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תקציר
העימותים הבין-עדתיים ובין-דתיים הפנימיים במזרח התיכון המתרחשים עכשיו מול עינינו ,קשורים
לסיבות אובייקטיביות .את זה הבין בזמנו ולקח בחשבון נשיא ארה"ב ,וודרו וילסון ,כאשר בשנת 1920
הציע לפצל את האימפריה העות'מאנית בהתאם להתפלגות האמיתית של האוכלוסייה המקומית .שבעים
שנה אחרי זה הציעו זאת גם ,כל אחד בזמן שלו ,פרופסור ברנרד לואיס וקולונל ראלף פיטרס מהמטה
הכללי של צבא ארה"ב.
בהתחשב בדוגמה המוצלחת של הסכם השלום בין טורקיה לבין יוון ,שהוכיח את עצמו במשך כמעט 100
השנים האחרונות ,אפשר להניח ברמת סבירות גבוהה שאם הצעותיו של הנשיא וילסון היו מתקבלות
בזמנו ,ניתן היה למנוע את רוב סכסוכי הדמים הנוכחיים.
אם ניקח בחשבון את יחסי הכוחות ,החיצוניים והמקומיים כאחד ,הפועלים בימינו בזירה המדינית
והצבאית על הבמה של המזרח התיכון ,ניתן להניח בוודאות רבה כי התהליכים של התפוררותן של
מדינות הקיימות בו המוזכרות במאמר זה והיווצרותו של מאזן כוחות חדש ייקח עוד זמן רב .במידה
מסוימת ניתן לומר ,כי המזרח התיכון חוזר ,רק בקצב מואץ יותר ,על התהליך ההיסטורי שהתרחש
באירופה לאחר מלחמות נפוליאון.
אירועים במזרח התיכון עשויים להיות כסנונית הראשונה של התהליכים הדומים שעלולים לחזור על
עצמם בכל אותם המקומות שבהם הגבולות של המדינות החדשות נוצרו לא באופן טבעי ,אלא בגחמתם
של כוחות חיצוניים כאלה או אחרים.
בריאיון שנערך לאחרונה אמר מייקל היידן ,גנרל בדימוס מחיל האוויר האמריקאי ,כי הוא מסכים באופן
מוחלט עם תחזיתו של ליאון פאנטה ,שר ההגנה לשעבר בממשלתו של נשיא אובמה ,שהמאבק נגד
המדינה האסלאמית ) (ISISיהיה דומה למלחמת  30השנה שהתרחשה באירופה בשנים .1618–1648
לדבריו של גנרל היידן ,עד שמאזן הכוחות החדש במזרח התיכון יתייצב ,ייקח זמן של דור שלם ויותר1.
הסכם סייקס-פיקו שקבע את הגבולות הלאומיים באזור לאחר מלחמת העולם הראשונה  -מת ונקבר .זה
סופו של עידן שלם" .עכשיו מישהו אחר מגדיר את הגבולות באזורנו ,ומישהו זה לא מכיר באף אחד מן
המוסדות פוליטיים" -אמר הרמטכ"ל היוצא של צבא הגנה לישראל ,רא"ל בני גנץ ,בריאיון עם מדור
החדשות של 2.YnetNews.com
לאור זאת ,כל הדיבורים על כך שיישוב הסכסוך הערבי-ישראלי תוך ויתורים טריטוריאליים של המדינה
היהודית הוא המפתח לפתרון הבעיות במזרח התיכון ,מנותקים לחלוטין מהמציאות .הוויתורים מסוג זה
מעמידים בסכנה לא רק את יכולות ההגנה של מדינת ישראל ,אלא גם את עצם קיומה העתידי.
תוך צפייה בזהירות ובערנות אחר השינויים ביחסי הכוחות השונים הפועלים בזירת מזרח התיכון ,ישראל
צריכה לתמוך באלה מהם שיוכלו לתרום ליצירת התנאים שיבטיחו את ביטחונה ושגשוגה לדורות
הבאים.
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מבוא
"עצמאות סקוטית עלולה להיות אסון עבור נאט"ו ,בהעמידה כוחות ההרתעה הגרעינית של בריטניה
תחת סיכון .דבר זה גם היה מעלה ספקות לגבי גבולות הלאומיים בכל רחבי אירופה ,וביניהן קטלוניה
(הספרדית) ,בלגיה (פלנדריה וולוניה) ,בריטני וקורסיקה הצרפתיים ,דרום טירול האיטלקי – וגם
אוקראינה".
משפט זה פותח את מאמרו של פיטר מרטינו ,תחת הכותרת" :האם העצמאות של סקוטלנד מספקת
סיבה לפוטין לספח את אוקראינה המזרחית?" ,אשר פורסם באתר המכון של גייטסטון 3.לדבריו של
מרטינו" :פוטין הצדיק את ניתוקו של חצי האי קרים מאוקראינה בתקדים קוסובו שאותו ,הדגיש פוטין,
'השותפים המערביים שלנו יצרו במו ידיהם'".
"בנובמבר הבא" ,ממשיך מרטינו" ,קטלוניה רוצה לקיים משאל עם משלה בנושא הפרישה מספרד...
אחרי זה נפילת אבן הדומינו הבא עשויה להיות בלגיה שבה המפלגה הפלמית הבדלנית הפכה להיות
למפלגה הגדולה במדינה .עצמאות של סקוטלנד ושל קטלוניה ידחפו את פלנדריה ללכת בעקבותיהם.
וזה ,כנראה ,לא יהיה סוף הפסוק .בצרפת פועלות תנועות בדלניות בבריטני ובקורסיקה .לאיטליה יש
בעיה עם דרום טירול שבו רוב האוכלוסייה דובר גרמנית ומרגיש זיקה גדולה יותר לאוסטריה מאשר
לאיטליה .יש שוודים בפינלנד המזרחית ומיעוט הונגרי גדול ברוב המדינות השכנות להונגריה .ויש רוסים
באוקראינה".
עם זאת ,האירועים בסקוטלנד משפיעים לא רק על אירופה .על פי סוכנות החדשות רויטרס ,המשאל
ההיסטורי בבריטניה גרם לכאב ראש גדול ב ...סין! לבייג'ינג יש לא אחת ,אלא כמה סיבות לדאגה:
האזורים של טיבט ,שינג'יאנג וטאיוואן גם הם דורשים עצמאות4.
אחרי מלחמת העולם השנייה נקבע במשפט הבינלאומי העיקרון האוסר על כל שינוי חד צדדי של גבולות
המדינות בעולם .העיקרון הזה הופר כאשר חבל קוסובו נקרע בכוח צבאי מסרביה .שר חוץ הרוסי ,סרגיי
לברוב ,הזהיר בשנת  2008כי ההכרה בעצמאותה של קוסובו "תהיה תחילתו של הסוף עבור אירופה".
עברו שש שנים לאחר אזהרתו זו של לברוב וכבר יש סימנים לכך שהוא צדק .יתר על כן ,בתמיכתה
בבדלנים אבחזים ואוסטים בגיאורגיה ,ועכשיו גם על ידי סיפוח של חצי האי קרים האוקראיני ובתמיכה
בבדלנים במזרח אוקראינה ,רוסיה ,מצדה ,נקטה בצעדים הבאים באותו הכיוון שמפניו הזהיר שר החוץ
שלה .אחרי הכול ,אם אפשר בקלות כזאת להפר את עיקרון קדושת הגבולות הבינלאומיים במספר
מדינות ,אזי אפשר לעשות זאת בכל מקום בעולם.
המחשבות על האפשרות לשינוים בגבולות הבינלאומיים הקיימים בעולם התעוררו לאו דווקא בהשפעתם
של תקדימי קוסובו ולאחר מכן באבחזיה ,דרום אוסטיה וקרים או בעקבות משאל העם הסקוטי .הנושא
הועלה זמן רב לפני האירועים האלה במסגרת הדיון בפתרונות אפשריים לבעיות במזרח התיכון .אדגיש
שכאן מדובר בבעיות של המזרח התיכון כולו ,ולאו דווקא רק בבעיית הסכסוך הערבי-ישראלי.
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במשך עשרות בשנים הקהילייה העולמית הייתה וממשיכה להיות נתונה לשטיפת מוח מתמדת על כך
שהסכסוך הערבי-ישראלי הוא-הוא כמעט המכשול העיקרי ליישוב הבעיות של המזרח התיכון והוא גם
המונע את השכנת השלום והשגשוג בכל רחבי העולם.
התעמולה הזאת ,במקרה הטוב ,מבוססת על הגישה הפשטנית ,ובמקרה הרע ,מהווה תערובת של
הגישה הצינית של "ריאל-פוליטיק" שביסודה עניין פרגמטי בנפט הערבי ורדיפה אחרי התמיכה
הפוליטית והכלכלית של מדינות ערב יחד עם רגשי האנטישמיות הפרימיטיבית והבסיסית ביותר.

היסטוריה קצרה של גבולות במזרח התיכון ותכניות לשנות אותם
בשנת  1994יצא לאור ספרם של שמעון פרס ואריה נאור תחת הכותרת "המזרח התיכון החדש".
למעשה ,הספר התייחס למזרח התיכון הישן שהועתק על ידי מחברי הספר אל תוך המציאות
הווירטואלית ,שבה הם הציגו את הפנטזיות שלהם כמציאות אפשרית.

בספר זה לא היה אפילו ניסיון קל שבקלים לנתח את הבעיות האמתיות של המזרח התיכון בכל העומק,
הגיוון והמורכבות של היחסים העדתיים ,השבטיים והבין-דתיים שנוצרו באזור זה במשך דורות רבים.
פרס ונאור ביססו את המזרח התיכון העתידי ,הרצוי להם ,על יסודותיו ומסגרותיו הישנים כפי שהוא נוצר
באופן מלאכותי על ידי פקידים של הממשלים הבריטי והצרפתי לאחר חלוקת שטחי האימפריה
העות'מאנית בסוף מלחמת העולם הראשונה.
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עם זאת ,היו מספר מומחים עצמאיים ובלתי תלויים ,שלא רק דחו את השקפת עולם מסוג כזה ,אלא גם
הצביעו על הבעיות האמתיות והאופייניות למזרח התיכון ,על הסיבות שיצרו אותן ועל פתרונות אפשריים
לבעיות אלו.
החוקר האמריקאי הידוע ,רובין רייט (מכון אמריקאי לשלום והמרכז על שם הנשיא וילסון) במאמרו,
"הרהורים על חלוקה מחדש של מפת מזרח התיכון" ,שפורסם בשנת  ,2013כתב את הדברים הבאים:
"מאה שנה אחרי שההרפתקן-סוחר-דיפלומט הבריטי ,סר מארק סייקס ,והשגריר הצרפתי פרנסואה-
ז'ורז פיקו חילקו את האזור ,הלאומנות מושרשת בדרגות שונות במדינות אשר בתחילה הוגדרו בהתאם
לטעמים קיסריים ואינטרסים מסחריים (בריטיים וצרפתיים) ולא בהיגיון"5.
מעטים יודעים שגם לשר החוץ דאז של האימפריה הרוסית ,סרגי סאזונוב ,הייתה יד בהסכם סייקס-פיקו.
רוסיה תבעה לעצמה את שטחה של מערב ארמניה ,הכבושה באותה העת על ידי החיילים הרוסים.

המומחה הבלתי תלוי הנוסף היה היסטוריון ומזרחן בריטי-אמריקאי ,פרופ' ברנרד לואיס ,שנחשב
למומחה להיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון בעל ההשפעה הגדולה ביותר לאחר מלחמת העולם
השנייה.
פרופ' לואיס היה אחד הראשונים ,אם לא הראשון ,שנתן הערכה לבעיות
ההיסטוריות של המזרח התיכון המודרני והצביע על הפתרון האפשרי שלהם.
במאמרו "חשיבה מחדש על המזרח התיכון" ,שפורסם בשנת  ,1992חזה פרופ'
לואיס כי במזרח התיכון יתחיל תהליך ההתפוררות של המדינות הקיימות ויבוא
סוף לרעיון של "הפן-ערביות"6.
לדעתו של פרופ' לואיס" :רוב המדינות במזרח התיכון (מצרים -חורגת מכך
באופן ברור) הן מבנים מלאכותיים אשר נוצרו לא מזמן והן חשופות לתהליך של
ריסוק .במקרה של היחלשות משמעותית של השלטון המרכזי ,לא קיימת
במדינות אלו חברה אזרחית אמתית ,אשר יכולה לשמור במשותף על המערכת
הפוליטית ,אין תחושה אמתית של זהות לאומית משותפת או נאמנות למדינת הלאום החזקה מכל דבר
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אחר .במקרה כזה ,המדינה מתפוררת ,...כאשר היא מוצאת עצמה בתוהו ובוהו של סכסוכים ,איבה,
כתות ,שבטים ,אזורים ומפלגות נלחמות".
כתחליף לחלוקתו המלאכותית של המזרח התיכון הציע פרופ' לואיס מפה חדשה משלו המבוססת על
היסודות האתניים והדתיים המאפיינים את התושבים המתגוררים בו.

