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1 ישראל בעי� סערות: 2012הערכת הרצליה   

˙Ù¯·„ Á  
  

  .בית ומחו� מ–ישראל מצויה בעי� סערות 

  

ככל הנראה ש,  ותהליכי" מעצבי"במהל% השנה החולפת התרחשו בעול" שורה של אירועי" דרמטיי"

סדר היו" .  על מפת� סביבתה האסטרטגית של ישראלמציאות)ות משנות אסטרטגינקודות מפנה יוצרי"

, יחסי גומלי� מורכבי" ביניה"המקיימי" , י" עיקריי"של כנס הרצליה מצביע על שלושה תהליכי" מכוננ

- ‰ÈÓÏÂÚ‰ ÈÏÎÏÎ‰ ¯·˘Ó‰ ,˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰ÏËÏË: מעצבי" את המציאות האסטרטגית של ישראל בעת הזווה

‰ÊÓ· ˙È˙¯·Á"Â ˙‰ ÍÈÏ‰˙‰˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÓˆÚ‰ Ï˘ ÈÓÏÂÚ.  

המשבר . רובהעוד עלול להעמיק בשנה הק המשבר הכלכלי העולמי, מערכתי)רבציפייה לאירוע משברי ב

 .ת"י" ומעצב את מדיניות המעצמות במזה הכוחות הבינלאומיביחסיהכלכלי מאי� את תפיסת השינוי 

אירופה שקועה  בעוד ת אל אסיה"מהמזה, המוגבלת ג" כ% בשנת בחירות, התשומת לבב מפנה את "ארה

המעצמות . זוריתקריסה כלכלית ומגלה חדלו� בזירה הבינלאומית והאכולה במאמ� קדחתני למנוע )כל

  . ת"החדשות באסיה רחוקות מלגלות מעורבות מדינית ואסטרטגית במזה

 הולכות בו ההערכות הישראליות בדבר הסיכוני" הטמוני" ,ת"שנה לאחר פרו� המרי האזרחי במזה

, ת מחריפה את חוסר היציבות האזורית"נפקדות� של המעצמות המסורתיות מהמזה .ומתאמתות

 ומקשה את חתירתה של אירא� להגמוניה אזורית ות האסלא" הרדיקאלי הפוליטימאפשרת את התחזקו

ת מציבה "הטלטלה הפוליטית במזה. חברתי)הפיתוח הכלכלי)הקצאת משאבי" להתמודדות ע" תתעל 

  . בפני ישראל אתגרי" ביטחוניי" ומדיניי" מורכבי" בשעה שמבחינה אסטרטגית היא מבודדת

ביאה את אירא� לשינוי בשאיפותיה להשגת נשק גרעיני והגמוניה החרפת משטר הסנקציות טר" ה

. הבידוד האזורי עלול לדרב� את אירא� להעמיק את חדירתה בעיראק ובמדינות המפר� הפרסי. אזורית

אבל אסור שזו , מניעת הצטיידותה של אירא� בנשק גרעיני היא אינטרס ישראלי חיוני ראשו� במעלה

יש להבטיח מעני" אסטרטגיי" לישראל אל מול . ל הציוני או תשתמע ככזותוצג כאיו" קיומי על המפע

  . אפוקליפטיי" שמשמיעה ישראל)אירא� גרעינית ויש לשקול מחדש את המסרי" הכמעט

 ת היתה"הטלטלה במזה. ב בעת הזו"קשה להגזי" בחשיבות מערכת היחסי" בינה לבי� ארה, עבור ישראל

לא נית� לחמוק מ� .  ולא היא,ב והמערב"גית של ישראל עבור ארהט להבליט את נכסיותה האסטרהאמור

היא רואה בה ובמהלכיה , ב רואה היו" בישראל בעלת ברית אסטרטגית"הרוש" שיותר משארה

ב הוא קשה ביותר " הדימוי שנוצר לממשלת ישראל הנוכחית באירופה ובארה.האפשריי" סיכו� אסטרטגי

בבחינת , זהו כישלו� דיפלומטי מהדהד, אבל מבחינתה של ישראל. תוהביקורת עליה בעול" לא תמיד הוגנ

  .ג" לגלות מ� העיר וג" לאכול את הדגי" המסריחי"

שמה ק� לציפיות ,  על תמיכה ציבורית איתנה�הנשע, ת למעוז איסלא" פוליטי רדיקאלי"הפיכת המזה

 אי� אמנ" לכאורה. תח באזורערב ולטווית קשרי" אסטרטגיי" ע" מדינות מפ)לנורמליזציה ביחסי ישראל

 היעדראול" , ת"ערבי לבי� הבעיות המרכזיות במזה)קשר בי� התהלי% המדיני והסכסו% הישראלי

 .חונית שהושגה בשטח ומסכ� את היציבות הביטמעמדה הבינלאומיהתקדמות בתהלי% המדיני פוגע ב

  . וירד� יכולה להוות שות* חשוב במאמ� זה מהלכי" ריאליי"ניעהגיעה העת לה

תיכונית מוכיחה כי )הטלטלה המזרח, בחשיבה על תפיסת הביטחו� הלאומי ויחסי החו� של ישראל

יכולת של השינויי" האפשריי" באזור אינ" תמיד צפויי" וכי קצב השינוי עלול להיות מהיר לאי� ערו% מה



 
2 ישראל בעי� סערות: 2012הערכת הרצליה   

לתובנה זו השלכה ישירה על שורה של מהלכי" שישראל אמורה . ישראל להיער% אל מול המצב המשתנה

  . כולל בניי� הכוח הצבאי, לנקוט בה"

 כללי המשחק הבסיסיי" בה" ישראל פועלת במערכת העולמית בה בשעה שהתמורות הללו משנות את

האתגרי" בזירה העולמית והאזורית . חיל מביתאי� לשכוח שהביטחו� הלאומי מת, במרחב האזוריו

הרובצי" לפתחה של ישראל מדגישי" את הצור% החיוני והדחו* להתמודד ע" הסוגיות הקריטיות שעל 

הערכת מאז� חוסנה הלאומי של ישראל מציגה תמונה עגומה של שסעי"  .ישראלי)סדר היו" הפני"

אלא לשסעי" ומחלוקות יסודיות על , חברתיי"הולכי" ומתרחבי" הנוגעי" לא רק לפערי" כלכליי" ו

שסעי" אלה מסכני" את יסודות הדמוקרטיה הציונית . עצ" דמותה של מדינת ישראל ושלטו� החוק בה

   . הלאומי�חוסופוגעי" ב

תופעת המחאה הציבורית חשובה מאוד לחיוניות המשטר הדמוקרטי ולביצור חוסנה , דווקא על רקע זה

פשוטה )המשימה הלא.  הדרכי" לשמר ולמנ* את ההתגייסות הציבורית הרחבההלאומי ויש למצוא את

העומדת עתה בפני ממשלת ישראל היא לוודא שהעשירוני" הנמוכי" ועשירוני מעמד הביניי" יישאו 

על רקע הפגיעה הכלכלית הצפויה כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי והצור% , א" בכלל, יבנטל מינימאל

  . ת"המתהווי" במזהסיכוני" האסטרטגיי" ודדות מול האיומי" והלהקצות משאבי" להתמ

במקרה דנ� , ואול". סתגר ולהתגונ� מפגעי הסופהלההיא הנטייה האנושית הטבעית , בעת ייהו" הסער

הסתגרות , משברית המאתגרת את ישראל)במציאות הרב. ספק א" הבית יכול לעמוד בנזקי האקלי"

, תיכונית המסתמנת)במציאות המזרח. הדמוקרטי) עתיד המפעל הציוניפסיבית יכולה להעמיד בסכנה את

)אבל היא אינה אסטרטגיה ברת, יכולה להיראות אטרקטיבית לישראל"  ע" לבדד ישכו�"התפיסה של 

על ,  על הערכת מצב ריאליתבוססתהמ, נחוצה לישראל ראייה אסטרטגית יוזמת וברורה בעת הזו. קיימא

מינו* נכסי" ,  בחינת חלופותת מימוש" תו%רי עדיפויות מושכלי" ויכולהגדרת יעדי" על בסיס סד

  .וחתירה להעצימ"

כמצביעי" , את משמעות אירועי השנה החולפת בהקשר" הרחבנועדה למפות ולנתח " הערכת הרצליה"

 כ� כוללת ההערכה המלצות מדיניות .התפתחויות אפשריות בעתיד הקרוב והבינוניעל על מגמות או 

הצוות המחקרי של היו שותפי" חברי הכנת מסמ% זה  ל. בסיס לדיוני כנס הרצליהשמשו ל שילישרא

אנו . הכנה לכנס הרצליהה בדיוני שלקחו חלק  עשרות משתתפי" ולצד"המכו� למדיניות ואסטרטגיה 

סדר בהכנת  שסייעו לנו בגיבוש מסמ% זה ויה"תובנותאת אסירי תודה לה" על שהקדישו מזמנ" ותרמו 

אי� המסמ% מתיימר לכלול את כל אשר נאמר בדיוני ההכנה , יחד ע" זאת. ו" המפורט של כנס הרצליההי

  . ואי� הוא מחייב את משתתפיו
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ÈÓÏÂÚ‰ ÈÏÎÏÎ‰ ¯·˘Ó‰ : ÚÂ¯‚‰ Ì‡‰
Â�È�ÙÏ „ÂÚ ÏÎÓ?  

