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דבר העורך

קוראות וקוראים יקרים,

 

המלחמה שפרצה בפברואר 2022 בין רוסיה לאוקראינה מזכירה לרבים מאיתנו עידן שהאנושות קיוותה שכבר חלף. 

פלישה צבאית של מעצמה למדינה שכנה, איומים בשימוש בנשק בלתי קונבנציונלי, יריבות בין ברית נאט"ו והמערב 

למוסקבה ותומכיה והתגבשותם של גושים כלכליים אחרי שלושה עשורים של גלובלציה, הם בה בעת הד לתקופת 

המלחמה הקרה וסימן מדאיג לבאות. 

מבט רחב יותר מלמד כי הטרגדיה באוקראינה לא נולדה יש מאין, אלא הושפעה – לפחות בחלקה – משורת אירועים 

והתרחשויות אשר העצימו את אי-הוודאות וחוסר היציבות בעולם בשנים האחרונות. על אלו ניתן למנות את מגפת 

הקורונה, שהעולם ממשיך להתמודד עם השלכותיה; המתחים הגאופוליטיים שיוצרת היריבות המבעבעת בין ארה"ב 

לסין; המכה שספגה הכלכלה הגלובלית, שחולשותיה ופגמיה נחשפו לעיני כל בתקופת המגפה; משברי מזון ואנרגיה 

מתמשכים; ומשבר אקלים מחריף שנדחק כעת לשולי החדשות, אך נזקיו רק מתעצמים. כל אלה מכרסמים בסדר העולמי 

שנבנה לאחר תום המלחמה הקרה, והשפעתם המצטברת מערערת את הביטחון הבינלאומי והכלכלה הגלובלית וגורמת 

לשינויים משמעותיים גם באזורנו.

הנושאים הללו ורבים אחרים עומדים במוקד גיליון 11 של מגזין "הזירה", העוסק בחשיבותה הכלכלית והגאו-אסטרטגית 

הגדלה של יבשת אסיה ובמעורבותה הגוברת במזרח התיכון. הגיליון החדש מתמקד במדינות, ביריבויות, במסגרות 

רב-לאומיות ובסוגיות אשר צפויות להשפיע באופן גובר על זירת ההודו-פסיפי וכן על המזרח התיכון, כחלק מהדיון הרחב 

במה שזכה לכינוי "המאה האסייתית".  

למשימה נרתמו כותבים בכירים ומנוסים מישראל, ארה"ב, סין, יפן והודו, המציעים מבט רחב ומעמיק על התמורות 

העוברות על אסיה ועל האופן שבו מדינות היבשת מתמודדות עם אי-הוודאות והלחצים שמייצרת התחרות בין המעצמות. 

נושאים אלה הופכים רלוונטיים יותר מתמיד בימים אלה, ואנו מקווים שתמצאו עניין ותועלת בגיליון מיוחד זה. 

קריאה מהנה,

עודד רענן

עורך ראשי, "הזירה"
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"התקופה שתוארה כמעורבות ]בשיח משותף[ 
תהיה  השלטת  הפרדיגמה  לסיומה...  הגיעה 
מעתה תחרות". קורט קמפבל, המתאם לענייני 
אזור ההודו-פסיפי במועצה לביטחון לאומי של 
ארה״ב, לא יכול היה להיות ברור יותר – וכנראה 
בוטה יותר – בדבריו לגבי הכיוון אליו צועדים יחסי 
ארצו עם סין.1 הצהרתו במאי 2021 הדהדה את 
זה  בוושינגטון  השוררת  העמוקה  החשדנות 
הנושא  כנראה   – בייג'ינג  כלפי  ארוכה  תקופה 
דמוקרטים  אלה  בימים  מסכימים  היחיד שעליו 

ורפובליקאים.
 (engagement) ממעורבות  ההיפך  אבל 
ניכור  אלא  יריבות,  או  תחרות  איננה 
(estrangement). והניכור הזה בין וושינגטון 
ותקשורת  במגעים  שהתאפיין   – לבייג'ינג 
פגע   – האחרונות  השנים  בחמש  מינימליים 
בכלכלה  האמריקאיים  באינטרסים  מאוד 
בהגנת  הציבור,  בריאות  בענייני  העולמית, 

הסביבה ובניהול איומים ביטחוניים בינלאומיים 
ואזוריים בעתיד. ארה"ב עבדה בעבר עם סין 
על יותר ממאה סוגיות ונושאים, אך כיום קיים 

רק קשר מועט ביניהן.
אימוץ קו נוקשה כלפי סין הוא בחירה פוליטית 
אבל  אמריקאים.  פוליטיקאים  עבור  מתגמלת 
בלב  שתהיה  סין  כלפי  אסטרטגיה  לעצב  כדי 
קיימא,  ובת  קוהרנטית  בבד  ובד  הקונצנזוס, 
מעבר  להתקדם  חייב  בוושינגטון  הממסד 
חזון  ולאמץ  הסיני"  "האיום  של  לקריקטורות 
לבצע  צריכה  ארה"ב  יותר.  ושאפתני  פרגמטי 
את ההתאמה הזו ולפתח קונצנזוס חדש בנוגע 
החוץ  למדיניות  בנוגע  גם   – סין  עם  ליחסיה 
יותר – שיכול להכיל  האמריקאית במובן הרחב 
היריבה  עם  יחסים  של  חדש  בסוג  ולתמוך 

האסייתית.
מדיניות  גיבשה  טרם  אמנם  וושינגטון 
אך  סין,  מול  להתנהלות  ומנומקת  מפורטת 

לארה"ב אין אסטרטגיה להתמודדות עם סין – או רצון פוליטי 
לגבש אחת

הגישה השגויה של הממשל האמריקאי כלפי סין, שמתייחס ליריבות עמה כמשחק סכום אפס, אינה בת קיימא וצפויה להיכשל. במקומה, 
ארה"ב צריכה להגיע לקונצנזוס פוליטי מבית לגבי יחסה לסין, אשר אינו מפריז ברמת האיום ואינו שולל מראש שיתוף פעולה ופשרות 

עמה. ללא אסטרטגיה קוהרנטית ופרואקטיבית, ארה"ב תישאר במגננה ותותיר את היוזמה בידי בייג'ינג  | סוזן ת'ורנטון

מבעיות  סובלת  בייג'ינג  שגם  לציין  חשוב 
פנימיות משמעותיות שפוגעות בתהליך קבלת 
ההחלטות במדיניות החוץ שלה. שורת מהלכים 
האחרונות  בשנים  דרדרו  סין  מצד  אגרסיביים 
חשש  וקיים  משכנותיה,  כמה  עם  יחסיה  את 
והכלכלי שאליו היא  גובר לגבי הכיוון הפוליטי 
עצמה  על  להסתמך  לומדת  בייג'ינג  צועדת. 
גלובלי,  שוק  מבוססות  מרפורמות  ומתרחקת 
יעילותם של אמצעי  והיא בוחנת במקביל את 
תופסת  שהיא  מה  על  כעונש  כלכליים  כפייה 

כפגיעה באינטרסים שלה. 
ייתכן שיידרש משבר חמור כדי להרגיע את 
המתיחות ביחסים בין מעצמות העל, אם כי זה 
וושינגטון תיאלץ  עלול להיות מסוכן. כך או כך, 
כזה  בייג'ינג,  עם  יחסיה  לניהול  מתווה  לעצב 
בו-זמנית.  ותחרות  פעולה  שיתוף  המאפשר 
במאמר זה אבחן את הבעיות משני הצדדים ואדון 

בדרך אפשרית להתקדם.

Photo: Official White House Photo by Cameron Smith (public domain) הנשיא ביידן משוחח בווידאו מהבית הלבן עם הנשיא שי, נובמבר 2021 

https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51846563478
https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51846563478
http://www.usa.gov/copyright.shtml
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אמריקה תחילה
גוברת  לסין  בין ארה"ב  סוד שהמתיחות  זה  אין 
יותר. בשנות  לא  כבר כעשור, אם  באופן עקבי 
כהונתו של הנשיא ברק אובמה נרשמה הסלמה 
הדרגתית בטון מול בייג'ינג, אבל היה זה יורשו, 
הנשיא דונלד טראמפ, שפתח ב"מלחמות הסחר" 
האמריקאיות-סיניות, במה שהוא תיאר כמאמץ 
"לאזן מחדש" את היחסים הכלכליים בין השתיים. 
עם זאת, לממשל טראמפ מעולם לא הייתה 
סין.  עם  להתמודדות  מגובשת  אסטרטרגיה 
הישגו הגדול ביותר היה משא ומתן על עסקת 
סחר "שלב ראשון" (Phase One), שנחתמה 
בתחילת 2020 עם בייג'ינג.2 עיקריו היו הסכמה 
מצד סין לרכוש סחורות בכמויות חסרות תקדים 
כזו הייתה  מארה"ב, אך היכולת לממש עסקה 
הקורונה.  שהכתה  לפני  עוד  בספק  מוטלת 
התפרצות המגפה הובילה להידרדרות דרמטית 
בייג'ינג  את  האשים  שטראמפ  לאחר  ביחסים 
בחתירה תחת ניסיונותיו להיבחר לכהונה שנייה, 
ופרסם שורה של צעדי ענישה והצהרות בוטות 
שממשיכות להיות הרקע ליחסים בין המעצמות 

גם כיום. 
ממשל ביידן אמנם לא אימץ את הרטוריקה 
גם  אך  בייג'ינג,  כלפי  טראמפ  של  הרעילה 
המעצמות  שתי  בין  היריבות  את  ממסגר  הוא 
אוטוקרטיה".  מול  "דמוקרטיה  כאידיאולוגית, 
וושינגטון הטילה פעם אחר פעם סנקציות על 
סין בנושאים כמו מדיניותה בשינג'יאנג ובהונג 
קונג ועל טכנולוגיות סיניות צבאיות ואחרות, כל 
זאת תוך בנייה וחיזוק בריתות עם מדינות אחרות 

במרחב ההודו-פסיפי.
חובה לציין שבייג'ינג, מצדה, לא טומנת ידה 
בצלחת – הממשל הסיני נקט ברטוריקה חריפה 
לא פחות כלפי וושינגטון. למרות זאת, במהלך 
התקופה הזו מראים שני הצדדים לא אחת שהם 
עדיין מסוגלים לשתף פעולה. באוקטובר 2021 
נוזלי  טבעי  גז  לייצוא  גדולה  עסקה  נחתמה 
(LNG) מארה"ב לסין,3 ובאחרונה הסכימו שתי 
המעצמות (יחד עם מדינות אחרות) על הפשרה 
מתואמת של רזרבות נפט כדי לעצור את עליית 
מחירי האנרגיה4 – מהלך שהיה כרוך בשיתוף 

פעולה פרגמטי ודיפלומטיה מאחורי הקלעים.
סין גם המשיכה לתמוך באופן פעיל ולהשתתף 
במאמצי P5+1 למשא ומתן על חתימה מחודשת 
על הסכם הגרעין עם איראן (JCPOA) שנחתם 
 Phase" ב-2015. בנוסף, לקראת פקיעת הסכם
2021, החלו הצדדים לדון באופי  One" בסוף 

לכתיבת  נכון  (המו"מ,  אותה  שיחליף  ההסכם 

שורות אלה, עדיין נמשך). בהתחשב בכך שסין 

לא הצליחה לעמוד ביעדים (הבלתי מציאותיים) 

של העסקה, ארה"ב עשויה לקדם צעדי ענישה 

נוספים נגדה. עם זאת, יש גם סיכוי שהצדדים 

יגיעו להסדר חדש, שיוכל לפחות לייצב את יחסי 

הסחר ביניהן בתקופה של חוסר יציבות בכלכלה 

העולמית.

אשר  הללו,  המשותפים  המאמצים  חרף 
הנראה  וככל  האמריקנית  לכלכלה  מועילים 
ממשל  העולמית,  המתיחות  להורדת  תורמים 
בייג'ינג.  עם  שיתוף הפעולה  את  מצניע  ביידן 
פעולה  ששיתוף  מבינים  בארה"ב  שרבים  אף 
ובינלאומיים  ביטחוניים  כלכליים,  בנושאים 
בפוליטיקה  הכרחי,  הוא  אקלים  שינויי  כמו 
האמריקאית שולטת התפיסה לפיה אינטראקציה 
חיובית עם סין היא עול פוליטי. הן הדמוקרטים 
ובמדינות  הפדרלית  ברמה  הרפובליקאים,  והן 
פוליטית,  לגיטימציה  לייצר  מתקשים  השונות, 
הוא  עליו  יכולים להסכים  היחיד שהם  והנושא 

הצורך בעמדה "קשוחה" כלפי בייג'ינג.

מדיניות חוץ כמטוטלת
מדיניות החוץ של ארה"ב מבוססת מאז מלחמת 
העולם השנייה על מערך בריתות, רשת ביטחון 
חופשי,  סחר  וקידום  מנהיגתה  שהיא  גלובלית 
כאשר  דמוקרטיים.  וערכים  גלובליים  שווקים 
הוא  ב-2017  לתפקיד  נכנס  טראמפ  הנשיא 
הרחיק את מדיניות החוץ שלו מהקונצנזוס הדו-
מפלגתי המסורתי. טראמפ ביקש לסגת מכמה 
התחייבויות בינלאומיות של וושינגטון וממוסדות 

בינלאומיים בהן ארצו חברה.
פנימה  להתמקדות  טראמפ  של  נטייתו 
למספר  תגובה  היתה  מדינית  ולבדלנות 
על  גם  שהשפיעו  שתיים  ביניהן  התפתחויות, 
הביטחון  מטריית  ראשית,  סין.  כלפי  גישתו 
הגלובלית – שארה"ב נושאת בעול שלה באופן 
לא פרופורציונלי – אינה בת קיימא עוד וזקוקה 
להתאמה לאור השינויים ביחסי הכוחות במערכת 
הבינלאומית. שנית, הדומיננטיות של סין בתהליכי 
הייצור הגלובליים והגישה המרקנטיליסטית שלה 
אמריקה  של  הדומיננטי  התפקיד  על  מאיימות 
של  ניסיונותיו  ובחדשנות.  טכנולוגי  בפיתוח 
טראמפ לטפל בעניינים אלו באמצעות התרסה 

כלפי בייגי׳נג, לעומת זאת, זכו להצלחה מועטה.

אף שרבים בארה"ב 
מבינים ששיתוף פעולה 

עם סין הוא הכרחי, 
בפוליטיקה המקומית הוא 

נתפס כעול פוליטי

כאשר הנשיא ביידן התיישב לראשונה בחדר 
הסגלגל בתחילת 2021, המתינו על שולחנו  שורת 
הפריצה  ביניהם  משקל,  כבדי  פנימיים  עניינים 
לקפיטול ב-6 בינואר, מגפת הקורונה, הכלכלה 
בקונגרס.  שברירי  דמוקרטי  ורוב  המדשדשת 
להקדיש  תכנן  הוא  מרצו  עיקר  את  כתוצאה, 
רפורמות חברתיות,  ולהעברת  לשיקום הכלכלה 

והקשב שלו לענייני חוץ היה מועט.5
לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, מאמציו 

העיקריים של ביידן בתחום מדיניות החוץ, מלבד 
הנסיגה מאפגניסטאן, התמקדו בשיקום בריתות 
והחזרת ארה"ב למוסדות ולהסכמים בינלאומיים 
שמהם יצא טראמפ. נראה שהתשובה של ביידן 
לשני האתגרים שמציבה סין והוזכרו לעיל היא 
כפולה: ראשית, ניסיון להעביר חלק מהאחריות 
לבעלות  מארה"ב  הגלובלית  הביטחון  לרשת 
בריתה ושותפותיה, תוך תעדוף חיזוק ההרתעה 
מול בייג'ינג; ושנית, הגדלת ההשקעות בחדשנות 
בארה"ב, כדי להקטין את התלות ההדדית של 

הכלכלות האמריקאיות והסיניות.
עם זאת, היעדרה של אסטרטגיה אמריקאית 
ברורה ומסודרת מקשה לעת עתה על מאמציה 
בריתה.  בעלות  עם  קו  ליישר  וושינגטון  של 
אי-הוודאות  את  רואות  ארה"ב  של  שותפותיה 
היפוך  וחוששות מפני  בפוליטיקה האמריקאית 
נוסף במדיניות החוץ שלה במקרה שטראמפ, 
בנוסף,  ב-2024.  בנשיאות  יזכו  שלו,  חיקוי  או 
קו עם  לרוב  מיישרות  ברית  אף שאותן בעלות 
האינטרסים  ערכיים,  בנושאים  סין  מול  ארה"ב 
ומול בייג'ינג  הכלכליים והביטחוניים שלהן עם 
בכל זאת שונים מאלה האמריקאיים. כך מתעכבת 
הקמתה של קואליציה ביטחונית פרו-אמריקאית 
רחבה נגד סין, אם כי הסכם הביטחון המשולש בין 
אוסטרליה, בריטניה וארה"ב (AUKUS) והפורום 
המרובע החדש ("Quad") בהודו-פסיפי הם צעד 

בכיוון הזה.

סין אסרטיבית – אך שברירית
בסין  הפוליטית  המערכת  גם  לארה"ב,  בדומה 
סובלת מבעיות מבניות מורכבות ומייצרות לעתים 
מדיניות חוץ שבסופו של דבר פוגעת בה. מצד 
אחד, בייג'ינג הופכת אסרטיבית ושאפתנית יותר 
בסביבתה הקרובה ובזירה הבינלאומית. יחד עם 
זאת, נראה כי ההנהגה הסינית סובלת מחוסר 
לעיתים  שמובילים  שבריריות,  או  עצמי  ביטחון 
לתפישות שגויות ולטעויות מדיניוּת בכל הנוגע 

ליחסיה עם מדינות אחרות. 
נוטים  מבחוץ  בה  המתבוננים  מאלה  רבים 
במדיניות  ארה"ב  כמו  מרוכזת  שסין  להניח 
החוץ שלה – ולא היא; בייג'ינג מתמקדת בראש 
ובראשונה בהבטחת היציבות הפנימית במדינה. 
מבחינה מעשית, המטרה העיקרית של המפלגה 
הקומוניסטית הסינית הוא ניהול המשק והמשך 
פיתוח המדינה. זהו, בעצם, ה"חוזה החברתי" 
בין המדינה לאזרחיה – קבלת המִשְנַה הפוליטית 
והשליטה של המפלגה בתמורה לשיפור מתמיד 

ברמת החיים.
אבל המערכת הפוליטית של סין שברירית: 
הנהגת המפלגה מודאגת, יותר מכל דבר אחר, 
מאובדן לגיטימציה – הן בתוך המפלגה והן בקרב 
משקיעה  העליונה  ההנהגה  המדינה.  אזרחי 
זמן ומאמצים רבים בניהול מדוקדק של מנגנון 
המפלגה כדי לוודא שהוא עושה את מה שהיא 
זמן  גוזל  הדבר  סין,  כמו  ענק  במדינת  צריכה. 

ותשומת לב בלתי פרופורציונליים ממנהיגיה.
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התניית מכירת נשק באיסור להצטייד בציוד סיני רק תפגע ביחסי 
ארה"ב עם שותפותיה. מטוסים אמריקאיים ואמירתיים, ב-2019

Photo: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. 
Chris Drzazgowski (public domain)* 

סין  של  העצמי  הביטחון  לחוסר  נוסף  סימן 
הוא רגישות היתר שלה לביקורת. מערך המעקב 
המשטר  שמפעיל  הקשה  והצנזורה  העצום 
על אזרחיו הם העדות החזקה מכל לפחד שלו 

מפניהם.
היא  בייג'ינג  של  קורונה"  "אפס  מדיניות 
המגפה  בתחילת  הזה.  לחשש  נוספת  דוגמה 
בייג'ינג לא הצליחה להגיב להתפשטות הנגיף 
כעס  בפני התפרצויות של  ועמדה  ווהאן  בעיר 
ההנהגה  כתוצאה,  הסיני.  הציבור  מצד  ואבל 
הפכה אובססיבית למניעת הדבקות, אשפוזים 
ומקרי מוות מהמגיפה. כדי להבטיח את הצלחת 
גבולות  את  יצא  לא  שי  הנשיא  הזה,  המאמץ 
לקיים  ההחלטה  משנתיים.  יותר  כבר  ארצו 
החורף  אולימפיאדת  את   2022 בפברואר 
בבייג'ינג ללא צופים מקומיים או זרים, ב"לולאה 
סגורה" שהכניסה אליה הותרה רק למעורבים 
ולמשתתפים במשחקים, משקפת עוד יותר את 
הזהירות הקיצונית הזו, הנובעת מחששות לגבי 

הלגיטימיות של המשטר.

תגובתה של בייג'ינג 
חריפה במיוחד כאשר היא 

מאמינה שמדינות מסוימות 
מיישרות קו עם ארה"ב 

כלפי חוץ, כדי לקדם את המטרה העיקרית 
שלהם – המשך התפתחות כלכלית – הסינים 
מבקשים לשמור על יציבות בסביבתם הקרובה 
ועל יחסים קונסטרוקטיביים עם מעצמות גדולות 
אחרות, במיוחד באסיה הפסיפית. מסיבה זו, בעוד 
שמדיניות החוץ נמצאת בדרך כלל במקום נמוך 
בסדר העדיפויות היומיומי של בייג'ינג, המשטר 
בכל זאת רוצה לרוב להימנע ממשברים חיצוניים 

ומחוסר יציבות במערכת הבינלאומית.
עם זאת, הגישה הסינית המסורתית – שמירה 
על יציבות, ובמידת הצורך הסלמה הדרגתית – 

פינתה באחרונה את מקומה לגישתו האגרסיבית 
תופש  שהוא  מה  על  להגן  הקורא  שי,  של 
כאינטרסים של ארצו. בשנים האחרונות נרשמו 
ובהוטן,  הודו  עם  סין  של  בגבולות  התלקחויות 
וים  סכסוכים על רקע תביעות בים סין הדרומי 
סין המזרחי ומתיחות גוברת עם שכנותיה בצפון-

מזרח ובדרום-מזרח אסיה.
היתה  סין  לו  זאת  להבין  היה  שניתן  ייתכן 
על  להגן  המבקשת  "מתעוררת",  מעצמה 
גודלה  זאת,  עם  בהתאם;  שלה  האינטרסים 
ומשקלה העצום במערכת הבינלאומית מאיימים 
מספיק, גם ללא אימוץ קו לאומני או מיליטריסטי. 
יותר במרחב  ככל שסין פעלה בצורה תוקפנית 
הידרדרו.  ארה"ב  עם  קשריה  ההודו-פסיפי, 
האזור  מדינות  שבה  דינמיקה  יצר  זה  תהליך 
מחפשות יותר ויותר לחסות תחת רשת הביטחון 
האמריקאית, בדיוק בשעה שהתחרות בין ארה"ב 

לסין מאלצת אותן לבחור צד.
תגובתה של בייג'ינג נעשית חריפה במיוחד 
במקרים שבהם היא מאמינה שמדינות מסוימות 
מיישרות קו עם ארה"ב בתגובה לצעדים סיניים 
האירופי  שהאיחוד  לאחר  לדוגמה,  שונים. 
הכריז על סנקציות בגלל הדיכוי הסיני במחוז 
סנקציות  בצורת  נקמה  בייג'ינג  שינג'יאנג, 
נגדיות נגד שורת שחקנים אירופיים.6 היא גם 
מחתה בחריפות ב-2017 נגד פריסת מערכת 
 THAAD האמריקאית  טילים  מפני  ההגנה 
בדרום קוריאה,7 נקמה באופן דיפלומטי ומסחרי 
טייוואנית"8  "לשכה  בשטחה  כשקמה  בליטא 
והיין מאוסטרליה לאחר  בייבוא הפחם  ופגעה 
מקורות  את  לחקור  קרא  ממשלתה  שראש 
מהר  הגיעו  אלו  תגובות  הקורונה.9  מגפת 
יותר, והשפיעו על מדינות היעד בצורה חריפה 
יותר, מאשר ניסיונותיה הקודמים של בייג'ינג 
להפעיל את עוצמתה הכלכלית שלה כדי להגן 

על אינטרסים פוליטיים ואחרים.
לא ברור אילו לקחים הפיקו הסינים מהפעלת 
הכוונת  על  שעלו  מדינות  כיצד  או  הזו,  הגישה 
שלה צריכות להגיב. למרבה האירוניה, מהלכים 
אגרסיביים כאלה מקרבים את המדינות הנפגעות 
לארה"ב ומקלים עליה לגייס אותן ואחרות נגד סין.

