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הוא גוף עצמאי הפועל למען שמירת צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל על פי  המכון לאסטרטגיה ציונית
 עקרונות מגילת העצמאות.

הצדק, היושר והשלום של מורשת המכון פועל לשמירת זכויות האדם במדינת ישראל ברוח עקרונות החירות, 
 ישראל.

 המכון פועל למען הידוק הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל על פי ערכי הציונות.

המכון עוסק בעריכת מחקרים, כתיבת תכניות והגשתן, הדרכת מנהיגים צעירים, ייזום כינוסים, סמינרים, סיורים 
 כביתו הלאומי של העם היהודי.ופעילויות אחרות למען חיזוקה של מדינת ישראל 

 

The Institute for Zionist Strategies is an independent non-partisan organization 
dedicated to the preservation of the Jewish and democratic character of the state of 
Israel, according to the principles of Israel's Declaration of Independence. 

The Institute strives to promote human rights within Israel in the spirit of the principles of 
freedom, justice, integrity, and peace as prescribed by the Jewish Heritage. 

The Institute strives to fortify the bond between the Jews in the Diaspora and the state of 
Israel, according to the values of Zionism. 

The Institute engages in research, formulation and advancement of programs, training of 
young leadership, organization of policy conferences, seminars, and field study 
missions, and in other activities to strengthen the State of Israel as the National 
Homeland of the Jewish People. 

 

 ירושלים  9546306, מיקוד: 8עם ועולמו רחוב 

8 Am Veolamo St., 9546306 Jerusalem 
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 תקציר

 עכשיו מול עינינו, קשורים במזרח התיכון המתרחשים פנימייםה דתיים-וביןעדתיים -הבין עימותיםה

 1920בשנת כאשר  ,וודרו וילסון ,ארה"ב נשיא ולקח בחשבון. את זה הבין בזמנו לסיבות אובייקטיביות

ם ישבע .האוכלוסייה המקומית תית שלילהתפלגות האמ בהתאם מאנית'את האימפריה העות לפצל הציע

מהמטה  פיטרסראלף וקולונל  לואיס ברנרדפרופסור  שלו, בזמן כל אחד גם,זאת ציעו ה שנה אחרי זה

  .הכללי של צבא ארה"ב

 100כמעט לבין יוון, שהוכיח את עצמו במשך  טורקיה בין הסכם השלום המוצלחת של הבדוגמ בהתחשב

היו מתקבלות  וילסון של הנשיא הצעותיושאם  אפשר להניח ברמת סבירות גבוהה שנים האחרונות,ה

 הנוכחיים.  סכסוכי הדמים רובאת בזמנו, ניתן היה למנוע 

המדינית  בזירה בימינו הפועלים ,כאחד והמקומיים החיצוניים ,וחותהכ את יחסי אם ניקח בחשבון

של  התפוררותן של התהליכים כי בוודאות רבה של המזרח התיכון, ניתן להניח הבמה על והצבאית

זמן רב. במידה עוד  ייקח מאזן כוחות חדש והיווצרותו שלבמאמר זה  המוזכרותבו  קיימותה מדינות

 שהתרחש על התהליך ההיסטוריבקצב מואץ יותר, , רק חוזרמזרח התיכון הכי  ,ניתן לומר מסוימת

  .מלחמות נפוליאון לאחר באירופה

על  שעלולים לחזור דומיםה תהליכיםה של סנונית הראשונהכ עשויים להיות במזרח התיכון אירועים

בגחמתם אלא , טבעי באופן לא חדשות נוצרוה המדינות של הגבולות המקומות שבהם בכל אותםעצמם 

 .אלה או אחריםכ כוחות חיצוניים של

באופן  בדימוס מחיל האוויר האמריקאי, כי הוא מסכיםגנרל  מייקל היידן, אמראיון שנערך לאחרונה יבר

 שהמאבק נגדבממשלתו של נשיא אובמה,  לשעבר שר ההגנה פאנטה,ליאון  של תחזיתו מוחלט עם

. 1618–1648השנה שהתרחשה באירופה בשנים  30 למלחמת יהיה דומה )(ISISית המדינה האסלאמ

 1ויותר. דור שלםזמן של  במזרח התיכון יתייצב, ייקח כוחות החדשה שמאזן היידן, עד של גנרל לדבריו

 זה .ת ונקברמ -לאחר מלחמת העולם הראשונה  באזור גבולות הלאומייםשקבע את ה פיקו-הסכם סייקס

 באף אחד מן מכיר באזורנו, ומישהו זה לא הגבולות מגדיר את מישהו אחר עכשיו"שלם. סופו של עידן 

מדור  עם איוןיבר ,גנץ בני רא"ל ,של צבא הגנה לישראל היוצא אמר הרמטכ"ל -מוסדות פוליטיים"ה

 YnetNews.com.2החדשות של 

המדינה  של ויתורים טריטוריאליים תוךישראלי -הסכסוך הערבי לאור זאת, כל הדיבורים על כך שיישוב

 מהמציאות. הוויתורים מסוג זה במזרח התיכון, מנותקים לחלוטין לפתרון הבעיות היהודית הוא המפתח

 אלא גם את עצם קיומה העתידי. ,של מדינת ישראל יכולות ההגנה סכנה לא רק אתמעמידים ב

ישראל הפועלים בזירת מזרח התיכון,  שוניםה הכוחות ביחסי השינויים בזהירות ובערנות אחר צפייהתוך 

לדורות  ושגשוגה את ביטחונה שיבטיחו ליצירת התנאיםלתרום  שיוכלומהם  לתמוך באלה צריכה

 .הבאים
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 מבוא

 בריטניה של ההרתעה הגרעינית בהעמידה כוחות "ו,נאט עבור אסון עלולה להיות סקוטיתעצמאות "

 קטלוניה וביניהן ה,אירופ בכל רחבי לאומייםהגבולות  מעלה ספקות לגבי ההי גם זהדבר  .סיכוןתחת 

גם ו – איטלקיה דרום טירול ים,הצרפתי וקורסיקה ניטי(, ברוולוניהפלנדריה ) בלגיה, )הספרדית(

  ".אוקראינה

מספקת  סקוטלנד של העצמאותהאם " :כותרתהתחת  ,מרטינו פיטר של ומאמרמשפט זה פותח את 

של לדבריו  3.ןסטוייטן של גהמכו באתר פורסםאשר  ,המזרחית?" אוקראינהאת  לספח לפוטין סיבה

 הדגיש פוטין, ,שאותו קוסובו תקדיםב מאוקראינה חצי האי קרים של ניתוקו הצדיק את פוטין" מרטינו:

 ."'במו ידיהם יצרו שלנוהמערביים השותפים '

ד... מספר פרישההבנושא  שלהעם מ משאל קייםרוצה ל קטלוניה" ,מרטינוממשיך  ,הבא" נובמבר"ב

בה המפלגה הפלמית הבדלנית הפכה להיות ש בלגיהלהיות  העשוי הדומינו הבא אבן אחרי זה נפילת

עצמאות של סקוטלנד ושל קטלוניה ידחפו את פלנדריה ללכת בעקבותיהם.  .למפלגה הגדולה במדינה

 איטליה יש. לקורסיקהבו בריטניב תובדלני ותתנוע פועלותבצרפת פסוק. הוזה, כנראה, לא יהיה סוף 

מאשר  אוסטריהל גדולה יותרזיקה מרגיש ו תדובר גרמנירוב האוכלוסייה  שבו דרום טירול בעיה עם

 רוסים ויש .הונגריהל השכנות ברוב המדינות גדול הונגרי ומיעוט המזרחית בפינלנד שוודים יש. איטליהל

  ".באוקראינה

 המשאל ,על פי סוכנות החדשות רויטרס .אירופהעל  משפיעים לא רק בסקוטלנד האירועים ,עם זאת

סיבות לדאגה:  אלא כמה ת,לא אח יש בייג'ינגל !סין... ב לכאב ראש גדול גרם בבריטניה ההיסטורי

  4ת.עצמאו גם הם דורשים וטאיוואן שינג'יאנג, של טיבט האזורים

 

 גבולות חד צדדי של כל שינוי האוסר על עיקרוןה במשפט הבינלאומיהעולם השנייה נקבע  אחרי מלחמת

סרגיי , רוסיה שר חוץ. מסרביהצבאי בכוח  נקרע קוסובוחבל  כאשר הופרהזה . העיקרון םבעולהמדינות 

 ". אירופה עבור תחילתו של הסוףתהיה " קוסובו עצמאותה שלב הכרהה כי 2008שנת בהזהיר , לברוב

 התתמיכ, בתר על כןי .שהוא צדק סימנים לכך ישוכבר  לברוב שלזו אזהרתו  שש שנים לאחרעברו 

 תמיכהבו האוקראיני חצי האי קרים של על ידי סיפוחגם  ועכשיו ,בגיאורגיה םאוסטיו םאבחזי בדלניםב

שר החוץ מפניו הזהיר ש באותו הכיוון צעדים הבאיםב נקטה ,מצדה ,רוסיה, במזרח אוקראינה בבדלנים

במספר הבינלאומיים  גבולותהקדושת  את עיקרוןלהפר בקלות כזאת אפשר  אם ,לוחרי הכ. אשלה

 .בעולם בכל מקום אפשר לעשות זאת , אזימדינות

 תםבהשפעלאו דווקא  והתעורר בעולםהבינלאומיים הקיימים  גבולותלשינוים בהאפשרות המחשבות על 

נושא . ההסקוטיהעם  משאל בעקבות או קריםו ולאחר מכן באבחזיה, דרום אוסטיה קוסובו מיתקדי של

 דגיש. אבמזרח התיכון לבעיות בפתרונות אפשריים הדיון במסגרת אלהההאירועים  זמן רב לפני הועלה

 . ישראלי-הערביהסכסוך  תבבעיירק  ו דווקאולא ,ן כולוהתיכושל המזרח  בעיותכאן מדובר בש
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 על כך תדמתמ לשטיפת מוח נהנתווממשיכה להיות הייתה  העולמיתהקהילייה  שניםבבמשך עשרות 

גם הוא ו של המזרח התיכון הבעיות ליישוב המכשול העיקרי כמעטהוא -הוא ישראלי-הסכסוך הערביש

  .העולם בכל רחבי השלום והשגשוגהשכנת את מונע ה

תערובת של מהווה  ובמקרה הרע, ,פשטניתהגישה ה על תמבוסס הזאת, במקרה הטוב, תעמולהה

 התמיכה רדיפה אחריו ערביהבנפט פרגמטי  ענייןפוליטיק" שביסודה -"ריאלל שצינית ה גישהה

 .ביותר תוהבסיסי פרימיטיביתה האנטישמיותרגשי  יחד עם ערב מדינות כלכלית שלההפוליטית ו

 ת לשנות אותםיומזרח התיכון ותכנבהיסטוריה קצרה של גבולות 

 ".חדשההמזרח התיכון " תחת הכותרת ואריה נאור שמעון פרס ם שלספר יצא לאור 1994בשנת 

 אל תוך המציאותהספר  על ידי מחברי תקשהוע למזרח התיכון הישן תייחסהספר ה, למעשה

 .אפשרית מציאותכ הפנטזיות שלהםאת  והציגבה הם ש ,הווירטואלית

 

, העומק כלב של המזרח התיכון האמתיותהבעיות  לנתח אתקל שבקלים ניסיון  אפילו לא היה בספר זה

 דורות רבים. משךב זה דתיים שנוצרו באזור-והבין שבטייםה, יחסים העדתייםה שלוהמורכבות  הגיוון

 נוצר ואכפי שהומסגרותיו הישנים  להם, על יסודותיוי רצוה י,עתידמזרח התיכון ההביססו את  ונאור פרס

האימפריה שטחי  חלוקת לאחר והצרפתי הבריטי יםשל הממשל על ידי פקידים באופן מלאכותי

  .מלחמת העולם הראשונה בסוף מאנית'העות
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גם  אלא ת עולם מסוג כזה,השקפאת  ודח שלא רק ובלתי תלויים, מומחים עצמאיים מספר היו, עם זאת

 פתרונות אפשריים ליצרו אותן ועש הסיבות על, למזרח התיכון ותאופייניהו אמתיותההבעיות  על והצביע

 .אלו לבעיות

 

 ,ובמאמר (וילסוןעל שם הנשיא  והמרכז לשלוםמכון אמריקאי ) רובין רייט ,הידועהחוקר האמריקאי 

את הדברים הבאים:  כתב, 2013בשנת  שפורסם ,"מזרח התיכון מפת על חלוקה מחדש של הרהורים"

-פרנסואה הצרפתי שגרירוה ,מארק סייקס סר ,בריטידיפלומט ה-סוחר-הרפתקןהש אחרי השנ המא"

 בהתאם הוגדרו בתחילהאשר  במדינות בדרגות שונות מושרשת ותנהלאומ, האזור את וחילק פיקו ז'ורז

  5."היגיוןב ולא יים(וצרפת ייםבריט) מסחריים ואינטרסים קיסריים לטעמים

 פיקו.-בהסכם סייקסהייתה יד  ,זונובאס , סרגיהאימפריה הרוסית של חוץ דאזה גם לשרש מעטים יודעים

 .רוסיםה חייליםה ת על ידיעאותה הב הכבושה ,ארמניה מערב של שטחהאת  תבעה לעצמה רוסיה

  

 שנחשב, ברנרד לואיס' פרופ, אמריקאי-בריטי מזרחןוהיסטוריון  היההנוסף  הבלתי תלויה מומחה

 ביותר לאחר מלחמת העולםהגדולה שפעה בעל ההוהמזרח התיכון  האסלאם להיסטוריה של מומחהל

 השנייה.

