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מה יהא עתידה הגאופוליטי של ישראל
ב2023-
אין הרבה מדינות כמו ישראל ,שאופיין ,גורלן ,ואפילו עצם קיומן קשורים ושזורים
כל כך במערכת הבינלאומית .עצם הקמתה היה תלוי במידה מכרעת בהחלטת ארגון
האומות המאוחדות ,והצורך בלגיטימציה בינלאומית ממשיך להיות הכרח לקיום בר-
קיימא שלה .מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהמדינות הסובבות אותה
התנגדו — וחלקן עדיין מתנגד — לעצם הקמתה ,ואף ניסו למנוע זאת במלחמה .כעשרים
אחוז מתושביה היו מעדיפים שלא תתקיים.
האזור שישראל שוכנת בו היווה נקודות חיכוך בין המעצמות העולמיות מאז העת
העתיקה ,והן קבעו את גורלו .אם נדמה היה שקריסת ברית המועצות שמה קץ למלחמה
בין שני הגושים ,מלחמה שבמרחב הזה לא היתה רק קרה ,הנה עתה ניצבת ישראל בקו
הגבול החדש בין המערב לבין עולם האיסלאם המתעורר .האביב הערבי ,שעשוי להיות
תחילתו של עתיד טוב יותר ,מחזיר את רוב הישראלים לעידן של דאגה של ממש .וטרם
הזכרנו את האיום הנשקף מאיראן.
מסיבה זו כל ניסיון להעריך ,כיצד תיראה ישראל כאשר תגיע ליובל ה 75-שלה ,אינו
יכול להתרכז רק בתהליכים הפנימיים ,בשסעים החברתיים ,בחילוקי הדעות הפוליטיים;
גם לא במאבק בין חסידי הלקסוס לבין נאמני עץ-הזית ,לשון אחרת :בין הישראלים
הרוצים לראות אותה משתלבת בתהליכי הגלובליזציה לבין אלה המבקשים לשמור
עליה כשונה ,מיוחדת ,אחרת וגם נבדלת.
לפיכך מחייבת הערכת העתיד של ישראל לשזור יחד את שלושת המימדים :את
התהליכים העולמיים ,האיזוריים והפנימיים .וזאת עושה חוברת זו ,הדנה בעתידה
הגאופוליטי של ישראל בשנת  .2023ומכיוון שהנבואה ניתנה רק לשוטים ,מה שניתן
לעשות הוא להציב עתידים אפשריים ,לבחון את הכוחות הפועלים ולהעריך מהו
התסריט שסיכוייו גבוהים יותר להתממש ,בהנחה שכוחות אלה או אחרים יהיו החזקים
והמשפיעים ביותר.
חוברת זו היא הפרסום השני בסדרת המחקרים המקיפה ישראל  2023שיזם מכון
גילדנהורן ללימודי ישראל באוניברסיטת מרילנד .מאז קם בשנת  2009נעשה המכון
למרכז הצומח ביותר ללימודי ישראל בארה"ב .בשנת הלימודים הנוכחית למדו בו
 500סטודנטים ב 15-קורסים שונים ,בנושאי היסטוריה ,פוליטיקה ,הסיכסוך ,החברה
הישראלית ,תרבות ועוד .המכון יוזם ומעודד מחקרים על ישראל ,מהווה הבית של כתב
העת הרשמי של האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל  Israel Studies Reviewומשתתף
בשיח הציבורי והפוליטי בבירת ארה"ב בנושאי ישראל והמזרח התיכון .על המכון ועל
פעילותו ניתן לקרוא באתר המכון http://www.israelstudies.umd.edu

עד כה התפרסמה בעברית ובאנגלית החוברת הראשונה בסדרת ישראל  .2023החוברת
עסקה בתסריטים האפשריים של יחסי יהודים וערבים בישראל וצפתה שלושה תסריטים
אפשריים :תסריט של העמקת העימות ,של המשך מצב סיפיות ,ותסריט של התפייסות.
ניתן לקרוא את החומר בhttp://www.israelstudies.umd.edu/Israel2023.html-
לאחר הפרסום בעברית של "הדילמה הגאופוליטית של ישראל" יצא לאור גם הנוסח
האנגלי .גם החוברת השלישית בסדרה ,שתטפל בסוגיית יחסי דת ומדינה ,או דתיים
וחילוניים ,לקראת  2023תפורסם בשתי השפות.
את פרוייקט המחקר ריכז וכתב פרופ' שלמה חסון ,ראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים
באוניברסיטה העברית בירושלים .פרופ' חסון הוא מומחה בעל שם בינלאומי לניתוח
מערכות מורכבות בשיטת התסריטים ועבודות אחרות שכתב ,כמו למשל על עתידה של
ירושלים ,זכו לענין רב בארץ ובעולם .תכליתה של חוברת זו והאחרות בסדרה היא לעורר
דיון ציבורי אצל מעצבי דעת קהל ובעיקר אצל מקבלי ההחלטות ,שיכולים להשפיע על
הכיוון שישראל תבחר ללכת בו .ולוואי שישכילו לקבל את ההחלטות הנכונות.
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מבוא
הדילמה הגאופוליטית המרכזית של מדינת ישראל היא כיצד לקיים מדינה יהודית
ודמוקרטית במסגרת גבולות בטוחים ומוכרים .לב הדילמה הוא האיזון בין ארבעה
מרכיבים :גאוגרפיה (עומק טריטוריאלי הדרוש לביטחון) ,דמוגרפיה (מידת ההומוגניות
הלאומית) ,דמוקרטיה (זכויות האדם ושליטה בעם אחר) ולגיטימציה אזורית
ובינלאומית.
הדילמה מציבה שתי שאלות עיקריות :השאלה האחת מתייחסת למפת הגבולות,
שתיצור את האיזון האופטימלי בין ארבעת המרכיבים ותציע את הפתרון הטוב ביותר
לדילמה הגאופוליטית .האם מפה זו תציע התכנסות טריטוריאלית במטרה להבטיח
הומוגניות לאומית וישות דמוקרטית ,או אולי תהיה זו מפה המבוססת על התפרסות
טריטוריאלית במטרה להבטיח עומק אסטרטגי .השאלה השנייה מתייחסת לדרך הטובה
ביותר להגיע למפה זו :משא ומתן ושותפות ,או מאבק ויריבות?
הבעיה הגאופוליטית והשאלות העומדות ביסודה אינן חדשות .על אף שהדילמה
הגאופוליטית התעוררה בכל עוזה בשנת  1967עם ההשתלטות על הגדה המערבית ,על
הגולן ועל סיני ,היא מלווה את מדינת ישראל מאז הקמתה בשנת  ,1948ובדרך זו או אחרת
אף מראשית השיבה היהודית לארץ ישראל בעת החדשה 1.מה שהשתנה באורח דרמתי
בשנים האחרונות הוא ההקשר הגאופוליטי שבו מוצבת הדילמה .התפתחויות אזוריות
חדשות מחייבות כיום חשיבה גאופוליטית מקורית ומדיניות נועזת .עם התפתחויות אלה
ניתן למנות את התהליכים האלה:
 .1התמוטטותו של הסדר הגאופוליטי הישן ,שמקורו במלחמה הקרה ,ובמרכזו המאבק
בין ארה"ב לברה״מ על עמדות ועל משאבים .בסדר ישן זה היה המזרח התיכון
אזור יציב יחסית ,שהתבסס על מאזן כוח בין שני כוחות עולמיים ועל בעלי בריתם
המקומיים .נפילת ברה״מ הותירה את ארה"ב כמעצמת-על יחידה .אולם הפלישה
לעירק ולאפגניסטן ,התמיכה הבלתי מסויגת שלה בישראל והמשבר הכלכלי המתמשך
החלישו את מעמדה של ארה"ב באזור.
 .2כניסת כוחות אזוריים :איראן ,טורקיה ,מצרים וישראל — לחלל שנוצר בעקבות
ירידת כוחן של שתי מעצמות-העל .בין כוחות אלה מתחולל מאבק גאופוליטי על
הגמוניה אזורית ,והיחסים ביניהם מתאפיינים במגמות סותרות :הסכמות ,מאבקים
וקונפליקטים.
" .3האביב הערבי" — תמורות תרבותיות ופוליטיות בעולם הערבי ,ובמרכזן החלפת
שלטון ועלייתן של מפלגות אסלאמיות לצד דרישות לצדק ,לכבוד ,למיגור השחיתות
 1נושא האיזון בין טריטוריה ,דמוגרפיה ומשטר הוצג כבר בשנת  1936לפני הוועדה המלכותית הבריטית,
הידועה בשם ועדת פיל שמונתה לחקור את הנסיבות למאורעות שפרצו בפלשתינה ,ראה גלנור.2009 ,
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ולשיפור התנאים הכלכליים .מגמות ההתפתחות של האביב הערבי אינן ברורות.
הן ניזונות מתהליכים פנימיים :תמורות דמוגרפיות ,משבר כלכלי וביקורת פוליטית
ומתהליכים גלובליים הקשורים בהיחלשות מדינת הלאום ,באוניברסליזציה של
זכויות אדם ובהופעתם של גורמים שאינם מדינות ורשתות טרור חוצי גבולות.
תהליכים פנימיים אלה ניזונים גם מסנטימנט אנטי-ישראלי הרווח בציבור ,לרבות
הציבור המצרי והירדני .השלטונות ,לרבות אלה שחתמו הסכמי שלום עם ישראל,
נוטים לרצות סנטימנט זה על מנת להישאר בשלטון .מגמות אלה עשויות לעצב את
הגאופוליטיקה של האזור בדרכים שונות.
 .4השתנות אופי היחסים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית בכל הקשור לפתרון
הסכסוך שביניהן .שני הצדדים זנחו את דרך המשא ומתן ופנו לפעילות חד-צדדית:
ישראל ממשיכה את תהליכי הבנייה בשטחים ,והפלסטינים פנו באופן חד-צדדית
לאו"ם במטרה לזכות בהכרה מדינית.
בחיבור זה ארבעה חלקים:
החלק הראשון בוחן את הגישות הערכיות של הציבור הישראלי לדילמה הגאופוליטית
של ישראל ומברר את הפתרונות שמציעות גישות אלה .פרק זה יאפשר להכיר את
הפסיכולוגיה ,את התרבות ,את החששות ואת התקוות של הישראלים ולבדוק את
המציאות המדומיינת של קבוצות שונות בישראל .במהלכו ייחשפו הנרטיבים השונים
שבאמצעותם מבנות קבוצות שונות את המציאות והקושי בהגעה למכנה (נרטיב) משותף
ובניסוח מדיניות חדשה .אין ספק כי תפישות העולם וערכיו של הציבור בישראל משפיעים
השפעה מסוימת על פתרון הדילמה ,אולם לצדם פועלים כוחות נוספים ובכללם תהליכים
ושחקנים ברמה המקומית ,האזורית והבינלאומית.
החלק השני של העבודה בוחן את הכוחות המשפיעים על פתרון הדילמה
הגאופוליטית של ישראל.
החלק השלישי פונה לעולם התסריטים .חלק זה מזהה מגמות התפתחות אפשריות,
את הגורמים העומדים ביסודן ואת הקשרים שביניהם .הוא מזהה את הכוחות המניעים
הראשיים ,את אי-הוודאות הקשורה בהם ואת האפשרויות העתידיות השונות בתחום
הגאופוליטי .בדרך זו נבחנים באמצעות התסריטים פתרונות אפשריים שונים לדילמה
הגאופוליטית של ישראל.
החלק הרביעי עוסק בדרך הראויה להתמודדות עם הדילמה הגאופוליטית של
ישראל ,ובמסגרתו יוצגו כמה הצעות והמלצות להתמודדות עמה.
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הגישות הגאופוליטיות:
מסע לעולם הדמיון הישראלי
קבוצות שונות בחברה הישראלית פיתחו גישות שונות להתמודדות עם הדילמה
הגאופוליטית .גישות אלה משקפות נורמות וערכים שונים בהתייחסות לאיזון הראוי
בין גאוגרפיה (עומק ביטחוני) ,דמוגרפיה (הזהות הלאומית) ,דמוקרטיה (שליטה בעם
אחר וזכויות אדם) ,ולגיטימציה בינלאומית 2.ערכים אלה מהווים בסיס לקריאה שונה
של התהליכים המתחוללים במזרח התיכון ,וומכוונים למפת גבולות ולפתרונות שונים
של הדילמה.
הגישות המוכרות בקרב הישראלים הן אלה:
 .1גבולות  :'67שתי מדינות לשני עמים על בסיס גבולות קווי הפסקת האש שנקבעו
בשנת  1949עם חילופי שטחים מוסכמים,
 .2גבולות בני הגנה :שתי מערכות של גבול :גבול ביטחון לאורך בקעת הירדן וגבול
פוליטי של המדינה לאורך גבולות  '67עם חילופי שטחים מוסכמים,
 .3גבולות זמניים :על בסיס יציאה חד-צדדית של ישראל מחלק מהשטחים,
 .4גבולות עמומים :טשטוש הגבולות והיווצרות מדינה דו-לאומית,
 .5גבולות ארץ ישראל השלמה :מדינה לאום יהודית בין הים התיכון לנהר הירדן.
תמונת ראי של רוב הגישות האלה ניתן למצוא גם בצד הפלסטיני :החל מגבולות '67
וכלה במדינה אסלאמית על כל השטחים בין נהר הירדן לים התיכון .באמצע מצויות
האפשרויות של גבולות עמומים ,מדינה דו-לאומית או גבולות זמניים באמצעות הכרה
חד-צדדית של האו"ם במדינה פלסטינית או הסכם זמני במתכונת של תהדייה או
3
הודנה.

גבולות '67
על פי גישה זו עתידה הדילמה הגאופוליטית של ישראל להיפתר באמצעות הקמתן של
שתי מדינות :מדינת לאום של העם היהודי ומדינת לאום של העם הפלסטיני ,בעלות
גבולות מוכרים ובטוחים .מדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית שאינה שולטת על עם
אחר ,ויהיה בה רוב יהודי .הגבולות יהיו מבוססים על החלטות מועצת הביטחון 242
ו ,338-ולפיהן ישראל תיסוג משטחים שהושגו במלחמה לגבולות בטוחים .הבסיס להסכם
יהיו הגבולות של  1967-1949עם חילופי שטחים מוסכמים ,ראה איור  .1לישראל יצורפו
2
3

אריאליHasson, 2010 ;2006 ,
PSR, 2004; Hider, 2009; Mishal and Sela, 1999; Hilal, 2007; Scham and Abu-Irshaid, 2009
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איור  :1גבולות '67
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היישובים הגדולים שהוקמו בגדה המערבית ,ובתמורה תפצה ישראל את הפלסטינים
בשטחים שייגזרו מתחומה .מתווה הגבול המדויק ייקבע במשא ומתן בין שני הצדדים.
פתרון זה מושתת על ארבעה עקרונות:
 .1הבסיס להסכם הם הגבולות שנקבעו בשנת  1949והתקיימו עד  1967תוך חילופי
שטחים מוסכמים,
 .2בירושלים יהיו שתי בירות,
 .3לא תורשה שיבה של פלסטינים לישראל ,השיבה תמומש במדינה הפלסטינית,
 .4פלסטין תהיה מדינה מפורזת.
התומכים בפתרון זה הן מפלגות השמאל :העבודה ומר"צ ,חלקים במפלגת קדימה
4
והמפלגות הערביות ,בהסתייגות ביחס לאופי המדינה.
התומכים בפתרון זה טוענים כי השליטה הישראלית בשטחים לא תעניק לה ביטחון,
אלא תגביר את הטינה כלפיה ותגרום להמשך הסכסוך והאיום על ישראל .ישראל
תתקשה להחזיק מעמד מול עולם ערבי עוין .האוכלוסייה היהודית תהפוך למיעוט
דמוגרפי במרחב שבין הים לירדן .מדינת ישראל תהיה מבודדת יותר בזירה הבינלאומית.
הכוחות הרדיקליים באזור ובראשם איראן יחזקו את כוחם תוך ניצול הסכסוך לשם
טיפוח גורמים קיצוניים .האביב הערבי שבמהלכו מתגברים הסנטימנט הפופוליסטי
האנטי ישראלי וההזדהות עם הפלסטינים יחזק את האיבה לישראל ברחוב הערבי,
והלחץ על מצרים ועל ירדן לבטל את הסכמי השלום יגדל.
גבולות  '67עם חילופי שטחים מוסכמים עומדים במרכז החזון שהציג נשיא ארצות
הברית ,ברק אובמה ,בנאומו ב 19-במאי  .2011על פי חזון זה ,אמורה המדינה הפלסטינית
להיות מפורזת ,והנסיגה המלאה והמדורגת של כוחות ישראל תותאם ליכולת כוחות
הביטחון הפלסטינים לבלום התפרצות של טרור והברחת נשק ולשמור על הביטחון
בגבולות .הנושאים הקריטיים :פתרון בעיית הפליטים ונושא ירושלים — יידחו לשלב
מאוחר יותר .על פי חזון זה שלום יציב כרוך בהקמת שתי מדינות לשני עמים :ישראל
5
כמדינה יהודית ופלסטין כמדינת העם הפלסטיני ,בהכרה הדדית ובשלום.
זהו חזון ישן שחלקים ממנו נוסחו כבר בעבר על ידי היועצים לביטחון לאומי זביגנייב
בז'ז'ינסקי וברט סקוקרופט 6.מדברי היועצים ומדברי הנשיא אובמה מצטייר חזון רב-
השראה .על פי חזון זה ,ישנה הסכם המושתת על גבולות  — '67עם חילופי שטחים
מוסכמים — את האווירה במזרח התיכון .ההסכם ייתן תקווה לפלסטינים ,יחליש את
החמאס ,את הטרור ואת תומכיו וימתן את הסנטימנט האנטי-ישראל ברחוב הערבי .כך
יאבדו הקיצונים המסיתים נגד ישראל את אחד הכלים החזקים ביותר שלהם .מבחינה
כלכלית יאפשר ההסכם צמיחה מהירה תוך הסתמכות על כישורי החברה היהודית
4

התייחסות מפורטת לעקרונות אלה מופיעה בריאיון של אהוד ברק אצל בן כספית ,ראה כספית.2010 ,

5
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והפלסטינית .שתי החברות יכולות להפוך למנוע צמיחה של המזרח התיכון ולהתחרות
בהצלחה בדובאי ובקטאר.
הסכם כזה ,שהוצג גם ביוזמת הליגה הערבית משנת  ,2002יאפשר לישראל להשלים
עם מדינות ערב ובכך יתרום לחיזוק הכוחות המתונים הנוטלים חלק בשינויי המשטר.
ברמה האזורית עתיד ההסכם לחזק את היציבות במזרח התיכון .הוא יחזק את העולם
הסוני המתון ויחליש את איראן ושלוחותיה באזור :החיזבאללה והחמאס .הוא יאפשר
לארצות הברית ולאירופה לפעול נגד כוונת איראן להשיג יכולת גרעינית צבאית .הוא עשוי
להביא גם לשיפור היחסים עם טורקיה .ברמה הגאו-אסטרטגית יתרום ההסכם לחיזוק
מעמדה של ארה"ב במזרח התיכון ,מעמד שנחלש בשל התמיכה המתמשכת בישראל
ובשל ההתערבות בעיראק ובאפגניסטן .כל אלה יתרמו להגדלת היציבות באזור.
אין זה חזון נטול סכנות ,אולם מימושו יבטיח את ביטחונה של ישראל ואת קיומה
כמדינת לאום של העם היהודי וכמדינה דמוקרטית .בניגוד לטוענים לצורך בעומק
גאוגרפי ,טוענת גישה זו כי ביטחון ישראל מחייב דווקא ויתור על שטחים והתמקדות
בהומוגניות הדמוגרפית .רק הסכם שייתפס כלגיטימי בעיני שני הצדדים יקנה לישראל
7
ביטחון ,ומטבע הדברים מחייב הדבר ויתורים טריטוריאליים.
יהיו ,כמובן ,בשני הצדדים מי שינסו לטרפד את ההסכם ,אולם שני הצדדים צריכים
להחליט אם הם נותנים לגורמים אלה זכות וטו על הסכם כה חשוב מבחינה פוליטית
וכלכלית .לכן ,אף על פי שהמצב הנוכחי אינו נטול סיכונים ,הוא מעניק לישראל הזדמנות
מצוינת להתקדם לקראת פתרון הסכסוך ובכך לתרום גם לייצוב המזרח התיכון.
זהו חזון אופטימי .הוא רואה בפתרון הקונפליקט הישראלי-פלסטיני אבן יסוד
בפתרון הבעיות של המזרח התיכון .השאלה היא מי יערוב שאמנם כך .האם הקונפליקט
הישראלי-פלסטיני הוא אכן הסיבה למתיחויות ולסכסוכים במזרח התיכון? ואם לא,
חזרה לגבולות  '67עלולה להתברר כמהלך מסוכן לעתידה של המדינה .מסמכי וויקיליקס
הראו בבירור כי שליטי האזור אינם סבורים כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא הסיבה
לסכסוך האזורי ,אלא דווקא מרוץ החימוש של איראן 8.אחד השליטים אף הביע הזדהות
עם ישראל ואמר כי במצב שבו ישראל מאוימת ניתן להבין את התעקשותה שלא לוותר
על שטחים .שליט אחר הביע את דעתו כי יש לקצוץ את ראש הנחש האיראני .השאלה
הנשאלת היא האם החזון שנטווה סביב גבולות  '67מבוסס על ניתוח יסודי של הגורמים
המעצבים את המזרח התיכון ,או אולי אין הוא אלא בגדר משאלות לב .האם בתנאים
 7הביטוי הברור לגישה זו ניתן ביוזמת ז'נבה ,ראה עיקרי ההסכם באתרhttp://www.heskem.org.il/ :
heskem.asp?id=7

 8בהתייחסו לציטוטים של מנהיגי מדינות ערב כפי שהופיעו במברקי וויקיליקס ,כותב אלוף בן בין
היתר" :הציטוטים של מנהיגי מדינות ערב ,שהציבו את האיום האיראני בראש דאגותיהם ,קראו לארצות
הברית לתקוף את איראן ודחקו לפינה את הפלסטינים וצרותיהם ,הצדיקו את קו ההסברה הוותיק
של הליכוד .הימין הישראלי טען תמיד שהביקורת על הכיבוש וההתנחלויות היא רק תירוץ — "נרטיב
מופרך" כדברי נתניהו — והבעיה האמיתית במזרח התיכון נובעת ממשטרים קיצוניים שתומכים בטרור
ומתחמשים בגרעין .השמאל טען שאלה רק תירוצים של הימין להרחבת ההתנחלויות ולקידום הסיפוח
בגדה המערבית".
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אלה על ישראל לקחת סיכון שעלול להתברר בטווח הארוך יותר כאיום ממשי על קיומה?
לבעיה זו נדרשת הגישה של גבולות בני הגנה.

גבולות בני הגנה
על פי גישה זו ההתמודדות עם הדילמה הגאופוליטית של ישראל מחייבת עומק גאוגרפי
הכולל שליטה בבקעת הירדן ,פריסה צבאית ברכס ההררי השולט על הבקעה והרחבת
המסדרון המוביל מירושלים לים המלח .הגישה עוצבה בשנת  1967על ידי יגאל אלון
שכיהן באותה תקופה כשר החוץ .השיקול העיקרי בגישה זו הוא הבטחת ביטחון ישראל
באמצעות עומק טריטוריאלי .עומק זה נחוץ למניעת כניסה של צבא ערבי עוין לגדה
המערבית והשתלטותו על רכסי ההרים השולטים על מישור החוף ,שבו מרוכזת רוב
אוכלוסיית ישראל ורוב הפעילות הכלכלית .העיקרון המרכזי העומד מאחורי גישה זו
הוא הבטחת קיומה של מדינת ישראל מול כל תוקפנות המכוונת נגדה .עיקרון זה דורש
עומק גאוגרפי — אזור חייץ המהווה מרחב התראה והתרעה ומאפשר התגוננות 9.על
פי תכנית אלון ,הייתה האוכלוסייה הערבית בגדה המערבית אמורה להיות מחוברת
לממלכת ירדן ,ראה איור .2
ראש ממשלת ישראל ,יצחק רבין ,היה אחד התומכים הבולטים בגישה זו .בנאומו
בכנסת בתאריך  5באוקטובר  1995אמר רבין כי ישראל לא תחזור לגבולות של  4ביוני
 1967וכי בכל הסכם עתידה ישראל להישאר בבקעת הירדן במובן הרחב של המושג.
בנימין נתניהו מציג עיקרון דומה לזה של יגאל אלון בספרו "מקום תחת השמש" .הוא
מנמק את הדבר בצורך במרחב של הרתעה והתראה 10.כיום זוכה גישה זו לתמיכה מצד
פוליטיקאים בכירים ואנשי צבא ,וביניהם בנימין נתניהו ,יובל שטייניץ ,יעקב עמידרור
11
וגיורא איילנד.
לדעת תומכי הגישה ,מחזקות ההתפתחויות באזור את החשיבות של גבולות בני
הגנה .האיום המרכזי נשקף מההתחמשות הגרעינית של איראן .המשך התהליך יחזק את
הציר הרדיקלי ושלוחותיו באזור :חמאס וחיזבאללה .זוהי הסכנה המרכזית המאיימת
על המזרח תיכון ,ולא הכיבוש וההתנחלות .ראיה לכך הם מסמכי ויקליקס ,המראים
בבירור כי מנהיגי מדינות ערב חוששים בעיקר מהתחמשותה של איראן ,ואילו הסכסוך
12
הישראלי-פלסטיני נמצא במקום משני בחשיבתם האזורית.
התהליכים המתחוללים בעולם הערבי אינם מבשרים טובות :במצרים התחולל שינוי
פוליטי ,שבמהלכו הגיעו לעמדת השפעה מרכזית האחים המוסלמים ,המקיימים קשרים
טובים עם החמאס .עם התחזקות כוחם בפרלמנט הם עשויים לפגוע בהסכם השלום עם
 9התפיסה הביטחונית של אלון בדבר גבולות בני הגנה פורסמה בכתב העת בשנת  .1976לפרסום לא
צורפה כל מפה .ראה Alon, 1976
 10נתניהו.2001 ,
 11ראה אסופת מאמרים של המרכז הירושלמי 2008 ,באתרhttp://www.jcpa.org.il/ :
 12בן.2010 ,
13
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ישראל ,ואולי אף לבטלו .מצרים בלתי יציבה וללא שליטה חזקה מזמינה גורמי טרור,
והדבר ניכר כבר בהתבססותם של ארגוני טרור בסיני ,בפריצה לשגרירות הישראלית
בקהיר ובקשרים המתהדקים בין השלטונות המצריים לבין תנועת החמאס .התפתחויות
אלה עלולות לסבך את היחסים בין ישראל למצרים ולערער את הסכמי השלום .בסוריה
מתנהלת מלחמת אזרחים ,וכך גם בתימן .על רקע זה ,עלול האביב הערבי להפוך לחורף
ערבי מלווה במשברים ובחוסר יציבות אזורית.
היחסים עם טורקיה מתוחים :הברית האסטרטגית התמוטטה ,השגריר הישראלי
גורש ,ראש ממשלת טורקיה מאיים ומתבטא באופן אגרסיבי כלפי ישראל .הוא איים
ללוות כלי שייט שבכוונתם לפרוץ את המצור לעזה באניות קרב טורקיות ולשלוח אניות
קרב לאזורי קידוחי הגז הישראליים במזרח הים-התיכון ,מול חופי קפריסין.
הרשות הפלסטינית מסרבת למשא ומתן עם ישראל ,ומעדיפה פעולה חד-צדדית
במטרה לזכות בהכרה בינלאומית .סירוב זה אינו חדש .כבר בשנת  2000סירבו
הפלסטינים להצעותיו של אהוד ברק בוועידת קמפ דיוויד ,ובשנת  2009סירבו להצעותיו
של אהוד אולמרט .הסירוב הוא תבנית אסטרטגית החוזרת על עצמה אצל הפלסטינים.
ולכן ,בניגוד למי שחושבים אחרת ,אין כל סיכוי להגיע עמם להסכם .יתר על כן :הרשות
הפלסטינית מסרבת להכיר בישראל כמדינת העם היהודי .היא מבקשת להתפייס עם
החמאס שאינו מכיר במדינת ישראל ובהסכמי אוסלו וממשיך לתמוך בטרור.
ארה"ב איבדה מכוחה באזור בין היתר בשל הדרך שנהגה בבעל בריתה ,הנשיא
מובארק .בתנאים אלה ,טוענים התומכים בגבולות בני הגנה ,על ישראל להיערך בזהירות
ובנחישות מול הסכנות המאיימות ,ובוודאי אין כל מקום לחתימת הסכם שביסודו
עומדים גבולות  .'67מוטב לפעול בזהירות ובשיקול דעת ולהמתין עד שהמצב יתבהר.
באופן מעשי יש לחזק את הנוכחות היהודית במקומות חשובים מבחינה אסטרטגית,
שבהם תהיה נוכחות יהודית בכל הסכם שהוא .מטעם זה יש להשלים את בניית הגדר
ולהתייחס לטריטוריה שבין גבול הביטחון לגבול המדיני כאל אזור ספר לא יציב .לטווח
הנראה לעין הגבולות הראויים הם גבולות בני הגנה .תפיסה זו תקנה למדינת ישראל
ביטחון המבוסס על עומק גאוגרפי.
המציאות מתפרשת על ידי שתי הגישות ,גבולות  '67מזה וגבולות בני הגנה מזה,
באמצעות שתי השקפות עולם שונות מאוד ,המונחות על ידי אידיאולוגיות שונות
בתכלית :אמון לעומת חוסר אמון ,תקווה לעומת חשש ,אידיאליזם לעומת ריאליזם.
שתיהן קושרות אמנם בין הסכסוך המקומי לבין הפוליטיקה הרחבה יותר במזרח
התיכון ,אולם אלה הן שתי קריאות גאופוליטיות שונות לחלוטין .האחת מסתכלת
מבפנים ,מתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,החוצה ,ואומרת כי השחקנים הראשיים
הם הממשלות של ישראל ופלסטין ,דעת הקהל ומתנגדי השלום .השנייה מסתכלת
מהחוץ פנימה ,מתוך המצב במזרח התיכון לעבר הקונפליקט הישראלי-פלסטיני .היא
אומרת כי הפוליטיקה המזרח-תיכונית היא שתקבע במידה רבה את התנהגות הממשלות
הישראלית והפלסטינית ואת תוואי הגבול.
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מקריאות אלה נגזרות שתי אסטרטגיות שונות ,המשלימות זו את זו .האחת אומרת
כי יש לסיים את הסכסוך בין ישראל לפלסטין ,ובכך לסייע להשגת יציבות במזרח
התיכון .השנייה אומרת כי יש לייצב קודם כל את המזרח התיכון ,ובכך לסייע להשגת
שלום בין ישראל לפלסטין.