כפי שנראה בהמשך ,הצעתו של פרופסור לואיס לא הייתה ניסיון בודד לתיקון המצב הלא טבעי של
העניינים שנוצר במזרח התיכון ,ואשר טומן בחובו תוצאות הרות אסון הן לתושביו והן לשמירה על
השלום בעולם.
המושג "מזרח תיכון חדש" השונה במקצת הוצג ב 21-ביולי  2006במסיבת העיתונאים של מזכירת
המדינה האמריקאית ,קונדוליסה רייס ,בתל אביב בתקופת מלחמת לבנון השנייה בין ישראל
לחיזבאללה" :מה שאנחנו רואים היום מייצג למעשה את תחילת חבלי הלידה ,כאשר כתוצאה ייוולד
"המזרח התיכון החדש" .יחד עם כל מה שאנחנו עושים או נעשה ,אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שאנו
נעים לכיוון מזרח התיכון החדש הזה ,ולא נחזור לישן"7.
רק כמה שבועות קודם לכן ,בחודש יוני  ,2006פרסם כתב העת הצבאי האמריקאי מאמר ,ובו מפה
שהוכנה על ידי הקולונל ראלף פיטרס ,שכותרתו הייתה" :גבולות הדמים – איך המזרח התיכון יוכל
להיראות טוב יותר" 8.לדברי הקולונל פיטרס" :הגבולות הבינלאומיים מעולם לא היו הוגנים באופן מוחלט.
לעומת זאת ,מידת העוול שהם מביאים לאלה שאותם הם מאחדים או מפרידים ,מכילה בתוכה את
ההבדל העצום .לעתים קרובות זהו ההבדל בין החירות לדיכוי ,בין סובלנות לאכזריות ,בין שלטון החוק
לטרור ואפילו בין מלחמה לשלום.
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הגבולות השרירותיים והבלתי הוגנים ביותר היו קווי החלוקה באפריקה ובמזרח התיכון .הגבולות ,שאותן
שרטטו האירופים (שסבלו רבות כאשר ייצבו את הגבולות שלהם עצמם) מתוך אינטרסים שלהם בלבד,
שנקבעו למדינות אפריקה ,ממשיכים להיות הגורם למותם של מיליוני תושבים מקומיים .והגבולות הלא
צודקים במזרח התיכון ,אם נשתמש באמרתו של צ'רצ'יל בהתאמה ,הביאו ליותר בעיות מאשר ניתן
לחוות במקום אחד ...אם הגבולות האלה המוצגים כאן יישארו ללא תשומת הלב ,מבלי לבצע שינויים כה
גדולים וקיצוניים ,אזי לעולם לא נראה את המזרח התיכון שלו יותר".
קולונל פיטרס טוען כי שינוי הגבולות ,כפי שזה בא לידי ביטוי במפה שלו ,יפתור את הבעיות של המזרח
התיכון המודרני באופן יסודי .הוא מציע לשנות את הגבולות בהתאם להרכב האתני והדתי של
האוכלוסייה ובכך ליצור במזרח התיכון מצב יציב הרבה יותר" .ובאשר לאלה שמסרבים לחשוב "על
משהו שלא יעלה על הדעת" וטוענים כי לא ניתן לשנות את הגבולות ,וזהו זה .כדאי להזכיר להם
שבמשך מאות בשנים הגבולות מעולם לא חדלו להשתנות .הגבולות מעולם לא נשארו אותו הדבר,
גבולות רבים ,החל מקונגו דרך קוסובו ועד לקווקז ,משתנים אפילו עכשיו (כמה שהשגרירים והנציגים
המיוחדים ינסו להסיט את עיניהם בהעדיפם להתמקד בברק של כנפיהם) .אה ,ועוד סוד קטן אחד
ומלוכלך אחר של היסטוריה בת  5000שנה :הטיהור האתני עובד".

שינוי של גבולות במזרח התיכון ,בהתאם לתכנית שהוצעה על ידי הקולונל פיטרס ,לקח בחשבון את
חלוקת עיראק לשלוש מדינות והעברתו של חלק גדול משטחי של שלוש מעצמות אזוריות :טורקיה,
איראן וערב הסעודית ,לטובתן של מספר מדינות עצמאיות חדשות.
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עם זאת ,כפי שמציין הקולונל פיטרס בעצמו ,ההצעה שלו עדיין רחוקה מלהיות מושלמת .היא פותרת
את הבעיות שנוצרו עקב ההפרות הקשות ביותר של הזכות להגדרה העצמית של העמים הגדולים ,כמו
הכורדים ,האזרים ,הבאלוצ'ים והערבים השיעים.
אך ,כפי שמודה הקולונל פיטרס" ,פשע אחד אף פעם לא ניתן יהיה לתקן על ידי הענקת פיצוי בשטח:
רצח העם הארמני שבוצע על ידי האימפריה העות'מאנית הגוססת" .היום כבר בלתי אפשרי לחזור
לגבולות של ארמניה שהוצעו על ידי נשיא ארה"ב ,וודרו וילסון ,בהכנת נוסח של "אמנת סוור" בשנת
 .1920קולונל פיטרס מציע להחזיר לארמניה רק חלק מהשטח המערבי שלה ,כולל ההר אררט המקודש
של הארמנים ,שנכבש על ידי טורקיה במלחמה הארמנית-טורקית בשנת .1920

טיוטת "הסכם סוור" כללה שינוי גבולותיה של האימפריה העותומאנית לשעבר ,בהתאם לגבולות
האזורים המאוכלסים על ידי ריכוזים של קבוצות האתניות .בהתאם להסכם סייקס-פיקו ,בנוסף להרחבת
שטחה של ארמניה ומסירתן של השטחים באסיה הקטנה המיושבים על ידי היוונים לשלטון של יוון,
הועלתה ההצעה להקמתה של כורדיסטן בנוסף להקמתן של מדינות החסות של צרפת ובריטניה בחלקה
הדרומי של האימפריה העות'מאנית לשעבר.
עם זאת ,כתוצאה מפעולות האיבה בין טורקיה ליוון ובין טורקיה לארמניה כבשו הטורקים את כל מערב
ארמניה ואת כל החלק היווני של אסיה קטנה .ארמניה איבדה בכך את הנגישות לחוף הים השחור
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וחלקה הנותר נכבש בתחילת דצמבר  1920על ידי הצבא הרוסי .בכך ,למעשה ,הגיעה קץ לעצמאותה
של הרפובליקה הראשונה של ארמניה שחודשה רק  70שנה מאוחר יותר ,עם התפרקותה של ברה"מ.
על פי תנאי הסכם השלום בין טורקיה ליוון ,ובתיווכו של חוקר הקטבים המפורסם פריטיוף נאנסן ,בוצעו
חילופי אוכלוסין בין שתי המדינות שבמסגרתם עזבו  400אלף טורקים את יוון ואליה הועברו  1.1מיליון
יוונים ,תושבי אסיה הקטנה 9.מאז ,כבר  92שנים ,נשמר מצב של שלום בין יוון לטורקיה .פריטיוף נאנסן
זכה בפרס נובל לשלום על מאמצי התיווך שלו.
רק שטח אחד נותר שנוי במחלוקת ועדיין מהווה איום על השלום בין שתי המדינות .מדובר באי קפריסין
שעל פי תנאי הסכם השלום שנחתם בין בריטניה וטורקיה בלוזאן בשנת  ,1923עבר לשליטתה של
בריטניה הגדולה וממנו לא הועברו כל התושבים הטורקים .הם יכלו להישאר לחיות באי בתנאי שיוותרו
על האזרחות הטורקית ואז יהיו זכאים לקבל אזרחות בריטית 10.אותם הטורקים שסירבו לממש את
הזכות הזאת חויבו לעזוב את קפריסין בתוך  12חודשים לאחר תום שנתיים ממועד החתימה על הסכם
השלום בלוזאן.
על ידי השארת חלק מהמיעוט הטורקי באי ,במקום העברתה של קפריסין לשלטונה של יוון כפיצוי על
האובדן של אסיה הקטנה היוונית ,יצרו הבריטים את התנאים המוקדמים לעימות יווני-טורקי עתידי נוסף.
ואכן 51 ,שנים לאחר מכן ,ההחלטה הזאת של הבריטים הובילה לפלישה הטורקית לקפריסין ביולי
 1974וחלוקתו דה פקטו של האי לשני חלקים – היווני והטורקי .הכובשים הטורקים ביצעו טיהור אתני
של יוונים בחלק הצפוני של האי ויישבו במקומם מתיישבים מטורקיה.