 לבעיות הערכה שנתן ,אם לא הראשון, אחד הראשונים היה לואיס' פרופ

 .שלהם הפתרון האפשרי והצביע על המודרני של המזרח התיכון ההיסטוריות

' פרופחזה , 1992בשנת  שפורסם", התיכוןמזרח הל עחשיבה מחדש " במאמרו

 ויבוא קיימותהמדינות ה של תהליך ההתפוררות יתחיל מזרח התיכוןב כי לואיס

 6."ותערבי-הפן"לרעיון של סוף 

ת מכך רגוח -מצרים) במזרח התיכוןרוב המדינות ": ו של פרופ' לואיסעתלד

של  תהליךל ותחשופ ןהולא מזמן  ווצראשר נ מלאכותיים מבניםהן  (ברור באופן

קיימת  לא ,של השלטון המרכזי משמעותית היחלשות במקרה של .ריסוק

מערכת ה עלבמשותף לשמור יכולה אשר  ,אמתית חברה אזרחית מדינות אלוב

דבר  כלמ החזקהמדינת הלאום ל נאמנות אומשותפת  זהות לאומית תחושה אמתית של אין ,הפוליטית
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, איבהכים, סכסו בתוהו ובוהו שלכאשר היא מוצאת עצמה  ...,מתפוררת המדינה ,זהכבמקרה . אחר

 ".ומפלגות נלחמות אזורים ,שבטים, כתות

על  תהמבוסס שלומחדשה מפה  לואיס פרופ' הציעשל המזרח התיכון המלאכותית  תוכתחליף לחלוק

 .בו המתגוררים םתושביהמאפיינים את ה דתייםהאתניים וה יסודותה

 

 של לא טבעיה מצבה לתיקוןבודד  ניסיון היתהי לאלואיס סור של פרופ הצעתו בהמשך, כפי שנראה

 על הרילשמהן ו ולתושבי הן תוצאות הרות אסון וטומן בחוב אשרו, במזרח התיכוןשנוצר  ענייניםה

 . בעולם שלוםה

מזכירת של  עיתונאיםהבמסיבת  2006יולי ב 21-ב הוצג שונה במקצתה" מזרח תיכון חדש" מושגה

בין ישראל  השנייה לבנון בתקופת מלחמת בתל אביב, ה רייססית, קונדוליאהאמריק המדינה

 ולדייו כתוצאה , כאשרלידההחבלי  תחילת אתלמעשה מייצג  רואים היום מה שאנחנו": לחיזבאללה

שאנו  מודעים לכך אנחנו צריכים להיותאו נעשה,  שאנחנו עושים כל מהיחד עם  ".חדשהתיכון המזרח ה"

  7."לישן חזורנלא , וזהה חדשהמזרח התיכון כיוון ל נעים

 מפהמאמר, ובו  יאהאמריקהצבאי  תב העתכ פרסם ,2006בחודש יוני , שבועות קודם לכןרק כמה 

יוכל  מזרח התיכוןה איך – םמידהגבולות " :הייתה שכותרתו ,פיטרס ראלף הקולונל שהוכנה על ידי

 באופן מוחלט. הוגנים מעולם לא היו בינלאומייםהגבולות ה": פיטרס הקולונל לדברי 8."טוב יותרראות ילה

 בתוכה את המכיל, דיםיפרמאו  מאחדיםהם ם אותש אלהמביאים ל הםש עוולה תדימלעומת זאת, 

 שלטון החוקבין , אכזריותל סובלנות, בין בין החירות לדיכוי ההבדלזהו  לעתים קרובות .עצוםההבדל ה

 . מלחמה לשלוםבין  ואפילו טרורל
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 אותןש. הגבולות, ובמזרח התיכון באפריקה חלוקהה קווי היו ביותר בלתי הוגניםההשרירותיים והגבולות 

 בלבד, אינטרסים שלהםמתוך  שלהם עצמם( הגבולותאת  ייצבו)שסבלו רבות כאשר  אירופיםה שרטטו

לא הגבולות הו .מקומיים תושבים ונילמותם של מילי להיות הגורם ממשיכים ,מדינות אפריקהל שנקבעו

ניתן אשר מ יותר בעיותל והביא ,בהתאמה צ'רצ'יל ו שלאמרתן, אם נשתמש בבמזרח התיכו צודקים

כה  מבלי לבצע שינויים תשומת הלב,ללא  יישארוהמוצגים כאן  אלההלות וגבה אם ...במקום אחד לחוות

  ".שלו יותר מזרח התיכוןהאת  הראנלא לעולם  יאז ,וקיצוניים גדולים

של המזרח  הבעיות פתור אתי ,במפה שלו בא לידי ביטוי כפי שזה, גבולותה ינויש טוען כי פיטרס קולונל

 דתי שלהו להרכב האתני בהתאם הגבולות לשנות את מציע הואבאופן יסודי.  המודרני התיכון

"על  בוחשל שמסרביםלאלה ובאשר "הרבה יותר.  יציבהתיכון מצב  מזרחב ובכך ליצור האוכלוסייה

להם  ריזכהכדאי ל .ו זההזו ,את הגבולות לא ניתן לשנות כי ניםעטוו" לא יעלה על הדעתמשהו ש

, אותו הדבר ונשאר מעולם לא גבולותהלהשתנות.  וחדל מעולם לא ותהגבול שניםבשבמשך מאות 

 נציגיםהושגרירים שהמה כ) עכשיו אפילו משתנים, לקווקזועד  קוסובו דרך מקונגו, החל רבים גבולות

 אחד , ועוד סוד קטןאה (.כנפיהם ברק שלב דקמהתל בהעדיפם את עיניהם להסיט נסוי מיוחדיםה

  ".עובד אתניהטיהור הה: שנ 5000היסטוריה בת  של מלוכלך אחרו

 

לקח בחשבון את  פיטרס, הקולונל שהוצעה על ידי בהתאם לתכנית במזרח התיכון, גבולות שינוי של

, טורקיה מעצמות אזוריות: שלוש משטחי של חלק גדול של והעברתו מדינות לשלוש עיראק חלוקת

 .חדשות מדינות עצמאיות של מספר הסעודית, לטובתן וערב איראן
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 תפותר מת. היאמלהיות מושל הרחוק עדייןשלו  ההצעהבעצמו,  פיטרס הקולונל פי שמצייןכ, עם זאת

כמו , גדוליםה עמיםה של עצמיתהלהגדרה  של הזכות ביותר ההפרות הקשותהבעיות שנוצרו עקב  את

 . שיעיםה ערביםהו באלוצ'ים, ההאזרים, הכורדים

 על ידי הענקת פיצוי בשטח:ן תקל היהניתן יאף פעם לא  אחדפשע " ,פיטרס מודה הקולונלש כפי ,אך

 לחזור אפשריבלתי כבר היום  ."הגוססת מאנית'האימפריה העות שבוצע על ידי רצח העם הארמני

בשנת " סוור אמנת"של הכנת נוסח ב ,וודרו וילסון ,ארה"ב נשיא על ידי שהוצעו ארמניה של לגבולות

 המקודש אררט כולל ההר, שלה המערבי מהשטח רק חלק ארמניהל להחזירמציע  פיטרס . קולונל1920

 .1920 נתשבטורקית -הארמנית במלחמה טורקיה כבש על ידישנ של הארמנים,

 

 לגבולות בהתאם, לשעבר מאניתוהאימפריה העות של שינוי גבולותיהכללה  "הסכם סוור" טיוטת

 בנוסף להרחבתפיקו, -להסכם סייקס בהתאם. אתניותהקבוצות ל שהמאוכלסים על ידי ריכוזים אזורים ה

 ,לשלטון של יוון יווניםה על ידי יםשבוימה באסיה הקטנהשטחים של ה ןומסירת ארמניה שטחה של

 החלקב ובריטניה צרפת של חסותהת ומדינ להקמתן של בנוסף של כורדיסטן ההקמתל ההצעה תההועל

 . לשעבר מאנית'האימפריה העות הדרומי של

 מערב כל את הטורקיםכבשו  ארמניהל טורקיהובין  יווןל טורקיה איבה ביןהמפעולות  כתוצאה, עם זאת

 לחוף הים השחור תושיגנאת ה בכך איבדה ארמניה. אסיה קטנה של היווני החלק כלאת ו ארמניה
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לעצמאותה  קץ מעשה, הגיעהלבכך,  .הרוסי הצבא על ידי 1920בתחילת דצמבר נכבש  ה הנותרחלקו

 . עם התפרקותה של ברה"ממאוחר יותר, שנה  70שחודשה רק  ארמניה שלהראשונה הרפובליקה  של

 בוצעו ,נאנסן טיוףיפר המפורסם הקטבים חוקר של בתיווכוו ,יווןל טורקיה בין הסכם השלום על פי תנאי

 מיליון 1.1 ועבראליה הוו את יוון טורקיםאלף  400עזבו  םבמסגרתש המדינותשתי  בין חילופי אוכלוסין

 נסןאנ פריטיוףטורקיה. ל יוון בין שלום נשמר מצב של ,שנים 92 כבר מאז, 9., תושבי אסיה הקטנהיוונים

 על מאמצי התיווך שלו. לשלוםבפרס נובל  זכה

 

מדובר באי קפריסין  .בין שתי המדינות שלוםה מהווה איום על עדייןו שנוי במחלוקת אחד נותר שטח רק

עבר לשליטתה של , 1923 בשנת לוזאןב טורקיהו בין בריטניהשנחתם  הסכם השלום על פי תנאיש

 ורתוויש תנאיב להישאר לחיות באיו יכל םהם. טורקיהתושבים הכל בריטניה הגדולה וממנו לא הועברו 

לממש את  ורבישס םטורקיאותם ה 10.אזרחות בריטית קבלהיו זכאים ליאז ו תטורקיה אזרחותהעל 

הסכם החתימה על  ממועד יםתישנ לאחר תום חודשים 12בתוך  קפריסיןאת  לעזוב ויבוחהזאת  ותהזכ

 .בלוזאן השלום

כפיצוי על  יוון לשלטונה של ה של קפריסיןעברתה, במקום באי הטורקי מהמיעוט חלק השארתעל ידי 

. נוסף עתידי טורקי-יווני לעימות התנאים המוקדמיםאת  הבריטים יצרוקטנה היוונית, האסיה  של האובדן

ביולי  לקפריסין טורקיתה פלישהל הובילה הבריטים של הזאת החלטההלאחר מכן, שנים  51 ואכן,

 צעו טיהור אתנייבם טורקיה . הכובשיםטורקיוה יווניה – לשני חלקים האי פקטו של דה ותחלוקו 1974

 .טורקיהמ במקומם מתיישבים ויישבו הצפוני של האי בחלק יוונים של

  דתי של האוכלוסייה של המזרח התיכון רבתיהאתני וההרכב ה

חלקית ועצמם  אינטרסים שלב בעיקר בהתחשב וצרפת בריטניה נוצר על ידי ישןהתיכון המזרח ה

ם. הסוני ערביםה – אוכלוסייה המקומיתב רבותה דתיותההאתניות ו אחת מהקבוצות רק של באינטרסים

כלל מ רבעכ רק היא מהווה בהמשך, כפי שנראהאך,  ,ביותרהגדולה  באמת היא התושביםקבוצה זו של 

-ים כנמו הערבים .מזרח התיכון רבתיב הקיימות מדינות 19-בהגרים נפש  מיליון 625-כבת  האוכלוסייה

 11.מדינות אלו שלהאוכלוסייה כלל מ %32 אונפש,  מיליון 197

נפש,  מיליון 431-מונים כ ונים. סושיעים סונים, מוסלמיםמ מורכבת של המזרח התיכון רוב האוכלוסייה

כלל מ 24.7% מונים סוניםהערבים ה ,מתוכם. של המזרח התיכון מכלל האוכלוסייה 68.8% או

הם  מהערבים הסונים מחציתבמזרח התיכון.  הסוניםכלל מ 35.8 %מהוויםו במזרח התיכון האוכלוסייה

 . םאד נימיליון ב 76.5 – מצרים אזרחי

 מיליון 65 גרים בטורקיה .בפקיסטן חיים ,שפנ מיליון 170-יותר מ, הסוניםהמספר הגדול ביותר של 

 מיליון 23, בערב הסעודית חיים ,ערבים בעיקר, סונים מיליון 24 .כורדיםחלקם ו םטורקיחלקם , סונים

 יליוןמ 12.7-כ ,םכורדיחלקם ערבים וחלקם  סונים, מיליון 13 חיים בסוריה .בתימן מיליון 17-ובאפגניסטן 

, באיחוד האמירויות. ירדןב סונים גרים ערבים מיליון 6.4-ו ,בעיראק , גריםוכורדים ערביםסונים, גם כן 

-, ווברשות הפלסטיניתבישראל גרים סונים יליון מ 4.6-כ, סונים מיליון 4.9 לוהכסך ב חיים ובחריין קטאר