משחק שבו אפשר רק להפסיד
ביחסים  הן  גוברת,  עוינות  של  שנים  אחרי 
הבילטרליים והן בהקשר של הגאופוליטיקה של 
מרחב אסיה-פסיפי, האם ארה"ב וסין יכולות עדיין 
לרדת מהעץ ולעצור את ההסלמה ביניהן? אני 
מאמינה שיש אפשרות לשיפור, אך לא לפני סוף 
2022, שהיא שנה פוליטית משמעותית בשתי 
אינו  והוא  כבולות  ביידן  ידיו של  כעת,  הבירות. 
יכול לקדם שיפור ביחסים מחששות שאג'נדה 
שלו תסוכל על ידי השתלטות רפובליקאית על 
בסתיו  הקדנציה  אמצע  בבחירות  הקונגרס 
הקרוב. בייג'ינג, מצדה, עסוקה בהכנות לקונגרס 
המפלגה ה-20 שייערך גם כן בנובמבר הקרוב. 
עד  מתוחים  להישאר  צפויים  היחסים  אולם 
היריבות  ולדינמיקת  יסתיימו,  אלה  שאירועים 
האסטרטרגית בין מעצמות העל תהיה השלכות 

משמעותיות, גם מעבר למרחב אסיה-פסיפי.
והן  ישירות  הן   – הגוברת  התחרות  למרות 
צריכה  ארה"ב   – שונים  אסטרטגיים  באזורים 
להעמקת  בנוגע  גישתה  את  מחדש  לשקול 
בייג'ינג ברחבי העולם. התפיסה  הנוכחות של 
בוושינגטון לפיה כל הישג סיני הוא איום שצריך 
לסתור את השפעותיו – "משחק סכום אפס" – רק 
מזיקה לאינטרסים שלה. לא רק שלארה"ב אין את 
המשאבים להתמודד עם מהלכים סיניים ברחבי 
האמריקאית  הרכה  שהעוצמה  אלא  העולם, 
נפגעת כשהיא הופכת מדינות למושא לתחרות 
גאופוליטית, במקום לדבר איתן בגובה העיניים. 
באפריקה, למשל, תרמה בייג'ינג רבות למאמצי 
יצאו ללמוד  ואפריקאים רבים  הפיתוח ביבשת, 
כשהיועץ  זו,  מסיבה  סיניות.10  באוניברסיטאות 
לביטחון לאומי של ארה"ב דאז, ג'ון בולטון, נשא 
ב-2018 נאום נדיר מטעם ממשל טראמפ על 
ורק  מדיניותו באפריקה, בו התמקד כמעט אך 
 (predatory lending) "ב"הלוואות הטורפניות
של סין ביבשת,11 המסר לא התקבל היטב בקרב 

האפריקאים עצמם.12 
וושינגטון  של  נטייתה  לגבי  גם  נכון  הדבר 
ללחוץ על כמה מהשותפות הוותיקות שלה ברחבי 
העולם. דוגמה אחת היא התניית מכירת נשק 
אמריקאי בכך שהלקוחה תימנע מרכישת ציוד של 
ענקית הטלקומוניקציה הסינית Huawei, כפי 
שכנראה קרה בהקשר של מכירת מטוס הקרב 
אף-35 לאיחוד האמירויות.13 גישה כזו מייצרת 
דינמיקה ללא מנצחים: או שהמדינה השותפה 
תיכנע לדרישות האמריקאיות ותספוג הפסדים 
כבדים במסגרת השותפות החשובה שלה עם 
סין, או שתדחה את העסקה עם וושינגטון ואולי 

תרכוש מערכת דומה במקום אחר.
מנקודת מבט אמריקאית, אך טבעי ששותפות 
ביטחוניות מרכזיות כמו ישראל – שעובדות יחד 
פעולה  שיתוף  צבאית,  אינטגרציה  על  איתה 
מודיעיני, אימונים ומבצעים משותפים, תאימות 
של מערכות נשק וכדומה – תהיינה תחת לחץ 
יותר להגביל את קשריהן עם בייג'ינג. עם  כבד 
זאת, בוושינגטון מתעלמים לעתים קרובות מכך 

https://www.dvidshub.net/image/5409590/uae-f-16-desert-falcons-and-mirage-2000s-fly-formation-with-us-f-35as
https://www.dvidshub.net/portfolio/1214413/christopher-drzazgowski
https://www.dvidshub.net/about/copyright
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רבים  יש שיקולים  ביטחוניות  שלאותן שותפות 
אחרים, כולל אינטרסים כלכליים משמעותיים עם 
סין שלא ניתן להחליף בקלות, ושאולי אינם עולים 
בקנה אחד עם האינטרסים של ארה"ב. במצב 
זה, קשה למדינות אלו להסכים לפשרות שיפגעו 

באופן מהותי באינטרסים שלהן.

ארה"ב שוכחת לעתים 
שלצד השותפוּת 

הביטחונית עמה, לבעלות 
בריתה יש גם שיקולים 

אחרים – כולל אינטרסים 
כלכליים חשובים עם סין

של  הקרובות  הביטחוניות  מהשותפות  רבות 
יותר  ונאלצות  סין  של  שותפות  גם  הן  ארה"ב 
ויותר לבחור צד. אבל איננו מצויים עוד בתקופת 
המלחמה הקרה, ולמדינות שונות יש תפיסות שונות 
בעלייתה  שטמונים  וההזדמנויות  האיומים  לגבי 
גישת  על  האמריקאית  ההתעקשות  סין.  של 
"משחק סכום אפס" יוצרת דינמיקה שלילית מאוד 
בדיפלומטיה ובשותפויות שלנו. הסינים, מצדם, הם 
אופורטוניסטים ויכולים לנצל את הוואקום שהותירה 
הדיפלומטיה האמריקאית בשנים האחרונות כדי 

לחזק את אחיזתם במקומות שונים בעולם.
כתוצאה, בהקשר של סין, ארה"ב מוכרחה 
לעבוד יחד עם בעלות בריתה ושותפותיה, אך 
עליה לעשות זאת בשיח מכבד ובהקשבה כנה 
מובילה.  היא  אותו  מהקו  שלהן  להסתייגויות 
בזירה  מרכזית  שחקנית  להיות  תמשיך  סין 

או  ממנה  להתעלם  ניתן  ולא  הבינלאומית 
לבודד אותה; על הצדדים לנהל דיאלוג כן וגלוי 
איזון,  יציבות,  להשגת  על האינטרסים שלהם 
שגשוג וסדר במערכת הבינלאומית. במובן זה, 
מדינות אמצע כמו ישראל יכולות אפילו לתרום 
להתפתחות קונסטרוקטיבית של יחסי ארה"ב-

סין.

מה באמת על הפרק
שנה לתוך כהונתו של ממשל ביידן וחמש שנים 
נזנחה,  לסין  המושטת  היד  שמדיניות  לאחר 
נותרה שאלה מהותית: מה בא במקומה? יריבות 
גאופוליטית איננה מטרה בפני עצמה, אלא מצב 
עניינים. חלק דוגלים בבידוד ובהכלה של סין, שכן 
שי הבהיר בדבריו ובמעשיו שארצו לא תשתנה. 
ההזדמנויות  בין  שבמאזן  מאמינים  אחרים 
לאיומים  סין  עם  בקשר  שטמונות  הכלכליות 
הנשקפים ממנה, שיקולי כלכלה צריכים לגבור. 
המחזיקים בדעה זו מגלים גם נכונות רבה יותר 
לנסות ולמצוא לה מקום במערכת הבינלאומית 
זאת,  עם  ושאיפותיה.  מידותיה  את  שיהלום 
הגישה הלעומתית כלפי בייג'ינג זוכה לתמיכה 
דו-מפלגתית רחבה בוושינגטון ומסיבות פוליטיות 

אינה ניתנת לשינוי לעת עתה.
הארוך  בטווח  להתגלות  עשויה  אמנם  סין 
כאתגר אסטרטגי עבור ארה"ב, אך רוב האתגרים 
הנוכחיים שבפניהם ניצבת האומה האמריקאית 
– בנושאי בריאות, מתחים חברתיים, חוסן כלכלי 
אם  אליה.  קשורים  אינם   – הסביבה  איכות  או 
מול  בתחרות  המידה  על  יתר  תתמקד  ארה"ב 
סין, היא תפתח בהכרח גישה הגנתית ותגובתית 
עושה.  שבייג'ינג  חושבת  שוושינגטון  למה 
במקום, ארה"ב צריכה לתת עדיפות להתחדשות 

את  מחדש  לבנות  ומשם  מבית  להתחיל   –
גלובליים  וסדר  מנהיגות  של  האמריקאי  החזון 
המבוססים על פתיחות, חופש, יציבות ואיפוק. 
במקביל, עליה להשקיע בחינוך ובמשיכת ההון 

האנושי הדרוש למנהיגות במאה ה-21.
צריכה  שארה"ב  ביותר  הבוערת  השאלה 
לשאול את עצמה בנוגע לסין כיום היא – כיצד 
נוכל לעצב מחדש את היחסים הבילטרליים כדי 
להתמודד יחד עם האתגרים הגלובליים בפניהם 
אנחנו עומדים? ההידרדרות החריפה ביחסים בין 
המעצמות מערערת את המערכת הבינלאומית 
ומוסדותיה בדיוק ברגע שבו העולם זקוק להם 
ארגון  של  הטיפול  סביב  המחלוקת  מכל.  יותר 
הבריאות העולמי במגפת הקורונה היא דוגמה 
שלילית בולטת במיוחד לכך. וכמובן, נוכח האיום 
הגלובלי של שינויי האקלים, שיתוף פעולה בין 
המעצמות הוא חיוני, כפי שג'ון קרי ומקבילו הסיני 
הדגישו. אף שהמגמה הנוכחית אינה מבשרת 
טובות, כולנו צריכים לקוות שדיפלומטיה מעשית 

מסוג זה תוביל אותנו לעתיד טוב יותר.
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היחסים בין סין לארה"ב הידרדרו באופן דרמטי 
ומרבית המומחים  בחמש השנים האחרונות, 
תשתנה.  לא  זו  שמגמה  מאמינים  בבייג'ינג 
הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן ממשיך עד כה את 
קודמו  שיזם  סין  כלפי  הענישה  אסטרטגיית 
מרחיב  אף  והוא  טראמפ,  דונלד  בתפקיד, 
כי במערב  לבייג׳ינג  זו מאותתת  גישה  אותה. 
יש קונצנזוס פוליטי לפיו סין היא האיום העיקרי 

על הדומיננטיות העולמית של ארה"ב.
גדול מהשיח  חלק  רואים  בבייג'ינג  מנגד, 
ונושאי המחלוקת באופן שונה בתכלית. היכרות 
יותר עם נקודת המבט של הצד הסיני  טובה 
ואולי  סין למערב,  בין  יכולה לשפר את השיח 
בין שתי המעצמות  לתרום לבלימת ההסלמה 
שאם  כיוון  במיוחד  חשוב  הדבר  ולהרגעתה. 
לאזורים אחרים בעולם,  הזו תזלוג  המתיחות 
כל  עבור  משמעותי  אתגר  תהווה  הכלתה 
הצדדים המעורבים (אם כי החשש מפני סכסוך 

צבאי הוא מוגזם כרגע).
מאמר זה יביא התייחסות מבייג'ינג על כמה 
הסינית- היריבות  בלב  המרכזיים  מהנושאים 
עשויים  הם  כיצד  לחזות  וינסה  אמריקאית 
להתפתח. טענותיו העיקריות הן שהמתיחות 

אופי  והעולמי היא בעלת  סביב הסדר האזורי 
רטורי בעיקרו, שכן חלק גדול מהשיח שמייצרות 
לאוזני הציבור שלהן,  מיועד  שתי הממשלות 
לגבי  שהמחלוקות  הבינלאומי;  לקהל  ולא 
צפויות  ימי,  ביטחון  ובמיוחד  אזורי,  ביטחון 
העימות  לסף  מתחת  ייוותרו  אך   – להימשך 
האינטרס  התיכון,  ולבסוף, שבמזרח  הצבאי; 
מה   – בעיקרו  כלכלי  להיות  ימשיך  סין  של 
עם  הפעולה  שיתוף  להגברת  פתח  שפותח 

ארה"ב באזור.

מי מעצב את השיח?
מעצבי הדעה של מדיניות החוץ האמריקאית 
דעיכת  מפני  החשש  את  למסגר  נוטים 
״אובייקטיבי״  כצורך  האמריקאית  העליונות 
האם  אבל  הקיים.  העולמי  הסדר  על  להגן 
העמדות הסיניות והאמריקאיות בנוגע ל"סדר" 

הזה אכן מנוגדות בתכלית?
בפתח הדיון, חשוב להדגיש שסין דוחה את 
האופן שבו המערב ממסגר את הנושא, או לפחות 
את רובו. השימוש שעושים האמריקאים במושג 
"סדר עולמי" מרמז על סדר שבבסיסו היררכיה, 
אלא  טבעי.  כדבר  בפסגתה  ניצב  שה"מערב" 

שמבחינת בייג'ינג אין שום היררכיה – לפחות לא 
כזו המקובלת עליה. יתר על כן, השימוש הנפוץ 
ו"]כוח[   (assertive) "תקיף"  כמו  בתיאורים 
הוא  סין  בדיון על מעמדה של   (rising) עולה" 

פוגעני ולעומתי בעיניה.
ישנם פרשנים אמריקאים הגורסים שהעולם 
ניצב בפני בחירה בינארית: או שארה"ב תהיה 
ומעצבת  הטון  את  שמכתיבה  העל  מעצמת 
את  תמלא  שסין  או   – הבינלאומי  הסדר  את 
מיסודו.  שגוי  זה  תיאור  זאת,  עם  התפקיד.1 
אחרי הכל, סין הרוויחה רבות מהתפתחותו של 
שהיא  להאמין  סיבה  שום  ואין  העולמי  הסדר 

רוצה לערער אותו, כל שכן לבטלו.
אכן, האופן שבו התפתחו היחסים הכלכליים 
והפוליטיים בעולם סייע לסין להפוך למעצמה 
 – אזרחיה  בקרב  העוני  את  ולצמצם  כלכלית 
שלה.  ההנהגה  של  המרכזיים  מיעדיה  אחד 
מכיוון שכלכלת סין תלויה רבות בייבוא ובייצוא, 
המשך צמיחתה ויציבותה תלוי בגישה לשווקים 
הזו  הגישה  בייג'ינג, הבטחת  עבור  חיצוניים. 
תלויה בכיבוד האינטרסים של מדינות אחרות, 
כמו גם על תפקוד מערכות הסחר וההשקעות 

העולמיות.

Photo: State Department Photo (Public Domain) שר החוץ הסיני וונג יי עם מקבילו האמריקאי ג'ון קרי, ב-2015. מנהיגי העולם צריכים לשאול את 
עצמם אם המתיחות הגוברת בהודו-פסיפי בשנים האחרונות שיפרה את המצב במרחב זה 

סין איננה אויבת המערב – ועליו להפסיק להתייחס אליה ככזו
השיח במערב על סדר עולמי ו"משחק סכום אפס" בין המעצמות שגוי ומזיק בו-זמנית. בעוד במערב מתקיים שיח על "היפרדות" 
כלכלית בין סין לארה"ב ודיבור עמום על האפשרות של עימות צבאי, בייג'ינג מחפשת לייצר אפיקים לשיפור שיתוף הפעולה עם 
ארה"ב ובעלות בריתה על יסוד הכרה וכבוד הדדיים לטובת האינטרסים של כל הצדדים. המזרח התיכון עשוי לשחק תפקיד חיובי 

בהקשר הזה | ז'ה דאוג'יונג

https://www.flickr.com/photos/statephotos/17715456842
https://www.flickr.com/photos/statephotos/
http://www.usa.gov/copyright.shtml
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אם מדינה גדולה 
מסוימת רוצה להתעקש 
שהעדפותיה האישיות – 

ורק הן – יעמדו בבסיס 
הסדר העולמי, הרי שהיא 

צפויה להתאכזב

מהגלובליזציה  הרוויחו  ארה"ב  והן  סין  הן 
ומהיחסים הכלכליים ההדוקים ביניהן. מסיבה 
ההדדית  הכלכלית  התלות  בייג'ינג,  עבור  זו, 
בכלכלה  שלה  והשתלבותה  לארה"ב  סין  בין 
אלא  מוגמרת,  עובדה  רק  לא  הן  העולמית 
מגמה שיש לברך עליה. מצער, אם כן, שבשנים 
המגמות  שתי  את  רואה  המערב  האחרונות 

הללו כאיום.
שגויות  בו-זמנית  הן  זה  מסוג  תפישות 
ומזיקות. ארה"ב עדיין מובילה ללא עוררין את 
הכלכלה העולמית: אין לה מתחרות אמיתיות 
בתחומי הפיננסים והבנקאות, במחקר ופיתוח 
מבוססת  טכנולוגיה  על  הנשענת  ובצמיחה 
ארה"ב  שכלכלת  העיקרי  האתגר  מידע. 
ממשיכה להתמודד עמו הוא חלוקה מחדש של 
המשאבים פנימה. מסיבה זו, ברור שהרציונל 
אמריקאים  דעה  מעצבי  של  רצונם  מאחורי 
 (de-coupling) כלכלית"  ל"היפרדות  לחתור 
להגדיל  לדרישתם  למשל,  בניגוד,   – מסין2 
בין  בתקופה שבה שררה  יפן  עם  את הסחר 
הממשלות מתיחות על רקע יחסיהן הכלכליים 

– הוא פוליטי באופיו ואינו כלכלי.
זו השולטת בשיח האמריקאי,  גישה  לאור 
אין לבייג'ינג אלא להניח שהמתחים הכלכליים 
עם וושינגטון ועם כמה מבעלות בריתה צפויים 
– במיוחד בתחום  "היפרדות"  כולל  להימשך, 
מצערת,  זו  עובדה  המתקדמת.  הטכנולוגיה 
שכן כל הצדדים יודעים היטב שלא ניתן לנתק 
תלות הדדית כלכלית עמוקה שכזו בלי להסב 
נזק משמעותי לשתיהן, כמו גם לשאר העולם.

גישה פלורליסטית לסדר עולמי
גלובליים:  ולמוסדות  העולמי  לסדר  בחזרה 
מצהירים  אמריקאים  ופרשנים  דיפלומטים 
שוב ושוב כי מטרת חיזוקו של "סדר בינלאומי 
הוא  זאת,  מכנים  שהם  כפי  כללים",  מבוסס 
לוקח  והמנצח  למנוע מצב שבו החזק שולט 
הכל. אבל סין דוחה מכל וכל את הטרמינולוגיה 
אחת  לפי  מוגדר  "סדר"  בייג'ינג,  עבור  הזו: 
משתי חלופות: הראשונה, מצב כללי של יציבות 
לאלימות  מקום  אין  בו  הבינלאומיים  ביחסים 
של  קיומן  השנייה,  חד-צדדיים;  שיבוש  או 
פרוצדורות קבועות ביחסים בין מדינות. בכפוף 
רואה בסדר העולמי כמה  סין  להגדרות אלה, 

שעומד בבסיס הרעיוני לחתירה שלה לדו-קיום 
שליו בין מדינות, קטנות וגדולות כאחד.

מסיבה זו, העמדה הסינית הרשמית נמנעת 
]עולמי[".  "סדר  על  האמריקאי  השיח  מאימוץ 
במקומו, היא תומכת במה שהיא מכנה "מערכת 
rules-) כללים"3  מבוססת  מולטילטרלית  סחר 
 .(based multilateral trading system
במילים אחרות, בייג'ינג פחות מתעניינת בשאלה 
מי קובע את הכללים, אלא איך היא יכולה להשפיע 
על התוכן שלהם. ואכן, סין מעורבת באופן גובר 
מהמסגרות  חלק  לעדכון  ומתנים  במשאים 
המנחים  והקווים  הבינלאומיות  הכלכליות 
הטכנולוגיים שלהן, כדי להתאימן בצורה טובה 
יותר לאינטרסים שלה ושל הקהילה הבינלאומית 

במובנה הרחב.
יחסי  לקיים  בימינו  אפשרי  בלתי  סין,  עבור 
גומלין בין מדינות המבוססים על "משחק סכום 
אפס". אם מדינה גדולה מסוימת רוצה להתעקש 
שהעדפותיה האישיות – ורק הן – יעמדו בבסיס 
להתאכזב.  צפויה  שהיא  הרי  העולמי,  הסדר 
מאפשרות  חדשניות  וטכנולוגיות  שוק  כוחות 
את  לבחור  ובינוניות  קטנות  למדינות  כעת 
השותפות שעמן יעבדו באופן פרטני בתחומים 
שונים. עובדה זו, בתורה, מעניקה להן יותר חופש 
פעולה בעיצוב הכללים והמוסכמות, גם כאשר הן 
מתנהלות מול מדינות חזקות ומשפיעות. לפיכך, 
בקידום מערכת בינלאומית כזו, דווקא סין היא זו 
שמקדמת גישה פלורליסטית ומכילה יותר לסדר 

העולמי ולמוסדות בינלאומיים.

ביטחון במרחב אסיה-פסיפי
ערכים  הם  מעימותים  והימנעות  יציבות 
מרכזיים עבור מדינות אזור אסיה-פסיפי. הדעה 
המקובלת באזורנו היא לפעול למניעת עימות 
נוסף בדומה למלחמת וייטנאם, שמאפייניה היו 
תחרות בין המעצמות על אידיאולוגיה והשפעה 
צבאית. במובן זה, הגישה האמריקאית הנוכחית 
ומתנתקת מהלך  למרחב אסיה-פסיפי הולכת 
בת  אינה  היא  ולכן  האזור,  מדינות  של  הרוח 

קיימא לאורך זמן.
כיבוד  את  לכלול  חייב  באזור  שליו  דו-קיום 
ואי- מדינות  של  הטריטוריאלית  ריבונותן 
תוך  הפנימיים,  בענייניהן  הדדית  התערבות 
אידיאולוגיים.  הבדלים  של  קיומם  עם  השלמה 
המאמצים הדיפלומטיים של איגוד מדינות דרום 
השנים  לאורך  הוכחו   (ASEAN) אסיה  מזרח 
כיציבים להפליא. מאז שנות השבעים יזם האיגוד 
שותפויות ודיאלוגים רבים עם המעצמות הגדולות 
ואירח פורומים ביטחוניים אזוריים, בהם השתתפו 
ארה"ב, יפן, רוסיה, סין ואפילו צפון קוריאה, תוך 
חיזוק המעורבות הכלכלית. הצלחת הגישה של 
של  ליתרונותיו  מרשימה  עדות  היא   ASEAN

דו-קיום באזור מגוון כמו אסיה-פסיפי.
זו, הגישה  אולם חרף הצלחתה של מגמה 

תפנית  עברה  האזור  לביטחון  האמריקאית 
ללא  "שגשוג  האלפיים.  בשנות  אידיאולוגית 
עוני",  נוספת של  צורה  הכל  בסך  הוא  חירות 
הכריז הנשיא אובמה כשהציג בנובמבר 2011 
ה"איזון  או   ,(Pivot) ה"ציר"  אסטרטגיית  את 
לניהול  ממשלו  של   (Rebalancing) מחדש" 
ביידן  הנשיא  כיום,  באסיה-פסיפי.4  הביטחון 
מהדהד תפישות דומות כאשר הוא ממסגר את 
לסין  ארה"ב  בין  הגיאו-אסטרטגית  התחרות 
כ"דמוקרטיה מול אוטוקרטיה". גישה זו מעצימה 
נראה  כי  אם  המעצמות,  בין  המתחים  את 
פוליטיים  לצרכים  בעיקר  מכוונת  שהרטוריקה 

פנים-אמריקאיים.