ההרכב האתני והדתי של האוכלוסייה של המזרח התיכון רבתי
המזרח התיכון הישן נוצר על ידי בריטניה וצרפת בהתחשב בעיקר באינטרסים של עצמם וחלקית
באינטרסים של רק אחת מהקבוצות האתניות והדתיות הרבות באוכלוסייה המקומית – הערבים הסונים.
קבוצה זו של התושבים היא באמת הגדולה ביותר ,אך ,כפי שנראה בהמשך ,היא מהווה רק כרבע מכלל
האוכלוסייה בת כ 625-מיליון נפש הגרים ב 19-מדינות הקיימות במזרח התיכון רבתי .הערבים מונים כ-
 197מיליון נפש ,או  32%מכלל האוכלוסייה של מדינות אלו11.
רוב האוכלוסייה של המזרח התיכון מורכבת ממוסלמים ,סונים ושיעים .סונים מונים כ 431-מיליון נפש,
או  68.8%מכלל האוכלוסייה של המזרח התיכון .מתוכם ,הערבים הסונים מונים  24.7%מכלל
האוכלוסייה במזרח התיכון ומהווים  35.8%מכלל הסונים במזרח התיכון .מחצית מהערבים הסונים הם
אזרחי מצרים –  76.5מיליון בני אדם.
המספר הגדול ביותר של הסונים ,יותר מ 170-מיליון נפש ,חיים בפקיסטן .בטורקיה גרים  65מיליון
סונים ,חלקם טורקים וחלקם כורדים 24 .מיליון סונים ,בעיקר ערבים ,חיים בערב הסעודית 23 ,מיליון
באפגניסטן ו 17-מיליון בתימן .בסוריה חיים  13מיליון סונים ,חלקם ערבים וחלקם כורדים ,כ 12.7-מיליון
סונים ,גם כן ערבים וכורדים ,גרים בעיראק ,ו 6.4-מיליון ערבים סונים גרים בירדן .באיחוד האמירויות,
קטאר ובחריין חיים בסך הכול  4.9מיליון סונים ,כ 4.6-מיליון סונים גרים בישראל וברשות הפלסטינית ,ו-
 1.4מיליון סונים גרים בלבנון.
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הערבים השיעים מונים כ 43-מיליון נפש ,שהם  6.8%מכלל האוכלוסייה במזרח התיכון ו 27.7%-מכלל
השיעים במזרח התיכון רבתי .המספר הגדול ביותר של השיעים ,כ 69-מיליון נפש ,הם אזרחי איראן –
פרסים ,אזרים וערבים .השיעים העיראקים מונים כ 21.5-מיליון נפש ,ופקיסטן היא ביתם של כ18.9-
מיליון שיעים .עוד  11.5מיליון עלאווים שנחשבים קרובים לשיעים ,מתגוררים בטורקיה 9 ,מיליון שיעים,
בני השבטים של אל-חות'י ,גרים בתימן 6.4 ,מיליון שיעים אזרים חיים באזרבייג'ן 5.4 ,מיליון
באפגניסטן 3 ,מיליון בערב הסעודית 2.9 ,מיליון עלאווים בסוריה 2.2 ,מיליון בלבנון ו 1.3-מיליון בירדן.
באיחוד האמירויות ,קטאר ובחריין גרים סך של  1.7מיליון שיעים.
האוכלוסייה הלא מוסלמית במזרח התיכון מונה כ 40-מיליון נפש ,מתוכם כ 22-מיליון נוצרים .המספר
הגדול ביותר של הנוצרים ,כ 8.7-מיליון קופטים ,מתגוררים במצרים ,כ 7-מיליון נוצרים בפקיסטן1.6 ,
מיליון נוצרים גרים בסוריה ו 1.7 -מיליון בלבנון 6.2 .מיליון יהודים הם אזרחים של ישראל וכמה עשרות
אלפי יהודים מתגוררים בטורקיה ובאיראן.
ההרכב האתני של האוכלוסייה במזרח התיכון רבתי מזכיר שטיח פרסי ססגוני וצבעוני .העם הגדול
ביותר הוא העם הפונג'אבי ,המונה  87.7מיליון נפש .העם השני בגודלו הוא העם המצרי –  85.2מיליון
נפש .אחריהם באים :הטורקים –  58.3מיליון נפש ,הפרסים –  45.2מיליון נפש ,הפשטונים – 43.5
מיליון ,הכורדים –  28.4מיליון ,הסינדים –  27.7מיליון ,האזרים –  22.6מיליון ,הסרייקים –  16.4מיליון,
המוהג'רים  14.9 -מיליון ,הבאלוצ'ים  9.7 -מיליון ,הטג'יקים –  7.7מיליון והיהודים –  6.2מיליון נפש.
העמים האחרים ,קטנים יותר ,מונים יחדיו כ 36-מיליון נפש נוספים.
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פריסת העמים המאכלסים את המזרח התיכון רבתי (במיליוני נפש):
הערבים סונים – 154.3
(במצרים – ,)76.5
ערבים שיעים – ,42.6
פונג'אבים – ,87.7
טורקים – ,58.3
פרסים – ,45.2
פשטונים – ,43.5
כורדים – ,28.4
סינדים – ,7.7
אזרים – ,22.6
סרייקים – ,16.4
מוהג'רים – ,14.9
באלוצ'ים – ,9.7
טג'יקים – ,7.7
יהודים ,6.2 -
לורים ,4.6 -
אוזבקים – ,2.6
כוזרים – ,2.3
טורקמנים – ,1.9
צ'רקסים – ,1.6
הינדים – ,1.5
אשורים – ,1.2
איימקים – ,1.1
דרוזים – ,1.0
עמים אחרים – כ 18-מיליון נפש.
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היסטוריה של חלק מהמדינות במזרח התיכון ומצבם הנוכחי
כעת ,כאשר מול עינינו קורסת מדינה אחר מדינה במזרח התיכון ,אפשר להבין שרעיונות על חלוקה
מחדש של הגבולות של המדינות לא היו רק תרגילים אינטלקטואליים מקריים של כמה פרשנים פוליטיים
וקצינים בדימוס של המטה הכללי של ארצות הברית .רעיונות אלו מבוססים על הבנה מעמיקה של
תהליכים היסטוריים ארוכי טווח המתרחשים במזרח התיכון ,על הכרה טובה של שורשיהם ושל
ההשלכות האפשריות לתהליכים הללו .כדי להבין את ההצעות האלה ,נלמד איך נוצרו כמה מהמדינות
במזרח התיכון.
למדינות כמו מצרים ואיראן ישנם שורשים היסטוריים עמוקים וגבולות מיוצבים מזמן ,פחות או יותר.
טורקיה ,לאחר קריסתה של האימפריה העות'מאנית ,הצליחה ,במלחמה עקובה מדם בהנהגתו של
אטאטורק ,להגן על עצמאותה ועל גבולותיה החדשים ,המוכרים על ידי הקהילה הבינלאומית .התוצאה
הנוספת של קריסתה של האימפריה העות'מאנית היתה שיקום עצמאותה של ממלכת ערב הסעודית.
גבולותיה הוצבו כתוצאה מכיבושיו של עבד אל עזיז אבן סעוד ,אשר בשנת  1932הוכתר למלך ערב
הסעודית.
ישראל קמה כתוצאה ממאבקם הקשה של היהודים על זכותם להגדרה עצמית לאומית .מדינות החברות
בחבר הלאומים ,ולאחר מכן גם האו"ם שהחליף אותו ,הכירו בזכותו של העם היהודי להקים מחדש את
מדינתו על האדמה ההיסטורית של אבותיו .כדי לעשות זאת ,בזמן חלוקתה של האימפריה העות'מאנית,
הוקצתה טריטוריה ,לה ניתן שם המחוז של האימפריה הרומית הקדומה – פלשתינה ,וגבולותיה נקבעו
בהחלטתו של חבר הלאומים .בריטניה קיבלה מנדט של חבר הלאומים שמטרתו – קידום הקמתו של
בית לאומי יהודי בפלשתינה.
עם זאת ,מהר מאוד רשויות המנדט הבריטי הפרו את תנאיו של המנדט וניתקו את רוב שטחה של
פלשתינה כדי ליצור בה את האמירות הערביות תחת השם "עבר הירדן" .בראש הישות המלאכותית
החדשה הועמד אמיר עבדאללה ההאשמי ,בן בריתם של הבריטים במלחמתם נגד הטורקים ,אשר גורש
מנחלתו חיג'ז ומן הערים הקדושות למוסלמים מכה ומדינה בחצי האי הערבי על ידי אבן סעוד .בשנת
 1939ממשלת בריטניה הלכה רחוק יותר מתנאי המנדט של חבר העמים ופרסמה מסמך שנקרא "הספר
הלבן" של לורד פאספילד ,שבו נקבעו מחדש עקרונות של מדיניות בריטית ביחס למחויבותה להקמת
הבית הלאומי היהודי.
בהצהרת הכוונות הזאת נקבע ,כי בריטניה איננה שואפת ליצור מדינה יהודית ושפלשתינה תזכה
לעצמאות בשנת  .1949הוטלו מגבלות על ההגירה יהודית לפלשתינה ועל זכותם לרכישת קרקעות בה.
הממשלה הבריטית החליטה כי ב 5-השנים הבאות היא תאפשר עלייתם לפלשתינה של לא יותר מ50-
אלף יהודים .אמנם ,בהתחשב במצב שנוצר באירופה וברדיפת היהודים על ידי השלטונות הגרמניים,
ממשלת בריטניה הואילה להסכים לאפשר ל 25-אלף פליטים יהודים נוספים להגר לפלשתינה באותן 5
השנים הקרובות שנקבעו על ידה ב"ספר הלבן" .אחרי התקופה הזאת ,האפשרות של הגירה היהודית
הייתה אמורה להיות מתואמת עם ההנהגה ...של התושבים הערבים" 12.הספר הלבן" של שנת 1939
ופעולות של שלטונות הבריטיים בעקבותיו ,סייעו באופן עקיף לתכנית הנאצית ל"פתרון הסופי של
השאלה היהודית".
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העם היהודי זכה למימוש זכותו להגדרה עצמית לאומית כתוצאה ממאבק ארוך ומר נגד רשויות המנדט
הבריטי והכנופיות הפרו-נאציות הערביות .גבולותיה של המדינה היהודית ביחס לתכנית החלוקה
ולהצעת ספר הלבן כי מיד לאחר הכרזת העצמאות שלה ,ישראל הייתה צריכה להדוף את התוקפנות של
הצבאות של שבע מדינות ערביות שפלשו לטריטוריה שלה .כפי שנחשף לאחרונה ,התוקפנות הערבית,
במטרה המוצהרת להשמיד את המדינה יהודית שזה עתה קמה ,החלה בהשראתו ובעידודו של המודיעין
הבריטי 13 14.במלחמות ההגנה שבשנותיה הראשונות של מדינת ישראל – מלחמת העצמאות ,מלחמת
סיני ומלחמת ששת הימים – ישראל הביסה את הצבאות החזקים של מצרים ,סוריה וירדן וביססה את
שליטתה בשטחו של המנדט הבריטי לשעבר.
כל המדינות האחרות במזרח התיכון ,כמו גם מדינות רבות באפריקה ,נוצרו באופן מלאכותי על ידי
הפקידים הקולוניאליים ,בעיקר לאחר מלחמת העולם הראשונה .הגבולות של מדינות אלו שורטטו
בהתאם לאינטרסים שהוגדרו על ידי ממשלות בריטניה ,צרפת ואיטליה .נבחן בהמשך בעזרת מספר
דוגמאות להיכן הגיעו כמה מהמדינות הללו עד השנים האחרונות .התפתחויות במזרח התיכון רבתי
דומות לצונאמי רב העוצמה העובר על האזור כולו ותוצאותיהן עלולות להיות גורליות לכל העולם.

סוריה
לאחר מלחמת העולם הראשונה העניק חבר הלאומים לצרפת ולבריטניה את המנדט למשול בשטחים
הדרומיים של האימפריה העות'מאנית לשעבר .הרכב האוכלוסייה באזורים אלה הוא פסיפס רב הפנים
של שבטים ועמים שהיו במשך מאות בשנים תחת השליטה הרופסת של הרשויות המרכזיות של השלטון
העות'מאני.
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בתחילה ,בשנת  ,1920חילקה צרפת את שטחי המנדט שלה בהתחשב בהרכב האתני והדתי של
האוכלוסייה לארבע מדינות נפרדות :לבנון רבתי ,המדינה העלאווית ,מדינת חלב ומדינת דמשק .בנוסף
לכך ,בשנת  1921יצרה צרפת גם את המדינה הדרוזית ,ג'בל אל-דרוז וסנג'ק (חבל) אלכסנדרטה15.