  .בלבנוןגרים  סונים יליוןמ 1.4



 

12 

 

כלל מ 27.7%-ו במזרח התיכון מכלל האוכלוסייה 6.8% שהם נפש, מיליון 43-ים כנמו שיעיםה ערביםה

 –נפש, הם אזרחי איראן  מיליון 69-, כשיעיםההמספר הגדול ביותר של רבתי.  במזרח התיכון השיעים

 18.9-כ א ביתם שליה פקיסטןיליון נפש, ומ 21.5-כ יםנמו עיראקיםה שיעיםה .וערבים אזרים, פרסים

שיעים,  מיליון 9, בטורקיה מתגוררים ,שיעיםלקרובים שנחשבים  עלאווים מיליון 11.5עוד  .שיעים מיליון

 מיליון 5.4, באזרבייג'ןשיעים אזרים חיים  מיליון 6.4, בתימן חות'י, גרים-בני השבטים של אל

. בירדן מיליון 1.3-ובלבנון יליון מ 2.2, בסוריה עלאווים מיליון 2.9, הסעודית בערב יליוןמ 3, באפגניסטן

  .שיעים מיליון 1.7 סך של גרים ובחריין קטאר, באיחוד האמירויות

המספר  .נוצרים מיליון 22-כ נפש, מתוכם מיליון 40-כ מונה מזרח התיכוןב מוסלמית הלאהאוכלוסייה 

 1.6, בפקיסטן נוצרים מיליון 7-, כבמצרים מתגוררים ,קופטים מיליון 8.7-כ ,נוצריםההגדול ביותר של 

עשרות  כמהו ישראל של הם אזרחיםיהודים  מיליון 6.2 .בלבנוןיליון מ 1.7 -ו בסוריה גרים נוצרים מיליון

  .איראןבו הטורקיב מתגורריםיהודים  אלפי

העם הגדול  .צבעוניו ססגוניפרסי  שטיח מזכיר מזרח התיכון רבתיב האוכלוסייהההרכב האתני של 

מיליון  85.2 – ימצרה הוא העםהעם השני בגודלו  מיליון נפש. 87.7 ונההמ ,ג'אביפונה הוא העםביותר 

 43.5 – הפשטוניםמיליון נפש,  45.2 – פרסיםמיליון נפש, ה 58.3 – הטורקים :באים הםאחרי נפש.

מיליון,  16.4 –רייקים הס מיליון, 22.6 – האזרים ,מיליון 27.7 – םהסינדי מיליון, 28.4 – כורדיםמיליון, ה

 .מיליון נפש 6.2 –יהודים המיליון ו 7.7 –טג'יקים המיליון,  9.7 - באלוצ'יםה ,מיליון 14.9 -ג'רים המוה

 מיליון נפש נוספים. 36-יותר, מונים יחדיו כאחרים, קטנים העמים ה
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 :(במיליוני נפש)מזרח התיכון רבתי את העמים המאכלסים הפריסת 

  154.3 – הערבים סונים

 (,76.5 –צרים במ)

 ,42.6 – שיעים ערבים

  ,87.7 – נג'אביםופ

 ,58.3 – טורקים

 ,45.2 – פרסים

  ,43.5 – פשטונים

 ,28.4 – כורדים

  ,7.7 – םסינדי

 ,22.6 – םאזרי

 ,16.4 –סרייקים 

 ,14.9 – רים'הגומ

 ,9.7 –צ'ים אלוב

 ,7.7 – טג'יקים

 ,6.2 - יהודים

 ,4.6 -ם לורי

 ,2.6 – אוזבקים

 ,2.3 – כוזרים

 ,1.9 –טורקמנים 

 ,1.6 – צ'רקסים

 ,1.5 – ינדיםה

  ,1.2 – אשורים

  ,1.1 –איימקים 

 ,1.0 – רוזיםד

 .נפש מיליון 18-כ – עמים אחרים
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 הנוכחי ומצבםהיסטוריה של חלק מהמדינות במזרח התיכון 

ל חלוקה ע נותשרעיו ביןלה במזרח התיכון, אפשר אחר מדינה מדינה קורסת נועינימול  כעת, כאשר

 פרשנים פוליטיים כמה ים שלמקרי יםאינטלקטואלי יםתרגילרק  לא היו של המדינות הגבולות מחדש של

 הבנה מעמיקה של מבוססים על רעיונות אלו ת.ארצות הברי המטה הכללי של של וקצינים בדימוס

 שלם והשורשי של הכרה טובה על, במזרח התיכון המתרחשים טווח כיהיסטוריים ארו תהליכים

מדינות מה כמה וצרנואיך  מדל, נאת ההצעות האלה די להבין. כלתהליכים הללו אפשריותהההשלכות 

  .במזרח התיכון

 .פחות או יותר ,מזמןמיוצבים  וגבולות שורשים היסטוריים עמוקיםישנם  ואיראן מדינות כמו מצריםל

 בהנהגתו של במלחמה עקובה מדם ,הצליחה, מאנית'העות קריסתה של האימפריה לאחר, ורקיהט

תוצאה ה .הקהילה הבינלאומית על ידי יםהמוכרים, חדשה ועל גבולותיה העצמאות עללהגן  ,אטאטורק

. ממלכת ערב הסעודית של העצמאות שיקום התהי העות'מאנית קריסתה של האימפריה של הנוספת

 ערב למלך הוכתר 1932שנת בר שא ,אבן סעוד עזיז עבד אל של ויכיבושמ כתוצאה וצבהו גבולותיה

  ת.סעודיה

 חברותה מדינות .לאומית להגדרה עצמית םעל זכותשל היהודים  ממאבקם הקשה תוצאהקמה כ ישראל

 היהודי להקים מחדש את של העם הכירו בזכותו ,אותו ףשהחלי האו"ם גם ולאחר מכן, בחבר הלאומים

 מאנית,'העותהאימפריה  ה שלחלוקת , בזמןזאתכדי לעשות  .ושל אבותי ההיסטורית על האדמה ומדינת

 נקבעו יהגבולותו פלשתינה, –הקדומה  של האימפריה הרומית המחוז שםניתן  לה ,טריטוריה הוקצתה

של  הקמתו קידום – ושמטרת חבר הלאומים של קיבלה מנדט בריטניה. חבר הלאומים של ותהחלטב

 בפלשתינה.  יהודי בית לאומי

 של השטח רובאת  וניתקושל המנדט  את תנאיו הפרו המנדט הבריטי רשויות מהר מאוד ,עם זאת

. בראש הישות המלאכותית "עבר הירדן"שם ה תחת ערביותהות האמיראת  הב כדי ליצורפלשתינה 

ם, אשר גורש טורקיהחדשה הועמד אמיר עבדאללה ההאשמי, בן בריתם של הבריטים במלחמתם נגד ה

בשנת  על ידי אבן סעוד.י ערבחצי האי הבערים הקדושות למוסלמים מכה ומדינה ן החיג'ז וממנחלתו 

ספר ה" שנקראסמך מ סמהרפהלכה רחוק יותר מתנאי המנדט של חבר העמים ו ממשלת בריטניה 1939

להקמת  למחויבותה ביחס מדיניות בריטית של עקרונותמחדש  קבעונ בוש ,של לורד פאספילד "לבןה

 . יהודיה בית הלאומיה

תזכה פלשתינה בהצהרת הכוונות הזאת נקבע, כי בריטניה איננה שואפת ליצור מדינה יהודית וש

ועל זכותם לרכישת קרקעות בה.  פלשתינה. הוטלו מגבלות על ההגירה יהודית ל1949לעצמאות בשנת 

 50-לא יותר מ שללפלשתינה עלייתם  היא תאפשר הבאות השנים 5-ב החליטה כיהממשלה הבריטית 

, יםיהגרמנ על ידי השלטונות רדיפת היהודיםבו באירופהשנוצר  בהתחשב במצב. אמנם, אלף יהודים

 5נה באותן ישתלפל להגר נוספים פליטים יהודים אלף 25-ל לאפשר םהסכיהואילה ל ממשלת בריטניה

 הגירה היהודית האפשרות של את,זהתקופה האחרי ב"ספר הלבן".  שנקבעו על ידההשנים הקרובות 

 1939"הספר הלבן" של שנת  12.םם הערביתושביה של ...הגהההנ עם מתואמת הייתה אמורה להיות

סופי של הפתרון ל" הנאצית תכניתעקיף ל באופןסייעו של שלטונות הבריטיים בעקבותיו,  פעולותו

 ".היהודית השאלה
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המנדט  נגד רשויות מרו ממאבק ארוך כתוצאה עצמית לאומית הגדרהלמימוש זכותו ל זכהעם היהודי ה

ביחס לתכנית החלוקה  היהודית גבולותיה של המדינהות. הערבי ותנאצי-הפרו כנופיותהו הבריטי

 של התוקפנות להדוף את כההייתה צרי ישראל, שלה הכרזת העצמאות מיד לאחר כיספר הלבן ולהצעת 

 ,התוקפנות הערביתכפי שנחשף לאחרונה, ה. לטריטוריה של ופלשש ערביות שבע מדינות של הצבאות

מודיעין ה של ודודיעבו תוה בהשראהחל ,במטרה המוצהרת להשמיד את המדינה יהודית שזה עתה קמה

מלחמת העצמאות, מלחמת  – שבשנותיה הראשונות של מדינת ישראל ההגנהבמלחמות  13 14.יבריטה

וביססה את  וירדן סוריה ,מצרים של הצבאות החזקים הביסה את ישראל –סיני ומלחמת ששת הימים 

  .הבריטי לשעבר המנדט של ושטחב התשליט

 יעל יד באופן מלאכותי ווצרנ, באפריקה רבות כמו גם מדינות, במזרח התיכון אחרותה כל המדינות

 שורטטו ומדינות אל שלהגבולות  .מלחמת העולם הראשונה לאחר בעיקר ,קולוניאלייםה פקידיםה

בהמשך בעזרת מספר . נבחן ואיטליה צרפת, בריטניה ממשלותעל ידי  וגדרוהש לאינטרסים בהתאם

התיכון רבתי  התפתחויות במזרח .עד השנים האחרונות המדינות הללומ הגיעו כמה להיכן ותדוגמא

 .לכל העולם עלולות להיות גורליות ןותוצאותיההעובר על האזור כולו  רב העוצמה לצונאמי ותדומ

 סוריה 

העניק חבר הלאומים לצרפת ולבריטניה את המנדט למשול בשטחים לאחר מלחמת העולם הראשונה 

פנים המאנית לשעבר. הרכב האוכלוסייה באזורים אלה הוא פסיפס רב 'הדרומיים של האימפריה העות

 ות של השלטוןשל שבטים ועמים שהיו במשך מאות בשנים תחת השליטה הרופסת של הרשויות המרכזי

 . עות'מאניה

 



 

16 

 

 דתי שלהו בהרכב האתני בהתחשבהמנדט שלה  שטחי את , חילקה צרפת1920בשנת , בתחילה

. בנוסף דמשקמדינת חלב ו מדינתת, העלאווי המדינה, רבתי לבנון: מדינות נפרדות לארבעהאוכלוסייה 

 15.אלכסנדרטה )חבל( וסנג'קדרוז -ג'בל אל ,הדרוזית המדינה אתגם צרפת  היצר 1921בשנת לכך, 

 

 להגדרה עצמית הזכות במתן הקצר הניסוי לסיים את צרפת בחרה 1922 בשנת כבר עם זאת,

 שלה הטריטוריה של המנדט של ריכוזצעד ראשון לקראת מקומיים. ב ואוטונומיה למיעוטים האתניים

 הפדרציה השם ניתןלה שלמדינה אחת,  חלב ודמשקמדינות איחדה צרפת את  שלטון הקולוניאליתחת ה

חבל אלקסנדרטה סופח גם כן למנדט הצרפתי על  .סוריה למדינתהזה  השםשונה  1925הסורית. בשנת 

 סוריה אך קיבל מעמד מנהלי נפרד הקשור גם לטורקיה.