  

 עוד עלול להעמיקהוא , לא רק שטר" הגיע לסיומו , המצוי בשנתו החמישית,עולמיהמשבר הכלכלי ה

דוגמת , מערכתי)רבהכלכלה העולמית נמצאת היו" במצב של ציפייה לאירוע משברי . בשנה הקרובה

 משבר בה",  לאירוענית� לזהות מספר תרחישי", אלה בתנאי". 2008בספטמבר קריסת השוק האמריקני 

מאוד על  המקשי" ,)8% )כ(על רקע גיוסי אגרות חוב לאומיי" ברמות ריבית גבוהות חוב ריבוני באירופה 

 להניע כדור שלג שיגרו" לפגיעה קשה העלול של מדינה אירופית חדלות פירעו�.  ומימונ� חובותהחזר

וביל להתדרדרות כוללת זה עלול להכאירוע בסדר גודל . ת העיקריההמלוו, במערכת הבנקאות האירופית

ירופי למנוע חדלות יש לציי� שהמאמצי" של ראשי האיחוד הא. מיתו� עמוקכדי של הכלכלה העולמית ל

ניסיו� לכפות צמצו" דראסטי בהוצאה הציבורית עלול ש היות ,פירעו� ריבונית לא בהכרח יישאו פרי

 וליצור בעיה של תזרי" מזומני" בקרב המוסדות הפיננסיי" להעמיק את המיתו� הכלכלי באירופה

  ."אירופייה

�אי� בנמצא כלי" משמעותיי" שת היו ,תקדי"סר יהיה קרוב לוודאי חאירוע משברי , יתר על כ

נוצלו  – גירעו� והפחתת נטל המסההגדלת , ריביתההפחתת  – הכלי" המקובלי". להתמודדות ע" משבר

. עצומי"לאומיי" זמיני" בסביבה של ריבית קרובה לאפס וגירעונות אינ" בסבבי" קודמי" של המשבר ו

על רקע היעדר" של כלי" . ברות למשבראלה רק מגדילה את ההסתזמינות" של כלי" )אי, יתרה מזאת

את חופש התנועה והמסחר  שיגבילו, ות כי יעשה שימוש בכלי" קיצוניי"קיימת אפשר, קונבנציונליי"

�שימוש בכלי" מעי� אלה עלול לא רק לאיי" על הכלכלה . בסחורות ובהו� באמצעות רגולציה ומכסי מג

   .בינלאומית אלא ג" על היציבות האסטרטגית במערכת ה,העולמית

 תלותרמה גבוהה מאד של  במציאות של מערכת גלובלית המקיימת – המשבר הכלכלי העולמי תהעמק

, 2008)2009 )ב. השווקי" המתעוררי"על הודו ועל ,  לא תפסח ככל הנראה על סי�– השחקני" בי� הדדית

ות זמנית במערכת התאושששווקי" אלה לא נפגעו פגיעה משמעותית וחלה , התקופה בה התחיל המשבר

מגמת האטה בכלכלה הסינית כבר עתה נית� לזהות סימני" ראשוניי" של , אול"ו. הכלכלית העולמית

על צמיחה המבוססת יצוא ל)מצמיחה מוטתמעבר שינוי מדיניות העשוי להצביע על היערכות סינית לשל ו

  . ובות לכלכלה העולמיתמהלכי" אלה אינ" מבשרי ט. פנימיתריכה צעל הגדלת ביקושי" מקומית ו
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 ¯·˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÂÎÏ˘‰‰
ÈÓÏÂÚ‰ ÈÏÎÏÎ‰  

   

השינוי תפיסת מאי� את משבר ה.  החורגות מתחו" הכלכלההשלכות מרחיקות לכתהעולמי למשבר 

בנפגעות הדבר ניכר במיוחד .  האסטרטגית של המעצמות את תפיסת�מעצב ובינלאומיבמאז� הכוחות ה

תהליכי" העל  ,האירועי"התפתחות שינויי" אלה השפיעו על  . ואירופהב"ארה, המשברמהעיקריות 

  . ישראל ג"בה",  של השחקני" האזוריי""ת ועל מעמד"במזה

 המשבר והתלות האמריקנית ,אול"ו .לכלימשבר הכע" החל ב לא ה" של ארהתהפיחות בעוצמתה היחסי

הפנמה זו באה . מת השינוי במאז� הכוחותתופח הביאו להפנורי הבביתרות הסיניות למימו� החוב הצי

, ע" יריבי") engagement(של ממשל אובמה להשקיע מאמ� ניכר בהידברות לידי ביטוי בהעדפה הברורה 

קוו )יתה לשמר את הסטטוסי המטרה של הממשל האמריקני ה.ג" על חשבו� בעלות ברית מסורתיות

, ני" במחיר הנמו% ביותר האפשרי מבחינתהואת היציבות היחסית במוקדי" האזוריי" השו האסטרטגי

   . המאזניי"פות על כמונחי" אינטרסי" חיוניי" כ� יהיו אלא א" 

  

האמריקני הניסיו� של סי� להגביר את השפעתה ולנסות להכתיב מהלכי" באסיה הביאו את הממשל 

משל והממסד המ, כ%. עומדי" למבח� בזירה זואכ� הנוכחי למסקנה שאינטרסי" אמריקניי" חיוניי" 

המוגבלת ג" כ% בשנת בחירות ,  האסטרטגית והמדינית"תשומת לבב מפני" את "ארה הביטחוני של

במסגרת המהל% האמריקני החדש יוסטו  .ת אל עבר זירת אסיה ואג� האוקיינוס השקט" מהמזהלנשיאות

אזורי" אחרי" ב ל"הקשב המדיני של ארה, בנסיבות אלה. צבאיי" ומדיניי" לאסיה, משאבי" כלכליי"

  . יהיה מוגבל עד מאוד, ת"המזהו  אירופהבה", בעול"

אמריקנית לאירופה ולמערכת  כהפניית עור*  מתפרשת ג"ב באסיה"התמקדותה המוצהרת של ארה

בימי" .  מאז מלחמת העול" השנייהמסד באסטרטגיה האמריקנית הבינלאומיתיתה שהי, הטרנסאטלנטית

דעות נוס* על חילוקי . ב מבסיסי קבע באירופה"וחמי" של צבא ארהאלה הוחל בפינוי שתי חטיבות ל

הצהרתו , להתמודד ע" המשבר הכלכליבה יש  האוקיינוס האטלנטי ביחס לדר% צידיהמהותיי" בי� שני 

על מעמדה הבינלאומי יותר מכל  ה מעיד,ו"ספק בתוחלת ברית נאטהמטילה  , מזכיר ההגנה האמריקנישל

  . העגו" של אירופה

כולה במאמ� קדחתני למנוע חדלות פירעו� של מדינות מרכזיות ואת קריסת מערכת )ירופה שקועה כלא

על רקע מערכות בחירות במדינות . לשמר את פרויקט האינטגרציה האירופיתבתו% כ% הבנקאות ביבשת ו

הגביר המיתו� הכלכלי באירופה  לצפוי , צרפת ואיטליה,  גרמניה,מפתח אירופיות בשנתיי" הקרובות

 " נמנות ע�שאינ עלולות להגביר את כוח� של מפלגותה , שנאת זרי"של תופעות של מחאה חברתית ו

הסולידריות בי� מדינות , ו למצוא את דרכה מתקש האיחודבעוד. הזר" המרכזי של הפוליטיקה האירופית

  להחזיק מעמדקולות המטילי" ספק ביכולתו של האירוה. האיחוד האירופי עלולה להתרופ* עוד יותר

  . ג" א" הסיכויי" להתפרקות גוש האירו ופירוק האיחוד האירופי קלושי", גוברי"

הקשיי" .  מוגבלתיכולתו של האיחוד האירופי למלא תפקיד מרכזי במערכת הבינלאומית, בנסיבות אלה

 ,סבו�בעקבות אמנת ליאירופית משותפת חו� השינויי" בתחו" ניהול מדיניות ה של ובהפנמשבמיסוד 

חדלונה המדיני של אירופה בשני"  .אינ" מסייעי" לאיחוד בהקרנת עוצמה מדינית ואסטרטגית

מילאה ,  ב לאירופה"ובתקופה של מתח בי� ארהבעשור הקוד" . ת"האחרונות בא לידי ביטוי מובהק במזה

ת עיצוב מסמ% נציגי האיחוד האירופי  אהובילו , בעידוד ממשל בוש.  ת"תפקיד מרכזי במזהזו האחרונה 
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ובניסיונות למנוע את התגרענות יני בי� ישראל לפלסטיני" והיו מעורבי" בתהלי% המד" מפת הדרכי""