גבולות זמניים
גישה שלישית לשאלת הגבולות העתידיים בין ישראל לפלסטין היא "גבולות זמניים" .על
פי גישה זו על ישראל לדאוג בראש ובראשונה להמשך קיומה כמדינת דמוקרטית ,מדינת
הלאום של העם היהודי .המשך הסטאטוס קוו ועמו המשך השליטה בשטחים מסכן
מימוש יעדים לאומיים אלה ,ומהווה איום אסטרטגי על המדינה.
ללא יציאה מהשטחים עתידה הדמוגרפיה בשטח שבין הירדן לים להשתנות לרעת
הישראלים .מדינת לאום יהודית ,המהווה מיעוט באזור ,תהיה בלתי דמוקרטית .מדינה
דמוקרטית תהיה לא-יהודית בשל הרוב הפלסטיני העתיד להתהוות באזור .לכן הצו
הקיומי של שמירה על מדינת לאום יהודית מחייב יציאה מהשטחים .לדעת התומכים
בגישת הגבולות הזמניים ,תגביר השהייה הישראלית בשטחים את הקונפליקט עם
הפלסטינים ואת הבידוד הדיפלומטי של ישראל .ואולם בשלב הנוכחי אין לישראל כל
שותף למשא ומתן ,ולכן על ישראל לנקוט בפעולה חד-צדדית ולהיפרד מהפלסטינים.
תומכי הגבולות הזמניים חולקים על עמדות השמאל והימין .בניגוד לשמאל ,הסבור
כי יציאה מהשטחים תביא לשלום ,ובניגוד לימין ,הסבור שיש להישאר בשטחים כל עוד
נמשך הקונפליקט ,הם טוענים כי יש לצאת מהשטחים גם אם הקונפליקט נמשך .ישראל
תצא במסגרת פעולה חד-צדדית לגבולות זמניים ,וכאשר יבשילו התנאים היא תנהל
משא ומתן על גבולות הקבע .הגבולות הזמניים יכולים להיות הגבולות של גדר ההפרדה
עם תוספות של שטחים מעבר לגדר ,ראה איור .3
הגישה זכתה לתמיכה רעיונית מצד אנשי אקדמיה כמו הפרופסורים שלמה אבינרי,
דן שיפטן וארנון סופר 13.ראש הממשלה לשעבר ,אריאל שרון יצר תקדים של יציאה חד-
צדדית בהינתקות מרצועת עזה .ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט תמך בהינתקות
נוספת ואף העלה את הרעיון במהלך מלחמת הלבנון השנייה ,אולם לא פעל ליישומו.
תומכי הגבולות הזמניים יכולים למצוא תימוכין לפעולה חד-צדדית בפעילות
הדיפלומטית של הפלסטינים בשלהי שנת  .2011הפלסטינים נטשו את דרך המשא ומתן,
ופנו ישירות ובאופן חד-צדדי לעצרת הכללית של האו"ם בבקשה להכיר בהם כמדינה
עצמאית .תומכי הגבולות הזמניים אינם רואים בכך כל רע ,להפך :הכרה בינלאומית
בפלסטין כמדינה פירושה יצירה דה פקטו של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים .באופן
זה ייקבע תקדים :הקמת מדינה פלסטינית ללא גבולות קבע ,ללא פתרון בעיית הפליטים
וללא חלוקת ירושלים .בעיני העולם יאבד הסכסוך מחשיבותו ,ויהפוך מסכסוך לאומי
13

16
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מהותי לסכסוך טכני על גבולות .יתר על כן ,הפעולה החד-צדדית של הפלסטינים מעניקה
לגיטימציה לפעולה ישראלית דומה ,שעיקרה קביעת גבולות זמניים .זהו מצב שבו שני
הצדדים פועלים באופן חד-צדדי ומקדמים בזאת פתרון ביניים.
מבחינת ההתפתחויות בזירה האזורית זהי תקופה טובה ביותר לפתרון של גבולות
זמניים .מדינות ערב טרודות בענייניהן הפנימיים .מצרים וסוריה נחלשו .מדיניות החוץ
של טורקיה של התקרבות לאיראן כשלה .על רקע זה העולם עשוי לתמוך בכל מחווה
ישראלית שביסודה יציאה ולו גם חלקית מהשטחים.

עמעום הגבול :מדינה דו-לאומית
גישה רביעית לשאלת הגבולות היא עמעום הגבול .על פי גישה זו הסכסוך הישראלי-
פלסטיני הוא סכסוך אתנו-לאומי מורכב ובלתי פתיר הנמשך למעלה ממאה שנה.
מבחינה מעשית ההתיישבות היהודית יצרה בגדה המערבית מצב יישובי בלתי הפיך,
שבו שתי מערכות היישוב ,היהודית והפלסטינית אחוזות זו בזו באופן בלתי הפיך .שינוי
המצב אינו אפשרי באמצעות התנתקות ,והתכנסות בגבולות אחרים אינה אפשרית.
אף ממשלה בישראל לא תוכל לפנות את חצי מיליון המתיישבים היהודים הפרוסים
בשכונות ירושלים שמעבר לקווי  '67ובעשרות היישובים שמעבר לקו הירוק ובכללם
יישובים גדולים כמו ביתר עילית ,מעלה אדומים ואריאל .התוצאה הבלתי-נמנעת היא
מדינה דו-לאומית( ,ראה איור .)4
בניגוד לסכסוכים עם מדינות ערב האחרות ,הסכסוך עם הפלסטינים אינו סכסוך
טריטוריאלי על תוואי גבול .במרכז הסכסוך עומדים ערכים וסמלים היסטוריים שעליהם
שני הצדדים אינם מוכנים להתפשר .נקודת המוצא של הפלסטינים אינה גבולות ,'67
אלא המציאות ששררה באזור לפני שנת  :'48על פי הפלסטינים ותומכיהם בישראל
ובעולם ,הייתה ההתיישבות היהודית מראשיתה התיישבות קולוניאלית ,והדברים
נכונים לא רק ביחס לתהליכים שהתחוללו אחרי  ,'67אלא גם ביחס לאלה שהתחוללו
לפני שנת  .'48על פי השקפת העולם של הישראלים ובמיוחד של המחנה הלאומי,
הכולל דתיים-לאומיים ,חילונים-לאומיים ועולים מברה״מ בעלי השקפת עולם לאומית,
הארץ כולה שייכת ליהודים .השקפות עולם אלה פועלות נגד שיבה לגבולות  .'67לדברי
יהודה שנהב ,התומכים בהסכם על פי גבולות  '67רואים מהרהורי לבם .הם מתעלמים
משאיפות הפלסטינים ומשאיפות המתנחלים ותומכיהם .הם מבקשים לחזור ל"תור
הזהב" שחלף מהעולם ,ובו עוצב סדר היום על ידי קבוצה חברתית בעלת אוריינטציה
14
לאומית-סוציאליסטית שחלפה מהעולם.
על פי מירון בנבנשתי ,המצב שנוצר הוא מדינה דו-לאומית דה-פקטו .מציאות זו היא
תוצאה של המבוי הסתום בשיחות בין ישראל לפלסטינים .לדבריו ,מדינה זו מנציחה

14

18

שנהב.2010 ,

איור  :4גבולות עמומים

19

15

מצב שבו לפלסטינאים לא נותרה כל אפשרות לפתח מדינה בעלת טריטוריה רצופה.
המשטר המאפיין מדינה זו הוא מעין אפרטהייד או למצער אתנוקרטיה ,שבה המשטר
הקיים מעניק עליונות לקבוצה האתנו-לאומית השלטת 16.במרוצת הזמן עתידים
השינויים הדמוגרפיים לפעול את פעולתם ולעצב מחדש את אופי המשטר בכיוון יותר
דמוקרטי .התוצאה תהיה מדינה דמוקרטית דו-לאומית בין נהר הירדן לים התיכון ,אשר
תחליף את מדינת הלאום היהודית.
אט אט גוברת ההכרה בקרב הפלסטינים וכן בקרב קבוצות בחברה הישראלית כי
מדינה דו-לאומית היא בלתי נמנעת .הרעיון של מדינה דו-לאומית מלווה את הציבור
היהודי בפלשתינה ולאחר מכן בישראל כבר קרוב למאה שנה .עוד לפני הקמת המדינה
הועלה הרעיון על ידי ברית שלום ,ולאחר מכן על ידי האיחוד ,על ידי השומר הצעיר ומפלגת
פועלי ציון 17.מאז שנת  '67נישא הרעיון בפי מיעוט פוסט-ציוני וחוגים לאומיים ערביים
בישראל .ההתפתחות המעניינת של השנים האחרונות היא כי לחוגים אלה הצטרפו חוגים
מהימין ,מהליכוד ומקרב המתנחלים .חוגים אלה מסכימים כי יש להעניק לערבים תושבי
השטחים אזרחות ולצרף את כל הטריטוריה של הגדה המערבית למדינה 18.זהו מפגש
עמדות מעניין ,המעיד על התכנסות רעיונית בין שתי קבוצות המצויות בקצות המפה
הפוליטית :פוסט-לאומיים ולאומנים ,המאמינים בהמשך הסטטוס קוו הטריטוריאלי.
תומכי הגבולות העמומים יכולים למצוא ביסוס לעמדתם בממצאי הצוות הפלסטיני
שפיתח את אסטרטגיית הפניה לאו"ם להכרה חד-צדדית במדינתם .על פי הצוות ,אי
הכרה תביא לפירוק הרשות הפלסטינית ,להעברת האחריות לאזור ולתושביו לידי ישראל
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ולהקמתה של מדינה דו-לאומית.

גבולות ארץ ישראל השלמה
על פי השקפה זו ,על ההתיישבות היהודית להתפרס על כל ארץ ישראל מסיבות
ביטחוניות ודתיות .הגבול ממזרח צריך להיות נהר הירדן ,ואת הרשות הפלסטינית יש
לפרק .בערבים החיים בשטחי יהודה ושומרון יש לנהוג באחת משלוש הדרכים האלה:
צירוף טריטוריאלי של השטחים לישראל ומתן אזרחות ישראלית לתושביהם ,אוטונומיה
מקומית למובלעות הפלסטיניות באזור ,או טרנספר .הגישה הרווחת כיום בקרב ציבור
זה היא גישת הקנטונים של אביגדור ליברמן .על פי גישה זו ,ייהנו הפלסטינים במובלעות
המוקפות ביישובים יהודיים מאוטונומיה מקומית ובבחירות יצביעו לירדן ,ראה איור .5
המבקרים את הגישה טוענים כי זהו מתכון בדוק למדינת אפרטהייד ,שבה מתקיימים
ברחבי המדינה משטרים שונים לקבוצות אוכלוסייה שונות.
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איור :5
גבולות ארץ
ישראל השלמה
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ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון מחזקות את תומכי ארץ ישראל השלמה:
הפלסטינים הוכיחו כי הם לעולם לא יכירו בבמדינת ישראל כמדינת לאום של העם
היהודי ,והם מעדיפים לזכות בהכרה בינלאומית באו"ם ללא משא ומתן עם ישראל.
זהי עדות ברורה כי אין הם מוכנים להכיר בזכותו של העם היהודי למדינת לאום משלו.
בהמשך מועדות פניהם לחיסולה של מדינת ישראל על ידי תמיכה בינלאומית מבחוץ
וכוחות עוינים מבפנים.
פעילות זו נתמכת על ידי העולם הערבי ועל ידי גוש גדול של מדינות עוינות או שאינן
מבינות את התרמית הפלסטינית .לנוכח תהליכים אלה על ישראל להישאר במרחב
הפרוע המכונה גדה מערבית ,ושאינו אלא יהודה ושומרון ,ערש הולדתו של העם היהודי.
זהו מרחב המתאפיין בהיעדר חוק ,משטרה ומשפט .יציאה ממנו עלולה לסכן את מדינת
ישראל .התמורות בעולם הערבי עתידות לחזק את הקיצונים ,ואין לשלול את האפשרות
של כניסת צבא ערבי עוין למרחב שיתפנה לאחר נסיגה תוך פגיעה קשה בישראל .מי
שיצא מגוש קטיף קיבל רקטות על באר שבע ואשקלון .מי שיצא מיהודה ושומרון יקבל
רקטות על תל אביב וירושלים.
הרעיון של ארץ ישראל השלמה אינו רעיון חדש .הוא מלווה את הציונות מראשיתה.
אבות הציונות כמו תיאודור הרצל וזאב ז'בוטינסקי ציירו בכתביהם מפה שמשתרעת
לעתים אף מעבר לגבולות ארץ ישראל השלמה 20.גם המפה שהגישה המשלחת הציונית
לוועידת השלום בורסאי בשנת  1919הציגה גבולות רחבים יותר .ואולם במהלך השנים
גברה בקרב המנהיגות הציונית ההכרה המעשית כי הציונות לא באה לעולם על מנת
להפוך את פלשתינה למדינה יהודית ,אלא על מנת להקים מדינה יהודית בפלשתינה.
ההכרה בקיומו של עם נוסף באזור הוליכה לרעיון ההפרדה.
מאז עליית הליכוד לשלטון בשנת  1977ומינויו של אריאל שרון ליו"ר ועדת השרים
לענייני התיישבות עלה כוחם של המצדדים בהתיישבות בכל רחבי ארץ ישראל .החתימה
על הסכמי אוסלו לא שינתה את המצב ,ומאז נחתם ההסכם גדלה האוכלוסייה היהודית
בשטחים פי שלושה .סירובה של ממשלת ישראל הנוכחית להקפיא את הבנייה בשטחים
מעיד כי רעיון ארץ ישראל השלמה ממשיך לפעום בקרב הקברניטים ,אם כי בחשאי.
אלה שתומכים בה בגלוי כיום ותובעים להישאר בכל חלקי ארץ ישראל ההיסטורית הם
המפלגות הדתית והלאומיות" :הבית הלאומי" ו"האיחוד הלאומי".

פתרונות הדילמה הגאופוליטית על פי הגישות הערכיות
השונות
חמש הגישות מציעות ארבעה פתרונות שונים לדילמה הגאופוליטית .הגישה של שיבה
לגבולות  '67מציעה פתרון בדרך של משא ומתן ושיתוף פעולה כלכלי תוך התכנסות
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בגבולות קבע .הגישות של גבולות בני הגנה וגבולות זמניים מציעות פתרון בדמות
ניהול הסכסוך תוך הכלתו ובניית הרתעה על ידי יצירת שתי מערכות גבול או התכנסות
לגבולות זמניים .הגישה של עמעום הגבולות מציעה טרנספורמציה של הקונפליקט —
מקונפליקט על טריטוריה לקונפליקט על אופייה של המדינה הדו-לאומית ועל אופיים
של המוסדות הפוליטיים והמרחב המשותף .הגישה של ארץ ישראל השלמה מציעה
לחסל את הקונפליקט באמצעות דחיקה ,הגבלה ואף טרנספר.
מעבר להבדלים אלה ניתן לזהות שתי אופציות גאופוליטיות ראשיות ,המספקות
תשובות שונות לדילמה הגאופוליטית של ישראל :האופציה האחת היא התכנסות מרחבית
לגבולות קבע או לגבולות זמניים .על פי אופציה זו ,ההתכנסות לעבר הגבולות עשויה
להתנהל בשלבים ,בתחילה לגבולות בני הגנה או לגבולות זמניים ובהמשך — לגבולות
בינלאומיים מוסכמים .האופציה השנייה היא התפרסות מרחבית .על פי אופציה זו,
המרחב בין הנהר לים יהפוך לישות פוליטית אחת .לגישה זו שותפים חוגים לאומניים
ופוסט-לאומיים כאחת .שני החוגים תומכים בעמעום הגבול ,בהנחה כי המשטר במרחב
שייווצר ישרת את מטרותיו :מדינה לאומנית או מדינה פוסט-לאומית.
הכול משוכנעים כי הם מיטיבים לקרוא את ההיסטוריה ולהבין את כלליה ואת
כיוון התפתחותה .על בסיס הבנה רציונלית ואובייקטיבית זו הם יכולים להסביר מדוע
הפתרון שהם מציעים לבעיה הגאופוליטית של ישראל הוא הפתרון הראוי והבלתי
נמנע .הפתרון של שיבה לגבולות  '67הוא בלתי נמנע מסיבות של מוסר וקדמה .העולם
כיום אינו מוכן לקבל את הקולוניאליזם ,מאמין בחירויות ובזכויות אדם ורואה בהמשך
הכיבוש תופעה אנכרוניסטית ובלתי מקובלת מבחינה פוליטית ומוסרית.
הפתרון של גבולות בני הגנה הוא בלתי נמנע מתוקף הצורך בביטחון לאומי .העולם
הוא מקום פראי ואנרכי ,ולכן ללא עוצמה וללא עומק אסטרטגי ישראל עלולה להיעלם
מהמפה .הפתרון של גבולות זמניים הוא בלתי נמנע בשל האיום הדמוגרפי-לאומי .אם
ישראל לא תתכנס לגבולות זמניים היא תחדל להתקיים כמדינת לאום של העם היהודי
שצביונה הוא צביון דמוקרטי .הפתרון של גבולות עמומים הוא בלתי נמנע בשל הסביכות
ההיסטורית-גאוגרפית שבה נתונות שתי הקהילות .בתנאים אלה אין כל סיכוי לפתרון
המבוסס על הפרדה טריטוריאלית והתכנסות בגבולות כלשהם .הפתרון של ארץ ישראל
השלמה הוא בלתי נמנע משיקולים ביטחוניים ,מורשות היסטוריות והבטחה אלוהית.
גישות כאלה יכולת לגלוש בקלות לעבר ריאליזם נאיבי .כל קבוצה משוכנעת שהיא
מבינה טוב יותר מהאחרות את המצב ,וכי הפתרון שהיא מציעה הוא הראוי ביותר.
התוצאה היא חוסר יכולת לנהל דיאלוג החוצה עמדות פוליטיות והתעלמות מכוחות
אחרים העשויים לעצב את הפתרון לבעיה הגאופוליטית .על רקע זה עלולים להתפתח
קונפליקטים ומאבקים חריפים בתוך החברה הישראלית כתוצאה מקודים תרבותיים
שונים של פענוח המציאות והבנתה .קריאת המציאות מתאפיינת בחוסר פתיחות ובחוסר
מודעות לפעולתם של כוחות שונים ולאפשרות כי אותם כוחות עשויים בסיטואציות
שונות להתנהג בדרכים שונות .הנטייה המאפיינת את הריאליזם הנאיבי היא לכפות על
המציאות קריאה אחת ויחידה ,הנתפסת כראויה ונכונה.
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הכוחות המניעים
אידיאולוגיה וערכים ממלאים תפקיד לא מבוטל בעיצוב ההיסטוריה ,ולערכים
ולאינטרסים השונים המנחים את המפות הגאופוליטיות השונות יש חשיבות רבה .אולם
לצדם פועלים כוחות נוספים שיש לתת עליהם את הדעת .מחקרים שנערכו בתחום מזהים
מספר כוחות הפועלים ברמות גאוגרפיות שונות :מקומית ,אזורית ועולמית .כוחות אלה
הם שקובעים בסופו של דבר איזה מהפתרונות שהוצעו לדילמה הגאופוליטית של ישראל
אכן יתגשם בסופו של דבר.
ברמה המקומית הכוחות הם ממשלות ,מנהיגות ,קואליציות ,אליטות חברתיות המעצבות
דעת קהל ,החברה האזרחית הכוללת ארגונים וקבוצות התומכים בתהליך השלום או
מתנגדים לו .מבין גורמים אלה יש למנהיגות תפקיד חשוב ביותר .עליה להביא בחשבון
את ההתפתחויות האזוריות ,לשקול את ההעדפות הפנימיות וליצור איזון בין השניים.
על המנהיגות לקבל החלטות ולהוציאן אל הפועל .ללא יכולת מנהיגות עלולים הדברים
להיקבע על ידי קיצונים המתנגדים להסכם ופועלים לסיכולו.
הגורמים החשובים ביותר שעיצבו במשך תקופה ארוכה את אופי הפתרון של
הסכסוך הישראלי-פלסטיני היו ממשלת ישראל ,ממשלת הרשות הפלסטינית וממשלת
החמאס .האביב הערבי חיזק מאוד את חשיבותה של החברה האזרחית והראה כי יש
בכוחה להפיל משטרים .אולם הפלת השליטים הסמכותניים היא רק השלב הראשון
במעבר ,וכלל לא ברור איזה משטר יתגבש בהמשך ,ועד כמה יהיה זה משטר דמוקרטי
היכול לסייע בפתרון הסכסוך .ההתעצמות הפוליטית של התנועות האסלאמיות בתוניס
ובמצרים מטילה צל כבד על אפשרות כינונו של משטר דמוקרטי במדינות אלה.
ברמה האזורית מתחוללות במזרח התיכון תמורות מהותיות .בריתות ותיקות ,כמו
הברית בין ישראל לטורקיה ,מתפרקות ,והברית בין איראן לסוריה ניצבת על כרעי
תרנגולת .מדינות במזרח התיכון מבקשות להגדיל את חשיבותן האסטרטגית באמצעות
מרוץ חימוש ובאמצעים דיפלומטיים כלכליים .בהקשר זה יש לשים לב לעליית כוחה
של טורקיה ולקואליציה שהיא מבקשת לכונן תוך בידודה של ישראל וכן לקואליציה
הנרקמת בין איראן לעיראק .מצרים נדחקת למקום משני מבחינת חשיבותה כשחקן
אסטרטגי אזורי בשל המשבר הפוליטי והכלכלי שבו היא נתונה .במזרח התיכון מתחדדות
היריבויות בין הסונים לבין השיעים ,ובחריין היא דוגמא לכך .הכוח האסלאמי באיזור
מתחזק ,ונשאלת השאלה אם תיווצר קואליציה אזורית אסלאמית או ערבית ,וכיצד
עשוי הדבר להשפיע על עמדות ישראל ביחס לגבולותיה.
ברמה העולמית ניכרת ירידה בכוחן של רוסיה וארה"ב .שתי המעצמות היו גורם חשוב
בייצוב האזור בעבר .ירידת כוחן יוצרת ואקום אזורי ,שאליו יכולות להיכנס מעצמות
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חדשות ,כמו הודו וסין .רוסיה שואפת לשוב ולחזק את מעמדה באזור .ארה"ב ממשיכה
לתמוך בישראל ,אך תמיכה זו פוגעת במעמדה באזור .היא והחברות האחרות בקוורטט:
האיחוד האירופי ,רוסיה והאו"ם — מעורבות גם בפעולות סיוע לרשות הפלסטינית .בצד
כל אלה פועלים תהליכי הגלובליזציה ,המביאים לאזור רעיונות חדשים וטכנולוגיות
חדשות המחוללים שינויים פוליטיים דרמתיים.
התפתחויות היסטוריות אלה מתאפיינות ברמה גבוהה של אי-ודאות ביחס לפעילות
הכוחות המניעים ברמות השונות (עולמית ,אזורית ולאומית) ולאופי השפעתם .במשך
תקופה ארוכה היה משקלם של הכוחות המניעים ברמה המקומית רב .מלחמת העצמאות,
מלחמת ששת הימים ,הסכמי אוסלו ,הסכמי השלום עם מצרים וירדן ,הנסיגה מסיני
והקמת גדר ההפרדה היו כולם פרי יוזמה של מנהיגות מקומית או תולדה של יוזמה
דו-צדדית.
כיום דומה כי התקופה שבה הכוחות המקומיים מעצבים באופן דומיננטי את
המציאות הגאופוליטית הגיעה לקיצה ,והמטוטלת נעה מהרמה המקומית לרמה האזורית
והעולמית .הסיבות לכך הן חולשת המנהיגות המקומית והתחדדות המאבקים בין מעצמות
העל והמדינות באזור .התמוטטות הסדר הגאופוליטי הישן במזרח התיכון ,שבמרכזו היה
מאזן הכוח בין ברה״מ לארה"ב ובעלות בריתן ,פתח את האזור לשחקנים עולמיים
חדשים .המרוץ של אירן להשגת נשק גרעיני ,עלייתה של טורקיה למעמד של מעצמה
מובילה במזרח התיכון והמאבק בין סונים לשיעים מחזקים את השפעת ההתפתחויות
האזוריות על קבלת ההחלטות בישראל .גם המהפכות במדינות צפון אפריקה וחלק
ממדינות המזרח התיכון מבשרות על תקופה ארוכה של חוסר יציבות .בתנאים אלה
קשה להעלות על הדעת כי המנהיגות המקומית בישראל וברשות הפלסטינית תוכל לקבל
החלטות מרחיקות לכת תוך התעלמות מההתפתחויות הרחבות יותר .מה שנראה סביר
יותר הוא כי היא תושפע במידה רבה מפעולת הכוחות המניעים ברמה של מעצמות העל,
הכוחות האזוריים ומהתהליכים הפנימיים הפוקדים את העולם הערבי .המשמעות היא
כי ההתמודדות עם הדילמה הגאופוליטית של ישראל תחייב היערכות בפני תהליכים
שמעבר לרמה המקומית ,ותצריך חשיבה אסטרטגית חדשה הנערכת לקראת התפתחויות
ברמה העולמית והאזורית כאחת.

