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עזה. הפלשתינים לא יהיו חלק מהסכם עדות עתידי
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במזרח  שלום  יהיה  אחד  יום 

כמה  עדיין  בטוחים  התיכון, 

כמה  ואפילו  האזור  מתושבי 

ממנהיגיו הפוליטיים. מישהו רק 

צריך להתעשת, להניח את הנשק 

נוהג,  כמנהגו  אזור  בינתיים  אבל  בכך.  ולרצות 

שבתוך  השבטים  ובין  המדינות  בין   – והמלחמות 

כל אחת מהן – נמשכות ואפילו מתעצמות. סוריה 

מבוססת בקרבות אינסופיים, דאע"ש מוסיף שמן 

למדורה, ואיראן משסה את כולם אלו באלו. 

לשקט,  הפחות  ולכל  לשלום  השאיפה  ואולי 

תצמח  לא  הישועה  אולי  כיוון?  לשנות  צריכה 

מניסיון להצעיד את המזרח התיכון קדימה, אלא 

דווקא להחזיר אותו לאחור, לימי השקט של פעם?

 השקט במזרח התיכון בדרך הטבע לא יבוא מארה"ב, לא רוסיה

 ובוודאי לא מדינת ישראל, וגם לא אביב סורי או סעודי – אלא

 חזרה לחלוקה הוותיקה של ֵעדוֹת * האם סעודיה המשנה כיוון

, או איראן המושכת בכל החוטים, ישתפו פעולה עם מהלך כזה?

 ומה צריכה ישראל לעשות כדי לקדם אותו? * לב מלכים ושרים •

 החוקר פנחס ענברי בשיחה עם "הפלס" 

ג' גרוס

מזרח תיכון 
חדש-ישן
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פנחס ענברי, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני 

ביטחון ומדינה, משוכנע שיש דרך. אפשר להפסיק את 

המלחמות ולאפשר לעמים השונים לחיות בשלווה זה 

לצד זה. בשיחה ל"הפלס" הוא מסביר מי הם הגורמים 

שבידיהם לחולל את השינוי, מהם החסמים, איך נראית 

המפה המזרח-תיכונית ה'מבולגנת' כיום, ואיך תיראה 

המפה החדשה בסופו של יום. 

@3 שלווה בלבנון, מהומה בסוריה
מלחמת האזרחים בסוריה נמשכת כשש שנים וחצי, 

עולה  ההרוסים  והאזורים  הפצועים  ההרוגים,  ומניין 

והדאגה  הלחימה  להפסקת  התקוות  מלבד  בהתמדה. 

לפליטים, העולם כבר מתכנן זמן רב את היום שאחרי. 

מה שברור הוא, שסוריה לא תחזור למה שהייתה.

עדות- שבנויות  מדינות  הן  ולבנון  איראן  "סוריה, 

היא  לבנון  ההפתעה,  "למרבה  ענברי.  מסביר  עדות", 

מדינה יציבה למדי, לעומת סוריה שממש לא. הסיבה 

לכך היא שבשלב מוקדם מאוד, עם כינונה של לבנון 

כמדינה, היא כבר נבנתה כמדינת עדות, על פי מפתח 

עדות ששיקף את המצב בלבנון בזמנו. מפתח העדות 

קבע את חלוקת הארץ ואת חלוקת התפקידים בחוקה. 

שמאזן  למרות  הישן  העדות  מפתח  נשמר  היום  עד 

העדות השתנה מאז, וזאת כי הוא בסיסה של היציבות 

במדינה.

לעומת זאת, בסוריה המצב היה הפוך: עדה אחת, 

נתנה  ולא  העדות  יתר  על  השתלטה  העלווית,  העדה 

מבני  לאחרים  לא  כולל  מהן,  אחת  לאף  פה  פתחון 

אותה עדה עצמה. העלווים איחדו את סוריה תחת הַפן 

 – נוצרי, אשורי או כורדי  - דרוזי,  ערביות, לפיו כולם 

העדות  כל  את  הכפיף  העלווי  השלטון  ערבים.  כולם 

אל  משפחת  של  נוראה  בדיקטטורה  הזאת,  למשמעת 

אסד. הרוב הסוני לא היה מוכן לקבל את זה לאורך כל 

והיו כמה מרידות, כולל מרידה כורדית גדולה  הדרך, 

מאוד - אך היא דוכאה. 

