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אתלצמצםצריכהארה״בכיסבורהואהקרההמלחמהמהישנותחוששאינובוש,הנשיא

והגזענותההכנסותפעריהםארה״בעלהגדוליםהאיומיםוכיהתיכון,במזרחדאעששליטת

רמתימיכל רמתימיכל

הג־שהאיומיםהושבהוא

דולים

$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$הטרוראינםארה״בעל

שארגוןסין;לאוגםהאסלאמי,

עצמואתלבלותצפוידאעש

לג־עלההואשבוקצבבאותו

דולה;

$TS1$;לגדולה$TS1$

$DN2$;לגדולה$DN2$וו.ג׳ורג׳ארה״בשנשיא

אוב־לברקבתפקידושקדםבוש,

מה,

$TS1$,אובמה$TS1$

$DN2$,אובמה$DN2$הפלישהאתסייםבשלאטעה

במהירות;לעיראקהאמריקאית

פוטין,ולדימיררוסיה,ושכשיא

שלו,המדינהאתקשותסיבך

ופ־הלאומנייםליצריםבשכככע

לש

$TS1$ופלש$TS1$

$DN2$ופלש$DN2$.לאוקראינה

יו״רשהיהמיהאצ׳ינגס,רוברט

שלהלאומיתהמודיעיןמועצת

לנשיאהמייעצתועדהארה״ב

בוש,וו.ג׳ורג׳בתקופתארה״ב

למדי־הספרביתדקאןכיוםהוא

ניות

$TS1$למדיניות$TS1$

$DN2$למדיניות$DN2$טקססבאוניברסיטתציבורית

לממשלשהגיעהאצ׳ינגס,באוסטין.

בי־יחסיםשלמהתחוםהאמריקאי

נלאומיים

$TS1$בינלאומיים$TS1$

$DN2$בינלאומיים$DN2$שוניםתפקידיםומילא

בכנסהבאבשבועישתתףבממשל,

יריעלביוני7-9ב-שייערךהרצליה,

ipsואסטרטגיהלמדיניותהמכון

פרופ׳בראשותהבינתחומיבמרכז

האצ׳ינגסידברבכנסמינץ.אלכס

והיח־גלובליתגיאו־פוליטיקהעל

סים

$TS1$והיחסים$TS1$

$DN2$והיחסים$DN2$סדרתבמסגרתהמעצמות,בין

מדיניות,בסוגיותשידונומושבים

הנמצאותואסטרטגיותביטחוניות

ביןוהעולמי.האזוריהיוםסדרעל

ניקולאגםהשנהבכנסהמשתתפים

והכל־לשעבר,צרפתנשיאסרקתי,

כלן

$TS1$והכלכלן$TS1$

$DN2$והכלכלן$DN2$רוביני.נוריאל

מחוסרנבהלאינוהאצ׳ינגס

יש־ביןומתןבמשאההתקדמות

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$.מדייותר״איןלפלסטינים

שחשובמהאךמבטיחים,דברים

שיפג־ברבריםלפגועלאהוא

עו

$TS1$שיפגעו$TS1$

$DN2$שיפגעו$DN2$אומרהואבעתיד״,בתהליך

TheMarkerטלפוניבראיון

פעמים.הרבהכברזהאת״עברנו

פרי־שישנראהשבהםרגעיםיש

צת

$TS1$פריצת$TS1$

$DN2$פריצת$DN2$לאאנחנואבלקרובה,דרך

מהידרדרות,להימנעצריךשם.

יותר״.טובלזמןולחכות

דאעששלהעלייהרבים,עבור

המו־קהילתהאםמפתיעה.היתה

דיעין

$TS1$המודיעין$TS1$

$DN2$המודיעין$DN2$זה?אתצפתה

המו־מקהילתחלקהייתי״לא

דיעין

$TS1$המודיעין$TS1$

$DN2$המודיעין$DN2$בעמדהאבלזו,בתקופה

הפ־שלאלמנטהיהבהחלטשלי,

תעה.

$TS1$.הפתעה$TS1$

$DN2$.הפתעה$DN2$מורכבאיוםהואראעשארגון

משהולאזהמאחרים.יותרמאור

צבאיתבצורהלפתורשאפשר

הואלעשותשצריךמהפשוטה.