הרמה העולמית
בעבר היה המזרח התיכון אזור בולם זעזועים 21.הוא התאפיין אמנם בפיצול וביריבויות,
והתנהלו בו מלחמות רבות ,אולם במשך כל תקופת המלחמה הקרה נשמרה אי-יציבות
זו בתוך מסגרת שקבעו מעצמות-העל לבעלי בריתן האזוריים .הפריצה לסיני במהלך
מלחמת העצמאות או מבצע סואץ בשנת  1956הסתיימו מתוקף אולטימטום אמריקאי.
קשה גם להעלות על הדעת פלישה של עירק לכווית בזמן המלחמה הקרה.
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תקופה זו הגיעה לסיומה בעקבות התפרקות ברה״מ וירידת כוחה של ארה"ב .אין
פירוש הדבר כי המעצמות פרשו מהאזור .על אף כל השינויים נותר המזרח התיכון
אזור בעל חשיבות כלכלית גבוהה ביותר .באזור זה מרוכזים שני שלישים מעתודות
הנפט העולמי ,והוא מכיל נתיבי תחבורה יבשתיים וימיים בעלי חשיבות אסטרטגית.
מרבצי הגז הטבעי שהתגלו לאחרונה באזור עשויים להיות גורם משיכה מבחינה כלכלית
וגאופוליטית ,ולכן ניתן להניח כי גם בעתיד יהיו מעצמות העל מעורבות באזור ,וינסו
להכתיב מסגרות פעולה לבעלי בריתם .לארה"ב יש אינטרסים כלכליים ואסטרטגיים
חשובים באזור ורוסיה מנסה לשקם את מעמדה הגאופוליטי באזור ולהרחיב את אזורי
השפעתה .גם האיחוד האירופי מנסה לפעול כגורם מייצב ,וסין נמצאת עדיין בעמדת
המתנה ,תוך שהיא מנסה לחזק את קשריה עם מדינות באזור לשם השגת המשאבים
הנחוצים להמשך צמיחתה הכלכלית .איור  6מציג את הכוחות העולמיים המרכזיים
הנאבקים על עמדות גאו-אסטרטגיות באזור ועל המשאבים הכלכליים.
איור  :6הכוחות העולמיים והמאבקים הגאו-אסטרטגיים והכלכליים
ארה״ב

רוסיה

מעצמות העל
הציד הגדול החדש
תחרות גאו-אסטרטגית על
משאבים ועמדות שליטה

סין

האיחוד
האירופי

ארצות הברית
התמוטטותה של ברה״מ בשנת  1989פתחה פרק חדש בתולדות האזור .לרגע נדמה
היה כי נוצר סדר עולמי חדש :עולם חד-קוטבי בהובלת ארה"ב ,וכי אכן קרב "קץ
ההיסטוריה" .ההצלחה של ארה"ב במלחמת המפרץ הראשונה ( ,)1991שבה השכילה
ליצור קואליציה רחבה שכללה גם מדינות ערביות ,ביססה לזמן קצר סדר זה ,אך
ההסתבכות האמריקאית באפגניסטן ובעירק בעקבות מלחמת המפרץ השנייה ()2003
הוכיחו כי הסדר החדש שנוצר היה שברירי וקצר טווח .התהליכים הנוכחיים במזרח
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התיכון מעידים על ירידת כוחה של ארה"ב .כמה גורמים חברו לירידה זו :הטינה בקרב
מדינות ערב כלפי ארה"ב בשל התערבותה בעירק ובשל תמיכתה המתמשכת בישראל,
התפרקות הברית האסטרטגית בין טורקיה וישראל שאפשרה לארה"ב להישען על ציר
תומך ,חילופי המשטר במצרים ,שבשנים האחרונות הייתה במחנה הידידותי לארה"ב.
היציאה של כוחות ארה"ב מעירק עשויה להביא לחבירה בין אירן לבין השיעים השולטים
בעירק .וכך תהפוך אירן לכוח אזורי רב עוצמה 22.ולבסוף ,חוסר היכולת לנצח במלחמה
באפגניסטן והסכסוך עם פקיסטאן.
מדיניות ההתפייסות עם העולם המוסלמי והערבי ,שאותה נקט הנשיא אובמה,
לא השיגה את התוצאה המיוחלת .ההתנערות מהנשיא המצרי ,חוסני מוברק ,התפרשה
בקרב המונרכיות והשליטים הסמכותניים באזור כעדות לכך שלא ניתן להישען על
ארה"ב בעת משבר .הכוחות הדמוקרטיים שלבלבו במהלך האביב הערבי לא זיכו את
ארה"ב בדיווידנדים המיוחלים והמשיכו להסתייג ממנה .הפופולריות של ארה"ב ברחוב
הערבי ויכולתה להשפיע על המתרחש במצרים נמוכה מאוד .עלייתן לשלטון של מפלגות
אסלאמיות בטוניסיה ובמצרים עלולה לפגוע בטווח הארוך במגמת ההתקרבות בין
ארה"ב למדינות באזור .ארה"ב איבדה גם את השפעתה על הרשות הפלסטינית ,והדבר
התגלה בבירור בחוסר יכולתה לעצור את הפנייה הפלסטינית למועצת הביטחון של
האו"ם בשלהי שנת  2011לשם הכרה חד-צדדית .גם יכולתה להשפיע על ישראל בכל
הקשור להקפאת הבנייה התגלתה כדלה ביותר.
הירידה בכוחה של ארה"ב נובעת גם מתהליכים עמוקים יותר ,שמקורם במשבר
הכלכלי-פוליטי העמוק שבו שרוי המשק האמריקאי .הביטויים הבולטים של משבר
זה הם אבטלה גבוהה ,חוב ממשלתי חסר תקדים וחוסר יכולת לגבש מדיניות כלכלית
ארוכת טווח המקובלת על הממשל ועל הקונגרס .בנתונים אלה קשה לצפות למעורבות
רחבת היקף של ארה"ב במדינות נוספות במזרח התיכון .יציאת האמריקאים מעירק
ומאפגניסטן והמדיניות המוצהרת של מזכירת המדינה הילרי קלינטון בדבר העתקת לב
הפעילות הדיפלומטית ,הכלכלית והצבאית לעבר דרום מזרח אסיה מאותתים על דעיכת
העניין במזרח התיכון 23.לגורמים אלה חברו שלושה גירעונות במדיניות של ארה"ב:
גירעון בהקצאת משאבים לשם שמירת השליטה באזור ,גירעון במחויבות האידיאולוגית
וגירעון במנהיגות 24.התוצאה היא מדיניות מגיבה שאינה מונעת על ידי חזון ברור,
פעילות בלתי ממוקדת ובלתי אפקטיבית .מול החולשה של ארה"ב מסתמנת עלייה
בכוחן של המעצמות הכלכליות החדשות :סין והודו ,שבזכותן נמנע משבר כלכלי עולמי
עמוק יותר .ואכן ,התהליכים הדמוגרפיים והכלכליים העולמיים מאותתים על מעבר
מרכז הכובד הדמוגרפי והכלכלי מהמערב לעבר המזרח.
בתוך מערכת עולמית זו התגבשה מאז מלחמת ששת הימים מערכת יחסים מיוחדת
בין ישראל לארה"ב ,המתאפיינת ביחסי ידידות ,אמון ושיתוף פעולה כלכלי ,ביטחוני
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ופוליטי .מערכת זו מבוססת לא רק על אינטרסים אסטרטגיים משותפים :בלימת ברה״מ
(בעבר) ורוסיה (בהווה) ובעלות בריתה בקרב מדינות ערב באזור ,אלא גם על ערכים
משותפים .הנרטיב שהתפתח העלה על נס את הדמיון בין שתי המדינות הן מבחינת
היווצרותן בעבר והן מבחינת שליחותן בעתיד .קווי דמיון אלה התבססו על התיישבות
חלוצית בארץ פראית ועויינת ,מאבק בקשיי טבע ובאוכלוסייה עויינת ,ובניית חברה
מודרנית ,מוסרית ומתקדמת העומדת על יסודות דמוקרטיים .בשתי החברות רווחות
25
השקפות חזקות בדבר היותן חברות ייחודיות שבידיהן הופקדה שליחות מיוחדת.
התקפת הטרור על ארה"ב ב 11-בספטמבר והשמחה לאיד שהופגנה בראש חוצות בעולם
הערבי ,הוליכו להידוק הקשר המיוחד בין שתי החברות והעצימו את התמיכה של
הציבור האמריקאי בישראל .הימצאות קהילה יהודית גדולה בארה"ב ,המעורבת באופן
עמוק בתהליכים הפוליטיים ,מהווה גורם נוסף ורב חשיבות בהידוק הקשר בין ארה"ב
לבין ישראל.
נשיאותו של ברק אובמה מתאפיינת במערכת יחסים מורכבת עם ישראל ,שבבסיסה
המשך התמיכה בביטחון ישראל ,ובכלל זה הבנה למדיניות הגרעין הישראלית ,פעילות
נגד הטרור ,אי-הכרה בשלטון החמאס בעזה ותמיכה בדרישה להכרה של הרשות
הפלסטינית במדינת ישראל כמדינת לאום של העם היהודי 26.עם זאת ,מסתמנים גם
חילוקי דעות קשים שלא ניתן להתעלם מהם .הממשל האמריקאי לדורותיו תמך באופן
עקבי בהקמתה של מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל וגינה לא אחת את המשך
ההתיישבות היהודית בשטחי הגדה המערבית .מבחינה זו מדיניות הנשיא אובמה אינה
יוצאת דופן .הנשיא ומזכירת המדינה ,הילרי קלינטון ,הציעו לראש ממשלת ישראל פיצוי
נדיב בתמורה להקפאה זמנית של הבנייה בהתנחלויות ,אך ראש ממשלת ישראל ,בנימין
נתניהו ,סירב לקבל את בקשתם.
שורשי המחלוקת עמוקים אף יותר :הממשל האמריקאי סבור כי פתרון הסכסוך
הישראלי-פלסטיני יכול לשמש אבן פינה לשינוי גאופוליטי מהותי במזרח התיכון .הוא
יפיח תקווה ברשות הפלסטינית ,יחזק את כוחן של מדינות מתונות במזרח התיכון,
ובעקבות זאת יאפשר את בידודה של איראן ושל ארגוני הטרור הנתמכים על ידה .לפי
27
הממשל האמריקאי ,אלה הן התפתחויות העולות בקנה אחד עם האינטרסים של ישראל.
זאת ועוד :הסדר ישראלי-פלסטיני יקטין את הטינה כלפי ארה"ב ויתרום לשיפור מעמדה
במזרח התיכון .לעומת זאת סבור הממשל הישראלי כי אי-בלימת המרוץ האיראני לנשק
גרעיני תקטין את הסיכוי לשלום ואת השפעתה של ארה"ב במזרח התיכון ,ובמיוחד את
השפעתה על סוריה ,לבנון ועל החמאס .מחלוקת זו הביאה להורדת הסכסוך הישראלי-
 25לנושא מערכת היחסים המיוחדת ראה ברכת הנשיא אובמה לועידת הנשיא בירושלים ,שבה ציין
כי הברית בין שתי המדינות היא הרבה יותר מברית אסטרטגית ,וכי היא מושתתת על האמונה אותה
חולקים במשותף העם האמריקני והעם הישראלי ביכולתן של מדינות דמוקרטיות לשנות את פני העתיד,
http://www.tog.co.il/he/New.aspx?id=2101
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ראה חזונו של הנשיא אובמה כפי שבא לידי ביטוי בנאומו מתאריך  19במאי .2011
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פלסטיני למקום נמוך בסדר היום של הממשל האמריקאי ,והדבר נתפס כביטוי ליאוש
ולמשיכת ידיים מהנושא.
על רקע מחלוקת זו התחדדו היחסים בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב ולמזכירת
המדינה .היחסים המתוחים הפשירו מעט עם תחילת מערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב
והצורך הגובר של הנשיא אובמה בתמיכה של הקהילה היהודית .אולם הניגוד בין
ישראל לארה"ב בנוגע לשאלה הפלסטינית בולט בזמן כתיבת הדברים יותר מתמיד .על
רקע זה נקשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמיוחד סוגיית הגבולות עם מערכת היחסים
עם ארה"ב ועם מעמדה של ארה"ב באזור .התמהמהותה של ישראל בנושא הפלסטיני
מעוררת תרעומת בחוגי הממשל ,והשאלה אם ישראל היא נכס או נטל שבה ועולה.
ישראל שנשענה בעבר על תמיכה מערבית תצטרך להתאים עצמה לתמורות העולמיות,
ואולי אף לכונן מערכת קשרים עולמית חדשה 28.היא גם תצטרך לעקוב מקרוב אחר
המדיניות הגאופוליטית של ארה"ב ולברר עד כמה מוכנה ארה"ב להמשיך ולהשקיע
במזרח התיכון מול האתגרים החדשים בדרום מזרח אסיה ובאזור האוקיינוס השקט.
בטווח הארוך יש לשים לב גם לשינויים הדמוגרפיים המתחוללים בארה"ב ,ובכלל
זה העלייה בשיעור האוכלוסייה ההיספנית שמחויבותה לערכים המשותפים לישראל
ולארה"ב נמוכה יותר .ישראל צריכה להקדיש תשומת לב גם לזירה האסטרטגית הרחבה
יותר :האם לארה"ב יש עדיין צורך בברית מיוחדת עם ישראל לאחר התפוררות ברה״מ?
האם ברית זו משרתת או מחבלת במאבקה באיראן? והאם לא עדיף לארה"ב להדק את
הקשרים עם איראן ותורכיה גם אם הדבר יפגע בקשרים עם ישראל?
בעידן שבו מתחוללות במזרח התיכון תהפוכות מדיניות ואזוריות מן הראוי לייחד
מקום רב חשיבות למקומם של אינטרסים גאופוליטיים ולא להסתפק בהישענות על
ערכים ותרבות משותפים הבאים לידי ביטוי ביחסים מיוחדים .איש לא יוכל לערוב כי
היחסים המיוחדים של אתמול לא יוחלפו באינטרסים קונקרטיים ,קרים ואובייקטיביים
של המחר.

שיבה אפשרית של רוסיה ככוח גאופוליטי
המשבר הכלכלי שפקד את רוסיה והקשרים עם המערב ועם הדמוקרטיה הפרלמנטרית
שאפיינו את תקופת הנשיא בוריס ילצין התחלפו מאז עלייתו לשלטון של ולדימיר פוטין
בשנת  2000בצנטרליזם פוליטי ,בשיקום כלכלי ,בעיקר תוך הסתמכות על מקורות
האנרגיה ,ובחיכוך גובר עם המערב תוך שאיפה בלתי מוסתרת לכונן מחדש את מעמדה
הגאופוליטי של רוסיה באירופה ,במרכז אסיה ובמזרח התיכון 29.הגאופוליטיקה הרוסית
המאפיינת את תקופת השלטון של פוטין-מדוודב מתאפיינת בשני מרכיבים עיקריים:
מרכיב לאומי של הגנה פרגמטית על הגבולות ועל ביטחון המדינה ,ומרכיב עולמי ואזורי
28
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.Eizenstadt, 2011
ראה לעניין זה הרצאתו של יצחק ברודני בנושא "פוליטיקה רוסית בעידן החדש",

http://www.youtube.com/watch?v=2UrNMuSy48U
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של שיקום מעמדה של רוסיה כציוויליזציה מרכזית באירו-אסיה ,אשר מאזנת ומתווכת
בין מרכז למערב ובין הנצרות לאיסלאם .המרכיב האזורי והעולמי ,המושתת על מעמדה
הגאו-אסטרטגי של רוסיה ,על עוצמתה הצבאית ועל תפיסות אידיאולוגיות-תרבותיות
מכוון לערעור התפיסה החד-קוטבית בגאופוליטיקה העולמית ולהחלפתה בתפיסה רב-
קוטבית תוך כדי יצירת מאזן כוח עולמי .הביטוי הפרקטי של תפיסה זו הוא הרצון לשוב
ולבסס את מרחבי ההשפעה והשליטה של רוסיה באזורים שהיו בעבר חלק מהאמפריה
הסובייטית 30.מעצם טבעה מתאפיינת הגאופוליטיקה הרוסית בחיכוך עם המערב
ובמיוחד עם ארה"ב .חיכוך זה בולט במיוחד בהתנגדות הרוסית החזקה להתרחבות
הברית הצפון אטלנטית לעבר מה שנתפס על ידי רוסיה כחצר האחורית שלה :אוקראינה
במערב וגאורגיה בדרום .תחרות עזה מתנהלת גם ברפובליקות של מרכז אסיה שבעבר
היו חלק מברה״מ .במזרח התיכון מתגלה החיכוך עם המערב בתמיכה שמעניקה רוסיה
לציר הרדיקלי בראשותה של איראן ,בתמיכה בסוריה על אף הדיכוי הברוטלי שבו נוקט
המשטר של כלפי אזרחי המדינה ובתמיכה בארגון החמאס ,המוגדר על ידי ארה"ב
31
כארגון טרור.
מדיניות "האתחול" ( ,)Resetשנקט הנשיא האמריקאי ברק אובמה נועדה להכהות
את הקונפליקט הגאופוליטי על ידי היענות מסויימת לשאיפותיה של רוסיה ,ובכלל
זה ויתור של ארה"ב על הצבת טילי יירוט במזרח אירופה ,חתימה על צמצום הנשק
האסטרטגי ,הכרה במעמד המיוחד של רוסיה במרחב ברית המועצות לשעבר ובכלל זה
ויתור על התרחבות נאט"ו לאזורים אלה ,שילובה של רוסיה בפעילויות בינלאומיות
יחד עם מדינות המערב ובכלל זה תהליך השלום במזרח התיכון ושיתופה בפרוייקטים
של נאט"ו .בתמורה הוצע לרוסיה להצטרף למשטר הסנקציות נגד איראן ופעולה לצד
32
ארה"ב ונאט"ו נגד גורמי האיסלאם הרדיקלי.
על רקע זה ניתן להבחין במגמות מנוגדות בגאופוליטיקה הרוסית .מצד אחד מסתמנת
חתירה להסדרים חדשים תוך הצטרפות חלקית למשטר הסנקציות נגד איראן ובחינת
אפשרויות של התקרבות לאיחוד האירופי ולברית נאט"ו .מצד שני ,חותרת רוסיה ליצירת
ברית עם איראן שתגביל את השפעתה של ארה"ב במזרח התיכון .החבירה לאיראן אין
פירושה בהכרח כינונה של ברית אסטרטגית בין השתיים ,אלא יצירת שותפות שיש
בה מידה לא מבוטלת של חשדנות הדדית .זאת מכיוון שלרוסיה רגישות גבוהה כלפי
התגבשות של ציר אסלאמי רדיקלי שלרשותו יכולת גרעינית ואשר יאיים על גבולותיה
מדרום .רוסיה רגישה גם למעמדה הבינלאומי כמדינה הכפופה להסכמים בינלאומיים
וכמדינה השואפת להתקרב למערב 33.בתנאים אלה נראה כי חזרה למצב של המלחמה
הקרה אינו סביר ,אך חיכוכים אזוריים ייתכנו בהחלט .אין ספק שרוסיה תפעל לחיזוק
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ראה Morozova, 2009
ראה לעניין סקירתו של Shearman, 2009
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מגן ,בגנו-מולדבסקי.2011 ,
על מרקם היחסים המורכב בין רוסיה לאיראן ועל מגבלות הברית האסטרטגית הנוכחית ראהAras :

31

33

and Ozbay, 2008
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מעמדה הגאופוליטי בדרום אסיה ובמזרח התיכון ,והמלחמה בגאורגיה בשנת  2008היא
עדות ברורה למגמה זו.
מדינה נוספת שיש להביא בחשבון היא סין .לסין אינטרסים כבדי משקל בהבטחת
אספקת אנרגיה מהאזור ,והיא עשויה לחבור לרוסיה במאמץ לכונן כוח שיבלום את
ארה"ב באזור.
המגמות הדו-ערכיות בגאופוליטיקה של רוסיה ניכרות גם ביחס כלפי ישראל .רוסיה
חוסמת כל ניסיון לבלום את תכנית הגרעין האיראנית ומתנגדת לגינויה של איראן
במועצת הביטחון ולהחמרת הסנקציות הכלכליות המוטלות עליה .חברות קבלניות
רוסיות מסייעות בבניית הכור הגרעיני האיראני בבושהר .רוסיה גם תומכת דיפלומטית
וצבאית במדינות ערב המצויות בקונפליקט עם ישראל ,ומעבירה נשק מתקדם לסוריה
המוצא דרכו גם לארגון החיזבאללה .היא גם הכירה בשלטון החמאס ברצועת עזה על אף
שהארגון הוגדר על ידי ישראל וארצות המערב כארגון טרור 34.מצד שני ,בישראל חיים
למעלה ממליון תושבים דוברי רוסית ,דבר התורם להידוק הקשרים התרבותיים בין שתי
המדינות .רוסיה מקיימת שיתוף פעולה אסטרטגי עם ישראל בחקר החלל ויחסי המסחר
בין שתי המדינות התהדקו מאוד בשנים האחרונות.
מגמות מנוגדות אלה מעלות תהיות ביחס למדיניותה של רוסיה בכלל וכלפי
ישראל בפרט .האם רוסיה מונחית על ידי חזון גאופוליטי אימפריאלי בנוסח הצארי או
הבולשביקי ,או על ידי גישה פרגמטית? האם ההתערבות האזורית של רוסיה מביאה
בחשבון את האינטרסים של ישראל או עוינת להם? האם התקבלה החלטה בנושאים
אלה על ידי מקבלי ההחלטות ברוסיה ,או שהסוגיות עדיין שנויות במחלוקת כאשר
שחקנים שונים מושכים בכיוונים שונים? האי-ודאות האופפת שאלות אלה פירושה כי
פעילותה של רוסיה במערכת האזורית יכולה להוליך לכיוונים שונים ומנוגדים.

האיחוד האירופי
תהליך ברצלונה ,שהחל בשנת  ,1995בישר את פתיחתו של קשר כלכלי וחברתי בין
האיחוד האירופי לבין מדינות צפון אפריקה ומדינות במזרח הים התיכון .תהליך זה
נמשך ב"הסכמי השכנות" שנחתמו בין האיחוד האירופי לבין מדינות באזור .באמצעות
הסכמים אלה פועל האיחוד לקידום ולייצוב האזור באמצעות רפורמות פוליטיות,
ובמרכזן — קידום הדמוקרטיה ,פיתוח כלכלי ושיתוף פעולה חברתי ותרבותי 35.מסמך
של האיחוד משנת  ,2011הנושא את הכותרת" :מענה חדש לסביבה משתנה" ,מדגיש כי
האיחוד אינו מבקש רק קשר עם המדינות ,אלא שואף ליצור שותפויות גם עם החברה
האזרחית במטרה להעמיק את הדמוקרטיה ולקדם את זכויות האדם 36.לצד אלה לא
ויתרו מדינות האיחוד על האופציה של מעורבות צבאית במזרח התיכון ,במיוחד כאשר
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אפשטיין .2007 ,ישראל-רוסיה ,הרומן שלא צלח? רוסיה בפוליטיקה הגלובלית  ,7המקור ברוסית.
על תהליך ברצלונה והסכמי השכנות ראה Commission of the European Communities, 2004
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European Commission, 2011
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הדבר משרת את האינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים שלהן .הדבר בלט במיוחד
במעורבותה של צרפת בהפלת משטרו של קדאפי בלוב .על ההשפעה המייצבת של
האיחוד האירופי מעיב המשבר הכלכלי העמוק שחוות מדינות האיחוד.
התייחסותו של האיחוד האירופי לישראל היא אמביוולנטית :לצד הצהרות על הידוק
הקשרים ומעורבות בתהליך השלום ,מטיל האיחוד האירופי על ישראל את ההאשמה
על אי-התקדמות בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני .האיחוד גינה מספר פעמים את
ישראל על המשך הבנייה בהתנחלויות ועל הפעולות במזרח ירושלים והשעה את שדרוג
היחסים עם ישראל .אמנם האיחוד אינו עשוי מקשה אחת ,ויש בו התייחסויות שונות
לישראל ,ואולם גם גרמניה ,שתמכה באופן מסורתי בישראל ,החלה לבקר בפובמי את
37
מדיניות הממשלה בישראל ביחס לפלסטינים.
מגמות הביקורת על ישראל באיחוד האירופי ,במיוחד במדינות מערב אירופה,
מתחזקות בעקבות התמורות הדמוגרפיות המתחוללות בהן .בשנים האחרונות נרשמה
עלייה חדה במשקלם של המוסלמים בחלק ממדינות האיחוד .במיוחד מורגש השינוי
בצרפת ובגרמניה ,והוא עשוי להביא לשינויים משמעותיים בהתייחסות הפוליטית
לישראל .בהקשר זה יש להביא בחשבון את האפשרות של פיצול גובר בתוך מדינות מערב
אירופה בין מפלגות ימין המתנגדות להגירה המוסלמית למפלגות מרכז ושמאל .במאבק
זה עשויה ישראל לקבל תמיכה חזקה דווקא ממפלגות ימין ,בעלות מסורת אנטישמית,
שכבר היום מצהירות כי יהודה ושומרון הן חלק ממדינת ישראל .בהקשר זה יש לזכור
כי ישראל כבר נכוותה בעבר ,במלחמת ששת הימים בשנת  1967ובמלחמת  ,1973מיחס
מדינות האיחוד האירופי אליה ,ולכן נוטה ישראל לגלות חשדנות וספקנות ביחס למגמות
מדינות האיחוד האירופי ויכולתן לשמש כמתווך הוגן בסכסוך.

הברית הצפון-אטלנטית (נאט"ו)
השותפות הצבאית בין מדינות אירופה לארה"ב במזרח התיכון ,כפי שמתגלה בברית
הצפון-אטלנטית ,תמשיך למלא תפקיד חשוב במזרח התיכון ,גם אם בין השותפים
ייתכנו ויכוחים ,כמו ,למשל ,סביב הגרעין האירני .על אף ירידת כוחה צפויה ארצות
הברית ,להמשיך לשמור על נוכחות ועל השפעה באזור בשל האינטרסים השונים שלה
באזור :מקורות אנרגיה ,נתיבים ים ואזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ,הבטחת ביטחון
ישראל ומאבק בטרור .כוחה של ארה"ב באזור הופגן באופן ברור בהתערבות הנשיא
אובמה להצלת הצוות הישראלי בשגרירות ישראל שנפרצה על ידי המון מוסת בספטמבר
 2011ובאיום האמריקאי על איראן בקשר לסגירת מיצרי הורמוז .ייתכן כי נוכחות
ארה"ב במזרח התיכון תצטמצם במידת מה ,בין היתר בשל עליית כוחות אזוריים בעלי
עוצמה ,שיבקשו להגדיל את משקלם האסטרטגי באזור ,אולם ארה"ב היא עדיין כוח
מרכזי באזור.
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שטיין.2010 ,
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המשמעויות הגאופוליטיות לישראל
הבעיה הגאופוליטית העיקרית שתעמוד בפני ישראל שעה שתבחן את מפת הגבולות
העתידית הוא מעמדה של ארה"ב באזור ויכולתה לערוב להסכמים שעליהם תחתום
ישראל .היחלשותה של ארה"ב עשויה להכביד על מימוש הפתרון של שיבה לגבולות
 '67ולהוליך לאימוץ אופציות אחרות .התרחקות מהסכם המבוסס על גבולות '67
עשויה להתגבר בשל תמיכתן של רוסיה וסין בציר השיעי ובשל עליית כוחם של גורמים
רדיקליים באזור .לכן יהיה זה אינטרס ישראלי ראשון במעלה לסייע בחיזוק מעמדה
של ארה"ב באזור .נוכחות חזקה של ארה"ב באזור יכולה להיות בגדר ערבות ליציבות
של ההסכם בין ישראל לרשות הפלסטינית.