עם זאת ,כבר בשנת  1922בחרה צרפת לסיים את הניסוי הקצר במתן הזכות להגדרה עצמית
ואוטונומיה למיעוטים האתניים מקומיים .בצעד ראשון לקראת ריכוז של הטריטוריה של המנדט שלה
תחת השלטון הקולוניאלי איחדה צרפת את מדינות חלב ודמשק למדינה אחת ,שלה ניתן השם הפדרציה
הסורית .בשנת  1925שונה השם הזה למדינת סוריה .חבל אלקסנדרטה סופח גם כן למנדט הצרפתי על
סוריה אך קיבל מעמד מנהלי נפרד הקשור גם לטורקיה.
בשנת  1936גם המדינה העלאווית וגם ג'בל אל-דרוז ,לאחר דיכוי המרד של הדרוזים ,נכללו לבסוף
בסוריה .בשטחה הוקמו יחידות הצבא הצרפתי בלבנט ,Troupes du Levant ,אשר היו מאוישים בעיקר
על ידי נציגיהם של המיעוטים הלאומיים :העלאווים ,הצ'רקסים ,הדרוזים והכורדים16.
רק לבנון נשמרה כמדינה עצמאית .רוב האוכלוסייה הלבנונית היה מורכב מילידי המקום ,בני ארם
הנוצרים ,אבל נכלל בה ,בניגוד לדעתו ורצונו ,גם מיעוט משמעותי שאיננו נוצרי ,של ערבים מוסלמים
בעיקר .כתוצאה מכך ,במרוצת הזמן ,נוצר בלבנון מאזן כוחות לא יציב במיוחד בין הנוצרים – בני ארם,
ארמנים וערבים ,לבין הדרוזים ,הסונים ושני פלגים של השיעים :האחד ,המשתייך למפלגה מתונה
יחסית" ,עמל" ,והשני – שייך לתנועה האסלאמית הקנאית של "מפלגה של האלוהים"" ,חיזבאללה".
בשנת  1936קרה דבר נוסף :טורקיה פנתה לצרפת בדרישה להחזיר לשליטתה את שטחו של סנג'ק
אלכסנדרטה בטענה שהרוב המכריע של אוכלוסייתו הנו טורקי .בחודש מאי  1937המליץ חבר הלאומים
על המשך מעמדו של סנג'ק אלכסנדרטה כחבל אוטונומי מפורז ,הכפוף לסוריה בענייני החוץ .עם זאת,
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בשנת  ,1938תחת לחץ של טורקיה ,סנג'ק אלכסנדרטה הוכר על ידי צרפת כמדינה עצמאית תחת השם
האטיי.
ביוני  1939צרפת ,בניסיון למנוע את הצטרפותה של טורקיה לציר צבאי של גרמניה הנאצית ,חתמה על
החוזה של עזרה הדדית עם טורקיה וכמחווה של רצון טוב הסכימה לצירופה של מדינת האטיי לטורקיה.
שם האזור שונה שוב ,הפעם לסנג'ק איסקנדרון.
אחת התוצאות של הסיפוח של סנג'ק אלכסנדרטה על ידי הטורקים הייתה העברתם של  14אלף
ארמנים מחוץ לגבולות החדשים של טורקיה .רבים מהארמנים כבר היו פליטים מהאזור של מוסא דאג
וניצולי רצח העם הארמני שהטורקים ביצעו בשנת  .1915לפי דרישת הטורקים ,שעמדו על כך
שהארמנים יתיישבו מחדש הרחק מהגבול הסורי-טורקי ,העבירו אותם הצרפתים לעמק הבקעה
בלבנון17.
בשנת  1946עזבה צרפת את סוריה ,שהפכה לרפובליקה עצמאית .בשנת  1949השלטון בסוריה נתפס
על ידי מפקדי הצבא הסורי ,שבו רוב תפקידי הפיקוד היו מאוישים בעיקר על ידי קצינים עלאווים,
ששירתו עוד בצבא הצרפתי בלבנט .העלאווים המשיכו הלאה לשלוט בפיקודו של הצבא ובמנגנון
הממשלתי של סוריה ,תוך שמירה על אחדותה של המדינה בעזרתה של הדיקטטורה של המפלגה
הפאן-ערבית הלאומנית הסוציאליסטית" ,הבעת'" ("התחייה" בערבית) ,שהוקמה בשנת 18.1947
קריסתה של הכלכלה הסורית ,בעיקר כתוצאה מהמשבר החמור במים בחקלאות שלה ,הענף שבו
עוסקת אוכלוסיית הרוב הסוני במדינה ,דחפה לתחילת התסיסה החברתית במדינה .עד מהרה המהומות
הפכו למלחמת אזרחים באופן מלא על בסיס אתני ודתי ,הנמשכת עד לימים אלו.
המפה המראה את הפריסה הנוכחית של השטחים בשליטתם של הצדדים הלוחמים השונים ,כמעט
עולה בקנה אחד עם המפה של התפלגות האוכלוסייה לפי קווים אתניים ודתיים .ממשלתו של באשר
אסד שומרת על שליטתה בתחומים העיקריים שבהם גרים העלאווים ,הנוצרים והדרוזים .בני המיעוטים
האלה ממשיכים לתמוך באסד מחשש בפני האיום הרצחני של הפלגים האסלאמיים הקנאים של הרוב
הסוני.
למעשה ,העלאווים שומרים תחת שליטה מלאה על השטח שבו הייתה קיימת המדינה הראשונה שלהם,
שחוסלה בשנות העשרים של המאה שעברה על ידי רשויות המנדט הצרפתי .אזור זה מבוצר כהלכה
ויכול להיות מוגן היטב בהתחשב בעובדה כי החלק היעיל ביותר וכן שדרת הפיקוד העליון של הצבא
הסורי מאוישים בעיקר על ידי עלאווים.
במקרה של הכרזת עצמאות מחודשת ,העלאווים יכולים לזכות בתמיכתה של טורקיה ,אשר היא ביתם
של כ 10-מיליון עלאווים ,וייתכן גם של ...ישראל .כפי שהודיע הרמטכ"ל הישראלי הקודם ,רא"ל בני גנץ,
ישראל מודאגת מגורלם של העלאווים במקרה של נפילת משטרו של אסד וניצחון הכוחות של הסונים
הקיצונים19.
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האוכלוסייה הנוצרית בסוריה ,כמו זו העלאווית ,נמצאת תחת האיום של הסונים האסלאמיים הקיצוניים,
שגובל ברצח עם ,במקרה של קריסה סופית של המדינה הסורית .הפתרון האפשרי עבור הנוצרים
הסורים עשוי להיות חיבורו של השטח בו מרוכז רוב האוכלוסייה שלהם ללבנון ,שבו לנוצרים עדיין יש
מעמד חזק ,כולל כוחות מזוינים לא מבוטלים.
בדרומה של סוריה ,הגובל עם ישראל וממלכת ירדן ,גרים הדרוזים ,מיעוט נוסף החושש מהאיום הבא
מהגורמים האסלאמיים הסונים .הדרוזים מנסים ,מחד גיסא ,לשמור על ניטרליות מזוינת ,ומאידך,
ממשיכים לשרת בצבא הסורי .במקרה של נפילת משטרו של אסד והתפלגותה של סוריה למרכיביה
הטבעיים ,הדרוזים ,כמו העלאווים ,יכולים לנסות להקים מחדש את מדינתם  -ג'בל אל-דרוז.
הרעיון להקים מחדש מדינת הדרוזים בדרום סוריה הועלה לראשונה על ידי יגאל אלון בפנייתו לראש
ממשלת ישראל לוי אשכול לקראת סופה של מלחמת ששת הימים .אלון הציע לא לעצור על קו הרכס
שאליו הגיע צה"ל תוך כדי הקרבות ,אלא להמשיך מזרחה ,לכבוש את אזור ג'בל אל-דרוז ולסייע לדרוזים
לחדש את מדינתם.
במכתבו לאשכול אלון כתב ,כי "מדינה דרוזית בדרום סוריה תהווה מעין מדינת חיץ בין סוריה ,ירדן
וישראל .תוצע למדינה הדרוזית ברית הגנה הדדית עם ישראל ,על כל הכרוך בכך ,מתוך הנחה
שהמדינה הדרוזית תכיר באחיזתנו הקבועה ברמת הגולן" 20.הצעתו לא התקבלה על ידי ממשלתו של
אשכול.
הדרוזים ידועים באיכויותיהם הצבאיות ,והם בקלות יחסית יהיו מסוגלים להקים כוחות מזוינים משלהם
חזקים מספיק תוך גיוס חיילים ,בני העדה הדרוזית ,המשרתים כעת בצבא הסורי ,ולוחמים מהמיליציה
הדרוזית בלבנון .סביר להניח כי מדינת הדרוזים תזכה בתמיכה של ישראל .חיל האוויר הישראלי יכול
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להיות ערב לעצמאותה של מדינה דרוזית לא פחות ,ואולי אף יותר ,מזה שהוא נתן וממשיך לתת באופן
לא רשמי לביטחונה של הממלכה ההאשמית של ירדן.
הכורדים הצליחו להשתלט על צפון המזרח של סוריה ובכך התחברו ברצף טריטוריאלי עם בני עמם
בכורדיסטן העצמאית דה פקטו בצפון עיראק .בהתנגשות עם כוחותיהם של הסונים הקיצונים שהכריזו
על הקמת ח'ליפות אסלמית בסוריה ועיראק ,התברר כי הכשרתם הצבאית של הכוחות הכורדיים הייתה
טובה יותר מזו של היחידות של הצבא העיראקי שעברו הדרכה ואימונים בעזרת המדריכים האמריקאים.
בתמיכתו של חיל האוויר האמריקאי ,הכורדים הצליחו להדוף את כוחותיה של המדינה האסלאמית
מהעיר קובני ,מרכזה של המובלעת הכורדית בצפון סוריה הממוקמת על הגבול עם טורקיה21.
כך ,במקום סוריה המאוחדת באופן מלאכותי על ידי הצרפתים ,נוצרה אפשרות להיווצרות של לפחות
ארבע מדינות חדשות .לכל אחת ממדינות אלו יש יסודות אתניים וטריטוריאליים מוצקים שמבטיחים להם
קיום יציב הרבה יותר טוב מזה שהיה לסוריה המאוחדת.

