
 

 

 רוץ לגרעיןעל קו הזינוק במ "סערה מכרעת": המזרח התיכון
 שרית זהבי: מאת

 

ב חותרת לחתימת הסכם בין המעצמות לאיראן שיותיר את "בעוד ארה

סערה "האחרונה מדינת סף גרעינית מכריזות מדינות ערב על מבצע 

מה הקשר בין המלחמה בתימן לבין סוגיית הגרעין . בתימן" מכרעת

 ?להשפיע על ישראלהאיראני ואיך כל זה עשוי 

מלחמות האזרחים המתנהלות עלינו להרחיק דווקא ל, על מנת לענות על השאלות האלו

שנשבו  "האביב הערבי"החלה כחלק מרוחות בסוריה  אזרחיםהמלחמת : ראקעיבסוריה וב

רוחות של שאיפה , (ירדן וישראל, לבנון, כינוי לאזור הכולל את סוריה) "שאם"תוניס למ

אולם . השנים האחרונות 04-חת המשטרים הדיקטטוריים ששלטו באזור בלדמוקרטיה והד

ה במשטר ואשר ,איראן. מהר מאוד נותרו הכוחות הדמוקרטיים בסוריה לבדם במערכה

מאוחר יותר נשלחו אף , שלחה את כוחות חזבאללה להציל את ראשו, אסד בעל ברית

גנרלים איראניים ממשמרות המהפכה לאזור וסוריה שקעה במלחמת אזרחים עקובה מדם 

ב שהבטיחה שתתערב צבאית אם אסד יעשה שימוש בנשק "ארה, מהצד השני. ללא הכרעה

הנשק הכימי נאלצו לחפש פטרון אחר שייתן להם נפגעי . לא קיימה את הבטחתה, כימי

כך . שנים רבות בידי המשטר ושדוכאלאחר גם תקווה וישיב להם את הכבוד , מלבד כסף

נפלו ארגוני המורדים בסוריה כפרי בשל בידי מגוון ארגונים אסלאמיים קיצוניים שהפכו 

ט העצוב בסר, כך למשל. את השיח של המהפכה בסוריה משיח של חופש לשיח דתי

ניכר הייאוש  3402שצולם בקרב המורדים הסורים בשנת , "חלב –רשימות מן החשכה "

והבהיר כי  "אלקאעדה"המזוהים עם  םאחד מהם התראיין למצלמה כשברקע דגלי, בפניהם

אולם בסופו של דבר הצטרף , ולפני המלחמה מכר לבני נשים, הוא מעולם לא היה דתי

 .כי הרגיש כי הוא היחיד שאכפת לולארגון בעל נטיות אסלאמיות 

שלטון אסד : המורכבות הדמוגרפיתעל מנת להבין את השיח הדתי באזור חשוב להכיר את 

בו , (כמעצמה שיעית)בהובלת איראן הינו חבר טבעי בציר ולכן , שיעהזרם ששויך ל, הינו עלוי

זאת . (ון ובמרכזהמי שצמח מתוך האוכלוסייה השיעית בדרום לבנ)חבר גם חזבאללה בלבנון 

, הינה סונית, מליון איש 33-שמנתה ערב מלחמת האזרחים כ, בעוד רוב האוכלוסייה בסוריה

שחוזרת למאה  ,בין השיעים לסוניםהיריבות . העולם המוסלמישל לרוב המוחלט בדומה 

ל המחלוקת בשאלה מי יירש בש, ה הדת לשני הזרמיםהראשונה של האסלאם עת התפלג

, הועתה חוזרת לקדמת הבמהמוסלמית ה מחיר דמים לאורך ההיסטוריה גבת, את הנביא

שרואה בשיעים , ש"בתוך המציאות הזו התפתח דאע. הגם שמעולם לא נעלמה לחלוטין

דהיינו מדינות ערב  –" הסוטים"הכופרים הראשונים בהם יש לטפל ואחריהם בסונים 

וכל מי שאינו הולך בדרכו של , המתונות

ששואף לחזור לימי , קיצוניסלפי ההאסלאם ה

הן במרחב , מוחמד בכלל היבטי החייםהנביא 

 .הציבורי והן במרחב הפרטי

ש התפלג מתוך סניף אלקאעדה "ארגון דאע

גם מדינה זו סובלת ממורכבות עדתית . בעיראק

, כך. שהקשתה על גיבוש זהות לאומית אחת
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צדאם חוסיין שהיה 