�טר" הצליח להטביע את חותמו ית וו לקר� זוהאיחוד האירופי נדחק , בעיד� אובמה לעומת זאת. איר

   .ת"במזה

 המובילה במערכת הבינלאומית ב נותרה ותיוותר המעצמה" ארה– ובשונה מאירופה –יחד ע" זאת 

�מעבר . ממדיי" בהשוואה לכל מעצמה אחרת) הינ" רבב"יסודות העוצמה של ארה. בעתיד הנראה לעי

 מחו� בינלאומי רחוקות מאוד מלמלא תפקיד מעצמתי – ובראש� סי� והודו –" החדשות"המעצמות , לכ%

פסיפיק תחזק את נטיית� של )ת אסיהב בזיר"מעורבותה המחודשת של ארה,  יתר על כ�. מחיית�לאזורי

,  מכ%כפועל יוצא. ב� האסטרטגית במרחב שלה�יהמעצמות החדשות באסיה למקד את תשומת ל

 המש% צמיחת�הודו תמוקד בהבטחת נכסי" וסחורות החיוניי" לשל מעורבות� הבינלאומית של סי� ו

 עולות וותיקות ג" –המובילות מעצמות מחייב את ההמשבר הכלכלי העולמי . בעיקר נפט וגז, הכלכלית

)המכתיב את המדיניות הבינלאומית שלה� יותר מאיזה  והוא  שלה� הפנימי להתמקד בסדר היו"–יחד 

  . פע"

 הטלטלה אתבמידה רבה ג"  י"והשלכותיו מעצבהמשבר הכלכלי העולמי , על רקע תמורות אלה

 המעצמות הגדולות בפוליטיקה ,במאות השני" האחרונות. ת"ההפוליטית הפוקדת את מדינות המז

 הגדירו את כללי –ב "מ ובארה"מנית עבור בבריטניה וצרפת וכלה בברה' למ� האימפריה העות–העולמית 

של נפקדות� . ג" א" לא תמיד בהצלחה, ת ומילאו תפקיד בשמירת היציבות האזורית"המשחק במזה

את  מאפשרתהיות שהיא  , את חוסר היציבות האזוריתמחריפהת "מזההמסורתיות מההמעצמות 

המשבר הכלכלי .  חתירתה של אירא� להגמוניה אזורית ואת האסלא" הרדיקאלי הפוליטיהתחזקות

   .ת"במזה חברתי)הפיתוח הכלכלי) ע" תתותהתמודדמתאימי" למשאבי" הקצאת  מקשה עלהעולמי 

וריקה המכוונת נגד  את משטר הסנקציות והסלימו את הרט, באופ� חסר תקדי",ב ואירופה החריפו"ארה

ומחויבותו לנוכח הנחישות של משטר האייתולות , אול"ו. לתוכניות הפיתוח של נשק גרעיניאשר אירא� ב

 ,מהלכי כוחבלי להזדקק להיעד של סיכול התכנית , גרעיני למרות הלח� הבינלאומיפיתוח נשק לקד" 

איומי" וה,  חדש בפורדואורניו" במתק�ההעשרת תהלי%  של התחלתהמהל% האיראני . טר" הושג

השפעת� של מדינות בסמכות� וב,  את הפגיעה במעמד�פי"משק,  חופש השיט במצרי הורמוזתלהגבל

  .המערב

 ע" ות להתמודד ואפקטיביתאסטרטגיה מערבית ברורהעל  מעורבות וללא נית� להצביע ע, מעבר לכ%

ב "מעדיפות ארה, תחת זאת. ברתיהפיתוח הכלכלי והחבעיית  הרדיקליז" ו–ת "בעיות היסוד של המזה

רואי" ה ,תו% הידברות ע" גורמי איסלא" רדיקלי, ת"ואירופה להביע תקווה לעתיד טוב יותר של המזה

ב ואירופה משלמות מס שפתיי" לקידו" "ארה, נוס* על כ%. ת" של המזהובמערב כופרי" האשמי" במצב

קשה להשתחרר מהרוש" שהאסטרטגיה .  באמצעות מהלכי סרקהתהלי% המדיני בי� ישראל לפלסטיני"

השואפי" מזווית ראיית" של אלה ). Dump and Hope(של נטישה ותקווה ת היא שילוב "המערבית במזה

לא היה יכול להיות גרוע , עיתויה של טלטלה פוליטית חסרת תקדי" זו, ת"להביא לקדמה ולפיתוח במזה

  .יתמצב יחסי הכוחות במערכת הבינלאומבכל הקשור ליותר 

  

  

  

  

  



 
6 ישראל בעי� סערות: 2012הערכת הרצליה   

¯Á‡ ÔÂÎÈ˙ Á¯ÊÓ  
  

 אשר עוררות "פוקדת את המזההההערכות הישראליות בדבר הסיכוני" הטמוני" בטלטלה , למצער

מדאיגה . בעוד ההערכות האופטימיות המערביות נכזבות, הולכות ומתאמתות, ביקורת בינלאומית נוקבת

בזהירות . ות בה� נערכו בחירות הניכרת מאוד לא רק במדינ,במיוחד השפעת האסלא" הפוליטי הרדיקאלי

�כלכלי במדינות בה)חברתי)שאי� בנמצא תנאי" שיאפשרו מפנה וייצוב פוליטי, המתבקשת נית� לקבוע 

בשני" הקרובות עלולה מפת ,  מעבר לכ%.מרוקומחו� אולי ל, חילופי שלטו�ו בחירות י"התקיימו ומתקיימ

, בה� סוריה, הטריטוריאלית של מספר מדינותאי� לקחת כמוב� מאליו את שלמות� ; ת להשתנות"המזה

  .  יהיו לשינויי" אפשריי" אלה השלכות אזוריות לא מבוטלות, ברוב המקרי". לבנו� ותימ�, עיראק

עבור ההעצמה האזרחית ותנועות המהפכה שהובלו בידי צעירי" אמיצי" החותרי" לעתיד טוב יותר 

ביטוי  לידי ישראלי כמעט לא בא)שהסכסו% הערביעצ" העובדה . הערכהלכבוד ול ראויותמדינותיה" 

 )ההתפרעות והפריצה לשגרירות ישראל בקהיר )אירוע בודד קשה מחו� ל, באירועי המחאה במדינות ערב

.  החשופי" למציאות הגלובליתמשכבות הביניי"המשכילי" היא עדות למפנה שחל בקרב הצעירי" 

צעירי המהפכה  עד כה בהשגת השינוי לו ייחלו ולמענו לו כש,  פוליטיחסר ניסיו� בהיות" מיעוט , אול"ו

 תהיהיבעול" הערבי החלופה הפוליטית הרלוונטית היחידה לשלטו� האוטוריטארי . א* סיכנו את חייה"

 לרווחת האזרחי" ובעיקר ותנקיות כפיי" הדואגתנועות המצטיירות כ,  התנועות האסלאמיסטיותונותרה

  . נות ערבלשכבות המצוקה הגדולות במדי

ני לא רק שלא הושגה התקדמות בהתמודדות ע" ש, ת"שנה לאחר פרו� המרי האזרחי במזהלמעלה מ, כ%

 שני . משמעותיתנסיגהחלה בשני התחומי" ; הפיתוח והרדיקליז") תת– י" היסוד האזוריאתגרי

ורדיקליז" הוא חברתי ופוליטי ,  לא נית� למגר רדיקליז" ללא פיתוח כלכלי–האתגרי" קשורי" זה בזה 

 בקיימ� דיאלוג ע" האחי" המוסלמי" וע" תנועות –ב ואירופה " ארה,אול"ו. תזה לפיתוח)אנטי

 , בעיקר את עצמ�,ומנסות לשכנע  לתנועות אלה הכשר מעניקות –ת "מיסטיות ברחבי המזהאאסל

. ה לתושבי"רפורמות שלטוניות לכיוו� דמוקרטיה וליברליז" ולהביא רווחשתנועות אלה יוכלו לקד" 

המונהגות לפי קודי" נוקשי" , ממושמעות והיררכיות ,תנועות תיאולוגיותנית� לצפות מקשה להבי� כיצד 

בהנחה , יתר על כ�. לקד" את הפיתוח בעול" הערבי, רשתות טרורשל השריעה ואשר בחיק� פעלו וצמחו 

 שהמפלגות להניחסביר , חברתי)ת יתקשו להתמודד ע" השבר הכלכלי"שהממשלות החדשות במזה

שימוש באמצעי" בוביד קשה מיסטיות בשלטו� יעשו כל אשר ביכולת� לשמר את שלטונ� ולדכא אהאסל

יש לזכור שאי� תקדי" להעברת שלטו� מסודרת בעקבות בחירות ממפלגה . קשי" כל התנגדות עממית

בהידברות . לעי�ספק רב א" תרחיש כזה אכ� יקרה בעתיד הנראה ות "אסלאמיסטית למפלגה אחרת במזה