מטרת ארה"ב וטייוואן 
היא לשמר את הסטטוס 

קוו השולל את איחוד סין 
מחדש – דבר שבייג'ינג לא 

תוכל להסכים לו

בין  העיקריות  החיכוך  מנקודות  אחת 
וושינגטון  בעוד  טייוואן.  היא  לארה"ב  סין 
להציגהּ  מאמציה  את  באחרונה  הגבירה 
אוטוקרטיה,  מול  דמוקרטיה  של  כעניין 
לגבי הטריטוריה  רואה בעימות עמה  בייג'ינג 
פוליטיות  שיטות  או  ערכים  של  כסוגיה  לא 
טריטוריאלית. שלמות  של  אלא  שונות, 
חיצוני,  צבאי  לסיוע  טיוואן  של  בקשותיה 
יכולת  להגברת  אמצעי  הן  מארה"ב,  כולל 
וושינגטון,  עבור  שלה.  העצמית  ההגנה 
וביתר שאת בשנים  ואילך  משנות החמישים 
האחרונות, טייוואן היא נושאת מטוסים בלתי 
בהרתעת  לסייע  שיכולה  להטבעה,  ניתנת 
בייג'ינג מכוונותיה להתפשטות צבאית באזור. 
סוגיית הליבה  בבייג'ינג,  אבל עבור המשטר 
היא השלמות הטריטוריאלית של סין, הכוללת 
והימים  האדמה  את  גם  גיאוגרפית  מבחינה 
שנמצאים כיום בשליטת הממשלה הטייוואנית.
קיסינג'ר  מאז הביקור המפורסם של הנרי 
וארה"ב לנהל  סין  ב-1971 הצליחו  בבייג'ינג 
מערכת יחסים פרגמטית סביב סוגיית מעמדה 
של טייוואן. בייג'ינג דחקה בוושינגטון להקפיד 
על "סין אחת" כעיקרון, כלומר לאמץ את הנחת 
 Mainland) היסוד לפיה טייוואן וסין היבשתית
במערכת  אחת  ריבונית  ישות  הן   (China
מנהלת  ארה"ב  זאת,  לעומת  הבינלאומית. 
"סין אחת", במסגרתה היא  מדיניות  למעשה 
הן עם הנהגתה של  יחסים  מקיימת במקביל 
כמובן, דרך  זו,  סין היבשתית.  והן עם  טייוואן 
(מחדש)  לאיחוד  האפשרות  את  לשמר  אחת 
טייוואן. של  הריבוני  המעמד  סוגיית  ואת 
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תקופות של מתיחות צבאית בין סין היבשתית 
העשורים  בשבעת  למדי  נפוצות  לטייוואן 
האחרונים, ודיבורים על סיכויים גוברים למתקפה 
סינית בטייוואן אינם חדשים. עם זאת, בשנים 
האחרונות הביעה ארה"ב דאגה רבה לגבי קיומן 
לכאורה של תוכניות מסוג זה. אך הצהרות אלו 
לשיתוף  וושינגטון  של  מהאסטרטגיה  חלק  הן 
פעולה עם ההנהגה הנוכחית בטאיפיי. המטרה 
המשותפת שלהן היא לשמר את הסטטוס קוו 
השולל את איחוד סין מחדש – דבר שבייג'ינג, 

מבחינתה, לא תסכים לו.
היא  מתחים  המעוררת  נוספת  סוגייה 
ההאשמות כלפי סין על שיבוש הביטחון הימי 
 – הפוך  המצב  בייג'ינג,  בעיני  אסיה.  במזרח 
לדוגמה,  באזור.  התוקפן  היא  ארה"ב  ודווקא 
וושינגטון לכלול את האיים  ב-2012 החליטה 
הקטנים בים סין המזרחי בין סין ליפן, אשר אינם 
השתיים,  בין  במחלוקת  מצויים  אך  מיושבים 
ב-1960  שנחתמה  ההדדית  ההגנה  באמנת 
בבייג'ינג  נתפש  זה  צעד  ליפן.5  ארה"ב  בין 
כתוקפנות לשמה – אחרי הכל, סין ויפן הצליחו 
ביניהן  האינטרסים  מניגודי  למנוע  אז  עד 

להתדרדר.
בריתה  מבעלות  וכמה  ארה"ב  באחרונה, 
לשיתוף  חדשות  רב-צדדיות  מסגרות  הקימו 
ו-AUKUS – שמטרותיהן   Quad-פעולה – ה

המוצהרות הן קידום "אזור הודו-פסיפי חופשי 
ופתוח". לעתים קרובות, הן מציינות את הצורך 
לשמור על "סדר" בסחר הימי. שיט מסחרי ימי 
אכן  הוא  המזרחי  סין  וים  הדרומי  סין  ים  דרך 
חבל הצלה עבור כלכלותיהן של כל המדינות 

באזור ומחוצה לו. 
של  הטענות  הסינים,  בעיני  זאת,  עם 
המערב אינן כנות או הוגנות ומטרתן להצר את 
צעדיה של סין באזור. עבור בייג'ינג, המחלוקות 
בינה לבין מדינות אחרות התובעות לממש את 
האינטרסים שלהן בים סין הדרומי קשורות לאי-
הסכמות הדדיות על מסחר ימי, דיג ומשאבים 
בהתערבות  צורך  או  מקום  ואין   – טבעיים 
מטעם צד שלישי או גוף מולטילטרלי כלשהו. 
זה,  במקרה  גם  האמריקאית,  ההתערבות 

מערערת את היציבות באזור. 

למרות הרטוריקה 
הלעומתית שלהן, קשה 

לדמיין את ארה"ב או סין 
יוזמות עימות צבאי מול 

יריבה המחזיקה בנשק 
גרעיני

ואכן, בעוד שרק חלק קטן מהסוגיות באזור 
בין סין לארה"ב ובעלות בריתה ושותפותיה הן 
נראה שהאקלים הפוליטי  בכלל),  (אם  חדשות 
בעת האחרונה הוא מתכון להסלמה. כתוצאה, 
מה שצד אחד רואה כצעד הגנתי כמעט תמיד 

מתפרש על ידי הצד השני כהתקפי.
חרף החשדנות הגוברת בין הצדדים, גישתן 
האסטרטגית בתחום הביטחון הימי באזור צפויה 
לעימות.  להתדרדר  מבלי  כשהיתה  להישאר 
וסין,  למרות הרטוריקה הלעומתית של ארה"ב 
קשה לדמיין כיצד אחת מהן זוכה לתמיכה ציבורית 
רחבה מספיק ליציאה לעימות צבאי מול יריבה 

המחזיקה בנשק גרעיני.

במזרח התיכון לא צריכים לבחור
שתי  בין  הזו  הדינמיקה  משפיעה  כיצד 
צדדים  של  האינטרסים  על  המעצמות 
שלישיים, כמו מדינות במזרח התיכון? גורמים 
כי  מאמינים  במערב  השפעה  בעלי  רבים 
להיכנס  הזדמנויות  בקרוב  לנצל  עשויה  סין 
מול   (Great Game) גדול"  "משחק  למעין 
ארה"ב במזרח התיכון, שכן האחרונה הגיעה 
בשנים האחרונות לעצמאות אנרגטית ונסוגה 
בהדרגה מהאזור מזה זמן מה. 6 למרבה הצער, 
תפישות מסוג זה אינן יורדות לעומקו של מכלול 
בין  ביחסים  והחברתיים  ההיבטים הפוליטיים 

כלי טיס מדגם "אוספריי" של חיל הנחתים האמריקאי ממריא למשימה בים סין הדרומי, בפברואר 
2022. עבור בייג'ינג, מחלוקות עם שכנותיה אינן מצריכות או מצדיקות התערבות של צד שלישי 

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 
3rd Class Thomas B. Contant (public domain)*

https://www.dvidshub.net/image/7065185/uss-america-conducts-flight-ops-with-cmc
https://www.dvidshub.net/portfolio/1718786/thomas-contant
https://www.dvidshub.net/about/copyright
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והן כאשר  בילטרלי  באופן  הן  שתי המדינות, 
מעורבות מדינות נוספות ברחבי העולם, כולל 

מהמזרח התיכון.
"החגורה  שיוזמת  למשל,  הטוענים,  יש 
היא  ב-2013  השיקה  שסין   (BRI) והדרך" 
האסטרטגית  הדינמיקה  את  לשנות  מאמץ 
תוכניות  על  מבוססת  היוזמה  למעשה,  באזור. 
כגון "שיתוף הפעולה הכלכלי האזורי של מרכז 
וחברות  ב-2001  שהוקמה   ,(CAREC) אסיה" 
בה 11 מדינות.7 ה-BRI היא במהותה פיתוח של 
יוזמות כמו CAREC: שתיהן שותפויות המקדמות 
פיתוח באמצעות שיתוף פעולה ושתיהן מובילות 

לצמיחה כלכלית מואצת ולצמצום העוני. 
האוריינטציה הכללית של ה-BRI, שמבוססת 
למדיניות הכלכלית  היוזמה  בין  זיקה  יצירת  על 
רבה  במידה  תואמת  משתתפיה,  של  הרחבה 
את ניסיונותיהן של מדינות המזרח התיכון לגוון 
את כלכלותיהן. ואכן, המעורבות של סין באזור 
עדיין מונעת ברובה על ידי האינטרסים הכלכליים 
שלה. יתר על כן, בעבר כמו היום, סביר שהיא 
תמשיך להעדיף לקיים יחסים עם מדינות המזרח 

התיכון על בסיס בילטרלי.
אינטרסים  אין  לסין  כי  להדגיש  חשוב 
ביטחוניים משמעותיים במזרח התיכון. עם זאת, 
ככל שיידרש, היא מוכנה לקחת חלק במסגרות 
נשק  תפוצת  כמו  בסוגיות  לטיפול  רב-צדדיות 
גרעיני, כפי שניתן לראות במעורבותה בשיחות 
הסכם הגרעין עם איראן (JCPOA). בשנת 2014, 
 (OPCW) בחסות הארגון לאיסור על נשק כימי
והאו"ם, השתתפה סין גם בסילוק חומרים כימיים 

מסוריה.8
פעולה  משתפות  וארה"ב  סין  כן,  על  יתר 
כולל  העולם,  ברחבי  טרור  נגד  בפעילות 
במזרח התיכון – הן במסגרת האו"ם והן בצורה 
בילטרלית. גם בכל הנוגע לאנרגיה, האינטרסים 
זה  מנוגדים  תמיד  אינם  והאמריקאים  הסיניים 

וושינגטון  הסכימו   2021 בסוף  לדוגמה,  לזה: 
על  אסטרטגיות  נפט  עתודות  לפתוח  ובייג'ינג 

מנת לייצב את מחירי הנפט הגואים.9
ואכן, בדיוק משום שהאזור אינו רכיב מרכזי 
סין  מהן,  אחת  אף  של  הבינלאומית  באג'נדה 
וארה"ב עשויות לגלות שדווקא המזרח התיכון 
לשתף  יוכלו  שבהן  יותר  רבות  דרכים  מציע 
(ומעבר  האזור  שמדינות  נובע  מכאן  פעולה. 
ירוויחו אם ישכילו לנטוש את האשליה  לו) רק 
כי עליהן לבחור בין בייג'ינג לוושינגטון; במקום 
יותר  זאת, עליהן לשאוף לפתח קשרים טובים 

עם שתיהן.

עדיף לשתף פעולה
בשנים האחרונות בחנו וושינגטון, בייג'ינג וכמה 
בירות נוספות (כל אחת בנפרד) את מרחב התמרון 
אסיה-פסיפי  במרחב  קואליציות  לבניית  שלהן 
ומעבר לו, במנעד נושאים הנע בין סחר והשקעות 
לביטחון ימי. בתקופה זו הפנימו סין וארה"ב שאף 
אחת מהן אינה יכולה להנדס מחדש את הסדר 

הביטחוני והכלכלי של האזור.
הגיעה העת לבחון מחדש את ההצהרות 
המתוחות  השנים  חמש  של  והמעשים 
האחרונות. ממשלות חייבות לשאול את עצמן 
– האם המצב במרחב אסיה-פסיפי אכן השתפר 
אזי  זו? אם לדעתן התשובה חיובית,  בתקופה 
עליהן להחליט איזו רמת סיכון הן מוכנות לקבל 
על עצמן, בהתחשב בהסלמה המתמשכת בין 
עליהן  "לא",  היא  אם התשובה  אך  הצדדים. 
לברר מה ניתן לעשות כדי לשכנע את הציבור 
במאמצים  לתמוך  הבינלאומי  והקהל  שלהן 
להבאת שינוי חיובי, ומה צריכים כל השחקנים 

המעורבים לעשות כדי לקדם אותו.
כלכלית  אינטגרציה  המזל,  למרבה 
ממשלות  של  כולל  ודיפלומטיה,  בינלאומית 
משפיעות  עדיין  האמצע,  במדינות  וכלכלות 

היציבות.  על  לשמירה  המאמצים  על  לטובה 
ניסיונותיהם של אלה המושכים  זאת, על אף 
המעצמות  ששתי  ככל  ואכן,  הנגדי.  לכיוון 
מוצאות את עצמן יותר ויותר במבוי סתום, ייתכן 
שיצטרכו  אלה  הן  ובינוניות  קטנות  שמדינות 
יכולות  יוזמות שבהן סין וארה"ב  ויוכלו להוביל 

להשתתף ואף לשתף פעולה.

לאור המבוי הסתום בין 
שתי המעצמות, ייתכן 

שדווקא מדינות קטנות 
ובינוניות יצטרכו להוביל 
יוזמות שבהן סין וארה"ב 

יוכלו לשתף פעולה

במבט  חיובית:  מגמה  זוהי  סין,  מבחינת 
מבייג'ינג, היכן שרק אפשר, שיח בין המדינות 
ופערים אידיאולוגיים  בסוגיות של סדר עולמי 
בעל  הוא   – "היפרדות"  או  הדרה  במקום   –
סיכויים טובים יותר להבטחת היציבות במרחב 
ניתן גם  לו. באופן הזה,  ומחוצה  אסיה-פסיפי 
יהיה גם להפחית את החששות של כל אחת 

מהמעצמות מפני השנייה. 
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היעדרם  (או  ריבוניות  מדינות  שתי  בין  יחסים 
של יחסים) הם לרוב נושא בילטרלי אשר נוגע 
כשמדובר  כך  לא  שלהן.  לאינטרסים  ישירות 
מספר  מעורבים  היו  בהם  וסין,  ישראל  ביחסי 

גופים ומדינות בתקופות שונות. 
על פניו, לא הייתה שום סיבה מדוע ישראל, 
של  העממית  והרפובליקה  ב-1948,  שנוסדה 
סין, שנוסדה 15 חודשים לאחר מכן, לא תוכלנה 
היה  המדינות  בין  דיפלומטיים.  יחסים  לקיים 
ריחוק גיאוגרפי, היסטורי, תרבותי ודתי, ולא היתה 
יהודית שמעורבת בפוליטיקה המקומית  קהילה 
ויכולה להשפיע על היחסים, לחיוב או לשלילה. 
אמנם לשתיהן היו תפיסות פוליטיות ואידיאולוגיות 
שונות, אבל אלה לא מנעו מישראל למסד קשרים 
עם ארצות הגוש המזרחי, ובראשן ברית המועצות 
(ברה"מ). בנוסף, הרכב הממשלה הראשונה של 
ישראל נטה "שמאלה", עד כדי כך שסוכנות הביון 
המרכזית של ארה"ב (ה-CIA) חששה שישראל 
תחבור לגוש הקומוניסטי.1 היה זה אחד הגורמים 
ללחץ האמריקאי על ישראל להימנע מקשרים עם סין.

וושינגטון משחקת תפקיד 
מרכזי ביחסים בין ישראל 

לסין משנות החמישים ועד 
ימינו – לעיתים חיובי, אך 

לרוב שלילי

במידה  אחראיים  חיצוניים  גורמים  ואמנם, 
רבה להיעדר היחסים הרשמיים בין סין לישראל 
מאז  ולקיומם  שנה  מארבעים  יותר  במשך 
1992. אלה כוללים את הערבים והפלסטינים, 
(אשר  רוסיה  ואחריה  ברה"מ  את  איראן,  את 
רוב הזמן פעלו, כפי שניתן היה לצפות, למנוע 
כולן,  את היחסים או לערער אותם). אך מבין 
ההשפעה המתמשכת ביותר – אם כי לא תמיד 
דווקא מכיוונה של  הבעייתית ביותר – הגיעה 

וושינגטון.
אמצעי  על  חוקרים,  על  המקובלת  הדעה 

ארה"ב שוגה ביחסה כלפי סין – וישראל עלולה לשלם את המחיר
הלחץ שמפעילה באחרונה וושינגטון לצמצום הקשרים בין ישראל לסין אינו צריך להפתיע איש: ארה"ב מתערבת ביחסים בין המדינות 
כבר יותר מ-70 שנה. אך ישראל אינה המדינה היחידה שנמצאת תחת לחץ אמריקאי שכזה והיא אינה חייבת להתכופף בפניו. במקום 

זאת, עליה לשמור על האינטרסים שלה, לדרוש תמורה לוויתורים שתעשה – ואף לנסות לגשר בין ארה"ב לסין | יצחק שיחור

בשנים  המדיניות  קובעי  ועל  התקשורת 
האחרונות היא שהמאבק בין ארה"ב לסין הוא 
הגורם העיקרי להאטה בקידום היחסים בין סין 
ואף לפגיעה בהם.2 אלא שמעורבות  לישראל 
אמריקאית כזו אינה תופעה חדשה כשלעצמה. 
וושינגטון משחקת תפקיד מרכזי – לעיתים חיובי, 
מתחילת  ישראל-סין  ביחסי   – שלילי  לרוב  אך 

שנות החמישים ועד ימינו. 
מאמר זה יסקור את ההשפעה של ארה"ב על 
יחסי ישראל-סין וינסה לרדת לשורשה, במטרה 
להדגים כיצד ההתערבות האמריקאית, כמו אז 
גם היום, מוּנעת בראש ובראשונה מהאינטרסים 
וושינגטון – גם כשאלה אינם מיטיבים עם  של 
ישראל. לאור זאת, מסקנתו היא שכדי להתמודד 
עם הלחץ האמריקאי הנוכחי בכל הנוגע ליחסיה 
עם סין, ראוי שישראל תנסה לגשר על הפערים 
בין בייג'ינג לוושינגטון בדיפלומטיה שקטה. בכל 
מקרה, היא תצטרך להבטיח לממשל האמריקאי 
כי תתחשב בחששותיו, אך בו בעת להדגיש כי 

האינטרס שלה קודם לזה של ארה"ב.
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1970-1950: אור אדום
אף שארה"ב נתפסת כיום כידידתה של ישראל 
לישראל  יחסה  שלה,  העיקרית  וכתומכת 
במשך  אמביוולנטי  היה  בכלל)  (וליהודים 
ההיסטוריה, ובמידה מסוימת נותר כזה עד ימינו. 
בסוף שנות הארבעים התנגדו רבים בארה"ב – 
ג'ורג' מרשל  בפרט מזכיר המדינה דאז הגנרל 
ומחלקת המדינה – להקמתה של מדינת ישראל 
והזהירו כי אם אכן תקום, היא תהיה מבודדת בין 
אומות העולם. וושינגטון אמנם הכירה בישראל 
מיד אחרי הקמתה, אולם "דה פקטו" בלבד; רק 
1949, כעבור כשמונה חודשים,  ב-31 בינואר 
הכירה בה "דה יורה", אחרי כמה מדינות אחרות. 
הראשונה דווקא הייתה ברה"מ, שעשתה זאת 

יומיים אחרי הכרזתה.3
ולמרות  ישראל,  עם  יחסיה  כינון  אחרי  גם 
המלחמה שהתנהלה בין ישראל למדינות ערב 
והאיום הביטחוני הבלתי פוסק אחריה, ארה"ב 
הטילה אמברגו נשק על ישראל ומנעה ממנה 
אמצעי הגנה, כולל ממקורות באירופה שנחשבו 
ארה"ב,  אותה  לימים,  נאט"ו.  של  "מאגרים" 
שהטילה אמברגו נשק על סין בשנות החמישים, 
השישים והשבעים, עודדה את ישראל לסייע לה 
להפר אותו כאשר הדבר שרת את האינטרס שלה 

נגד ברה"מ (ראו להלן). 
 –  1950 בינואר  ב-9  בסין  הכירה  ישראל 
בעולם  והשביעית  התיכון  במזרח  הראשונה 
הלא-קומוניסטי לעשות זאת. ירושלים, שבאותה 
אחד  עם  מהזדהות  להימנע  ניסתה  תקופה 
ב"רפובליקה  הכירה  לא  ומעולם  הגושים 
לטייוואן, ראתה בהשתלטות  הסינית" שנסוגה 
הקומוניסטית על סין עובדה מוגמרת מבחינה 

מעשית וחוקית. 
וושינגטון הסתייגה, בלשון המעטה, מהצעד 
של ישראל, שלא תואם עמה. לכאורה, ההקשר 
הרחב להסתייגותה המיידית של ארה"ב מקשרים 
בין ישראל לסין היה ראשיתה של המלחמה הקרה 
והאיבה לברה"מ, וכן חששותיה מ"שמאלניותה" 
של ישראל. חוסר ההסכמה לגבי הצעד הישראלי 
 ,1950 התחזק עם פרוץ מלחמת קוריאה ביוני 
במלחמה  התערבה  סין  כאשר  יותר  ועוד 

באוקטובר של אותה שנה. 
הכרתה של ישראל בסין ומגעים שהתקיימו 
בין הצדדים במספר בירות אירופיות לא הובילו 
לכינון יחסים דיפלומטיים בין השתיים. למעשה, 
מסמכים מעידים שכבר ביולי 1951 הודיע ג'ואו 
אן-לאי, ראש הממשלה ושר החוץ של סין, לשגריר 
הסובייטי בבייג'ינג כי ארצו אינה מתכוונת לכונן 
יחסים עם ישראל בשל ההשפעה המזיקה של 
קשר כזה על עתיד יחסיה עם מדינות ערביות 
ומוסלמיות.4 במקביל, ארה"ב – שלא ידעה שסין 
אינה מעוניינת ביחסים עם ישראל – הפעילה 
לחץ כבד על ישראל, שגבל באיומים (כולל על 
דיפלומטיים ישראלים בוושינגטון) להימנע מכינון 
בייג'ינג.5 כמה מבכירי משרד החוץ  יחסים עם 
של  על החלטתה  גם הם  ידעו  בישראל, שלא 

בייג'ינג, שללו בחריפות את מדיניות ארה"ב כלפי 
סין וראוּהַ כשגיאה מדינית חמורה.6 הם צדקו. 

מדינות מערביות אחרות הסתייגו מגישתה 
האנטי-סינית של ארה"ב. בריטניה הכירה בסין 
כבר ב-1950, ברמת מיופי כוח, וב-1954 הקימה 
שגרירות. גם ארצות סקנדינביה כוננו יחסים עם 
סין: שוודיה, פינלנד ודנמרק ב-1950 ונורבגיה 

ב-1954. 
הסיכויים  שונה.  היה  ישראל  של  מצבה 
פחתו  ובייג'ינג  ירושלים  בין  רשמיים  ליחסים 
בארה"ב  ישראל  של  הכלכלית  שתלותה  ככל 
שהברית  ככל  גברה,  שלה  היהודית  ובקהילה 
הסינו-סובייטית התחזקה וככל שסין הרחיבה את 
יחסיה עם ארצות ערב והאסלאם. למעשה, איבת 
יותר בעקבות מספר  סין לישראל התחזקה עוד 
אביב  בתל  ברה"מ  בנציגות  הפיצוץ  אירועים: 
בבנדונג,  האפרו-אסייתית  הוועידה  ב-1953;7 
1955, במסגרתה סין יצרה  אינדונזיה, באפריל 
(מצרים  ערב  ממדינות  כמה  עם  ראשון  קשר 
וסוריה) ונחשפה לראשונה לבעיה הפלסטינית; 
וצרפת  בריטניה  לצד  ישראל  של  השתתפותה 
אותה   ,1956 באוקטובר  על מצרים  בהתקפה 
לשחרור  הארגון  עם  סין  קשרי  ארה"ב;  בלמה 
פלסטין (אש"ף) וביקור משלחת מטעמו בבייג'ינג 
"מהפכת  של  הרדיקליזציה  ולבסוף,  ב-1965; 
התרבות" (1969-1966) ומלחמת ששת הימים 
ביוני 1967 – כל אלה גרמו לסין לפקפק בזכותה 
של ישראל להתקיים, לא בפומבי אבל במשתמע.8
השישים  שנות  של  השנייה  מהמחצית 
סיפקה סין נשק קל והדרכה צבאית ואידיאולוגית 
ישראל.9   נגד  שפעלו  הפלסטיניים  לארגונים 
אשר  בווייטנאם,  מסובכת  הייתה  כבר  ארה"ב 
קיבלה אף היא סיוע צבאי מסין, ורק אז החלה 
לישראל.  משמעותיות  בכמויות  נשק  לספק 
שמקורות  אף  חד-צדדי:  תהליך  זה  היה  לא 
ישראל  זאת,10  להכחיש  נוטים  אמריקאיים 
צבאיות  וטכנולוגיות  נשק  לארה"ב  העבירה 

ביקור רה"מ נתניהו בסין, 2013 | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

סובייטיות מתקדמות שלא היו ברשותה לפני כן, 
ואשר תרמו רבות לשמירת מאזן הכוחות בינה 
והמידע  שהנשק  הסבורים  יש  ברה"מ.  לבין 
עלויות  על  עלו  לארה"ב  העבירה  שישראל 
בין  יחסים רשמיים  הסיוע שקיבלה מאמריקה. 
וישראל נראו בסוף שנות השישים רחוקים  סין 

מאי פעם – אלא שבתוך עשור חל שינוי.