עיראק
כפי שפעלו הצרפתים ליצירת סוריה במסגרת ההסכמים בין המעצמות הגדולות שהושגו לגבי חלוקתה
של האימפריה העות'מאנית ,פעלו גם הבריטים ביצירתם את ממלכת עיראק בשנת  .1920בראש
המדינה החדשה בחסות הבריטית הוכתר המלך פייסל הראשון ההאשמי ,המייצג את המיעוט הסוני.
גם כאן לא נלקח בחשבון מכלול הגורמים המאפיינים את ההרכב הלאומי ,האתני והדתי של האוכלוסייה
המקומית שעלולים היו להביא לבעיות עתידיות חמורות ביותר .לא התייחסו ברצינות מספקת לניגודי
האינטרסים הלאומיים הקיימים בין הערבים לבין הכורדים ,לא לקחו בחשבון את היחסים המתוחים בין
בני הדתות השונות :המוסלמים – ערבים ,כורדים וטורקמנים מצד אחד ,ונוצרים אשורים מצד שני .לא
התייחסו גם לאיבה יוקדת בת כ 1400-שנה בין סונים לשיעים.
קריסתה של עיראק כמדינה מאוחדת התרחשה כמעט מיד לאחר נפילתו של המשטר הדיקטטורי של
הסניף העיראקי של המפלגת הפן-ערבית הלאומנית-סוציאליסטית" ,הבעת" .הכיבוש האמריקאי-בריטי
של המדינה עיכב את תהליך התפוררותה הסופית למרכיבים הנלחמים זה בזה ויצר מראית עין של
שלמות טריטוריאלית של עיראק.
בשנת  ,2002העיתון הטורקי  Hyurrietפרסם תכנית לחלוקתה של עיראק ,אשר פותחה על ידי המרכז
האמריקאי ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים ביוזמתו של סגן נשיא ארצות הברית ,דיק צ'ייני ,וסגן שר
הביטחון האמריקאי פול וולפוביץ .על פי תכנית זו ,אזור מרכז עיראק ,המאוכלס על ידי המיעוט הסוני,
אמור היה להיות משולב בתוך ממלכת ירדן .בראש המדינה החדשה ,הממלכה ההאשמית המאוחדת
שבירתה רבת עמון ,אמור היה לעמוד מלך ירדן ,עבדאללה השני .אזורים בצפון ובצפון-מערב של עיראק
מיושבים בעיקר על ידי הכורדים ,היו אמורים להיות מוכרזים כמדינה עצמאית של כורדיסטן .חלקים
דרומיים של המדינה שבהם חיים בעיקר מוסלמים שיעים ,היו צריכים להתאחד עם כווית22.
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"אנחנו צריכים לחשוב על משהו שלא יעלה על הדעת :על פירוקה של עיראק ...אי אפשר לבנות שלום
בר קיימא בכוח ובתקוות שלא התגשמו .גם זה וגם זה הם סימפטומים של אסטרטגיה שפשטה את
הרגל .בבסיס של האסטרטגיה הזאת נמצאת ההנחה המוטעית המקובלת על הכול ,ולכן ,לא ניתן לדון
בה ,כלומר ,ששלמותה הטריטוריאלית של עיראק צריכה להישאר בלתי ניתנת להריסה ...הגיע הזמן
לבטל את הטאבו הזה כל עוד לא מאוחר מדי לעצור את מלחמת אזרחים הבלתי נמנעת .זה הזמן
לחשוב על משהו שלא יעלה על הדעת :לשקול את האפשרויות לשינויים במפה (פוליטית) שהוכנה
בחיפזון לפני  80שנים .היום עיראק היא אנכרוניזם .כישות מדינית היא חסרה את הלגיטימיות
ההיסטורית ,את הריאליזם ואת ההיגיון .כמו מושבות האחרות ,היא הומצאה לנוחיותם של אלה שיישבו
אותה ולא לאלו שחיים בה"  -כתב פח'רי שהאב ( ,)Fakhri Shehabיועץ כלכלי ראשי לשעבר לאמיר של
כווית ,במאמר שפורסם על ידי העיתון הבריטי  The Independentבאוקטובר 23.2005
במאי  2006הציג הסנטור ביידן ,סגן הנשיא הנוכחי של ארצות הברית ,תכנית מפורטת חדשה להפיכת
עיראק למדינה פדרלית עם שלטון מבוזר .התכנית ,שהוכנה בסיוע לסלי גלב ,יועץ לשעבר למדיניות
החוץ בתקופת ממשלו של הנשיא קרטר ,קרא למימוש תכנית זו על פי החוקה העיראקית ,שאומצה
בשנת .2005
על פי תכנית זו ,עיראק הייתה צריכה להיות מחולקת לשלושה אזורים :הכורדים בצפון ,השיעים בדרום
והסונים במרכז המדינה .האזור הסוני כולל את עיר הבירה של עיראק ,בגדד ,שבה הוצע להקים את
הממשלה הפדרלית הממונה על חלוקת הכנסות מהייצור והמכירה של נפט ועל ביטחון גבולות המדינה.
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הוועדה הדו-מפלגתית של הסנאט של ארה"ב לחקר עיראק הזהירה בהמלצותיה שהוגשו בחודש דצמבר
 ,2006כי החלוקה הפונקציונלית יכולה לעורר תנועה מאסיבית של האוכלוסייה ,קריסה של כוחות
הביטחון העיראקיים השבריריים וסכנה של טיהורים אתניים שעלולים לבצע מיליציות חמושות
שתתחזקנה .אך הסנטור ביידן טען ,כי כל האפשרויות האחרות נכשלו והקבוצות האתניות בעיראק כבר
ממילא מפולגות.
בספטמבר  2007תכניתו של ביידן זכתה לתמיכתו של הסנאט של ארצות הברית 24.עם זאת ,כפי שכתב
בעל טור אמריקאי מפורסם ,צ'רלס קראוטהאמר..." :הרבה יותר סביר שנקבל (במקום הפדרציה) את
החלוקה הטריטוריאלית"25.
דעה דומה הובעה במאמר שכותרתו "פילוג של עיראק" ,שפורסם בעיתון וושינגטון פוסט בספטמבר
..." :2007וושינגטון טרם הבינה את המציאות הנוספת – מה שקורה זהו פילוג של עיראק .והפילוג הזה
מתבצע מלמטה – כמו כל דבר אחר בעיראק בימינו ...מה שקורה היום – זה לא החלוקה הגיאוגרפית
בסגנון הקולוניאלי ...היום ,הגבולות נוצרים על ידי קהילות ושבטים שיש להם תודעה וזהות לאומית או
אחרת .סוג זה של מודעות עצמית הופך את התכניות והסדרים החדשים לחזקים ועמידים יותר .זאת
איננה התוצאה הטובה ביותר ,אבל זה הרבה יותר טוב מהדיקטטורה הפראית והמסוכנת שהפלנו .וזה
טוב לאין שיעור ממה שיכול לקרות אם נוותר במחצית דרכנו ונעזוב ,ונאפשר בכך לתהליך של פילוגה של
עיראק להפוך לכאוס נוראי"26.
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מילים אלה הפכו לנבואה שהתגשמה .הניסיון האמריקאי-בריטי לשמר את אחדותה של עיראק ולהקים
בה משטר דמוקרטי כמו זה שקיים במדינות המערב נכשל מיד לאחר נסיגת כוחות ארצות הברית
ובעלות בריתה המערביים מעיראק .התחזיות של הסנטורים האמריקאים ושל צ'רלס קראוטהאמר הפכו
למציאות .עיראק הלכה בנתיב העקוב מדם של יוגוסלביה ולא בדרך של צ'כוסלובקיה שהתפצלה בדרכי
שלום לצ'כיה וסלובקיה.
אם בסוריה הכוח המניע מאחורי קריסתה היה הרוב הסוני שהתמרד נגד שלטונו של המיעוט העלאווי,
בעיראק היה רוב השיעי לכוח המניע מאחורי המרידה בשלטונו של המיעוט הסוני.
מי שניצל את המצב שנוצר היו הכורדים שפעלו במרץ לחיזוק עצמאותם דה פקטו מהממשלה בבגדד.
יתר על כן ,הם הקימו קשר ישיר עם בני עמם בצד השני של הגבול בין סוריה לעיראק ,שהפריד את
שטחו של דרום כורדיסטן ,והחלו לתאם את המאמצים שלהם בהגנה על כלל הטריטוריה הכורדית
ששוחררה על ידי כוחותיהם .אם הכורדים ישכילו לאחד את היחידות החמושות של הארגונים השונים
שלהם לצבא לאומי שיציית להנהגה אזרחית משותפת וינהיגו חובת גיוס כללית ,הם יוכלו להקים מדינה
כורדית עצמאית חזקה.
מה שמקל על יישום האפשרות הזאת היא ההשתלטות של הכורדים על שדות הנפט העשירים באזור
הכורדי של קירקוק .המצב הכלכלי והאסטרטגי של כורדיסטן עשוי להתחזק עוד יותר אם הכורדים יצליחו
לשחרר מידי הכוחות הסונים של הח'ליפות האסלאמית ולהשתלט גם על האזור של מוסול הסמוכה ,אזור
עשיר לא פחות בנפט .נזכיר כאן כי החיבור של אזור של מוסול לכורדיסטן היה חלק מתכניתו של סגן
הנשיא ביידן שהוגשה לעיונו של הסנאט בשנת .2006
גבולות כורדיסטן שנוצרו למעשה כתוצאה מהאירועים בעיראק ובסוריה ,כמו גם הגבולות שהוצעו על ידי
הקולונל פיטרס ,אינם עונים במלואם על תביעותיהם של הכורדים .הם בהחלט היו מעדיפים לקבל את
הגבולות שהוצעו לכורדיסטן בכנס של האו"ם בשנת  ,1945שאפשרו למדינתם יציאה גם לים התיכון וגם
למפרץ הפרסי.
עם זאת ,על מנת להשיג גבולות כאלה ,שטחה של כורדיסטן היה צריך ,בנוסף לשטחים עיראקיים
וסוריים ,לכלול גם חלק מהשטחים הטורקיים והאיראניים .מחשבה כזאת התעוררה בעקבות חולשת
טורקיה ובמיוחד של איראן בסוף מלחמת העולם השנייה .תרמה לכך גם התקוממותם של הכורדים
באיראן ,שהובילה להקמת הרפובליקה הכורדית של מאחבד בחלקה המזרחי של המדינה .אך זמן מה
לאחר מכן ,המרד הכורדי דוכא על ידי הכוחות האיראניים ורפובליקה הכורדית פורקה.
הסונים – לאחר איחוד של כוחותיהם של הקנאים האסלאמיים בסוריה ובעיראק עם הכוחות של חברי
מפלגת הבעת' וקציני וחיילי הצבא העיראקי של סדאם חוסיין לשעבר ועם השבטים הסוניים בסוריה
ועיראק – השתלטו צבאית לא רק על החלקים הדרום-מערביים והמרכזיים של עיראק ,אלא גם על רובו
של האזור הצפון-מזרחי של סוריה .הניצחון הזה אפשר לסונים להכריז על הקמת הח'ליפות האסלאמית
הנשלטת בהתאם לחוקי השריעה.
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מדינה אסלאמית אשר הכריזה ג'יהאד נגד "הכופרים" ,הפועלת באכזריות שהייתה נהוגה בתקופת
הכיבושים המוסלמיים ,זאת היא הישות הטרוריסטית הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית של האנושות.
היא מהווה איום לא רק על עמי המזרח התיכון ,הקווקז הרוסי או מדינות במרכז אסיה ,אלא גם על
השלום בעולם כולו.
עם זאת ,התפתחויות הנוספות במרחב הזה תלויות במידה רבה בחוזקה של הברית בין הקבוצות
הסוניות המרכיבות אותה ,שהנן בעלות אופי שונה למדי זו מזו.
השבטים הסוניים המתונים יותר ,יחד עם חיילי הצבא העיראקי לשעבר ,יכולים להחליט לקבע את
ההצלחות שלהם וליצור מדינה סונית חדשה בשטח שנכבש על ידם בסוריה ובעיראק ללא השתתפותם
של הקיצונים האסלאמיים .בכך ,הם יוכלו ליישם למעשה תכנית שתהיה קרובה מאוד להצעתו של סגן
נשיא ארה"ב ,ביידן ,תוך תקווה שיזכו להכרה בינלאומית במדינתם החדשה.
כדי לעשות זאת ,הם יצטרכו להגיע להסכמים עם הכורדים ,השיעים והעלאווים ,מחד גיסא ,ועם מנהיגי
ערב הסעודית ומדינות המפרץ הפרסי ,מאידך .במקרה כזה ,הם עשויים לחזור ולעשות לקיצונים
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האסלאמיים את מה שהם עשו ,בעקבות הסכם עם האמריקאים בשנת  ,2006כאשר יצאו נגד החמושים
של אל-קאעידה – הביסו וגירשו אותם ממחוז אנבר העיראקי.
בדרום עיראק כבר הוקמה בפועל מדינה שיעית שנלחמת ,בתמיכתה הצבאית של איראן ,נגד הסונים על
השליטה בבגדד ובמרכז עיראק.
המצב הצבאי והפוליטי שנוצר בסוריה ובעיראק מצביע על התפרקותן הממשית של המדינות הללו
בהתאם למאפיינים של הקבוצות האתניות והדתיות המאכלסות את שטחן .אם התהליך של קריסת
סוריה ימשיך עד סופו ההגיוני ,אזי במקום שתי מדינות ערביות גדולות על המפה של המזרח התיכון
עשויות להופיע חמש מדינות חדשות :של שיעים ,סונים ועלאווים ,ובנוסף לכך ,המדינה הדרוזית
וכורדיסטן.

מדינה נוספת שיכולה להרוויח מהתפרקותה של סוריה ,היא לבנון .במקרה של צירופה של הטריטוריה
הסורית המאוכלסת בעיקר בבני ארם הנוצריים ,או במקרה של העברתם ויישובם מחדש בשטחה ,לבנון
(פיניקיה העתיקה) יכולה שוב להפוך למדינה בעלת רוב הנוצרי.

איראן
איראן הייתה בת ברית נאמנה של ארה"ב והיה לה מעמד של מעצמה אזורית .יחד עם ערב הסעודית
שתי המדינות הללו ייצבו את הסדר הפרו-אמריקאי בחלק זה של מזרח התיכון .כאשר בשנת 1978
החלו באיראן מהומות אלימות ,שהוצתו לכאורה בעקבות כתבה בעיתונות הרשמית אשר תקפה את
אייתוללא חומייני ,הפעיל הנשיא בארה"ב ג'ימי קרטר את לחציו על השאה של איראן ,ודרש מממנו
להימנע מהפרת זכויות האדם .הלחץ אמריקאי גרם לשאה לא להורות על אמצעים אלימים לפיזור
ההפגנות וזה הוביל בסופו של דבר להדחתו של השאה.
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בכך ,בעקיפין ,תרמה מדיניותו של נשיא קרטר לניצחון המהפכה האסלאמית של אייתוללא חומייני.
דפוס מדיניות הדומה לזו של נשיא קרטר ביחס לשאה של איראן חזר על עצמו לא מזמן במדיניותו של
נשיא ארה"ב ברק חוסיין אובמה ביחס לבן ברית ותיק אחר של ארה"ב – נשיא מצרים חוסני מובארק .גם
כאן הופעל הלחץ על ידי נשיא ארה"ב למען ניצחונה של הדמוקרטיה והגנה על זכויות האזרח ,כאשר
למעשה ,היה מדובר על ניסיון השתלטות על מצרים של גורם איסלאמיסטי אחר – האחים המוסלמים.
אך להבדיל מצבא איראן ,הצבא המצרי פעל אחרת תוך מתן ביטוי להפקת הלקחים מהניסיון האיראני.
אזרחים27.

