהרוסים יבחרו להנמיך פרופיל  למכור להם
 בסוגיות הנוגעות לאזור.

 
כאמור, הקבוצות המשפיעות במזרח התיכון לאחר צאת 
האמריקנים ועל רקע גל ההפיכות במזרח התיכון, הן הקבוצה 
האיראנית והקבוצה הטורקית. מאחר שאנחנו מצויים בתקופת 

המלחמה העולמית המעבר בין המערכת הקודמת תחת השפעת 
בטרור ולקראת מערכת תחת השפעה אזורית יותר, מדינות רבות 

 עוד ישנו את הזיקה שלהן.
 

בקבוצה  –אולם ככלל, ניתן כבר לבצע מיפוי ראשוני של הגושים 
האיראנית מסונפים לצד איראן, גם סוריה תחת שלטון אסד, 
החיזבאללה, עיראק השיעית וייתכן שגם קטאר. בגוש הטורקי 
אנחנו מוצאים לצד טורקיה את סעודיה, חלק נוסף מהנסיכויות, 
ירדן תחת שלטון עבדאללה ובעתיד, לאחר נפילת אסד, גם 
סוריה. קבוצות אלה עשויות להתנגש, כפי שכתבנו בעבר, 

 בסוריה, בלבנון ובצפון עיראק בשלב הראשוני.
 

נפילת משטרו של אסד שצפויה להתרחש בחודשים הקרובים, 
 -חץ רב על החיזבאללה שינותק ממקור החמצן שלו תפעיל ל

וארגון הטרור  -הסורים הם הצינור שמעביר סיוע מאיראן 
השיעי עשוי לחולל מלחמה: או נגד ישראל או נגד העדות 

 האחרות בלבנון. בסיטואציה כזאת עשויות גם העדות האחרות

 אסטרטגיה ממוקדת
 לפגוע באיראן לפני הנסיגה

 
 אלון לוין ויובל בוסתן

 
, היה הניתוח שלו לאירועי הטרור 5002ברק אובאמה בסקרים לפני בחירות אחד הנושאים שהזניק את 

, ובעיקר הפתרונות שהציע, שהיו רחוקים מהפתרונות שיישם הנשיא בוש הבן. בניגוד 5003-בארה"ב ב
להחלטת הנשיא בוש לצאת למלחמה בעיראק, סבר אובאמה כי ארה"ב הייתה צריכה להתמקד במאבק 

 .לדוגמאעמדו מאחורי הפיגועים, ולא לגרור את ארה"ב למלחמה בעיראק בטאליבן ובאל קעידה, ש

 יחסי הכוחות באפגניסטן ובסביבותיה
 

 תהודו ואיראן תמכו בברית הצפוני; אפגניסטן בעידן הטאליבן נתמכה על ידי פקיסטן וסעודיה 

 טאליבןפקיסטן וסעודיה תמכו בקרזאי, איראן ב –ה למהפך בעמדות הצדדים אהפלת הטאליבן הבי 

 ןחלק ממוקדי הכוח בפקיסטן מוסיפים לתמוך בטאליב 

 אובאמה יזם תגבור כוחות מסיבי ונמצא כיום במצב שיאפשר נסיגה במצב נסבל 
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לפעול בביטחון עצמי רב יותר, בסיוע הטורקים, הסעודים 
 ר הסורי החדש שיעלה.והמשט

 
ההשפעה  –דבר מעניין מתרחש שנובע מההתפתחות הגושית 

הרוסית, המנותבת כיום לאזורי ההשפעה של ברה"מ לשעבר, 
סוריה, בת ברית חשובה  –כמעט ולא קיימת באזורים הנסקרים 

עבור הרוסים, עומדת ליפול מבחינת רוסיה. המשטר הבא שיעלה 
או דתי, שבו ההשפעה עוברת לידי יהיה ככל הנראה סוני, צבאי 

סעודיה בעוד שהרוסים ייענשו על תמיכתם באסד -טורקיה
 ויאבדו את הקשר הסורי.

 
עבור ישראל נוצרת אם כן הזדמנות מעניינת לבחון הידוק מסוים 
של היחסים עם הרוסים. לשתי המדינות יש אינטרס משותף 

שתיהן רוצות את אסד בשלטון.  –במה שמתרחש בסוריה 
הרוסים רוצים גישה לתוך המזרח התיכון וישראל יכולה להעניק 
לרוסים גישה מסוימת, בתמורה לניתוק עם האיראנים או בכל 
קידום אחר של אינטרסים ישראליים. עצם הקשר עם רוסיה 
יסייע בהורדת הלחץ מהאמריקנים במקרים רבים. הרוסים גם 

וי לשנות מתרחקים מאיראן בשנים האחרונות, אם כי פוטין עש
 את המגמה כשיחזור לתפקיד הנשיא.