שנה ברוב  04-שלט במשך כ( 53%-כ) במדינהמשמעותי הסוני המיעוט נמנה על ה

ב התהפך הגלגל וראש הממשלה השיעי "לאחר נפילת צדאם על ידי ארה. השיעי

מתוך התסכול של הסונים שהתרגלו  .דיכא את המיעוט הסוני, שהומלך על ידי ממשל בוש

צמחה , של צדאם' לאחר פיזור מפלגת הבעת כלבעוגה ונותרו חסרי  החלק הארילקבל את 

 . ש"ארגון דאע -באלקאעדה וביורשו  התמיכה

 

 פתחה את הדלת להתערבות איראנית, ש"החלטת אובאמה להקים קואליציה נגד דאע

המדינות הסוניות שנרתמו לסייע במלחמה העולמית נגד הארגון . בעיראקגם  מאסיבית

-הצפון קצהו – שמתחזק נוכח מערכה זו "סהר שיעי"מצאו את עצמן מתמודדות עם , הקיצוני

 עבור דרך סוריה ועיראק, בשנים האחרונות מעמדוחזבאללה חיזק את בה  ,בלבנון מערבי

. ש"מובילות את המלחמה נגד דאע ,ציות איראניות או מטעם איראןישם מיל – במרכזוש

, בה המיעוט השיעי, בחרייןב, ראשית –במפרץ הפרסי  "השיעי הסהר"קצהו הדרומי של 

בה  ,תימןבשנית ו; ניסה לבצע הפיכה נגד השלטון הסוני ,שוב בסיוע חזבאללה ואיראן

, אם כן .עבור הסעודים היתה הקש האחרוןזו . ים נתמכים על ידי איראן'המורדים החות

ש ולמעשה "איראן תפסה טרמפ על הקואליציה שהקים הממשל האמריקני נגד דאע

הבינו  הסוניות המדינות הערביות. מנצלת אותה כדי לבסס את אחיזתה במזרח התיכון

 .פ ביניהן מעל הראש של האמריקנים"את זה ולכן נחלצו לייצר מנגנון תאום ושת

 24%-הם מהווים כ, ים הם זרם בשיעה שקיים אך ורק בתימן'החות -נשוב לתימן 

ששלט במדינה , של הנשיא עלי עבדאללה צלאח, 3400-במאוכלוסיית המדינה ומאז הדחתו 

בחודש האחרון . בסיוע אקטיבי של איראן ,כאמור, ט על תימןהם מנסים להשתל ,שנה 24-כ

הם נחלו הצלחות משמעותיות כשכבשו את הבירה צנעא והודיעו כי הם למעשה שולטים 

ששולטת למעשה על  ,לעיר עדן, במהלך השבוע האחרוןים 'התקרבותם של החות. במדינה

לראשונה מאז . התערבהביאה את הסעודים ל ,הדרך מהאוקיינוס ההודי אל הים התיכון

יצאה בשורה , עת התאחדו מדינות ערב נגד ישראל, השישים של המאה הקודמתשנות 

מכינוס הליגה הערבית בהכריזה על הקמת כוח ערבי משותף להתמודדות עם האתגרים 

כבר  ,שלא המתינה להחלטות הרשמיות ,במקביל סעודיה. ןהביטחוניים העומדים בפניה

 . ים בתימן'נגד הכוחות החות" רה מכרעתסע"צבאי הפתחה במבצע 

שיעי הושגה כפי הנראה -האיראנינגד האיום , סוניתהההסכמה על הקמת הקואליציה 

בין ', בסדרת פגישות שנערכו לפני כחודש בריאצ

למנהיגים נוספים בעולם , אןהמלך הסעודי החדש סלמ

סיסי נשיא -אועבדאללה מלך ירדן  ,ביניהם, הסוני

עניין מובן מאליו נוכח  שיתוף פעולה זה אינו. מצרים

בין ומאבקי הכוח הפוליטיים  םניגודי האינטרסי

 ,כך. במשך העשורים האחרונים המנהיגים הערבים

-אולוגיה פאןידיבה כיהן משטר חילוני בעל א ,מצרים

התחרו  ,סלפית-אסלאמית אידיאולוגיהשבטי שמיישם  ערבית וסעודיה בה מתקיים משטר

סבו של המלך עבדאללה קיבל -אב, בירדן. במשך שנים על ההגמוניה בליגה הערבית

מהבריטים את עמאן והקים את הממלכה הירדנית כפיצוי מהאימפריה הבריטית לאחר 

ובמזרח . שגורש בראשית המאה הקודמת ממכה והפסיד את חצי האי ערב לבית סעוד

 . נשכחיםחשבונות ישנים לא , התיכון



 