 לבסוף נכללולאחר דיכוי המרד של הדרוזים,  ,דרוז-ג'בל אל ת וגםהעלאווי גם המדינה 1936בשנת 

בעיקר  מאוישים היואשר  ,Troupes du Levant, בלבנט הצרפתי הצבא יחידות מוהוק בשטחה. בסוריה

 16.כורדיםהו דרוזים, הצ'רקסים, ההעלאווים :לאומייםהמיעוטים השל  נציגיהם על ידי

 םארבני  ,ילידי המקוםמורכב מ היה הלבנוניתוב האוכלוסייה . רכמדינה עצמאית נשמרה לבנון רק

מוסלמים  םערבישאיננו נוצרי, של  משמעותי מיעוט נכלל בה, בניגוד לדעתו ורצונו, גםאבל ים, צרונה

רם, אבני  – הנוצרים בין במיוחדיציב כוחות לא  מאזן בלבנוןנוצר  ,כתוצאה מכך, במרוצת הזמן .בעיקר

 המפלגה מתונהמשתייך ל ,האחד השיעים:של  פלגיםשני ו םסוני, הדרוזיםהלבין , ארמנים וערבים

  ".חיזבאללה" ,"אלוהיםה של הקנאית של "מפלגה אסלאמיתה תנועהשייך ל –והשני  ,"עמל" ,יחסית

 סנג'ק של ושטח לשליטתה את רילהחז בדרישה לצרפת פנתה טורקיהדבר נוסף:  הקר 1936 שנתב

הלאומים  המליץ חבר 1937 בחודש מאי. טורקי ונה ואוכלוסיית הרוב המכריע שלבטענה ש אלכסנדרטה

 ,עם זאת. ענייני החוץב סוריההכפוף ל ,מפורז אוטונומיאלכסנדרטה כחבל  סנג'קמעמדו של  על המשך
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 שםהתחת  מדינה עצמאיתכ על ידי צרפת הוכר אלכסנדרטה, סנג'ק טורקיה תחת לחץ של, 1938בשנת 

  .ייאטה

חתמה על , הנאצית גרמניה שלצבאי  לציר טורקיה של הצטרפותהאת  מנועבניסיון ל ,צרפת 1939ביוני 

 .לטורקיה ייאטה מדינת לופה שרילצ הסכימה כמחווה של רצון טובעם טורקיה ו עזרה הדדית של החוזה

 לסנג'ק איסקנדרון. הפעםשם האזור שונה שוב, 

אלף  14ם של העברת הייתה על ידי הטורקים סנג'ק אלכסנדרטה של הסיפוח של ותתוצאאחת ה

של מוסא דאג  מהאזור פליטים היוכבר  םארמנירבים מה. טורקיהלגבולות החדשים של  מחוץ םארמני

 על כך ושעמד, הטורקים תפי דרישל .1915 בשנתביצעו הטורקים ש הארמני עםהוניצולי רצח 

 הבקעה לעמק הצרפתים אותם והעביר, טורקי-סוריהמהגבול  הרחקמחדש  תיישבוי שהארמנים

  17.בלבנון

 תפסנ בסוריה השלטון 1949בשנת . לרפובליקה עצמאית שהפכה ,סוריה את צרפתעזבה  1946בשנת 

ם, עלאוויעל ידי קצינים  בעיקר מאוישיםהיו  תפקידי הפיקוד שבו רוב ,הצבא הסורימפקדי  על ידי

במנגנון הצבא ו בפיקודו של לשלוט הלאה המשיכו העלאווים .בלבנט הצרפתי בצבאעוד  ששירתו

 המפלגה הדיקטטורה של ה שלתעזרשל המדינה ב אחדותה תוך שמירה על ,סוריה י שלממשלתה

 1947.18ת בשנ ההוקמש ,(בערבית "תחייהה") "'הבעת" ,הסוציאליסטית יתנהלאומ ערבית-פאןה

 ובהענף ש ,שלה בחקלאות החמור במים כתוצאה מהמשבר בעיקר, הסורית הכלכלהריסתה של ק

 ה המהומותמהרעד  במדינה. חברתיתהתסיסה ה לתחילת דחפה, במדינה הרוב הסוני אוכלוסיית עוסקת

 . , הנמשכת עד לימים אלוודתי על בסיס אתני מלא באופן למלחמת אזרחים והפכ

 כמעט, השונים םמיהצדדים הלוחשל השטחים בשליטתם  של תהנוכחיהפריסה  מפה המראה אתה

 באשר ממשלתו של. אתניים ודתיים לפי קווים התפלגות האוכלוסייה המפה של עם עולה בקנה אחד

 יעוטיםהמ . בנידרוזיםהנוצרים ו, ההעלאווים ם גריםהבש העיקרייםבתחומים  שליטתהעל  שומרת אסד

הרוב של  קנאיםה יםאסלאמיפלגים הה של בפני האיום הרצחני מחשש באסד לתמוך יםמשיכמ אלהה

  .הסוני

 ,הראשונה שלהם המדינה שבו הייתה קיימת השטח על שליטה מלאה שומרים תחת העלאווים ,למעשה

מבוצר כהלכה  אזור זה .הצרפתי המנדט על ידי רשויות המאה שעברהשל  בשנות העשרים חוסלהש

הצבא  של העליון כן שדרת הפיקודו ביותר יעילה החלק בהתחשב בעובדה כי להיות מוגן היטב ויכול

 ם. עלאוויעל ידי  בעיקר מאוישים הסורי

היא ביתם  אשר, טורקיה יכולים לזכות בתמיכתה של הכרזת עצמאות מחודשת, העלאווים במקרה של

, רא"ל בני גנץ, הקודם ישראלי. כפי שהודיע הרמטכ"ל הישראל של... תכן גםיעלאווים, וי מיליון 10-כ של

כוחות של הסונים האסד וניצחון  נפילת משטרו של במקרה של ישראל מודאגת מגורלם של העלאווים

 19.הקיצונים
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, הסונים האסלאמיים הקיצוניים של איוםהנמצאת תחת  ,תהעלאוויזו כמו  ,בסוריההאוכלוסייה הנוצרית 

הנוצרים  עבורהפתרון האפשרי . מקרה של קריסה סופית של המדינה הסוריתב, ברצח עם שגובל

יש  עדיין נוצריםל שבו, ללבנון חיבורו של השטח בו מרוכז רוב האוכלוסייה שלהם עשוי להיות םהסורי

  מבוטלים.לא  כוחות מזויניםכולל  ,מעמד חזק

הבא  איוםהמ ששהחו מיעוט נוסףדרוזים, הגרים  ,הגובל עם ישראל וממלכת ירדן ,בדרומה של סוריה

 ך,דאיומ, מזוינת על ניטרליות , לשמוראגיסד חמ ,יםנסמ םדרוזיהסונים. ה הגורמים האסלאמייםמ

למרכיביה  סוריה ותה שלגוהתפל אסד ו שלנפילת משטר במקרה של .בצבא הסורי לשרת כיםמשימ

  .דרוז-אל ג'בל - מדינתםאת  דשחהקים מל תסויכולים לנ, העלאווים כמוהדרוזים, הטבעיים, 

על ידי יגאל אלון בפנייתו לראש לראשונה הועלה להקים מחדש מדינת הדרוזים בדרום סוריה הרעיון 

הרכס לון הציע לא לעצור על קו אלקראת סופה של מלחמת ששת הימים.  ממשלת ישראל לוי אשכול

דרוז ולסייע לדרוזים -לכבוש את אזור ג'בל אל תוך כדי הקרבות, אלא להמשיך מזרחה, אליו הגיע צה"לש

 לחדש את מדינתם. 

כי "מדינה דרוזית בדרום סוריה תהווה מעין מדינת חיץ בין סוריה, ירדן  ,אלון כתבבמכתבו לאשכול 

וישראל. תוצע למדינה הדרוזית ברית הגנה הדדית עם ישראל, על כל הכרוך בכך, מתוך הנחה 

ממשלתו של  לא התקבלה על ידיהצעתו  20.שהמדינה הדרוזית תכיר באחיזתנו הקבועה ברמת הגולן"

 אשכול.

משלהם  כוחות מזויניםם יהקל יהיו מסוגלים ות יחסיתקלב הם, והצבאיות יכויותיהםבא ידועים םהדרוזי

 מיליציהמה לוחמיםו ,צבא הסוריב המשרתים כעת , בני העדה הדרוזית,חיילים חזקים מספיק תוך גיוס

 יכול חיל האוויר הישראלי .ישראל של בתמיכה . סביר להניח כי מדינת הדרוזים תזכהבלבנון יתדרוזה
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נתן וממשיך לתת באופן  ה שהואזמ ,יותראף ואולי  ,לא פחות תדרוזי מדינה לעצמאותה של ערב להיות

  .ירדן של ההאשמית של הממלכה לביטחונה לא רשמי

בני עמם  עםברצף טריטוריאלי  ובכך התחברוהצליחו להשתלט על צפון המזרח של סוריה  הכורדים

סונים הקיצונים שהכריזו השל  כוחותיהםבהתנגשות עם  .בצפון עיראק פקטו דה תעצמאיהכורדיסטן ב

ייתה ה םייהכורדכוחות ההתברר כי הכשרתם הצבאית של אסלמית בסוריה ועיראק,  ליפות'על הקמת ח

 .אמריקאיםה מדריכיםבעזרת ה ואימוניםשעברו הדרכה  יעיראקצבא השל ה ידותחזו של הימטובה יותר 

 האסלאמית של המדינה חותיהוכ את להדוף הצליחו הכורדיםחיל האוויר האמריקאי,  של בתמיכתו

 21.טורקיה על הגבול עם הממוקמת סוריה בצפון הכורדית של המובלעת מרכזה ,קובני מהעיר

נוצרה אפשרות להיווצרות של לפחות  ,הצרפתים על ידי באופן מלאכותי סוריה המאוחדת במקוםך, כ

להם  שמבטיחיםמוצקים  וטריטוריאליים אתנייםממדינות אלו יש יסודות  תל אחלכמדינות חדשות.  ארבע

 .המאוחדת סוריהל ה שהיהזמטוב יותר  רבהיציב ה קיום

  עיראק

 חלוקתהלגבי  שהושגו המעצמות הגדולות ההסכמים בין במסגרת סוריה יצירתל כפי שפעלו הצרפתים

בראש . 1920בשנת  עיראק ממלכתאת  םיצירתב םבריטיגם ה פעלו ,מאנית'של האימפריה העות

  .המיעוט הסוניהמייצג את  ,ההאשמיהראשון  מלך פייסלההמדינה החדשה בחסות הבריטית הוכתר 

האוכלוסייה הלאומי, האתני והדתי של הרכב ה המאפיינים אתמכלול הגורמים  בחשבון לא נלקחגם כאן 

 לניגודיהמקומית שעלולים היו להביא לבעיות עתידיות חמורות ביותר. לא התייחסו ברצינות מספקת 

בין  מתוחיםהיחסים האת , לא לקחו בחשבון כורדיםלבין ה הערבים הקיימים בין האינטרסים הלאומיים

 לא. מצד שני םאשורי נוצריםו ,מצד אחד םוטורקמני כורדים ,ערבים – המוסלמים :ותות השונדתהבני 

  .סונים לשיעים שנה בין 1400-כבת  יוקדת איבהל גםהתייחסו 

 של הדיקטטורי של המשטר לאחר נפילתו כמעט מיד מאוחדת התרחשה כמדינה עיראקקריסתה של 

 בריטי-אמריקאיה. הכיבוש "הבעת" ,סוציאליסטית-הלאומנית ערבית-הפן מפלגתה של יעיראקה הסניף

 ויצר מראית עין של לחמים זה בזההנ למרכיבים הסופית תהליך התפוררותה עיכב את המדינה של

  עיראק. שלמות טריטוריאלית של

המרכז  תכנית לחלוקתה של עיראק, אשר פותחה על ידי פרסם Hyurriet הטורקי העיתון ,2002בשנת 

וסגן שר דיק צ'ייני,  ,ארצות הברית סגן נשיא ביוזמתו של ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים האמריקאי

 המאוכלס על ידי המיעוט הסוני, על פי תכנית זו, אזור מרכז עיראק,. פול וולפוביץ האמריקאי הביטחון

 אשמית המאוחדתהירדן. בראש המדינה החדשה, הממלכה ה היה להיות משולב בתוך ממלכת אמור

עיראק  מערב של-ובצפוןאזורים בצפון  .השניעבדאללה  ,מלך ירדן עמון, אמור היה לעמודרבת  שבירתה

 חלקים של כורדיסטן. מוכרזים כמדינה עצמאיתאמורים להיות הכורדים, היו  על ידי בעיקר מיושבים

   22.כווית להתאחד עםצריכים  היו שיעים, מוסלמים חיים בעיקר בהםשהמדינה  דרומיים של
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עיראק... אי אפשר לבנות שלום  על פירוקה שלעל הדעת:  הלא יעלמשהו שאנחנו צריכים לחשוב על "
סימפטומים של אסטרטגיה שפשטה את  הם גם זה וגם זהתקוות שלא התגשמו. בח וובר קיימא בכ

, ולכן, לא ניתן לדון לות על הכמקובלהההנחה המוטעית  נמצאת הזאתאסטרטגיה הבסיס של ב הרגל.
אק צריכה להישאר בלתי ניתנת להריסה... הגיע הזמן , כלומר, ששלמותה הטריטוריאלית של עירהב

זמן הבלתי נמנעת. זה הלא מאוחר מדי לעצור את מלחמת אזרחים כל עוד לבטל את הטאבו הזה 
שינויים במפה )פוליטית( שהוכנה ל לשקול את האפשרויותלא יעלה על הדעת: משהו שלחשוב על 

הלגיטימיות את  הא חסריאנכרוניזם. כישות מדינית הא יהיום עיראק ה .שנים 80בחיפזון לפני 
לנוחיותם של אלה שיישבו  ההומצאהיא אחרות, ההיגיון. כמו מושבות את הריאליזם וה את ,ההיסטורית

(, יועץ כלכלי ראשי לשעבר לאמיר של Fakhri Shehabכתב פח'רי שהאב ) - "הב יםשחיאלו ולא לאותה 
  2005.23ר באוקטוב The Independentכווית, במאמר שפורסם על ידי העיתון הבריטי 

הפיכת לחדשה  מפורטתתכנית , ארצות הברית של הנוכחי סגן הנשיא, ביידן הסנטור הציג 2006במאי 