פן הערביות של  בין  בסוריה? מאבק  היה  כן  ומה 

אסד, לבין פן האסלאם של התנועות האסלאמית. בשני 

המקרים לא היה מקום לכל עדה בפני עצמה, והתנהל 

מאבק איתנים של השלטת האידיאולוגיות והדעות של 

העדה השולטת על כל האחרות. למעשה איש לא חשב 

הקרובה  הדוגמה  בלבנון,  כמו  פתרון  בסוריה  לבצע 

והמוצלחת להתנהלות נכונה. מה שהיה שם בפועל היה 

איחוד  הערביות.  פן  תחת  כולן  העדות  לאיחוד  ניסיון 

כזה הוא מלאכותי לחלוטין, והמלחמות הבין עדתיות 

בסוריה יעידו. האפשרות היחידה לכפות את האחדות 

 - משותף  אויב  במציאת  הייתה  הזאת  המלאכותית 

ישראל".

על  מאותת  בסעודיה,  לאחרונה  שקורה  מה  האם   

כיוון שונה? 

פן  במדיניות  סעודיה  דגלה  שנים  "במשך 

ובשום  מוסלמים,  להיות  הערבים  כל  על  אסלאמית: 

הרמטכ"ל של צבא ארה"ב, האלוף מוחמד בגרי, מבקר בכירים צבאיים איראנים, במחוז הצפוני של חאלב,
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אופן לא להתחבר לדתות או לעדות אחרות", מסביר 

בן  מוחמד  היום,  של  החדשה  "בסעודיה  ענברי. 

סלמאן שם בצד את כל האידיאולוגיות האסלאמיות; 

סלמאן,  בן  של  לדידו  סעודיה,  של  החדש  האינטרס 

הוא לכונן מזרח תיכון הבנוי על עדות ולא על עולם 

מדובר  הראשון  בשלב  כלפיו.  סכנה  המהווה   – ערבי 

בפירוק  כך  ואחר  עדתיות,  למדינות  סוריה  בפירוק 

איראן המתאחדת תחת הפן ערביות ומחרחרת ריב בכל 

האזור, ומהווה סכנה עבור סעודיה. 

מכוונת  זאת,  לעומת  באזור  האיראנית  המדיניות 

בפיקחות  ונעשית  מעמדה,  ועל  כוחה  על  לשמירה 

רבה. איראן תומכת בכולם: גם בפן ערביות, וגם בפן 

של  בכורדים  גם  באסד,  גם  בחמאס,  גם  אסלאמיות, 

סוריה וגם בכורדים של טורקיה. היא מאחדת את כל 

העולם הערבי נגד ישראל, וכל זאת כדי שכולם יריבו 

המלחמות  בשל  יתחלש  הערבי  העולם  זה,  עם  זה 

המרובות, ומעמדה של איראן יתחזק עוד יותר". 

 סיוע מוגבל, התערבות מסויגת
 מה המקום של רוסיה מול סעודיה?

ומכוונת  חכמה  היא  רוסיה  של  החוץ  "מדיניות 

 – בריתה  לבעלות  עוזרת  רוסיה  אחד  מצד  מטרה. 

איראן ואסד, ובכך מעבירה מסר למזרח התיכון כולו 

לידידינו.  נאמנים  אנחנו  אובמה;  כמו  לא  אנחנו   –

למצרים  וגרם  הדרוש  הרושם  את  עשה  אכן  המסר 

דיאלוג.  עמה  וליצור  לרוסיה  להתקרב  ולסעודיה 

ובאיראן,  באסד  תומכת  שרוסיה  למרות  שני,  מצד 

אינה  בכך שהיא  זאת  רואים  גבולות.  להם  היא שמה 

מוכנה לסייע לאיראן להקים את הקשת השיעית; היא 

ומקיימת  האיראנים,  את  שעוצרים  לכורדים  מסייעת 

קשרים גם עם הכורדים הסורים ומונעת מהם, למרות 

הקשר ההיסטורי הקדום שיש להם עם איראן, להמשיך 

ולהיות חלק מהקשת השיעית. 