הרמה האזורית
המזרח התיכון עובר תמורות מהותיות מבחינת מערכת הכוחות האזוריים ,ובהדרגה
מתגבש בו סדר אזורי חדש ,שאופי השפעתו על ישראל אינו ברור .בזמן שהדברים
נכתבים נראה כי כל הסדרים של יום האתמול עברו מהעולם .מהמדינות הסוררות
שאיימו בעבר על שלום האזור והעולם :עיראק ,לוב ,סוריה ואיראן — נותרה רק אירן
כבעלת עוצמה אזורית .בעיראק ובלוב הוחלף השלטון .סוריה נתונה במלחמת אזרחים.
בתימן ובסומליה נמשכות מלחמת אזרחים ,ושתיהן מוגדרות כמדינות כושלות ,כלומר:
מדינות שאינן מסוגלות להבטיח את ביטחון תושביהן ולדאוג להם מבחינה כלכלית
ומבחינת השירותים הבסיסיים.
הציר הרדיקלי שבראשו איראן ,וחבריו — סוריה ,החיזבאללה וחמאס ספג מכה
קשה ,אך טרם קרס .הציר המתון של מדינות פרגמטיות בעלות אוריינטציה פרו-
אמריקאית ,שכלל את ישראל ,מצרים ,ירדן ומדינות המפרץ ,עבר זעזוע קשה בעקבות
האביב הערבי והדחתו של הנשיא חוסני מוברק .התמוטטות המשטר הידידותי לארה"ב
מעלה סימני שאלה בנוגע לנוכחות האמריקאית במצרים ולאופי שיתוף הפעולה בין
שתי המדינות .שאלה זו מתחדדת לנוכח עליית כוחם של האחים המוסלמים והפיכתם
לכוח המרכזי בפרלמנט המצרי .השאלה היא אם שלטון זה יהיה אסלאמי רפורמי,
בדומה לדגם של מפלגת ה"צדק והפיתוח" בטורקיה ,או אסלאמי פונדמנטליסטי העוין
לדמוקרטיה ולהסכם השלום עם ישראל.
לצד תמורות אלה נראה כי המתח בין הציר הרדיקלי בעל האוריינטציה השיעית
לבין הציר הסוני בעל האוריינטציה הפרו-אמריקאית מהווה גורם מרכזי בהיערכות
הכוחות האזורית .ההתנגשות בין הציר הסוני לציר השיעי בולטת בנקודת מפתח כמו
בחריין ,למשל ,שבה מתנגשות ערב הסעודית ואיראן .הוא גם בולט בתימן ובסוריה.
על רקע תמורות אלה ניתן לאתר כיום תהליך ברור שבו מספר מדינות מבקשות לחזק
את מעמדן האסטרטגי באזור באמצעים שונים :צבאיים ,כלכליים ,תרבותיים-דתיים
ודיפלומטיים .תהליך זה יכול להתרחש בדרך של מאבק ,יצירת מאזני כוח אזוריים או
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הופעת כוח הגמוני אזורי .הטוענות המרכזיות לכתר הן טורקיה ואיראן ,ובמידה פחותה
יותר מצרים וישראל (ראה איור .)7
איור  :7הכוחות האזוריים
תחרות גאו-אסטרטגית על משאבים ועמדות
טורקיה

איראן

כוחות אזוריים
מאזן כוח ,מאבק ,הגמוניה

יריבות גאופוליטית על ביטחון
ושליטה
סונה מול שיעה
מצרים

ישראל

שאיפתה של איראן להגמוניה אזורית
עד שנת  2003התקיים מאזן כוח בין איראן לעירק במפרץ הפרסי .מלחמת המפרץ
השניה והתמוטטות המשטר בעיראק הותירה את איראן כגורם מרכזי באזור .עם
יציאת האמריקאים מעיראק הפכה איראן לגורם החזק ביותר במפרץ הפרסי .גודלה של
המדינה —  70מיליון נפש — עוצמתה הצבאית והפוטנציאל הגרעיני שלה מאפשרים לה
למלא תפקיד מרכזי באזור ואף להשתלט על המפרץ הפרסי .התקפה על מתקני הגרעין
של אירן תגרור בעקבותיה סגירה של מיצרי הורמוז ,שדרכם עוברת כחמישית מתפוקת
הנפט בעולם .סגירת המיצרים תייקר את מחיר הנפט בכחמישים אחוז ותפגע בכלכלה
העולמית 38.מכאן עולה כי תקיפה של מתקני הגרעין תחייב פגיעה גם בכוחה הימי של
איראן ,ובהמשך גם בכוחה היבשתי .ישראל אינה ערוכה למשימה זו .היחידה שיכולה
לעשות זאת היא ארה"ב ,שנטייתה לצאת למלחמה נוספת נמוכה .לפיכך נראה כי במצב
הנוכחי יכולתן של המעצמות ,שבעבר היו כמעט כל יכולות ,להגביל את התחמשותה
הגרעינית של איראן נמוכה .ניסיונו של הנשיא אובמה לקיים דיאלוג עם איראן בסוגיית
הנשק הגרעיני כשל ,והסנקציות הכלכליות הננקטות נגד איראן אינן משיגות את מטרתן.
על רקע זה סלולה הדרך בפני איראן להפוך למעצמה אזורית מרכזית ,המאיימת על
38
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שכנותיה במפרץ הפרסי ועל האינטרסים של ארה"ב באזור .למעצמה זו שלוחות באזור:
חיזבאללה בלבנון ,ובמידה פחותה החמאס בעזה .באמצעות שלוחות אלה יכולה איראן
לנהל מאבק מתמשך עם ישראל מצפון ומדרום.
בניגוד לרושם העשוי להתקבל מהתנהגותה המתריסה של איראן ,מדינה זו מצויה
במגננה 39.המטרה המרכזית של המנהיגות הדתית של איראן היא להבטיח את הישרדותה
ואת המשך שלטונה .האוכלוסייה הסונית סביבה עויינת וחוששת ,במיוחד ערב הסעודית
ומדינות המפרץ .השיעים היו תמיד מיעוט בעולם המוסלמי ,לעתים מיעוט נרדף .ניסיונה
של איראן לתמוך ברוב השיעי המדוכא בבחריין הסתיים בהתערבות סעודית ,שסיכלה
את המהלך.
התסיסה החברתית באיראן נמשכת ,ועל אף שדוכאה ביד ברזל היא ממשיכה לפעפע
מתחת לפני השטח .באיראן עצמה קיים ערב רב של מיעוטים העשויים להתמרד ,ובכלל
זה האזרים והכורדים .לכן אין תימה כי משטר האייטולות באיראן חש מאוים ומגיב
ברתוריקה תוקפנית .פיתוח יכולת גרעינית נתפס על ידי המשטר הקיים כתעודת ביטוח
להבטחת השרדותו .הפלישה המערבית לעיראק וללוב לימדה את המשטר האיראני
לקח חשוב :לו היה בידי מדינות אלה נשק גרעיני קרוב לוודאי שהפלישה היתה נמנעת.
הביקורת על ישראל ואיומי ההשמדה צריכים להיקרא על רקע זה כרתוריקה שנועדה
לגייס את תמיכת העולם הסוני ,העוין את ישראל ,תוך הסטת תשומת הלב לעבר האויב
הנצחי — ישראל .ברוח זו יש להתייחס לנאומו של אייטולה עלי ח'מנאי שהגדיר את
40
ישראל" :גידול סרטני שיש להרחיקו".
איראן ספגה מהלומה קשה בשל התפוררות משטר אסאד בסוריה ,ואין כל ודאות כי
היא תתרגם את היכולת הגרעינית שלה לנשק גרעיני .איראן יכולה לנקוט במדיניות של
עמימות תוך הליכה על הסף .בדרך זו היא יכולה לאיים על האזור ועל ארה"ב ולשחוק
את מעמדה של ישראל הנחשבת כאחת המדינות החזקות ביותר באזור.
השאלה היא לאן מועדות פניה של איראן .האם תסתפק בהליכה על הסף ובמעמד
מרכזי שיאפשר לה השפעה על מחירי הנפט באופ"ק ,פיתוח כלכלי ומידה מסוימת של
השפעה פוליטית בעירק ,או שתשאף לספח טריטוריות ,לשנות משטרים ולהשתלט על
שדות נפט במפרץ? התנהגותה של אירן ותגובת המערב ומדינות המפרץ יקבעו במידה
רבה את אופי הגאופוליטיקה האזורית :יריבות ,שיתוף פעולה או הגמוניה אזורית.
ישראל קטנה מכדי לאיים על איראן לאורך זמן .טורקיה רחוקה מכדי להתערב
במפרץ הפרסי ,וארה"ב אימצה מדיניות זהירה המעדיפה תגובה ואף הסתגלות על פני
 39לניתוח מעניין של מעמדה של איראן וקשריה העתידיים עם ארה"ב ראה  .Friedman, 2011התסריט של
פרידמן מעניין ביותר .לדעתו ,ארה"ב תבחר להדק את הקשרים עם איראן תוך התנגשות קשה עם ישראל
וערב הסעודית .התקדימים להתקשרות של ארה"ב עם מדינה עויינת היא ההתקשרות של פרנקלין דלאנו
רוזוולט עם ברה״מ במלחמת העולם השנייה וההתקשרות של ריצ'רד ניקסון עם סין במהלך המלחמה
הקרה .אם אכן יתממש תסריט זה פירוש הדבר כי ארה"ב תבחר ליצור ברית עם המיעוט השיעי במזרח
התיכון על חשבון קשריה עם הרוב הסוני .בטווח הארוך עלול הדבר להוליך לאובדן אמון בארה"ב ,לפנייה
לכוחות אחרים ולמירוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון.
 40הנאום נישא בתאריך  3בבפרואר  ,2012ראהEconomist, February 11th 2012 :
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יוזמה .בעוד כעשר שנים תהיה טורקיה המדינה היחידה שתוכל להוות משקל נגד לאיראן,
בלי כל קשר למה שתעשה ארה"ב .ועדיין לא ברור מה הדרך שתבחר בה טורקיה.

עליית כוחה של טורקיה
טורקיה נהנית מצמיחה כלכלית חסרת תקדים .כלכלתה היא הכלכלה השבע עשרה
בגודלה בעולם ,והגדולה ביותר במזרח התיכון 41.לכך מתווספים גם מיקומה הגאו-
אסטרטגי המרכזי בין מזרח למערב וצבאה שהוא החזק ביותר במזרח התיכון ,ולהוציא
את רוסיה והממלכה המאוחדת ,גם החזק ביותר באירופה.
במשך תקופה ארוכה שאפה טורקיה להצטרף למערב ולהתקבל כחברה באיחוד
האירופי ,אולם הדחיות המתמשכות הביאו לתפנית גאופוליטית .מקבלי ההחלטות גילו
את הפוטנציאל הכלכלי הטמון במדינות המזרח התיכון ומרכז אסיה .בד בבד התחוללו
שינויים משמעותיים בפוליטיקה הפנימית בטורקיה .בעקבות אירועי ספטמבר ,2011
המלחמה בעירק והגדרתה כמאבק באסלאם נרשמה עלייה משמעותית בשיבה לדת.
חלה עלייה דרמתית גם בשיעור הרואים בארה"ב איום צבאי ,ונרשמה ירידה בתמיכה
בהצטרפות לאיחוד האירופי .האוריינטציה הדתית והאנטי-מערבית לוותה בנטרול כוחו
של הצבא ,שנחשב כמגן החילוניות בטורקיה ,ובמינוי קצינים ושופטים בעלי השקפה
אסלאמית 42.מפלגת הצדק והפיתוח ברשות רג'פ טייפ ארדואן הגדילה את כוחה
בבחירות לפרלמנט בשנת  2011וזכתה בכחמישים אחוז מקולות המצביעים .ניצחון זה
והפופולריות העצומה שארדואן זוכה לה מאפשרים למפלגת הצדק והפיתוח לשלוט
במדינה ללא צורך בשותפים קואליציונים.
לעומת איראן ,הקופאת על שמריה תחת שלטון סמכותני של אנשי דת ,הציגה
טורקיה מודל דינמי של צמיחה ושגשוג בהובלה של מפלגה אסלאמית ,המשכילה לחבר
בין אסלאם המוגדר כמתון לבין תהליכי דמוקרטיזציה .מבחינה זו הפכה טורקיה למודל
חיקוי לתנועות האסלאמיות המתמודדות על השלטון במדינות כמו טוניסיה ומצרים .אף
על פי שטורקיה נמנעה משימוש במושג של איחוד מזרח תיכוני ,יש הסבורים כי טורקיה
מצויה בעמדה אשר תאפשר לה בעתיד ,עם שקיעת גל המחאה שעלה בעקבות האביב
הערבי ,להוות מדינת ציר שתוכל לחבר תחת מטרייה אחת את המדינות המוסלמיות
הסוניות במזרח התיכון .בעידן שבו איראן מבודדת בעולם ומעוררת חששות כבדים
במדינות הסוניות ,ומצרים מתמודדת עם קשיים מבית ועם ירידה בחשיבותה כשחקן
אסטרטגי מרכזי ,נחשבת מדינת ישראל בעיני טורקיה כמתחרה אסטרטגית מרכזית.
לא ייפלא איפוא כי הממשלה האסלמית המובילה את טורקיה בחרה לנתק את
הברית האסטרטגית הצבאית עם ישראל ולהקצין את היחסים הדיפלומטיים עמה .היא
גם הפכה לתומך נלהב של החמאס ברצועת עזה ,ולאו דווקא של הרשות הפלסטינית,
מתוך מגמה להעביר לצידה את הציבור הערבי בעל האוריינטציה הדתית .הביקורת
41
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דיון מרתק בתהליכים אלה מופיע אצל Cagaptay, 2010
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על ישראל נומקה בטורקיה בהמשך הכיבוש הישראלי ,אולם יש לזכור כי במשך שנים
התקיימה ברית איתנה בין שתי המדינות על אף הכיבוש .התמיכה הטורקית בפלסטינים
שהגיעה לשיאה במשט לעזה בשנת  ,2010משט שבו נהרגו תשעה מהנוסעים על סיפון
האניה מאווי מרמרה ,זיכתה אותה בפופולריות רבה בעולם הערבי.
השאלה היא לאן תפנה טורקיה .האם תתנתק מהמערב ותחתור להיות מעצמה
אזורית מובילה באזור? האם התנתקותה מהמערב תלווה בהחרפת היחסים עם ישראל?
נראה כי דחיית קבלתה של טורקיה לאיחוד האירופי ופתיחת השווקים של מדינות ערב
בפני הכלכלה הטורקית מאיצות את מגמת ההתנתקות מהמערב ואת התבססותה ככוח
אזורי במזרח התיכון 43.היחסים בין ישראל לטורקיה מצויים בשפל ,ולטורקיה אין כיום
שגריר בישראל .יחד עם זאת נעשים מאמצים מצד ישראל ומדינות המערב ליישר את
ההדורים .טורקיה היא בעלת ברית חשובה מאוד בנאט"ו בשל גודלה ,מיקומה ועוצמתה.
הביקורת הטורקית על שליט סוריה ,חאפז אל-אסד ,בעל בריתה של איראן ,החרמת
מטענים של מטוסים איראניים בדרכם לסוריה ,שיתוף הפעולה בין המערב לטורקיה
ותמיכתם המשותפת בכוחות האופוזיציה הסוריים וכן ביטול המשט השני לעזה מרמזים
כי מעבר לאופוריה ולהתלהמות קיימות מגמות התפקחות הן בטורקיה והן בישראל.
בתפיסה הגאופוליטית של ארה"ב מהווה טורקיה שחקן חשוב ובעל ברית מרכזי.
על רקע תפיסה זו ניתן להניח כי ייעשה כל מאמץ למתן את המתח בין טורקיה לישראל
ולהשיב את היחסים על כנם .תומכי תפיסה זו מבחינים באופן ברור בין הרטוריקה
44
המתלהמת של נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן לבין ההתנהלות הפרגמטית הטורקית.
אם המאמץ יצליח ,יש לצפות להתגבשות בריתות בדגם המלחמה הקרה :טורקיה
וישראל עם המערב מצד אחד ,ואיראן עם רוסיה וסין מצד שני .היערכות מעין זו עשויה
לבשר את שובה של המלחמה הקרה במתכונת אזורית תוך התמקדות במשאבי האזור
ובעמדות אסטרטגיות.
אם מאמץ זה לא יישא פרי ,ניתן לצפות להיערכות חדשה במזרח התיכון שתתבסס
על יריבויות ובריתות חדשות .היערכות זו תלווה בחתירה של טורקיה להגמוניה אזורית
בנוסח של מעין ח'ליפות נאו-עות'מנית ובניסיון של איראן לבלום התפתחות זו .טורקיה
תפעל לחזק את כוחה כשחקן מרכזי באזור שבין צפון אפריקה ,המזרח התיכון והבלקן.
פעולותיה הראשונות לחיזוק מעמדה הן קריאת תיגר על מעמדה של ישראל באזור
ובחינת הנחישות האמריקאית לתמוך בישראל .קריאת התיגר תעמיד במבחן את
המדיניות האמריקאית :האם המשטר האמריקאי יהיה מוכן להמשיך ולתמוך בישראל
ולהסתכן בקרע עם טורקיה ,או אולי יעדיף המשטר האמריקאי לתמוך בטורקיה תוך
45
החלשת התמיכה בישראל?
ניצנים של מבחן זה היו האיומים הטורקיים לשלוח ספינות מלחמה לאזורי קידוח
הגז הישראלים במזרח הים התיכון ,לפתוח בכוח את המצור על עזה ולעמוד לצידה של
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לבנון במקרה של התלקחות הקונפליקט עם ישראל .על פי הדלפות לעיתונות ,הכלילה
המועצה לביטחון לאומי של טורקיה את ישראל ב"ספר האדום" ,שבו כלולות מדינות
46
המאיימות על האינטרסים האסטרטגיים של טורקיה.
המדיניות טורקית של "אפס בעיות עם השכנים" הפכה עד מהרה למדיניות של
"עויינות בכל הכיוונים" .גם מדינות מערב אירופה לא נמלטו מהמדיניות החדשה .לעבר
קפריסין נשלח איום בוטה בנוגע להמשך קידוחי הגז באזור שלטענת טורקיה נמצא
בתחום ריבונותה .בריטניה וצרפת ספגו גינויים בגין מעורבותן הקולוניאלית בלוב .כל
אלה מאותתים כי טורקיה טרם הגדירה באופן ברור את האסטרטגיה הגאופוליטית
שלה ,והיא עלולה לשנות את הזיקה הפרו-מערבית ולהפוך לגורם ציר עצמאי באזור.
על רקע התפתחויות אלה גדל החשש בישראל מפני טורקיה .בשלהי  2011הורה
משרד הביטחון הישראלי לתעשייה האווירית ולאלביט שלא לספק לטורקים מערכת
מודיעין אווירי בשווי  141מיליון דולרים מחשש כי ביצוע העסקה יוביל להעברת מידע
47
רגיש לאיראן.
בינתיים שומרת טורקיה על יחסים רגועים עם איראן ,בין היתר מכיוון שהיא אינה
יכולה להתמודד עמה ,והיא זקוקה למשאבי הנפט שלה .אולם בטווח הארוך יותר עשויה
טורקיה להפוך למעצמה אזורית מרכזית שתוכל להתחרות באיראן .הכלכלה הטורקית
דינמית וחזקה יותר מזו של איראן ,והיא יכולה לתמוך בצבא מתוחכם יותר .מבחינה
גאוגרפית נמצאת טורקיה בעמדת ייתרון בשל יכולתה ליצור קשרים עם הבלקן ,הקווקז,
מרכז אסיה ,מדינות הים התיכון וצפון אפריקה ,בעוד שאיראן מבודדת .איראן מעולם
לא היתה כוח ימי משמעותי ,ובשל מיקומה ונמליה לא תהיה גם בעתיד .טורקיה ,לעומת
זאת ,הייתה במשך תקופה ארוכה הכוח הדומיננטי בים התיכון ,והיא עשויה להיות כזאת
בעתיד .השאיפות הטורקיות והחששות של איראן מפני טורקיה עשויים להוליך בעשור
הבא לחיכוכים ולמאבקים .היריבות בין השתיים עלולה ליצור מרוץ חימוש גרעיני שבו
משתתפות לצד איראן גם טורקיה ,מצרים ,ערב הסעודית וסוריה .אחת התוצאות יכולה
להיות מאזן אימה אזורי בנוסח יחסי המעצמות באזור בתקופת המלחמה הקרה .מאזן
מעין זה עשוי להבטיח יציבות למזרח התיכון לתקופה ארוכה.
תוצאה אחרת יכולה להיות הגמוניה אזורית של טורקיה,שתתייצב בראש ציר סוני
תוך דחיקת איראן והמחנה השיעי לשוליים .השתתפות של ישראל בציר הסוני עשויה
לאפשר גם התקדמות בפתרון של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בערבות של המדינות בציר
זה.
תוצאה שלישית יכולה להיות יריבות אזורית מתמשכת בין הציר הסוני לשיעי
שאליו עלולות להיגרר גם המעצמות .ישראל ומצרים עשויות להיות מחוזרות על ידי שני
הצדדים ולמלא בצירים אלה תפקיד חשוב .סביר להניח כי ישראל תשוב ותהדק את
קשריה עם טורקיה במיוחד אם האחרונה תשמור על קשריה עם נאט"ו ועם המערב.
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בכל אחת מארבע האפשרויות :שיבת המלחמה הקרה ,מאזן אימה אזורי ,הגמוניה
אזורית ויריבות אזורית — עתידה טורקיה למלא תפקיד אסטרטגי מרכזי בזכות מיקומה
בין מזרח למערב ,עוצמתה הכלכלית וקשריה הדיפלומטיים .אם טורקיה תהפוך לכוח
הגמוני אזורי היא עתידה למצוא עצמה בקונפליקט עם רוסיה על ההשפעה באזור מרכז
אסיה ועם ארה"ב על ההשפעה במזרח התיכון.

המשמעויות הגאופוליטיות לישראל
ההתפתחויות האזוריות אפופות מידה גבוהה של אי-ודאות ,והן יוצרות מצב של חוסר
ביטחון ואי-שקט באזור .המשך הירידה בכוחה של ארה"ב באזור עלול להעמיק מגמות
אלה ולהעמיד את ישראל בפני מצבים חדשים ובלתי צפויים .כינון סדר חדש במזרח
התיכון בהגמוניה טורקית יכול להביא ליציבות באזור ,במיוחד אם ציר זה ינקוט
במדיניות מפייסת וישמור על קשר עם המערב .בתנאים אלה ניתן להעלות על הדעת
התקדמות לקראת פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני בערבות הציר הסוני המתון .ציר
סוני עוין לישראל המתמודד עם ציר שיעי עוין יחייב את ישראל להעמיק את הישענותה
על ארה"ב וליצור בריתות חדשות עם מדינות בדרום אירופה ובמזרחה .איתותים
ראשונים מעידים כי ישראל אכן פועלת בכיוון זה תוך הידוק הקשרים עם יוון ,בולגריה
ורומניה.
המגמות המסתמנות מבחינה גאופוליטית של התפתחות הכוחות המניעים אינן
תומכות במימוש הפתרון של שתי מדינות לשני עמים ובהסכם על בסיס גבולות  .'67הן
גם אינן מבטיחות כי בטווח הנראה לעין ניתן יהיה להגיע להסדרים בין מדינת ישראל
לבין מדינות ערביות ומוסלמיות על בסיס יוזמת הליגה הערבית משנת  .2002בבסיס
יוזמה זו עומדת הצעה לנורמליזציה ביחסים בין ישראל לכלל מדינות ערב על בסיס
פתרון שלוש הסוגיות הבאות :בעיית הגבולות ,בעיית ירושלים ובעיית הפליטים על פי
החלטה  194משנת  .1947לפי פרשנות הליגה הערבית ,אמורים הפליטים לשוב למקום
מגוריהם ,אך היוזמה מציינת את הצורך בהסכמה ישראלית-פלסטינית בנושא ,ובכך
פותחת פתח לאפשרויות אחרות .ניתן לראות ביוזמת הליגה הערבית ביטוי למעורבותו
של ציר מוסלמי סוני מתון בסכסוך הישראלי-פלסטיני העומד כמשקל נגד לציר השיעי
הרדיקלי .ציר מתון זה מתאפיין בנכונות להגיע לנורמליזציה רב-צדדית עם ישראל על
בסיס פתרון הקונפליקט בין ישראל לרשות הפלסטינית.
ניתן להקשות בנקודה זו ולשאול עד כמה ציר זה הוא באמת מתון .העלייה לשלטון
של מפלגות אסלאמיות בטורקיה ,במצרים ובטוניסיה מאותתת כי גם הכוחות המתונים
כביכול עשויים לאמץ מדיניות אנטי-ישראלית למען חיזוק מעמדם האסטרטגי באזור,
ולכן אין כל ערובה כי כוחות אלה יפעלו לקידום תהליכי התפייסות והסדר בין ישראל
לרשות הפלסטינית .התנהגות הכוחות המניעים מאותתת על האפשרות של מזרח תיכון
בלתי יציב ,מאיים ונתון לאפשרות של התלקחות.
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אחת הבעיות הקשות של האזור היא הפגיעות הרבה של האוכלוסייה אם אכן
יפרצו הסכסוכים ויהפכו למלחמות בין מדינות או בין קואליציות .בניגוד לעבר ,שבו
הייתה האוכלוסייה במזרח התיכון ברובה כפרית ומפוזרת על פני המרחב ,כיום מרוכז
שיעור גבוה של האוכלוסייה בערים גדולות .תהליכי העיור המהירים שפקדו את המזרח
התיכון ,התיעוש והריכוז של תשתיות ושל מתקני אנרגיה במספר מצומצם של מקומות
משמעותם פגיעות גוברת של האוכלוסייה במקרה של מלחמה .מציאות זו עשויה להיות
גורם ממתן בכל מאבק ,אך גם גורם מפתה .המלחמה הבאה ,אם וכאשר תפרוץ ,תתמקד
בערים ובתשתיות ,ובמהלכה ייפגעו אזרחים רבים .מטבע הדברים גורם זה מהווה שיקול
מרכזי בהתוויית הגבולות של ישראל .קרבה של צבא עוין לריכוזי האוכלוסייה בישראל
תגדיל את מספר הנפגעים האזרחים ,ולכן יש לצפות כי בהיערכות לקראת תסריטים
מאיימים תכוון ישראל ללגבולות בני הגנה.