מדיניות ללשעבר  יועץ, גלב לסלי בסיוע שהוכנה ,התכנית. מבוזרעם שלטון  פדרלית עיראק למדינה

 שאומצה, העיראקית החוקה על פילמימוש תכנית זו  קרא, קרטר ו של הנשיאבתקופת ממשל חוץה

 . 2005בשנת 

דרום ב םהשיעי ,צפוןהכורדים ב :לשלושה אזורים צריכה להיות מחולקתהייתה  עיראק ,על פי תכנית זו

את  צע להקיםוה בהש, בגדד ,עיראק הבירה שלעיר  את ללוכאזור הסוני ה. מדינהה במרכז םוהסוני

 .המדינה ותגבול ביטחוןנפט ועל  מהייצור והמכירה של הכנסות חלוקתהממונה על  הממשלה הפדרלית
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בחודש דצמבר  שהוגשו בהמלצותיההזהירה  עיראק לחקר ארה"ב של הסנאט של תתימפלג-דוה עדהוהו

כוחות  של קריסה, אוכלוסייהשל ה תמאסיביתנועה  יכולה לעוררפונקציונלית ה החלוקה כי ,2006

 ותחמוש יותמיליצ בצעשעלולים ל םייאתנ יםטיהור של וסכנה יםשבריריה הביטחון העיראקיים

כבר  בעיראק והקבוצות האתניות האחרות נכשלו האפשרויות כל כי ,טען ביידןסנטור ה ךא .נהתחזקתש

 . ותגולפמממילא 

 כפי שכתב ,עם זאת 24.הסנאט של ארצות הברית של תוכיתמזכתה ל ביידן תכניתו של 2007בספטמבר 

הפדרציה( את  )במקום קבלשנ הרבה יותר סביר...": צ'רלס קראוטהאמר ,מפורסםאמריקאי  בעל טור

 25."הטריטוריאלית החלוקה

 

בספטמבר  וושינגטון פוסט בעיתוןשפורסם  עיראק", שלפילוג " במאמר שכותרתו הובעהדעה דומה 

 זהה . והפילוגעיראק שלזהו פילוג  מה שקורה – הנוספת את המציאות הבינה טרםוושינגטון "... :2007

גיאוגרפית החלוקה ה זה לא – מה שקורה היום... בימינו בעיראקאחר  כמו כל דבר – למטהמ עבצמת

 לאומית אוזהות תודעה ו הםשיש ל שבטיםו ותקהיל ים על ידיוצרנ בולות, הגהיוםקולוניאלי... ה בסגנון

את זיותר.  חזקים ועמידיםלחדשים ה והסדרים התכניות הופך את מודעות עצמית וג זה של. סאחרת

 וזה. שהפלנו מסוכנתהו הפראית מהדיקטטורה יותר טוב אבל זה הרבה, התוצאה הטובה ביותר איננה

 פילוגה של של תהליךבכך ל אפשרנו, עזובנו כנודר תחצימבוותר נאם  שיכול לקרות ממה טוב לאין שיעור

 26.י"נורא כאוסל הפוךל עיראק



 

22 

 

ולהקים  עיראק אחדותה של לשמר את בריטי-אמריקאיה ניסיוןהאלה הפכו לנבואה שהתגשמה.  יםמיל

 ארצות הברית נסיגת כוחות מיד לאחר נכשל מערבהמדינות ב םקייש זהמו כ דמוקרטי משטרבה 

 כוהפ צ'רלס קראוטהאמרושל  סנטורים האמריקאיםשל ה תחזיותה .ים מעיראקהמערבי ובעלות בריתה

דרכי ב התפצלהשצ'כוסלובקיה  ולא בדרך של יוגוסלביה של עקוב מדםה נתיבב הלכה עיראק. למציאות

 . וסלובקיה לצ'כיה שלום

, העלאווי מיעוטה נגד שלטונו של מרדשהת הרוב הסוני ה היהקריסת המניע מאחורי כוחה סוריהב אם

 .המיעוט הסוני ו שלשלטונב מרידהה מאחורי כוח המניעהשיעי ל רובהיה  בעיראק

 .בבגדד מהממשלה דה פקטו םק עצמאותוזיחשפעלו במרץ להכורדים המצב שנוצר היו  צל אתינמי ש

בין סוריה לעיראק, שהפריד את  הגבול בצד השני של בני עמם עם קשר ישיר הקימו הם ,יתר על כן

 הכורדית הטריטוריהכלל  בהגנה על שלהם לתאם את המאמצים והחלו ,כורדיסטן םדרושטחו של 

של הארגונים השונים  החמושות היחידותלאחד את  לויכשי הכורדים אם ששוחררה על ידי כוחותיהם.

 להקים מדינה הם יוכלו ,תכללי גיוס חובת יגוהינו פתמשות תאזרחי להנהגה צייתיש לאומי לצבא שלהם

  .חזקה עצמאית כורדית

 באזור העשירים שדות הנפטשל הכורדים על השתלטות הזאת היא ה יישום האפשרות לע קלשמה מ

 וצליחי הכורדים אםעוד יותר זק חתלה יועש של כורדיסטן אסטרטגיהו כלכליהמצב . הקירקוק של כורדיה

 אזור, כההסמו מוסול של ולהשתלט גם על האזורליפות האסלאמית 'הסונים של הח הכוחות מידישחרר ל

של סגן  חלק מתכניתו היה לכורדיסטןשל מוסול  אזור של החיבור כיכאן  נזכיר .בנפט פחות לאעשיר 

 . 2006בשנת  של הסנאט לעיונו שהוגשה ביידן הנשיא

 שהוצעו על ידי כמו גם הגבולות, ובסוריה בעיראק אירועיםהכתוצאה מ למעשה נוצרוש כורדיסטן ותגבול

 לקבל את היו מעדיפיםבהחלט הם . תביעותיהם של הכורדים לע במלואם יםעונ םאינ ,פיטרס הקולונל

גם ו ים התיכוןשאפשרו למדינתם יציאה גם ל, 1945בשנת  של האו"ם בכנס לכורדיסטן ווצעשה הגבולות

  .הפרסי מפרץל

 לשטחים עיראקיים בנוסף צריך, היה כורדיסטן אלה, שטחה שלכ גבולות עם זאת, על מנת להשיג

והאיראניים. מחשבה כזאת התעוררה בעקבות חולשת  הטורקיים חלק מהשטחיםגם  כלולל וסוריים,

 של הכורדים ה ובמיוחד של איראן בסוף מלחמת העולם השנייה. תרמה לכך גם התקוממותםטורקי

בחלקה המזרחי של המדינה. אך זמן מה  מאחבד של הכורדית להקמת הרפובליקה שהובילה ,באיראן

 לאחר מכן, המרד הכורדי דוכא על ידי הכוחות האיראניים ורפובליקה הכורדית פורקה. 

כוחות של חברי ה עם עיראקבו קנאים האסלאמיים בסוריההשל  לאחר איחוד של כוחותיהם – סוניםה

 סוריההסוניים ב ועם השבטים לשעברשל סדאם חוסיין  יעיראקמפלגת הבעת' וקציני וחיילי הצבא ה

רובו  על עיראק, אלא גם והמרכזיים של מערביים-הדרום חלקיםה צבאית לא רק על השתלטו – ועיראק

זה אפשר לסונים להכריז על הקמת הח'ליפות האסלאמית הניצחון ה. סוריה מזרחי של-הצפון אזורהשל 

 .הנשלטת בהתאם לחוקי השריעה



 

23 

 

 

 שהייתה נהוגה בתקופת באכזריות הפועלתהכריזה ג'יהאד נגד "הכופרים",  אשר מדינה אסלאמית

 האנושות.ביותר בהיסטוריה המודרנית של  ההגדול יסטיתהטרור ישותהאת היא , זיםהמוסלמי יםהכיבוש

 עלמרכז אסיה, אלא גם באיום לא רק על עמי המזרח התיכון, הקווקז הרוסי או מדינות  היא מהווה

 .לוכו השלום בעולם

של הברית בין הקבוצות  העם זאת, התפתחויות הנוספות במרחב הזה תלויות במידה רבה בחוזק

 .זו מזו למדי השונבעלות אופי  שהנן ,המרכיבות אותההסוניות 

 את קבעל יכולים להחליטלשעבר,  יעיראקהצבא ה ליייחיחד עם  ,מתונים יותרה םיסוניה שבטיםה

 ללא השתתפותם עיראקבו סוריהבעל ידם  כבשנש בשטח חדשה סונית מדינה וליצור שלהם הצלחותה

סגן צעתו של קרובה מאוד לה התהיש תכנית למעשה יוכלו ליישםם ך, הכב מיים.אהקיצונים האסלשל 

 . החדשה להכרה בינלאומית במדינתםתוך תקווה שיזכו  ,ביידן ארה"ב,נשיא 

, ועם מנהיגי גיסאד חהכורדים, השיעים והעלאווים, מם עם מיכדי לעשות זאת, הם יצטרכו להגיע להסכ

לקיצונים עשויים לחזור ולעשות זה, הם כ. במקרה ךדאי, מהפרסי ערב הסעודית ומדינות המפרץ
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כאשר יצאו נגד החמושים  ,2006בשנת ים אבעקבות הסכם עם האמריק ,מה שהם עשואת אסלאמיים ה

 נבר העיראקי. ארשו אותם ממחוז יהביסו וג – קאעידה-של אל

על  הסוניםנגד  ,איראן של הצבאית התבתמיכ ,נלחמתש מדינה שיעיתהוקמה בפועל כבר  עיראק בדרום

 . מרכז עיראקבו בבגדד שליטהה

 הללושל המדינות  תהמצב הצבאי והפוליטי שנוצר בסוריה ובעיראק מצביע על התפרקותן הממשי

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 

מדינות חדשות: של שיעים, סונים ועלאווים, ובנוסף לכך, המדינה הדרוזית  חמשעשויות להופיע 

 רדיסטן.וכו

 
 

 הטריטוריה של הפוריצ במקרה שלהיא לבנון.  ,מדינה נוספת שיכולה להרוויח מהתפרקותה של סוריה

 לבנון ה,בשטח יישובם מחדשהעברתם ובמקרה של  אום, יינוצרה םארבבני  בעיקר מאוכלסתהסורית ה

 .הנוצרי רוב בעלת למדינהלהפוך  שוב להויכ )פיניקיה העתיקה(

  איראן

 הסעודית ערב עם יחד .הייתה בת ברית נאמנה של ארה"ב והיה לה מעמד של מעצמה אזוריתאיראן 

 1978 בשנת כאשר. התיכון מזרח של זה בחלק אמריקאי-הפרו הסדר את ייצבו הללו המדינות שתי

 את תקפה אשר הרשמית בעיתונות כתבה בעקבות לכאורה שהוצתו, אלימות מהומות ןאבאיר החלו

ודרש מממנו , איראן של השאה על לחציו את קרטר ימי'ג ב"בארה הנשיא הפעיל, חומייני אייתוללא

 לפיזור אלימים אמצעים על להורות לא לשאה גרם אמריקאי הלחץ האדם. זכויות הפרתמ להימנע

  .השאה של להדחתו דבר של בסופו הובילוזה  ההפגנות
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  .חומייני אייתוללא של האסלאמית המהפכה לניצחון קרטר נשיא של ומדיניות תרמה ,בעקיפין ,בכך

של  במדיניותולא מזמן  וחזר על עצמשל נשיא קרטר ביחס לשאה של איראן  לזודפוס מדיניות הדומה 

נשיא מצרים חוסני מובארק. גם  –ביחס לבן ברית ותיק אחר של ארה"ב אובמה  חוסייןנשיא ארה"ב ברק 

כאשר  ,כאן הופעל הלחץ על ידי נשיא ארה"ב למען ניצחונה של הדמוקרטיה והגנה על זכויות האזרח

האחים המוסלמים.  –השתלטות על מצרים של גורם איסלאמיסטי אחר ניסיון היה מדובר על למעשה, 

 להפקת הלקחים מהניסיון האיראני.  אך להבדיל מצבא איראן, הצבא המצרי פעל אחרת תוך מתן ביטוי

 27.סף מלחמת אזרחים עלבאיראן  את העמידה 1979 שנת בתחילתאשר פרצה  המהפכה האסלאמית

. בין שתי המדינות סכסוכים הטריטוריאלייםמה כתוצאה עיראק-איראן בגבול המתח גבר באותו הזמן

 . מתמשכתהעקובה בדם והאיראן -הביא בהמשך לפריצת מלחמת עיראקזה  דבר

 

כלל  תההתקוממובמדינה  ההחל, המהפכה האיראניתניצחונה של  כחודשיים לאחר, 1979 באמצע מרץ

 הכורדיות מההתקוממויות תאחבו זמנית פרצה  .החדש נגד המשטר הגדולות ביותר אחתארצית, 

 כורדיסטן המפלגה הדמוקרטית של של המנהיגות. המודרנית איראן בהיסטוריה של החזקות ביותר

 . כורדיסטן עצמאותה של נקודות על שמונה בת תכנית 1979במרץ ופרסמה  גיבשה (DPK) באיראן

איחוד  כמטרה הלעצמ השמ ,אנשים יליוןמ 7.8 או ,מאוכלוסיית איראן 10%-כ יםנמוש ,הכורדיםהנהגת 

 ".שלמהכורדיסטן " ות שלעצמאל בכדי להגיע וסוריה עיראק ,בטורקיה הכורדית האוכלוסייה עם

 הישגים טריטוריאליים כמהל הצליחו להגיע ,DPK שליחידות  בעיקר, הכורדים לוחמי החופש, בתחילה

  במערב איראן. מאחבד אזורמ האיראניים החיילים דפו אתהומשמעותיים 

כפי שהעיד אך  יתכן והתקוממותם של הכורדים הייתה מחזיקה מעמד אם הייתה זוכה בסיוע מבחוץ.