באופן כללי ברור לרוסיה שאיראן זקוקה לה – והיא 

אינה זקוקה לאיראן. היא אמנם מתייחסת אליה כבעלת 

ברית, אבל לעולם לא תיתן לה להיות מעצמה עולמית 

ולהשתוות אליה. הוא הדבר עם אסד: בשלב זה הוא 

מעוניין להחזיר לעצמו את השליטה בכל שטחי סוריה 

כפי שהיה לו בעבר, אך הרוסים אומרים ברורות: 'לא 

תודה. עזרנו לך להחזיק מעמד, סייענו לך לשמור על 

חבל העלווים, וכעת תישאר על מקומך. לא נעזור לך 

לשלוט מחדש על סוריה כולה'. 

זהו הקו שנוקטת רוסיה גם כלפי איראן וגם כלפי 

בכך  ולישראל,  לסעודים  שותפה  רוסיה  בכך  אסד; 

שלא תאפשר השתלטות והתרחבות של מי מהגורמים 

על האזור. לסיכומו של דבר, רוסיה, כמעצמה אזורית 

ושל  השונות  העדות  של  יותר  טובה  הבנה  בעלת 

היחסים ביניהן, היא בעד פילוג סוריה". 

 מה דעת האו"ם בעניין?

עונה  בסוריה",  רלוונטי  אינו  לחלוטין  "האו"ם 

ענברי. "רוסיה מטילה וטו על כל החלטה. מלבד זאת 

ישנו שליח מטעם האו"ם - דה מיסטורה – אך אין לו 

כלל השפעה, ומעורבותו באזור פוחתת יותר ויותר". 

 האם דאע"ש נחלש לאחרונה, או להפך?

"זהו תהליך נוסף המתרחש במזרח התיכון, ומלמד 

גם הוא על מעורבותה של רוסיה – בתיאום מסוים עם 

סעודיה. בעוד מדברים על כך שדאע"ש הובס, איבד 

את שטחי הטריטוריה הגדולים ונותר במקום מצומצם 

בלבד, רואים פתאום שיש ללוחמי דאע"ש נשק חדש, 

להתבסס  לאיראן  מאפשר  שאינו  באופן  פועלים  והם 

להם  מסופק  החדיש  שהנשק  לנחש  אפשר  בסוריה. 

שר החוץ של איראן, מוחמד ג'ואד זריף, בוועידה לביטחון טהראן בטהראן
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המלחמה  גם  הלא  רוסיה.  בהסכמת  סעודיה  ידי  על 

את  לקעקע  נועדה  לא  בדאע"ש  רוסיה  שלחמה 

הגיבו  הרוסים  גבולות.  לו  לשים  אלא  לגמרי,  הארגון 

בחומרה כשדאע"ש הפילו מטוס רוסי, ולמרות אימון 

רוסיה   – הרוסים  והמוסלמים  הצ'צ'נים  הטרוריסטים 

לא פעלה לסלק אותם לגמרי, אלא להציב להם גבולות 

ובעיקר לשמור על בעלות בריתה". 

מבחינת  כן,  אם  לגיטימי,  ארגון  הוא  דאע"ש   

רוסיה? 

אלא   – לגיטימית  הכרה  לכך  לקרוא  אפשר  "אי 

להם  לתת  בלי  במציאות,  הכרה  הוק',  'אד  הסכמה 

כמו  להילחם בהם מלחמת חורמה,  בלי  גושפנקא אך 

אך  לגיטימי,  כגורם  בחמאס  מכירה  אינה  שישראל 

בהחלט יש ביניהם דו שיח. אמנם אין עדיין דו שיח בין 

כגורם  בדאע"ש  מכירים  הרוסים  אך  לדאע"ש,  רוסיה 

הגבלת  למשל  כמו  רוסיים,  אינטרסים  לשרת  שיכול 

ישתפו  הם  עוד  כל  בסוריה.  איראן  של  התפשטותה 

פעולה או לא יפריעו לאינטרסים הרוסים, הם יישארו 

על מקומם ולא יילחמו בהם, אך ברור להם שכל חריגה 

מקו זה תעלה להם ביוקר". 