1990-1970: אור ירוק
הסינו- הסכסוך  הגיע  השישים  שנות  בסוף 
אלימות  תקריות  של  בשורה  לשיאו  סובייטי 
לאורך הגבול שלהן, בדיוק כאשר ריצ'רד ניקסון 
נבחר לנשיא ארה"ב והתחייב להוציא את ארצו 
מווייטנאם ולשפר את היחסים עם בייג'ינג. על 
צורך  שיש  למסקנה  ארה"ב  הגיעה  זה  רקע 
לחזק את סין, שנתפשה אז כאיום משני, נגד 
ברה"מ, שנתפשה אז כאיום העיקרי. כדי למשוך 
את הסינים לצד שלה ולדאוג שיוכלו להתמודד 
בחשאי  ארה"ב  עודדה  הסובייטי,  הצבא  מול 

מכירת נשק מישראל לסין.
שנותקה  מאז  צבאית  מאוד  נחלשה  סין 
מה  הסובייטי,  הנשק  מאספקת   1960 בקיץ 
מיושנים  נשק  כלי  על  להתבסס  אותה  שאילץ 
 reverse) ועל "הנדסה לאחור"  מייצור מקומי 
הסינו-סובייטי,  הסכסוך  חרף   .(engineering
נשק מערבי לא היה זמין לסינים לרכישה כתוצאה 
משורה ארוכה של מגבלות גיאופוליטיות, טכניות 
(כלי נשק ותחמושת מערביים לא תאמו לארסנל 
הסיני) ומשפטיות. עובדה זו פתחה צוהר לקידום 

היחסים עם ישראל.
באוקטובר 1971 התקבלה סין לאו"ם (וטייוואן 
סולקה ממנו) והחלו יחסים בלתי פורמליים בין 
סין לארה"ב. מי שהציע לראשונה לסין לרכוש 
נשק בישראל היה כנראה הנרי קיסינג'ר, היועץ 
בסין  ביקר  אשר  האמריקאי,  לאומי  לביטחון 
"בחשאי" ביולי 1971. הביקור, שהתפרסם כמעט 
מיד, התקיים כשנתיים אחרי העימותים הצבאיים 
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החמורים ביותר בין ברה"מ לסין ב-1969, שבהם 
נהרגו מאות בשני הצדדים. באותה עת נזקקה 
סין בדחיפות לנשק מתקדם כדי להתמודד עם 
הברית  נוסדה  מאז  הראשונה  בפעם  ברה"מ, 

ביניהן. 
היתה  לא  ישראל  אחרות,  למדינות  בניגוד 
מוגבלת במכירת נשק לסין. התנגדות סובייטית 
כבר  זו  שבתקופה  מכיוון  אפקטיבית  היתה  לא 
לא היו יחסים דיפלומטיים בין המדינות. במישור 
המשפטי, ישראל לא היתה כבולה תחת אמנות 
שהגבילו מדינות מערביות אחרות (דוגמת אמנת 
COCOM). וחשוב מכל, במשך השנים ישראל 
צברה מאגר אדיר של נשק שלל סובייטי, בחלקו 
חדש לחלוטין, שאותו גם שדרגה משמעותית. 
פתוחה  היתה  ישראל  ממשלת  אלה,  כל  לאור 
לאפשרות למכור נשק, חלקי חילוף וטכנולוגיה 

צבאית לסין.11
אחרי הגעת ניקסון לבייג'ינג בפברואר 1972, 
דמויות  של  שורה  ביקרו  העשור,  שאר  ובמשך 
אמריקאיות בכירות בתחומי החוץ והביטחון בסין, 
בהן ג'יימס שלזינגר, דונלד ראמספלד, הארולד 
בראון, זביגנייב בז'ז'ינסקי וראשי ועדות בסנאט 
נשק  לרכוש  לסינים  המליצו  כולם  וחבריהן. 
וטכנולוגיה צבאית מישראל ואפילו לכונן איתה 

יחסים דיפלומטיים.12
משלחת  לסין  יצאה   1979 בפברואר 
ישראלית עם בכירים ממשרד הביטחון, מהמוסד 
ומהתעשיות הצבאיות. הם טסו במטוסו הפרטי של 
איש העסקים שאול אייזנברג, שנמלט מאירופה 
ומשם  לשנגחאי  השנייה  העולם  מלחמת  ערב 
כולל  ליפן, צבר הון רב מעסקים במזרח אסיה, 
בסין – וקשר ככל הנראה קשרים עם ההנהגה 
המקומית. אף שלא עסק בכך קודם לכן, אייזנברג 
שימש איש הקשר והמתווך בעסקאות הנשק של 
ישראל עם סין, שרובן התרחשו בשנות השמונים. 
עסקאות אלה, בהיקף של מיליארדי דולרים, יצרו 
בסין קבוצות אינטרס להידוק הקשרים עם ישראל, 
ויצקו את הבסיס לכינון יחסים דיפלומטיים.13 אבל 
ב-24 בינואר 1992, כאשר אלה כוננו רשמית, 
עמדת ארה"ב כלפי סין – וגם כלפי יחסי ישראל 

עמה – כבר התהפכה.

1990 ואילך – האור שוב אדום
ההקצנה בעמדת ארה"ב כלפי סין בסוף שנות 
הובילה  התשעים  שנות  ובתחילת  השמונים 
יחסי ישראל-סין. אם  לשינוי גם בגישתה כלפי 
המסחר  קשרי  את  וושינגטון  עודדה  אז  עד 
זאת  שבתקופה  הרי  השתיים,  בין  והביטחון 
החלה ארה"ב להתייחס אליהם בחשדנות, ואף 

בעוינות, גוברת. 
השינוי בעמדת ארה"ב כלפי סין נבע משתי 
סיבות עיקריות. ראשית, הרג המפגינים בכיכר 
טייאן-אן-מן ("שער השלום השמיימי") בבייג'ינג 
ביוני 1989 הבהיר לוושינגטון שטיבו של המשטר 
הסיני נשאר כשהיה. לאורך אותו עשור ציפו רבים 
בהנהגת ארה"ב ובאקדמיה שאימוץ מדיניות שוק 

חופשי וכלכלה קפיטליסטית ינתב את סין לכיוון 
דמוקרטי. ציפייה זאת נכזבה, מה שהוביל לשורת 
בעיקר   – סין  על  הטילה  שארה"ב  סנקציות 
בתחום הצבאי, אבל גם בתחום המדיני והכלכלי. 
שנית, התמוטטות ברה"מ ב-1991 "שחררה" 
כך  או   – עליה  העיקרי  מהאיום  ארה"ב  את 
הכלכליים,  הישגיה  במקביל,  מנהיגיה.  חשבו 
הטכנולוגיים והצבאיים של סין, שלא שינתה את 
אופייה האידיאולוגי והמדיני, יצרו (לפחות בעיני 
עם  והפך  שהתגבר   – חדש  איום  האמריקאים) 
השנים לאיום העיקרי עליה, עד היום. כל אלה 
יחסי  על  שלילי,  ובאופן  מיידית,  כמעט  השפיעו 
ירושלים-בייג'ינג, דבר שבא לידי ביטוי בסופו של 
לסין,  ישראלי  נשק  של  מכירות  בהפסקת  דבר 
בהקמת מערך פיקוח על ייצוא נשק בכלל ובלחץ 
אמריקאי למנוע השקעות ונוכחות סיניות בישראל. 
הביאו  רוסיה  ותחיית  ברה"מ  התמוטטות 
בתחום  מוסקבה  עם  בייג'ינג  יחסי  לשיקום 
המערכת  כל  כזכור,  והצבאי.  הכלכלי  המדיני, 
הצבאית הסינית הייתה מבוססת על טכנולוגיות 
רוסיות והיה קל וזול יותר לחדש את הרכש הצבאי 
מרוסיה. וכך היה, אם כי לא לחלוטין: נשק רוסי 
האמצעים  לה  היו  (שכעת  לסין  לזרום  החל 
הכלכליים והכספיים לשלם עבורו), אלא שזאת 
בנשק  חלקי,  באופן  לפחות  השתמשה,  כבר 
ברמה טכנולוגית גבוהה שרוסיה לא יכלה, או לא 

פרשות הפטריוט, הפאלקון 
וההארפי שימשו את 

האמריקאים ללחוץ עוד 
יותר על ישראל לצמצם 

את קשריה הצבאיים לסין, 
בהתאם לאינטרסים של 

וושינגטון

רצתה, לספק; ישראל יכלה וגם רצתה. 
לסין  ישראל  של  הנשק  שמכירות  אף  על 
הצטמצמו מאוד עם חידוש קשרי בייג'ינג ומוסקבה, 
ישראלי  בנשק  מעוניינת  (ועודנה)  היתה  סין 
חדשני. הבעיה היתה שארה"ב, שבעבר עודדה 
את ישראל למכור נשק לסין כדי שישמש אותה נגד 
ברה"מ, התנגדה כעת. וושינגטון הפעילה לחץ 
כבד על ישראל להימנע ממכירת נשק לסין, שבא 

לידי ביטוי בעיקר בשלוש פרשות.14
הפרשה הראשונה היתה טענה מצד הממשל 
בחשאי  לסין  העבירה  שישראל  האמריקאי 
נגד  בטיל  שולבו  אשר  אמריקאיות  טכנולוגיות 
זה  טיל  לישראל.15  שנמסר  "פטריוט",  טילים 
הופעל לראשונה על ידי ישראל וערב הסעודית 
סדאם  ששיגר  הטילים  נגד  מוגבלת  בהצלחה 
הראשונה,  המפרץ  במלחמת  מעיראק  חוסיין 

בתחילת 1991. הטענה האמריקאית כלפי ישראל 
היתה משוללת כל יסוד ונבעה בחלקה ממאבקים 
ביורוקרטיים פנימיים באשר לגורם האחראי על 
אמריקאית  בדיקה  ועדת  אמריקאי.  נשק  ייצוא 
הוכיחה את צדקת ישראל, אבל המגמה של יחסי 

ארה"ב-ישראל בכל הנוגע לסין לא השתנתה.16
מכירת  עסקת  היא  השנייה  הפרשה 
התראה  מערכת   ,(Phalcon) ה"פאלקון" 
ושליטה מוטסת מתוצרת ישראל, שלא היו בה 
רכיבים אמריקאיים. מערכת זאת ניתנת להרכבה 
מטוסי  על  הורכבה  ובעבר  שונים  מטוסים  על 
707 שישראל מכרה למדינות אחרות.  בואינג 
של  בשווי  כזאת,  מערכת  לרכוש  רצו  הסינים 
כ-250 מיליון דולר (אשר שולמו מראש) והתכוונו 
יהיו מרוצים ממנה. עם  לקנות עוד שלוש אם 
מטוס  על  תורכב  שהמערכת  דרשו  הם  זאת, 
רוסי מדגם IL-62, אותו נאלצה ישראל לרכוש 
מרוסיה, שכעת הייתה מעורבת גם כן בעיסקה.17
כאשר התחיל המשא  לא התנגדה  ארה"ב 
וסין על העיסקה, אולם כאשר  ומתן בין ישראל 
וושינגטון  התקדמו,  וישראל  סין  בין  המגעים 
נעמדה על רגליה האחוריות. אנשי הנספחות 
הצבאית האמריקאית, איתם נפגשתי בהונג קונג 
ובבייג'ינג לשיחות מקצועיות בשנות התשעים, 
מחו קשות על מכירת ה"פאלקון" לסין. לדעתם, 
המערכת עלולה הייתה לערער את מאזן הכוחות 
ארה"ב  בכוחות  לפגוע  וגם  טייוואן,  במיצרי 

במקרה של עימות צבאי עם סין.
הנספחות  אנשי  בפני  ציינתי  בתגובה, 
כמערכת  מוגדרת  ה"פאלקון"  כי  האמריקאים 
הגנתית. כאשר ארה"ב מכרה לערב הסעודית 
כאלה  מוטסות  ושליטה  התראה  מערכות 
טענו  ישראל,  התנגדות  חרף  ב-1981, 

האמריקאים כי אלה מערכות "הגנתיות".18 
עוד הדגשתי שמערכת "פאלקון" אחת לא 
תשנה את מאזן הכוחות הצבאי בין סין לטייוואן, 
המערכת,  את  לה  תמכור  לא  ישראל  אם  וכי 
סין תקנה אחת דומה מרוסיה או תייצר אותה 
אין  כי  השיבו  האמריקאים  בעתיד.  בעצמה 
בעיה שהסינים ירכשו את המערכות ממוסקבה 
כמו  מתוחכמות  אינן  הרוסיות  "המערכות  כי 
גם שרכישת ה"פאלקון"  הישראליות". טענתי 
שיכלול  המשכי,  אלא  פעמי  חד  אירוע  אינה 
במשך השנים גם הספקת חלקי חילוף ותיקונים, 
מה שיקנה לישראל נוכחות בתעשיות הצבאיות 
הסיניות (כמו בשנות השמונים) ויתרון מודיעיני 

שארה"ב היתה יכולה להיות שותפה לו. 
לחץ  תחת  נאלצה,  וישראל  עזר  לא  דבר 
אמריקאי כבד, לבטל את העסקה, להחזיר את 
המקדמה הסינית ולשלם גם פיצויים בגובה מאה 
היה  העיתוי  גם  בכך,  די  לא  ואם  דולר.  מיליון 
אומלל: ההכרזה הישראלית יצאה ימים ספורים 
אחרי ביקורו בישראל של ג'יאנג דזה-מין, המזכיר 
הכללי של המפלגה הקומוניסטית הסינית ונשיא 
סין – הראשון מסוגו וגם האחרון עד כה – שבו 

הובטח לו כי העסקה תקויַם.
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לכאורה, הסינים גילו הבנה לביטול והאשימו 
את ארה"ב ולא את ישראל, תוך שימוש באחד 
חייב  צעיר  אח  לפיו  הסינית  המסורת  מערכי 
להישמע לאח בכור. אולם יחסי ישראל-סין נפגעו 
לזמן ארוך ומשגריר ישראל בסין דאז, יצחק שלף, 
נמנעה הגישה להנהגה הבכירה ואפילו לפקידות 
הבכירה. סין אכן רכשה מטוסי התראה ושליטה 
מרוסיה ובסופו של דבר פיתחה אותם בעצמה, 

באיכות שאינה נופלת מזו של ישראל. 
הפרשה השלישית נוגעת למכירת המטוס 
מסוג  ההתקפי  הישראלי  טייס  ללא  הזעיר 
לאחר  כעשור  התשעים.  בשנות  "הארפי" 
סין החזירה חלק  כי  לוושינגטון  נודע  המכירה 
מהמזל"טים הללו לישראל,19 לטענתה לצורך 
תחזוקה – אך לטענת ארה"ב, לצורך שדרוג. 
תהא הסיבה אשר תהא, אף שגם בו אין רכיבים 
אמריקאיים, וושינגטון דרשה מישראל להפסיק 
כל קשר עם סין בנושא ה"הארפי" וככל הנראה, 

המזל"טים אכן הוחזרו לסין כלעומת שבאו.20
לכת.  מרחיקות  תוצאות  היו  אלה  לפרשות 
עמוס  (מיל')  אלוף  הביטחון,  משרד  מנכ"ל 
אחרי  ב-2005  מתפקידו  להתפטר  נאלץ  ירון, 
בעיסקות  להם  ששיקר  טענו  שהאמריקאים 
קודמות עם סין. נושא הפיקוח על מכירות נשק 
וזו  אמריקאי,  לחץ  תחת  בכנסת,  לדיון  עלה 
חוקקה ב-2007 לראשונה חוק פיקוח על ייצוא 
להקים  הביטחון  משרד  נאלץ  במקביל,  נשק. 
(אפ"י),  ביטחוני  ייצוא  על  לפיקוח  חדש  אגף 
אף שתחום זה כבר היה תחת אחריות האגף 
לסיוע לייצוא ביטחוני (סיב"ט). מאותו זמן חדלה 
ישראל למכור נשק וטכנולוגיה צבאית לסין, אף 

שזו הייתה ועדיין מעוניינת בכך.
וישראל  סין  בין  הגם שהקשרים הצבאיים 
הנוגעים  הביטחוניים,  הקשרים  הסתיימו, 
לנושאי ביטחון פנים, נמשכו. חברות ישראליות 
פרטיות בעלות ניסיון בתחום האבטחה הוזמנו 
בייג'ינג  לאולימפיאדת  בהכנות  לסין  לסייע 
ניסתה,  שארה"ב  אף  זאת,  ועשו  ב-2008 

לשווא, למנוע את פעילותן. כמו כן, "המשטרה 
סין המשיכה  (PAP) של  העממית החמושה" 
לשלוח את אנשיה לאימונים בישראל ומדריכים 
ישראליים (משטרתיים ופרטיים) המשיכו לאמן 
אותם בסין.21 ישראל גם מכרה לסין טכנולוגיות 

בקרה והאזנה בהקשר של המאבק בטרור. 
היחסים  להתפתח  החלו  גם  שנים  באותן 
נתקלו  אלה  אך  המדינות,  בין  הכלכליים 
וושינגטון טענה  בהתנגדות אמריקאית עזה.22 
ובמנהרות  חיפה  בנמל  הסינית"  "הנוכחות  כי 
סיכון  מהווה  אביב  בתל  התחתית  הרכבת 
שעוגנות  האמריקאי  הצי  לאוניות  הן  ביטחוני, 
לעתים בנמל חיפה והן לישראל, בגלל הקירבה 
וכן לבסיס הקריה בתל אביב.  למתקני חיל הים 
של  לשלוחה  האמריקאים  התייחסו23  גם  כך 
"הואה-ווי" (Huawei), ענקית היי-טק ששורשיה 
בצבא הסיני, אשר פועלת ברמת השרון. חלק 
מההשקעות הכלכליות הסיניות עדיין נמשכות, 
בעוד אחרות הוקפאו תחת לחץ אמריקאי (למשל, 
הקמת מתקן התפלה, רכש חברות ביטוח ועוד).

להזכיר  יש  האמריקאיות,  הטענות  לאור 
שקיימת נוכחות סינית, כולל השקעות בנמלים, 
גם במדינות אחרות (בהן ארה"ב עצמה). עם זאת, 
אף אחת מהן אינה "זוכה" לאותו לחץ מאסיבי אותו 
מפעילה וושינגטון על ישראל. לדוגמה, באחרונה 
ההגנה  משרד  של  מיוחד  בדיקה  צוות  הפיג 
האוסטרלי חששות מפני ריגול סיני בנמל דארווין, 

שהוחכר ב-2015 לסין ל-99 שנה.24
הוכחות  בפומבי  הציגו  טרם  האמריקאים 
משכנעות לכך שההשקעות של סין בתשתיות 
וספק בעיניי  לריגול נגדם,  בישראל משמשות 
ומשמעותי  מוצק  מודיעין  לוושינגטון  יש  אם 
או  חיפה  בנמלי  סיני  ריגול  על  לטענותיהם 
הפעם  זו  שאין  גם  לזכור  יש  למשל.  אשדוד, 
הראשונה שארה"ב מבססת את מדיניות החוץ 
גוזרת  שלה על מידע מודיעיני לא מבוסס, או 
המפורסם  (המקרה  שגויות  מסקנות  ממנו 
הימצאות  על  ההאשמה  כמובן,  הוא,  ביותר 

Photo: Jastrow (Wikipedia, public domain) מל"ט מסוג הארפי בתצוגה בסלון האווירי בפריז, ב-2007 

"נשק להשמדה המונית" בעיראק, ששימשה 
ב-2003). בתגובה  להצדקת המתקפה עליה 
לטענות אלה, ניתן גם לטעון מנגד כי בנוסף 
ליתרונות הכלכליים של שיתוף הפעולה עבור 
ישראל, למעורבות הסינית כאן עשויים להיות 

גם יתרונות מודיעיניים עבור המערב.

סיכום והמלצות
ישנן דעות שונות על מדיניותה הרצויה והנכונה 
של ישראל כלפי סין. דעת הרוב היא שאל לנו 
וושינגטון  עם  המיוחדים  היחסים  את  לסכן 
בין  ושבבחירה  בייג'ינג,  עם  הקשרים  לטובת 
יהיה על ישראל לדבוק בראשונה על  השתיים 
התלות  הן  שניתנות  הסיבות  השנייה.  חשבון 
הצבאית והמדינית של ישראל בארה"ב; היקפה 
הגדולה  היהודית  הקהילה  של  והשפעתה 
ישראל);  אחרי  בעולם  בגודלה  (השנייה  שלה 
תמיכתה העקבית (עד היום) של סין בערבים 
העובדה  ואידיאולוגית;  צבאית  ובפלסטינים, 
שמאז קבלתה לארגונים בינלאומיים ב-1971, 
וכן  ישראל;  בעד  לא הצביעה  מעולם  בייג'ינג 

אופייה האידיאולוגי והפוליטי.

ישראל אמנם אינה יכולה 
להתקיים ללא תמיכת 

ארה"ב, אך כניעה 
לתכתיביה רק תוביל 

להמשך הלחץ 

ישראל אינה היחידה שמתלבטת ומתמודדת 
בעולם  בוודאי  רבות,  מדינות  זאת:  שאלה  עם 
בדילמות  מצויות  במערב,  גם  אבל  השלישי 
האמריקאית.  לעמדה  נכנעות  אינן  אך  דומות 
טייוואן,  ואפילו  גרמניה  שווייץ,  דוגמת  מדינות 
טכנולוגיות  לה  מוכרות  סין,  ידי  על  המאויימת 
שישראל "מנועה" למכור לה. לכולן יש אינטרסים 
ובנמלים  בתשתיות  השקעות  לסין  יש  ובכולן 
וקשרים מסחריים וטכנולוגיים (כולל בארה"ב). 
סין  בנושא  ישראל  על  האמריקאי  הלחץ  אולם 
חזק לאין ערוך מאשר על מדינות אחרות (כולל 
טייוואן), בעיקר בגלל התלות הצבאית והמדינית 
גם טענת ארה"ב שהיא  ישראל בארה"ב.  של 
אינה  איננה,  בעוד שישראל  סין",  "מבינה את 

נכונה בעליל.25
בלתי  בעמדה  מחזיקה  ארה״ב  למעשה, 
מתפשרת לפיה חיזוק הקשרים בין ישראל לסין 
ורע לאמריקה. את ההערכה  לישראל  הוא רע 
הזו יש לבחון ולא לקבל בהכנעה. מאז מלחמת 
ארה"ב  צברה  לפניה,  ואף  השנייה,  העולם 
רשימה ארוכה של כישלונות, מחדלים ואי הבנות 
במדיניות החוץ שלה. די להזכיר כמה דוגמאות, 

מווייטנאם דרך איראן, אפגניסטאן ועיראק.  
להמשיך  ישראל  צריכה  אלה  נתונים  לאור 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paris_Air_Show_2007-06-24_n25.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jastrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
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ביחסיה עם סין, תוך כדי תמרון בין האינטרסים 
אך  זהירה  גישה  ואימוץ  ובייג'ינג  וושינגטון  של 
אמנם  שארה"ב  בחשבון  לקחת  יש  עצמאית. 
חשובה  גם  ישראל  אבל  לישראל,  חשובה 
את  להשכיח  נטייה  יש  לאמריקאים  לארה"ב. 
התרומה הישראלית לביטחונם ולהתעלם ממנה 
בכל מה שקשור להיכרות עם נשק וציוד צבאי 
סובייטיים ולמאמצי ישראל לבלימת החדירה של 
ברה"מ למזרח התיכון. יחסי ישראל-ארה"ב בשום 

אופן אינם חד-צדדיים. 
על רקע זה, את מדיניות ישראל של "אחוז 
בזה וגם מזה אל תנח ידך" יש לממש בתבונה, 
חייבת  אינה  ישראל  מינימלי.  ובוויתור  בתחכום 
להיות כדור משחק פסיבי בין סין וארה"ב; היא 
יכולה לנסות ולהציע כללי משחק באופן אקטיבי. 
הסינית  למסורת  המשותפים  הערכים  אחד 
ולמסורת היהודית הוא "דרך האמצע" או "שביל 
"או- בנוסח  אינה  הסינית  המחשבה  הזהב". 
או", אלא "גם וגם".28 ישראל אינה צריכה לוותר 
על אחת מהשתיים. אף שיש בארה"ב גורמים 
הטוענים שישראל אינה מבינה את כוונותיה של 
סין, על ישראל לבחור את הדרך שלה בעצמה. 