מדינות המערב מסיגות את האזור לאחור ,  ובמת� לגיטימציה לפועל�ת"ע" תנועות אסלאמיסטיות במזה

  . להעמיק את אחיזת� ג" בקרב התפוצה המוסלמית במערבלתנועות אלה מאפשרות ו

, צבאימאבק הכוחות בי� השלטו� ה.  פוליטימצויה על ס* תהו", שנחשבה מנהיגת עול" הערבי, מצרי"

. שבר עמוקבעוד כלכלתה של מצרי" מצויה ב, עהאחי" המוסלמי" וצעירי המהפכה הליברליי" טר" הוכר

אוכלוסיית מצרי" שמדי את לא נית� יהיה לכלכל , איננו בנמצאש ,ל משמעותי ומיידי"ללא סיוע בינ

לאחר הבחירות שתיכו� ,  הממשלה החדשה. רעבעלול לפרו� בהומיליו� איש תשעה חודשי" נוספי" לה 

מחאה העל כ� יש לצפות להמש% אירועי .  עומדת בפני משימה כמעט בלתי אפשרית,לנשיאות במצרי"

לא מ� .  הכלכלי של מצרי"האת מצב – ולו במעט –שיקשו עוד יותר על הניסיו� לשפר , ציבוריולאי סדר 

 המוסלמי" ובי� א"  בי� א" בשותפות ע" הממשלה בראשות האחי"–הנמנע שבמצב זה הממסד הצבאי 

  .  משטר אוטוריטארי ישליט–לאו 
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�המשטר , בעת כתיבת שורות אלה.  בערפללוטסוריה ולבנו� , עתיד� של שתי שכנותיה של ישראל מצפו

 במישור  וככל הנראה ג" רוסיה,בסיוע� הפעיל של אירא� והחיזבאללה, אסד)הסורי בראשות בשאר אל

רוב ההערכות שפורסמו מצביעות על כ% שסופו . חזיק בהגה השלטו� להעושה כל אשר לאל ידיו, הפוליטי

)העדרה של תגובה בינלאומית ובי�, ע" זאת. מדובר רק בשאלה של זמ�כי וקרוב של המשטר הסורי 

אינה רק , ערבית משמעותית כנגד האמצעי" הברוטאליי" בה" נוקט המשטר הסורי מזה חודשי" ארוכי"

מהווה שמ� בעצמות המשטר ומגבירה את נחישותו להמשי% אלא ג"  ,מעידה על פשיטת רגל מוסרית

על רקע חוסר האחדות בשורות האופוזיציה הסורית . בניסיו� לדכא את ההתקוממות בכל דר% אפשרית

ללא . הקזת הד" להימש%צפויה ,  הצבאית הדלה אל מול הכוח הצבאי העדי* של המשטרהויכולת

הכרעת המשטר הסורי ככל הנראה קשה תהיה , ראית באופקשאינה נ, מעורבות צבאית בינלאומית

טורקיה מעניקה חסות וסיוע חומרי לאופוזיציה , מאז פרו� המהומות בסוריה. וממושכת מהמערכה בלוב

 ,אול"ו. ובכ% פועלת למצב את עצמה כגור" כוח משמעותי בעיצוב דרכה של סוריה ביו" שלאחר אסד

  . ה אחתאי� ודאות שטורקיה תוכל לשמר סורי

�חילופי מתושפע במישרי� מחוסר היציבות ו, שלא מעט סורי" סבורי" שהיא פרובינציה סורית, לבנו

 , מחשש לתקיפה ישראליתסוריהב שאוחס�, ח"אמלהחיזבאללה מעביר ארגו� . עתידיי" בסוריההשלטו� ה

�סורית )הפני"מלחמת ההתשה א" תמש% .  את ההערכה שסופו של משטר אסד קרברמאשרובכ% , ללבנו

 לא נפגעה בעקבות אובד� בעלת ברית ו שעוצמתנסות ולהראות חיזבאללה לה  עלול ,משטרהיתחל* ו

או , א% ג" חיצונית כלפי ישראל, לבנונית)י החיזבאללה עלולה להיות פני""הפגנת העוצמה ע. מרכזית

  . יה" ג" יחדתש

ניסיונה . ל על חוסר היציבות האזוריתמעידה יותר מכההפכפכות האסטרטגית הטורקית בשנה האחרונה 

  . לא צלחה"אפס הבעיות" באמצעות מדיניות של טורקיה לחזק את מעמדה לכדי מעצמה אזורית

סעיפי" המתבטאות בפסיחה על שני ההשאיפה להגמוניה אזורית מעמידה בפני טורקיה לא מעט דילמות 

 במישור משמעותיתשמר את הצלחתה הרצו� לעל ידי הטורקיה מונעת כנראה . ב לאירא�" בי� ארה–

תיה מדרו" שכנו, סוריה ועיראק להשלכות עתידמדאגה ו, מחד G20 )שהעניקה לה מקו" בהכלכלי 

  . מאיד%על מיצובה באזור, וממזרח

ע" אירא�  ככל הנראה על שורה של של טורקיה הקשרי" ההדוקי" התבססו , קוד" למשבר בסוריה

אירא� משני את האירועי" בסוריה העמידו את טורקיה ו. ניי� עיראקהסכמות משתמעות או מפורשות בע

שבאה לידי ביטוי בנכונות ,  אבל לא לאירופה,ב"התקרבותה המחודשת של טורקיה לארה. צדי המתרס

קשורה ככל הנראה , ו"ב ונאט"" של מערכת ההגנה מפני טילי" של ארהילארח בשטחה רכיבי" אמריקני

טיפוח הקשרי" האסטרטגיי"  .ב בעיראק"י� האינטרסי" של טורקיה וארהבשורה של הסכמות בעניג" 

��רא אינה שללמרות ניסיו. בי� וושינגטו� לאנקרה אמור לעורר דאגה רבה בטהרא �" עסקי" כרגיל" להפגי

  . עצמה מבודדת באזוראת  מוצאת היא ,  טורקיהביחסיה ע"

כלכליות שנותנות את אותותיה� במצבה בידודה האזורי של אירא� לצד החרפת משטר הסנקציות ה

שאיפותיה להשגת את  ת לשנוהתו טר" הביאו א,פעולות חבלה נקודתיותבודרדר תהמחברתי )הכלכלי

נחלתו של משטר רק השאיפות האסטרטגיות הללו אינ� כי יש לזכור . גמוניה אזוריתהנשק גרעיני ו

מכלול הפעולות כנגד אירא� בהובלת . �פי" להג" גורמי האופוזיציה הפנימית באירא� שותכי האייתולות ו

לא מ� הנמנע . ב ואירופה טר" שכנע את ראשי המשטר לזנוח את התכנית הגרעינית הצבאית שלה"ארה

, המערב, בעיני ההנהגה האיראנית.  נוצר מעי� מאז� אימה הדדי ע" המערב,שבעיני האיראני" לפחות

מפאת החשש , אירא�לכלל עימות כולל ע" � להגיע אינו נכו ,נפגע קשות מהמשבר הכלכלי העולמיש

ההנהגה האיראנית לא השתכנעה בכנות הכוונות והאמירות , במילי" אחרות. להאמרת מחירי הנפט

על רקע זה נית� להבי� ".  נמצאי" על השולח�כל האמצעי""ב ואירופה שאכ� "הנשמעות מפי מנהיגי ארה

צרי  לחופש התנועה במבהפרעה י"אילת האורניו" ואת ההחלטה האיראנית להמשי% ולקד" את העשר

  . הורמוז
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בעיקר ,  ביתר שאת את השפעתה בעיראקהגבירהבידוד האזורי האיראני עלול להניע את אירא� ל

 ולדכא את האיו" הנשק* בצפו� עיראק מהמחתרת , הנפטתבריכוזי" השיעי" בדרו" עיראק עתיר

 באמצעותמיק את חדירתה למדינות המפר� הפרסי הסמו% אירא� ג" עלולה להע. הכורדית הפועלת נגדה

הפרות סדר של על מתרבות הידיעות על הפגנות ו. הקהילות השיעיות המקומיות בבחריי� ובערב הסעודית

 שבה מרוכזי" לא רק מרבית מאגרי ,"פרובינציה המזרחית"בעיקר ב, תנועות שיעיות בערב הסעודית

, ה השיעית של הממלכהייאלא ג" רוב רובה של האוכלוס, י"הנפט ומתקני ההפקה והזיקוק הסעודי

  . רוב התושבי" במרחב זהאת  המהווה

ערב החלטת .  תושפע ישירות מהשינויי" שיחולו בעיראק ובסוריה,ירד�, שכנתה המזרחית של ישראל

לחזור בה� מההזמנה שהועברה לירד� להצטר* , הסעודית ושותפותיה למועצת שיתו* הפעולה במפר�

 על רקע החבלות ,על ס* משבר אנרגיהנמצאת ירד� , מעבר לכ%.  סטירת לחי מצלצלתיתהלמועדו� הי