חזרה לגבולות הידועים
 האם הכוונה היא שהמזרח התיכון יתחלק מחדש 

לעדות, והחלוקה למדינות תבוטל?

"שינוי המגמה הוא חלק מתהליך של תכנון חדש 

ערביות  פן  עם  להתמודד  במקום  התיכון.  למזרח 

מלאכותית  אחדות  וליצור  אסלאמיות,  פן  באמצעות 

שמעודדת מלחמות ארוכות שנים, השאיפה היא לפרק 

את מדינות ערב לעדות ולדתות, שיקימו מדינות חדשות 

משל עצמן". 

 בידי מי המפתח להתחיל את התהליך כולו? 

להגיע  צריכות  הברית  וארצות  רוסיה  "ראשית, 

למסקנה שהן מסכימות לתכנית. הן סעודיה והן ישראל 

יכולות להתחיל להניע את התהליכים, אך ברור שעדיף 

למרות שהיא  סעודיה,  עם  יחד  בכך  תתערב  שישראל 

אינטרס  יש  לסעודים  גם  אחרים.  בדברים  מתעניינת 

מובהק בכך: העם בסעודיה פוחד מאיראן. דעת הקהל 

עמו  משתפים  הם  סלמאן,  בן  של  במדיניותו  תומכת 

פעולה, ואף ראינו זאת לאחרונה כשעצר כמה נסיכים 

הייתה  לא  חובותיהם;  את  שישלמו  עד  השפעה  רבי 

נכנעו  דבר  של  בסופו  והם  העם,  מצד  לכך  התנגדות 

ושילמו".

 והיכן ארצות הברית בתמונה? 

"אמריקה אכן התרחקה מהמתרחש באזור. טראמפ 

ההגמוניה  את  להחזיר  מעוניין  שהוא  אומר  אמנם 

של  האינטרסים  מעשים.  עושה  אינו  אך  האמריקנית, 

ארה"ב באזור הם בטורקיה, בנמל התעופה אינצ'רליק 

המהווה בסיס אמריקני, וכן בנפט של מדינות המפרץ. 

לא  בוודאי  והיא  עבורה,  משמעות  חסרת  היא  סוריה 

ארה"ב,  מבחינת  בפועל.  בה  להילחם  חיילים  תשלח 

רוסיה יכולה להמשיך ולהיות הגורם המוביל באזור.

הערבי.  העולם  בהבנת  גדולה  בעיה  לארה"ב  יש 

וכשמדברים על ארה"ב, מדובר בכמה גורמים בארה"ב 

הקשורים למדיניות החוץ: מחלקת המדינה, הבית הלבן 

וה-CIA. משרד החוץ האמריקני סובר שיש לשמור על 

המסגרת של מדינות ערב ולא לפלג אותן. למשל, כאשר 

ממשלת בגדד השיעית נלחמה בכורדים, משרד החוץ 

האמריקני היה עם בגדד אפילו שאלו שיעים, ולמרות 

שהכורדים היו תמיד ידידי ארצות הברית.

הערבי  העולם  לחלוקת  מתנגדת  המדינה  מחלקת 

 - מבחינתה  פעולה.  עמה  תשתף  לא  והיא  לקנטונים, 

שסוריה תחזור לקדמותה. טראמפ והבית הלבן לעומת 

אינו  הנושא  אך  סוריה,  את  לפלג  מבינים שנחוץ  זאת 

חשוב מספיק עבורו כדי לריב עליו עם מחלקת המדינה. 

בנושא של ירושלים למשל, טראמפ דווקא פעל בניגוד 

לדעתם, אך לא בכל מקרה יעשה כך". 

 מה החלום למזרח התיכון החדש? איך הוא צפוי 

להיראות בסופו של התהליך?