המהפכה האסלאמית אשר פרצה בתחילת שנת  1979העמידה את באיראן על סף מלחמת
באותו הזמן גבר המתח בגבול איראן-עיראק כתוצאה מהסכסוכים הטריטוריאליים בין שתי המדינות.
דבר זה הביא בהמשך לפריצת מלחמת עיראק-איראן העקובה בדם והמתמשכת.
באמצע מרץ  ,1979כחודשיים לאחר ניצחונה של המהפכה האיראנית ,החלה במדינה ההתקוממות כלל
ארצית ,אחת הגדולות ביותר נגד המשטר החדש .בו זמנית פרצה אחת מההתקוממויות הכורדיות
החזקות ביותר בהיסטוריה של איראן המודרנית .המנהיגות של המפלגה הדמוקרטית של כורדיסטן
באיראן ) (DPKגיבשה ופרסמה במרץ  1979תכנית בת שמונה נקודות על עצמאותה של כורדיסטן.
הנהגת הכורדים ,שמונים כ 10%-מאוכלוסיית איראן ,או  7.8מיליון אנשים ,שמה לעצמה כמטרה איחוד
עם האוכלוסייה הכורדית בטורקיה ,עיראק וסוריה בכדי להגיע לעצמאות של "כורדיסטן שלמה".
בתחילה ,לוחמי החופש הכורדים ,בעיקר יחידות של  ,DPKהצליחו להגיע לכמה הישגים טריטוריאליים
משמעותיים והדפו את החיילים האיראניים מאזור מאחבד במערב איראן.
יתכן והתקוממותם של הכורדים הייתה מחזיקה מעמד אם הייתה זוכה בסיוע מבחוץ .אך כפי שהעיד
גארי סיק ,עוזרו הראשי לנשיא בנושא של איראן בזמן המהפכה" :בזמן המשבר ,המשמעת בממשלת
ארצות הברית הייתה ְמצַ עֵ רת כמעט בכל הרמות .המדיניות של הממשלה הייתה מלוות בסכסוכים
ובסטירות מהותיות באופן מתמיד או התערערה על ידי הדלפות של "הערות של יודעי דבר ,שאינן
לייחוס" שהסתירו אחריהן את האינטרסים הפרטיים ....וליאים סאליבן (השגריר אמריקאי באיראן) קיווה
שהרפובליקה האסלאמית תלך בדרך לדמוקרטיה.28"...
המנהיג הרוחני החדש של איראן ,אייתוללה חומייני ,הכריז על ג'יהאד (מלחמת קודש) והוציא פסק הלכה
נגד הכורדים האיראניים ,ומנהיגים שלהם הוכרזו כ"-אויבי המדינה" .באביב  1980החלה מתקפה גדולה
של משמרות המהפכה האיראנית נגד הכורדים ,אשר שינתה את מהלך המלחמה .בסוף שנת 1980
הצבא הסדיר של איראן ומשמרות המהפכה הדפו את הכורדים ממעוזיהם ,אבל העימותים עם קבוצות
של לוחמי החופש הכורדים נמשכו עד סוף שנת .1983
המרד הכורדי לא היה היחידי שהחל ברחבי איראן .באפריל  1979היו גם התקוממויות בקרב
הטורקמנים 29של הערבים במחוז הדרומי של חוזיסטן ושל הבאלוצ'ים האיראניים במזרח המדינה30.
מעשי האיבה באזורים השונים נמשכו בין מספר חודשים ועד לשנה.
בסופו של אפריל  1979במהלך כינוס בילדברג שהתקיים בעיירה האוסטרית באדן ,הציג פרופ' ברנרד
לואיס טיוטת התכנית לחלוקתה של איראן לפי הקווים האזוריים ,האתניים והלשוניים .תכנית זו התבססה
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על עמידה על זכויותיהם של  14מיליון אזרים ,של  8מיליון כורדים ,של  5מיליון לורים 2 ,מיליון באלוצ'ים,
כ 2-מיליון ערבים של חוזיסטן ,ו 1.5-מיליון טורקמנים ,אשר ביחד עם עוד  2מיליון בני הלאומים השונים
האחרים מונים כ 44%-מכלל האוכלוסייה של איראן.

סימני המתיחות הפנימית הבין-עדתית באיראן ממשיכים להתפרץ מדי פעם גם בימינו .יחידות של תנועת
השחרור הלאומית הכורדית הפועלים במחתרת ממשיכות לתקוף את כוחות הממשל האיראני במערב
המדינה ,במזרחה פועלים לוחמי תנועת השחרור הלאומית של באלוצ'ים ובדרום המדינה פועלים
בחוזיסטאן הערבים הסונים.
בינתיים איראן מצליחה להתמודד עם המצב הזה רק הודות לכך שלתנועות הבדלניות הקיימות עדיין לא
הצטרף המיעוט הגדול והחזק ביותר – האזרים .הם ,כמו גם הכורדים ,יכולים לזכות לרווח גדול ביותר
משחרור מהעול הפרסי .אחרי הכול ,האוכלוסייה בשתי המדינות המתחדשות האלה יכולה להגיע כמעט
ל 30-מיליון נפש בכל אחת מהן ,מה שהופך אותם לשחקנים גדולים ומשמעותיים במזרח התיכון וגם
מחוצה לו.
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היווצרותן של מדינות חדשות אחרות על חלק משטחם של איראן ,אפגניסטן ופקיסטן ,כגון פונג'אב עם
אוכלוסייה של כמעט  90מיליון נפש ,מדינתם של  45מיליון פשטונים ,מדינה של סינדים בת  28מיליון
נפש ,באלוצ'יסטן החופשית עם  10מיליון נפש ,וכך הלאה ,תשנה את מאזן הכוחות במפת מזרח התיכון
רבתי באופן קיצוני בכל התחומים :ביחסים הבינלאומיים ,הכלכליים והצבאיים כאחד.
הצטרפותה של חוזיסטאן לשטחה של המדינה השיעית הערבית המוקמת למעשה בדרום עיראק ,כמו
גם הצטרפותם האזורים השיעים של ערב הסעודית תחזק את קיומה באופן משמעותי.

ערב הסעודית
בספטמבר  ,2013על דפי הנספח של יום ראשון לעיתון ניו יורק טיימס הופיע המאמר האנליטי של
העיתונאי הבריטי המפורסם רובין ווייט ( )Robin Whiteתחת הכותרת המסקרנת" :איך  5מדינות יכולות
להפוך ל31."14-
במאמר זה ווייט למעשה פיתח את הרעיון של הקולונל פיטרס לאור האירועים האחרונים במזרח התיכון.
בנוסף לניתוח המצב שנוצר בסוריה ,בלוב ,בעיראק ובתימן ,רובין ווייט ניתח גם את ההשפעה האפשרית
של התפתחות תהליך הקריסה של המדינות הערביות על המצב בערב הסעודית.
במשך שנים רבות הסכסוכים הבין-שבטיים בערב הסעודית דוכאו בכוח על ידי השלטונות ,אך המתחים
הללו יכולים לצאת מכלל שליטה עם התערערותו של המשטר הסעודי .בשנים האחרונות צומחת גם
המתיחות הפנימית בין הסונים לבין השיעים ,המייצגים  15%מכלל האוכלוסייה ומהווים רוב של
התושבים הגרים באזור המזרחי של ערב הסעודית שבו מרוכזים רוב שדות הנפט העשירים ביותר של
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המדינה 32.המתחים הבין-עדתיים והבין-דתיים הללו המתפתחים עכשיו ,מתרחשים בזמן שבו גובר גם
המתח במצב הכלכלי המורכב שערב הסעודית שרויה בו בשנים האחרונות.
ב 23-לינואר  2015הלך מלך עבדאללה בן ה 90-לעולמו ובמקומו הוכתר אחיו למחצה ,המלך סלמאן בן
עבד אל-עזיז בן ה . 79-על פי הדיווחים ,סלמאן סובל בשנים האחרונות מאלצהיימר .בשנים האחרונות
כיהן סלמאן בתפקיד ראש הממשלה ושר ההגנה של ערב הסעודית .בשנת  2011סבל המלך החדש
משבץ .עם כניסתו לתפקיד ,הדיח המלך סלמאן את מקורביו של המלך עבדאללה ומינה במקומם את
נאמניו .הנסיכים המודחים נמנו עם הדור הצעיר יותר בצמרת של הממלכה הסעודית .בהתחשב בכך,
מהלך זה של המלך סלמאן ותומכיו לא תורם להרגעת המתחים הפנימיים בערב הסעודית.

אם ניקח גם בחשבון את גילם המתקדם של המנהיגים הנוכחיים בממלכה ומערכת היחסים המורכבת
בין מאות הנסיכים היורשים האפשריים שלהם ,ערב הסעודית נמצאת בעמדה שאיננה טובה מספיק כדי
להבטיח את יציבותה של הממלכה בעתיד הקרוב .לדברי רובין ווייט ,הממלכה הסעודית יכולה שוב
להתפרק לחמישה אזורים עיקריים שהיו קיימים לפני כיבושיו של אבן סעוד בשנות ה 20-וה 30-של
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המאה ה .20-לאור כל זאת ,החלק מן המפה של המזרח התיכון שבו נוצרו המדינות הערביות עשוי לקבל
צורה שונה לגמרי.
אמנם ,במפה האפשרית של ה מזרח התיכון החדש שהציע רובין ווייט לא נלקחה בחשבון העובדה
שמזרחו של המזרח התיכון מאוכלס בעיקר על יד שיעים .דבר זה עשוי להביא לתיקון גבולותיה של
מדינת השיעים ולהרחבת שטחה עד לבחריין שגם בו רוב האוכלוסייה שיעית .ההתקוממות של השיעים
בצפון-מזרחה של ערב הסעודית ובבחריין השכנה אמנם דוכאו בשלב זה על ידי הצבא הסעודי 33,אך
הדבר איננו מבשר טובות בעתיד לבוא.
קריסתה של ערב הסעודית יכולה לשמש כזרז לפיתוח של שינויים נוספים במפה של המזרח התיכון.
כבר עכשיו השבטים השיעים החזקים של אל-חות'ים תקפו לעתים קרובות בהצלחה את הכוחות
הסעודיים באזור הסמוך לגבולה הצפוני של תימן34.
קיימת עוד בעיה שעלולה להתחדש ולאיים על שלמותה של ערב הסעודית .בגבולה הצפוני ממוקמת
ממלכת ירדן ,אשר נוצרה על ידי הבריטים כפיצוי לשייח ההאשמי ,בעל בריתם במלחמה נגד הטורקים,
על אובדן נחלתו אחרי גירושו על ידי הסעודים מחיג'אז ומהערים מכה ומדינה המקודשות למוסלמים35.
לשם כך ,הבריטים הפרו את התחייבויותיהם לעם היהודי ויצרו עבור השייח עבדאללה את האמירות של
עבר הירדן בחלק גדול מהשטח שהיה מיועד להקמת הבית הלאומי היהודי.
הטענות הישנות של ההאשמים עלולות להוביל לניסיון להרחיב את שטחה של ממלכת ירדן לכיוון דרום
מצד אחד ,תוך ניצול קריסתה האפשרית של ערב הסעודית ,וכן אל עבר האזורים הסוניים של עיראק
בכיוון צפון-מזרח .כידוע ,האפשרות להרחיב את שטחה של ירדן כבר נשקלה בעבר ,במקרה של חלוקת
עיראק ,בתכנית שפותחה בשנת  2002על ידי המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים ביוזמתם של
סגן נשיא ארצות הברית ,דיק צ'ייני ,וסגן שר הביטחון האמריקאי ,פול וולפוביץ.

תימן
בשנת  ,1918כתוצאה מקריסתה של האימפריה העות'מאנית ,צפון תימן זכה בעצמאות תחת השם
"הממלכה המותוואכלית של תימן" .בספטמבר  ,1962בהפיכה צבאית שנתמכה על ידי הצבא המצרי,
הודח המלך האחרון והוכרז על כינונה של הרפובליקה הערבית של תימן.
בסוף שנת  1967זכה בעצמאות גם דרום תימן ,מדינת חסות בריטית לשעבר מאז  .1839לאחר שלוש
שנים של מאבקים והתנגשויות פנימיות נגד השלטון הגיעו קומוניסטים שנתמכו על ידי ברה"מ והכריזו על
המדינה החדשה כרפובליקה העממית של דרום תימן.
בשני העשורים הבאים נלחמו שתי המדינות התימניות זו בזו ,אך בשנת  1990התאחדו שתי המדינות
לרפובליקה של תימן .עם זאת ,ביוני  2004מרדו שבטי אל-חות'י השיעים בצפון-מערב תימן נגד השלטון
של הרוב הסוני במדינה בתמיכתה של איראן ובכוונה להקים מדינה שיעית עצמאית 36.בדרום תימן
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התמרדו הבדלנים הסונים הדרומיים ,והארגון האסלאמי של אנסאר אל-השריעה ,המסונף לתנועת אל
קאעידה ,השתלט על רוב שטחו של האזור.

כעת ,תימן מחולקת למעשה לשלושה חלקים :בצפון שולטים השבטים השיעיים אל-חות'י ,במרכז הארץ
עד לא מזמן בקושי החזיק מעמד השלטון המרכזי ,ודרום המדינה נמצא תחת שליטה של הסונים
הקנאים.
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עד כמה רעועה אחיזתה של הממשלה המרכזית בשלטון התברר באופן דרמטי בספטמבר  ,2014כאשר
מורדי אל-חות'י השתלטו על בירת המדינה צנעא .למרות שבתיווך האו"ם הוצע להגיע להסכם שלום עם
אל-חות'י ,הכולל את הקמתה של ממשלה חדשה ,כוחות אל-חות'י לא ממהרים לסגת מצנעא37.
משלוחים של אמצעי לחימה כבדים הועברו לתימן ,ככל הנראה מאיראן ,דרך חופי הים האדום וחוף אל-
חוג'ה שבמערב המדינה .המשלוחים הגיעו לידי ארגון המורדים השיעי של החות'ים" ,אנסאר אללה" .כך
דיווח העיתון המצרי א-שרק אל-אווסט שציטט גורמים בתימן38.