 את נית� להבי�על רקע זה . חיוני למשק האנרגיה של הממלכהשהוא , הנמשכות בצינור הגז מסיני

 –עמדה האזורי מס וסינאי" כמהל% לבמעורבותה המחודשת של ירד� בתהלי% המדיני בי� ישראל לפלסטי

ישראל צריכה לעודד את מעורבותה . ב ואירופה וה� מול הרשות הפלסטינית"ה� מול ארה

�  .הקונסטרוקטיבית של ירד

. מ בי� ישראל לפלסטיני""מוקד" להערי% את האפקטיביות של המעורבות הירדנית החדשה בתהלי% המו

שלל גורמי" אזוריי" כתוצאה מ ימעורבות זו לא תביא בשנה הקרובה לפריצת דר% בתהלי% המדינ

האחי" המוסלמי" תנועת  חשובה על רקע העלייה בכוח" של הירדניתמעורבות ה, אול"ו. ובינלאומיי"

ינית גיבוי ירד� יכולה להעניק לגורמי" המתוני" ברשות הפלסט. השהחמאס הוא פרי טיפוחי, במצרי"

אפשרו לצדדי" לנהל את הסכסו% ולקד" המגעי" יא" , מעבר לכ%. צנוע ככל שיהיה, פוליטי ומדיני

ישראל אינה רצויה לא לש, הסלמה מדינית וביטחוניתמיהיה אפשר להימנע שיתכ� , הסכמות מסוימות

התקדמות צנועה וייצוב היחסי" , במציאות המזרח תיכונית. י" ברחוב הפלסטיניגורמי" המתונלא לו

  . ער%)תו קלות מטר�פלסטינית אינ)רה הישראליתיזב

  

  

Â ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·ÈÒÁÈ ‰ Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ
 ÔÈÚ·˙Â¯ÚÒ‰  

  

את אינ" מקדמי" השינויי" והתהליכי" האזוריי" והבינלאומיי" אינ" מטיבי" את מעמדה של ישראל ו

גרי" ביטחוניי" מציבה בפני ישראל אתת "הטלטלה הפוליטית במזה. האינטרסי" החשובי" מבחינתה

פע" וחלקי" נרחבי" של קהיליית )ישראל מבודדת יותר מאימבחינה אסטרטגית . ומדיניי" מורכבי"

 מרע את שחוסר היוזמה, נראה על כ�. ב מטילי" ספק בלגיטימיות של מהלכיה"המדיניות באירופה ובארה

  .מצבה של ישראל

האיו" הגרעיני :  של ישראלאיו" משמעותי על ביטחונה הלאומימציבי" שני תהליכי" , בנקודת זמ� זו

השאיפות של , ראשית. ת ולישראל"התייחסותה למזהבב ו"מפנה האסטרטגי במעמדה של ארההאיראני וה

ביטחונה הלאומי של על העיקרי האיו" אירא� להגמוניה אזורית ולהצטיידות בנשק גרעיני היו ונותרו 

נראה ה ככלתרמו , לצד מגעי" מדיניי", המדיניות ההצהרתית של ישראל בחודשי" אחרוני". ישראל

ג" בהנחה שאי� מדובר באיו" .  להחרפת משטר הסנקציות וההצהרות נגד אירא�תמשמעותי תרומה

 ,למנוע הצטיידות אירא� בנשק גרעיניכדי ביכולתה שישראל צריכה לעשות כל , מילהקיומי במלוא מוב� ה
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החלופה האופטימלית מבחינתה של , על פניו. למשימה זודית לה לישראל ליטול אחריות בלעאל א% 

. או שימוש בכוח/ב תביא לסיכול התכנית הגרעינית האיראנית באמצעות סנקציות ו"ראל היא שארהיש

ישראל היא זו שצריכה להשקיע את כל המאמצי" על , על מנת שהחלופה האמריקנית תהיה רלוונטית

  . ב"כתובה ע" ארה)מנת להעמיק את הברית הבלתי

 ג" מחיר למדיניות ההצהרתית של ישראל ביחס מקבלי ההחלטות בישראל חייבי" לקחת בחשבו� שיש

� כאיו" קיומי במונחי ת איראנייכולת גרעינית והגדרת של ישראל אובססיבי)הכמעטהעיסוק . לאירא

 תור" ,השיח הבינלאומי והישראלי סביב הפרויקט הגרעיני שלה. א% בעייתי מאוד,  מוב�שואת אירופה

אירא� הרבה לפני שהיא הצליחה להעשיר אורניו" לרמה לחיזוק תפיסת העוצמה והדימוי ההרתעתי של 

גיע האירא� תצליח לש תרחיש לשלול את הלא נית�, מעבר לכ%. לא כל שכ� להרכיב מתק� גרעיני, צבאית

לפגוע קשות   אזעלולהשיח האפוקליפטי הישראלי הנוכחי .  בחשאי ובמפתיעnuclear breakout )ל

 שוקת עומדת בפניעלולה להיות מוצגת כמי שישראל . ל ישראל האסטרטגי ובדימוי ההרתעתי שמיצובב

 שמבחינה א* על פי,  ע" השלכות לא פשוטות לחוסנה הלאומי מבית,אסטרטגיתמבחינה  שבורה

  . מסוגלת להתמודד ע" אירא� גרעיניתהיא , אופרטיבית

, ראשו� במעלהוני חילית מא� דפליג שמניעת הצטיידותה של אירא� בנשק גרעיני היא אינטרס ישראלי 

על רקע .  או תשתמע ככזואיו" קיומי על המפעל הציונינית תוצג כהצטיידות גרעינית איראאבל אסור ש

יש , כמו כ�.  מקדמת בעניינה של אירא�ישראל השיח הבינלאומי שואת זה יש לשקול מחדש את המסרי" 

 באמצעות בניי� כוח ,זאת. מפתיעלקוות שישראל נערכת למצב בו אירא� תשיג יכולת גרעינית בחשאי וב

את עתידה של מדינת ברמת ביטחו� סבירה  שיש בכוחו להבטיח – הגנתי והתקפי –אסטרטגי משמעותי 

  . ישראל

קשה להגזי" , חוסר היציבות האסטרטגית האזורית והטלטלה הפוליטית במדינות המזרח התיכו�לנוכח 

ב למניעת "לכ% שהתמודדות ישירה של ארה מעבר .ב"ארהלישראל בי� מערכת היחסי" בחשיבות 

כתובה )הברית הלא, מבחינתה של ישראל האופטימלית החלופה של אירא� בנשק גרעיני היא ההצטיידות

 ארבעהאב� יסוד בתפיסת הביטחו� הלאומי ובדימוי ההרתעתי של ישראל מזה ב היא "בי� ישראל לארה

ב "במצב בו תפיסת עוצמתה של ארהו, ת"במזהב מגלה עניי� מועט יותר " דווקא בעת שארה.עשורי"

ג" לסייע אלא , ישראל צריכה לא רק להשקיע בבני� היחסי" האסטרטגיי", ות נחלש"והשפעתה במזה

ב אסור שתיוותר "ההסתמכות האסטרטגית של ישראל על ארה. ב בזירה"בביצור מעמדה של ארה

  . ישראלעבור בהיא אינטרס אסטרטגי חיוני " חזקה"ב "ארה. פאסיבית

לא נית� .  ולא היא. מערבלב ו"ארהשישראל היא נכס אסטרטגי ל דגיש להה אמורת היתה"במזהה להטלט

היא רואה בה ובמהלכיה , ב רואה היו" בישראל בעלת ברית אסטרטגית"לחמוק מ� הרוש" שיותר משארה

הלכי" המכווני" הידוק התיאו" ושיתו* הפעולה הביטחוני ע" ישראל והמ. האפשריי" סיכו� אסטרטגי

י הממשל הנוכחי נראי" כמתבססי" על תפיסת ניהול סיכוני" יותר משה" מונעי" מתפיסה "נגד אירא� ע

  . של שותפות אסטרטגית ע" ישראל

ב בקרב מכוני המחקר המשויכי" למחנה הדמוקרטי ובעיתונות הליברלית "השיח האסטרטגי בארה

דומה באופ� מצער לשיח ה זה ביקורתי  שיח.ישראל)ב"דאגה כבדה באשר לעתיד יחסי ארהמעוררי" 

 מעמיד בסימ� שאלה את כוונותיה של אירא�וה  ,בקרב מקבלי החלטות ומעצבי המדיניות באירופה

 כולל ,מעודד הידברות ע" גורמי אסלא" רדיקאלי, משמעויות הצטיידות זואת להצטייד בנשק גרעיני ו

ערער על הלגיטימיות של מהלכי ישראל שנועדו להגנה ת ומ" על רקע הטלטלה הפוליטית במזה,החמאס

  . עצמית

 ובחלקי" הולכי" וגדלי" של המחנה קהל במערב אירופהההחלטות ומעצבי דעת הבקרב מקבלי 

מצדדי השיח טועני" . קיימת הסכמה בלתי מעורערת באשר לשיח ביקורתי זה, ב"ליברלי בארה)הדמוקרטי