מעבר לכך, היא אף יכולה להציע לגשר בין 

מנגנונים  הקמת  באמצעות  המעצמות  שתי 
יעסוק  כזה  דיון  משותף.  ואקדמי  מדיני  לדיון 
לסין  ארה"ב  של  יחסה  שיפור  של  ביתרונות 
בכלל ובהשלכותיו על יחסיה של ישראל ובעלות 
ברית אחרות עם סין, בניסיון למנוע עוד שגיאה 
אמריקאית – שעלולה להיות החמורה בתולדותיה 
הדרך  על  מונופול  אין  לארה"ב  לעתיד.  במבט 
"הנכונה" לנהל יחסים עם סין, ולא יזיקו לה קצת 

צניעות ונכונות לשמוע מאחרים מפעם לפעם.
באופן קונקרטי, ניתן להשוות בין יחסה של 
ארה"ב לסין ויחסה של ישראל לאיראן. לכאורה, 
בשניהם  אבל  המקרים,  שני  בין  קשר  כל  אין 
מדובר במה שנראה לעתים כמו אובססיה. אם 
והמאבק  לארה"ב  כה חשוב  אכן  בסין  המאבק 
בגרעין האיראני כה חיוני לישראל, אין לי ספק 
משתמע  שאינו  באופן  תתחייב  ארה"ב  שאם 
לשתי פנים למנוע את הגרעין האיראני – ישראל 
תסכים לצמצם את הנוכחות הסינית בשטחה. 
אחרי הכל, סין היא אחת התומכות העיקריות של 
אך  לישראל.  עוינת  היתה  שנים  ובמשך  איראן 

התמורה חייבת להיות מחויבות אמריקאית. 
בשורה התחתונה, ברור לכל שישראל יכולה 
ארה"ב  בלי  אבל   – סין  בלי  ולהתקיים  להמשיך 

יהיה לה קשה. עם זאת, אין פירוש הדבר שעליה 
להישאר פסיבית במשולש היחסים עם וושינגטון 
האמריקאיים  לתכתיבים  שכניעה  כיוון  ובייג'ינג, 
רק תביא להמשך הלחץ. תחת זאת, על ישראל 
אך  לדאגותיו,  קשובה  היא  כי  לממשל  להבהיר 
אף  שלה.  האינטרסים  להבטחת  לפעול  עליה 
שטווח הפעולה של ישראל מוגבל, עדיף ליזום, 
בנושא  שדרה  עמוד  ולהפגין  דיאלוג  לקדם 
ולהיסחף אחר  זה, מאשר להיכנע מראש  רגיש 

ההתפתחויות. 
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יצחק שיחור
אמריטוס  פרופסור  הוא 
ומדינה  למדע  מהמחלקות 
באוניברסיטה  אסיה  וללימודי 
ומהחוג  בירושלים  העברית 
באוניברסיטת  אסיה  ללימודי 
חיפה. בעבר שימש, בין השאר, 
הסטודנטים  דיקן  חי,  תל  האקדמית  המכללה  ראש 
מכון  של  אקזקוטיבי  ומנהל  העברית  באוניברסיטה 
את  העברית.  באוניברסיטה  השלום  לקידום  טרומן 
הדוקטוראט קיבל מבית הספר לכלכלה ומדע המדינה 
של אוניברסיטת לונדון. לפני יותר מחמישים שנה הקים 

בחטיבת אמ"ן מחקר את המדור שעוסק בסין.
(תמונה פרטית, באדיבות המחבר)
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לאוקראינה  רוסיה  בין  המלחמה  התלקחות 
מבשרת את הופעתו של עידן חדש בתחרות הבין-
מעצמתית, עם משמעויות כבדות גם למדיניות 
ישראל. אמנם ברור שקרבתנו בזמן לאירוע בסדר 
גודל כזה לא מאפשרת עדיין מבט רטרוספקטיבי 
מעמיק על אירועי השעה, אך די בהתפתחויות 
הדרמטיות שהצטברו עד כה כדי להפיק תובנות 
של  הגלובאליות  להשלכות  באשר  ראשונות 
עליהן  לישראל.  אחדות  ובמשמעויות  העימות 
ניתן למנות את ההקרבה, דה-פקטו, של המערב 
התמודדות  על  הדבר  והשלכות  אוקראינה  את 
עם איראן; צמצום יכולתה של ישראל ״ללכת בין 
הטיפות״ ביריבות בין המעצמות; יישוב הפרדוקס 
לבין  האמריקאית  העוצמה  בדימוי  שחיקה  בין 
של  הפוטנציאל  מינוף  לצדה;  להתייצב  הצורך 
חדש  אסטרטגי  עומק  ליצירת  אברהם  הסכמי 
לישראל; וככלל – צורך בנקיטת גישה פרואקטיבית 
לשם הבטחת יתרונה היחסי של ישראל בפתחו 

של עידן חדש בביטחון ובסדר העולמיים. 
מאז פרצה המלחמה על אדמת אוקראינה, 
העלו רבים זיכרונות מטרידים מן העבר: הצהרות 
פוטין על העלאת הכוננות במערך הגרעין של 
מיד את ההליכה על סף התהום  רוסיה הזכירו 
בקובה;1   הטילים  משבר  של  האימה  ותרחישי 
עם  אירופיות,  בערים  וההרג  ההרס  ותמונות 
יותר משלושה מיליון בני אדם שנאלצו להימלט 
מאוקראינה מאז תחילת הקרבות ומיליונים נוספים 
הסובלים מהם ישירות בתוך המדינה,2  העלו עד 

מהרה השוואות למלחמת העולם השנייה.3  
הרלוונטית  ההיסטורית  האנלוגיה  מהי 
כיום?  העולם  בו  ניצב  בו  האסטרטגי  למצב 
משבר הטילים בקובה, שאיים על העולם בשיא 
גם  ניתן  טובה;  דוגמה  הוא  הקרה,  המלחמה 
למצוא הקבלה מסוימת בין מה שרוסיה תופסת 
ברית  קריסת  מאז  שלה  מתמשכת  כהשפלה 
המועצות לבין תחושת ההשפלה של רפובליקת 
ויימאר בעקבות הסכמי ורסאי, כדרך להסביר את 
ואולי האנלוגיה המתאימה  התוקפנות הרוסית; 
יותר היא דווקא של ועידת מינכן הידועה לשמצה 
והקרבת חבל הסודטים של צ׳כוסלובקיה בתור 
ניסיון בריטי לפייס את גרמניה הנאצית. אף לא 
אחת משלוש האנלוגיות ההיסטוריות האלה יכולה 
להסביר את התסבוכת העכשווית. ואם בכל זאת 
מן  אלה  בתזכורות  אקטואלית  רלוונטיות  נמצא 
לביטחון  טובות  חדשות  אלה  שאין  הרי  העבר, 

הבינלאומי בעתיד.
תובנה מרכזית העולה מהמאמר היא כי ישראל 
לה  תיוותר  לא  בה  לנקודה  במהרה  מתקרבת 
ברירה אלא להתייצב בצורה שאינה משתמעת 
לשתי פנים במקומה הטבעי לצד ארה״ב ובעלות 
ישראל  של  האסטרטגי  לצורך  בניגוד  בריתה, 
להמשיך ולנווט בזהירות – ״ללכת בין הטיפות״ 
תקדים  ישראל  כי  מוטב  לרוסיה.  ארה״ב  בין   –
להחליט בעצמה על עמדתה, לפני שהמציאות 
תכפה זאת עליה. במקביל, עליה לקדם את פניו 
של הסדר העולמי החדש ולצקת תוכן משמעותי 

חדשות  פעולה  שיתוף  ולמסגרות  לקואליציות 
החדש,  העידן  בטלטלות  לעמוד  לה  שיאפשרו 

ובראשן ההתמודדות עם איראן. 

חוסר נכונות והיעדר יכולת
מערכת  את  חשפה  באוקראינה  המלחמה 
זמינות  בתחום  נאט״ו  חברות  של  השיקולים 
בתחום  ובעיקר  באירופה,  הצבאיות  היכולות 
הצבאי  העימות  של  בשיאו  המדיניות,  הכוונות 
תום  מאז  אירופה  אדמת  על  ביותר  החמור 
מלחמת העולם השנייה. בתמצית: נוכח קריאת 
תגר בוטה ואלימה של רוסיה על ערכי החופש, 
והסדר העולמי, הפגינו  הדמוקרטיה, הריבונות 
להפעיל  נכונות  חוסר  בריתה  ובעלות  ארה״ב 
כוח מחשש שהתנגשות צבאית תצית מלחמת 
עולם שלישית, וחוסר יכולת צבאית, לפחות ביחס 
לכל  מאוד  מטריד  מסר  זהו  אירופה.  למדינות 
ידידיה של ארה״ב במזרח אירופה, במזרח הרחוק 

ובמזרח התיכון. 
ארה"ב  את  תפסה  באוקראינה  המלחמה 
תכנון  תהליכי  של  בעיצומם  אירופה  ומדינות 
שלהן  הביטחון  לאסטרטגיית  בנוגע  אסטרטגי 
ועדכון תוכניות בניין הכוח הצבאי בעידן התחרות 
הבין-מעצמתית, ובעיקר מול האיום הפוטנציאלי 
את  טרפה  לאוקראינה  רוסיה  פלישת  הסיני. 
לעדכן  הספיק  עוד  האירופי  האיחוד  הקלפים. 
תחת  המלחמה,  בעקבות  המסמך  את  בזריזות 
 A) והגנה״  לביטחון  אסטרטגי  ״מצפן  הכותרת 

Photo: U.S. Marine Corps photo by Sgt. William Chockey (public domain)* חייל נורבגי מאבטח מסוק אמריקאי בתרגיל של ברית נאט"ו בנורבגיה, מארס 2022 

המלחמה באוקראינה ותום עידן האשליות: ישראל בצומת הכרעה
עם התערערות היציבות והביטחון הבינלאומיים ובפתחו של עידן חדש בסדר העולמי, מצטמצמת יכולתה של ישראל "ללכת בין הטיפות" 
ביחסיה עם המעצמות. במציאות שכזאת, ישראל נדרשת להיערכות חדשה: התייצבות לצד ארה"ב אך הקטנת התלות בה, וחיזוק שיתופי 

הפעולה עם שחקני מפתח באירופה, באסיה ובמזרח התיכון | גור צלליכין

https://www.dvidshub.net/image/7097100/norwegian-armoured-infantry-train-with-us-marines
https://www.dvidshub.net/portfolio/1505394/william-chockey
https://www.dvidshub.net/about/copyright
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 Strategic Compass for Security and
Defense) ועמד בלוח הזמנים לפרסום הרשמי.4  
התוקפנות הרוסית מתוארת במסמך בתור ״שינוי 
נובע  ממנו  אירופה״,  של  בהיסטוריה  טקטוני 
הצורך לבצע ״קפיצה קוונטית״ בפיתוח היכולות 
להיות  במטרה  האיחוד  מדינות  של  הצבאיות 
״כוח מגן אסרטיבי״.5 בכך ניתן לראות אולי עדות 
להתפכחות, או לפחות להכרה העצמית, בפער 

שבין היכולת הצבאית לאיום.
טרם  ארה״ב  האירופית,  הזריזות  לעומת 
הלאומי  הביטחון  אסטרטגיית  את  פרסמה 
 National Security) העדכנית של הבית הלבן
של  הלאומית  ההגנה  ואסטרטגיית   (Strategy
הפנטגון (National Defense Strategy) – שני 
מסמכים אשר סין עמדה לככב בהם בראש סדר 
היום.6 במקום עדכון האסטרטגיה להתמודדות עם 
סין, הבית הלבן נאלץ להתכונן להרחבת העימות 
רוסיה  שנשיא  ולאפשרות  נאט״ו  מדינות  עם 
ולדימיר פוטין יורה על שימוש בנשק כימי.7 וכך, גם 
נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מצטרף לשני קודמיו, דונלד 
טראמפ וברק אובמה, אשר למרות ניסיונותיהם 
לכיוון  האמריקאית  המערכת  את  מחדש  למקד 
אסיה ולהיערך לאפשרות של עימות צבאי בזירת 
האוקיינוס השקט, נגררו לעסוק בבעיות מוכרות 

וטורדניות בזירות אחרות. 
באוקראינה  המלחמה  יותר,  עמוק  ברובד 
קורעת באופן בלתי מתפשר את מסכת העמימות 
בעוצמת  עיקריים  תחומים  לשני  הנוגע  בכל 
של  הכוונות  ובתחום  היכולות  בתחום  המערב: 
מדינות נאט״ו. שני היבטים אלה, שיפורטו להלן 
אך בתמצית, קשורים בתחשיב האסטרטגי של 
חשיפת  הנוכחי.  במשבר  המרכזיים  השחקנים 
מהם  במשתמע,  מגלה,  האסטרטגי  התחשיב 
״גבולות המעטפת״ של ההרתעה האמריקאית, 
יכולות  ומלמדת את רוסיה ואת סין עד כמה הן 
למתוח את החבל ולפעול צבאית באופן אגרסיבי 
מתחת לסף העימות הישיר עם ארה״ב. שיעור זה 
יילמד היטב ומהר על ידי כל השחקנים במערכת 
הבינלאומית, והדברים ישפיעו על מצב הביטחון 
חדש,  עולמי  סדר  של  והתגבשותו  הבינלאומי 
ממזרח ומערב אירופה, דרך המזרח התיכון ועד 

המזרח הרחוק. 
בתחום הכוונות של הנהגת נאט״ו – המסר 
הפומבי שליווה את פריסת כוח התגובה המהירה 
של נאט״ו (לראשונה מאז הקמתו) ותגבור הכוחות 
במדינות הברית הגבולות עם אוקראינה,8 לא יכול 
היה להותיר ספק בליבו של פוטין. אף אם עוד 
נותר תהייה כלשהי לגבי כוונותיהם של מנהיגי 
וראש  ביידן  הנשיא  של  הצהרותיהם  נאט״ו, 
ממשלת בריטניה בוריס ג׳ונסון פוגגו כל ממד של 
עמימות שאולי עוד הייתה יכולה לסייע בידיהם. 
שני המנהיגים הבהירו היטב כי לבד מסיוע בציוד 
חמות  מילים  והרבה  המוניטארי  סיוע  צבאי, 
ארצותיהם  זלנסקי,  וולודימיר  אוקראינה  לנשיא 

הרוסית  המתקפה  את  לעצור  כדי  יפעלו  לא 
האגרסיבית ואף לא יאכפו משטר איסור טיסות 
מעל שמי אוקראינה.9 ג׳ונסון אף טרח להסביר 
בדיון בפרלמנט בלונדון כי ״המציאות הטראגית 
היא שוולדימיר פוטין הולך להמשיך ולטחון קדימה 

בעזרת מכונת המלחמה שלו״.10  

השחיקה בדימוי העוצמה 
האמריקאית והקרבת 

אוקראינה על ידי המערב 
משליכות על היציבות 

בזירות אחרות

לרוסיה  הבהיר  האומה,  מצב  בנאום  ביידן, 
״כוחותינו  בעימות:  והאסור  המותר  גבולות  את 
לא הולכים להילחם באוקראינה, אלא להגן על 
ימשיך  שפוטין  במקרה  בנאט״ו  בריתנו  בעלות 
יגנו  בריתנו  ובעלות  ארה״ב   (...) מערבה  לנוע 
נאט״ו״, אמר  אינץ׳ משטחן של מדינות  כל  על 
בנקל  להבין  פוטין  היה  יכול  מהדברים  ביידן.11 
על מה ארה״ב לא תגן, וכי למעשה יוכל להמשיך 
ממשלת  ראש  של  כלשונו  קדימה״,  ״לטחון 
בריטניה. הנשיא ביידן הבהיר את חומרת הסכנה 
נאט״ו  בין  ישיר  ״עימות  העימות:  שבהרחבת 

לרוסיה הוא מלחמת עולם שלישית״.12  
והנשיא  צרפת  נשיא  מקרון,  עמנואל  גם 
להרחיק  ביקש  האירופי,  האיחוד  של  התורן 
במלחמה  איננו  ״כאירופאים,  מהעימות.  עצמו 
באוקראינה״, אמר מקרון בתום מפגש מיוחד של 
האירוניה,  למרבה  נערך,  אשר  אירופה  מנהיגי 
בארמון ורסאי.13 במילים אחרות, אירופה וארה״ב 
בחרו להקריב ביודעין את אוקראינה – ועל אף 
היותה של אוקראינה מדינת דמוקרטיה בת יותר 
מ-41 מיליון תושבים,14 מהיחידות שצמחו מאז 

נפילת ברית המועצות. 
בכל הנוגע ליכולותיה הצבאיות הזמינות של 
באוקראינה  המלחמה  באירופה,  נאט״ו  ברית 
התדרדרה  אליה  השפל  נקודת  את  חשפה 
אירופה  מדינות  של  הצבאי  בכוחן  ההשקעה 
החברות בברית. רק מעטות מהן עומדות ברף 
המינימלי והמוסכם של 2% מהתל״ג על הוצאות 
ביטחון.15 חלק ממדינות נאט״ו אמנם הגדילו את 
השקעתן בביטחון לאחר סיפוח חצי האי קרים בידי 
הרוסים, אך עם השפעות האינפלציה והפגיעה 
הכלכלית שגרמה מגפת הקורונה, יש המעריכים 
כי השיעור הריאלי הממוצע של הוצאות על ביטחון 
במדינות אירופה עומדת על 1.5% מהתל״ג. זאת, 
בעיקר תודות להגדלה ניכרת בהצטיידות הצבאית 
של בריטניה ופינלנד (האחרונה אמנם מוגדרת 
בברית).16  חברה  אינה  אך  נאט״ו,  של  שותפה 
מארס  בתחילת  שקיבלו  העקרונית  ההחלטה 
בוורסאי  המיוחד  בכינוס  אירופה  מנהיגי   2022

לשנות כיוון ולהגדיל משמעותית את ההקצאה 
המשותפת לבניין כוח צבאי ולהגנה על נכסים 
חיוניים בממדי הסייבר והחלל, היא עדות מרשיעה 

להזנחה ארוכת השנים.17  
בהוצאות  המתמשכת  מהשחיקה  כתוצאה 
הביטחון ובבניין הכוח הצבאי של מדינות אירופה, 
נותרו מדינות נאט״ו נסמכות באופן משמעותי על 
הרתעתן הגרעינית של ארה״ב, בריטניה וצרפת. 
סגן  שהיה  שריף,  ריצ׳ארד  סר  הבריטי  הגנרל 
מפקד נאט״ו, העריך כבר לפני מספר שנים כי 
במצב כזה רוסיה תוכל להרשות לעצמה לפעול 
נגד המדינות הבלטיות. לטענתו, הנחת העבודה 
של פוטין היא שהמערב לעולם לא יעשה שימוש 
הרסניות  שתוצאותיו  גרעיני,  בנשק  ראשון 
לאנושות כולה; ומסיבה זאת, בהיעדר הרתעה 
נאט״ו,  של  מצדה  משמעותית  קונבנציונאלית 

פוטין יוכל לעשות ככל העולה על רוחו.18  
וכך, כאשר טורי שריון רוסי החלו עושים דרכם 
פרו-מערבית,  מזרח-אירופית  מדינה  בשטח 
שהוקמה   – הצפון-אטלנטית  הצבאית  הברית 
ב-1949 כדי להרתיע את ברית המועצות, לימים 
 – אירופה  הפדרציה הרוסית, מפלישה למערב 
לא הייתה יכולה אפילו לשקול ברצינות להרחיב 
את ״מטריית ההרתעה הקונבנציונאלית״ שלה 
כזכור, הגם  ולפרוס את חסותה על אוקראינה. 
ב-1994  זכתה  קייב  בנאט״ו,  חברה  שאינה 
ארה״ב,  עם  (ביחד  מרוסיה  חתומות  להבטחות 
בריטניה ואירלנד) לשמור על גבולותיה וריבונותה, 
בתמורה להצטרפותה לאמנה למניעת תפוצת 
נשק גרעיני. 19 כעבור 28 שנה גילתה אוקראינה 
ומדינות  אלה,  הבטחות  של  האמיתי  ערכן  מה 
אירופה גילו שהכוח הצבאי הזמין שלהן לא הספיק 

כדי להרתיע את פוטין מלפעול או לעצרו. 
התגייסות קואליציית המדינות ותאגידי הענק 
רוסיה  על  חריפות  כלכליות  סנקציות  להטלת 
לגאווה  מקור  המשמשת  תקדים,  חסר  בהיקף 
לדיפלומטיה האמריקאית והאירופית, ודאי שלא 
עצרה את התקדמות הצבא הרוסי ולא חדלה את 
המטרת האש הקטלנית על אזרחים אוקראינים. 
כי פלישה לאוקראינה נתפסה  אין אלא להסיק 
בעיני פוטין כמהלך אפשרי עם סיכונים נמוכים 

לחיכוך צבאי בין רוסיה למדינות נאט״ו.

היריבות עוקבות מקרוב
מגבלות הפעולה של ברית נאט״ו, האזהרה מפני 
מלחמת עולם שלישית ונכונות המערב להקריב, 
דה-פקטו, את אוקראינה, הן אינדיקציות נוספות 
לשחיקה בדימוי העוצמה האמריקנית וביוקרתה 
של ארה״ב – מגמה שלילית שראשיתה עוד הרבה 
לפני פלישת רוסיה לאוקראינה.20  גם בוושינגטון 
יודעים כי במזרח הרחוק, במזרח התיכון ומעבר לו, 
עמים ומנהיגים בוחנים את הצהרותיה ומעשיה 
בהתאם  ומחשבים  באוקראינה  ארה״ב  של 
בין  זוכרים,  גם  שהם  ספק  אין  צעדיהם.21  את 
השאר, את המראות הטריים יחסית של הנסיגה 
הכאוטית של ארה"ב מאפגניסטאן והשתלטות 
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הטאליבן באוגוסט 2021, ובמיוחד את התמונות 
של אזרחים הנאחזים בייאוש במטוסי חיל האוויר 

האמריקאי ונופלים אל מותם.22 
השלכות  האמריקאי  בדימוי  לשחיקה 
נוספות,  בזירות  היציבות  על  משמעותיות 
ובראשן מרחב ההודו-פסיפי. ההכרזה הפומבית 
ג׳ינגפינג,  שי  סין,  ונשיא  פוטין  של  המשותפת 
על ציר רוסי-סיני רשמי, תחת הכותרת ״שותפות 
בוושינגטון  בוודאי   – נתפסת  גבולות״,  ללא 
על  השתיים  של  רשמית  תגר  קריאת  בתור   –
הסדר העולמי, ההגמוניה האמריקנית וערכיה.23 
ההבנות האישיות בין פוטין לשי והחשש כי סין 
באוקראינה  המדשדשת  לרוסיה  צבאית  תסייע 
דחקו בנשיא ביידן להזהיר באופן אישי את הנשיא 
שי מהשלכות מהלך כזה.24 סין אמנם ריככה את 
עמדתה וביקשה להציג קו פומבי רשמי מפויס, 
וסיוע  פעולה  שיתוף  של  רוח  הדגשת  תוך 
הומניטארי,25 ובהמשך אף שיגרה את שגריר סין 
בארה״ב להבהיר שגם לשותפות הסינית-רוסית 
דווקא יש גבולות.26 עם זאת, פוטנציאל הנפיצות 
בזירה זאת, לכל הפחות, מעורר בקרב הנהגת 
בשתי  צבאית  תאותגר  היא  כי  חששות  ארה״ב 
זירות משמעותיות במקביל: באירופה מול רוסיה 

ובאזור ההודו-פסיפי מול סין וצפון קוריאה.27 
כיצד  רב  בעניין  בוחנת  סין  כי  להניח  ניתן 
המשבר  סביב  המערב  את  מנהיגה  וושינגטון 
לגבי  מסקנותיה  את  ומסיקה  באוקראינה 
בכוח  לכפות  מבחינתה  המעשית  האפשרות 
גם  בייג'ינג  אופן,  באותו  טייוואן.  עם  "איחוד" 
לומדת את מרחב התגובה האפשרית של מדינות 
המערב ומפיקה לקחים מהסנקציות הכלכליות 
הנשכניות שהטילו על רוסיה, כדי להיערך בהתאם 
יבקש לנקוט בעתיד צעדים  למקרה שהמערב 
דומים נגדה. אך אפילו אם סין – אותה ארה״ב 
מגדירה בתור איום הייחוס החמור ביותר28  – אכן 
תראה בפלישה הרוסית לאוקראינה יותר תמרור 
אזהרה מאשר הזדמנות, טייוואן עצמה יכולה כבר 
עכשיו להפיק לקחים מיידיים לגבי הצורך בחיזוק 
הגנתה, ובעיקר לגבי ערכן האמיתי של הצהרות 
ואם  המערב.29  של  הביטחון  וערובות  תמיכה 
לא די באלה, שיגורי הטילים מצד צפון קוריאה 
שהתחדשו מאז תחילת 2022 (גם לאחר פרוץ 
המלחמה באוקראינה) והצפי לניסויים בליסטיים 
עוד  מערערים  השנה,  בהמשך  מצדה  נוספים 
יותר גם את תחושת הביטחון של דרום קוריאה 

ויפן השכנות.30   
במזרח התיכון מקבלת התופעה ביטוי נוקב 
על  מסתכלים  האזוריים  השחקנים  כלל  ומהיר. 
הנעשה באוקראינה וחושבים על איראן והסכם 
הגרעין המחודש שעשוי להיחתם עמה בקרוב. 
ביניהם  אין  אשר  תהליכים,  שני  של  התלכדות 
קשר ישיר, משדרת לשחקנים במזרח התיכון מסר 
שלילי לגבי ארה״ב: ראשית, התנהלותה מול רוסיה 
ומה שנתפס כהקרבתה של אוקראינה; ושנית, 
הסכם  על  ומתן  במשא  איראן  מול  התנהלותה 

הגרעין המחודש, וכוונתה של וושינגטון להוציא 
את משמרות המהפכה של איראן מרשימת ארגוני 
הטרור כחלק מהתמורות האמריקאיות במסגרת 
זאת, אחרי שארה״ב כבר  ההסכם המתגבש.31 
הסירה מהרשימה השחורה את החות׳ים בתימן 
– שלוחיה של איראן.32 אפילו אם תימלך ארה״ב 
בדעתה ותחזור בה מכוונותיה אלה כלפי משמרות 
המהפכה, מידת הביטחון של מדינות האזור, כולל 
ישראל, בשיקול הדעת האמריקאי כבר נפגעה.33  

המלחמה באוקראינה 
חושפת את "גבולות 

המעטפת" של ההרתעה 
האמריקאית – ומלמדת את 
יריבותיה כמה ניתן למתוח 

מולה את החבל

זה הרקע לפעילות המדינית המואצת במזרח 
התיכון ולסדרת הוועידות חסרות התקדים ובתוך 
בהן  הראשונה  המלחמה.34  במהלך  קצר  זמן 
היא פגישתם של ראש ממשלת ישראל, נפתלי 
בנט, נשיא מצרים, עבד אל פתח אל-סיסי, ויורש 
בן-זאיד,  מחמד  איחוד-האמירויות,  של  העצר 
הרקע  גם  זהו  הנראה,  כפי  מארס.35  בסוף 
לביקורו באיחוד האמירויות של נשיא סוריה בשאר 
אל-אסד – מי שהיה עד לא מזמן מוקצה מחמת 
מיאוס אפילו במדינות ערב.36 ספק איתות סמלי 
מהציר  אסד  את  לחלץ  ניסיון  ספק  לוושינגטון, 
הרדיקלי בראשות איראן – סדרת הפגישות הגלויות 
לבדה מעידה על חשבון מהיר שעורכות הנהגות 
האזור ועל התגבשותן של מסגרות פעולה חדשות 
ולא-שגרתיות, אשר נועדו לפצות על מהלכיה של 
ארה״ב והאמון הנשחק בה. אפילו מסרי ההרגעה 
האמריקאי  המדינה  מזכיר  בירושלים  שהשמיע 

אנתוני בלינקן לא יוכלו לשכך את הנזק.37

מרחב התמרון של ישראל מצטמצם
של  יכולתה  את  מצמצם  באוקראינה  העימות 
ישראל לתמרן בין המעצמות, וקרב הרגע בו היא 
תידרש להתייצב בצורה ברורה ומלאה במקומה 
הטבעי לצד ארה״ב. גמגום מתמשך בעניין זה 