הרמה המקומית :התהליכים הפנימיים בתוך מדינות
ערב :תסיסה ,אי-ודאות וחוסר ביטחון
המזרח התיכון מצוי בעיצומה של תסיסה כלכלית ,תרבותית ,דתית וחברתית ,מלווה
בהתערערות הלגיטימציה של המשטרים ,בהדחת השליטים ובעליית אידיאולוגיות
חדשות (ראה איור  .)8תהליכים אלה ,המתוארים כ"אביב הערבי" ,מבשרים תקופה
ארוכה של חוסר יציבות ,אי-ודאות וחוסר ביטחון .הם משקפים התפתחויות פנימיות
בתוך העולם הערבי שאין להן קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,אך יש להם השפעה כל
ישראל.
האם בעקבות האביב הערבי והדחת השליטים האוטוקרטים עתיד לבוא קיץ ערבי
דמוקרטי ,יציב ומתון ,או אולי עלול האביב להסתיים בסתיו של משטרים לאומיים
ודתיים ,ואפילו להתדרדר לחורף של משטרים קיצוניים עוינים לדמוקרטיה ולזכויות
אדם? דמוקרטיה ומתינות יוכלו לסייע בקידום הסדר בין ישראל לרשות הפלסטינית,
עוינות עשויה לגרום לישראל להתבצר בעמדותיה.
הדיון בשאלות אלה אינו יכול להסתפק במעקב אחר האירועים הדרמטיים של
שנת  .2011אין כל ספק כי הקריאות לביעור השחיתות ,לצדק חברתי ולחירות העידו
48
על תהליך דמוקרטי אמיתי מלמטה שחתר להחזיר לציבור את תחושת הכבוד והצדק.
אולם אין ביטחון כי המחאה הדמוקרטית תהפוך באופן מיידי למשטר דמוקרטי .הערכה
של הצפוי בעתיד מחייבת הסתכלות גיאוגרפית והיסטורית רחבה המתייחסת למבנים
פוליטיים וחברתיים עמוקים ,לנורמות תרבותיות מושרשות ולהבדלים בין מדינות באזור.
קודם כל ,יש לשים לב כי גל המחאה לא התפשט על פני המרחב באופן אחיד :השליטים
 ,Ajami, 2012 48כמו כן ראה סקר דעת קהל בעולם הערבי שנערך על ידי  .Shibley Telhami, 2011בסקר
זה ציינו רוב המרואיינים בחמש מדינות ערביות שבהן נערך הסקר ,כי האביב הערבי שיקף ביסודו של דבר
את השאיפה של אנשים מן השורה לכבוד ,חירות וחיים טובים.
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שהופלו היו כולם שליטים של רפובליקות ,ואילו המונרכיות — על אף שזועזעו נותרו על
כנן .שנית ,הפלתם של השליטים הסמכותניים ברפובליקות אין פירושה שינוי משמעותי
בתהליכים הדמוגרפיים ,הכלכליים והחברתיים העמוקים ובנורמות התרבותיות-
פוליטיות שעמדו בשורש גל המחאה .לפי שעה נראה כי האביב הערבי אפוף במידה רבה
49
של אי-ודאות ,וכי תיתכן תקופה ארוכה של מעבר עד שהדברים יתבהרו.
איור  :8התפתחויות אפשריות בעולם הערבי
תחרות גאו-אסטרטגית על משאבים ועמדות
יריבות אזורית על ביטחון ושליטה
סתיו:

קיץ:
עליית
הדמוקרטיה

מדינות לאומיות-
דתיות

מאבק פוליטי-תרבותי
פנימי במדינות ערב
אביב:
הדחת שליטים
אוטוקרטיים

חורף:
עליית
הקיצוניים

דמוגרפיה ,כלכלה וחברה
תהליכי הגידול הדמוגרפי וההגירה מהכפר אל העיר במדינות ערב ובמדינות מוסלמיות
באזור יוצרים בערים ביקוש גדול לדיור ,לתעסוקה ולשירותים .המשך ההגירה מהכפר
אל העיר יוצר פער גדול בין הצע התעסוקה לבין הביקוש וגורם לעלייה מהירה של מחירי
הדיור ומוצרי צריכה אחרים .שיעורי האבטלה גבוהים ,והם ומגיעים לרמה של כשליש
מכוח העבודה ,והאינפלציה מרקיעה שחקים.
השלטון מתקשה להתמודד עם בעיות אלה ונחשף לביקורת חברתית גוברת
המתמקדת במצב הכלכלי ובשלטון הבלתי-יעיל ,המושחת והסמכותני .הביקורת באה
בעיקר מהדור הצעיר ,ובמיוחד ממי שעברו לערים ,רכשו השכלה ,שולטים בטכנולוגיות
תקשורת מתקדמות ומודעים לתהליכים הפוליטיים והכלכליים המתחוללים בעולם.
הנתונים הדמוגרפיים לעולם הערבי מלמדים כי על אף ששיעורי הגידול הטבעי נמצאים
בירידה ,קרוב למחצית מכלל האוכלוסייה היא מתחת לגיל  .25אין כל ערובה כי הדחת
 49בניתוח המגמות הדמוגרפיות ,החברתיות והכלכליות במזרח התיכון הסתייעתי בעבודה של מרכז ראנד
אודות מקורות הסכסוך במזרח התיכון ,ראה.Lesser, Nardulli, Arghavan, 1998 :
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השלטון הסמכותני תביא מזור לבעיות אלה ,וייתכן כי הן רק יחמירו אם השלטון החדש
יעדיף לנתק את הקשרים עם המערב ,ולצמצם את הקשרים הכלכליים עמו .עלייתן של
ממשלות בעלות אוריינטציה אסלאמית ,העויינות לתהליכים דמוקרטיים ,עלולה לגרום
לאכזבה קשה בקרב הצעירים בעלי האוריינטציה המודרנית ולהעמיק את הביקורת על
המשטר .אי היציבות מעמיקה גם בשל אופייה השבטי של החברה הערבית ,ובשל הפיצול
האתני והדתי הבולט במדינות כמו לבנון ,סוריה ,ערב הסעודית ,מצרים ובחרין.

דת
הביקורת על השלטון הסמכותני מקרב הצעירים בעלי האוריינטציה המודרנית מצאה
תומכים ושותפים מצד תנועות אסלאמיות ,השואפות להשליט את שלטון הדת על
המדינה .תנועות אלה מספקות שירותים למהגרים מהכפר לעיר ובתמורה מעבירות את
מסריהן הדתיים ומעצימות את כוחן הפוליטי .התוצאה היא ביקורת פוליטית גוברת הן
מהכיוון החברתי-דמוקרטי-לאומי והן מהכיוון הדתי-לאומי .לפי שעה שתי הביקורות
השתלבו זו בזו ,אולם בהמשך ייתכנו מאבקי כוח פנימיים.
בעת כתיבת החיבור זכו המפלגות האסלמיות בייצוג ובהשפעה פוליטית .בתוניסיה
זכתה המפלגה האיסלאמיסטית המתונה אל-נהדה בכ 40%-מהקולות ,והשאר התחלקו
בין המפלגות החילוניות .בבחירות לפרלמנט המצרי זכו מפלגת האחים המוסלמיים
ומפלגת א-נור של התנועה הסלפית בקרוב ל 70-אחוז מכלל הקולות .בעקבות זאת ,הפכו
המפלגות המוסלמיות לגוש ענק השולט בפרלמנט .זהו נתון חריג בהשוואה למדינות
ערביות אחרות ,שבהן התמודדו מפלגות אסלאמיסטיות בבחירות .שאלת מפתח העולה
בהקשר זה היא כיצד יתייחסו המפלגות האסלאמיות לתביעות לדמוקרטיזציה .האם
ידחו אותן ,או אולי ינסו למצוא נתיבים המאפשרים קיום בו-זמני של שלטון אסלאמי
ודמוקרטי? התשובות שיינתנו ישפיעו על מערכת היחסים עם הדור הצעיר ,המודרני
שיצא להפגין בכיכרות ותבע את שינוי המשטר .היחסים עם הציבור יושפעו גם מדרך
ההתמודדות עם הסוגיות הכלכליות .ללא מענה לבעיות הדמוגרפיות והכלכליות עתיד
הציבור הרחב ,ובכלל זה אלה שתמכו במפלגות האסלאמיות ,להתאכזב ולשוב לרחובות.
שאלה נוספת היא כיצד ינהג הצבא ועם מי יעדיף לכרות ברית .הוא יכול להעדיף
קואליציה עם כוחות ליברליים או עם הכוחות האסלאמיים .ולכן אין להיחפז ולהסיק
מסקנות מיידיות מהשינויים המתחוללים ברחוב המצרי ,התוניסאי והלובי.

טכנולוגיה
תנועות אופוזיציה המתארגנות כנגד המשטר נהנות מהמהפכה הטכנולוגית .בעבר הפיץ
חומיני את דרשותיו בקלטות .מאוחר יותר נעשה שימוש בפקס ,וכיום ,כפי שבלט במחאה
ובמאבק בתוניסיה ,במצרים ,בסוריה ובלוב ,נעשה שימוש בטלפונים סלולריים ,בפייסבוק,
בסקייפ ובטוויטר .טכנולוגיות המידע החדשות מאפשרות תקשורת קלה ורצופה ,העברת
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מידע ,גיוס תמיכה .אמצעים אלה עומדים גם לרשות ארגונים דתיים השואפים להפיץ
את בשורתם .טכנולוגית המידע מאפשרת התפשטות מהירה של מחאה ומאבק ממדינה
למדינה .דמוקרטיה של כיכר העיר נעשתה תופעה בולטת המופצת על ידי התקשורת
לערים השונות במזרח התיכון .ויחד עם זאת ,אין תחליף למנהיגות וליכולת ארגונית.
הצעירים שמשכו את תשומת לב העולם בהפגנות בכיכר תחריר לא השכילו להעמיד
מנהיגות ולא גילו כושר ארגון שאפשר להם להשיג כוח פוליטי בבחירות לפרלמנט .כוחות
האופוזיציה בסוריה ,המעבירים תיאורים מסמרי שיער אודות ההתנהגות הרצחנית של
הצבא הסורי ,לא השכילו להתאחד וליצור הנהגה ופעולה משותפת.

משטר
תהליכי שינוי החותרים תחת הלגיטימציה של המשטרים הקיימים במדינות ערב ,הפלתם
של השליטים הסמכותניים בתוניסיה ,במצרים ובלוב והמאבקים המתחוללים בתימן,
בסוריה ובבחריין מבשרים כי המשטרים הסמכותניים הגיעו לקצה דרכם .השאלה היא
איזה משטר עתיד להחליף את משטרים הסמכותניים ברפובליקות ,ומה עתיד לקרות
במונרכיות .במיוחד מעניין כיצד יתפתחו הדברים במצרים ,העשויה לקבוע את מגמות
ההתפתחות במדינות אחרות.
בנקודה זו ניתן להעלות על הדעת סוגים שונים של משטרים בעתיד :החל במשטרים
דמוקרטיים וכלה במשטרים רדיקליים או פונדמנטליסטיים .יש הצופים משטרים
דמוקרטיים בטוניסיה ,בלוב ובמצרים ותקופה ארוכה של מאבקים בתימן ,בסוריה
ובבחרין .אחרים סבורים כי לאחר תקופה קצרה של דמוקרטיה המופגנת בבחירות
חופשיות לפרלמנט ישליטו את מרותם גורמים אסלאמיים קיצוניים העוינים לדמוקרטיה.
בינתיים מרחף סימן שאלה גדול מעל אופיים של המשטרים העתידיים ,האידיאלים
והערכים שלהם במדינות שעברו תהפוכה שלטונית .נראה כי אידיאלים מאחדים ,כמו
מאבק אנטי-קולוניאלי ,פאן ערביות ,מדיניות בלתי מזדהה — מיצו את עצמם .מה
יבוא במקומם? בהיעדר אידיאלים מאחדים ניתן להעלות על הדעת תקופה ארוכה של
מאבקים פנימיים ,חוסר יציבות וגעגועים לשליט חזק שיחזיר את הסדר על כנו .האם
סימון ישראל כאויב וקריאה לשינוי הסכמי השלום עתיד להיות חלק מאידיאולוגיות
מאחדות אלה?

אידיאולוגיה
אחת האפשרויות היא כי האידיאולוגיה השלטת תתבסס על שילוב בין לאומיות
ואסלאם .האסלאם הגיע לשלטון באיראן ,באלג'ריה (אך הודח על ידי הצבא) ,בטורקיה,
ברשות הפלסטינית (אך הודח ופרש לעזה) ,בלבנון (התעצמות החזבאללה) בתוניסיה
ובמצרים .סיכויים טובים נשקפים לו גם בסוריה אם יודח בשאר אל-אסאד .המפלגות
האסלאמיות אינן עשויות מעור אחד .הן נעות על הרצף שבין מפלגות מתונות המחפשות
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ברית עם המערב ,כמו מפלגת הצדק והפיתוח הטורקית ,לבין ממשלות רדיקליות כמו זו
המכהנת באיראן ומתעמתת עם המערב.
גם הלאומיות עשויה ליטול תפקיד חשוב בליכוד הציבור מאחורי המשטרים
החדשים .המזרח התיכון ,בניגוד לאירופה ,מצוי עדיין בשלב של גיבוש מדינת הלאום
ובמעבר מחברה שבטית לחברה לאומית .מאבקים לאומיים ,ובכלל זה מאבק עם ישראל,
יכולים להיות מכשיר חשוב בגיבוש הלאומי .אין לפסול גם את האפשרות של חיבור בין
אסלאם ללאומיות כפי שקרה בלבנון ,בטורקיה ובאיראן.
האסלאם הפוליטי ,בניגוד לפאן אסלאמיזם בעל האופי העל-לאומי ,יבקש להעמיק
את הגיבוש הלאומי בין היתר באמצעות שיפור מערכת הרווחה ,טיפול במוקדי שחיתות,
העמקת השליטה הדתית והדגשת יריבויות לאומיות .על רקע זה עשויים להתחדד מאבקי
גבול וחוסר סובלנות כלפי מיעוטים ,ולהיווצר בריתות על רקע דתי-לאומי .המאבק
עם ישראל יכול למלא תפקיד חשוב בזהות החדשה .דווקא תהליכי דמוקרטיזציה
המביאים לשלטון את רוח העם יכולים להטות את המטוטלת לכיוון עוין לישראל.
בעולם הערבי נתפס הסכסוך הישראלי-פלסטיני כבעיה המרכזית בעיני הציבור .עם
תהליך הדמוקרטיזציה עשויות מצרים ובהמשך ירדן להידרש מחדש להסכמי השלום,
לבחון אותם ואף להציע שינויים.

המשמעויות הגאופוליטיות לישראל
ההתפתחויות החברתיות-כלכליות-פוליטיות בתוך מדינות ערב אפופות במידה גבוהה
של ערפל .בטווח הקצר ניתן לצפות לתסיסה ולהתגבשות שלוש אידיאולוגיות ראשיות:
לאומיות ,דמוקרטיה ואסלאמיזם.
התהליך של דמוקרטיזציה ,אימוץ זכויות אדם והתחשבות במיעוטים עשוי לתרום
למיתון מתחים בין ישראל לשכנותיה .בתנאים אלה תידרש ישראל להוכיח רצון טוב
בדמות תמיכה בגורמים מתונים תוך הגעה להסכם עם הרשות הפלסטינית .יחד עם זאת,
אין לצפות כי תהליך הדמוקרטיזציה יתרחש בין לילה .יש להביא בחשבון תקופת מעבר
ארוכה ,שבמהלכה ייתכנו עליות וירידות כפי שאכן קרה במהפכות אחרות.
ייתכן כי לפרק זמן קצר השלטון ייתפס על ידי אנשי צבא ,שיבקשו לשמר את דפוסי
השלטון הסמכותני ששרר בעבר .המעורבות של הצבא בפעילות הכלכלית תהיה סיבה
טובה להמשך השמירה על הדפוסים הקיימים .הסכם ביניים יאפשר לישראל להעריך
את המגמות ולהיערך בהתאם.
תהליך של לאומיות המלווה בכניעה לסנטימנטים פופוליסטים אנטי-ישראלים עלול
להקצין את היחסים בין ישראל לשכנותיה .השילוב של לאומיות ואסלאמיזם במדינות
שכנות עלול להוות צירוף מסוכן ליחסים בין ישראל לשכנותיה .בתנאים אלה קשה
להעלות על הדעת התקדמות לקראת הסכם שלום או אף לקראת הסכם ביניים .שתי
האפשרויות המתקבלות יותר על הדעת הן הישארות בשטחים או יציאה לעבר גבולות
בני הגנה.
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מערכת היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית
מערכת היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית מושפעת ממספר גורמים פנימיים:
עוצמת הממשלות ,דעת קהל ,עוצמת הגורמים המתנגדים לחתימת הסכם והתהליכים
50
הדמוגרפיים המתחוללים במרחב שבין הים התיכון לנהר הירדן (ראה איור .)9
איור  :9הכוחות המעצבים את מערכת היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית
תחרות גאו-אסטרטגית על משאבים ועמדות
יריבות אזורית על ביטחון ושליטה
מאבקים תרבותיים-פוליטיים פנימיים

היחסים בין ישראל
לרשות הפלסטינית
ממשלות,
דעת קהל,
משביתי שלום,
דמוגרפיה

עוצמת הממשלות
מערכת היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית נהנית בשנים האחרונות משקט ורגיעה
חסרי תקדים .בין השתיים מתקיים שיתוף פעולה בטחוני המונע פעילויות טרור.
הצמיחה הכלכלית בישראל וברשות מרשימה .על אף המשבר הכלכלי הגלובלי נהנתה
ישראל מיציבות יחסית ,ושיעור הצמיחה בה נותר אחד הגבוהים ביותר בקרב המדינות
המפותחות (בין  4ל 5-אחוז) .בגדה המערבית וגם ברצועת עזה נרשמו שיעורי צמיחה
גבוהים ( 9ו 6-אחוז בהתאמה) ,בעיקר בזכות המענקים מבחוץ והמדיניות הכלכלית
והביטחונית השקולה של ראש הממשלה סלאם פיאד .זו היא פריצת דרך רבת חשיבות
ביחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית .במקום טיפוח קונפליקט שוקדת הרשות
הפלסטינית על בניית מדינה ,על בניית המוסדות ,על פיתוח תשתיות ,על פיתוח כלכלי
ועל קיום שיתוף פעולה בטחוני הדוק עם ישראל .שני הצדדים עשו צעדים חשובים
בבניית אמון ,ובכלל זה הכרזת ראש ממשלת ישראל על פתרון של שתי מדינות כפתרון
ראוי.
50
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עם זאת פועלים בזירה מספר גורמים המונעים התקדמות לקראת הסכם .גורם
אחד הוא הפיצול בין הגדה המערבית בראשות ממשלת פתח לבין רצועת עזה בראשות
ממשלת החמאס .בניגוד לממשלת פיאד בגדה המערבית המקפידה על שמירת השקט
הביטחוני ומתמקדת בפיתוח כלכלי ,ממשיכה ממשלת חמאס בראשות איסמעיל הנייה
במאבק ממושך עם ישראל .עזה מהווה מקום מקלט לארגון הג'יהאד האיסאלמי ולארגוני
ג'יהאד אחרים ,והיא מצטיידת בנשק מתקדם המאיים על יישובים בעומק ישראל .קשה
להניח כי ישראל תוכל להגיע להסכם עם ממשלת פיאד ,כאשר יישוביה מותקפים על ידי
החמאס והג'יהאד מתוך רצועת עזה .תהליך ההתפייסות בין פתח לחמאס לוט בערפל.
נראה כי המנהיגות המדינית של חמאס אכן שואפת לקדם את תהליך ההתפייסות ,אך
שלטון חמאס ברצועת עזה מסרב לוותר על עמדות הכוח הפוליטיות והכלכליות שצבר,
ולכן דוחה את ההתפייסות.
החסם העיקרי להתקדמות לקראת פתרון אינו הפיצול הפנימי בקרב הפלסטינים,
אלא אופי הסכסוך בין ישראל לרשות הפלסטינית .בניגוד לסכסוכים עם מדינות ערביות
אחרות ,הסכסוך הישראלי-פלסטיני טעון בסוגיות סימבוליות כבדות משקל .אחת
הבעיות העיקריות היא סוגיית ירושלים .כל ויתור עלול להצית תבערה פנימית שלה יהיו
שותפים גם הפזורות של שני הצדדים.
סוגיה רגישה אחרת היא סוגיית הפליטים .הפלסטינים אינם יכולים לוותר בסוגיה זו
המהווה מרכיב מרכזי בזהות הפלסטינית .חוסר הנכונות לויתור בסוגיה מתפרש בישראל
כחוסר נכונות להכיר באופייה כמדינת לאום של העם היהודי .על רקע זה ניתן להבין
את המוקד הסימבולי החדש של הסכסוך ,שבליבו תביעתה של מדינת ישראל להכיר בה
כמדינת הלאום של העם היהודי.
על אף שהכירו בשנת  1988בהחלטת האו"ם  181בדבר חלוקת הארץ למדינה ערבית
ולמדינה יהודית ,מסרבים הפלסטינים להכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
סירוב זה מנומק בכך שההכרה תהפוך את כל ההיסטוריה של המאבק הפלסטיני לבלתי
לגיטימית ,תחתור תחת זכות השיבה של הפליטים ,ותפגע בזכויותיהם של הערבים החיים
בישראל .גם בתוך מדינת ישראל יש החולקים על התבונה שבהצגת דרישה זו וטוענים
כי מי שצריך לקבוע את אופי המדינה ,כמדינת לאום של העם היהודי ,הם אזרחיה,
ולשם כך לא נדרשת כל הכרה מצד הרשות הפלסטינית .הגישה הפרגמטית טוענת כי
ישראל תוכל לקיים את אופייה כמדינת לאום יהודית ולמנוע את שיבת הפליטים כל
עוד תהיה לה העוצמה הדרושה לכך .ברגע שעוצמה זו לא תימצא לה לא יהיה כל ערך
להכרה הפלסטינית .כתגובה לאי-ההכרה הפלסטינית במדינת ישראל כמדינת לאום של
העם היהודי ממשיכה ממשלת ישראל בבנייה ביישובים בשטחים .על רקע זה מסרבים
הפלסטינים לקיים משא ומתן ישיר עם ישראל.
השאלה הנשאלת על רקע התפתחויות אלה היא עד כמה הרגיעה הקיימת היא
יציבה ומבוססת .מה יכול להביא לביסוסה ולהתקדמות לקראת הסדר ,ומה יכול להביא
להתדרדרות ולהתרחקות נוספת מהסדר? התשובה לשאלה זו תלויה במידה רבה בעוצמת
הממשלות בשני הצדדים ,ובעיקר ברצון וביכולת שלהן לחתום על הסכם ולקיימו.
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התהליכים ההיסטוריים עד היום מלמדים כי שתי הממשלות לא הצליחו לכבד את
ההסכמים שחתמו עליהם .יחד עם זאת ,בשנים האחרונות התגבשה ברשות הפלסטינית
ממשלה יציבה ואחראית השוקדת על פיתוח כלכלי והשלטת חוק וסדר ברחבי הגדה.
ממשלה זו הצליחה תוך כדי תיאום עם ישראל להבטיח את השקט הביטחון ברחבי
הגדה המערבית .מבחינה זו מהווה הממשלה הפלסטינית בראשות סלאם פיאד ומחמוד
עבאס את הפרטנר הטוב שהיה לישראל אי פעם.
בו בזמן אין מתקיימים קשרים דיפלומטיים בין הממשלות,ואין כל מגע לפתרון
הסכסוך .ישראל ממשיכה לבנות בשטחים ,והרשות הפלסטינית בחרה להתפייס עם
תנועת החמאס שחרתה על דגלה את חיסולה של מדינת ישראל.

דעת הקהל
דעת הקהל בישראל וברשות הפלסטינית תומכת ברובה בפתרון של שתי מדינות לשני
עמים ,אך בו בעת סבורה כי אין סיכוי למימוש ההסכם ,מכיוון שלא ניתן לתת אמון בצד
השני .סקר ישראלי-פלסטיני שנערך בדצמבר  2011מלמד כי  58אחוז מהישראלים ו50-
אחוז מהפלסטינים תומכים בתכנית קלינטון משנת  2003בדבר שתי מדינות לשני עמים.
אולם בו בעת סבורים  53אחוז מהישראלים ו 63-אחוז מהפלסטינים כי הצד השני
מתנגד להסכם מעין זה 51.זהו מצב של דיסונאנס קוגניטיבי ,שבו כל צד מחזיק בעמדות
הסותרות זו את זו .דיסוננס זה משקף את עומק חוסר האמון שבין שני הצדדים ואת
נטייתם להימנע מלקיחת סיכונים .שני הצדדים מיחסים חשיבות גבוהה יותר לסיכונים
הכרוכים באי-קיום ההסכם מאשר לסיכויים העשויים לנבוע מהגשמתו .בשנים האחרונות
ניכרת בשני הצדדים מגמה של הקצנה והתגברות התפיסה הפסימית .הסקרים מראים
כי רוב של שני שלישים בשני הצדדים סבור כי לא ניתן בעת הזאת להגיע להסכם קבע,
וכי הסיכוי להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית לצד ישראל הוא זעום 52.הישראלים
נוטים יותר לכיוון הימני המפקפק בסיכוי להגיע להסדר ,ואילו בקרב הפלסטינים גוברת
התחושה כי לפתרון של שתי מדינות אין כל סיכוי והאלטרנטיבה הראויה היא מדינה
דו-לאומית.

גורמים קיצוניים ושחקנים שאינם מדינות
בשני הצדדים פועלים גורמים קיצוניים המתנגדים להסכם :קבוצות מקרב המתנחלים
מזה והחמאס ותנועות ההתנגדות האסלאמיות מזה .ההרכב הקואליציוני בישראל מעניק
עוצמה רבה למתנחלים ולתומכיהם .תמיכה זו מקיפה את ש"ס והמפלגות הדתיות ,את
מפלגת ישראל ביתנו שמאגדת עולים מברה״מ ואת מפלגות הימין .בצד השני מעניק
הפיצול בין ממשלת חמאס בראשות איסמעיל הנייה לבין ממשלת הפתח בראשות סאלם
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פיאד לראשונה מעין זכות וטו על התקדמות לקראת הסכם .זכות זו ממומשת במטחי
רקטות על יישובי הדרום .קשה להעלות על הדעת חתימה על הסכם שלום תחת מטח
של טילים הנוחת על יישובי ישראל.
ההתפתחויות בעתיד טומנות בחובן גם את האפשרות של עליית שחקנים שאינם
מדינות או משטרים מוכרים ,כמו ארגוני טרור בינלאומיים שברשותם נשק מתקדם
ומאיים .בתנאים אלה גם הסכמים עם החמאס לא יוכלו להתמודד עם בעיית הטרור.
ארגונים אלה עלולים לשבש כל הסכם שייחתם.