ול־הארגוןהתפשטותאתלהגביל

צמצם

$TS1$ולצמצם$TS1$

$DN2$ולצמצם$DN2$ממנולמנועשליטתואת

וארה״ב,שכנותמדינותעללאיים

עי־שלמותעלששומריםתוךאך

ראק

$TS1$עיראק$TS1$

$DN2$עיראק$DN2$משטרשלהתחזקותומונעים

איראן.שלוהתחזקותבסוריהאסר

אפשרזאת,לעשותאפשרעורכל

להםאיןיתחסלו.שראעשלהניח

רקקוסמיםהםחיובית,אג׳נרה

מל־להציעמהלהםאיןלפנאטים,

בר

$TS1$מלבר$TS1$

$DN2$מלבר$DN2$תרמוהאלההדבריםצבאי.כוח

שיובילמהגםזהאבללעלייתם,

המהירה.לירידתם

בטרי־שולטיםראעש״כיום

טוריה

$TS1$בטריטוריה$TS1$

$DN2$בטריטוריה$DN2$אתלממןויכוליםעשירה

משאביםשואביםרקהםאךעצמם,

למ־מחרשאותםומחלקיםמהאזור

טרות

$TS1$למטרות$TS1$

$DN2$למטרות$DN2$.מסוגליםאינםהםפוליטיות

ומייצרתמתפקדתחברהליצור

וישראלארה״בשלהמטרהעושר.

לה־מראעשלמנועלהיותצריכה

תפתח

$TS1$להתפתח$TS1$

$DN2$להתפתח$DN2$.יביאולאסנקציותכלכלית

הצעדיםאלהאבלמהיר,לניצחון

לטעמי״.הנכונים

ומהרמוקדםיצאהארה״בהאפ

מעיראק?מדי

להיכנסצריךהיהלא״לרעתי,

אובמההנשיאמלכתחילה.לשם

מאורהיההואבמהרה,עזבלא

לבתשומתלהקדישצריכה"ארה״ב

באי־שוויון,גידולישהחוצה.ולאפנימה

לאשנותרווגזעיותחברתיותבעיות

מספקתשאינהחינוךמערכתפתורות,

הובילהשארה״בתחומיםהדרושאת

לא״כברוכיוםבעברבהם

עשירהבטריטוריהשולטים״דאעש

אינםהםאךעצמם,אתלממןויכולים

ומייצרתמתפקדתחברהליצורמסוגלים

צריכהוישראלארה״בשלהמטרהעושר.

כלכלית״להתפתחמדאעשלמנועלהיות

שנישארציפייההיתהמתוכנן.

לע־חייביםהיינואבללנצח,שם

זוב

$TS1$לעזוב$TS1$

$DN2$לעזוב$DN2$.שממשלחושבלאאנימתישהו

נכון״.לאמשהועשהאובמה

יותראתגרהיא"סין

איום"מאשר

יו״רלתפקידנכנםהאצ׳ינגס

שלהלאומיתהמודיעיןמועצת

הצבאשלהכניסהלפניחודשארה״ב

תפקיר2003ב-לעיראקהאמריקאי

מצבהערכתלספקהואהמועצה

עדכוןתיקלהכיןהיתרוביןלממשל,

כני־בטרםהנבחריםלנשיאיםמצב

סתם

$TS1$כניסתם$TS1$

$DN2$כניסתם$DN2$ההיאהתקופהעלהלבן.לבית

לאחרקצר״זמןכיהאצ׳ינגםמספר

ההתמ־כיראינוהצבאית,הכניסה

רדויות

$TS1$ההתמרדויות$TS1$

$DN2$ההתמרדויות$DN2$והסיבהמעמיקות,בעיראק

האמריקאי.הכיבושלרעתנוהיתה

בברכההתקבלהלאזוהערכהאך

שהממשלקיווינוהממשל.יריעל

כמההכיבושאתלסייםשצריךיבין

האחריותאתלהעבירמהר,שיותר

אמריקאית,לאעיראקית,לממשלה

לבינלאומית.הנוכחותאתולהפוך

הרבהאבלקרה,דברשלבסופוזה

מאוחר״.יותר

הגדוליםכאיומיםרואהאתהמה

ישראל?עלכיותר

אחר,איוםשזהחושבלא״אני

נובעמזהחלקבעיות.שלסבךאלא

מאל־קאע־שנגרמהיציבותמחוסר

רה

$TS1$מאלקאערה$TS1$

$DN2$מאלקאערה$DN2$מכי־יותר,מוקרםמזהחלק

בוש

$TS1$מכיבוש$TS1$

$DN2$מכיבוש$DN2$.האביבאתצפינולאעיראק

הכוחותאתזיהינוכןאךהערבי,

חלשותכלכלותלושהובילו

נמצאתישראלרודניים.ומשטרים

גבול״.מכלאתגריםעםבאמצע,

ארה״ב?עלהגדוליםוהאיומים

מבפ־מגיעיםמהאיומים״חלק

נים.