יהיה לרועץ.
האתגרים המתמשכים בזירה הסורית ומאמצי 
לקידום  במקביל  צבאית,  בה  להתבסס  איראן 
תוכנית הגרעין שלה, הם שעומדים מאחורי הצורך 
להמשיך בתיאום האסטרטגי עם רוסיה ובתיאום 
ביטחוני עם כוחות צבאהּ הסמוכים לגבולותינו. 
מול  בתבונה  להתנהל  הצורך  גובר  גם  מכאן 
כה  בינלאומי  משבר  בשעת  במיוחד  הקרמלין, 
חריף, ולנסות לשמר נכס אסטרטגי זה שהושג 
בעמל רב. אפשר להניח שההתנהלות הזהירה, 

העברת המסרים בין פוטין לזלנסקי ודיפלומטית 
הדילוגים של ראש הממשלה נפתלי בנט38 סייעו 
לשמר, לפחות עד כה, את התיאום האסטרטגי 
בין ישראל לרוסיה ואת חופש הפעולה האופרטיבי 

הנחוץ לצה״ל. קשה להפריז בחשיבות הדבר. 
סביב  ארה״ב  לצד  יותר  ברורה  התייצבות 
מישראל,  לשלול  עלולה  באוקראינה  המשבר 
מערכת  של  היתרונות  את  לטובתה,  בניגוד 
חופש  בתחום  בעיקר  מוסקבה,  עם  ההבנות 
הפעולה האופרטיבי. עד כה, הבנות אלו אפשרו 
לישראל להפיק תועלת מהנוכחות הרוסית בסוריה 
אפקטיבית  וכתובת  מייצב  כגורם   2015 מאז 
לתיאום אסטרטגי וביטחוני39  – במיוחד על רקע 
מה שהיה נראה אז כמו קריסת המדינה הסורית 
דאע״ש  התפשטות  האזרחים,  מלחמת  בגלל 

והשימוש בנשק כימי על ידי אסד נגד בני עמו. 
בהמשך  שהערימה  הרבים  הקשיים  למרות 
סייעה  מוסקבה  בראשיתה,  לפחות  הדרך, 
ביצירת המסגרת המדינית שאפשרה את פירוק 
הנשק הכימי של אסד,40 והיתה לבת שיח מול 
לצבא  צה״ל  בין  חיכוך  ומניעת  לתיאום  ישראל 
רוסיה הפועל בסוריה – עניין הכרחי להבטחת 
האינטרסים הביטחוניים של ישראל בזירה בלתי 
יציבה זאת.41 בנוסף, רוסיה – והנשיא פוטין אישית 
– סייעו במשימה הומניטרית רגישה ומורכבת של 
איתור וחילוץ גופותיהם של נעדרי צה״ל מקרב 
הקונצנזוס  בלב  המצוי  נושא  יעקוב,  סולטן 
הישראלי.42 חרף המתחים המובנים, ישראל ידעה 
לנווט את דרכה בהצלחה לא מבוטלת ולהבטיח 
את האינטרסים שלה בתנאים מורכבים מאוד.43  
אך חרף הצורך המתמשך בתיאום עם רוסיה 
להבטחת חופש הפעולה בזירה הצפון-מזרחית 
של ישראל, ההערכה ההדדית והיחסים האישיים 
ירושלים לא  פוטין,  ישראלים לנשיא  בכירים  בין 
תוכל להמשיך ולפסוח על שתי הסעיפים. ארה״ב 
מצפה  היא  כי  פומבית  לישראל  אותתה  כבר 
ופחות  עמה  יותר  הדוק  בתיאום  לפעול  ממנה 
שהמלחמה  ככל  מוסקבה.44  של  הרגישות  לפי 
והרג  ההרס  שממדי  וככל  תתארך  באוקראינה 
האזרחים באוקראינה ילכו ויגדלו, קל וחומר אם 
אכן תתקוף רוסיה את אוקראינה בנשק בלתי-
מנהיגי  שהזהירו  כפי  סוג)  (מכל  קונבנציונלי 
ארה״ב ובריטניה ומזכ״ל נאט״ו,45 כך תקטן יכולתה 

של ישראל ״להלך בין הטיפות״. 
לא  לישראל  קר,  תועלתני  בתחשיב  אפילו 
ממש  של  אסטרטגית  התלבטות  להיות  יכולה 
בכל הנוגע לבחירת ״הצד״ אליו היא משתייכת, 
שכן המשענת האסטרטגית שמספקת ארה״ב, 
יסוד  למושכלת  היתה  כבר  וצבאית,  מדינית 
כי  נזכיר  אם  די  הישראלי.46  הלאומי  בביטחון 
לסוגיהם,  הרבים  הביטחוניים  הפעולה  שיתופי 
המודיעיני  הפעולה  שיתוף  והפיתוח,  המחקר 
לשימור  הנדיב  החוץ  סיוע  תוכניות  ההדוק, 
היתרון האיכותי של צה״ל והגיבוי המדיני שארה״ב 
האו״ם,  במוסדות  לישראל  להעניק  ממשיכה 
ובראשם מועצת הביטחון – כל אלה הם רכיבים 
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הכרחיים בעומק האסטרטגי של ישראל, במובנו 
העמוק ורב-הממדים של המושג.47 

ומעל כל אלה ניצב בסיס הערכים המשותף 
עליו עומדת המשענת האסטרטגית האמריקנית 
של ישראל, ותחושת מחויבות עמוקה המאושררת 
פעם אחר פעם על ידי חברי הקונגרס, הסנאט 
וחילוקי  הקשיים  אף  על  אמריקאים.48  ונשיאים 
פניה  נושאת  ישראל  מדינת  הרבים,  הדעות 
ארצות  היא  הבכורה  ושותפתה  המערב,  אל 
הברית של אמריקה.49 לישראל בסיס של ערכים 
דמוקרטיים משותפים עם מדינות המערב, ולא 
עם המשטרים האוטוריטריים של סין ורוסיה. לכן, 
אף שהיכולת האפקטיבית לנהל דיאלוג עם כל 
גורמי הכוח והמעצמות הוא יתרון שיש לשמרו, 
עם  וטיפוח הקשר  שימור  הוא  יותר  עוד  חשוב 

ארה״ב. 
בפעולות  לנקוט  ישראל  על  הדברים,  נוכח 
אשר, מצד אחד, ישקפו התייצבות לצד ארה״ב 
ובמקביל,  באוקראינה;  למשבר  הקשור  בכל 
לשמר ככל הניתן את היחסים והקשר עם רוסיה 
והנהגתה, תוך תיאום הדוק עם וושינגטון. בכל 
פעולות  של  והרחבה  הגברה  נדרשת  מקרה, 
ישראליות לגביהן לא תוכל להיות כלל מחלוקת, 
כגון סיוע הומניטארי לפליטים, סיוע רפואי וסיוע 
בשיקום האזרחי של התשתיות ונזקי המלחמה. 
על הדבר להתבצע בחשיפה פומבית גבוהה, אשר 
תשקף לקהילה הבינלאומית ולעם האוקראיני את 
הושטת היד הישראלית וימקמו את ישראל לצד 

ידידותיה הטבעיות. 

הדרך הלאה
הניתוח עד כה מעלה שהמלחמה באוקראינה לא 
רק מצמצמת את יכולתה של ישראל ״ללכת בין 
הטיפות״, אלא גם מחדדת מאוד את הפרדוקס 
ההחלטות  מקבלי  של  לפתחם  הרובץ  הנוקב 
של  העוצמה  דימוי  אחד,  מצד  בירושלים. 
והעניין  הקשב  ומידת  שחיקה  במגמת  ארה״ב 
של וושינגטון למזרח התיכון בירידה. מצד שני, 
לישראל אין אלטרנטיבה ממשית לכוח מעצמתי 
לא  צבאית,  מבחינה  לא   – עליו  להישען  אחר 
הערכי  המטען  מבחינת  שלא  וודאי  מדינית, 

המשותף, כשם שיש לישראל עם ארה״ב. 

כיצד ניתן לפתור את הפרדוקס הזה? ישראל 
של  פניו  את  לקדם  עתה  כבר  להיערך  צריכה 
הסדר העולמי החדש המתהווה, המצב החדש 
בביטחון הבינלאומי והביטחון האזורי המשתנה. 
הנחת העבודה שלה צריכה להיות שארה״ב היא 
עדיין השותף האסטרטגי המרכזי שלה – אך זהו 
שותף מאותגר, אשר ספק אם יוכל לעמוד בכל 
התחייבויותיו ביום פקודה. המשענת האמריקאית 
היא אמנם אבן הראשה, אך לא עליה לבדה יעמוד 

הבית. 

ההתפתחויות האחרונות 
מדגישות את הצורך בדיון 
עדכני ומעמיק על היציבה 

האסטרטגית של ישראל

ארה״ב,  עם  המיוחד  הקשר  טיפוח  לצד  לכן, 
עם  הפעולה  שיתופי  את  לחזק  צריכה  ישראל 
שחקני מפתח נוספים באירופה, באסיה ובמזרח 
התיכון. בהיבט הכלכלי, קשרי המסחר והביטחון 
עם מדינות המפרץ פותחים עבור ישראל דלת גם 
לשותפויות והזדמנויות חדשות באסיה. הרחבת 
עם  טכנולוגיים  פעולה  ושיתופי  הייבוא  הייצוא, 
שווקים גדולים כשל יפן והודו, יאפשרו לישראל 
התחרות  לקראת  יותר  טובה  בצורה  להיערך 
הגוברת בין המעצמות ולפתח ״כרית אוויר״ ובולמי 

זעזועים בפני טלטלות העידן החדש.
המעצב  ניצב  הכלכלי,  לעניין  מעבר  אולם 
האסטרטגי המרכזי: איראן. סביר להניח שהמדינות 
הסוניות השותפות להסכמי אברהם, אשר הגבירו 
רשמית ובגלוי את שיתוף הפעולה הביטחוני עם 
ישראל,50 יישאו פניהן אל ירושלים בציפייה שזאת 
האיראני  האיום  מול  ההתמודדות  את  תוביל 
המשותף. השילוב בין התגבשותו המואצת של 
בחריין,  האמירויות,  לאיחוד  ישראל  בין  הציר 
מצרים, ירדן ומרוקו, לבין שאר המגמות שנותחו 
לקיים  הצורך  את  מחדד  זה,  במאמר  בתמצית 
דיון עדכני ומעמיק בניסוח היציבה האסטרטגית 

גור צלליכין  
־הוא מנכ״ל מכון אבא אבן לדיפלו

מטיה בינלאומית באוניברסיטת 
באסטרטגיה,  ומתמחה  רייכמן, 

המודי ולימודי  לאומי  ־ביטחון 
בכיר  חוקר  היה  לכן  קודם  עין. 

אסטר מלחמה  משחקי  ־וראש 
טגיים במרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית באגף 

־המבצעים של צה״ל, והוביל תהליכי פיתוח ידע אסט
רטגי-אופרטיבי של הפיקוד העליון. בעבר שימש יועץ 
שר הביטחון לתקשורת ויועץ בלשכת ראה״מ. בתפקידו 
העיתונאיים בעבר היה כתב לענייני צבא ובטחון וכתב 
מדיני ברדיו ובטלוויזיה. הוא בעל תואר ראשון בלימודי 
ממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה עם התמחות בביטחון 
וטרור מאוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה), ובעל 
תואר שני (בהצטיינות) בלימודי מודיעין וביטחון בינ״ל 
 King’s באוניברסיטת  מלחמה  ללימודי  מהמחלקה 
College London. בתקופתו בלונדון שימש עמית 
מחקר בנושא ביטחון בינלאומי והמזרח התיכון במכוני 
 The Royal-ו  Henry Jackson Society המחקר 
 United Service Institute for Defence and

.(Security Studies (RUSI

(strategic posture) של מדינת ישראל. זאת, 
לנוכח תהליכי השינוי והלקחים (שטרם סוכמו) 
לתפיסות  הנוגע  בכל  באוקראינה  מהעימות 
ההפעלה בתחום המדיני והצבאי ולתפקיד הכוח 
הצבאי הקונבנציונלי ביחסי הרתעה בין מדינות 
(סוגייה כבדת משקל החורגת מגבולות מאמר זה). 
באוקראינה  המלחמה  יותר,  רחב  באופן 
מחייבת התארגנות חדשה ודחופה של המערכת 
מציבה  העולמי  בסדר  הטלטלה  הישראלית. 
חדשים  צרכים  עם  הסערה,  בעין  ישראל  את 
ואינטרסים מדיניים, כלכליים וביטחוניים במרחבים 
גיאוגרפיים חדשים, במעגלים קרובים ורחוקים, 
והמדיני.  הצבאי  בתחום  חדשות  פעולה  וזירות 
התקופה  את  המאפיין  המובנה  הוודאות  חוסר 
מקשה על הניווט והתכנון, אך זוהי שעה לנקיטת 
גישה פרואקטיבית להרחבה וחיזוק של מסגרות 
מדיניות וקואליציות חדשות ובניין כוח מתאים בכל 
מרכיבי העוצמה הלאומית. ישראל חייבת להבטיח 
את יתרונה היחסי וחופש פעולה גמיש – מדינית, 
כלכלית וצבאית – בפתחו של עידן חדש בתחרות 

האסטרטגית בין המעצמות. 
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שני זרמי עומק בחברה ההודית עיצבו, ובאותה 
במזרח  הודו  של  המדיניות  את  הגבילו,  עת 
התיכון מיציאתה לעצמאות ב-1947 ועד סופה 
סולידריות  היה  הראשון  הקרה.  המלחמה  של 
אנטי-קולוניאלית (כלומר, אנטי-מערבית); השני 
היה הצורך להתנהל באזור בהתאם להשלכות 
הפנימיות של החלוקה הדתית של המדינה ומול 
את  עיצבה  הודו  פקיסטאן.  העיקרית,  יריבתה 
יחסה לאזור לפי מתחים מבית ביחס למה שמכונה 
של  הסולידריות  ולאור  המוסלמית",  "השאלה 
פקיסטאן האסלאמית עם מדינות המזרח התיכון.
אך המורשת הזו היא כעת היסטוריה רחוקה. 
יותר מאשר הקמתו  דבר אינו ממחיש זאת טוב 
 New) החדש  המרובע  הפורום  של  ב-2021 
Quad), שבו הודו חברה יחד עם ישראל, איחוד 
מה  זמן  לעבור  שצפוי  אף  וארה"ב.  האמירויות 
 Quad-ל המזרח-תיכונית  שהמקבילה  עד 
יפן  אוסטרליה,  הודו,  את  (הכולל  ההודו-פסיפי 
וארה"ב) תהפוך לגורם משמעותי בגאופוליטיקה 
האזורית, עצם הקמת המסגרת הרב-צדדית הזו 
מדגימה את התמורות שחלו במדיניות החוץ של 
הודו ומגדילה את הסיכויים שהיא תמלא תפקיד 

משמעותי יותר במרחב זה.
יחסה של דלהי כלפי המזרח התיכון השתנה 
באופן דרמטי מתחילת שנות התשעים. השינוי 
האנטי-קולוניאליסטי  הקו  החלפת  את  כולל 
מעבר  המערב;  עם  פעולה  בשיתוף  הקשוח 
למדיניות  כאידיאולוגיה  בפאן-ערביות  מתמיכה 
"השאלה  של  כוחה  עיקור  יותר;  מורכבת 
המוסלמית" בהכתבת שיקולי מדיניות החוץ שלה; 
ומעבר מהתמקדות בטיפוח קשרים בילטרליים 
אל אזורנות (regionalism) אסטרטגית. הסכמי 
אברהם שנחתמו באחרונה בין ישראל לארבע 
ארה"ב,  בעידוד  ומוסלמיות,  ערביות  מדינות 
מהתפישות  רבות  לזנוח  לדלהי  הם  אף  סייעו 
אזורית  מדיניות  ולדמיין  הישנות  והסיסמאות 

נועזת יותר.
הצמיחה הכלכלית המהירה של הודו בעשורים 
ההיררכיה  במעלה  אותה  הזניקה  האחרונים 
הגלובלית. התמ"ג הנוכחי שלה הוא כשלושה 
טריליון דולר, מה שמציב אותה ככלכלה השישית 
בהחלט  נומינליים.1  במונחים  בעולם  בגודלה 
ייתכן שהודו תטפס עד למקום השלישי בדירוג זה 
עד סוף העשור הנוכחי, אם כי עדיין תהיה רחוקה 

מאוד מסין ומארה"ב. עובדה זו מעמידה לרשות 
מדיניותה  ליישום  חדשים  וכלים  משאבים  הודו 
במזרח התיכון, ובמקביל הפכה אותה לשותפה 

מושכת יותר עבור מדינות האזור.
מאמר זה מבקש לטעון שהודו עתידה למלא 
את  גודלה,  את  שהולם  תפקיד  התיכון  במזרח 
קרבתה הגיאוגרפית ואת הפוטנציאל האסטרטגי 
התרחקה  הפוסט-קולוניאלי  בעידן  אם  שלה. 
הרי  לשוליים,  ונדחקה  התיכון  מהמזרח  הודו 
שהתרחבותה הכלכלית מאז תום המלחמה הקרה 
וניהול מדיניות חוץ מבוססת אינטרסים הרחיבו 

משמעותית את האפשרויות האזוריות שלה.

פריחת היחסים עם המערב
המחשבה שארה"ב תהפוך לשותפה האסטרטגית 
החשובה ביותר של הודו – אחת המייסדות של 
גוש המדינות הבלתי מזדהות (NAM) וממובילותיו 
– היתה בלתי נתפסת עד מחצית העשור הקודם. 
וושינגטון  כן, היחסים של דלהי עם  ואף על פי 
עמוקים ומקיפים יותר כיום מאלה שהיא מנהלת 

עם שאר המעצמות הגדולות.
הודו  על  מלהסתכל  פסקה  שארה"ב  מרגע 

רה"מ נפתלי בנט עם מקבילו ההודי, נרנדרה מודי, בפסגת האקלים בגלזגו בנובמבר 2021 | צילום: חיים צח, לע"מ 

הודו במזרח התיכון: מנוקשות אידיאולוגית לגמישות פרגמטית
חיזוק קשריה עם כוחות פרו-מערביים במזרח התיכון הוא עדות מובהקת לכך שדלהי השתחררה מהחשדנות כלפי המערב אשר 
אפיינה את מדיניות החוץ שלה במלחמה הקרה. כעת, הודו מקווה שהפורום המרובע החדש, ה-New Quad – בו היא שותפה יחד 

עם ארה"ב, ישראל ואיחוד האמירויות – יסייע לקדם את האינטרסים המדיניים והכלכליים שלה באזור | ס. ראג'ה מוהאן
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אסיה",  "דרום  של  המצומצמת  הפריזמה  דרך 
היא החלה לראות בה גורם חשוב במאזן הכוחות 
ויפן, הודו  במאה הנוכחית.2 יחד עם אוסטרליה 
 (Quad) המרובע  בפורום  מפתח  חברת  היא 
שארה"ב עומדת בראשו ושנועד לעצב מחדש 
אפשר  ההודו-פסיפית.  הארכיטקטורה  את 
 Quad-ה ממטרות  שאחת  לטעון  בהחלט 
המקורי והאסטרטגיה האזורית שלו היא הבאת 
הודו הבלתי-מזוהה לכונן יחסים דמויי-ברית עם 

בעלות בריתה הוותיקות של ארה"ב. 

במשך עשורים נחשב 
שיתוף פעולה עם המערב, 

כולל במזרח התיכון, לטאבו 
מדיני בהודו

הזה,  התהליך  התפתח  שבמהלכן  בשנים 
הנחת העבודה הרווחת היתה שאת השותפות 
לא  הודו-פסיפי  במרחב  לוושינגטון  דלהי  בין 
ניתן להעתיק למזרח התיכון. זאת, כיוון שבניגוד 
למזרח הרחוק – שם חששות משותפים מפני 
מהלכיה של סין קירבו בין הודו לארה"ב – נדמה 
היה כי אין כמעט מה שיחבר את השתיים בעיצוב 

המדיניות שלהן באזור זה.
בענייני  לדלהי  וושינגטון  בין  המחלוקות 
המזרח התיכון היו עמוקות והיסטוריות. במשך 
עשרות שנים ראתה הודו בקולוניאליזם המערבי 
הצרות  למרבית  המקור  החדשים  ובגלגוליו 
כונן את בריתות המלחמה  באזור. אם המערב 
הקרה באזור, דלהי עמדה בצד הנגדי והנהיגה 
בו את גוש המדינות הבלתי מזדהות; אם המערב 
בה;  תמכה  דלהי  הערבית,  ללאומיות  התנגד 
כשהמערב התקרב לחלקים השמרניים באליטות 
האליטות  את  לחיקה  אימצה  הודו  הערביות, 
הסוציאליסטיות החילוניות באזור; ולבסוף, הברית 
האנגלו-אמריקאית עם פקיסטאן בזמן המלחמה 
הקרה היתה אף היא סיבה משמעותית לעוינות 
ההדדית. כל אלה, בשילוב הנטייה השמאלנית 
והפופוליסטית של הפוליטיקה הפנימית של הודו 
באותם ימים, הפכו שיתוף פעולה עם המערב, 

כולל במזרח התיכון, לטאבו מדיני.
הודו  של  יחסיה  הקרה,  המלחמה  תום  עם 
עם ארה"ב השתפרו לאין ערוך. בד בבד, היא 
התחילה להסתגל לשינויים הרבים שחלו במזרח 
התיכון. אף על פי כן, שיתוף פעולה עם וושינגטון 
באזור היתה בבחינת גשר אחד רחוק מדי עבור 

דלהי עד שלהי העשור הקודם. 
הממשלה  ראש  לתמונה  נכנס  ב-2014 
בהרטיאה  שמפלגת  מודי,  נרנדרה  הנוכחי, 
ג'נאטה (BJP) אותה הוא מוביל אינה חולקת את 
אותו מטען אידאולוגי עם השמאל במדינה. מודי 

נפטר ממה שהוא כינה "ההיסוסים ההיסטוריים 
של הודו"3 בדבר התקרבות לארה"ב, כולל במזרח 
התיכון. הודו גם מתקרבת לבריטניה ולאירופה, 
במיוחד לצרפת, כדי למצוא בסיס משותף מערבה 

ממנה, במזרח התיכון ובאוקיינוס ההודי.
הודו  הקולוניאלית, למשאביה של  בתקופה 
היה חלק קריטי בשימור מנהיגותה של בריטניה 
ראש  נהרו,  ג'אוואהרלאל  התיכון.  במזרח 
ממשלתה הראשון של הודו, ניתק את דלהי באופן 
מכוון ממורשת זו; מודי, לעומת זאת, פתוח לעבוד 
עם ארה"ב ועם המערב במזרח התיכון – אבל 

רק בתנאים שיהיו מקובלים על הודו הריבונית.

בחינה מחודשת של האזור
ללאומיות  הודו  של  האידאולוגית  המחויבות 
המלחמה  בזמן  הפלסטינית  ולשאלה  הערבית 
הקרה הובילה לעתים תכופות לביקורת פנימית 
"יותר ערבית מהערבים".4 כינון  על כך שדלהי 
יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל לאחר סיום 
מהפנמה  חלק  היה   (1992) הקרה  המלחמה 
והסתירות  המורכבויות  של  ברורה  אך  איטית 
הרבות שמאפיינות את האזור, אשר אינן מוגבלות 

רק לסכסוך הערבי-ישראלי.
הודו העצמאית הייתה לכודה במשך תקופה 
ארוכה בעמדה לא פשוטה ביחסה למזרח התיכון. 
הקושי נבע מהשלכותיהן של חלוקת תת-היבשת 
על פי קווים דתיים והקמת פקיסטאן האסלאמית 
ב-1947, מנוכחותו של מיעוט מוסלמי גדול בהודו 
ומהניסיון של איסלאמבאד לגבש סולידריות דתית 
עם מדינות המזרח התיכון. כתוצאה, התמיכה 
בלאומיות הערבית והעמדה הבלתי סלחנית כלפי 
הפוליטיקה  על  המועדף  לפתרון  הפכו  ישראל 
הדתי- היתרון  על  להתגבר  בניסיונה  ההודית 
מבחינה  התיכון.  במזרח  פקיסטאן  של  כביכול 
פנימית, קו זה גם הוכיח לכאורה שדלהי קשובה 
לרגשות המוסלמים ההודים המזדהים עם סבלם 

של בני דתם בעולם.5
של  ההינדית  הלאומיות  סייעה   2014 מאז 
את  לשחרר  ומפלגתו  מודי  הממשלה  ראש 
מדיניותה של הודו במזרח התיכון מלפיתת החנק 
של "השאלה המוסלמית". ה-BJP של מודי ביקרה 
במשך תקופה ארוכה את הגישה הזו, שנועדה 
בראייתה לפייס את המוסלמים; ברגע שהמפלגה 
גם  ובהתאם  כיוון  שינתה  היא  לשלטון,  עלתה 
שמה קץ לקו המסורתי של הודו בנוגע ליחסים 
עם ישראל. רה"מ מודי התגאה בידידותו האישית 
הקרובה עם ראש ממשלת ישראל לשעבר בנימין 
הראשון  ההודי  הממשלה  ראש  והיה  נתניהו 
שביקר בישראל מאז כינון היחסים הדיפלומטיים 
ב-1992. קשרי המדינות, שהיו חשאיים בעבר, 

היו יכולים כעת להתפתח בגלוי.
בקרב  מקובלת  שהייתה  לתפיסה  בניגוד 
הממסד של שירות החוץ ההודי עד אז, רה"מ מודי 
אף פנה ישירות לשליטים של איחוד האמירויות 

וסעודיה, ובכך העניק לכינון היחסים בין ישראל 
למדינות המפרץ תנופה מדינית חסרת תקדים. 
היחס החם כלפי ישראל גם לא בלם את מגמת 
השיפור בקשרי דלהי עם העולם המוסלמי – שוב 
בניגוד לאזהרותיו של אותו ממסד שמרני.6 אף 
קיצוניים  הינדיים  ארגונים  שההשתוללויות של 
מעוררות  בהודו  אנטי-מוסלמיות  ומיליציות 
זעם בקרב מוסלמים בעולם,7 פרובוקציות אלו 
העולם  מצד  משמעותית  לביקורת  הובילו  לא 

המוסלמי, לעת עתה לפחות.
צמיחתה  הכלכלה.  הוא  נוסף  חשוב  היבט 
המואצת של הודו משנות התשעים והלאה הפכה 
דלהי  כתוצאה,  גדולה.  נפט  ליבואנית  אותה 
יותר לאיראן  החלה להפנות תשומת לב גדולה 
אלו  הפרסי.  במפרץ  הנפט  מפיקות  ולמדינות 
הוזנחו במשך זמן רב בעוד העניין של הודו הוסב 
בעיקר לסוגיות הקשורות לסכסוך הערבי-ישראלי.