 וחלק ניכר ,הגור" העיקריכי ; פלסטיני)א הסכסו% הישראלייהתיכו� ה)בעיה המרכזית במזרחהכי 
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וכי  להתמשכות הסכסו% הוא מדיניותה של ישראל ומהלכיה , הבלעדי–מהתומכי" בשיח זה א* טועני" 

שיח זה מתעל" באופ� מופג� . פתרו� הסכסו% ישנה כבמטה קס" את המציאות האסטרטגית האזורית

שאיפות , בה" התעצמות האסלא" הרדיקאלי הפוליטי, ממשתני" אזוריי" לא פחות משמעותיי"

החברתי והפוליטי , הפיתוח הכלכלי)ההגמוניה האזורית של אירא� מעבר להתחמשותה הגרעינית ותת

שחקני" מ נדרשי"סטנדרטי" ונורמות התנהלות שאינ" קיו" דרישות לישראל מציב בפני שיח זה . באזור

את על" ממורכבות אילוצי הביטחו� של ישראל ואינו מזהה השיח הביקורתי מת. אחרי" במצבי" דומי"

 �ת " במזהה צבאיי" של מדינות המערבבי� דפוסי פעולתה הצבאית והמדינית לבי� דפוסי פעולהדמיו

   . )באפגניסט� ובעיראק(

השיח הביקורתי מתבטא . ישראל על ביטחונה הלאומי של מאיי" זה ביקורתישיח , מבחינה אסטרטגית

של הדימוי , יתר על כ�. הקשיב לטענותיהולונות להכיר בלגיטימיות של עמדותיה של ישראל ובחוסר נכ

היא בישראל  שהממשלה הנוכחית א* על פי. ב הוא קשה ביותר"ממשלת ישראל הנוכחית באירופה ובארה

 צידדה בהקמת מדינה ,הממשלה הראשונה בהנהגת הליכוד שהכירה באופ� מוצהר בפתרו� שתי מדינות

ממשלה הראשונה שהקפיאה באופ� מלא את פעילות ההתנחלות למש% תשעה היתה י ה,סטיניתפל

ב "היא זוכה לביקורת קשה בארה,  חודשי" וג" לאחר מכ� הגבילה בפועל את פעילות ההתנחלות

, זהו כישלו� דיפלומטי מהדהד, אבל מבחינתה של ישראל.  לא תמיד הוגנת– ויש לומר ביושר –ובאירופה 

  .  ג" לגלות מ� העיר וג" לאכול את הדגי" המסריחי"בבחינת

, אזור על תמיכה ציבורית איתנה ברחבי ה�הנשע , פוליטי רדיקאלית למעוז של אסלא""מזההפיכת ה

,  ולטווית קשרי" אסטרטגיי" ע" מדינות מפתח באזורערב)שמה ק� לציפיות לנורמליזציה ביחסי ישראל

בעוד הערכה זו מעמידה  .מצרי" וע" טורקיה ע" קיימהשראל בדומה למערכות היחסי" המיוחדות שי

יש להפני" את ההכרה שהסלמה בחזית , של קידו" התהלי% המדיניבסימ� שאלה את הרלוונטיות 

במגעי" לסיו" הסכסו% המתנהלי" פריצת דר% ל שהסיכוי  א* על פי. פלסטינית רעה לישראל)הישראלית

 מיוחד יש להערי% את המעורבות הירדנית במהלכי" האחרוני"ב ."מאי� לזלזל בקיו, % נמובימי" אלה

בהקשר . ע" הממלכה ההאשמיתממשלת ישראל חייבת להשקיע מאמצי" בהידוק הקשרי" . ולעודד אותה

.  גז לממלכהסיוע לירד� על רקע משבר האנרגיה שהיא מצויה בו ולבחו� יצואלהציע טיב ישראל ית, זה

 �אבל זהו מהל% חשוב ,  ישראללאתגרי" האסטרטגיי" שלמלא מענה ת� נואינו טיפוח היחסי" ע" ירד

  . לקד"שעליה 

אול" ו .ת"ערבי לבי� הבעיות המרכזיות במזה)אי� קשר בי� התהלי% המדיני והסכסו% הישראלי לכאורה

 תהלי% המדיני פוגע במעמדה הבינלאומיקיפאו� ב .עבור ישראלב חשיבות רבה התהלי% המדינילקידו" 

)בעיקר לציר הישראליו –לתהלי% המדיני . ומסכ� את היציבות הביטחונית שהושגה בשטחאל של ישר

ב ובהעמקת היחסי" האסטרטגיי" בי� בעלות " בביצור מעמדה האזורי של ארהחשוב תפקיד –פלסטיני 

קאליי" על יברור שאי� ודאות שהסדר מדיני ימנע השתלטות של כוחות רד . ישראלובה� באזור הברית

, ישראליצטרכו ,  קידו" התהלי% המדיניבמהל%. מדינות נוספות בזירהעל ה פלסטינית עתידית או מדינ

את  ו, שכבר אירעה ברצועת עזה,ר  ההסתברות להתפתחות אפשרית שכזוו לפעול למזעוירד� ב "ארה

  .מדינה פלסטינית רדיקאלית בי� ישראל לירד�קיו" ההשלכות העלולות לנבוע מ

 מהעובדה שבמש% ארבעת העשורי" האחרוני" ב ואירופה"ארההתעלמו , מדיני עד כהבקידו" התהלי% ה

ב "ארה, מ"בריה, ""האו כגו� גורמי חו�ביוזמת  בי� א" להגיע להסכ" כולל באזור �נכשל כל ניסיו

, ההסכמי" היחידי" שהושגו. הליגה הערביתדוגמת , גורמי" אזוריי" ובי� א" ביוזמת ,האיחוד האירופיו

 ביטאוהיו פרי יוזמות של שחקני" מקומיי" ו,  השלו" ע" מצרי" וירד� וכ� הסכמי אוסלוהסכמי

היכולת להגיע להסכמי" לסיו" הסכסו% ) אי.אינטרסי" של הצדדי" עצמ" להגיע להסכמי" בילטראליי"

  . בי� העמדות הישראליות והפלסטיניותצביעה על פערי" משמעותיי"  מ,קודמי"משאי" ומתני" ב

יש מקו" לשורה של מהלכי" , ההסתברות להשגת הסדרי ביניי" מוסכמי" ורשמיי" קטנהבעוד 

מהלכי" . מדינות ערבאולי ג" והפלסטיני" , ישראלבשיתו*  – באופ� מפורש או משתמע –מתואמי" 
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 הפלסטינית במסגרת מפת אלה עשויי" להתבסס על המש% מילוי התחייבויותיה� של ישראל והרשות

במילי" . צדדיי" בזירה הבינלאומית) להתחייבות פלסטינית להימנע ממהלכי" חד בתמורה,הדרכי"

ע מהלכי" ריאליי" ולהניח בצד את היומרה לחתו% באבחה אחת את הקשר יהגיעה העת להנ, אחרות

  . שות* חשוב במאמ� זהלהיות  ירד� יכולה .פלסטיני)הגורדי של הסכסו% הישראלי

צבאיי" )על תפיסת הביטחו� של ישראל ומציבה אתגרי" ביטחוניי" משפיעהת "טלטלה הפוליטית במזהה

 סיכו� מציבחוסר הוודאות בדבר עתידה של סוריה , כ% למשל. חלק" א* קונקרטיי" מאוד, חדשי"

י" מער% הטילאת  בעיקר הכולל בשל ארסנל הנשק האדיר שלה ,זאת.  ישראלבפניביטחוני משמעותי 

מניעת זליגת אמצעי הלחימה הללו היא אינטרס ביטחוני משמעותי . ומער% הנשק הכימי שהיא מחזיקה

  . וישראל צריכה להיער% למנוע מצב זה

שעלולי" לקבל משמעות ,  מציבה א* היא סיכוני" ביטחוניי"האי סיני)האנדרלמוסיה הממשלית בחצי

 ולמיותערשתות טרור ,  פועלי" באי� מפריע ובסיוע השבטי" הבדואי"בסיני. אסטרטגית לא פחות

על גבולה הדרומי של מדינת ישראל . נשי" ופליטי", נשק, לאו" של מבריחי סמי")ורשתות פשע חוצות

רווחת" של על שממנו נובעי" איומי" קונקרטיי" על ביטחונ" ו,  אפקטיביאר� ללא ריבו�)נוצר חבל

סי" בי� ישראל אירועי גבול ביטחוניי" עלולי" לדרדר עוד יותר את מערכת היח, מעבר לכ%. אזרחיה

בעוד שראשי תנועת האחי" המוסלמי" התחייבו לכבד הסכמי" רשמיי" וישראל הודיעה על . למצרי"

יחסי השלו" והקשרי" הדיפלומטיי" בי� , נכונותה להידבר ע" נציגי" נבחרי" של האחי" המוסלמי"