 
שתי המערכות אם כן, במזרח התיכון ובמרכז אסיה, בעלות 
זיקה אחת לשנייה. לפי שעה, דווקא לקבוצה הטורקית יש 

פקיסטני: הסעודים מושקעים -אינטרסים וקרבה לציר הסיני
רבות בפקיסטן, פקיסטן רואה באיראן איום על ביטחונה ולהיפך 

ם ככלל מעוניינים להתרחק מהמערב, לפחות כל זמן והטורקי
שמפלגת הפיתוח והצדק בשלטון. מכאן יוצא שלקבוצה 

אפגני ואכן ההיסטוריה מוכיחה כי -האיראנית קרבה לציר ההודי
 יש קשר אמיץ בין הודו לאיראן בכל הנוגע לאפגניסטן ולאזור.

 
 המדיניות האמריקנית

 
שיהיו עליה לנוכח  בחודש שעבר עסקנו בישראל ובהשלכות

השינוי האסטרטגי באזור. אולם גם האמריקנים צריכים לגבש 
מדיניות חדשה, והאסטרטגיה אותה יבחרו והאופן שבו יממשו 
אותה, ישפיעו רבות על בני בריתה באזור. האמריקנים צריכים 

 להתנהל לנוכח הגושים החדשים שנוצרים באזור.
 

ראה כי האמריקנים בזירת אפגניסטן ותת היבשת ההודית, נ
ביצעו את הבחירה שלהם. סין נתפסת יותר ויותר כיריבה ואף 
כאויבת בחוגים מסוימים בוושינגטון, ואילו הודו נחשבת לבת 
ברית אסטרטגית. פקיסטן אף היא נתפסת כמי שרימתה את 
ארה"ב זמן רב באשר לכוונותיה להילחם בטרור. אחרי 

דווקא לסינים, הפך  שבתחילת נשיאותו ביקש אובאמה להתקרב
הנשיא האמריקני לביקורתי ביותר כלפי הסינים בשל סוגיות 
כלכליות כערך היואן וכדומה, ונראה כי הודו תהיה המרוויחה 

 הגדולה מכך.
 

האמריקנים בוודאי מודאגים מאיראן וכיצד תנסה להשפיע 
בעיראק ובאפגניסטן לאחר הנסיגה האמריקנית. יש להניח 

נים דווקא יהוו גורם מייצב, בשל יריבותם שבאפגניסטן האירא
עם המשטר הקודם, הטאליבן, אולם בעיראק יפעלו האיראנים 
להפיכתה למדינה שיעית המקורבת לרפובליקה האסלאמית 
האיראנית ואשר עשויה לנסות ולייצא את המהפכה השיעית. 
הסכנה אינה נעוצה רק במה שיקרה בעיראק, אלא בזליגת 

ן, במאמץ להפיל את שלטון המלך הפעילות הזאת לירד
עבדאללה, שמגיב לאפשרויות הללו בהיסטריה ובניסיונות 

כאן יצטרכו האמריקנים,  לתקוף את ישראל בכל הזדמנות.
בשיתוף עם ישראל, לייצר הרתעה אפקטיבית מול האיראנים. 
בהיעדר הרתעה שכזאת, ישראל והגוש הדמוקרטי עשויים 

עם איראן או עם ארגוני טרור למצוא עצמם במלחמה על ירדן, 
 הנתמכים על ידי איראן.

 
יש לסייע  -כדי להימנע מכך, יש להגביר את הלחץ על האיראנים 

סעודי, המקורב לאמריקנים, כדי לייצר לחץ משני -לגוש הטורקי
צדי הגבול האיראני )באמצעות פקיסטן(.ניתן לייצר לחץ נוסף על 

בזירות אחרות, כדי איראן, בכורדיסטן העיראקית ובלבנון ו
למנוע מהאיראנים מהלך בירדן. מבחינת ישראל, עליה להבין כי 
ניסיון איראני שכזה לבצע מהלך בירדן יופיע בשלב מסוים ואל 

ירדן היא "החצר האחורית" של  –לה להסתמך על אף מדינה 
ישראל מבחינה אסטרטגית ועל כן חייבת להישאר עצמאית 

אל, גם במחיר של מעורבות מצבאות זרים שיאיימו על ישר
 צבאית הרתעתית ישראלית.

 
איראן גם מאיימת על נסיכויות הנפט ואף על סעודיה. תסריט 
שבו איראן תשתלט על חלק ממאגרי הנפט הללו באופן שיזניק 

דולר, יעמיד בסכנה את  100-את מחיר חבית הנפט הרבה מעבר ל
. חשוב סימני היציאה מהמיתון בארה"ב ויפגע קשות בכלכלתה

לזכור כי למרות שמצבת כוח האדם של הצבא האמריקני במזרח 
התיכון עשויה לחזור לממדיה ערב המלחמה באפגניסטן, ההבדל 

ארה"ב תתקשה לגייס צבא פעם נוספת, כולל  -הפעם הוא תהומי 
דעת קהל ותקצוב מהקונגרס, כדי להילחם פעם נוספת במזרח 

קני יספיק לבצע בטרם התיכון. על כן, כל פעולה שהצבא האמרי
הנסיגה משתייכת לסדרה האחרונה של פעולות שהאמריקנים 

 יבצעו במשך שנים רבות באזור.
 