בזמן המלחמה הקרה נרתעה דלהי מהשמרנות 
הערבית והתייצבה לצדם של הלאומנים הערבים. 
למרות הרצון הטוב שהופגן במפרץ כלפי הודו, 
בעיני דלהי, הממלכות הקטנות היו קרובות מדי 
לפקיסטאן בסכסוך שלה עם הודו. באופן דומה, 
צידד   (OIC) איסלאמי  פעולה  לשיתוף  הארגון 
לעתים תכופות בפקיסטאן בסוגיית קשמיר והקשה 

בכך על שיתוף הפעולה עם הודו.

בניגוד לאזהרות שירות 
החוץ ההודי, היחס החם של 

מודי כלפי ישראל לא בלם 
את מגמת השיפור בקשרי 
דלהי עם העולם המוסלמי 

באופן  משנה  ההדדית  הכלכלית  התלות 
לצד  הודו.  עבור  המפרץ  של  ערכו  את  דרמטי 
התלות האנרגטית המעמיקה, מאז אמצע שנות 
השבעים צמח מספר מהגרי העבודה ההודים 
מיליון  משמונה  ויותר  משמעותי,  באופן  באזור 
הודים עובדים כיום במדינות המפרץ.8  יתר על 
כן, עם הפיכתה ההדרגתית של הודו למעצמה 
גישה  לאמץ  המפרץ  מדינות  החלו  כלכלית, 
יותר בסוגיית קשמיר. הן גם התאמצו  נייטרלית 
ולהעמיק  הודו  עם  הסחר  קשרי  את  להרחיב 
את שיתוף הפעולה עמה במאבק נגד הטרור.9 
לבסוף, שקיעתה הכלכלית של פקיסטאן ביחס 
לצמיחה של הודו תרמה אף היא לשינוי החיובי 

בשותפות של דלהי עם המפרץ.
הודו מנהלת כיום משאים ומתנים על הסכמי 
האמירויות  איחוד  ישראל,  עם  חופשי  סחר 
 .(GCC) המפרץ  של  פעולה  לשיתוף  והמועצה 
אם תצליח, היא תעמיק עוד יותר את מעורבותה 

במזרח התיכון. 10

הודו במזרח התיכון: מנוקשות אידיאולוגית לגמישות פרגמטית
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 מפגש וירטואלי של שר החוץ של הודו עם מקבילו מאיחוד האמירויות באוגוסט 2020. 
הודו מחפשת כל העת דרכים חדשות להשקיע במזרח התיכון

שישה צעדים קדימה
במזרח  מעורבותה  את  החלה  העצמאית  הודו 
ועמדות  מוצקה  אידאולוגית  גישה  עם  התיכון 
לאחר  אך  אזוריות.  בסוגיות  קשיחות  מדיניות 
מדיני  קו  דלהי  אימצה  הקרה  המלחמה  תום 
פרגמטי שמתמקד בהרחבת קשרים בילטרליים 
עם כל שחקניות המפתח במזרח התיכון, מבלי 
להתחשב כמעט בטיב היחסים ביניהן. ואכן, פרט 
לטורקיה, דלהי נהנית כיום מקשרים טובים עם 
כל המעצמות האזוריות החשובות במזרח התיכון.
מהתפישה  לאחרונה,  עד  זאת,  עם 
מסגרת  נעדרה  שלה  החדשה  הבילטרלית 
מסיבה  באזור.  למעורבות  גדולה  אסטרטגית 
תוספת  להיות  צפוי   New Quad-ה פורום  זו, 
דלהי להתמקד בקשרים  לנטייתה של  חשובה 
בילטרליים. עצם העובדה שהודו חברה בשותפות 
אזורית עם שלוש מדינות שעמן היססה לקשור 
קשרים מדיניים בעבר, מצביעה על התפתחות 
מדיניות  בנושאי  שלה  במחשבה  משמעותית 

החוץ.
שש תמות אפשריות עולות כיום מהשותפות 

:New Quad-של הודו ב
התמקדותו  היא  הראשונה  התמה 
המוצהרת  של הפורום החדש בשיתוף פעולה 

כלכלי, במיוחד בתחום התשתיות. אף שהביקוש 
לפיתוחן של תשתיות אזוריות מזנק, עד כה דלהי 
סין  כיצד  הודו צפתה  לרוב בשוליים.11  נותרה 
יריבתה מרחיבה באופן דרמטי את השקעותיה 
בתשתיות מקומיות, במיוחד בנמלים, במטרה 
טווח  ארוכת  לנוכחות  היסודות  את  להניח 
 New-ה כי  להדגיש  חשוב  ההודי.  באוקיינוס 
Quad אינו נוגע לתחרות עם סין במזרח התיכון, 
שכן לישראל ולאיחוד האמירויות קשרים איתנים 
יכולה  עם בייג'ינג מזה זמן מה. עם זאת, הודו 
להגדיל את מעורבותה בקידום תשתיות באזור 

במסגרת הפורום החדש.

כמו מקבילו בהודו-פסיפי, 
גם ה-New Quad המזרח 

תיכוני מתאמץ להימנע 
מתיוגו כברית ביטחונית

התמה השנייה היא חדשנות. השילוב בין 
האמירתי,  ההון  הישראלית,  עוצמת החדשנות 
השגשוג של השוק ההודי וקשריו המתרחבים עם 
חברות טכנולוגיה אמריקאיות, עשוי להשפיע על 
התמורות הכלכליות שעובר המזרח התיכון. שעה 

עתיד  מתכננות  כבר  בנפט  עשירות  שמדינות 
ללא תלות בזהב השחור, שיתוף פעולה בתחום 
להתפתחות  הבסיס  להיות  עשוי  הטכנולוגי 

הכלכלית ארוכת הטווח של האזור.
הפנים.  ביטחון  היא  השלישית  התמה 
עניין  יש   New Quad-ה חברות  ארבע  לכל 
רב להילחם בהקצנה הדתית באזור. בעוד כולן 
מקיימות קשרים בילטרליים במאבק נגד הטרור, 
תאפשר  החדש  הפורום  של  לדרג  העלאתם 
ואכיפת  המודיעין  בתחום  יכולותיהן  את  לשלב 
החוק. צעד כזה יגביר משמעותית את ערכה של 

המסגרת הרב-צדדית עבור חברותיה.
שיתוף  בחיזוק  עוסקת  הרביעית  התמה 
של  קשריה  הארוך.  בטווח  ההגנתי  הפעולה 
הולכים  רק  וישראל  ארה"ב  עם  בתחום  הודו 
עצמה  האמירויות  איחוד  בעוד  ומתהדקים, 

שואפת לפתח קשרים כאלה עם דלהי. 
גם מקבילו  כך  כמו ב-Quad ההודו-פסיפי, 
כברית  להצטייר  רוצה  אינו  תיכוני  המזרח 
ביטחונית. ובכל זאת, אין בכך כדי למנוע מארבע 
החברות לקדם שיתוף פעולה בתחומים של ייצור 
ביטחוני, ביטחון ימי ובניית יכולת במזרח התיכון 
שארה"ב  שעה  המערבי.  ההודי  ובאוקיינוס 
באזור,  כוחותיה  היקף  את  לצמצם  מתחילה 
שחולקות  מדינות  בין  הגנתי  פעולה  שיתוף 

Photo: Indian Ministry of External Affairs (CC 
BY-NC-ND 2.0)

https://www.flickr.com/photos/meaindia/50297768667/
https://www.flickr.com/photos/meaindia/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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ס. ראג'ה מוהאן  
הוא עמית בכיר במכון למדיניות 
 Asia) אסיאתית  חברתית 
 (Society Policy Institute
אורח  פרופסור  הוא  בדלהי. 
אסיה  דרום  ללימודי  במכון 
(ISAS) באוניברסיטה הלאומית 
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יותר  תפישות דומות, כמו גם נשיאת נתח גדול 
מהנטל הביטחוני שוושינגטון לקחה על עצמה 
עד כה, הם צעדים בלתי נמנעים. כל עוד ארה"ב 
נשאה בנטל, הודו יכלה להרשות לעצמה לשבת 
על הגדר בסוגיית המדיניות הביטחונית באזור; 
עם זאת, כיום אין לדלהי ברירה אלא להשתתף 

באופן פעיל בעיצובהּ.
התמה החמישית היא המסגרת המוסדית. 
להשתחרר  כדי  נוסד  ההודו-פסיפי   Quad-ה
איגוד  דוגמת  קיימים,  מוסדות  של  מאחיזתם 
באופן   .(ASEAN) אסיה  דרום-מזרח  מדינות 
להודו  לסייע  עשוי   New Quad-ה דומה, 
להשתחרר משאריות מדיניותה הישנה במזרח 
התיכון, שנוהלה דרך מוסדות כמו גוש המדינות 
הבלתי מזדהות, הליגה הערבית, הארגון לשיתוף 
של  הפעולה  שיתוף  ומועצת  איסלאמי  פעולה 
המדיני  מהקיפאון  גם  כמו   – המפרץ  מדינות 

שנגזר מהתנהלותם.
לבסוף, ה-New Quad יכול לסייע להודו 
זהו  התיכון.  במזרח  מעורבותה  את  לשפר 
מגבולות  חורגת  שהשפעתו  פעולה  שיתוף 
טמון  ובכך  מסוים,  אזור  של  גיאוגרפיים 
פוטנציאל עוצמתו. בין אם במזרח הים התיכון, 
או  בקרן אפריקה, בחוף המזרחי של היבשת 
במרכז אסיה – ברור כי ההשפעה של מדינות 
פי  על  אף  בהתמדה.  גדלה  התיכון  המזרח 
שהעדפתה המסורתית של הודו היא לפעול 
בכוחות עצמה באזורים אלו, גישה זו מאבדת 
 New-מיעילותה. שותפות אזורית איתנה עם ה
Quad עשויה לסייע לדלהי להושיט יד באופן 
של  האסטרטגית  לפריפריה  יותר  ממוקד 

המזרח התיכון, כולל בתת היבשת.12

הפורום המרובע החדש 
עתיד לחזק את המעורבות 

הכלכלית, המדינית 
והביטחונית של הודו 

במזרח התיכון

סיכום
מספר גורמים ותהליכים גאופולטיים מאפשרים 
במזרח  ומעמדה  תפקידה  את  לשדרג  להודו 
התיכון: התחממות מתמשכת ביחסי דלהי עם 
מהסכסוכים  בכמה  רגיעה  והמערב;  ארה"ב 
הערבי- הסכסוך  כמו  באזור,  השנים  ארוכי 

ישראלי; החשיבות הכלכלית הגדלה של הודו 
והתלות ההדדית המעמיקה שלה עם מדינות 
המזרח התיכון; היכולות הצבאיות המשמעויות 
שלה; והשינויים הפוליטיים הפנימיים שאפשרו 
האידאולוגיות  מהמגבלות  להשתחרר  לדלהי 

הישנות על מעורבותה באזור.
של  שיאן  הוא   New Quad-ה פורום 
מדינות  שלוש  עם  שותפות  הללו:  התמורות 
ואיחוד האמירויות – שהודו  ישראל  – ארה"ב, 
הקרה.  המלחמה  כל  לאורך  מהן  התרחקה 
יידרש עוד זמן עד שהמסגרת החדשה  אמנם 
ותזכה להשפעה משמעותית על  הזו תבשיל 
האזור, אך הפורום המרובע החדש עתיד לחזק 
את המעורבות הכלכלית, המדינית והביטחונית 

של הודו במזרח התיכון.
הגדולות  מעצמות  מבין  החלשה  בהיותה 

המעורבות במזרח התיכון (בהשוואה לארה"ב, 
וסין), ההשפעה של  רוסיה  האירופי,  האיחוד 
אם  ואולם,  יחסית.  עודנה קטנה  באזור  הודו 
תמשיך לטפס בדירוג העוצמה הגלובלי, לנצל 
את קרבתה הגאוגרפית, להעמיק את גישתה 
קואליציות  ולבנות  האזור  כלפי  הפרגמטית 
אזוריות חדשות, השפעתה של הודו על המזרח 
התיכון צפויה לגדול בצורה משמעותית בשנים 

הבאות.

של סינגפור ושימש עבר מנהל המכון. פרופ' מוהאן 
היה המנהל המייסד של "קרנגי הודו" בדלהי, המרכז 
היה  הוא  לשלום.  קרנגי  קרן  של  השישי  הבינלאומי 
 Institute of מעורב במספר מכוני מחקר בהודו, כולל
 Observer-ו  Defense Studies and Analyses
Research Foundation. הוא שימש פרופסור בחוג 
ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת ג'וואהארלאל נהרו 
בניו דלהי ובבית הספר רג'רטנאם ללימודים בינלאומיים 
בסינגפור. מוהאן היה חבר בדירקטוריון היועץ לביטחון 
ובעל קתדרת הנרי אלפרד קיסינג'ר  לאומי של הודו 
בספריית הקונגרס של ארה"ב בוושינגטון. כיום הוא 
הודו  של  תפקידה  על  אדלפי  מטעם  ספר  על  עובד 
במאזן הכוחות החדש באסיה עבור המכון הבינלאומי 

.(IISS) ללימודים אסטרטגיים
(צילום: באדיבות המחבר)

https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/2000-01-01/campaign-2000-promoting-national-interest
https://www.foreignaffairs.com/articles/2000-01-01/campaign-2000-promoting-national-interest
https://www.indiatoday.in/world/story/full-text-of-pm-narendra-modis-historic-speech-in-the-us-congress-13124-2016-06-09  
https://foreignpolicy.com/2020/05/05/gulf-states-backtracking-india/
http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf
https://www.jpost.com/international/india-working-on-free-trade-agreements-with-israel-middle-east-nations-689120
https://www.jpost.com/international/india-working-on-free-trade-agreements-with-israel-middle-east-nations-689120
https://www.state.gov/secretary-of-state-antony-j-blinkens-meeting-with-emirati-foreign-minister-sheikh-abdullah-bin-zayed-indian-external-affairs-minister-dr-subrahmanyam-jaishankar-and-israeli-foreign-minist/ 
https://www.state.gov/secretary-of-state-antony-j-blinkens-meeting-with-emirati-foreign-minister-sheikh-abdullah-bin-zayed-indian-external-affairs-minister-dr-subrahmanyam-jaishankar-and-israeli-foreign-minist/ 
https://www.dw.com/en/why-dubai-plans-to-build-infrastructure-in-kashmir/a-59620265
https://www.dw.com/en/why-dubai-plans-to-build-infrastructure-in-kashmir/a-59620265
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יפן"  יפהפיה: חזוני עבור  בספרו "לקראת ארץ 
(Utsukushii Kuni E) משנת 2006, חזה שינזו 
אבה – אז מזכיר הממשלה הראשי של יפן – עתיד 
דמוקרטי ורוד למרחב ההודו-פסיפי. בחזונו ייעד 
לצד  מוביל בסדר האזורי החדש  להודו תפקיד 
כשהוא  שנה,  כעבור  ואוסטרליה.  יפן  ארה"ב, 
כבר ראש הממשלה, נאם אבה בפרלמנט ההודי 
על "אסיה רחבה יותר", המתנתקת מגבולותיה 
הגיאוגרפיים והופכת את המרחב שבין האוקיינוס 
חופש  של  ל"ים  ההודי  לאוקיינוס  השקט 
ושגשוג".1 עם הזמן, הרעיון של אסיה במובנה 
הרחב התפתח למושג הגאופוליטי הידוע כיום 

.(Indo-Pacific) כמרחב ההודו-פסיפי
משמעותיים  ששינויים  טוען  זה  מאמר 
במאזן הכוחות העולמי – שעיקרם תוצאה של 
במערכת  האמריקאית  ההובלה  התדרדרות 
מרכז  והסטת  סין  של  עלייתה  הבינלאומית, 
הכובד של הכלכלה העולמית מהמערב למזרח 
– מעצבים כיום מחדש את הגאופוליטיקה של 
ההודו-פסיפי. הודו פועלת ללא הרף כדי להתאים 
את מדיניות החוץ שלה לשינויים הללו. מאמצים 

אלו מחייבים אותה לבצע התאמות ביחסיה עם 
ארה"ב וסין, תוך בחינת דרכים חדשות לשיתוף 
בעלות  שותפות  עם  נושאים  מבוסס  פעולה 
והאפקטיביות  דומות. אולם ההצלחה  תפישות 
יותר  של מסגרות שותפוּת חדשות אלו תלויות 
מכל ביכולת לשמור על רמה גבוהה של אמון בין 

כל המדינות החברות בהן.

עם הפנים למזרח
וגיאו-כלכליות  גיאו-פוליטיות  מגמות  שלוש 
כמושג  ההודו-פסיפי  המרחב  לעליית  הביאו 

אסטרטגי:
כלכלה עולמית משתנה: ההכרה ההולכת 
טומנת  ההודו-פסיפי  באזור  בעולם  וגוברת 
הכלכלי  הכובד  שמרכז  בכך  הפנמה  בחובה 
מהמערב  ובהתמדה  בהדרגה  נע  הגלובלי 
של  מהחוף המערבי  האזור משתרע  למזרח. 
ארה"ב ועד למערב אפריקה. הוא כולל כ-65% 
מהתמ"ג  מ-60%  ויותר  העולם  מאוכלוסיית 
מהסחר  כ-46%  דרכו  ועוברים  העולמי, 

העולמי.2

האוקיינוס  של  בחשיבותו  מכיר  זה  מושג 
בין  המקשר  אסטרטגי,  ימי  כנתיב  ההודי 
העשירים  אסיה  ובמערב  באפריקה  האזורים 
במשאבי טבע לשוקי העבודה, ההון והצרכנים 
בתת-היבשת ההודית ובמזרח אסיה. מסיבה זו, 
ההודו-פסיפי הוא אזור חיוני עבור שרשראות 
אלקטרוניקה,  ממכוניות,   – מגוונות  אספקה 
לציוד  ועד  ותרופות  למחצה  מוליכים  מכונות, 
המרכזיות  פרדוקסלי,  באופן  טלקומוניקציה. 
הזו מורגשת באחרונה במיוחד עקב השיבושים 

והדה-גלובליזציה שחווה הכלכלה העולמית.
הכלכליות  התפישות  האחרון,  בעשור 
המקובלות – יתרון יחסי וסחר חופשי, המחברים 
ודו-קיום  בין מדינות במעגל חיובי של שגשוג 
נוטות  ונחלשות.3 כתוצאה, מדינות  – הולכות 
באופן גובר למנף תלות הדדית כלכלית לקידום 
מגפת  כפייה.  באמצעות  הפוליטיים  יעדיהן 

הקורונה רק החמירה את המגמה הזו.
סין  של  הפיכתה  סינית:  אסרטיביות 
למעצמה עולמית הובילה להידוק הקשר ביטחוני 
בהודו-פסיפי.  בין המדינות האחרות הפועלות 

Photo: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 
3rd Class Wade Costin (CC BY-NC-ND 2.0)

משחתת אמריקאית ולצדה ספינת סיור הודית בתמרון משותף באוקיינוס ההודי, 
במארס 2021. קשרי הודו-ארה"ב חזקים מאי פעם 

עניין של אמון: הודו מסתגלת לתמורות במרחב ההודו-פסיפי
התזוזות במוקדי הכוח של הכלכלה הגלובלית, האסרטיביות הגוברת של סין והאינטרסים המשתנים של ארה"ב יוצרים דינמיקה 
חדשה במרחב ההודו-פסיפי. הודו, שנמצאת במרכזו, בוחנת כעת מסגרות חדשות לשיתופי פעולה, במטרה לבסס את מעמדה 

ותפקידה באזור ומחוצה לו | ניטין פאי ומאנוז' קוולראמאני

https://www.flickr.com/photos/us-pacific-command/51091353920
https://www.flickr.com/photos/us-pacific-command/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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לכלכלה  והפכה  יפן  את  סין  עקפה  ב-2010 
השנייה בגודלה בעולם. באותה עת החלה גם 
מה שהוגדרה "התפנית האסרטיבית" במדיניות 
החוץ של בייג'ינג, שבאה לידי ביטוי בהקשחת 
עמדותיה לגבי מחלוקות טריטוריאליות והשימוש 
בכוח  שימוש  כולל  הגדלה,  בעוצמתה  שלה 
צבאי (למשל, בגבול הודו-סין), להשגת מטרות 

פוליטיות וכלכליות.
אף ששכנותיה הקרובות של סין הן לרוב אלו 
שמצאו את עצמן בקו האש – לעתים באופן 
ובאחרונה  אוסטרליה,4  שגם  הרי   – מילולי 
את  הרגישו  ליטא,5  כמו  מרוחקת  מדינה  אף 
דוגמאות לאופן  זרועה. אלו הן רק כמה  נחת 
ונכונותה  יכולתה  את  מפגינה  בייג'ינג  שבו 
וחופיה.  כוח הרבה מעבר לגבולותיה  להקרין 
הרווחים שגרפה  כי  להדגיש  זאת, חשוב  עם 
הכרוכים  סיכונים  ליטול  מנכונותה  בייג'ינג 
בהפעלת כוח מוטלים עד כה בספק. למעשה, 
קרובות  לעתים  הוכחה  הסינית  האסרטיביות 
היא  לדוגמה,   – שלה  לאינטרסים  כמזיקה 
זאת, מרכזיותה  בין הודו לארה"ב. עם  קירבה 
של סין במערכות הסחר ובסביבה הטכנולוגית 
מרחב  את  מקטינה  ההודו-פסיפי  מרחב  של 
יתר המדינות בתגובה למהלכים  התמרון של 

שלה. 

התפתחויות במרחב ההודו-
פסיפי עשויות להשפיע על 

האופן בו יתעצב בעתיד 
הסדר העולמי, המצוי כיום 

בתקופת מעבר

התפנית האסטרטגית של ארה"ב: וושינגטון 
לגבי  מחדש  הערכה  האחרון  בעשור  ביצעה 
מדיניות החוץ שלה. נשיאותו של ברק אובמה 
האינטרסים  של  מחדש"  ה"כיול  את  החלה 
זה  תהליך  בעולם.  אמריקה  של  והמחויבויות 
לווה בוושינגטון בהכרה ברורה יותר – וכנראה 
האמריקאי,  הכוח  במגבלות   – נעימה  בלתי 
בבואה להתמודד עם אתגרים גלובליים ותחרות 

עתידית.
 Pivot) לאסיה"  "הציר  המדיניות,  ברמת 
היה  ב-2012  אובמה  ממשל  של   (to Asia
להכרה  קדם  הוא  זה.  למאמץ  מוקדם  ביטוי 
דונלד טראמפ בהודו-פסיפי כאזור  של ממשל 
שבו מתקיימת "תחרות גאופוליטית בין חזון של 

חופש לחזון של דיכוי בסדר העולמי".6
של  מהמגמות  חלק  המשיך  ביידן  ממשל 
ואחרות  כאלה  התאמות  ביצוע  תוך  קודמיו, 
היה  זה  בשינוי  מרכזי  מרכיב  ובטון.  במהות 
נכונותו של הממשל לעבוד לצד בעלות ברית 

דומות, מחוץ למסגרות  דעות  ושותפים בעלי 
מסוים,  במובן  לעתים.  והמגבילות  הקיימות 
ביידן בנוגע להודו- הכיוון שאליו צועד ממשל 
פסיפי ברור; עם זאת, חסרים בו פרטים רבים, 
במיוחד בכל הנוגע לעתיד המעורבות הכלכלית 

של ארה"ב באזור.