  . אינ" חסיני"שתי המדינות 

תיכונית )הטלטלה המזרח, י החו� של ישראליחסעל חשיבה על תפיסת הביטחו� הלאומי ומסגרת הב

רו% צב השינוי עלול להיות מהיר לאי� עמוכיחה כי השינויי" האפשריי" באזור אינ" תמיד צפויי" וכי ק

מהלכי" שישראל הלתובנה זו השלכה ישירה על . מהיכולת של ישראל להיער% אל מול המצב המשתנה

  . ת ומעבר לו"פוח קשרי" ושותפויות אסטרטגיות במזה בניי� הכוח הצבאי וטיכולל, אמורה לנקוט בה"

השינויי" האזוריי" לכאורה מחייבי" היערכות מחודשת בתחו" הכוח , ל"באשר לבניי� הכוח של צה

)עליהיו ולאור ההערכה שזירות הלחימה העתידיות , מאז חתימת הסכמי השלו". הקונבנציונלי

, על פניו. באופ� הדרגתי את סדר הכוחות הקונבנציונלי ל"צהצמצ" , קונבציונליות)ותתקונבנציונליות 

לנוכח העלויות , אול"ו. מגמהההיפו% את שקול ליש מקו" , ולנוכח התפתחויות אפשריות עתידיות

משבר כלכלי עולמי ותביעות מחאה ,  קיצוצי תקציבבעת של מהל% בניי� קונבנציונלי גבוהות הכספיות ה

ויצירת   פיתוח יכולות התקפיות בתחו" הסייבראחלופה אפשרית הי. יש מקו" לשקול חלופות, חברתיות

 לבי� יכולת טילית התקפית והגנתית וכוח הסייבר  בתחו"תוי� הכוח המשלב בי� יכוליתמהיל בבנ

  .קונבנציונלי
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· ÏÈÁ˙Ó ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂÁËÈ·‰˙È·  
  

גישי" את הצור% החיוני והדחו*  ישראל מדבפניה" ניצבת האתגרי" האדירי" בזירה העולמית והאזורית 

יכולתה של ישראל לקד" את . ישראלי)להתמודד ע" הסוגיות הקריטיות שעל סדר היו" הפני"

  . מעמדה הבינלאומי תלויה בצעדי מדיניות מביתאת האינטרסי" הלאומיי" שלה ולבצר את עוצמתה ו

" הנמוכי" ועשירוני מעמד  העומדת עתה בפני ממשלת ישראל היא לוודא שהעשירוניסבוכההמשימה ה

על רקע הפגיעה הכלכלית הצפויה כתוצאה מהמשבר הכלכלי , א" בכלל, יהביניי" יישאו בנטל מינימאל

. ת"המתהווי" במזהסיכוני" האסטרטגיי" האיומי" והע" להתמודדות העולמי והצור% להקצות משאבי" 

יח חלוקה שוויונית של פירות בשנות הגאות הכלכלית לא השכילו ממשלות ישראל להבטיש לזכור ש

בתחולת העוני יה יהדבר בא לידי ביטוי בעל. ממנה נהנו בעיקר העשירוני" העליוני" ביותר, הצמיחה

התפיסה על פיה צמיחה כלכלית תשפר את מצב  ).יני'מדד הג(השוויו� בחלוקת הכנסות ) איהתרחבותבו

חוסנה של מדינת על ת קשה ביותר לתהליכי" אלה השפעה אסטרטגי .התבררה כשגויה, כלל החברה

לא יתכ� שבתקופת השפל הצפויה ,  על כ�. חזית עבור אויביהה"ישראל במיוחד בעת בה החברה והעור* 

לוסיות  אסטרטגי יעיל באוכטיפול,  מעבר לכ%.יישאו בנטל העשירוני" שלא נהנו מפירות הצמיחה

כול להפו% אוכלוסיות אלה למנוע צמיחה י, המרוכזות בעיקר באזורי פריפריה דוגמת הגליל, החלשות

   .משמעותי במיוחד בעת משבר כלכלי עולמי

לאחר למעלה .  ולפגוע במיוחד במדינות המערבצפוי להתעצ" בשנה הקרובההמשבר הכלכלי העולמי 

 במיוחד בשל קשרי הסחר שלה ע" ,עתידה להיפגע א* היא, המוטית ייצוא, כלכלת ישראל, מארבע שני"

למרות המהל% לגיוו� יעדי הייצוא של ישראל והגידול המשמעותי בסחר ע" מדינות . ב"ארה" עאירופה ו

  . הצמיחה הכלכלית של ישראל צפויה להאט ושיעור האבטלה יגדל, אסיה

 בישראל. הכלכלה הישראלית הוא ירידה בהיקפי הסחר העולמיהאיו" הגדול ביותר שמציב המשבר בפני 

היינו שינוי של אחוז בהיק* , דתית בי� היק* הסחר העולמי והיק* היצואמתקיי" יחס של גמישות יחי

התמודדות הממשלה ע" המשבר תחייב הכרעה פיסקאלית בנוגע . הסחר משמעו שינוי של אחוז ביצוא

 ,2009  למדיניות שננקטה במהל% בדומה,  ללא שינוישיעורי המסושימור תוואי ההוצאה . להיק* ההוצאה

. שיוביל להגדלת הגירעו� על רקע ירידה בפעילות המשקית" מייצב אוטומטי" זה כצפוי לפעול במקרה

ימת של גמישות מקנה לממשלה מידה מסוברשות בנק ישראל  בע חו�ההיק* הגדול מאד של רזרבות מט

 על מנת למנוע את קיצו� בהוצאה אחלופת מדיניות אחרת הי. הצפוימשבר המדיניות ובניהול הבבחירת 

על האוכלוסיות החלשות והיא משבר הכלכלי תטיל את מחיר ה זוחלופה  בחירה ב,אול"ו. עו�הגדלת הגיר

 , האיומי" הביטחוניי"לאור .האטה בצמיחה אל עבר מיתו�ממצב של עלולה לדרדר את המשק הישראלי 

ישראל צריכה , דווקא בעת הזו. נהפו% הוא. יכולה להרשות לעצמה פגיעה בחוסנה הלאומיאינה ישראל 

  . לבצר את החוס� הלאומי ואת הסולידריות החברתית שלה

חברתיי" של ) הכלכליי""האינדיקאטוריתמהיל .  לא היתה חסרת בסיס2011המחאה החברתית בקי� 

 שיעורי עוני גבוהי"ולישראל  שיעורי צמיחה . ישראל הוא ייחודי בעול" המערבי ולאו דווקא לטובה

המחאה החברתית וההתגייסות .  העבודה הוא מהנמוכי" ביותרבעוד ששיעור ההשתתפות בכוח, במיוחד

קיימא וכי )ה איננו ברטורי" הזאשתמהיל האינדיקצביעות על כ%  מלקראתההציבורית חסרת התקדי" 

, כלכלת שוק נטולת רס� ומגבלות  במסגרת אילוצי הזמ� שעמדו בפניהלא תסכי� ע" החברה הישראלית 
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בה" , טרכטנברג  במספר תחומי מדיניות חשובי"' כלי בראשות פרופהוועדה לשינוי חברתי כלהתמקדה 

ל וכלאי� בכ% כדי לפתור את מ ,אול"ו. מצבו של מעמד הביניי" הצעיר וסוגיית התחרותיות במשק

  .  של ישראלותחברתי)ותהכלכליהבעיות 

חשובה מאוד עצ" ההתגייסות הרחבה למחאה הציבורית לפני מעט למעלה מחצי שנה , מעבר לכ%

חלק הייתה המחאה החברתית בישראל במהל% הקי� , אמנ". לחיוניות המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל

אבל מדינת ישראל רשאית להתגאות באופי המחאה שומר , חשוב מתהלי% עולמי של העצמה אזרחית

בהשוואה  .החוק ובעיקר במסריה שהתמקדו בסולידריות חברתית חוצה מחנות ותפיסות אידיאולוגיות

 תהלי% כה שהניע,  אח ורע למקרה הישראלי,ככל הנראה, אי�, ת וברחבי העול""למחאות חברתיות במזה

אסור לאפשר למחאה ולהתגייסות הציבורית הרחבה , על כ�.  לאומיקונסטרוקטיבי לשינוי סדר עדיפויות

להעצמת ו זו ממשלתיי" למצוא אפיקי" לשימור התגייסות)הממשלה וארגוני" לאעל . להתבזבז

. המעורבות האזרחית ג" על ידי מת� כלי" להפיכת מעורבות זו למושכלת באמצעות המדיה החברתית

  .  משמעותית לביצור חוסנה הלאומי של ישראלאההתגייסות הציבורית הרחבה הי, ככזו

ות לחשוב מחדש על אופי קשריה ע" יהדות התפוצ, כמדינת הע" היהודי, מדינת ישראלעל , בה בשעה

של ישראל תלוי ג" בטיב קשריה ע" התפוצה הלאומי חוסנה . ולהעמיק את מערכת היחסי" עימה