התהליכים הדמוגרפיים
התהליכים הדמוגרפיים פועלים לצמצום הרוב היהודי במרחב שבין הים התיכון לנהר
הירדן .בשנת  2010חיו באזור שבין נהר הירדן לים התיכון  11,455,000אנשים ,מתוכם
 6,017,000יהודים 5,206,000 ,ערבים ו 313,000-אחרים .האוכלוסייה היהודית היוותה
רוב באזור ,אך רוב זה היה זעיר 52.6 :אחוז .המשך התהליכים הדמוגרפיים המתאפיינים
בפריון גבוה יותר של האישה המוסלמית בהשוואה לאישה היהודית פירושו כי בשנים
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התסריטים
סקירת הכוחות המניעים מצביעה על קשר הדוק בין התפתחויות בזירה המזרח תיכונית
לבין התפתחויות אפשריות בסכסוך הישראלי-פלסטיני .השאלה הראשית היא כיצד
ההתפתחויות בשתי הזירות משפיעות זו על זו .האם ניתן לפתור את הקונפליקט
הישראלי-פלסטיני ללא יישוב הקונפליקט ברמה האזורית? כיצד ישפיע המשך הסכסוך
הישראלי-פלסטיני על ההתפתחויות ברמה האזורית?
הספרות העוסקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני נוטה להתמקד לרוב בזירה המקומית,
ואילו זו העוסקת בתהליכים במזרח התיכון נוטה לעסוק ברמה האזורית והגלובלית.
התוצאה היא תסריטים ברמות גאוגרפיות שונות :מקומית — הסכסוך הישראלי-
פלסטיני ,ואזורית — הגאופוליטיקה של המזרח התיכון ,המנותקים לרוב זה מזה .כך,
למשל ,פיתחו חוקרי מכון ראנד כבר בשלהי שנות התשעים מספר תסריטים ביחס
להתפתחויות הצפויות במזרח התיכון עד שנת  .2025תסריטים אלה מעלים תובנות רבות
וחשובות ביחס למה שאפשר שיקרה באזור .חלקם היטיב לתאר את העשוי להתרחש
באזור ,למשל ,התמוטטות השלטון במצרים או עלייתה של טורקיה ,אך אין הם בוחנים
לעומק את השפעת התפתחויות אלה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל מתווה הגבולות
האפשרי 54.התסריטים שפותחו על ידי מכון ראנד מתווים ארבעה עולמות אסטרטגיים
אפשריים למזרח התיכון :הציד הגדול שבו הכוח המניע העיקרי הוא יריבות אזורית,
והמאבק העיקרי הוא על משאבים וטריטוריות ,התנגשות הציוויליזציות שבו הכוח
המניע העיקרי הוא מאבק דתי בין אסלאם למערב בנוסח שתיאר סמואל הנטינגטון,
אנרכיה שבו הכוח המניע העיקרי הם מאבקים פנימיים על רקע כלכלי ,דתי ושבטי וקץ
ההיסטוריה שבו הכוחות המניעים המרכזיים הם דמוקרטיזציה והיווצרות סדר חדש
המוליכים להתכנסות אידיאולוגית וליציבות ביטחונית.
תסריטים רחבים יותר המתייחסים גם לאזור המזרח התיכון הם תסריטי המועצה
הלאומית למודיעין האמריקאית ( .)National Intelligence Council — NICתסריטים
אלה בוחנים את העולם העתידי הצפוי ומעלים בין היתר את האפשרויות של כינון
ח'ליפות אסלאמית ,של "שלום אמריקני" ושל מעגל של פחד וטרור 55.אחת העבודות
האחרונות שפותחו ברמה העולמית היא זו של המועצה הלאומית האמריקאית למודיעין
והמכון למחקרי ביטחון של האיחוד האירופי 56.העבודה מזהה שלושה כוחות מניעים
עיקריים שיעצבו את הסדר העולמי :תלות הדדית ,היווצרות עולם רב-מוקדי ועלייתם
של שחקנים שאינם מדינות .על בסיס ניתוח היחסים בין שלושה כוחות מניעים אלה
 54ראה תסריטי ראנד אודות חלופות אסטרטגיות עולמיות ומשמעותן למזרח התיכון אצל Lesser,
Nardulli, and Arghavan, 1998, p. 217

 55ראה תסריטי המועצה הלאומית למודיעין על ההתפתחויות הגלובליות הצפויות לקראת שנת 2020
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היא מציגה ארבעה תסריטים על הסדר העולמי הצפוי לקראת שנת " :2025ממשיכים
לצוף בקושי" שהוא מעין המשך עסקים כרגיל ,התפוררות — תסריט של גושים סגורים
יחסית תוך דעיכת תהליכי הגלובליזציה ,השיבה ל"קונצרט אירופה" — הידוק השיתוף
והתיאום הגלובלי ,והתנפצות המציאות הקיימת והתגברות הקונפליקט על שיתוף
הפעולה .הדיון הוא ברמה עולמית ללא התייחסות מפורטת לסכסוך הישראלי-פלסטיני,
והדבר משקף את התפיסות והאינטרסים של ארה"ב כמדינה וכאימפריה בעלת ראייה
עולמית.
מנגד פותחו מספר תסריטים על ידי גופי מחקר ישראליים ופלסטיניים ,העוסקים
בסכסוך הישראלי-פלסטיני ,לרוב תוך התמקדות בנעשה בישראל וברשות הפלסטינית
וביחסים ביניהם 57.תסריטים אלה נוטים להדגיש את מה שרצוי לצדדים השונים,
ולאו דווקא את מה שאפשרי .כך ,למשל ,משקפים התסריטים שפותחו על ידי קבוצת
האסטרטגיה הפלסטינית ( )The Palestine Strategy Group — PSGבראש ובראשונה
את מה שרצוי לפלסטינים ולאו דווקא את מה שאפשרי .הם מדגישים את ההתפתחויות
הדו-צדדיות וממעטים להתייחס לתהליכים הגלובליים והאזוריים .ארבעת התסריטים
הרצויים לטעמם הם :שתי מדינות לשני עמים ,תוך פתרון צודק של בעיית הפליטים,
מדינה דו-לאומית ,מדינת כל אזרחיה וקונפדרציה של מדינה פלסטינית עצמאית
עם ירדן .התסריטים הבלתי רצויים הם המשך הסטאטוס קוו ,מדינה פלסטינית עם
גבולות זמניים ,היפרדות חד-צדדית יזומה על ידי ישראל וחלוקת הגדה ועזה בין ירדן
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הבחנה זו בין רצוי ללא רצוי היא חשובה ,אך אינה מתמודדת עם השאלה המרכזית
המנחה את פיתוח התסריטים :מהם התהליכים והמגמות המסתמנות ,ולאיזה דגם
הם מוליכים? תהליכים אלה מונחים על ידי גורמים רבים שלשני הצדדים ,הישראלי
והפלסטיני ,אין שליטה מלאה עליהם .כתוצאה מכך יכול להיווצר דגם גבולות שאינו
מקובל ואינו רצוי לשני הצדדים .קונפליקט אזורי ממושך ,למשל ,עלול לדחות את פתרון
הסכסוך ולהותיר את המצב כמו שהוא אף על פי שאינו רצוי לשני הצדדים.
ניסיון לחריגה מדפוס החשיבה של עיסוק ברצוי תוך שילוב בין התפתחויות אזוריות
ומקומיות נעשה על ידי צוות מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים 59.בניגוד לתסריטים
שפותחו על ידי חוקרים אחרים שהניחו כי מה שהיה הוא שיהיה ,וכי לא צפויים שינויי
שלטון בעולם הערבי ,התסריטים שפותחו על ידי מרכז שאשא הביאו בחשבון התפתחויות

 57אחד המחקרים החלוצים בתחום הוא של Yariv, Alpher, Feldman, Ben-Meir, Ben-Zvi, Eytan,
Gazit, Gold, Heller, Karsh, Kurz, Levite, Meir, Peri, and Shalev, 1989
 58ראה Palestine Strategy Group, 2011

 59בפיתוח תסריטי מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים זוהו הכוחות המניעים העיקריים ,הובהרה
האי-ודאות המאפיינת אותם ,נבחנו הקשרים ביניהם וזוהו ארבע מערכות שונות של קשרים .ראה :חסון,
בן-בסט ,הלוי ,נאמן ,ניומן ,סיבל ,סלע ופייטלסון.2011 ,
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אפשריות במדינות שכנות ,וביניהן עלייתה של תנועה אסלאמית לשלטון במצרים וכן את
60
ההשפעות של הציר המתון לעומת הציר הרדיקלי באזור.
ההתפתחויות בקרב מעצמות העל ,הכוחות האזוריים והמהפכות שהתחוללו
בעולם הערבי מצריכים בחינה מעמיקה יותר של הקשרים בין ההתפתחויות ברמות
הגאופוליטיות השונות .באופן מפורט יש לברר מהם התהליכים המתחוללים ברמת
מעצמות העל ,ברמת היחסים בין המדינות באזור ,בתוך המדינות באזור ובמערכת
היחסים בין ישראל לרשות הפלסטינית .מספר עיתונאים ואנשי ציבור שרטטו קווים
לתסריטים אלה 61.אולם עד היום לא נכתבה עבודה הבוחנת באופן שיטתי את הקשר
בין ההתפתחויות בין הרמות השונות ,תוך התייחסות לתהליכים חברתיים כלכליים,
פוליטיים ,גאופוליטיים וביטחוניים .פיתוח מעין זה מצריך שיתוף פעולה החוצה גבולות
גיאוגרפיים ומחבר בין תחומי דעת שונים ,תוך שיתוף פעולה בין חוקרים ואנשי מעשה.
בעמודים הבאים אציג מתווה רעיוני לבחינה מעין זו.

ארבעה תסריטים והדילמה הגאופוליטית של ישראל
על בסיס ניתוח הכוחות המניעים ניתן לפתח ארבעה תסריטים עיקריים .בכל תסריט
ניתנת תשובה שונה לדילמה הגאופוליטית של ישראל; תשובה המשקפת התפתחויות
שונות ברמה העולמית ,האזורית והלאומית .בכל תסריט משתנים היחסים בין הכוחות
המניעים ומייצרים פתרון אחר לדילמה הגאופוליטית (ראה איור .)10

 60בהערכה אסטרטגטית אודות הצפוי במצרים ,שנכתבה בשנת  ,2010ערב האביב הערבי ,כותב יורם
מיטל" :המשמעות העיקרית העולה מהתסריטים שצוינו לעיל היא כי למורת רוחם של השותפים במחנה
האופזיציה כללי המשחק הפוליטי במצרים לא ישתנו ,וסיכוייו של מועמד מטעמם להיכנס לארמון
הנשיאות אינם ראליים... .מנגנוני השלטון והביטחון מבטיחים את המשכיות הסדר השלטוני במצרים ,אך
זה אינו זוכה לתמיכה ציבורית רחבה ".ראה מיטל 2010 ,עמ' .160-61
 61כך למשל מתארת רולה חלאף בפברואר  2011שלושה תסריטים העל הצפוי במצרים :המשך השלטון
של מובראק ,תפיסת השלטון על ידי הצבא ועליית ממשלת אחדות שמורכבות מתנועות המחאה ,ראה
 .Khaalaf, February, 1, 2011תסריטים מעמיקים יותר הוצגו על ידי מוחמאד חסנין הייכל במגזין השבועי
של אל-אהראם .בתסריטים אלה הוא מזהה ארבעה שחקנים עיקריים :המערב ,תורכיה איראן וישראל .על
אף הכותרת של המאמר אין הוא מציג ארבעה תסריטים אלא שניים .האחד הוא תסריט של השתלטות
המערב על המזרח התיכון דרך עידוד קונפליקט מתמשך בין סונים לשיעים ובמסווה של סיוע לעולם הסוני
התערבות והשתלטות על אזורים אסטרטגיים ומקורות הנפט .בתסריט זה האחים המוסלמים אינם ערים
לאסטרטגיה העמוקה ומשתפים פעולה עם המערב ,ומצרים מאבדת מחשיבותה כשחקן אסטרטגי ועיקר
תשומת לבה מופנית לנושאים פוליטיים פנימיים .התסריט השני ,שהוא בעצם האסטרטגיה המועדפת על
הייכל ,הוא יצירת גוש אזורי שבו העולם המוסלמי הסוני מרכך את איבתו לאיראן ואת הספקנות שלו
כלפי טורקיה ועומד מול המערב .ראה.Ezzat, 29 September — 5 October, 2011 :
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איור  :10ארבעה תסריטים
הסכם
ח׳ליפות מוסלמית

שלום אמריקני

גבולות 67׳

הקונפליקט

הסכם

גבולות בני
הגנה
אביב ערבי

פוליטיקה במזרח התיכון

שיתוף פעולה אזורי
קיץ

הגמוניה אזורית
סתיו
גבולות
זמניים

הישראלי-פלסטיני

אי-יציבות אזורית
אנרכיה

קונפליקט

גבולות
עמומים
חורף
קונפליקט אזורי

קונפליקט

התנגשות ציוויליזציות

תסריט " :1שלום אמריקני" ושיבה לגבולות '67
בתסריט זה ארה"ב מצליחה להחזיר לעצמה את כושר ההיגוי וההובלה במזרח התיכון
ובולמת את עלייתם של כוחות מקומיים ,המבקשים להגיע להגמוניה אזורית ,וכן את
שיבתה של רוסיה ואת עלייתה של סין .הציר האסטרטגי הוותיק בין טורקיה וישראל
משוקם ,ואליו מצטרפים גם מצרים וירדן .טורקיה הוכיחה את מחויבותה לברית נאט"ו
בהסכמתה להציב בשטחה מכ"ם נגד טילים שנועד להגן על מדינות אירופה והיא תמתן
את המתח עם ישראל .יש בכך אות ברור כי טורקיה לא זנחה את קשריה עם המערב,
והיא אינה מבקשת להתקרב לאיראן ,כפי שטענו נגדה .כוחה של איראן נחלש באופן
משמעותי בשל שינוי המשטר בסוריה ועליית משטר אסלאמי מתון .האביב הערבי הופך
לקיץ שבו עולים לכס השלטון כוחות דמוקרטיים החותרים למשא ומתן ולחתימת
הסכמים עם ישראל על בסיס סיום הסכסוך בין ישראל לרשות הפלסטינית .על רקע
זה מתערער כוחו של החמאס הנתפס כארגון מיליטנטי וסמכותני הפוגע בזכויות אדם
בסיסיות ובקידום הדמוקרטיה.
בישראל מוקמת קואליציה בעלת אוריינטציה מתונה מבחינה גאופוליטית ובעלת
כושר ביצוע .ברשות הפלסטינית גובר הפתח ,הנהנה מתמיכת הדור הצעיר ,על החמאס,
והממשלה החדשה נוקטת במדיניות של ייצוב ופיתוח כלכלי ,חיזוק תהליכי הדמוקרטיזציה
תוך תיאום נושאי הביטחון עם ישראל .התפתחויות אלה גורמות לממשלות בישראל
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וברשות הפלסטינית ליטול על עצמן סיכונים שכמותן לא נטלו בעבר .גם דעת הקהל
בשני הצדדים תומכת בהסכם ונוטה להאמין להבטחות הצד השני .הנטייה לקבל את
הבטחות הצד השני גוברת נוכח הערבויות הביטחוניות והכלכליות הניתנות על ידי
ארה"ב לקיום ההסכם.
תהליכי הדמוקרטיזציה שחווה האזור ,התייצבות המשטרים וגיבוש ציר אסטרטגי
הנתמך על ידי ארה"ב מביאים לפריחה כלכלית חסרת תקדים .ישראל והמדינה
הפלסטינית ,שחתמו על הסכם קבע ,הופכות למנוע המרכזי בצמיחה זו בזכות ההון
האנושי המצוי בהן .שותפויות כלכליות בין ישראלי לפלסטינים מטשטשות את הגבולות
הפוליטיים ומדגישות את החשיבות של שיתוף פעולה חוצה גבולות .במיוחד בולט הדבר
בירושלים ,שבה דווקא האזורים השנויים במחלוקת הופכים לאזורי שיתוף פעולה
כלכלי.
תפקידה של ארה"ב הוא בעיקר ייצוב ההסכמים והבטחת המשך קיומם נוכח
פעילותם של גורמים רדיקליים המבקשים לערער אותם .בניגוד לחזונו של אובמה ,כי
ההסכם בין ישראל לפלסטין יבטיח את השינוי האזורי ,דווקא השינוי האזורי הוא
זה שאפשר את ההסכם .המפתח להתממשות תסריט זה הוא ביטחון אזורי ,תהליכי
דמוקרטיזציה ,תרבות סובלנית ,אמון הדדי וערבות של המעצמה החזקה בעולם ובאזור.
פתרון בנוסח גבולות  '67מתאפשר בזכות יציבות אזורית ושלום אמריקני במזרח התיכון,
המספק ערובות ביטחוניות להסכם ודואג לייצבו מבחינה כלכלית ופוליטית.
הבעיה המרכזית בתסריט אופטימי זה היא הקושי להגיע אליו בתקופה שבה רוב
האיתותים מורים בכיוון ההפוך :היחלשות מעמדה של ארה"ב באזור ,עליית כוחן של
התנועות האסלאמיות במדינות ערב ,חוסר יציבות כלכלית מתמשך במדינות האזור תוך
התרחבות הפערים ,עליית האסלאם ככוח אזורי ,חולשה של הרשות הפלסטינית .במילים
אחרות ,מהו המנגנון היכול להתניע את התהליך המתואר בתסריט זה?
אפשר כי ההתפתחות המשורטטת בתסריט תתרחש בעקבות תהליכים דיפלומטיים
של הידברות ויצירת הסכמות בין ארה"ב לבין המשטרים החדשים שיעלו במזרח התיכון.
ארה"ב תכיר במפלגות האסלאמיות שיעלו לשלטון במצרים ,בטוניסיה ובעתיד גם בסוריה
ואולי אף בירדן .היא תתמוך בהן מבחינה כלכלית ותשקם את השפעתה הגאופוליטית
באזור .באמצעות דיפלומטיה זו תשכיל ארה"ב למתן את הנטיות הקיצוניות של
המפלגות המוסלמיות ותטפח משטרים בעלי אופי אסלאמי מתון ואוריינטציה פוליטית
רפורמיסטית ודמוקרטית .התמיכה של ארה"ב בתהליכי הדמוקרטיזציה באזור וביקורתה
על המשטר הסורי מחד ,והתמיכה האיראנית ,הרוסית והסינית במשטרו של חאפז אל-
אסאד מאידך עשויים לסייע לביסוס מעמדה של ארה"ב באזור .ארה"ב עשויה גם לפעול
בדרך הנראית כרגע בלתי מתקבלת על הדעת ולנסות להגיע להסכמות עם איראן בדבר
עמימות גרעינית מתוך הבנה כי לא ניתן לבלום את פיתוח היכולת הגרעינית של איראן.
אם כך יקרה ,ניתן לצפות כי ארה"ב תפעל ליצירת הסכמות בדבר אי התחמשותה של
איראן בנשק גרעיני תוך התרת מידה גבוהה של עמימות וחוסר שקיפות בנושא .יצירת
ההסכמות תעלה בשלב הראשון את מפלס החרדה במדינות המפרץ ,בישראל ואף בקרב
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בעלות בריתה של ארה"ב במערב .אולם עם התבססות ההבנות עשויה ארה"ב לקצור
דיווידנדים כלכליים ופוליטיים בשל חיזוק הקשר עם המעצמה החזקה במזרח התיכון.
אם מדיניות זו תיכשל בשל עליית משטרים בעלי אופי אסלאמי קיצוני ובשל
התגברות האיום על מעמדה של ארה"ב מצד איראן בתמיכתן של רוסיה וסין ,תצטרך
ארה"ב להגן על האינטרסים שלה במזרח התיכון תוך התעמתות עם הקוראים תיגר
על מעמדה .ההיוואשות מתהליך הידברות ויצירת הסכמות תלווה במעבר מתהליכים
דיפלומטיים לפעילות צבאית  .הפעילות הצבאית תכלול הכלה ועימות בנקודות
מפתח ,תוך כדי הגברת ההסתמכות על מדינות מאוימות .דווקא פיתוח יכולת גרעינית
על ידי איראן יכול לשמש מנוף בידי ארה"ב לחיזוק מעמדה באזור .המדינות הערביות
המאוימות ,ובכללן ערב הסעודית ומדינות המפרץ ,ישתפו פעולה עם ארה"ב במטרה
לבלום את איראן ואת השפעתה באזור .ישראל עשויה למלא בתסריט זה תפקיד מפתח
באמצעות איום על איראן .איומים אלה יאיצו את הפעילות הדיפלומטית כנגד איראן
ויהוו מצע נוח לגיבוש קואליציה אמריקאית-ערבית כנגד מדינה זו .פעילות זאת תסייע
בידי ארה"ב וישראל לגבש קואליציה רחבה לתקיפת איראן .זהו משחק מתוחכם של
יצירת מאזן כוח .מצד אחד עומדת איראן ההולכת על הסף בתחום הפיתוח הגרעיני,
ומצד שני ניצבת מעצמת על שאליה חוברות מדינות ערביות מאוימות וטורקיה כשברקע
עוצמתה ואיומיה של ישראל .מצב זה משרת את האינטרסים של ארה"ב במזרח התיכון,
ובעקיפין — גם את האינטרסים של ישראל .אם מצב זה יתמיד לאורך זמן ,תוכל ארה"ב
לנצל את מעמדה המחוזק באזור להפעלת לחצים על ישראל לשוב לשולחן המשא ומתן
ולהגיע לפתרון על בסיס גבולות .'67
אם איראן תצטייד בנשק גרעיני ,תאיים על שכנותיה או תסגור את מיצרי הורמוז,
יספק הדבר עילה לתקיפה אמריקאית .תקיפה מעין זו לא תצטמצם למתקני הגרעין,
שאותם תוכל איראן לשקם בתוך זמן קצר בהסתמך על מדעניה .היא תחייב גם הפעלת
כוחות קרקע ,פגיעה בתשתיות ובראשי הממשל .היא תזכה לתמיכה מצד ערב הסעודית
ומדינות המפרץ ומצד מדינות האיחוד האירופי ,אך תגונה על ידי רוסיה וסין .שתי
האחרונות יעשו הכל על מנת לסבך את ארה"ב במאבק ממושך שלדעתן יחליש את כוחה.
כתוצאה מכך עלולה להתפתח מלחמה אזורית ,שבה נהנית איראן מתמיכת רוסיה וסין.
חלון ההזדמנויות למלחמה זו הוא צר ביותר .מהרגע שבו תוכל להרכיב איראן פצצה
גרעינית הסיכויים לתקיפה מעין זו יקטנו מאוד .במקרה של הרכבת פצצה גרעינית
תהפוך איראן למדינה בלתי צפויה .מצד אחד קיימת המסורת השיעית הממושכת של
רציונליות ואיזון .מצד שני ,הבידוד של איראן והקיצוניות של המנהיגות הדתית עלולים
לדחוף אותה להרפתקאה מסוכנת .הסיכון אינו רק לישראל אלא לאזור ולעולם כולו.
השאלה הגדולה היא מקומה של טורקיה במערך הדיפלומטי והצבאי .המשך הברית עם
ארה"ב כשאיראן ממשיכה להתחמש וחוברת למדינות בעלות משטר אסלאמי קיצוני
יכולה להביא להידוק הברית בין ארה"ב לטורקיה .במהלך זה עשויה ארה"ב להתרחק
מישראל ,במיוחד אם ישראל תמשיך במדיניותה הנוכחית המסרבת להגיע לכל פשרה
בנושא השטחים .ההתרחקות תהיה איטית .לא יהיה קיצוץ בתקציבים הביטחוניים,
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אולם ארה"ב תוריד את הנושא הישראלי-פלסטיני לתחתית סדר היום ותאמר לישראל
כי אין לה כל עניין לכפות עליה פתרון .אמירה זו תציין את תחילת ההתרחקות מישראל
וההתקרבות לטורקיה ולעולם המוסלמי .ישראל תצטרך לכלכל את ענייניה בזהירות
ולמנוע מצב של התרחקות ולו גם במחיר ויתור על שטחים .זהו גורם מדרבן לשיבה
לגבולות  '67עם שינויים ,במטרה לשמר את הברית האסטרטגית עם ארה"ב.
בשתי האסטרטגיות ,הדיפלומטית והצבאית ,המטרה המרכזית של ארה"ב תהיה
להבטיח את האינטרסים החיוניים שלה ושל בעלות בריתה מבחינה כלכלית ואסטרטגית.
ישראל תצטרך לתרום את חלקה ולעשות את הוויתורים הדרושים מבחינה טריטוריאלית.
במילים אחרות ,הגעה להסכם על פי גבולות  '67עם חילופי שטחים יהיה אינטרס של
ישראל ,בין אם בשל מהלכים דיפלומטיים או מהלכים צבאיים של ארה"ב .אם ישראל
שואפת לשמור על מעמדה כבעלת ברית במערך ההשפעה האמריקאי,היא תצטרך למלא
את חלקה בגאופוליטיקה הגלובלית והאזורית ולפעול בהתאמה במישור של הסכסוך
המקומי עם הפלסטינים .חולשה מתמשכת וכישלון של התהליכים הדיפלומטיים
והצבאיים של ארה"ב יביאו לעלייתם של כוחות אחרים ,ובכלל זה טורקיה ואיראן.

תסריט  :2ח'ליפות אסלאמית וגבולות זמניים בין ישראל
לרשות הפלסטינית
בתסריט זה ארה"ב מפגינה חולשה מתמשכת .לחלל הנוצר בעקבות ירידתה נכנס ציר של
מדינות סוניות — מתון או רדיקלי -בהנהגת טורקיה ,השואפת לכונן מעין ח'ליפות נאו-
עות'מנית באזור .כינון הציר הסוני כרוך בעימות בין איראן לבין טורקיה על הגמוניה
באזור .איראן מחזקת את מעמדה על ידי כינון בריתות עם האוכלוסייה השיעית ברחבי
המזרח התיכון ,ובכלל זה בעיראק שלאחר היציאה האמריקאית ובלבנון .היא תפעל
להתססת האוכלוסייה השיעית בבחריין ,בכווית ובערב הסעודית ותפעל למשיכת סוריה
לכיוונה .טורקיה תבסס את מעמדה בעשור השני של המאה העשרים ואחת על תחרות עם
ישראל על עמדות הכוח במזרח הים התיכון ובעשור השלישי — על התנגדות לאיראן.
השתלטות איראנית על אוצרות המפרץ הפרסי ועל חצי האי-ערב מנוגדת לאינטרסים
של טורקיה ,מכיוון שטורקיה זקוקה לנפט של האזור ,ואינה רוצה להיות תלויה בנפט
הרוסי .לפיכך עתידה טורקיה להתנגד לנוכחות איראנית בסוריה ובלבנון שאותן היא רואה
כשותפות כלכליות .דבר זה מסביר את תמיכת טורקיה בכוחות האופוזיציה הסורית בעת
כתיבת החיבור ובנכונותה לאפשר להם אזורי חיץ פתוחים ומוגנים בסמוך לגבולותיה.
פעילות זו מכוונת לא רק כלפי סוריה ,אלא גם כלפי איראן ,התומכת העיקרית במשטר
הסורי של בשאר אל-אסאד .בעשור הבא ייאלצו האיראנים להקצות משאבים רבים
להתמודדות עם טורקיה .העולם הערבי הסוני יחפש מדינה מנהיגה שתוכל להתמודד עם
איראן השיעית ,ועל אף היסטוריית היחסים הקשים בין העולם הערבי לבין האמפריה
העותמנית ,טורקיה הסונית היא המועמדת הטובה ביותר .בסקר דעת קהל שנערך בחמש
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מדינות ערביות ובדק אילו שתי מדינות מילאו את התפקיד החיובי ביותר באירועי
האביב הערבי היתה טורקיה המנצחת הגדולה .מחצית מהנשאלים ציינו את תרומתה
החיובית .יתר על כן ,כאשר נשאלו המרואיינים במצריים למי מבין המנהיגים היו רוצים
שנשיא מצריים הנבחר ידמה בעתיד ,ציינו כארבעים אחוז את ארדואן 62.במקום השני
נבחר אחמדיניגאד עם כעשירית מקולות המרואיינים .אהדה זו מעמידה את טורקיה
בעמדת ייתרון כמנהיגה מובילה בעולם המוסלמי .במאבק עם איראן על אזורי השפעה
תהיה ידה של טורקיה על העליונה.
מה שיסייע להצלחתה של טורקיה הוא מעמדה הכלכלי המבוסס ,מיקומה הגאוגרפי
והשפעתה בבלקן ,בקווקז ובמזרח התיכון ,ובמיוחד ההזדהות של המדינות הסוניות
עם טורקיה ודחייתן את איראן השיעית .התבססותה של טורקיה כמעצמה מובילה לא
תתרחש בין לילה .בתחילת הדרך היא תיתקל בהתנגדות מצד מצריים וערב הסעודית,
הרואות את עצמן כמוקד העולם המוסלמי הסוני .אולם התגברות האיום האיראני
מצד אחד והמשבר הכלכלי הפוקד את מצרים מצד שני יגבירו את הצורך בפטרון אזורי
ויוליכו להידוק הקשרים עם טורקיה.
גורם נוסף שמסייע בתהליך זה היא יכולתה של טורקיה לקיים ממשלה אסלאמית
בעלת מאפיינים דמוקרטיים ,העומדים בניגוד מוחלט לשלטון האסלאמי הקיצוני
באיראן .על רקע זה עתידה טורקיה לכונן ברית אסטרטגית עם מצרים ועם סוריה ולחזק
את מעמדה ברשות הפלסטינית .תוצאות המאבק בין טורקיה לאיראן יכולות להיות
יריבות מתמשכת בין שני הצירים ,או מאזן אימה ,שבו שני הצדדים חותרים לפיתוח
יכולת גרעינית וליצירת בריתות אזוריות .האפשרות של חבירה בין השתיים מוליכה
לתסריט אחר — מלחמת ציוויליזציות (ראה בהמשך).
התסיסה החברתית פוליטית במדינות ערב תסתיים ,ויתגבש שלטון יציב בעל
אוריינטציה לאומית ודתית .בתחילת הדרך תסרב הרשות הפלסטינית לנהל משא ומתן
עם ישראל ,ותעדיף לבסס את ההכרה הבינלאומית שניתנה לה באו"ם .ישראל תסרב
לנהל משא ומתן עם רשות פלסטינית המתפייסת עם החמאס ,אולם ההתפתחויות
בעולם הערבי עתידות לטרוף את הקלפים של שני הצדדים .היווצרות קואליציה סונית
נגד איראן והעלייה לשלטון של מפלגה אסלאמית במצרים ,שאינה מפירה את הסכם
השלום עם ישראל ,עשויות לתרום להתמתנות תנועת החמאס .בעקבות זאת ניתן לצפות
להתמתנות מסוימת בסדר היום המדיני של ממשלת החמאס ולהתחזקות מעמדה
בחברה הפלסטינית .בהמשך ניתן לצפות לעליית החמאס לשלטון ברשות הפלסטינית,
תוך התגברות כוחם של הכוחות הפרגמטיים בארגון .בתנאים אלה יציע הארגון הסכם
ביניים במתכונת הודנה ,שאינה מונעת משני הצדדים לחלום חלומות אידיאולוגיים
מרחיקי לכת ,ולהגיע להסדרים פרגמטיים המייצבים את המצב לטווח הקצר והבינוני.
המדינות הערביות המאוגדות בציר הסוני יהיו רגישות לדעת הקהל ,ובמיוחד
לביקורת של הציבור על המשך הכיבוש הישראלי .בעקבות זאת ישובו מדינות אלה
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ראה סקר דעת קהל בעולם הערביTelhami, 2011 :