הפעולה המתבקשת מבחינת האמריקנים היא לזרז את נפילת 
משטר האייתוללות באיראן. זאת ניתן לעשות באמצעות 
הטורקים, הסעודים והפקיסטנים, המייצרים לחץ מכל כיוון. 

-מרות הזיקה האוטומטית האמריקנית לגוש הודולכן, ל
אפגניסטן והרתיעה כעת מפקיסטן, כדאי לאמריקנים להגדיר 

המשטר האיראני  -את "הרע" שנגדו יש לרכז את המשאבים 
הוא הבעייתי והוא המחולל חוסר יציבות ברחבי המזרח התיכון, 
כולל במעורבות במדינות שבהן בוצעו הפיכות באזור בשנה 

ה. לאחר נפילת המשטר, יוכלו האמריקנים להתפנות האחרונ
 למערכת החדשה שתיווצר באזור, ולגבש מדיניות חדשה.

 נערכים לנסיגה האמריקנית
 

 טורקי-איראני לגוש הפרו-במזרח התיכון מאבק בין הגוש הפרו 

 יפקיסטנ-אפגני לבין הגוש הסיני-באסיה מאבק בין הגוש ההודי 

  עם נסיגת האמריקנים ודלות ההשפעה האירופית, ההודים הם הנציגים הבכירים של הגוש הדמוקרטי 

 פגניא-פקיסטני ובין איראן לציר ההודי-הקשר בין שתי הזירות עשוי להיווצר בין טורקיה לציר הסיני 

  ברית אסטרטגית עם סין, עסקאות נשק גדולות עם הודו, –באזור וסותרים לרוסיה אינטרסים רבים 
 פיל כדי לא להכעיס את מי מהצדדיםעניין בנעשה באפגניסטן ובאיראן. לפיכך, היא עשויה להנמיך פרו

 קוו גם לאחר הנסיגה, יצטרכו האמריקנים לשפר את מעמדם מול -על מנת להבטיח את הסטטוס
 איראן, אם באמצעות הרתעה ואם באמצעות פעולות של ממש
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 קודםהתשובות לשאלות הטריוויה מהגיליון ה

 
 

 הרביעית בגודלה אחרי הערבים, הטורקים והפרסים.מיליון, הקבוצה האתנית  30 .1

 .י"מא צלבניםהאת גירשה  .דווע תימן, סוריה, במצרים 11-ה במאה אימפריה שהקימה מוסלמית שושלת .2

 .צלאח א דין .3

 .כורדים אלף 750 - גרמניה .4

 .פצועים של כפול ומספר לפחות הרוגים 5,000 - חרדל גז עם 1988-ב סדאם ידי על שהותקפה כורדית עיר .5

 .2010-ב להורג הוצא ואשר" הכימאי עלי" שכונה יד'מג אל חסן עלי .6

 .רמטכ"לים 28 .7

 .7-ה לנשיא והיה 1980-ב במדינה צבאית הפיכה שביצע הטורקי ל"הרמטכ .8

 נשיאים. 10ראשי ממשלה ורק  25 .9

 .איסמט אינונו, יורשו של אתאטורק .10

 .נכנסה לתפקידה החודששהלה ת'ורנינג שמידט,  .11

 הוא גם יום השנה ל"ליל הבדולח". בנובמבר 9-ה .12

, ניסיון הפוטש במרתף הבירה – 1923המהפכה הגרמנית על רקע התבוסה במלחמת העולם הראשונה;  – 1918 .13

 .ההפיכה הראשון של היטלר

אריך לודנדורף, גנרל גרמני לאומני, שהיה מהראשונים שהאשימו את היהודים בתבוסה במלחמת העולם  .14

 הוא חבר להיטלר בפוטש במרתף הבירה אך מאוחר יותר הזהיר כי היטלר יוביל את גרמניה לאסון.הראשונה. 

זכה לתמיכת אנגלה מרקל וניקולה סרקוזי,  2008. ערב בחירות 2004מריאנו רחוי, שמנהיג את המפלגה מאז  .15

 שניים מהמנהיגים האירופים שראש הממשלה הספרדי ספאטרו הביע תמיכה ביריביהם.

 .1975ייה מקמרון, מאז פול ב .16

 יוון, רומניה, סלובקיה וספרד. .17

 אורך לכל מ"רה היה פפנדראו אנדרס האבא, 60-ה ובשנות 40-ה בשנות מ"רה היה פפנדראו יורגוס הסבא - יוון .18

 .2009 מאז הנוכחי מ"רה הוא פפנדראו יורגוס והבן 90-מה וחלק 80-ה שנות

 המשרד לתעשיית הגז בברה"מ. .19

 ברוסיה, הכוכב האדום בלגרד בסרביה. זניטבגרמניה,  04שאלקה  .20

 