 בממשלת המשמעת, המשבר בזמן: "המהפכה בזמן איראן של בנושא לנשיא הראשי עוזרו, סיק גארי

 בסכסוכים מלוות הייתה הממשלה של המדיניות. הרמות בכל כמעט תְמַצֵער הייתה הברית ארצות

 שאינן ,דבר יודעי של הערות" של הדלפות ידי על התערערה או מתמיד באופןמהותיות  סטירותבו

 קיווה( באיראן אמריקאי השגריר) סאליבן וליאים. ...הפרטיים האינטרסים את תירו אחריהןשהס "לייחוס

 . 28"...לדמוקרטיה בדרך תלך האסלאמית שהרפובליקה

 פסק הלכה ( והוציאמלחמת קודש) ג'יהאדעל  הכריז ,חומייני ה, אייתוללאיראן של החדש המנהיג הרוחני

 מתקפה גדולה החלה 1980אביב ב. "אויבי המדינה"-כ הוכרזושלהם  מנהיגים, והאיראניים נגד הכורדים

 1980שנת  ףסו. בהמלחמה את מהלך התשינר שא ,נגד הכורדים משמרות המהפכה האיראנית של

קבוצות  עימותים עםה אבל, ממעוזיהם הכורדים הדפו את ומשמרות המהפכה איראן של הסדיר הצבא

 . 1983 תשנ סוף נמשכו עד כורדיםה חופשהלוחמי  של

בקרב  ותויהתקוממגם  היו 1979 אפרילאיראן. בברחבי  שהחליחידי ה היהלא  כורדיה מרדה

 30ים במזרח המדינה.האיראני'ים צבאלוהושל  סטןיוזחהדרומי של  במחוז הערביםשל  29הטורקמנים

 .שנהועד ל בין מספר חודשים נמשכובאזורים השונים  איבההמעשי 

 

ברנרד  'פרופהציג  ,באדן האוסטרית בעיירה םשהתקיי בילדברג כינוסבמהלך  1979אפריל  בסופו של

זו התבססה  תכנית .לשונייםהו אתניים, ההאזוריים הקווים איראן לפי התכנית לחלוקתה של טיוטת לואיס
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לוצ'ים, אמיליון ב 2מיליון לורים,  5, של כורדים מיליון 8 אזרים, של מיליון 14 שלעל זכויותיהם  עמידה על

שונים ה לאומיםהמיליון בני  2 עוד עם ביחדר שא ,םטורקמני מיליון 1.5-ו, חוזיסטן של מיליון ערבים 2-כ

 .של איראן אוכלוסייהה מכלל 44%-כמונים  אחריםה

 

תנועת  של יחידות. בימינו כים להתפרץ מדי פעם גםממשיבאיראן עדתית -סימני המתיחות הפנימית הבין

 במערב האיראני כוחות הממשלאת  ממשיכות לתקוףהפועלים במחתרת  כורדיתה תשחרור הלאומיה

 פועליםהמדינה  ובדרום באלוצ'ים תנועת השחרור הלאומית של לוחמיפועלים  הבמזרח, המדינה

  הערבים הסונים. בחוזיסטאן

 עדיין לא קיימותה בדלניותהלתנועות הודות לכך שרק  עם המצב הזה להתמודדמצליחה  איראןבינתיים 

 ביותרגדול  חרוולזכות ל יםיכול ם,כורדיגם ה כמו, . הםהאזרים – יותרהגדול והחזק ב מיעוטה הצטרף

כמעט  יכולה להגיע אלההמתחדשות המדינות ה בשתי האוכלוסייה, לואחרי הכ .הפרסי ר מהעולושחרמ

וגם  במזרח התיכוןומשמעותיים  גדולים לשחקנים שהופך אותם, מה ןמה תבכל אחנפש  מיליון 30-ל

 .מחוצה לו
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 עם פונג'אב כגון, על חלק משטחם של איראן, אפגניסטן ופקיסטן אחרות חדשותהיווצרותן של מדינות 

יליון מ28  בת יםסינדמדינה של  ,פשטוניםמיליון  45 של םמדינת, נפשמיליון  90כמעט אוכלוסייה של 

במפת מזרח התיכון  מאזן הכוחות את השנ, תהלאה ךוכ ,יליון נפשמ 10 עם החופשיתנפש, באלוצ'יסטן 

 ים כאחד.צבאיהו יםכלכלים, הייהבינלאומביחסים  :בכל התחומים באופן קיצונירבתי 

כמו  בדרום עיראק, למעשה המוקמת הערבית תשיעיהמדינה ה של השטחל סטאןיוזח ה שלהצטרפות

 . באופן משמעותי קיומה חזק אתת הסעודית של ערב השיעים אזוריםה םהצטרפות גם

  ערב הסעודית

 אנליטי שלה מאמרהופיע ה לעיתון ניו יורק טיימס הנספח של יום ראשון , על דפי2013בספטמבר 

יכולות  מדינות 5איך " :המסקרנת תחת הכותרת (Robin White) ווייט רובין המפורסם העיתונאי הבריטי

 31."14-ל להפוך

במזרח התיכון.  האירועים האחרונים לאור הקולונל פיטרס של הרעיון אתלמעשה פיתח  ווייט במאמר זה

ההשפעה האפשרית  את ניתח גם ווייט רוביןן, ובתימ בסוריה, בלוב, בעיראק לניתוח המצב שנוצר בנוסף

 בערב הסעודית.  על המצב הערביות המדינות של הקריסה התפתחות תהליךשל 

אך המתחים על ידי השלטונות,  בכוח דוכאובערב הסעודית  שבטיים-הסכסוכים הבין במשך שנים רבות

גם  בשנים האחרונות צומחת לצאת מכלל שליטה עם התערערותו של המשטר הסעודי. הללו יכולים

 של רוב ומהוויםמכלל האוכלוסייה  15%המייצגים  ,בין הסונים לבין השיעים פנימיתה המתיחות

 העשירים ביותר של בו מרוכזים רוב שדות הנפטשהסעודית  התושבים הגרים באזור המזרחי של ערב
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ו גובר גם בש מתרחשים בזמן ,הללו המתפתחים עכשיו דתיים-ביןהו עדתיים-תחים הביןהמ 32.המדינה

 בשנים האחרונות.  שרויה בו סעודיתערב השהמורכב  המתח במצב הכלכלי

מלך סלמאן בן הלעולמו ובמקומו הוכתר אחיו למחצה,  90-הלך מלך עבדאללה בן ה 2015לינואר  23-ב

. על פי הדיווחים, סלמאן סובל בשנים האחרונות מאלצהיימר. בשנים האחרונות 79-ה עזיז בן-עבד אל

סבל המלך החדש  2011כיהן סלמאן בתפקיד ראש הממשלה ושר ההגנה של ערב הסעודית. בשנת 

מלך עבדאללה ומינה במקומם את המלך סלמאן את מקורביו של הם כניסתו לתפקיד, הדיח ע משבץ.

 ,בכך בהתחשבנאמניו. הנסיכים המודחים נמנו עם הדור הצעיר יותר בצמרת של הממלכה הסעודית. 

 הפנימיים בערב הסעודית. מהלך זה של המלך סלמאן ותומכיו לא תורם להרגעת המתחים 

 

מערכת היחסים המורכבת ו בממלכה הנוכחיים המנהיגים גילם המתקדם של בחשבון את גם אם ניקח

כדי  בעמדה שאיננה טובה מספיק נמצאת הסעודית שלהם, ערב אפשרייםה יורשיםה נסיכיםה מאות בין

 שוב יכולה ווייט, הממלכה הסעודית רובין בעתיד הקרוב. לדברי יציבותה של הממלכה להבטיח את

של  30-וה 20-בשנות ה סעוד לפני כיבושיו של אבן שהיו קיימיםעיקריים  ה אזוריםלהתפרק לחמיש
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לקבל  עשוי ותערביההמדינות  נוצרו בוש המזרח התיכון המפה שלן מ חלקלאור כל זאת, ה .20-המאה ה

  .שונה לגמרי צורה

העובדה לקחה בחשבון נמזרח התיכון החדש שהציע רובין ווייט לא האמנם, במפה האפשרית של 

מאוכלס בעיקר על יד שיעים. דבר זה עשוי להביא לתיקון גבולותיה של  ו של המזרח התיכוןשמזרח

מדינת השיעים ולהרחבת שטחה עד לבחריין שגם בו רוב האוכלוסייה שיעית. ההתקוממות של השיעים 

אך  33,דישל ערב הסעודית ובבחריין השכנה אמנם דוכאו בשלב זה על ידי הצבא הסעו המזרח-בצפון

 בר איננו מבשר טובות בעתיד לבוא.הד

המזרח התיכון.  במפה של שינויים נוספים של לפיתוח כזרז יכולה לשמש הסעודית ערבקריסתה של 

 הכוחות בהצלחה את לעתים קרובות תקפוחות'ים -אלהחזקים של  השיעים שבטיםה כבר עכשיו

 34.לגבולה הצפוני של תימן באזור הסמוך הסעודיים

 מוקמתמצפוני הגבולה בקיימת עוד בעיה שעלולה להתחדש ולאיים על שלמותה של ערב הסעודית. 

 ם,טורקיבעל בריתם במלחמה נגד ה ,אשמיהכפיצוי לשייח ה הבריטים ירדן, אשר נוצרה על ידי ממלכת

  35.למוסלמים גירושו על ידי הסעודים מחיג'אז ומהערים מכה ומדינה המקודשותנחלתו אחרי  על אובדן

 של האמירות שייח עבדאללה אתהיצרו עבור ו התחייבויותיהם לעם היהודי הפרו את לשם כך, הבריטים

 .בית הלאומי היהודיה היה מיועד להקמתשעבר הירדן בחלק גדול מהשטח 

 דרוםלכיוון  ירדןממלכת  שטחה של לניסיון להרחיב את עלולות להוביל ישנות של ההאשמיםה הטענות

 עיראק של הסוניים האזוריםאל עבר כן הסעודית, ו ערב קריסתה האפשרית של תוך ניצול ,מצד אחד

 חלוקת בעבר, במקרה של כבר נשקלה ירדן שטחה של כידוע, האפשרות להרחיב את מזרח.-בכיוון צפון

 של ביוזמתם ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים המרכז על ידי 2002בשנת  עיראק, בתכנית שפותחה

 .פול וולפוביץ ,האמריקאי שר הביטחון וסגן דיק צ'ייני,ארצות הברית,  סגן נשיא

  תימן

תחת השם  זכה בעצמאותצפון תימן  ,מאנית'העות מקריסתה של האימפריה כתוצאה, 1918בשנת 

 ,, בהפיכה צבאית שנתמכה על ידי הצבא המצרי1962. בספטמבר "הממלכה המותוואכלית של תימן"

 והוכרז על כינונה של הרפובליקה הערבית של תימן. הודח המלך האחרון

. לאחר שלוש 1839מאז  בריטית לשעבר תימן, מדינת חסות גם דרום זכה בעצמאות 1967בסוף שנת 

שלטון הגיעו קומוניסטים שנתמכו על ידי ברה"מ והכריזו על נגד השנים של מאבקים והתנגשויות פנימיות 

 המדינה החדשה כרפובליקה העממית של דרום תימן. 

 

התאחדו שתי המדינות  1990אך בשנת  ,בשני העשורים הבאים נלחמו שתי המדינות התימניות זו בזו

מערב תימן נגד השלטון -בצפוןשיעים החות'י -אל מרדו שבטי 2004לרפובליקה של תימן. עם זאת, ביוני 

בדרום תימן  36.של הרוב הסוני במדינה בתמיכתה של איראן ובכוונה להקים מדינה שיעית עצמאית



 

30 

 

השריעה, המסונף לתנועת אל -התמרדו הבדלנים הסונים הדרומיים, והארגון האסלאמי של אנסאר אל

 קאעידה, השתלט על רוב שטחו של האזור.