ויש  "השאיפה היא שכל עדה תתכנס בגבולותיה, 

ניסו ליישב  להן גבולות, למרות שהשליטים הערביים 

ידועים:  הגבולות  ערביים.  שאינם  באזורים  ערבים 

בסוריה,  וגם  בעיראק  גם  כורדיסטן  נראית  איך  ידוע 

היכן  ידוע  סוריה,  בדרום  הדרוזים  נמצאים  היכן  ידוע 

נמצאים השיעים בדרום איראן והסונים באמצע איראן. 

ברגע שהגבולות ידועים, מה שצריך הוא מהלך פשוט 

עם הטכנולוגיות הלווייניות המתקדמות: יש להתבונן 

בתצלומי אוויר, לסמן היכן יושבת כל עדה וכך לסמן 

מבטיחה שלא  אינה  כזו  ברור שחלוקה  הגבולות.  את 

תתכנס  עדה  כל  דבר  של  בסופו  אך  מריבות,  יהיו 

בגבולותיה ויהיה מזרח תיכון חדש באמת: ההגמוניה 

הערבית או המוסלמית תישבר. ומה שנוגע אלינו הוא 

לגיטימי;  מעמד  יש  לישראל  גם  כזה  תיכון  שבמזרח 

זאת בשונה מעולם מוסלמי או ערבי, שבו אין לישראל 

מעמד לגיטימי".

חלום עם תצלומי אוויר
ביוזמה  לתפוס  צריכה  ישראל  מדינת  חלק  איזה   

כזאת? 

ברור שעל ישראל לתפוס את ההזדמנות בשתי ידיים 

ולא להחמיץ אותה. עד כה ישראל יכלה לעזור לעדות 

לאסד  המתנגדים  לעלווים  לדרוזים,  לעזור  השונות, 

ונמצאים מחוץ לגבולות סוריה, ועוד – אך לא עשתה 

ומתאחדים  חוזרים  הם  עכשיו  ולכן  בנידון,  דבר  שום 

סביב הפן הערבי שהוא התנגדות לישראל". 

 לאיזה סוג סיוע הכוונה? 

כלכלי  סיוע  כל  קודם  היא  הנדרשת  "העזרה 

בשום  נדרש.  אם  צבאי,  סיוע  כך  ואחר  והומניטרי, 

שר החוץ האיראני ושר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך שיחותיהם במוסקבה
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אופן אין להתערב במלחמות באופן מעשי וללחום את 

לבנון  ממלחמת  הלקח  זהו  אחרים;  של  מלחמותיהם 

הראשונה, אז ישראל לא רק תמכה בנוצרים אלא לחמה 

למצוא  יש  בגב'.  סכין  'תקעו  עד שהם  את מלחמתם, 

את האיזון בין סיוע לידידים והתערבות בנעשה במזרח 

התיכון, שהוא המקום בו אנו חיים, לבין התערבות יתר 

- שהיא שגיאה מדרגה ראשונה". 

 מה יגיבו העדות השונות על התכנית? איך יקבלו 

אותה?

"רוב העדות יסכימו לתכנית ויקבלו אותה בזרועות 

פתוחות. יש כמה בעיות ספציפיות, כמו למשל בעיית 

מרוכזים  אינם  מלבנון,  שבשונה  שבסוריה,  הנוצרים 

באזור אחד אלא מפוזרים באזורים שונים. מלבד זאת 

כל  נהרס  שם  במהלולא,  גדולה  מכה  קיבלו  גם  הם 

האזור, שהיה יפה ובעל אתרים היסטוריים.

לעבור  החייבים  הדרוזים,  של  היא  נוספת  בעיה 

שינוי תודעתי. על פי הדת הדרוזית הם חייבים להשתלב 

במדינה שבה הם נמצאים, ולא לשאוף לעצמאות. כרגע 

סוריה אחת, הדרוזים בסוריה הולכים עם  יש  עוד  כל 

אסד, אבל ברגע שתהיה החלטה בין לאומית, כלומר 

את  לפרק  יסכימו  סעודיה  עם  יחד  המעצמות  שתי 

סוריה ולחלק אותה לעדות - לא תהיה להם עוד מדינה 

להשתלב בה, והם יצטרכו להחליט מה הם עושים ואם 

הם משתלבים בתכנית או לא.