סומליה
בסוף המאה ה 19-נכבשו וחולקו בין איטליה ,צרפת ובריטניה מספר ממלכות הממוקמות בחלקו הצפון-
מזרחי של אפריקה ,והוקמו המושבות אשר קיבלו את השמות הבאים :ג'יבוטי בשליטה הצרפתית ,סומלי
הבריטית וסומלי האיטלקית 39.בשנת  ,1960המושבה האיטלקית לשעבר ,שנכבשה בזמן מלחמת
העולם השנייה על ידי הבריטים ,מוזגה עם המושבה הבריטית ובכך נוצרה הרפובליקה המאוחדת של
סומליה40.

המדינה שנוצרה באופן מלאכותי שכזה החזיקה מעמד תחת משטרו הדיקטטורי והפרו-סובייטי של הרודן
סיעד באררה עד שנת  .1991לאחר נפילתו של המשטר הרודני ,החלק הצפון-מערבי של סומליה הכריז
באופן חד צדדי על הקמת הרפובליקה העצמאית של סומלילנד .למרות שעצמאותה איננה מוכרת על ידי
הגופים הבינלאומיים ,סומלילנד מהווה ישות יציבה למדי והיא אף הרחיבה את שטחה על חשבון
פונטלנד ,ישות נוספת שקמה בחלק הצפון-מזרחי של סומליה לשעבר.
פונטלנד נקראה כך כזכר למסעותיהן של ספינות שלמה המלך לרכישת הזהב בארץ פונט .מנהיגי האזור
הזה ,שבו אוכלוסייה המונה כשליש מהאוכלוסייה של סומליה לשעבר ,הכריזו על הקמת המדינה
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האוטונומית בשנת  .1998מאז שנת  ,2005פונטלנד מפורסמת לשמצה כבסיס המרכזי של הפיראטים
הפועלים בנתיבי השיט הבינלאומי בכיוון של תעלת סואץ.
רוב רובו של השטח הנותר של סומליה לשעבר נכבש על ידי הכוחות האסלאמיים הקיצוניים המשויכים
לאל-קאידה ,ורק כמה אזורים אחרים בה נמצאים תחת שליטת ממשלה רעועה היושבת בעיר הבירה
מוגדישו והנלחמת על קיומה בעזרת כוחותיהם של אתיופיה ושל קניה.

לוב
בשנת  1911התקוממו השבטים המקומיים של טריפוליטניה נגד שלטונות של האימפריה העות'מאנית,
התקוממות שהביאה להקמתה של ממשלה עצמאית .לאחר מכן ,באוקטובר  1918טריפוליטניה
וקירנאיקה השכנה נכבשו על ידי איטליה .בשנת  ,1917חתמו האיטלקים על הסכם שלום עם מנהיג
המסדר האסלמי של הסנוסיתים ,מוחמד אידריס ,שנתמך על ידי החמולות הבדואיות החזקות עובייד
וחרובה .האיטלקים הכירו במעמדה של קירנאיקה כאמירות עצמאית .בשנת  1922הפרה איטליה את
ההסכם וקירנאיקה הפכה למושבה איטלקית 41.בנובמבר  1918התמרדו הטריפוליטאים נגד איטליה,
ובוועידת השלום בפריז בשנת  1919הכריזו על הקמת הרפובליקה העצמאית אל-ג'ומהוריה אל-
טרבלסיה ,הרפובליקה הראשונה בתולדות העולם הערבי 42.הרפובליקה הטריפוליטאית הצליחה להחזיק
מעמד רק עד שנת  ,1923כאשר שטחה נכבש שוב על ידי איטליה.
למחוז נוסף של האימפריה העות'מאנית לשעבר ,פצאן ,גם כן הייתה היסטוריה קצרה של עצמאות בין
השנים  .1915-1923במשך  7שנים הבאות סבלה פצאן מאנרכיה שנגרמה על ידי מרידות של שבטי
הטוארגים המקומיים .בשנת  1930כבשו האיטלקים גם את פצאן והפכו אותה למושבה שלהם43.
בדצמבר  1934טריפוליטניה ,בעלת האוכלוסייה המעורבת ,ערבית-ברברית ,אוחדה על ידי האיטלקים
עם קירנאיקה הבדואית ועם פצאן של הטוארגים למושבה איטלקית אחת בשם לוב.
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בזמן מלחמת העולם השנייה ואחריה שטחה של לוב נכבש על ידי הכוחות הבריטיים והצרפתים.
בדצמבר  1951הוקמה הממלכה המאוחדת לוב ,כאשר קירנאיקה ופצאן קיבלו בה מעמד של
אוטונומיות .עם זאת ,בשנת  1963המעמד הפדרלי של הממלכה ,ולפיכך גם המעמד של האוטונומיות,
בוטל.
בשנת  ,1969לאחר ההפיכה הצבאית ,לוב הפכה לרפובליקה ,ובשנת  1972היא הצטרפה לפדרציה של
רפובליקות ערביות יחד עם מצרים וסוריה .בשנת  1977התפרקה הפדרציה הערבית למרכיביה ונשיא
לוב קדאפי הכריז על הפיכתה של לוב לג'ומהוריה (רפובליקה) הסוציאליסטית העממית הערבית.
בשנת  2011החלה התקוממות בקירנאיקה ,ובעזרת התמיכה הצבאית המסיבית של כוחות נאט"ו
משטרו של קדאפי הופל .כמו הניסיון הקודם בעיראק ובאפגניסטן ,גם הניסיון ליצור בלוב משטר
רפובליקני דמוקרטי בנוסח מערבי הסתיים בכישלון חרוץ.
כבר במרץ  2012הוקמה בקירנאיקה ממשלת מעבר מקומית ,שלא זכתה בהכרה מן השלטונות היושבים
בבירת לוב טריפולי .רוב שדות הנפט וכן הצינורות העיקריים להובלתו לנמלים העיקריים של לוב בחוף
הים התיכון ממוקמים בדרום מזרח המדינה ,בקירנאיקה ,וכבר לא נמצאים בשליטם של הרשויות של
טריפולי .ביוני  2013הכריזה קירנאיקה על הקמת אוטונומיה ,שגם היא אינה מוכרת על ידי הרשויות
המרכזיים בטריפולי.
באוקטובר  2013רשויות קירנאיקה שינו את שמה לרפובליקה של בארקה ,על פי השם הקדום שהיה
לאזור הזה ,ובנובמבר  2013נבחר עבד רבו אל-בארסי לראש הממשלה שלה 44.כדי להגן על
האינטרסים של בארקה ,הממשלה של אל-בארסי הקימה צבא של כוחות מזוינים בגודל של 20,000
חיילים .המשאבים המשמעותיים של מקורות הנפט והנמלים בים התיכון מהווים גורם המאפשר
לקירנאיקה להיות מבוססת מבחינה כלכלית טוב יותר מאשר מדינות רבות ברחבי אפריקה.
מצב זה מתחיל להוביל לחשיבה על האפשרות של הכרה בעצמאותה של רפובליקת בארקה על ידי
מדינות המערב .לא במקרה בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" התפרסם מאמר תחת הכותרת רבת
המשמעות" :האם לא הגיע הזמן שהמערב יכיר בקירנאיקה?" 45.כפי שכותב מחבר המאמר ,ניק באטלר:
"העולם שבחוץ ,בראשותו של האיחוד האירופי ,מסרב בינתיים להכיר במציאות שנוצרה .רוב המדינות
ממשיכות לטעון כי לא ניתן לשנות את הגבולות .מנקודת מבט היסטורית – זו היא שטות .גבולות הם
השתקפות של כוח ,וכפי שההיסטוריה הוכיחה במאות השנים האחרונות ,הן במזרח התיכון והן
באירופה ,התפלגותו של הכוח מעולם לא היתה נוקשה או קבועה בכל עת ועת .הגיעה הזמן להכיר בכך
שהמצב הולך ומשתנה ,גם בלוב וגם במקומות האחרים באזור".
לא עבר הרבה זמן ,ופצאן הלכה בדרכה של קירנאיקה .בספטמבר  2013הודיעו מנהיגים של השבטים
המקומיים על הקמת אוטונומיה משלהם בראשותו של הנשיא מוחמד נורי אל-קוזי .גם האוטונומיה הזאת
לא הוכרה על ידי הרשויות של טריפולי 46.מנהיגי שבטי הטוארגים שלחמו בצדו של הנשיא המודח של
לוב ,מועמר קדאפי ,הודיעו על הקמת כוחות מזוינים משלהם כדי לשמור על האינטרסים של תושבי
פצאן.
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כעת ,במקביל לממשלות שהוקמו בקירנאיקה ובפצאן ,יש שתי ממשלות שטוענות על הבכורה בלוב:
האחת ,אסלאמית ,היושבת בטריפולי ,שמקבלת את תמיכתם של טורקיה ושל קטאר ,והשנייה –
הנתמכת על ידי מצרים ואיחוד האמירויות הערביות ,היושבת בטוברוק .כל אחת מהן רואה את עצמה
כממשלה הלגיטימית היחידה של המדינה ומנסה לחסל בכוח צבאי את יריבותיה .ב 22-ביוני ,2014
האשים דובר הממשלה הלובית היושבת בטוברוק את טורקיה וקטאר בתמיכה בטרור והודיע ,כי "על כל
אזרחי טורקיה וקטאר לעזוב את לוב בתוך פרק זמן של  48שעות החל מאתמול בלילה"47.
קריסתה של לוב השפיעה על צפון מאלי השכנה ,שגם היא מיושבת על ידי שבטים של הטוארגים .החל
משנת  ,1916הטוארגים ,תושבי אזור מערב סאהל ,שבתחילה היה תחת שליטתם של הרשויות של
מערב אפריקה הצרפתית לשעבר ,ומאוחר יותר הפכו למדינות ניז'ר ומאלי ,מרדו חמש פעמים ,בניסיונם
להגן על זכויותיהם ולהגיע לעצמאות .לאחר תבוסתם ,מורדי הטוארגים והפליטים מצאו מקלט בלוב
תחת חסותו של הנשיא קדאפי .טוארגים רבים שירתו בצבא לוב ונלחמו לצדו של קדאפי במהלך מלחמת
האזרחים .באוקטובר  2011הם חזרו למאלי והקימו את התנועה הלאומית לשחרור עזאבאד )(MNLA
שמטרתה – כינונה של מדינה עצמאית של הטוארגים.
בתחילה ,תנועת  ,MNLAשפעלה תוך יצירת ברית עם התנועה האסלאמית "אנסאר הדין" ,התנועה
לאחדות וג'יהאד במגרב (סניף אל-קעידה במערב אפריקה האסלאמי) ,זכתה להצלחה ניכרת .היא
הצליחה להשתלט כמעט על כל צפון מאלי ,כולל שלוש הערים הגדולות :קידל ,גאו וטימבוקטו .עם זאת,
ברית זו עם "אנסאר הדין" לא נמשכה זמן רב והסתיימה בעימות מזוין .טוארגים של  MNLAאיבדו את
השליטה על הערים בצפון מאלי שנתפסו על ידי הכוחות האסלאמיים של "אנסאר הדין".
בשנת  ,2013ממשלת מאלי והנציגים של קבוצות הטוארגים המורדים הסכימו להפסקת אש .ההסכם
הזה אפשר לרשויות מאלי להשיב את השליטה על העיר קידל בצפון הארץ ,שקודם לכן כבשו המורדים.
כתוצאה מכך הכוחות האסלאמיים הובסו על ידי הכוחות העדיפים של מאלי ,הנתמכים על ידי חיל
המשלוח הצרפתי ולוחמי ה.MNLA-
התפתחויות ביחסים בין הטוארגים הנאבקים על זכויותיהם הלאומיות לבין הכוחות האסלאמיים במאלי
דומים למצב שנוצר בין השבטים של הערבים הסונים וכוחות של אל-קאעידה במחוז אנבר של עיראק
ובמחוזות המזרחיים של סוריה .הניסיון בעיראק ובמאלי הראה כי הברית בין השבטים המקומיים לבין
הכוחות האסלאמיים אינו חזק מספיק ,והיחסים ביניהם יכולים להשתנות באופן דרמטי בהתאם לנסיבות
ולאינטרסים המנוגדים של הצדדים.