 

מרכז הארץ בחות'י, -ם אלישבטים השיעיהלמעשה לשלושה חלקים: בצפון שולטים מחולקת כעת, תימן 

 נמצא תחת שליטה של הסונים המדינהודרום  ,חזיק מעמד השלטון המרכזיהבקושי עד לא מזמן 

  הקנאים.
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, כאשר 2014אחיזתה של הממשלה המרכזית בשלטון התברר באופן דרמטי בספטמבר  העד כמה רעוע

למרות שבתיווך האו"ם הוצע להגיע להסכם שלום עם  .י השתלטו על בירת המדינה צנעאחות'-מורדי אל

 37.חות'י לא ממהרים לסגת מצנעא-חות'י, הכולל את הקמתה של ממשלה חדשה, כוחות אל-אל

-משלוחים של אמצעי לחימה כבדים הועברו לתימן, ככל הנראה מאיראן, דרך חופי הים האדום וחוף אל

"אנסאר אללה". כך  ,המדינה. המשלוחים הגיעו לידי ארגון המורדים השיעי של החות'יםחוג'ה שבמערב 

 38.אווסט שציטט גורמים בתימן-שרק אל-אהמצרי דיווח העיתון 

  סומליה

-בחלקו הצפון ותהממוקמ ממלכות ובריטניה מספר איטליה, צרפת בין נכבשו וחולקו 19-המאה ה בסוף
: ג'יבוטי בשליטה הצרפתית, סומלי יםשמות הבאאת ההוקמו המושבות אשר קיבלו ו ,אפריקה של מזרחי

לשעבר, שנכבשה בזמן מלחמת  איטלקיתה , המושבה1960בשנת  39.הבריטית וסומלי האיטלקית
 של מאוחדתה רפובליקהה נוצרה ובכך המושבה הבריטית הבריטים, מוזגה עם העולם השנייה על ידי

   40.סומליה

   

סובייטי של הרודן -פרוהשנוצרה באופן מלאכותי שכזה החזיקה מעמד תחת משטרו הדיקטטורי והמדינה 

מערבי של סומליה הכריז -. לאחר נפילתו של המשטר הרודני, החלק הצפון1991סיעד באררה עד שנת 

באופן חד צדדי על הקמת הרפובליקה העצמאית של סומלילנד. למרות שעצמאותה איננה מוכרת על ידי 

את שטחה על חשבון יציבה למדי והיא אף הרחיבה  ישותהגופים הבינלאומיים, סומלילנד מהווה 

 מזרחי של סומליה לשעבר.-נוספת שקמה בחלק הצפון ישותפונטלנד, 

אזור מנהיגי ה פונט. בארץ לרכישת הזהב שלמה המלך מסעותיהן של ספינותל כזכר פונטלנד נקראה כך

המדינה  לשעבר, הכריזו על הקמת סומליה של שליש מהאוכלוסייההמונה כ בו אוכלוסייהש ,הזה



 

32 

 

 טיםאהפיר , פונטלנד מפורסמת לשמצה כבסיס המרכזי של2005מאז שנת  .1998בשנת  האוטונומית

 של תעלת סואץ.  בינלאומי בכיווןההשיט  בנתיבי הפועלים

נכבש על ידי הכוחות האסלאמיים הקיצוניים המשויכים  לשעבר נותר של סומליהה השטחרובו של  רוב

 רעועה היושבת בעיר הבירה ממשלה שליטת תחתנמצאים  אזורים אחרים בה קאידה, ורק כמה-לאל

  ושל קניה. אתיופיה כוחותיהם של בעזרת לחמת על קיומהוהנ מוגדישו

  לוב

 ,מאנית'של האימפריה העות נגד שלטונות טריפוליטניה של המקומיים שבטיםההתקוממו  1911 בשנת

 טריפוליטניה 1918באוקטובר , לאחר מכן. עצמאית ממשלה להקמתה של שהביאההתקוממות 

 עם מנהיג על הסכם שלום , חתמו האיטלקים1917איטליה. בשנת  נכבשו על ידי וקירנאיקה השכנה

 עובייד הבדואיות החזקות החמולות שנתמך על ידי ,אידריס מוחמד הסנוסיתים,של  מסדר האסלמיה

 את איטליה הפרה 1922עצמאית. בשנת  כאמירות קירנאיקה מעמדה שלב וחרובה. האיטלקים הכירו

 ,איטליהנגד  מרדו הטריפוליטאיםהת 1918בנובמבר  41.למושבה איטלקית הפכה ההסכם וקירנאיקה

-ג'ומהוריה אל-הרפובליקה העצמאית אל הכריזו על הקמת 1919בשנת  ובוועידת השלום בפריז

 להחזיק הצליחה טריפוליטאיתה הרפובליקה 42.הערבי בתולדות העולם הראשונהטרבלסיה, הרפובליקה 

 איטליה.  על ידינכבש שוב  שטחה , כאשר1923עד שנת  רקמעמד 

עצמאות בין  של קצרה פצאן, גם כן הייתה היסטוריה ,לשעבר מאנית'האימפריה העות למחוז נוסף של

 שבטישל  שנים הבאות סבלה פצאן מאנרכיה שנגרמה על ידי מרידות 7. במשך 1915-1923השנים 

  43.את פצאן והפכו אותה למושבה שלהםגם  איטלקיםהכבשו  1930בשנת  מקומיים.ה טוארגיםה

אוחדה על ידי האיטלקים  ,ברברית-ערבית ,מעורבתה האוכלוסייהבעלת  ,טריפוליטניה 1934 בדצמבר

 לוב.  אחת בשם איטלקית למושבה פצאן של הטוארגיםועם  הבדואית קירנאיקה עם
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והצרפתים.  כוחות הבריטייםה נכבש על ידי לוב של העולם השנייה ואחריה שטחה מלחמת בזמן

 קיבלו בה מעמד של ופצאן קירנאיקה, כאשר לוב הוקמה הממלכה המאוחדת 1951בדצמבר 

 של האוטונומיות, המעמדולפיכך גם של הממלכה,  הפדרלי המעמד 1963אוטונומיות. עם זאת, בשנת 

 . בוטל

 של הצטרפה לפדרציההיא  1972ובשנת  ,ובליקההפכה לרפ לוב ,הצבאית , לאחר ההפיכה1969בשנת 

 ונשיא למרכיביה הערבית פדרציהה התפרקה 1977וסוריה. בשנת  עם מצריםיחד  ערביות רפובליקות

 . הערבית העממית הסוציאליסטית על הפיכתה של לוב לג'ומהוריה )רפובליקה( הכריז קדאפי לוב

 של כוחות נאט"ו תמיכה הצבאית המסיביתה ובעזרת ,בקירנאיקה התקוממות החלה 2011בשנת 

בלוב משטר  הניסיון ליצורגם ובאפגניסטן,  בעיראקקודם הניסיון ה הופל. כמו קדאפי משטרו של

  מערבי הסתיים בכישלון חרוץ. דמוקרטי בנוסח רפובליקני

 היושבים שלטונותן המ ממשלת מעבר מקומית, שלא זכתה בהכרה בקירנאיקה הוקמה 2012כבר במרץ 

חוף של לוב ב לנמלים העיקריים והעיקריים להובלת צינורותכן הנפט וה שדות טריפולי. רוב לוב בבירת

 של הרשויות של םבשליטנמצאים  כבר לאבקירנאיקה, ו מזרח המדינה, בדרום ממוקמים הים התיכון

 הרשויות ידיאינה מוכרת על  אוטונומיה, שגם היא על הקמת הכריזה קירנאיקה 2013. ביוני טריפולי

 טריפולי. ב המרכזיים

שינו את שמה לרפובליקה של בארקה, על פי השם הקדום שהיה  קירנאיקה רשויות 2013 באוקטובר

כדי להגן על  44.שלה הממשלה בארסי לראש-אל עבד רבו נבחר 2013לאזור הזה, ובנובמבר 

 20,000בגודל של כוחות מזוינים צבא של  הקימהבארסי -של אל של בארקה, הממשלה האינטרסים

המאפשר  גורםמהווים  בים התיכון והנמלים של מקורות הנפט המשמעותיים משאביםחיילים. ה

 אפריקה.  רבות ברחבי מאשר מדינות יותרטוב  מבחינה כלכליתלהיות מבוססת  קירנאיקהל

 בארקה על ידיבעצמאותה של רפובליקת  האפשרות של הכרה לחשיבה על להוביל מתחיל מצב זה

רבת  מאמר תחת הכותרת מערב. לא במקרה בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" התפרסםה מדינות

באטלר:  ניק ,כפי שכותב מחבר המאמר 45.בקירנאיקה?" כירי מערבשהזמן ההאם לא הגיע " :המשמעות

 רוב המדינות במציאות שנוצרה. מסרב בינתיים להכיר האיחוד האירופי, בראשותו של "העולם שבחוץ,

הם  גבולות היא שטות. וז –. מנקודת מבט היסטורית את הגבולות לא ניתן לשנות ממשיכות לטעון כי

התיכון והן  הן במזרח במאות השנים האחרונות, הוכיחה כפי שההיסטוריהו כוח, השתקפות של

 להכיר בכך הזמןבכל עת ועת. הגיעה  האו קבוע נוקשה התח מעולם לא היוהכ התפלגותו של באירופה,

 ."באזור וגם במקומות האחרים שהמצב הולך ומשתנה, גם בלוב

 שבטיםה של הודיעו מנהיגים 2013קירנאיקה. בספטמבר  של זמן, ופצאן הלכה בדרכה לא עבר הרבה

 גם האוטונומיה הזאת קוזי.-נורי אל הנשיא מוחמד בראשותו של םמשלה אוטונומיה על הקמת מקומייםה

 של המודח הנשיא של בצדו שלחמו הטוארגים מנהיגי שבטי 46.טריפולי של הרשויות ידיא הוכרה על ל

 של תושבי לשמור על האינטרסיםכדי  שלהםמ כוחות מזוינים הודיעו על הקמת ,קדאפי , מועמרלוב

 פצאן.
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 :ממשלות שטוענות על הבכורה בלוב ובפצאן, יש שתי קירנאיקהב שהוקמו ממשלותלבמקביל  כעת,

 – ושל קטאר, והשנייה טורקיה תמיכתם של שמקבלת את ,בטריפוליהיושבת  אסלאמית, אחת,ה

 רואה את עצמה מהן תואיחוד האמירויות הערביות, היושבת בטוברוק. כל אח מצרים נתמכת על ידיה

 ,2014יוני ב 22-יריבותיה. ב את צבאיח ובכ ומנסה לחסל המדינה הלגיטימית היחידה של כממשלה

 על כל"כי  ,והודיע בתמיכה בטרור וקטאר טורקיהאת  בטוברוקדובר הממשלה הלובית היושבת  האשים

 47."החל מאתמול בלילה שעות 48בתוך פרק זמן של  לוב לעזוב את וקטאר טורקיה אזרחי

 החל .טוארגיםה של שבטים על ידי תמיושבא ישגם המאלי השכנה,  צפון השפיעה על לובקריסתה של 

של  של הרשויות תםשליט היה תחת סאהל, שבתחילה מערבאזור  תושבי ים,הטוארג, 1916משנת 

 סיונםבני ,פעמים חמש מרדו ומאלי, ניז'ר לשעבר, ומאוחר יותר הפכו למדינות הצרפתית מערב אפריקה

 בלוב מצאו מקלט והפליטים הטוארגים ולהגיע לעצמאות. לאחר תבוסתם, מורדי להגן על זכויותיהם

במהלך מלחמת  של קדאפי ונלחמו לצדו לוב שירתו בצבא רבים טוארגים. קדאפי הנשיא לתחת חסותו ש

 (MNLA) לשחרור עזאבאד התנועה הלאומית למאלי והקימו את הם חזרו 2011האזרחים. באוקטובר 

  ים.טוארגה של כינונה של מדינה עצמאית –שמטרתה 

 התנועה ,דין"ה אנסאר" האסלאמיתהתנועה  , שפעלה תוך יצירת ברית עםMNLA בתחילה, תנועת

ניכרת. היא  זכתה להצלחה אפריקה האסלאמי(, מערבב קעידה-אל וג'יהאד במגרב )סניף לאחדות

ת, וטימבוקטו. עם זא גאו, קידל :שלוש הערים הגדולות מאלי, כולל כל צפון על להשתלט כמעט הצליחה

את  איבדו MNLA בעימות מזוין. טוארגים של והסתיימה לא נמשכה זמן רב דין"ה אנסאר"ברית זו עם 

 הדין". אנסאר" האסלאמיים של כוחותה מאלי שנתפסו על ידי בצפון הערים שליטה עלה

להפסקת אש. ההסכם  הסכימו המורדים קבוצות הטוארגים של והנציגים מאלי ממשלת ,2013בשנת 

כבשו המורדים.  קודם לכןש ,הארץבצפון  קידל העירעל  להשיב את השליטה מאלי אפשר לרשויות הזה

 חיל נתמכים על ידיה ,מאלי של הכוחות העדיפים הובסו על ידי כתוצאה מכך הכוחות האסלאמיים

  .MNLA-ה ולוחמי הצרפתי המשלוח

במאלי  הלאומיות לבין הכוחות האסלאמיים זכויותיהם הנאבקים על הטוארגים ביחסים בין התפתחויות

 של עיראק במחוז אנבר קאעידה-אל וכוחות של ערבים הסוניםשל ה השבטים בין למצב שנוצר דומים

לבין  מקומייםה שבטיםה הברית בין הראה כי ובמאלי בעיראק הניסיון .סוריהמזרחיים של הובמחוזות 

 בהתאם לנסיבותי להשתנות באופן דרמט יכולים והיחסים ביניהםמספיק,  אינו חזק כוחות האסלאמייםה

 .של הצדדים המנוגדיםאינטרסים לו

 מבט לנתון נוסף...