בוודאי,  ישתפו פעולה: העלווים  כל שאר העדות 

שסביר  מה   – עליהם  להגן  תישאר  שרוסיה  בתנאי 

שתעשה משום שיש לה שם בסיסים. הכורדים גם כן 

ישמחו, וכבר כעת שמו הרשמי של חבל הארץ שלהם 

הוא רוז'אווה – מערב כורדיסטן ולא צפון סוריה".

 לדבריך, מדובר בשטחי סוריה ועיראק לשעבר. יש 

עוד אזורים שיצטרפו לחלוקה המחודשת?

"המזרח התיכון כולו יושפע מבחינה אידיאולוגית, 

עם  מאוד.  ייחלשו  האסלאמיות  ופן  הערביות  כשפן 

לא  ירדן  בפועל:  תתפלגנה  המדינות  כל  לא  זאת, 

תתפלג, מכיוון שהיא מדינה הומוגנית בה כולם סונים, 

שבטים בדואים, ואין שם בעיה של עדות. יש שם אמנם 

יוצרים  ואלו  לירדן,  שהיגרו  ועיראקים  סורים  מיליוני 

בעיה אחרת, אך היא לא תתפלג. גם מצרים אינה צפויה 

להתפלג. 

לעומת זאת, איראן שהיא מדינת עדות, ואף טורקיה 

של  שינויים  יעברו   – למדינה  שואפים  הכורדים  שבה 

והדבר עשוי  כורדי,  הוא  ממש. שליש מהעם הטורקי 

להשפיע מאוד על המדינה".

איראן לאיראנים!
ההתקוממות העממית החדשה באיראן, שעדיין לא 

ברור אם היא התקוממות של ממש או אפיזודה חולפת, 

כבר מתחילה לרמוז על תהליכים לאומניים אפשריים 

שעשויים להתרחש באיראן. 

בהחלט  עלולה  באיראן  האחרונה  "ההתקוממות 

יהיו  דבר  של  שבסופו  לכך  ולגרום  יותר,  להתפתח 

בינתיים  היום.  של  באיראן  לכת  מרחיקי  שינויים 

ההתקוממות מוזרה למדי, משום שהעם הפרסי מפגין 

לבדו, ואילו המיעוטים - הכורדים, האזרים, הפלוצ'ים 

באירועים  מתבוננים  בשקט,  יושבים   – והאפגנים 

ומשתתפים רק בשוליהם. הם 'אינם מכניסים את הרגל 

בעיניי,  מוזר  זה  להיכוות.  לא  נזהרים  החמים';  למים 

יתמידו  הפרסים  ואם  זמן,  של  שאלה  כנראה  זו  אבל 

וימשיכו במחאות יצטרפו גם המיעוטים".

מה סיבת ההתקוממות? מה הם רוצים להשיג? 

"הם רוצים לנער מעל גבם את האייתולות. גם כאן 

כמו במקרים דומים, הגורם הכלכלי היה זה שדחף את 

להחלפת  דרישות  עמו  סוחף  הוא  אך  ההתקוממות, 

השלטון. העם הפרסי מתנגד לפיתוח הקשת השיעית, 

האזורית,  ולהשתלטות  האימפריאליים  לחלומות 

כספים  מזרימה  האייתולות  שממשלת  לכך  ומתנגד 

למטרות אלו במקום לעם האיראני עצמו. טענה זו אינה 

חדשה; גם באביב האיראני שקדם לאביב הערבי הניפו 

המפגינים סיסמאות של 'איראן באיראן ולא בגולן'.

 האם זה כולל השבתת תכנית הגרעין?

"לא ולא. הגרעין נותן להם כבוד לאומי, והם אינם 

מודעים למחיר שאיראן כמדינה משלמת בגלל התכנית. 

מה שהם רוצים הוא מיקוד הכספים בחברה האיראנית 

ופיתוח הכלכלה. 

על  או  השלטון  הפלת  על  מדובר  לא  זה  בשלב 

חלוקת איראן, והמיעוטים אינם מרגישים חלק מהעניין. 