בתקשורת הערבית 

ועיקר הפרסומים  האיראניהנושא הוצנע בחודש שעבר ' בריאצ שדיווחה על סדרת הפגישות

וסעודיה גובלות בשטחים בהם שולט ירדן  ,שכן .ש"עסקו בשיתוף פעולה ערבי נגד דאע

באופן שמאיים על , ןאסלאם קיצוני לשטחוסובלות מחדירת גורמי , בעיראק ובסוריהש "דאע

לנקום על השריפה האכזרית של הטייס הירדני לצד הצורך , זאת .ציבות המשטרים שםי

ש בלוב ועריפת "התפשטות דאע מתמודדת עםואילו מצרים ; ש"הירדני שנפל בשבי דאע

שם , לצד חדירה של הארגון לשטח מצרים בחצי האי סיני, ראשים של אזרחים מצרים שם

המנהיגים הערבים . ש"לדאעאמונים כבר נשבע  "בית אלמקדס אנצאר"אסלאמי בשם ארגון 

גונים אולם מגישה סיוע לאר ,ש ביד אחת"כדי לוודא שזו לא נאבקת בדאע' נסעו לריאצ

מצרים וירדן  בתמורה הציעו .בשיעים בעיראק םבמלחמתיה יביד השנ ,אסלאמיים קיצוניים

 –אם כן . בתימןבאחיזה האיראנית א שלהן במאבק "את חייליהן שלהן ואת חה לסעודיה

 , סעודיה: ב במזרח התיכון"נראה כי הידידות המסורתיות של ארה

 

שיעית ונגד -נגד ההתפשטות האיראנית: נאבקות כעת בשתי חזיתות, מצרים וירדן

-ורואה אותם כלא שלהןהסונים שמאיים על המשטרים  -ארגון סוני קיצוני  – ש"דאע

  .לגיטימיים

הגיעו ' שעלו לרגל לריאצהמנהיגים הערבים  ,למרות ההבדלים בסדרי העדיפויות

הכוח הצבאי עליו הוכרז בחודש שעבר כי יוקם על מנת להתמודד עם האיום של  :להסכם

כפי  ,המנהיגים הערבים הבינו. מתמודד בראש ובראשונה עם האיום האיראני ,ש"דאע

מי שאוכל את אחיך לארוחת צהריים "כי  ,שר ההסברה הירדני לשעבר היטב שניסח זאת

והחליטו להיאבק בנחישות ( 3402פברואר , "אלשרק אלאוסט)"" יאכל אותך לארוחת הערב

הפתגם הזה אינו פרי הפראנויות של . בניסיונות ההשתלטות של איראן על המזרח התיכון

בידי עיראק מספר מקרי טבח של סונים בבחודשים האחרונים התרחשו  .המנהיגים הערבים

כך . הושבו לשליטת הממשלה העיראקיתש ו"שוחררו מדאעבאזורים ש, המליציות השיעיות

עתה נותרה פתוחה . שגובה מחיר מהסונים, של איראןעיראק אזור השפעה מזרח נוצר ב

המתהווה מבלי להפסיד  "הסהר השיעי"מגרו המנהיגים הסונים את כיצד י, השאלה

נלחם במליציות השיעיות מצדו ש? ש"את דאעבלי לחזק מ, כלומר – חזית השנייהב

 ,ב"וקיבלו סיוע צבאי מארהבשבוע שעבר ביקשו המליציות שבאמצעות איראן אותן  .בעיראק

הטיב לנסח זאת שר . ש"כדי לסייע שם בקרבות נגד דאע ,תקיפה אווירית בתכריתשביצעה 

אן איר. אותנותכרית היא דוגמא מובהקת למה שמדאיג : "סעוד אל פיצל, החוץ הסעודי

  (.3402מרס , "שרק אלאוסטאל"[ )עיראק" ]בדרכה להניח את ידה על המדינה

 וסוגיית הגרעין" הסהר השיעי"