 30-המועצה העולמית לאנרגיה פרסמה ההערכה כי שדות פצלי השמן הישראליים הממוקמים כ

מיליארדים חביות נפט. לשם השוואה,  250עד יכולות להניב קילומטרים מדרום מערב לירושלים, 

 7-ארצות הברית צורכת כ. מיליארד חביות 260 ןעתודות הנפט המוכחות של ערב הסעודית ה

, שמן טריליון חביות נפט מפצלי 1.5-בארצות הברית ישנם כעל פי הערכות, מיליארדים חביות בשנה. 

 שלישי, לפני רוסיה.החביות. ישראל נמצאת במקום מיליארד  355-בערך כואילו בסין 
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מטר  5,000-ובעומק של כ מ מקו החוף הישראלי"ק 92-כהמרוחק "תמר",  ימי-ים בשדה הגז התתקידוח

המאגר שטח שדה ו מטר 140-הוא כ נקיגז מתאן של שכבת  ביעו. 2008שנת בהחלו מתחת לפני הים, 

של מעוקב מיליארד מטר  303-ל "תמר" הוגדרו כשווים מאגר, ממדי כיום .קילומטרים רבועים250  הוא

 .גז טבעי

עומק  ."ויתןולהגז " מאגרמערבית למאגר "תמר", ממוקם -מ דרום"ק 47מ מערבית לחיפה, "ק 135-כ

 620עם "לוויתן" . ילומטרים רבועיםק 325-כושטח המאגר משתרע על  מטר 1,634הוא כאן הים 

 .2000-הוכר כמאגר הגז הגדול ביותר שהתגלה בעולם בשנות השל גז טבעי מיליארד מטר מעוקב 

המאגרים גם  יםהאחרונות התגלו במים הכלכליים הישראליבשנים  ,ו"תמר" "לוויתן" יםבנוסף למאגר

 20-ם כע"דלית" ומאגר  ,של גז טבעי מיליארד מטר מעוקב 58שבהם יש  ,ו"תנין" הקטנים יותר "כריש"

  .גז טבעימעוקב מיליארד מטר 

לפי הערכות המומחים, רק מאגר "לוויתן" לבדו 

גז  מטר מעוקבמיליארד  16יהיה מסוגל להפיק 

 48טבעי לשנה.

מטר מעוקב מיליארד  15ראוי לציין כי כמות של 

של גז מספיקה כדי להבטיח למדינת ישראל 

כיסוי מלא לצריכה של גז טבעי במשך שלוש 

כמות הגז שהתגלתה לפי שעה סך  שנים.

מספיקה  ,לפי צריכת הגז הנוכחית ישראל,ב

 שנה. 200-ישראלי להלמשק 

יוסי אבו:  ,קידוחים"מנכ"ל "דלק לפי דבריו של 

"הגידול הדרמטי בעתודות הגז של מאגר לוויתן מעניק מרחב תמרון רב לאופציות הייצוא השונות, 

 1,000 -ומבסס את מעמדה של ישראל כשחקנית מובילה במפת האנרגיה הבינ"ל עם עתודות גז של כ

 49.מיליארדים מטר מעוקב"

ממאגר "אפרודיטה" שנמצא  30%נר" מחזיקות גם החברות הישראליות "דלק קידוחים" ו"אב ,כמו כן

 . בים התיכון בקפריסין בצמוד למאגרים הישראליים

מיד פוטין  ביקורים של נשיא רוסיהבסדרת ה יםהראשונהיעדים אחת לישראל הפכה שאין זה מקרה 

של רוסיה, "גזפרום", האדירה . חברת האנרגיה הממלכתית 2012מחדש לתפקיד בשנת ו לאחר כניסת

 הישראליים החדשים. שדות הגז ונפט מ חלק בהפקתלהשיג מאוד עד רוצה  הייתה

 China National,של סין תהלאומי של הנהלת חברת הנפטמשלחת לישראל גם  ההגיעמאותה הסיבה 

Offshore Oil Corporation – כפי . ביותר ותהגדול ותהסיני ותהממלכתיאנרגיה השלוש חברות מ תאח

 קונסורציוםחלק מהזכויות של המשא ומתן על רכישה ר הזה הוא מטרת הביקו ,"כלכליסט"ידי -על שדווח

 50.את מאגר הגז הגדול "לוויתן"פתח המ
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 דלק אנרגיה", הנמצאת בבעלותו של"חברת 

היוזמה לעניין את  תשובה, עמדה מאחורייצחק 

מאגרי הגז ח ותיפבהשתתפות ב החברה הסינית

צעד כזה יאפשר לא רק  .אחרים"לוויתן" וה

, הפרויקטפיתוח ל שלצמצם את העלויות 

מטרתו היא אלא , מיליארד דולר 7-מוערך בכה

 מזרחהלארצות לייצא גז  אפשרות יצירתגם 

 הרחוק. 

הודות לגילוי משאבי אנרגיה אשר מעמידים  ,כך

 הגיע הזמןאותה ברמת נורבגיה וערב הסעודית, 

גל בעקבות ה תרחששה ,שלהוהמדעי  בפוטנציאל הכלכליאיכותי הבנוסף לשינוי  להתחיל להבין כי

ה איכות חדש תנמצאת שוב לפני קפיצמדינת ישראל , המועצות לשעבר-מבריתהעצום של העלייה 

 .יהודיתהמדינה ה למהותי במעמדה ששינוי אסטרטגי ל שתגרום

חיפה בהקמת הנמלים המודרניים החדשים באשדוד ולגם 

שיהיו על שפת הים התיכון ובאילת על הים האדום, 

, יש חשיבות ChinaMaxמסוגלים לקלוט אניות ענק מסוג 

 . כלכלית ממדרגה ראשונה

זה אל זה בעזרת רכבת חשמלית הנמלים האלה חיבור 

את החשיבות האסטרטגית של ישראל עבור ה מהירה יעל

תי שומזרח אפריקה כגשר יב אסיה ,מדינות אירופה

  תכן אף יותר.יהחשוב לא פחות מתעלת סואץ, וי

ביותר מוכנה  ותלא במקרה אחת החברות הסיניות הגדול

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.

ובנים רבים ישראל היא פרטנר נוח מאוד לסין במ

כלכלת סין בעזרת טכנולוגיות והמצאות  עים לפיתוחיהמסי

פרויקטים מתקדמים מספר ישראליות. לכן, הולך וגובר 

משותפים לשתי המדינות. כך, המענק הגדול ביותר ה

בתולדות המדינה במוסד חינוכי ישראלי אחד היה בסדר 

שהוענק לטכניון על ידי  ,מיליון דולר 130גודל של 

העשיר ביותר האדם  , שהואשינג-קה לי הסיני רדרהמיליא

במסגרת שיתוף הפעולה להקמת שלוחת זאת , באסיה

  הטכניון בסין.
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דוגמה נוספת לשינוי המעמד האסטרטגי 

העתידי של ישראל מתפתחת בצפון המדינה. 

 הטורקי יצואהמ גדול חלק ,היום כבר

 בכיוון סוריה דרךבזמנו  עברש, בולגריהו

, חיפה לנמל נשלח, במזרח הקרוב שווקיםה

. והלאה למזרח אסיה לירדן במשאיות ומשם

 30,000-ל הגיעבציר הזה  תנועהה נפח

 .בשנהכבדות  משאיות

-חיפהציר ב חדשהברזל ההמסילת  של בנייה

 מסילות לרשת האפשרי החיבורו שאן בית

 את משמעותי באופן תרחיב הירדנית ברזל

זה יחזק  .הכיוונים בשני סחורות של הזרימה

גם את הקשרים בין ישראל וממלכת ירדן וגם לכך עשויות להיות ההשלכות חיוביות ביותר עבור מדינת 

 ישראל.

 לפי ההרכבים מדינות אחרות במזרח התיכוןמהחלק ויראק ע ,של סוריההאפשרית קריסה ב בהתחשב

בנוגע  כותיהןהערדעותיהן ולשנות את , יצטרכו הןולא רק , אירופהשלהם, מדינות  יםדתיהו יםאתניה

 החדש לגמרי...מזרח התיכון ה הרי לכם .במזרח התיכוןהחדשים כוחות היחס ל

 סיכום

שהוצעה  ,לואיססור ברנרד של פרופ מתכניתו בהחלט שונה 2006 משנת פיטרסקולונל  ו שלתכנית

 פתחו במשךהתש התיכוןשל המזרח  הפוליטית בזירה השינויים בחשבון אתפיטרס לקח  .1979בשנת 

 אלהתכניות  מאחוריעומדות ש מחשבותההרעיונות ו, עם זאת. התכניות בין שתי שנים שחלפוה 27

על ידי  המזרח התיכון חלוקה המלאכותית שלכתוצאה מה הבעיות שנוצרו לפתור את במטרה אחרותו

השנים  8 של האירועים לאורואף התחזקו  מאז לא השתנו, יםיצרפתוה םיהבריטי קולוניאלייםה הפקידים

  .האחרונות

 עכשיו מול עינינו קשורים במזרח התיכון המתרחשים פנימייםה דתיים-וביןעדתיים -הבין עימותיםה

 1920בשנת כאשר  ,וודרו וילסון ארה"ב נשיא ולקח בחשבון. את זה הבין בזמנו לסיבות אובייקטיביות

שבעים  .האוכלוסייה המקומית להתפלגות האמתית של בהתאם מאנית'את האימפריה העות לפצל הציע

מהמטה  פיטרסראלף וקולונל  לואיס ברנרדפרופסור  ,נובזמ כל אחד גם,זאת ציעו ה שנה אחרי זה

  .הכללי של צבא ארה"ב

 100לבין יוון, שהוכיח את עצמו במשך כמעט  טורקיה בין הסכם השלום המוצלחת של הבדוגמ בהתחשב

היו מתקבלות  וילסון של הנשיא הצעותיושאם  אפשר להניח ברמת סבירות גבוהה שנים האחרונות,ה

 הנוכחיים.  סכסוכי הדמים רובאת בזמנו, ניתן היה למנוע 

המדינית  בזירה בימינו הפועלים ,כאחד והמקומיים וחות החיצונייםהכ את יחסי אם ניקח בחשבון

של  התפוררותן של התהליכים כי בוודאות רבה , ניתן להניחרבתי של המזרח התיכון הבמה על והצבאית
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זמן רב. במידה עוד  ייקח מאזן כוחות חדש והיווצרותו שלבו שהוזכרו במאמר זה  קיימותה מדינות

 שהתרחש על התהליך ההיסטוריבקצב מואץ יותר, חוזר, רק מזרח התיכון הכי  ,ניתן לומר מסוימת

  .מלחמות נפוליאון לאחר באירופה

על עצמם  שעלולים לחזור דומים תהליכים של סנונית ראשונהכ עשויים להיות התיכון במזרח אירועים

 בגחמתם שלאלא  טבעי באופן לא חדשות נוצרוה המדינות של הגבולות המקומות שבהם בכל אותם

 .כלשהם כוחות חיצוניים

באופן  הוא מסכיםבדימוס מחיל האוויר האמריקאי, כי גנרל  מייקל היידן, אמרבראיון שנערך לאחרונה 

 שהמאבק נגדבממשלתו של נשיא אובמה,  לשעבר שר ההגנה ליאון פאנטה, של תחזיתו מוחלט עם

. 1618-1648השנה שהתרחשה באירופה בשנים  30 למלחמת יהיה דומה )(ISIS המדינה האסלאמית

 51.ויותר דור שלםזמן של  במזרח התיכון יתייצב, ייקח כוחות החדשה שמאזן היידן, עד של גנרל לדבריו

 .ת ונקברמ –לאחר מלחמת העולם הראשונה  באזור גבולות הלאומייםשקבע את ה פיקו-הסכם סייקס"

באף אחד  מכיר באזורנו, ומישהו זה לא הגבולות מגדיר את מישהו אחר עכשיו שלם.סופו של עידן  וזה

מדור  עם בראיון ,גנץ בני רא"ל ,של צבא הגנה לישראלהיוצא אמר הרמטכ"ל  – מוסדות פוליטיים"ה מן

 YnetNews.com.52החדשות של 

המדינה  של ויתורים טריטוריאליים תוךישראלי -הסכסוך הערבי לאור זאת, כל הדיבורים על כך שיישוב

 מהמציאות. וויתורים מסוג זה במזרח התיכון, מנותקים לחלוטין לפתרון הבעיות היהודית הוא המפתח

 אלא גם את עצם קיומה העתידי. ,של מדינת ישראל יכולות ההגנה סכנה לא רק אתמעמידים ב

ישראל הפועלים בזירת מזרח התיכון,  שוניםה הכוחות ביחסי השינויים בזהירות ובערנות אחר צפייהתוך 

לדורות  ושגשוגה את ביטחונה שיבטיחו ליצירת התנאיםלתרום  שיוכלומהם  לתמוך באלה צריכה

 .הבאים

( של הפוליטכניון של MSсמתמטיקאי ומערכות מחשב )-בעל תואר מהנדס ,פייטלסוןהמחבר: יעקב 

השתתף בפעילות מחתרתית של התנועה הציונית בברה"מ, ולאחר  1971-1969קאונס, ליטא. בשנים 

 1981. בשנת 1972מכן היה אחד הפעילים המרכזיים בליטא למען העלייה לישראל. עלה ארצה בינואר 

 .(1985-1981המועצה המקומית הראשון של אריאל )ראש  להיותנבחר 
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