ויציעו לישראל לאשר את יוזמת הליגה הערבית תוך הבטחה כי שיבה לגבולות  '67תביא
להתפייסות עם העולם הערבי והמוסלמי .להצעה זו יהיו שותפות המדינות החברות
בציר הסוני בראשותה של טורקיה .החמאס יפרש את ההסכם כהודנה ,שאין בה משום
סיום הסכסוך ,אלא הסכם זמני שנכפה בשל החולשה היחסית של הפלסטינים ושאין בו
משום הסתלקות מהתביעה ההיסטורית של שיבה ליפו ולחיפה ומימוש זכות השיבה של
הפליטים .בתנאים אלה יהיה על ישראל להחליט אם היא מעדיפה להיות חלק מהמזרח
התיכון החדש ,או לעמוד בסירובה בשל היעדר פתרון קבע ולחבור לכוחות מחוץ לאזור,
בעיקר בדרום אירופה ובמזרחה .אם ישראל תדחה את יוזמת השלום של הליגה הערבית
יוליך הדבר ללחץ גובר על מצרים וירדן להעריך מחדש את הסכמי השלום .אם ישראל
תקבל את היוזמה פירוש הדבר התפייסות עם עולם ערבי ללא פתרון קבע לסכסוך
הישראלי-פלסטיני (ראה איור  10רביע שמאלי עליון).
ישראל תעמוד בפני שאלות קיומיות וגאופוליטיות מהותיות :האם ניתן להישען על
הבטחות של הציר הסוני בראשות טורקיה? האם ציר זה יכול לערוב להסכם בר-קיימא
שאינו הסכם קבע? מצד שני ,חוסר התקדמות במישור האזורי ובערוץ הפלסטיני עלול
לבודד את ישראל ולהותירה לבדה באזור עוין ללא בעלי ברית ותמיכה .ציר סוני עוין
ידחק את ישראל לפינה ,אולם ציר סוני מתון וחזק המאמץ את יוזמת הליגה הערבית
עשוי לסייע בייצוב אזורי ובקידום הסדר מדיני בין ישראל לפלסטין שאינו הסכם קבע.
בתנאים אלה של התלבטות ופסיחה על שתי הסעיפים ייתכן כי ישראל תהיה מוכנה
לנוע בזהירות לעבר הסדר ביניים של גבולות זמניים תוך מעקב ובחינה של התוצאות.
היציבות באזור ובמדינות השכנות תאפשר לממשלת ישראל ולממשלת הרשות להתגבר
על מתנגדי השלום ,לנהל משא ומתן ולהגיע להסכמה על גבולות ביניים מבלי לפתור
את הקונפליקט הבסיסי .על רקע זה הן עשויות להגיע להסכם חלקי ,אם אכן יינתנו לו
ערבויות מצד הציר הסוני.
ההתקדמות לקראת הסדר מסוג זה היא חיונית מאוד לציר הסוני .בידוד ישראל
עלול לדחוף אותה לעבר בעלי ברית אחרים .למרות שהדברים נראים בשלב זה בלתי
מתקבלים על הדעת ,ישראל ואיראן עשויות לשקול מחדש את מערכת היחסים ביניהן,
במיוחד נוכח ציר סוני עוין המאיים עליהן .גם ארה"ב עשויה לשקול את קשריה עם ציר
סוני שבמרכזו טורקיה בראש קואליציה אסלאמית קיצונית .מטעמים אלה עשוי הציר
הסוני להגמיש את עמדתו ולהציע לישראל הצעות של הסדר התואמות את האינטרסים
הביטחוניים שלה.
ההסכם יהיה מבוסס על התכנסות ישראלית לעבר גבולות  '67תוך הותרת שוליים
רחבים של ביטחון .אפשר שגדר ההפרדה בתוספת שטחים שישראל תמשיך להחזיק
בהם עד להסכם הקבע יהיו הגבולות של הסכם הביניים .על פי תסריט זה ,ההתקדמות
בפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני תושג בעיקר בזכות ההתפתחויות האזוריות ובזכות
הייצוב האזורי .הצד הישראלי והצד הפלסטיני לא יהיו בשלים בשלב זה להסכם קבע
בשל חילוקי דעות מהותיים בנושאי הליבה ,כמו :גבולות ,שאלת ירושלים והפליטים,
אולם האווירה האזורית התומכת תאפשר התקדמות מתונה לקראת פתרון חלקי
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וזמני .במסגרת הסכם זה ניתן יהיה לפעול לשיפור המצב הכלכלי ,לשינוי ההתייחסות
התרבותית ובטווח הארוך יותר אף להתקדם לקראת הסכם קבע .תסריט זה בנוי ביסודו
על היווצרות גושים ראשיים במזרח התיכון המאיימים על ישראל מחד ,ומאידך מעניקים
לה אפשרויות תמרון לא מבוטלות.

תסריט  :3אנרכיה וגבולות בני הגנה לישראל
בתסריט השלישי :גבולות בני הגנה — עובר האזור תהפוכות רבות ונמצא במצב של
אנרכיה ואי-ודאות במשך תקופה ממושכת .זהו מצב שמתאפיין בקונפליקטים פנימיים,
בתחרות בין מדינות ,בחוסר יציבות ובהעדר הסכמות .מדינות אחדות במזרח התיכון,
ובכלל זה מצרים והרשות הפלסטינית ,הופכות למדינות כושלות ,כלומר ,למדינות שאינן
יכולות לספק ביטחון ,לקיים את שלטון החוק ולספק תנאים כלכלים ושירותים סבירים
לתושביהן .במצב זה פורצות מלחמות בין מדינות סביב נושאים של טריטוריות וגבולות,
ואלה עשויות לגלוש למלחמה אזורית רחבה.
המעצמות הוותיקות ,ארה"ב ורוסיה ,נאבקות זו בזו על אחיזה באזור תוך יצירת
בריתות וניסיון לשקם בריתות .מעצמות נוספות חודרות לאזור ,ובמיוחד סין והודו.
כוחה של ארה"ב באזור יורד ,במיוחד לאחר הוצאת הכוחות מעיראק ומאפגניסטן .מי
שמרוויח מירידת כוחה של ארה"ב באזור היא איראן ,אשר ממשיכה לחתור להשגת נשק
גרעיני ולפיתוח טילים לשיגורו.
טורקיה מנסה לבסס עצמה כמעצמה אזורית מנהיגה .היא מתבססת על גודלה,
על כוחה הכלכלי ועל מיקומה .כתוצאה מכך מתנהל באזור מאבק על הגמוניה בינה
לבין איראן .מאבק נוסף מתנהל בין ערב הסעודית לאיראן על שליטה במפרץ הפרסי.
למאבק זה גם סממנים דתיים :יריבות בין סונים לשיעים .החיכוכים מתפרצים מדי
פעם במדינות שבהם מצוי מיעוט שיעי גדול ,כמו ,למשל ,בחריין ולבנון .המאבק בין
ישראל לטורקיה מחריף ,ובמרכזו שאיפתה של טורקיה לבסס את מעמדה ככוח מרכזי
במזרח התיכון .המאבק עלול לגלוש לפעילויות איבה והתנגשויות בין כוחות טורקיים
לישראליים .התנגשות זו תפגע קשות בברית נאט"ו ועשויה לאיים על האינטרסים של
ארה"ב והמערב באזור .בתנאים אלה יכולה עשויות המעצמות להתערב במטרה למתן את
המתח ,להרגיע ואף להתריע .מטרת ההתערבות תהיה להבטיח את האינטרסים החיוניים
של המעצמות בתחום האנרגיה במזרח התיכון ואת אחיזתן באזורים אסטרטגיים .מנגד
עשויות מעצמות אחרות לפעול להגברת המתח על מנת להגביר את השפעתן .סין ,תוך
כדי שיתוף פעולה עם איראן ,עשויה לתמוך בגורמים המבקשים לערער את המשטר
בערב הסעודית ואת מעמדה של ארה"ב.
בתסריט זה הסכסוכים בין מדינות לאום מתעצמים .אחד הנושאים הראשיים
במאבקים בין המדינות יהיה נושא המים .המשך גידול האוכלוסייה במזרח התיכון,
הביקוש הגובר למים והמחסור במים יגבירו את הסכסוכים במיוחד סביב מקורות
המים המשותפים .טורקיה ,עיראק וסוריה ייאבקו על ניצול הנהרות :הפרת ,החידקל
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והאורונטס .מצרים ,אתיופיה וסודן ייאבקו על ניצול מי הנילוס .ישראל ,ירדן ,סוריה
ולבנון ייאבקו על ניצול מקורות הירדן והירמוך .ישראל והרשות הפלסטינית ייאבקו
על מימי אקוויפר ההר .איראן ואפגניסטן על ניצול מי נהר ההלמנד .מאבקים נוספים
עשויים להתחולל סביב צינורות הובלה של נפט וגז .החבלות התכופות בצינור הגז
ממצרים לישראל ולירדן ,והפסקת אספקת הגז ממצרים לישראל הן דוגמה למה שעשוי
להתחולל בעתיד.
בתסריט האנרכיה טרודות מדינות הלאום במאבקים פנימיים רבים ,שאין להם כל
קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,כגון :מאבק בין שבטים ,בין מיעוטים אתנו-לאומיים,
בין קבוצות דתיות ובין קבוצות פוליטיות-תרבותיות בעלות אינטרסים מנוגדים.
קונפליקטים שבטיים יבלטו במיוחד בעיראק ,בתימן ,בסוריה ובלוב .קונפליקטים אתנו-
לאומיים יכללו את הכורדים בטורקיה ,האזרים באיראן ,העלאווים בסוריה ,הערבים
בישראל והקופטים במצרים .בתוך עיראק עתיד להתנהל מאבק דמים בין סונים לשיעים,
וכך גם בערב הסעודית ובבחריין .המאבק בין הפתח והחמאס יימשך ללא כל סיכוי
להתפייסות בין השניים .הסכמי ההתפייסות עתידים להתנפץ לנוכח השאיפה לעמדות
כוח פוליטיות וכלכליות.
מאבק שני שעתיד להתפתח הוא בין כוחות חילוניים בעלי אוריינטציה דמוקרטית
לבין כוחות אסלאמיים השואפים להשליט את הדת על המדינה .במצרים עשויים
להתחזק החיכוכים בין הכוחות הליברלים לבין האחים המוסלמים השולטים בפרלמנט.
גם הצבא לא יישאר אדיש במאבק זה ולא יוותר בקלות על מעמדו הפוליטי ועל שליטתו
הכלכלית בקונצרנים שונים .באיראן יתחוללו מאבקים בין שוחרי הרפורמה לבין
הכוחות השמרניים .גם בטורקיה עשויים להתחולל זעזועים פנימיים על רקע שבריריותה
של הדמוקרטיה במדינה .במדינה זו נרשם המספר הגבוה ביותר של עיתונאים עצורים,
והיחס לנשים הוא מהקשים ביותר .המדיניות האסלאמית של ראש הממשלה ארדואן
מעוררת חשש כבד בקרב החילוניים ,והמאמץ לקדם קצינים בעלי אוריינטציה אסלאמית
בצבא עשוי לגרום להתארגנות נגדית :חוגים בצבא עשויים לקשור קשר להפילו על מנת
להשיב על כנה את המסורת החילונית של אתא טורק ,מייסד טורקיה המודרנית.
מאבק שלישי העתיד לצוף הוא המאבק החברתי-פוליטי .מאבק זה יורגש
במיוחד במדינות שבהן לבלב האביב הערבי .בטווח הארוך יתברר כי הפלת השליטים
הסמכותניים במדינות ערב לא הביאה מזור לבעיות הדמוגרפיות והכלכליות ,וכי תקופת
המעבר עשויה להימשך תקופה ארוכה .לאחר שתשכך האופוריה האופפת את גל המחאה
והמאבק יתברר כי התקוות שנתלו במחאת הדור הצעיר במדינות ערב לא היו אלא
מקסם שווא .הצעירים שיצאו לכיכרות ומחו הציתו את דמיון העולם ,ולרגע דומה היה
כי הנה הם עומדים לתפוס את השלטון ולהביא רנסנס מאוחר לעולם הערבי .אולם
בטווח הארוך יתברר כי את האביב הערבי החליפו סתיו ואף חורף ,שבמהלכם נתפסו
מוסרות השלטון בידי המפלגות השמרניות של האחים המוסלמים העוינות לדמוקרטיה
ולזכויות האדם .מפלגות אלה ערוכות טוב יותר לתפיסת השלטון במצרים ,בתוניסיה
ואף בתימן ובסוריה.
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ואכן התקדימים ההיסטוריים מלמדים כי העידן של בחירות דמוקרטיות במדינות
המוסלמיות הביא לעליית משטרים אסלאמיים עוינים לדמוקרטיה :זה היה המצב באיראן
בשנת  1979והמצב ברשות הפלסטינית בבחירות  2006שבמהלכן עלה החמאס לשלטון
קצר ימים .השתלטות האחים המוסלמים על הפרלמנט המצרי לא תתקבל באדישות
על ידי הצעירים בעלי האוריינטציה הליברלית ועל ידי המיעוט הקופטי .על רקע זה
ניתן לצפות לעימותים רבים ולתהליך ממושך של מעבר מהשלטון האוטוקרטי לשלטון
דמוקרטי .בהקשר זה יש לזכור כי גם במדינות מזרח אירופה היה המעבר לדמוקרטיה
איטי ,ומה שצפוי במדינות המוסלמיות עשוי להיות מורכב ,ואלים יותר.
התוצאות במצרים עלולות להיות קשות במיוחד .המשטר החדש עלול לכרוע תחת
נטל המצוקה הכלכלית והלחצים הפוליטיים ,ואף להתקשות בהבטחת הביטחון האישי
והחברתי .הדבר בולט כבר כיום בחצי האי סיני ,שבו מתבססות קבוצות טרור ,מפוצצות
מדי פעם את צינור הנפט ממצרים לישראל ולירדן ,מאיימות על המבקרים בסיני ופוגעות
קשות בכלכלה המצרית .המשטר המצרי ,המעוניין בהישרדות ,עתיד להיכנע לסנטימנט
האנטי-ישראלי תוך תקווה כי יחזק בכך את אחיזתוו בשלטון.
המאבקים הפנימיים והתחמשות מתמשכת בנשק קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי,
בשל העדפת הביטחון על פני הפיתוח הכלכלי והחברתי ,עלולים להביא לקריסה כלכלית
של מדינות אחדות ,ובכלל זה מצרים וסוריה .אין להוציא מכלל חשבון כי כמה ממדינות
האזור יהפכו למדינות כושלות ,וכי נשק קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי יגיע לידי ארגוני
טרור ולידי שחקנים שאינם מדינות.
התוצאה של מאבקים חיצוניים ופנימיים אלה תהיה אנרכיה מתמשכת במזרח התיכון.
זהו מודל של מזרח תיכוני בלקני המזמין התערבות מבחוץ .ההתערבות יכולה להיות של
מעצמות המעוניינות להגדיל את כוחן תוך תמיכה במדינה מסוימת או בפלג מסוים בתוך
אותה מדינה .מועמדות אפשריות הן רוסיה ,השואפת לשקם את מעמדה הגאופוליטי ,או
סין ,החותרת להשגת משאבי אנרגיה לשם הבטחת המשך צמיחתה הכלכלית .ההתערבות
תלווה בהספקת נשק תמורת הבטחת אנרגיה והשפעה .בחסות מטרייה מעין זו תוכלנה
מדינות ערביות שכנות לתקוף את ישראל או לסייע לארגונים קיצוניים הפועלים נגדה.
שלום בין ישראל לרשות הפלסטינית לא ישפיע באופן משמעותי על המצב .מה שיקבע הוא
המצב במזרח התיכון ,המעורבות של כוחות חוץ והיכולת של ארה"ב לייצב את האזור.
האנרכיה המתמשכת באזור תעמיק את הדואליזם הפוליטי והפסיכולוגי ביחס
להסכם קבע הן בישראל והן ברשות הפלסטינית .מצד אחד הממשלות מצהירות על
נכונותן לקדם פתרון של שתי מדינות ,ומצד שני הן אינן מוכנות לקחת סיכונים ולחתום
על הסכם קבע ,מכיוון שלדעתן לסיכונים יש משקל גבוה יותר מאשר לסיכויים הטמונים
בהסכם .גם הציבור בשני הצדדים ,המצהיר על תמיכתו בפתרון של שתי מדינות לשני
עמים ,סבור כי לא ניתן לתת אמון בצד השני .חוסר היציבות באזור עתיד לחזק דואליזם
פוליטי ופסיכולוגי זה ,ולמנוע ויתורים טריטוריאליים ישראלים .מגמה זו תתחזק לנוכח
תמיכת הציר השיעי הרדיקלי בכוחות הרדיקליים בעולם הערבי ,ובכלל זה חמאס
וחיזבאללה.
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בתנאים אלה של חוסר יציבות אזורית ניתן להעלות על הדעת מספר התפתחויות
ביחס לגבולות העתידיים בין ישראל לרשות הפלסטינית .אפשרות אחת היא המשך
הסטאטוס קוו .ללא ערבויות בין לאומיות או אזוריות שעליהן ניתן לסמוך ,ולאור
התעצמות אי-הסדר האזורי אין לישראל תחליף לעומק אסטרטגי המחייב הישארות
בגבולות הקיימים 63.אפשרות שנייה היא כי שתי הממשלות יגיעו למסקנה כי הן יכולות
לנצל את החולשה האזורית ולהגיע להסכם ,ולו גם חלקי ,על מנת שלא להיגרר לאנרכיה
האזורית .ישראל תחשוש מפני קריסת הרשות הפלסטינית עקב האנרכיה האזורית
ובעקבות זאת הפיכת הגדה המערבית לספר פרוע ומאיים ,ללא סמכות היכולה להשליט
בו חוק וסדר .הרשות הפלסטינית תרצה לשמר את משטרה ולו גם במחיר של נטישת
החלומות של מדינה בגבולות  '67והסתפקות בגבולות זמניים .הפיכחון המדיני יחליף
את ההתלהמות המדינית .על רקע התפכחות כפולה זו של שני הצדדים עתיד להיחתם
הסכם ביניים של גבולות זמניים .במסגרת הסכם זה תפנה ישראל חלק מהשטחים
בעומק הגדה ותצא לעבר גבולות בני הגנה.
אפשרות שלישית היא יציאה ישראלית חד-צדדית לגבולות בני הגנה .מהלך זה יינקט
על ידי ישראל מתוך חשש כי עם התעצמות האנרכיה האזורית ונפילת הרשות הפלסטינית
היא עלולה להפוך לאחראית הבלעדית לגדה המערבית .אחריות זו תחייב את ישראל
להקצות משאבים לתשתיות ולשירותים ובטווח הארוך — אף זכויות בסיסיות .הגדה
המערבית ששבה לחיקה של ישראל עלולה להפוך לסוס טרויאני שיגרור את ישראל
לעבר מדינה דו-לאומית .בתנאים אלה תעדיף ישראל להתכנס בגבולות בני הגנה ולפנות
יישובים מעומק הגדה המערבית באופן חד-צדדי ,ובלבד שתשמור את אופיה כמדינה
יהודית ודמוקרטית.