$TS1$.מבפנים$TS1$

$DN2$.מבפנים$DN2$מרדיםבהרבהמפגרתארה״ב

חברתית.וקרמהכלכלישגשוגשל

לבתשומתלהקדישצריכיםאנחנו

אסלאמיטרורהחוצה.ולאפנימה

המ־לעומתאבלחיצוני,איוםהוא

לחמה

$TS1$המלחמה$TS1$

$DN2$המלחמה$DN2$,מרביתאתשהגדירההקרה

קטנים.איומיםאלהשלי,הקריירה

שיוצרבאי־שוויוןגידוללנויש

וגז־חברתיותבעיותנגר,תגובות

עיות

$TS1$וגזעיות$TS1$

$DN2$וגזעיות$DN2$מערכתפתורות,לאשנותרו

הדרושאתמספקתשאינהחינוך

בהםהובילהשארה״בהדבריםכל

לא.כברוכיוםבעבר

תופשיםרביםאמריקאיםבעור

איומהבשלגדול,כאיוםסיןאת

בכלכלהארה״בשלמעמדהעל

חו־אינוהאצ׳ינגםבעולם,הגדולה

שב

$TS1$חושב$TS1$

$DN2$חושב$DN2$משמעותית.בעיהמהווהשהיא

יותראתגרהיאסיןשל״העלייה

כל־שותפההיאסיןאיום.מאשר

כלית

$TS1$כלכלית$TS1$

$DN2$כלכלית$DN2$ויריבהארה״ב,שלערךרבת

עולמית״.השפעהעלבמאבקשלה

מלחמהבפניעומדיםאנחנוהאט

חדשה?קרה

עימותיםשלרכיבים״יהיו

דברשוםאךקרה,מלחמהדמויי

הקרה.המלחמהשללממדיםשקרוב

הטריטוריותבכלתזכהלארוסיה

וההשפעההכוחאתלהאיןשאיבדה.

שלסיןודאיהמועצות.לבריתשהיו

ישמזרחיגושליצוראינטרסאין

להשתלבחיוביותשאיפותהרבהלה

ולהובילה״.העולמיתבכלכלה

מרו־יותרחוששהאצ׳ינגס

סיה

$TS1$מרוסיה$TS1$

$DN2$מרוסיה$DN2$אתאימץ״פוטיןמסין.מאשר

אלאברירהלוואיןהלאומיות,

חישובהיהזהזהבקולהמשיך

גםרע,זהלרוסיהוטראגי.מוטעה

הואטוב.זהפוטיןשללשאיפותאם

פוליטייםתסכוליםלנצלמנסה

סלובודןאותם.ולנתבבאוכלוסייה

המצבאתלנצלהצליחמילושביץ׳

90ה-בשנותדומהבצורהבסרביה

כיום.התיכוןבמזרחדאעשגםוכך

אדיר,עושרייצרוהנפטכשמחירי

בזהלהשתמשצריכההיתהרוסיה

בכלכלהמודרניזציהלחוללכדי

לתפוסתוכלשהיאכדיהרוסית,

העול־הכלכלהבקדמתמקומהאת

מית.

$TS1$.העולמית$TS1$

$DN2$.העולמית$DN2$הרוסיהעושראתלנתבבמקום

המדינה״.אתחלבוהםלתשתיות,

באירופההפונדמנטליזםלעליית

כלכלי?רקעיש

לפ־כברהזוהעלייהאת״צפינו

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$,מרייותרהקשיבולאאבלעשור

שאירופההזהרנושלנו.לתחזיות

מא־יותרטרורשלבסיכוןתהיה

שר

$TS1$מאשר$TS1$

$DN2$מאשר$DN2$,תר־סיבותמגווןבשלארה״ב

בותיות.

$TS1$.תרבותיות$TS1$

$DN2$.תרבותיות$DN2$לרובבארה״במוסלמים

מבוררים.ולאבחברהמשתלבים

וסקרים,כלכלייםניתוחיםלפי

אךממדינותיהםברחוהמוסלמים

הםאירופה.במדינותהשתלבולא

גטאות,במעיןמבודדיםשםחיים

אתגרזהלרדיקליות.נטייהעם

אניבאירופה.רבותבמדינותגדול

הפונדמנ־שלהתפשטותצופהלא

טליזם

$TS1$הפונדמנטליזם$TS1$

$DN2$הפונדמנטליזם$DN2$אפ־וגםבארה״ב,האסלמי

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$אמריקאיםכמעטשאיןלראות

לראעש.שמצטרפים

שאףלומררוצהאני״לסיום,

בשיחת־עגוםנשמעתישאולי

נו,

$TS1$,בשיחתנו$TS1$

$DN2$,בשיחתנו$DN2$אומראופטימי״,דווקאאני

אמריקאית,״מבחינההאצ׳ינגם.

לאודאייחסיתמסוכןלאהמצב

ישראלהקרה.המלחמהלשיאביחס

אבליותר,מורכבבמצבנמצאת

גםמבעבר.חזקהיותרהרבההיא

להתמודדיכוליםאתםוגםאנחנו

כיום״.בפנינושניצבותהבעיותעם