. ג" על הקהילות היהודיות בעול"מאיי" המסע העולמי לפגיעה בלגיטימיות של ישראל . היהודית בעול"

וצות של יהודי התפהחלטות ממשלת ישראל ודרכה של המדינה משפיעות באופ� ישיר על מעמד" , למצער

נית� להצביע על מגמות המעמידות בסימ� שאלה את המש% ההזדהות של דווקא בשעה זו . ביטחונ"על ו

יכולה להרשות אינה ישראל . בעול" המערבי  בעיקר בקרב הדור הצעיר–יהודי" ע" מדינת ישראל 

כאל לעצמה להמעיט בחשיבות טיפוח היחסי" ע" התפוצות ולהמשי% להתייחס לתמיכת יהודי העול" 

לפתח דיאלוג חדש ע" הקהילות וליצור אמצעי" להעמקת עליה . כי היא איננה כזו, מובנת מאליה

של  ציוני)יה הדמוקרטייאופ הדגשת . ג" בנושאי" מדיניי" ופוליטיי" בקרב הדור הצעירהשותפות והשיח

  .   תשתית להידברות אחרת ע" יהדות התפוצותשמשיכולה ל ישראל

 תמונה עגומה ובעייתית של שסעי" מציגהכת מאז� חוסנה הלאומי של ישראל הער, בסיכומו של דבר

באי" ה, השוויו� בחלוקת ההכנסות)איבפערי" כלכליי" וחברתיי" וברק אי� מדובר . הולכי" ומתרחבי"

מחלוקות יסודיות על עצ" ג" באלא , תושבי הפריפריהשל לידי ביטוי באפליה אפקטיבית של ערבי" ו

החורגות הרבה מעבר לגבולות מדאיגות  ובתופעות, החברה בישראלשל ל מדינת ישראל ודמות� וזהות� ש

חברה דמוקרטית חפצת חיי" אינה יכולה . חופש הביטוי ומסכנות את יסודות הדמוקרטיה הציונית

מניסיונות , מהדרת נשי" במרחב הציבורי ,עצמאות בתי המשפטבפגיעה בשלטו� החוק ולהעלי" עי� מ

, מהכפפת חוק המדינה לפרשנות תיאולוגית כזו או אחרת, יה של תקשורת חופשיתלהצר את צעד

אי� ימי� ;  אי� קואליציה ואי� אופוזיציה–בהתמודדות הזו . חוק לגמרי את זהותה הציונית למומכוונות

האחריות של . אי� ערבי" ואי� יהודי"; אי� דתיי" ואי� חילוניי"; אי� עניי" ואי� עשירי"; ואי� שמאל

  . נבחרי המדינה ומוסדותיה היא להעביר מסר ברור בדבר עליונות שלטו� החוק במדינה דמוקרטית ציונית
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 �כנסי הרצליה השנתיי" על מאז� החוס� והביטחו� הלאומי של ישראל ה" הבמה המרכזית בישראל לליבו

ש לאישי" רמי דרג מהאר� ומהעול" בתחומי הכנסי" משמשי" מקו" מפג. סוגיות מדיניות ואסטרטגיה

האזוריות והעולמיות שעל , לדיו� בסוגיות הלאומיות, התקשורת והאקדמיה, הביטחו�, העסקי", הממשל

 .סדר היו"

ניירות העבודה הנכתבי" . הכנס נער% על ידי המכו� למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה

מספקי" למנהיגי" הערכות , של הכנס וההמלצות המועלות בוסיכומי הדיוני" , לקראתו ולאחריו

, עדכניות ומקצועיות והמלצות מדיניות הנדרשות כדי להתמודד ע" האתגרי" הגיאופוליטיי", מהימנות

לאור ההשפעה הגוברת של תהליכי" אסטרטגיי" ופוליטיי" ושל אירועי" במזרח . הכלכליי" והחברתיי"

החל מתפוצת נשק גרעיני , יוני הכנס עוסקי" במגוו� רחב של נושאי"ד, התיכו� על הזירה הגלובלית

�בביטחו� אנרגיה ובהגנת הסביבה וכלה באתגרי" , עבור בכלכלה העולמית, ותהלי% השלו" במזרח התיכו

 .החינו% והרווחה, החברה, מבית בתחומי הכלכלה

מומחי" , אישי ממשל וציבור דיוני" מצומצמי" של  –” שולח� עגול“במהל% הכנס נערכי" ג" מושבי 

 המספקי" –אשר ההשתתפות בה" מוגבלת למוזמני" בלבד , ללא סיקור תקשורתי, ואנשי עסקי"

ה� , לרישות ולפיתוח קשרי" מקצועיי" ולניהול שיח מקצועי בענייני מדיניות, הזדמנות ייחודית לדיו� כנה

  .בזירה האזורית וה� בזירה הבינלאומית

  

È�È„ÓÏ ÔÂÎÓ‰ ˙Â„Â‡‰È‚Ë¯ËÒ‡Â ˙Â  
  

המכו� פועל מתו% בית ספר לאודר . „�ÏÈ˘ËÂ¯ È„.) מיל(בראש המכו� למדיניות ואסטרטגיה עומד אלו* 

 לסייע בגיבוש מדיניות לאומית בנושאי" בעלי חשיבות למדינה )ייעודו . דיפלומטיה ואסטרטגיה, לממשל

מרכיבי ; ו� ויחסי החו� של ישראלמדיניות הח; ביטחו� לאומי בדגש על תחומי החימוש האסטרטגי: ובה"

 .נושאי הע" היהודי ומדיניות לאומית, ממשל, מודיעי�; העוצמה והחוס� הלאומיי"

הוא משמש אכסניה לדעות ולרעיונות מגווני" ושיטת עבודתו היא על דר% הגישה , כמכו� מכוו� מדיניות

המכו� . ת" לכלל אינטגרציהבחינת נושאי" בהקשרי" רחבי" והבא, העדפת המבט לעתיד, הבינתחומית

 במגזרי" אקדמיי" ובקרב –ל ”מסתייע במער% קשרי העבודה המקצועיי" הענפי" שלו באר� ובחו

. מזמ� מפגשי מומחי" ובכירי" ועור% ימי עיו� ודיוני", המכו� מכנס קבוצות וצוותי חשיבה. ממשלות

במסגרת" , חוס� והביטחו� הלאומיהשנתיי" על מאז� ה” סדרת כנסי הרצליה“הבולט באירועי" אלה הוא 

 . נועדי" בכירי המדינה לדיו� שנתי בנושאי" המרכזיי" שעל סדר יומה הלאומי

, משה ברניב’ פרופ, איל� ביר�.) מיל(חבריו ה" אלו* . ר הוועד המנהל של המכו� הוא ישראל מקוב”יו

, רפי מלניק’ פרופ, אלכס מינ�’ פפרו, שלמה ינאי.) מיל(אלו* , צבי זיו, יוסי הולנדר, אמיר ברנע’ פרופ

  .אוריאל רייכמ� והשגריר זלמ� שובל’ פרופ, דב פקלמ�’ פרופ, דליה סגל
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 ÛÂÏ‡)ÏÈÓ (.„ÏÈ˘ËÂ¯ È�„   

ר "כ� משמש יו. ר סדרת כנסי הרצליה במרכז הבינתחומי הרצליה"ראש המכו� למדיניות ואסטרטגיה ויו

אקדמית להנדסה והוא שות* בחברת ייעו� בינלאומית בתחו"  המכללה ה)חבר הנאמני" באפקה 

, בה" מתא" הפעולות בשטחי", ל למעלה משלושי" שנה בתפקידי פיקוד ומטה"שירת בצה. האבטחה

כיה� בשורה של , מאז פרישתו. ל"מפקד יחידת הקישור ללבנו� ועוזר הרמטכ, �"ראש חטיבת המחקר באמ

ר "היו, ר המועצה לשלו" ולביטחו�"יו, המייעצת לבנק ישראלבה" חבר הוועדה , תפקידי" ציבוריי"

 .ישראל וחבר בחבר הנאמני" של האוניברסיטה העברית בירושלי")הישראלי של אגודת הידידות אמריקה

  

  

¯�ÈÈË˘ ÈÓÂË   

ל הפורו" " מנכ שימש. עמית מחקר בכיר במכו� למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה

במסגרת עבודתו במכו� הוא עומד בראש פרויקטי" מחקריי" העוסקי" במדיניות . האטלנטי של ישראל

מלמד יחסי" בינלאומיי" . ו ע" ישראל והמזרח התיכו�"החו� של ישראל וביחסי האיחוד האירופי ונאט

. דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, ולימודי ממשל וביטחו� בבית ספר לאודר לממשל

חת� פרס הרכבי . פאסיפיק)ותו כוללי" ג" שיתו* פעולה אזורי באג� הי" התיכו� ובאסיהתחומי התמח

האוניברסיטה ) בהצטיינות(מוסמ% . מטע" מכו� דייויס ליחסי" בינלאומיי" באוניברסיטה העברית

 . העברית ביחסי" בינלאומיי"

  