מבט לנתון נוסף...
המועצה העולמית לאנרגיה פרסמה ההערכה כי שדות פצלי השמן הישראליים הממוקמים כ30-
קילומטרים מדרום מערב לירושלים ,יכולות להניב עד  250מיליארדים חביות נפט .לשם השוואה,
עתודות הנפט המוכחות של ערב הסעודית הן  260מיליארד חביות .ארצות הברית צורכת כ7-
מיליארדים חביות בשנה .על פי הערכות ,בארצות הברית ישנם כ 1.5-טריליון חביות נפט מפצלי שמן,
ואילו בסין בערך כ 355-מיליארד חביות .ישראל נמצאת במקום השלישי ,לפני רוסיה.
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קידוחים בשדה הגז התת-ימי "תמר" ,המרוחק כ 92-ק"מ מקו החוף הישראלי ובעומק של כ 5,000-מטר
מתחת לפני הים ,החלו בשנת  .2008עובי של שכבת גז מתאן נקי הוא כ 140-מטר ושטח שדה המאגר
הוא  250קילומטרים רבועים .כיום ,ממדי מאגר "תמר" הוגדרו כשווים ל 303-מיליארד מטר מעוקב של
גז טבעי.
כ 135-ק"מ מערבית לחיפה 47 ,ק"מ דרום-מערבית למאגר "תמר" ,ממוקם מאגר הגז "לוויתן" .עומק
הים כאן הוא  1,634מטר ושטח המאגר משתרע על כ 325-קילומטרים רבועים" .לוויתן" עם 620
מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי הוכר כמאגר הגז הגדול ביותר שהתגלה בעולם בשנות ה.2000-
בנוסף למאגרים "לוויתן" ו"תמר" ,בשנים האחרונות התגלו במים הכלכליים הישראליים גם המאגרים
"כריש" ו"תנין" הקטנים יותר ,שבהם יש  58מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי ,ומאגר "דלית" עם כ20-
מיליארד מטר מעוקב גז טבעי.
לפי הערכות המומחים ,רק מאגר "לוויתן" לבדו
יהיה מסוגל להפיק  16מיליארד מטר מעוקב גז
טבעי לשנה48.
ראוי לציין כי כמות של  15מיליארד מטר מעוקב
של גז מספיקה כדי להבטיח למדינת ישראל
כיסוי מלא לצריכה של גז טבעי במשך שלוש
שנים .סך כמות הגז שהתגלתה לפי שעה
בישראל ,לפי צריכת הגז הנוכחית ,מספיקה
למשק הישראלי ל 200-שנה.
לפי דבריו של מנכ"ל "דלק קידוחים" ,יוסי אבו:
"הגידול הדרמטי בעתודות הגז של מאגר לוויתן מעניק מרחב תמרון רב לאופציות הייצוא השונות,
ומבסס את מעמדה של ישראל כשחקנית מובילה במפת האנרגיה הבינ"ל עם עתודות גז של כ1,000 -
מיליארדים מטר מעוקב"49.
כמו כן ,החברות הישראליות "דלק קידוחים" ו"אבנר" מחזיקות גם  30%ממאגר "אפרודיטה" שנמצא
בקפריסין בצמוד למאגרים הישראליים בים התיכון.
אין זה מקרה שישראל הפכה לאחת היעדים הראשונים בסדרת הביקורים של נשיא רוסיה פוטין מיד
לאחר כניסתו מחדש לתפקיד בשנת  .2012חברת האנרגיה הממלכתית האדירה של רוסיה" ,גזפרום",
הייתה רוצה עד מאוד להשיג חלק בהפקת גז ונפט מהשדות הישראליים החדשים.
מאותה הסיבה הגיעה לישראל גם משלחת של הנהלת חברת הנפט הלאומית של סיןChina National ,
 – Offshore Oil Corporationאחת משלוש חברות האנרגיה הממלכתיות הסיניות הגדולות ביותר .כפי
שדווח על-ידי "כלכליסט" ,מטרת הביקור הזה הוא משא ומתן על רכישה חלק מהזכויות של הקונסורציום
המפתח את מאגר הגז הגדול "לוויתן"50.
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חברת "דלק אנרגיה" ,הנמצאת בבעלותו של
יצחק תשובה ,עמדה מאחורי היוזמה לעניין את
החברה הסינית בהשתתפות בפיתוח מאגרי הגז
"לוויתן" והאחרים .צעד כזה יאפשר לא רק
לצמצם את העלויות של פיתוח הפרויקט,
המוערך בכ 7-מיליארד דולר ,אלא מטרתו היא
גם יצירת אפשרות לייצא גז לארצות המזרח
הרחוק.
כך ,הודות לגילוי משאבי אנרגיה אשר מעמידים
אותה ברמת נורבגיה וערב הסעודית ,הגיע הזמן
להתחיל להבין כי בנוסף לשינוי האיכותי בפוטנציאל הכלכלי והמדעי שלה ,שהתרחש בעקבות הגל
העצום של העלייה מברית-המועצות לשעבר ,מדינת ישראל נמצאת שוב לפני קפיצת איכות חדשה
שתגרום לשינוי אסטרטגי מהותי במעמדה של המדינה היהודית.
גם להקמת הנמלים המודרניים החדשים באשדוד ובחיפה
על שפת הים התיכון ובאילת על הים האדום ,שיהיו
מסוגלים לקלוט אניות ענק מסוג  ,ChinaMaxיש חשיבות
כלכלית ממדרגה ראשונה.
חיבור הנמלים האלה זה אל זה בעזרת רכבת חשמלית
מהירה יעלה את החשיבות האסטרטגית של ישראל עבור
מדינות אירופה ,אסיה ומזרח אפריקה כגשר יבשתי
החשוב לא פחות מתעלת סואץ ,וייתכן אף יותר.
לא במקרה אחת החברות הסיניות הגדולות ביותר מוכנה
במימון הבנק הסיני הממלכתי לפיתוח לבצע את הפרויקט
להנחת מסילת הברזל הזאת והעתקת נמל אילת למיקומו
החדש והפיכתו לנמל מודרני .מנקודת ראות של פיתוח
קשרי המסחר הסיניים הכלל עולמיים יש חשיבות גדולה
במימוש הפרויקט הזה.
ישראל היא פרטנר נוח מאוד לסין במובנים רבים
המסייעים לפיתוח כלכלת סין בעזרת טכנולוגיות והמצאות
ישראליות .לכן ,הולך וגובר מספר פרויקטים מתקדמים
המשותפים לשתי המדינות .כך ,המענק הגדול ביותר
בתולדות המדינה במוסד חינוכי ישראלי אחד היה בסדר
גודל של  130מיליון דולר ,שהוענק לטכניון על ידי
המיליארדר הסיני לי קה-שינג ,שהוא האדם העשיר ביותר
באסיה ,זאת במסגרת שיתוף הפעולה להקמת שלוחת
הטכניון בסין.
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דוגמה נוספת לשינוי המעמד האסטרטגי
העתידי של ישראל מתפתחת בצפון המדינה.
כבר היום ,חלק גדול מהיצוא הטורקי
והבולגרי ,שעבר בזמנו דרך סוריה בכיוון
השווקים במזרח הקרוב ,נשלח לנמל חיפה,
ומשם במשאיות לירדן והלאה למזרח אסיה.
נפח התנועה בציר הזה הגיע ל30,000-
משאיות כבדות בשנה.
בנייה של מסילת הברזל החדשה בציר חיפה-
בית שאן וחיבורה האפשרי לרשת מסילות
ברזל הירדנית תרחיב באופן משמעותי את
הזרימה של סחורות בשני הכיוונים .זה יחזק
גם את הקשרים בין ישראל וממלכת ירדן וגם לכך עשויות להיות ההשלכות חיוביות ביותר עבור מדינת
ישראל.
בהתחשב בקריסה האפשרית של סוריה ,עיראק וחלק מהמדינות אחרות במזרח התיכון לפי ההרכבים
האתניים והדתיים שלהם ,מדינות אירופה ,ולא רק הן ,יצטרכו לשנות את דעותיהן והערכותיהן בנוגע
ליחס הכוחות החדשים במזרח התיכון .הרי לכם המזרח התיכון החדש לגמרי...

סיכום
תכניתו של קולונל פיטרס משנת  2006שונה בהחלט מתכניתו של פרופסור ברנרד לואיס ,שהוצעה
בשנת  .1979פיטרס לקח בחשבון את השינויים בזירה הפוליטית של המזרח התיכון שהתפתחו במשך
 27השנים שחלפו בין שתי התכניות .עם זאת ,הרעיונות והמחשבות שעומדות מאחורי תכניות אלה
ואחרות במטרה לפתור את הבעיות שנוצרו כתוצאה מהחלוקה המלאכותית של המזרח התיכון על ידי
הפקידים הקולוניאליים הבריטיים והצרפתיים ,לא השתנו מאז ואף התחזקו לאור האירועים של  8השנים
האחרונות.
העימותים הבין-עדתיים ובין-דתיים הפנימיים במזרח התיכון המתרחשים עכשיו מול עינינו קשורים
לסיבות אובייקטיביות .את זה הבין בזמנו ולקח בחשבון נשיא ארה"ב וודרו וילסון ,כאשר בשנת 1920
הציע לפצל את האימפריה העות'מאנית בהתאם להתפלגות האמתית של האוכלוסייה המקומית .שבעים
שנה אחרי זה הציעו זאת גם ,כל אחד בזמנו ,פרופסור ברנרד לואיס וקולונל ראלף פיטרס מהמטה
הכללי של צבא ארה"ב.
בהתחשב בדוגמה המוצלחת של הסכם השלום בין טורקיה לבין יוון ,שהוכיח את עצמו במשך כמעט 100
השנים האחרונות ,אפשר להניח ברמת סבירות גבוהה שאם הצעותיו של הנשיא וילסון היו מתקבלות
בזמנו ,ניתן היה למנוע את רוב סכסוכי הדמים הנוכחיים.
אם ניקח בחשבון את יחסי הכוחות החיצוניים והמקומיים כאחד ,הפועלים בימינו בזירה המדינית
והצבאית על הבמה של המזרח התיכון רבתי ,ניתן להניח בוודאות רבה כי התהליכים של התפוררותן של
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מדינות הקיימות בו שהוזכרו במאמר זה והיווצרותו של מאזן כוחות חדש ייקח עוד זמן רב .במידה
מסוימת ניתן לומר ,כי המזרח התיכון חוזר ,רק בקצב מואץ יותר ,על התהליך ההיסטורי שהתרחש
באירופה לאחר מלחמות נפוליאון.
אירועים במזרח התיכון עשויים להיות כסנונית ראשונה של תהליכים דומים שעלולים לחזור על עצמם
בכל אותם המקומות שבהם הגבולות של המדינות החדשות נוצרו לא באופן טבעי אלא בגחמתם של
כוחות חיצוניים כלשהם.
בראיון שנערך לאחרונה אמר מייקל היידן ,גנרל בדימוס מחיל האוויר האמריקאי ,כי הוא מסכים באופן
מוחלט עם תחזיתו של ליאון פאנטה ,שר ההגנה לשעבר בממשלתו של נשיא אובמה ,שהמאבק נגד
המדינה האסלאמית ) (ISISיהיה דומה למלחמת  30השנה שהתרחשה באירופה בשנים .1648-1618
לדבריו של גנרל היידן ,עד שמאזן הכוחות החדש במזרח התיכון יתייצב ,ייקח זמן של דור שלם ויותר51.
"הסכם סייקס-פיקו שקבע את הגבולות הלאומיים באזור לאחר מלחמת העולם הראשונה – מת ונקבר.
זהו סופו של עידן שלם .עכשיו מישהו אחר מגדיר את הגבולות באזורנו ,ומישהו זה לא מכיר באף אחד
מן המוסדות פוליטיים" – אמר הרמטכ"ל היוצא של צבא הגנה לישראל ,רא"ל בני גנץ ,בראיון עם מדור
החדשות של 52.YnetNews.com
לאור זאת ,כל הדיבורים על כך שיישוב הסכסוך הערבי-ישראלי תוך ויתורים טריטוריאליים של המדינה
היהודית הוא המפתח לפתרון הבעיות במזרח התיכון ,מנותקים לחלוטין מהמציאות .וויתורים מסוג זה
מעמידים בסכנה לא רק את יכולות ההגנה של מדינת ישראל ,אלא גם את עצם קיומה העתידי.
תוך צפייה בזהירות ובערנות אחר השינויים ביחסי הכוחות השונים הפועלים בזירת מזרח התיכון ,ישראל
צריכה לתמוך באלה מהם שיוכלו לתרום ליצירת התנאים שיבטיחו את ביטחונה ושגשוגה לדורות
הבאים.
המחבר :יעקב פייטלסון ,בעל תואר מהנדס-מתמטיקאי ומערכות מחשב ( )MSсשל הפוליטכניון של
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