תסריט  :4התנגשות בין ציוויליזציות וגבולות עמומים
בתסריט זה המאבקים במזרח התיכון עתידים להתרחב לעבר אזורים אחרים ולהפוך
למאבק כלל עולמי של האסלאם נגד המערב .מציאות כזו אינה נתפסת בתקופה שבה
העולם הולך ומתלכד בעקבות תהליכי הגלובליזציה ומהפכת המידע .בעת כתיבת
התסריט האמונה הרווחת היא בצמיחה כלכלית ,בשינוי חברתי ובהתפשטות הדמוקרטיה.
התסריט של התנגשות ציוויליזציות עומד בניגוד מוחלט לציפיות אלה .הוא צופה מהפך
מפתיע במחצית הראשונה של המאה העשרים שבמרכזו עימות בין האסלאם למערב על
רקע דתי .כיצד קרה הדבר? מהו המנגנון המניע?
הכוח המניע בתסריט זה הוא נסיגה של המערב מהמזרח התיכון ועליית האסלאם
הקיצוני ככוח אזורי מוביל .האיתותים הראשונים למהפך זה כבר קיימים באזור:
הסנקציות הננקטות נגד איראן ובידודה העולמי ,דחיית ההצטרפות של טורקיה לאיחוד
האירופי ,איומי המנהיגים של איראן כלפי ישראל והמערב ,וכן האיומים של ראש
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ממשלת טורקיה על קפריסין ועל ישראל .בטווח הארוך אפשר שיתברר כי טורקיה
נואשה מהצטרפות למערב ובחרה להפוך לכוח מרכזי במזרח התיכון תוך כדי פיתוח ציר
מתחרה לעולם המערבי .ציר זה מורכב ממדינות מוסלמיות שבראשן עומדת טורקיה,
ואליו מצטרפת גם איראן.
התפתחות זו ,הנשענת על ברית בין מדינות שהנהגתן מוסלמית ,ושבראשה עומדות
איראן וטורקיה ,נראית בראשית המאה ה 21-כבלתי מתקבלת על הדעת .שתי המדינות
מונהגות על ידי מפלגות מוסלמיות שונות בתכלית זו מזו :אסלאם קיצוני לעומת אסלאם
מתון .איראן קוראת בגלוי להשמדת ישראל ,ואילו טורקיה מעוניינת לקדם תהליך של
שלום באזור .ולבסוף ,מאות שנות היסטוריה של קונפליקט בין הסונים לשיעים מאותתות
כי האפשרות של יצירת ציר אירני-טורקי היא אפשרות שסיכוייה מועטים .יחד עם זאת,
אין לפסול אפשרות זו על הסף .טורקיה ,הזקוקה למקורות אנרגיה המצויים באיראן,
בחרה להדק את קשריה הכלכליים והפוליטיים עמה למורת רוחה של ארה"ב .העובדה
הבולטת היא כי טורקיה לא תמכה במועצת הביטחון בהטלת סנקציות על איראן ,ויחד
עם ברזיל וונצואלה חיפשה דרכים להכשיר את המשך פיתוח הגרעין באיראן .הקשר בין
טורקיה לאיראן מתהדק בשל המאבק המשותף שלהן במיעוט הכורדי המצוי בתחומיהן
ובשל עוינותן לישראל .העובדה שבראש שתי המדינות עומדות ממשלות אסלאמיות
עשויה לסייע בהידוק הברית .בטווח הארוך עתיד להתברר כי המעטפת של אסלאם
מתון שעטתה על עצמה טורקיה לא הייתה אלא אחיזת עיניים.
מגמות ההתקרבות בין טורקיה לאיראן נתמכות על ידי ההתפתחויות במדינות ערב
ובמדינות המוסלמיות האחרות .האביב הערבי הופך לחורף ערבי שבמהלכו מגבירים
הצבא והמפלגות המוסלמיות ,ובראש ובראשונה האחים המוסלמים ,את אחיזתם
בשלטון .כאשר יתפזר אבק המחאה שהעלה האביב הערבי התברר כי בתוניסיה ,מצרים,
סוריה ותימן עלו לשלטון מפלגות אסלאמיות בעלות אוריינטציה רדיקלית.
עליית מפלגות אלה מבשרת את בואו של החורף והיווצרותו של מזרח תיכון מסוכן
יותר מבחינה גאופוליטית .שלטון האחים המוסלמים במצרים עתיד להביא להידוק
הקשרים עם תנועת החמאס בעזה ,שמוצאה באחים המוסלמים במצרים .השלום הקר
עם ישראל יהפוך לצונן יותר .הדוגמה הטורקית של ניתוק היחסים עם ישראל תהפוך
למודל לחיקוי למצרים ולירדן .לאחר ניתוק היחסים ישקלו שתי המדינות את הסכמי
השלום עם ישראל ויהדקו את קשריהן עם טורקיה .תהליכים אלה יחזקו מאוד את
מעמדה של ממשלת החמאס .סירובה להכיר בישראל ,בהסכמי אוסלו וסירובה לנטוש
את הטרור ימצאו אוזן קשבת באזור .טורקיה תתמוך באופן גלוי בחמאס ותצטרף
לאיראן בגינוייה לישראל ובהתרסה הדיפלומטית והצבאית נגדה.
ניסיונן של מעצמות המערב למתן את המתח בין טורקיה לישראל יעלה בתוהו.
בתוך זמן קצר יתברר כי הקצנת היחסים עם ישראל והדרישה הטורקית להתנצלות היו
רק כיסוי להחלטה אסטרטגית עמוקה יותר ,שעיקרה פירוק הברית האסטרטגית בין
איסטנבול לירושלים והתקרבות לטהרן ,למצרים ולסוריה .ההתקרבות לאיראן והתמיכה
בחמאס יאפשרו לממשל הטורקי להגביר את השפעת טורקיה במזרח התיכון תוך הפיכתה
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למוקד עוצמה אזורי ראשון במעלה .הברית האזורית בין טורקיה לאיראן עלולה ליצור
ציר מאיים לא רק על המזרח התיכון ,אלא גם על אזורים שכנים ,ובכלל זה מדינות
אירופה ואסיה .לרשות ציר זה תעמוד עוצמה צבאית הכוללת נשק קונבנציונלי ובלתי
קונבנציונלי ("פצצה אסלאמית" בנוסח סמואל הנטינגטון) ,ולא מן הנמנע כי הן יקבלו
תמיכה מפקיסטן ומצפון קוריאה .ציר אסלאמי זה עתיד לאיים על המערב ועל ישראל.
הסכסוך יכול לגלוש למלחמה .התקפה ישראלית על מתקני הגרעין יכולה לגרום
להתלקחות אזורית העלולה לגלוש למלחמה עולמית .התקפה ישראלית ברצועת עזה
בתגובה לפעולת טרור נרחבת עשויה לדחוק את מצרים ,ובעקבותיה מדינות נוספות
בעולם הערבי ,לעבר טורקיה ואיראן ולחולל מלחמה אזורית .ירי טילים נרחב על ישראל
על ידי החזבאללה וחמאס ,המקבל עידוד מאיראן ,עלול לגרור תגובה ישראלית רחבה
שתתקל בתגובה איראנית וטורקית קשה .העימות עלול להתרחב עד מהרה לאזורים
סמוכים ,ואין לפסול אפשרות של עליית משטר רדיקלי בפקיסטן והצטרפותו לציר זה.
ברית זו תישען על עוצמה כלכלית ,והיא תוכל לגייס את הציבור המוסלמי באמצעות
פריטה על הסנטימנט הדתי ,האנטי-מערבי והאנטי-ציוני.
תמורות אלה עלולות לסכן את מעמדם של ארה"ב ,של האיחוד האירופי ושל רוסיה
באזור .ניתן על כן לצפות להתערבות של המעצמות במטרה להבטיח את אספקת הנפט
ואת השליטה באזורים אסטרטגיים .לא מן הנמנע כי ארה"ב והאיחוד האירופי בתמיכה
של רוסיה יפעלו כנגד הברית האסלאמית המתגבשת ,ואילו סין עשויה לתמוך בה
במטרה להבטיח לעצמה משאבים .על רקע זה עלול האזור לגלוש למלחמת ציוויליזציות.
אף שאפשרות זו נראית רחוקה ,אין להוציאה מכלל חשבון ,במיוחד לנוכח העלייה של
מפלגות אסלאמיות לשלטון באיראן ,בטורקיה ,בתוניסיה ,בתימן במצרים ובעתיד אף
בסוריה.
זהו מצב מדאיג לא רק מבחינת ישראל ,אלא גם מבחינת מעצמות העל .במצב זה
ניתן לצפות כי ארה"ב ,רוסיה והאיחוד האירופי יסרבו לקבל את השינוי המזרח תיכוני
ויראו בו איום אסטרטגי הן מבחינה צבאית-ביטחונית והן מבחינה כלכלית .החרדה
מפני השינוי במצב תחלחל גם לרוסיה ,החוששת מהתחזקות הציר האסלאמי בגבולה
הדרומי .על רקע זה יתהדקו הקשרים בין רוסיה למערב ובין רוסיה לישראל .ישראל
עתידה להישאב לתוך המערכת המערבית-רוסית ותיתפס כמוצב קדמי שלו במאבק
המסתמן בין הציוויליזציה היודו-נוצרית לזו האסלאמית-קונפוציאנית .היא תהיה אחד
האיים הבודדים של המערב באזור וקשריה עם נאט"ו יתהדקו.
בתנאים אלה של הקצנה דתית במדינות ערב וסכנת גלישה להתנגשות ציוויליזציות
אין כל סיכוי שישראל תיזום שינוי כלשהו במצב הגבולות הקיים .ישראל תטען כי לנוכח
האיום המוחשי מצד הציר האיסלאמי והחשש הגובר ממלחמה כוללת יש צורך בעומק
אסטרטגי שיימנע כניסה של צבא עוין לשטחים הסמוכים לישראל .לכן תישאר ישראל
בשטחי הגדה ,והיא אף תכבוש מחדש את רצועת עזה ואף חלקים מחצי האי סיני תוך
הדיפת חלק מהלוחמים ומהאוכלוסייה האזרחית הפלסטינית לעבר מדינות העימות
במזרח ובמערב.
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הנטייה הרווחת היא לטעון כי תסריט זה הוא בלתי אפשרי .אולם איתותים רבים
מהאזור מראים כי בשום פנים ואופן אין לפסול אותו על הסף :ההיוואשות של טורקיה
מהצטרפות לאיחוד האירופי ,התפנית האסטרטגית במדיניותה של טורקיה ובכלל זה
ביטול הברית האסטרטגית עם ישראל והחלפתה בברית עם מצרים ,תמיכה בחמאס,
תמיכה בכוחות האופוזיציה המוסלמים בסוריה והתקרבות לאיראן בתחום הכלכלי
למורת רוחה של ארה"ב .סימנים נוספים הם נחישותה של איראן לפתח נשק גרעיני
למרות הסנקציות המופעלות נגדה על ידי מדינות המערב.
איתותים נוספים הם העלייה לשלטון של האחים המוסלמים במצרים ובתוניסיה,
הפיכת חצי האי סיני לאזור נטול חוק שבו מתבססות קבוצות טרור ,וכן המתח ההולך
וגדל בין ישראל לממשלתו האסלאמית של ארדואן .מנגד ,קיימים איתותים על קשרים
מתהדקים בין ישראל למדינות אירופה בתחום הביטחון ובכלל זה יוון ,רומניה ובולגריה
והגברת שיתוף הפעולה בין ישראל לנאט"ו .איתותים אלה מעידים כולם כי המזרח
התיכון אכן פוסע בנתיב של התגבשות ציוויליזציה אסלאמית במזרח התיכון ,וכי
ציוויליזציה זו גורמת בפעולותיה להגברת המתח בינה לבין המערב.
בישראל נקלטים איתותים אלה באופן מקוטע ואינם מצטרפים לפרדיגמה אסטרטגית
שלמה .התבססות שלטון החמאס ,עוינות לישראל במצרים ובירדן ,התקפות טרור מסיני,
מתח גובר עם טורקיה ,איומים גלויים מצד איראן ומצד טורקיה ,התעקשות פלסטינית
שלא לנהל משא ומתן עם ישראל — כל אלה יוצרים בישראל אווירה שאין עם מי לדבר
ואין על מה לדבר .המשך הסטאטוס קוו מבחינה גאופוליטית פירושו גבולות על הירדן
והכלה של מיעוט פלסטיני גדול ועוין החסר זכויות פוליטיות .זהו איום על צביונה
של ישראל כמדינה דמוקרטית ,ובטווח הארוך יש בו כדי לאיים על חוסנה החברתי
והמוסרי.
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סיכום :הדילמה הגאופוליטית של ישראל
בראי התסריטים השונים
כל אחד מהתסריטים מציג פתרון שונה לדילמה הגאופוליטית של ישראל .התסריט
הנוח ביותר הוא התסריט של שלום אמריקאי ופתרון קבע על בסיס גבולות  .'67תסריט
זה יאפשר לישראל מידה גבוהה של הומוגניות לאומית ,ביסוס משטר דמוקרטי ברחבי
המדינה במסגרת גבולות בטוחים והשגת לגיטימציה אזורית ועולמית .זהו הפתרון המלא
ביותר לדילמה הגאופוליטית של ישראל כפי שהוצגה בעבודה זו.
הבעיה העיקרית היא שהתנאים במזרח התיכון משתנים בכיוון הפוך מהמגמות
המתוארות בתסריט זה .ולכן אין זה סביר כי הוא יתגשם בעתיד הקרוב .ארה"ב מנסה
אמנם לקדם יציבות אזורית בדרך של הידברות עם המפלגות האסלאמיות בעולם הערבי,
ועומדת בראש המחנה המתנגד לאיראן .אולם ספק רב אם המפלגות האסלאמיות יאמצו
מדיניות מתונה כלפי ישראל .נראה כי שאיפתו של העולם הערבי ששותפים לה חוגים
אסלאמיים וחוגים חילוניים למחוק את ישראל מהמפה לא תיעלם.
ברמה האזורית נראה גם כי טורקיה ואיראן פועלות להצרת רגליה של ארה"ב
במזרח התיכון .החולשה המופגנת של ארה"ב ,הבאה בין היתר לידי ביטוי ביציאה
מעיראק ,בהידוק הקשר בין עיראק לאיראן ,בחוסר היכולת האמריקאית לנצח
באפגניסטן ,בסכסוך הגובר עם פקיסטן ובחוסר היכולת לנתב את ישראל לנתיב של
הסכמה פועלת לחיזוק כוחם של הכוחות האזוריים הקוראים תיגר על ארה"ב .ייתכן כי
תקיפה אמריקאית באיראן תבלום מגמות אלה ותחזק את סיכויי ההתממשות של סדר
אזורי חדש במזרח התיכון ,אך בטווח הנראה לעין נראה כי המגמות הן של הדרדרות
המצב הביטחוני במזרח התיכון והתערערות הכוחות העשויים לייצבו .כל עוד המזרח
התיכון הוא אזור עוין ומסוכן ,לא יהיה לישראל תמריץ כלשהו להגיע להסדר קבע על
בסיס גבולות  .'67מצד שני ,האינטרס הישראלי מחייב שיתוף פעולה מרבי עם ארה"ב
במטרה לייצב את האזור .באופן זה נוצרת תלות הדדית בין חיזוק מעמדה של ארה"ב
ברמה האזורית לבין הסכם ישראלי-פלסטיני ברמה המקומית .אין זה מצב נטול סכנות,
אולם בטווח הארוך הוא הטוב ביותר האפשרי.
בתסריט ח'ליפות אסלאמית טמונים סיכויים וסיכונים לישראל .התסריט מבטיח
יציבות לאזור באחת משתי הדרכים האלה :מאזן כוח בין הציר הסוני בראשות טורקיה
לבין הציר השיעי בראשות איראן ,או הגמוניה טורקית .בשני המקרים תצטרך ישראל
לתמרן בין בעלי ברית באזור לבין יריבים .במערכת של מאזן כוח עשויה ישראל להיות
מחוזרת על ידי שני המחנות .במצב של הגמוניה טורקית תוכל ישראל לשקול הצטרפות
למחנה העות'מני בתנאי שתכיר בעליונות של טורקיה באזור ותפעל לפי הכללים שזו
תתווה .הישארות בגבולות הקיימים תתפרש כסירוב לקבל את התנאים של ההגמון ,תוליך
להעמקת הבידוד של ישראל במזרח התיכון ולמאבק עם מחנה סוני רחב ומאוחד.
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בשני המקרים ,מאזן כוח או הגמוניה ,תצטרך ישראל להוכיח רצון טוב ונכונות למלא
אחר התנאים של מובילי המחנות .פירוש הדבר כי גם אם לא יושג הסכם עם הפלסטינים
באופן ישיר תצטרך ישראל להשתמש בשירותי תיווך אזוריים ולוותר לפלסטינים תוך
התכנסות בגבולות זמניים .התכנסות זו תאפשר לישראל להשיג לגיטימציה אזורית,
לחזק את ההומוגניות הלאומית ואת המשטר הדמוקרטי במדינה ואף לזכות בלגיטימציה
חלקית.
לתסריט של אנרכיה מתמשכת במדינות האזור וביחסים ביניהם יש סיכוי גבוה
להתממש .זהו התסריט של עסקים כרגיל .האנרכיה האזורית יונקת ממקורות רבים:
בעיות דמוגרפיות וכלכליות ,פיצול שבטי ,דתי וחברתי ,התנגשות בין חילונים לדתיים
והיעדר שלטון בעל עוצמה המסוגל להתמודד עם בעיות אלה .תסריט זה של חוסר
יציבות בשל סכסוכים פנימיים והתנגשויות אזוריות עתיד להימשך זמן רב ,ועלול אף
להתרחב למלחמה כוללת.
לכאורה ,מאפשר מצב זה לישראל להישאר במצב שבו היא מצויה כיום ,כלומר ללא
כל שינוי בגבולות .אולם במצב של אנרכיה ,שבו עלולה הרשות הפלסטינית לקרוס ,מוטב
לישראל להתכנס לעבר גבולות בני הגנה :גבול ביטחוני במזרח וגבול מדיני במערב ,רצוי
תוך הסכם עם הרשות הפלסטינית ואם לא ,באופן חד-צדדי .אם לא תעשה זאת ישראל,
היא תיאלץ לשוב ולקחת על עצמה אחריות על האוכלוסייה הפלסטינית שתיוותר ללא
כל גוף מדיני-ניהולי .הדבר יפגע לא רק בעיקרון של הומוגניות לאומית ,אלא גם במשטר
הדמוקרטי בישראל ,ויזיק למעמדה של ישראל במישור הבינלאומי .במסגרת תסריט
האנרכיה תוכל ישראל לנצל את חוסר היציבות ,ואת העובדה שמדינות ערב שקועות
בענייניהן הפנימיים לצורך היערכות חדשה — גבולות בני הגנה — ללא איום גדול
מבחוץ.
התסריט של מלחמת ציוויליזציות נראה בלתי מתקבל על הדעת .הוא עומד בסתירה
לרעיונות הקדמה ,המודרניזציה וההשתלבות הגלובלית .אולם עיון מעמיק יותר בתהליכים
המתחוללים במזרח התיכון מעיד על התחזקות האסלאם ועל נטייה לשיתוף פעולה חוצה
גבולות לאומיים על רקע השייכות הדתית .איראן מעורבת בחלק גדול ממדינות האזור
ולוטשת עיניים לעבר משאבי הנפט במדינות המפרץ .טורקיה בונה גשרים לעבר איראן
ולעבר מדינות כמו מצרים ,סוריה (באמצעות תמיכה בכוחות האופוזיציה) ולוב .כישלון
ההצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופי דוחף מדינה זו להתבססות ככוח מרכזי במזרח
התיכון .טורקיה עלולה לבחור במדיניות הרפתקנית ומסוכנת אם תבחר לאחד כוחות עם
איראן .במצב זה קשה להניח כי ישראל תעמוד לבדה מול האיחוד האסלאמי ,וסביר כי
המעצמות יתערבו ,בעיקר בשל האינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים שלהם באזור.
קשה להניח כי במצב זה יופעלו על ישראל לחצים מהמערב לפנות שטחים .במצב
של מלחמה יש חשיבות לעומק טריטוריאלי ,במיוחד למניעת כניסת צבא עוין לשטחים
שמהם ניתן לאיים על ישראל .סביר להניח כי ישראל תישאר בשטחי הגדה ,תהדק את
קשריה עם המערב ותהיה מבודדת במזרח התיכון .אם וכאשר תפרוץ מלחמה טוטאלית
ישראל לא תהיה לבדה ,אולם הסכנות הטמונות במלחמה מעין זו גדולות מכל מה שידעה
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ישראל בעבר .גם הסכנות המאיימות על הרוב היהודי במדינה ,על המשטר הדמוקרטי
ועל החוסן המוסרי יגברו.
התמונה העולה ממבט כולל בתסריטים היא כי בכולם ,למעט התסריט של שלום
אמריקאי ,ישראל עתידה למצוא עצמה מבודדת יותר באזור .הכוח המניע העיקרי
המסתמן ברמה המקומית הוא הכוח הדתי והלאומי .ברמה האזורית הכוח המניע הוא
השאיפה להגדיל את החשיבות האסטרטגית ואת העוצמה הכלכלית תוך גיבוש בריתות.
השילוב בין תהליכים של שינוי תרבותי ,אסטרטגי וכלכלי מאיימים על ישראל .השילוב
הדתי-לאומי קשור בסנטימנט אנטי-ישראלי .השאיפה לחשיבות אסטרטגית מציבה את
ישראל כאיום ,ואילו הרצון לעוצמה כלכלית כרוך בהתמודדות עם הכוח הכלכלי של
ישראל ,שליטתה על שדות גז והתחברותה לתהליכים הגלובליים .כוחות עומק אלה
פועלים נגד ישראל ורואים בה אויב ומתחרה .אין כל ערובה כי הסכם ישראלי-פלסטיני
יוכל לשים קץ למאוויים האסטרטגיים ,שכלל אינם קשורים בישראל .מאוויים אלה
משקפים רצון להשתלט על מקורות אנרגיה ,נתיבים אסטרטגיים ועמדות שליטה במזרח
התיכון ,וישראל במעמדה ובעוצמתה נתפסת כגורם מתחרה ומאיים .איראן מעולם לא
התעניינה בפלסטינים ,וטורקיה הייתה בעלת ברית טובה של ישראל במשך שנים רבות
של שליטה ישראלית בגדה המערבית.
שינויים אזוריים אלה ישפיעו על החלטותיהן של ממשלת ישראל ושל הממשלה
הפלסטינית .סביר להניח כי עם התגברות האיום כלפיה יגדל החשש בישראל מפני
ויתורים טריטוריאליים .הדיסוננס הקוגניטיבי המאפיין את הציבור הישראלי יעמיק.
כיום רוב הציבור בישראל תומך בהסכם אך אינו נותן אמון בפלסטינים .בעתיד ,עם
התגברות האיומים ,תחושת חוסר האמון תתרחב לכלל האזור המפגין עוינות כלפי
ישראל .הורדת דרג שגרירויות ,איומים בביטול הסכמי שלום או ביטולם יגרמו לציבור
הישראלי להקצין את עמדותיו .בידודה של ישראל באזור יגרום למעצמות ,שאינן רואות
את האיומים המתקשרים בשמי המזרח התיכון ,ללחוץ על ישראל להתנצל ,לסגת ,להוריד
פרופיל .זה עלול להיות תקדים מסוכןשיחזק את התוקפן.
בראייה לטווח ארוך מחייבת טובת ישראל התכנסות לגבולות  ,'67עם חילופי
שטחים ויצירת מדינה הומוגנית יותר מבחינה דמוגרפית-ולאומית .זהו חזונו של הנשיא
אובמה ,שצריך להנחות את המדיניות ארוכת הטווח של ישראל .השינויים במזרח התיכון
מצביעים על צורך בחשיבה אסטרטגית אזורית חדשה .חשיבה זו צריכה לקשור יחד
את נושא הביטחון האזורי ,השינויים התרבותיים והפוטנציאל הכלכלי ,ולתת ערבויות
להסכמי הקבע בין ישראל לרשות הפלסטינית .מה שנדרש הוא מזרח תיכון יציב ,מדינות
דמוקרטיות ויציבות ,ורשות פלסטינית חזקה ומאוחדת .רק בתנאים אלה יוכלו ישראל
והרשות הפלסטינית להגיע להסכם בסוגיות הקריטיות של גבולות ,ירושלים והפליטים.
כל עוד תנאים אלה אינם מתקיימים קשה לצפות להתקדמות כלשהי לקראת הסכם
המבוסס על גבולות  '67שבמרכזו שתי מדינות לשני עמים.
יצירת מזרח תיכון יציב ,שבו ניתן להגיע להסכם בין ישראל לפלסטינים ולמדינות
ערב ,דורשת התמודדות עם בעיות עמוקות וקשות .בעיות אלה ,הכוללות מתיחות
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תרבותית ,טינות לאומיות ,מאבקים על עוצמה אזורית ואינטרסים גלובליים במקורות
אנרגיה ובנתיבים אסטרטגיים ,יוצרות מזרח תיכון שברירי ,המאיים להתלקח בכל רגע.
הפוטנציאל המאיים של מתחים באזור עלול לפגוע קשות בשווקים ,לגרום להתייקרות
הנפט ולאיים על יציבות השווקים הפיננסיים .אם המתחים יעמיקו ויוליכו להתנגשות
בין הכוחות המרכזיים באזור :איראן ,טורקיה ,ישראל ומצרים עלול הדבר לאיים לא
רק על שלום האזור ,אלא על העולם כולו .הנשק שבידי הצדדים ,ובכלל זה נשק לא
קונבנציונלי וטילים המסוגלים לשאת אותו ,עלול לגרום לגלישת ההתלקחות מהמזרח
התיכון למדינות שכנות וליתר העולם.
במצב זה נדרשת מנהיגות בעלת ראייה אסטרטגית רחבה ,המביאה בחשבון את
ההיבטים הביטחוניים ,הכלכליים והתרבותיים המאיימים על השלום באזור .ללא
התמודדות עם בעיות אלה קשה יהיה לפתור את הדילמה הגאופוליטית של ישראל.
מה שנדרש היא מנהיגות כמו זו שניהלה את מלחמת העולם השנייה :רוזוולט ,צ'רצ'יל
וסטלין .למרבה הצער ,מול האיומים העולמיים ,האזוריים והלאומיים המתקדרים בשמי
במזרח התיכון ניצבת מנהיגות עולמית ואזורית בינונית ,החסרה את הכישורים החיוניים
להתמודדות עם המציאות.
המנהיגות הישראלית תצטרך להתמודד עם התמורות הגאופוליטיות המתחוללות
ברמה העולמית ,האזורית ,הפנים-ערבית ,הישראלית-פלסטינית והישראלית ,ולהיערך
לקראת עימות ממושך שיש בו מרכיבים כלכליים ,פוליטיים ,תרבותיים וביטחוניים.
 .1ברמה העולמית ישראל צריכה להתנהל בזהירות מול השינויים ביחסי הכוח בין
המעצמות ולבחון את השלכותיהם על האזור .ברמה זו יש להביא בחשבון את
האפשרות של התרחקות ארה"ב מישראל בעקבות העתקת מרכז הכובד הגאופוליטי
לאזור דרום מזרח אסיה ובעקבות ההיוואשות מהסדר במזרח התיכון .יש להביא
בחשבון גם את הבידוד הבינלאומי הגובר של ישראל בזירה העולמית .בהקשר זה
אין להתעלם מרצונה של רוסיה לשוב ולמלא תפקיד גאופוליטי מרכזי באזור ,בין
היתר באמצעות תמיכה באיראן ובסוריה.
 .2ברמה האזורית יש להיערך מול התמורות האזוריות ובכלל זה עליית כוחות
וקואליציות חדשות .ישראל תצטרך להתמודד עם איראן בעלת עוצמה גרעינית ,עם
טורקיה השואפת להגיע לעמדת כוח מרכזית תוך כדי החלשת ישראל ,עם פעילות
הציר הרדיקלי בראשות אירן המעז ליטול על עצמו סיכונים שלא נטל בעבר בשל
עוצמתה הגרעינית של איראן .בהקשר זה יש להביא בחשבון את פעילותם של
שחקנים שאינם מדינות הנהנים ממודיעין צבאי ,מאימון ,מימון וכלי נשק מתקדמים
מאיראן .חבירה בין איראן לטורקיה תציב בפני ישראל אתגר ביטחוני ראשון במעלה,
ותחייב אותה לחשיבה גאופוליטית על-אזורית.
 .3ברמה הפנים-מדינתית ישראל צריכה להיערך מול השינויים שעתידים להתרחש
בתוך העולם הערבי בעקבות ה"אביב הערבי" ,ובכלל זה התמורות הכלכליות,
התרבותיות והפוליטיות והתהליך הממושך של מעבר ממשטר אוטוקרטי למשטר
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דמוקרטי יותר .האיום הקשה הנשקף מתהליכים אלה הוא עליית משטרים בעלי
אידיאולוגיה אסלאמית ולאומית העוינים לישראל.
 .4ברמה הדו-צדדית של היחסים עם הרשות הפלסטינית יש להיערך לתמורות ברשות
הפלסטינית לנוכח הפיצול התרבותי-פוליטי העמוק בין הגדה המערבית לעזה והאיום
שבהתמוטטות הרשות .המשך הפיצול יקשה על הגעה להסכם ויחייב חשיבה על
גישה אחרת .כל הסכם שייחתם עם ממשלת הגדה המערבית יהיה חסר ערך לנוכח
ההתנגדות של ממשלת עזה אשר תזכה לתמיכה מצד כוחות אזוריים העוינים
לישראל .לעומת זאת ,קריסת הרשות הפלסטינית עלולה להותיר את ישראל עם
השטחים ללא כל פרטנר .עליית החמאס לשלטון תציב בפני ישראל אתגר גאופוליטי
קשה ותחייב חשיבה חדשה בנוגע ליחסים עם הרשות הפלסטינית ,ובכלל זה חתירה
להסדר זמני.
 .5ברמה הפנימית על ישראל לתת את הדעת על העמקת הקיטוב החברתי הפנימי
ועל הסכנה שבהישארות בשטחים והפיכת המדינה למדינה דו-לאומית דה-פקטו.
הפיצול העמוק בקרב החברה הישראלית בנוגע להסכם עם הרשות עלול להעמיק
ולהתבטא בקונפליקטים אלימים שניצניהם כבר מתגלים בשטח בדמות פעילות של
"תג מחיר" והתקפות על חיילים מצד מתנחלים .המשך תהליכים אלה עשוי לאיים
על הסדר הקיים ועל קיומה של ישראל כמדינת חוק יהודית ודמוקרטית.
התהליכים מתחוללים בחמש רמות אלה בקצבים שונים ,וקשה להעריך היכן יתרחש
המשבר הראשון .בעת כתיבת החיבור נראה כי התהליכים בזירות העולמית והאזורית
מתקדמים בקצב מהיר ביותר .בשלב זה ברור גם כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני אינו
הסיבה למתחים בזירות העולמית ,האזורית והפנים-ערבית .הסיבות לכך עמוקות יותר,
הן קשורות בתהליכי עומק גאו-אסטרטגיים ,פוליטיים ,תרבותיים וכלכליים .איראן
מאיימת על ישראל בבוטות ובסגנון המזכירים את איומי ההשמדה הנאציים .טורקיה
תוקפת את ישראל בלשון חסרת תקדים ביחסים בין שתי המדינות ,והעלייה של משטרים
דתיים-לאומיים קיצוניים במדינות ערב אינה מבשרת טובות .בעקבות התפתחויות
אלה נדחק הסכסוך הישראלי-פלסטיני למקום משני ,ועמו הסיכוי ליישב את הדילמה
הגאופוליטית של ישראל .גם הפיצול הפנים-פלסטיני והפיצול הפנימי בישראל מקטינים
את הסיכוי להסדר קבע ומוליכים להמשך המצב הקיים ,ולהתהוותה של מדינה דו-
לאומית דה-פקטו.
לאור התפתחויות אלה נראה כי מה שנתפס כרצוי בעיני רוב הציבור הישראלי —
מדינת לאום יהודית ודמוקרטית — אינו אפשרי ,ומה שאפשרי — הישארות בכל השטחים
והיווצרות מדינה דו-לאומית — אינו רצוי לרוב הציבור .על רקע זה התגבשו שני כיוונים
מנוגדים לפריצת המבוי הסתום .כיוון אחד אומר כי על מנת לפרוץ את המבוי הסתום יש
לעבור דרך טהרן ,כלומר ללא פתרון אזורי לא ייתכן פתרון מקומי .כיוון שני ,המקובל על
מדינות המערב ,אומר את ההיפך :הדרך לטהרן עוברת דרך ירושלים ,כלומר :ללא פתרון
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הסכסוך המקומי אין פתרון לבעיות האזוריות .שני הפתרונות מפשטים מצב מורכב
ומספקים פתרונות קצה בלתי אפשריים ואף מסוכנים .האמונה לפיה הדרך לירושלים
עוברת בטהרן עלולה להסתבר כמסוכנת ביותר .המשך הדבקות בה עלול להנציח את
המצב הקיים של המשך השליטה הישראלית בפלסטינים ואף לחולל מלחמה אזורית
שעלולה לגלוש למלחמה עולמית .האמונה כי הדרך לטהרן עוברת בירושלים גם היא
מסוכנת ,שכן היא עלולה לגרום לנסיגה ישראלית לגבולות שמהם ניתן יהיה לשבש את
החיים בכל שטח המדינה.
מה שנדרש בתנאים אלה הוא גישה פוליטית יצירתית ,התרה אחר פתרונות חדשים
המצויים בין שני הקטבים ששורטטו .ישראל חייבת לנקוט יוזמה ולהוביל תהליכים
מדיניים חדשים ,תוך מודעות לעובדה כי הסערה המאיימת על המזרח התיכון חמורה
לאין ערוך מהסכסוך המקומי בין ישראל לרשות הפלסטינית .בתנאים הקיימים חזרה
לגבולות  '67אינה אפשרית מטעמי ביטחון ,אולם ,כאמור ,גם הסטאטוס קוו אינו
אופציה.
על רקע זה מוצע לאמץ גישה גאופוליטית שתאפשר לישראל לפרוץ את חומות
הבידוד הבינלאומי ,לבסס את הקשר עם ארה"ב ולסייע ולחזק את מעמדה באזור.
על ישראל לצאת ביוזמה מדינית נועזת בזירה הישראלית-פלסטינית שתזכה לתמיכה
בינלאומית ,מתוך הבנה כי מבחינה גאופוליטית האיום המרכזי הנשקף לישראל אינו
מן הפלסטינים ,אלא מהתמורות המתחוללות ברמות הבינלאומית ,האזורית ,הערבית
והמקומית.
ישראל צריכה להיערך לקראת יוזמה מדינית בתנאי התסריטים של אנרכיה אזורית
ושל ח'ליפות אסלאמית ,שלהם סיכויי התממשות גבוהים יחסית .שני התסריטים
מצביעים על סכנה של עימות ,אך גם על אפשרות של רגיעה בעלת אופי זמני .בשני
התסריטים תוכל ישראל להישאר בגבולות הקיימים ,אולם הדבר יוליך לעימות מקומי
העלול לגלוש לעימות אזורי ולהתקררות היחסים עם ארה"ב .לכן מוצע כי דווקא
בתסריטים של אנרכיה וחליפות אסלאמית ,שהסתברותם גבוהה יחסית ,יש לאמץ
מדיניות של יציאה לגבולות זמניים או התכנסות בגבולות בני הגנה .שתי האסטרטגיות
דומות זו לזו .בשתיהן יש התקדמות לקראת פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני ושיפור
במצבה הגאופוליטי של ישראל מבלי להגיע להסכם קבע .פתרון ביניים זה יקנה לשני
הצדדים יתרונות רבים הקשורים במצב של אי-לוחמה .הוא לא יבטל את השאיפות
האידיאולוגיות ,ויקנה פרק זמן ראוי לשינוי מסגרת החשיבה לקראת התקדמות לפתרון
קבע.
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