ובכל זאת, המפתח נמצא אצל הכורדים: מדינה כורדית 

באיראן  שהכורדים  לכך  תגרום  בעיראק  או  בסוריה 

יתעוררו וידרשו עצמאות, ובעקבותיהם גם המיעוטים 

עדיין  מוקדם  לעצמם.  שטח  הם  גם  שירצו  האחרים 

אפשר  אך  זאת,  בעקבות  להתרחש  עשוי  מה  לדעת 

כוחות,  לפלג  לא  למיעוטים  יציעו  שהפרסים  להניח 

אלא להפך: לאחד כוחות למען שינוי המשטר למשטר 

חדש, שייתן להם ביטוי גם כן, וכך יוכלו להרגיש טוב 

גם בתוך איראן מאוחדת.

מה שמעניין הוא שלא רק הכורדים יכולים להניע 

לכך.  חיצוני  סיוע  שיהיה  בהחלט  וייתכן  כזה,  מהלך 

סעודיה המשתנה מעוניינת בפילוגה של סוריה, ועיניה 

פקוחות על המתרחש באיראן. ניתן להניח שאם סעודיה 

תגלה הזדמנות מתאימה, היא תיצור קשר עם המיעוטים 

שבאיראן, תשקיע בהם את הכספים הדרושים – ויש לה 

אותם בשפע, למרות הקשיים אליהם נקלעה – ותעורר 

את המיעוטים לדרוש עצמאות".

ובמזרח התיכון החדש – האם גם הפלשתינים יזכו 

למדינה? 

החדשים,  למהלכים  קשורים  אינם  "הפלשתינים 

שתומך  מי  הערבי.  בעולם  תומכים  כלל  להם  ואין 

מסיבות  וזה  אירופה,  מערב  מדינות  הם  בעיקר  בהם 

הקשורות להיסטוריה העתיקה של הנצרות והיהודים. 

ביטוי  לידי  בא  והדבר  בהם,  תומך  השלישי  העולם 

באו"ם, שהוא מזמן אינו ארגון עולמי אלא ארגון של 

העברת  על  בהכרזה  זאת  ראינו  שלישי.  עולם  מדינות 

השגרירות לירושלים: מדינות ערב לא יצאו במחאות 

לטיעונים  בנימוס  הקשיבו  ערב  ושליטי  משמעותיות, 

הערבית,  הליגה  של  השונות  בוועידות  הפלשתינים 

אבל לא עשו מאומה. הפגנות של ממש היו רק בירדן 

ובטורקיה; הן גם אלו שטוענות שהבעיה הפלשתינית 

של  ההסדר  כולו.  העולם  של  המרכזית  הבעיה  היא 

ירושלים הטריד במיוחד את אבו מאזן ואת עבדאללה 

מלך ירדן, משום שהבינו שישראל יצרה קשר ישיר עם 

יהווה  שהדבר  חוששים  והם  עליהם,  ודילגה  סעודיה 

תקדים לכל הסדר אזורי נוסף, הסדרת ענייני ירושלים 

וזכות השיבה. 

לכלי  לשעבר  הירדני  החוץ  שר  אמר  השבוע 

תקשורת ערבי, כי 'לירדן אין ידידים'. אפשר לומר את 

אותו משפט על הפלשתינים: אבו מאזן זכה ליחס לבבי 

מאוד ממקרון בביקורו בצרפת, אך בפועל מקרון אינו 

מוכן לעשות למענו דבר, ואף לא לקדם את הוועידה 

בתפקיד,  קודמו  הולנד,  שפרנסואה  הבינלאומית 

הפלשתינים  כיום  כאלו.  שתיים  ערך  ואף  לקדם  החל 

מבודדים – הם בעיקר בודדו את עצמם – ועליהם להבין 

באו"ם  תמיכה  להם  שיש  מכך  מסתנוורים  הם  זאת. 

ורוצים להאמין שהעולם אתם, אך עליהם להבין שהם 

כלשהם,  מדיניים  הישגים  רוצים  הם  ואם  מבודדים, 

עליהם להידבר עם ישראל בתנאיה של ישראל".

תן סמוך לטירת צבי. צילום: אביחי רן