להגיע להסכם עם איראן באופן שיאפשר לה להיוותר מדינת סף חותר ממשל אובאמה 

 למעצמהמה שיביא בהכרח לזרימה של כסף . ויביא להסרת הסנקציות נגדה, גרעינית

, אם כן. את כל החזיתות נגד הסונים במזרח התיכון ה להמשיך וללבותהשיעית ויאפשר ל

כי , באמהגם מסר לאו ,מהווה בין היתר, ים בתימן'עיתוי המתקפה נגד החותניתן לומר כי 

תוך התעלמות ממדיניותה המסוכנת  ,לא ניתן להגיע להסכם עם איראן בסוגיית הגרעין

ב "כיצד מתבטאת ההנהגה האיראנית נגד ארה, י להיכנס לדיוןמבל, זאת. בזירות נוספות

 בבעלות בגידה ואף כהממשל האמריקני נתפסת כחולשה תנהגות ה .בשפה הפרסית

 



 

 

ממשל אובאמה נטש  בראיית הערבים .ב במזרח התיכון"הברית המסורתיות של ארה

 ? כל זהמה המשמעות של . לטובת איראןם אות

המצרים והירדנים , מטרידה את הסעודים ,ולמעשה הגרעין השיעי, סוגיית הגרעין האיראני

בעיתונות הסעודית התייחסו כמעט באהדה לנאומו . לא פחות משהיא מטרידה את ישראל

". על אפו וחמתו של ממשל אובאמה"נתניהו בקונגרס האמריקני ראש הממשלה של 

הרבה יותר , המפרץאנשי , תשרת את האינטרסים שלנו", נאמר שם ,"התנהגות נתניהו"

זירה 'היומון אלג" )הגרועים ביותר האמריקנים של אחד הנשיאים תפשיימההתנהגות הט

תואר אובאמה  ,עיתון סעודי היוצא לאור בלונדון, "אלשרק אלאוסט"ב(. 3402מרס , הסעודי

ב כלפי איראן יוצרת שותפות "לכאורה מדיניות ארה". מוביל את האזור לאסון ממשיש"כמי 

מה שעשוי לתרום למעמדה של ישראל , ם בין ישראל לבין המדינות הערביותאינטרסי

ב בעומדה על כך שלא ייחתם ההסכם עם "כמי שסיכנה את יחסיה עם ארה, באזור

ראן למדינת סף תיתן לגיטימציה ולטווח הארוך יותר הפיכתה של אי, אולם בפועל. איראן

 . במזרח התיכון גרעינירוץ למ

בבחינת הכרה "שיהיה , מהסכם רע עם איראןהגובר החשש הערבי  בעקבות, כך

בינלאומית בכיבוש האיראני במדינות האזור ומתן ברכה בינלאומית לחסות שנותנת 

ה שוב לכותרות בתקשורת תעל, (5403מרס , "אלשרק אלאוסט)"  "איראן לטרור

ובסעודיה עולה במצרים . נדרש גרעין ערבי למול הגרעין האיראניכי  האמירה, הערבית

 הכסף לכך לא חסר, לפחות בסעודיה .כבר שנים הרעיון של הקמת כורים גרעיניים

סעודיה תדרוש , חתם הסכם עם איראןיכי אם י לאחרונה הבהירהנסיך תרכי אל פיצל ו

בראשית מרץ כבר חתמו דווח כי  ,בפועל. לאפשר לה יכולת גרעינית באותה הרמה

 הסכמים דומים ועם דרום קוריאה  פ גרעיני"הסעודים על הסכם שת

 

כי הסכמים אף ייתכן  (.5403מרס , "אלקדס אלערבי")איחוד האמירויות  עם גםנחתמו 

מעוניין , האם באמת ממשל אובאמה, אם כן. דומים כבר נדונים גם בין סעודיה לפקיסטאן

 ?לחבית חומר נפץ גרעיני ,בהפיכת המזרח התיכון המדמם גם כך
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