בין הְסַדִרים
המגמות שנסקרו עד כה מחזקות את ההערכות 
מעבר,  בתקופת  נמצא  העולמי  שהסדר 
להיות  עשויות  בהודו-פסיפי  ולהתפתחויות 
השפעה עמוקה על האופן שבו יתעצב בעתיד. 
כתוצאה, סביר להניח שחוסר יציבות ותנודתיות 

יהיו דבר שבשגרה בסביבתה של הודו.
גישתה האסטרטגית של הודו כלפי האזור 
ימשיך  מונעת בעיקר מרצונה להבטיח שהוא 
וחיזוק  הכלכליים  יחסיה  של  בצמיחה  לתמוך 
מעמדה הגאופוליטי. מסיבה זו, יותר מכל דבר 
אחר, הממשלה בדלהי עוקבת בשבע עיניים 
אחר המתיחות ההולכת וגוברת ביחסי ארה"ב-

סין. 
עם זאת, חשוב לסייג ולומר שאין לפרש את 
בהכרח  הסינית-אמריקאית  היחסים  מערכת 
באחרונה  שטענה  כפי  אפס.  סכום  כמשחק 
קבוצת חוקרים וקובעי מדיניות הודים, "האיזון 
סין-ארה"ב  בין שיתוף פעולה לתחרות ביחסי 
בגלל  רק  לא  נזיל,  להיות  להמשיך  עשוי 
השינויים בהנהגות שלהן אלא עקב התמורות 
בכוחן היחסי".7  במילים אחרות, בעוד שתחרות 
צפויה להיות המאפיין הדומיננטי ביחסי ארה"ב-
סין, איננו ניצבים כיום בפני גרסה עדכנית של 

המלחמה הקרה.
זה.  להבדל  עיקריות  סיבות  שלוש  ישנן 
רואה  מהמעצמות  אחת  שכל  אף  ראשית, 
לשנות  שמבקש  רוויזיוניסטי  גורם  ביריבתה 
ביכולתן  מוגבלות  שתיהן  העולמי,  הסדר  את 
לעצב אותו בכוחות עצמן. המשאבים והיכולות 
שלהן מוגבלים, ושתיהן מתמודדות עם קשיים 
להתמודד  ניתן  לא  שנית,  פנימיים.  פוליטיים 
עם האתגרים הגלובליים הנוכחיים, כמו שינויי 
למַשְֵטר  יעילה  דרך  לפתח  או  וטרור,  אקלים 
פעולה  שיתוף  ללא  מתפתחות,  טכנולוגיות 
יריבות.  מעצמות  בין  גם   – הגלובלית  ברמה 
שלישית, בניגוד לברה"מ בימי המלחמה הקרה, 
סין משולבת בצורה עמוקה בכלכלה העולמית: 
היא הסוחרת הגדולה בעולם, מדורגת במקום 
ושוק  בשירותים  סחר  של  במונחים  השני 
חשוב  השקעות  מרכז  ומשמשת  הצרכנים 

המושך הון רב מהמערב.
הסינית- הדינמיקה  סביב  אי-הוודאות 
אמריקאית מציבה אתגרים משמעותיים עבור 
מדינות אמצע כמו הודו, צרפת, ברזיל, רוסיה, 
יוצרת עבורן  גם  וישראל, אך במקביל  טורקיה 
בין השתיים  אחד, התחרות  הזדמנויות. מצד 

מדינות  של  המיקוח  כושר  את  לחזק  צפויה 
האמצע. כאשר סין וארה"ב מבקשות להרחיב 
את מעגלי ההשפעה שלהן, מדינות האמצע 
עשויות לחתום עמן על הסכמים המשרתים את 
האינטרסים שלהן. מצד שני, בתחומים שבהם 
התחרות בין שתי המעצמות הופכת ל"משחק 
סכום אפס", כמו במקרה של טכנולוגיות סלולר 
מהדור החמישי, סביר להניח שעסקאות כאלו 
לפגוע  ועלולות   – גבוה  מחיר  תג  עם  יגיעו 
באוטונומיה האסטרטגית של מדינות האמצע.

אי-הוודאות סביב 
מצב היחסים בין סין 

לארה"ב מציבה אתגרים 
משמעותיים עבור מדינות 

אמצע, אך גם יוצרת 
עבורן הזדמנויות

מצבה של הודו ממחיש היטב את הדילמה 
של מדינות המעוניינות לקיים קשרים טובים 
התנודתיות  רקע  על  המעצמות.  שתי  עם 
פעלה  הודו  לוושינגטון,  בייג׳ינג  בין  ביחסים 
הממשל  עם  יחסיה  להעמקת  בעיקר 
האמריקאי, בעודה מתאמצת לנווט את יחסיה 
המתוחים עם המשטר הסיני. הודו תדבק ככל 
הנראה במדיניות הזו מכיוון שהיא הולמת את 
הבינלאומיים,  קשריה  את  לפתח  ניסיונותיה 
את  ולהרחיב  האזורי  מעמדה  את  לחזק 

האוטונומיה האסטרטגית שלה. 

מערבה מכאן
והעמיקו  התרחבו  לארה"ב  הודו  בין  הקשרים 
וושינגטון  האחרונים.  בעשורים  משמעותית 
היא כיום אחת משותפות הסחר הגדולות ביותר 
התחזקו,  הביטחוניים  הקשרים  גם  דלהי.8  של 
במיוחד לאחר החתימה על מספר הסכמי הגנה 
הדדיים – לדוגמה, הגדרתה של הודו כ"שותפת 
 (Major Defense Partner) מרכזית"  הגנה 
המדינה,  מחלקת  לפי  ב-2016.  אמריקאית 
הסחר הביטחוני עם הודו התרחב "מכמעט כלום 

ב-2008 ליותר מ-20 מיליארד דולר ב-2020".9
הוא  הזה  בקשר  יותר  המשמעותי  ההיבט 
התיאום הגובר בנוגע לאינטרסים אסטרטגיים 
שיתוף  את  לחזק  הודו  של  הנכונות  הדדיים. 
האוקיינוס  באזור  ארה"ב  עם  הימי  הפעולה 
הקיים  הסדר  לשמירת  והמאמצים  ההודי 
מייצגות  דוגמאות  הם  ההודו-פסיפי,  במרחב 
לכך. אף שישנם כאלה החוששים שהעמקת 
שלה  הפגיעות  את  תגביר  בארה"ב  התלות 
במובנים שונים, שיתוף הפעולה עם וושינגטון 

עתיד להישאר איתן.

עניין של אמון: הודו מסתגלת לתמורות במרחב ההודו-פסיפי
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הודו-סין  יחסי  האחרון  בעשור  שני,  מצד 
מתדרדרים בהתמדה. זאת, למרות גידול בסחר 
הפעולה  שיתוף  לצד  ההדדיות,  ובהשקעות 
בפורומים רב-צדדיים כמו BRICS וארגון שנגחאי 
זו השתנתה  לשיתוף פעולה (SCO). בתקופה 
המדיניות הסינית כלפי הודו באופן הדרגתי לרעה 
– מאי-התחשבות באינטרסים שלה ללעומתיות 
בהתעקשותה  ניכר  הדבר  כלפיה.  עוינות  ואף 
הגדרתו  את  עשור  במשך  לחסום  בייג'ינג  של 
על  כטרוריסט  הפקיסטאני  אזהר  מסעוד  של 
לבסוף  הסכימה  שאליה  (דרישה  האו"ם  ידי 
ב-2019),10 כמו גם חוסר נכונותה לקבל את הודו 
 Nuclear Suppliers) הגרעין  ספקי  לקבוצת 
Group). סימן ברור נוסף היה אי-התייחסותה 
של סין לטענות של הודו לפיהן המסדרון הכלכלי 

בין סין לפקיסטאן מפר את ריבונותה.12
העוינות התגלתה לעיני כל בתקריות לאורך 
 Line) לסין  בין הודו  הגבול השנוי במחלוקת 
 2020 בשנת  אשר   ,(of Actual Control
נרשמו בו הרוגים מקרבות, לראשונה מזה 45 
שנה.13 כתוצאה, מגעים עתידיים בין הודו לסין 
צפויים להתאפיין בהיעדר אמון, מתיחות לאורך 
מה שכנראה יישאר גבול "חי" וחשדנותה של 
עם  דלהי  של  היחסים  מערכת  מפני  בייג'ינג 

וושינגטון. 
לאור ההתפתחויות הללו, מקבלי ההחלטות 
בממשל ההודי מתאמצים להתאים את מדיניות 
החדשות  להתפתחויות  ארצם  של  החוץ 
באזור. זאת, באמצעות שילוב של איזון חיצוני 
 Quad-ופנימי – כמו התקשרות עם מדינות ה
ומאמצים לצמצם  והגדלת הרכש הביטחוני – 
באופי  בהתחשב  בסין.  הכלכלית  התלות  את 
הסחר בין השתיים, צמצום החשיפה הכלכלית 
יהיו  שלה  הפגיעוּת  והקטנת  לסין  ההודית 
השאיפה  אז,  עד  טווח.  ארוכי  תהליכים 
לצמצום התלות בסין הביאה להטלת הגבלות 

זו היתה  סיניות בהודו. מדיניות  על השקעות 
גם משמעותית בהחלטת דלהי לסגת מהסכם 
 (RCEP) השותפות הכלכלית האזורית המקיפה

בנובמבר 2019.
ממשיכה  הודו  והעוינות,  החשדנות  לצד 
ובפורומים  ישיר  באופן  סין  עם  במגעיה 
רב-צדדיים כדי לייצר שיווי משקל יציב ביחסים 
בין  ביטוי,  לידי  באים  אלה  מאמצים  עמה. 
היתר, בפסגות הבלתי פורמליות בהשתתפות 
ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ונשיא סין שי 
ג'ינפינג, 14 סבבי השיחות בין מפקדים צבאיים 
לאורך הגבול המשותף והתקשרויות בפורומים 

.SCO-וה BRICS כמו

המדיניות הסינית כלפי 
הודו התדרדרה בהדרגה – 

מאי-התחשבות באינטרסים 
שלה, ללעומתיות ואף 

עוינות 

ערכים, אינטרסים ואמון
דרך נוספת שבה נוקטת הודו בניסיונה לנווט את 
המים הגועשים של הסדר העולמי המשתנה היא 
  ,("minilateralism") "הסדרים "מיני-צדדיים
או  מבוססות-נושא  קואליציות  למעשה  שהם 
מטרה. המהלך עולה בקנה אחד עם הגישה 
לרב- הזדמנויות  לחפש  המסורתית  ההודית 

צדדיות כדי לשמור על עצמאותה האסטרטגית. 
החמישית  ההודי  האוקיינוס  בוועידת  בנאום 
ס.  ההודי  החוץ  שר  טען   2021 בדצמבר 
לעולם  כעת  נכנסים  "אנחנו  כי  ג'יישנקר 
ההיבט  יותר".  גדולה  'פלורילטרליות'  של 
המרכזי של הדינמיקה הזו, אמר, יהיה הופעת 

והסדרים  יותר  רבה  ]לוקאליזציה[  "מקומיוּת 
פרגמטיים".15

"מיני-צדדיים"  הסדרים  של  ההתפתחות 
היא בחלקה תוצר של התסכול הגובר מיכולתם 
מבוססים  בינלאומיים  מוסדות  של  המוגבלת 
עם  להתמודד  אפקטיביות,  תוצאות  לספק 
 (rising powers) עלייתן של מעצמות עולות
גיאופוליטית  למציאות  ולהסתגל  הודו  כמו 
 (WHO) חדשה. תגובת ארגון הבריאות העולמי
למגפת הקורונה, או המחלוקת סביב חסימת 
ארגון  של  הערעור  לגוף  חברים  של  מינויים 
הן  ארה"ב,16  בידי   (WTO) העולמי  הסחר 
הגוברת  הנטייה  בחלקה,  מייצגות.  דוגמאות 
להיכנס למסגרות "מיני-צדדיות" היא תוצר של 
היתרונות המבניים שלהן. קבוצות אד-הוק אלה 
מקבצות מדינות סביב נושא או נושאים מסוימים, 
במטרה לגבש תגובות מדיניוּת משותפות שאינן 
זה, מסגרות  כפופות למסגרות קיימות. במובן 
"מיני-צדדיות" הן באופן תיאורטי ממוקדות יותר 
ומתגבשות לצורך קידום הערכים והאינטרסים 

המשותפים של חברותיהן.
הודו,  חברות  שבה   Quad-ה מסגרת 
 New-ה דיאלוג  או  ואוסטרליה,  יפן  ארה"ב, 
ואיחוד  ישראל  Quad של דלהי עם ארה"ב, 
זה.  מסוג  להסדרים  דוגמאות  הן  האמירויות, 
בעוד שהאחרון עדיין בשלבי התהוות, נראה 
לרמה  באחרונה  הגיע  המקורי   Quad-שה
ביטוי  לידי  בא  הדבר  בשלות.  של  מסוימת 
באג'נדה הרחבה שהוצגה בפסגת המנהיגים 
בספטמבר 2021 וכוללת את תחומי הבריאות, 

האקלים, התשתיות וטכנולוגיות קריטיות.17
דיאלוגים  במספר  עוסקת  הודו  בנוסף, 
משולשים מבוססי-נושאים. לדוגמה, הדיאלוג 
בין הודו, צרפת ואוסטרליה מתמקד בשלושה 
תחומי ליבה: בטיחות וביטחון ימי, שיתוף פעולה 
דוגמאות  ומעורבות רב-צדדית.18  וסביבתי  ימי 
אספקה"  "חוסן שרשראות  יוזמת  הן  נוספות 
או  ואוסטרליה,19  יפן  הודו,  ידי  על  שהושקה 
המפגש המשולש החדש בין הודו, יפן ואיטליה 
על שותפות ליצירת "הודו-פסיפי חופשי, פתוח 

ומכיל".20
עוד מצויות  כיוון שחלק מהמסגרות הללו 
יהיו  הן  אם  לקבוע  מוקדם  דרכן,  בתחילת 
זאת,  יעדיהן המוצהרים. עם  יעילות בהשגת 
רמות  הוא  להצלחתן  מפתח  שתנאי  ברור 
גבוהות של אמון פוליטי בין השותפים. הסיבה 
לכך היא שבעולם מקושר כלכלית אך מפולג 
פוליטית, מגעים כלכליים יושפעו בעתיד באופן 
פוליטיקה  משיקולי  יותר  הרבה  משמעותי 
על  התחרות  סין,  של  עלייתה  אופן  וביטחון. 
טכנולוגיות מתפתחות והתגובה הפופוליסטית 
נגד הגלובליזציה הכלכלית, מעצבים כולם את 
תופעת הסחר האסטרטגי, שצוברת תאוצה. 
עדיפויות  סדרי  או  יחסי  יתרון  כזה,  במצב 

https://www.flickr.com/photos/whitehouse/51707173079/
https://www.flickr.com/photos/us-pacific-command/
http://www.usa.gov/copyright.shtml
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ניטין פאי 
מכון  של  והמנהל  המייסד  הוא 
טקשאשילה (Takshashila), מרכז 
עצמאי למחקר וחינוך על מדיניות 
נושאי  הודו.  בבנגלור,  ציבורית 
לוחמת  כיום  כוללים  שלו  המחקר 
מרחב  של  הגאופוליטיקה  מידע, 

מאנוז' קוולראמאני 
הודו- ללימודי  התוכנית  יו"ר  הוא 
פסיפי במכון טקשאשילה. מחקריו 
הסינית,  בפוליטיקה  מתמקדים 
במדיניות חוץ, בגישות לטכנולוגיות 
חדשות ובגאופוליטיקה של מרחב 
הספר  מחבר  הוא  ההודו-פסיפי. 

המשפיעים  הגורמים  יהיו  לא  כבר  כלכליים 
במקומם,  מסחריות;  החלטות  בקבלת  ביותר 
הלאומי  הביטחון  ולצורכי  פוליטיים  לגורמים 
מדיניות  בקביעת  יותר  רבה  השפעה  תהיה 

הסחר של מדינות.
הגאופוליטית  הסביבה  מסוים,  במובן 
יוצרת עבור הודו הזדמנויות למשוך  החדשה 
השקעות, לטפל בנקודות התורפה שלה, לשפר 
פיתוח  ולבחון  והחיצוני)  (הפנימי  החוסן  את 
באמצעות  הלאומי  לביטחון  קריטיים  מגזרים 
"בועות של אמון" עם שותפות בעלות עמדות 
חופשי  מסחר  מעבר  זאת,  לעומת  דומות. 
לסחר אסטרטגי עשוי להגביל את הפוטנציאל 
כדי לענות  ורחבה, הנדרשת  לצמיחה מהירה 
על צרכי הפיתוח של הודו. כתוצאה מכך, דלהי 
ולעודד פתיחות כלכלית, תוך  חייבת להתמיד 
איזון החששות הביטחוניים. זוהי דילמה שעמה 
ייאלצו קובעי המדיניות בהודו להתמודד בשנים 

הבאות.
כמו  דמוקרטיות  זאת,  תעשה  הודו  כאשר 
האיחוד  יפן,  אוסטרליה,  ישראל,  ארה"ב, 
אסיה  במזרח  מסוימות  ומדינות  האירופי 
כדי  זאת,  עם  עבורה.  חיוניות  שותפות  יהיו 
יצליח, הכרחי לשמור  ששיתוף הפעולה הזה 

על האמון הפוליטי בין השותפות ואף להעמיקו. 
הדבר מצריך תיאום טוב יותר לגבי אינטרסים 
אסטרטגיים, במיוחד כאשר הצדדים מנהלים 
סין. אסור שקשרים  יחסים פורה עם  מערכת 
עם בייג'ינג – בין אם בנושא סחר, טכנולוגיה 
קיומן  בסיס  את  יערערו   – פוליטיקה  או 
האסטרטגית של קבוצות האמון הללו. במצב 
כזה, הקבוצות הללו יהפכו לבלתי אפקטיביות, 
והקשרים הבילטרליים עם מדינות אלה יהפכו 

ליחסי תן וקח (transactional) בלבד.

מסקנות
ההודו-פסיפי  מרחב  כלפי  הודו  של  גישתה 
מונעת בעיקר מהצורך שלה להבטיח שסביבתה 
להשגת  הבסיס  להיות  תמשיך  המורחבת 
גורמים  זאת, שלושה  יעדי הפיתוח שלה. עם 
של  עלייתה  דלהי:  של  המדיניות  על  מקשים 
של  עלייתה  כלפי  ויחסה  גדולה  כמעצמה  סין 
יותר; יחסי הכוחות  הודו, שנהיה עם הזמן עוין 
של  והתרחבותה  לארה"ב;  סין  בין  המשתנים 
תופעת הסחר האסטרטגי, במסגרתה החלטות 
מחששות  גובר  באופן  מושפעות  כלכליות 

מדיניים וביטחוניים. 
עם  אמון  מעגלי  טיפוח  שכזו,  בסביבה 

שותפות בעלות דעות דומות צפוי להפוך לרכיב 
מרכזי במדיניות החוץ ההודית.

ההודו-פסיפי, כלכלת ביטחון ופוליטיקה בחברות מרושתות 
במיוחד. הוא מלמד יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית 

בתוכניות לתארים מתקדמים של טקשאשילה. 
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הגלים הגאופוליטיים סביב איי יפן גועשים בשנים 
אחריהם  לסחוף  בהדרגה  ומאיימים  האחרונות 
החודשים  בשלושת  פציפיזם.  שנות  שבעים 
האחרונים של 2021, לדוגמה, מפציצים סיניים 
יפן  את  ושוב  שוב  אילצו  לחופיה  בסמוך  שטסו 
בליסטיים  טילים  ליירוט;1  קרב  מטוסי  להזניק 
ששוגרו מצוללת צפון קוריאניות פגעו מול החוף 
המערבי שלה;2 ורוסיה פרסה מערכות טילי קרקע-
אוויר סמוך לאיי מריבה באוקיינוס השקט, במטרה 
להדגיש את עמדתו התקיפה של הקרמלין בעימות 

שלו עם טוקיו לגבי השליטה בהם.3
לצד  שכנותיה,  עם  יפן  ביחסי  ההסלמה 
התפתחויות גאו-אסטרטגיות אחרות והתקדמות 
האתגרים  הם  היברידיות,  לוחמה  בטכנולוגיות 
יפן  צבא  עמד  שבפניהם  ביותר  המשמעותיים 
יפן",  של  העצמית  ההגנה  "כוחות  (רשמית: 
ההתמודדות  האחרונים.  בעשורים   (JSDF
סוגיות  בכמה  לטפל  טוקיו  את  תחייב  איתם 
עומק כואבות: רפורמות חוקתיות, עדכון מבנה 
הכוחות המזוינים ושינוי בסדר העדיפויות ברכש 
נרשמה  האחרונות  שבשנים  אף  הביטחוני. 
התקדמות בכל התחומים הללו, ייתכן שהם אינם 

מספיקים כדי לעמוד בקצב השינויים המהירים 
במרחב ההודו-פסיפי.

הביטחוניים  האיומים  את  ינתח  זה  מאמר 
דרכים  ויציע  יפן  על  העכשווים  והגאופוליטיים 
שבהן היא תוכל לקדם את האינטרסים הלאומיים 
הבולט  ותפקידה  ביטחונה  על  ולשמור  שלה 

באזור ההודו-פסיפי.

שלוש חזיתות
השקט,  באוקיינוס  הממוקם  ארכיפלג  היא  יפן 
מיַם  ומשתרע  אירו-אסיה,  ליבשת  ממזרח 
אוחוטסק בצפון ועד ים מזרח סין וים הפיליפינים 
המדינה  של  הגאוגרפי  מיקומה  בשל  בדרום. 
ואופי כלכלתה, המוכוונת מסחר ודלה במשאבים 
טבעיים, יפן מעניקה באופן מסורתי תשומת לב 
ימיים  קווי תקשורת  וליציבות של  לביטחון  רבה 

.(SLOC)
בשבעים  לאומי  לביטחון  יפן  של  הגישה 
השנים האחרונות עוצבה בעיקר על ידי סעיף 9 
של החוקה הפציפיסטית שכוננה לאחר מלחמת 
העולם השנייה. החוקה, שלמעשה ״הוכתבה״ 
הכובשים  האמריקאיים  הכוחות  ידי  על  לטוקיו 

ב-1947, הכתה מאז שורשים בתרבות הפוליטית 
של המדינה. סעיף 9 לחוקה מוציא דה פקטו מחוץ 
לחוק את השימוש בכוח צבאי על ידי הממשלה 
ומגביל את סמכותה להחזיק כוחות יבשה, ים ואוויר 
למטרות מלחמה. הסעיף הנוקשה נותר ללא שינוי 
מאז שנכנס לתוקף לפני 75 שנה – וכצפוי, הוא 
מגביל מאוד את יכולתה של טוקיו להתמודד עם 

איומים עכשוויים. וכאלה לא חסרים.

באוקטובר שטו ספינות 
מלחמה של הצי הסיני והצי 
הרוסי דרך המיצר המפריד 

בין האיים היפניים הונשו 
והוקאידו. בטוקיו ראו זאת 

כהתגרות ישירה

האיום החמור ביותר כיום מגיע מסין, בשל 
והאזור,  יפן  כלפי  שלה  הגוברת  האסרטיביות 
במיוחד בים סין המזרחי והדרומי ובמיצרי טייוואן. 

Photo by Lance Cpl. Joshua Sechser (public domain)* מסוק תובלה יפני לאחר נחיתה על סיפון ספינה אמריקאית במהלך תרגיל משותף בים הפיליפינים, ב-2020 

איומים חדשים מאתגרים את גבולות הפציפיזם של יפן
מתיחות גוברת עם סין, רוסיה וצפון קוריאה מאלצת את טוקיו לבחון מחדש רבות מהתפיסות האסטרטגיות שמנחות אותה מאז מלחמת 
העולם השנייה. אלא שקשיים חוקתיים, פוליטיים, כלכליים ודמוגרפיים כובלים את ידיה של ממשלת יפן ומגבילים את התעצמות הצבא 

והיכולת להשתמש בו. אם לא תמצא דרכים להתגבר עליהם, הפער בינה לבין יריבותיה ימשיך לגדול  | ריו הינאטה-יאמאגוצ'י

https://www.dvidshub.net/image/6102553/japan-ground-self-defense-force-conducts-flight-operations-aboard-uss-germantown
https://www.dvidshub.net/portfolio/1574797/joshua-sechser
https://www.dvidshub.net/about/copyright
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בשנים  שעבר  המהיר  המודרניזציה  תהליך 
בתחום  והתקדמותו  הסיני  הצבא  האחרונות 
את  מגבירים  להלן)  (ראו  ההיברידית  הלוחמה 
חומרת האיום הנשקף לטוקיו משכנתה הגדולה 

ממערב. 
יפן  כלפי  יותר  תוקפנית  הופכת  סין  בנוסף, 
 钓鱼岛 ,"בכל הנוגע לאיי סנקאקו ("איי דיאויו
בסינית) וכלפי טייוואן. יפן מודאגת מאוד ממפגן 
הכוח של סין כלפי האי השכן הדמוקרטי – לא רק 
מכיוון שהוא קרוב לחופיה, אלא גם בגלל הסבירות 
גם  תטווח  בייג'ינג  צבאי,  עימות  של  שבמקרה 

כוחות אמריקאיים המוצבים ביפן.
המשלבת   – היברידית  לוחמה  מכך,  יתרה 
וסייבר  מידע  לוחמת  עם  קונבנציונלית  לוחמה 
ואמצעים נוספים כדי לתקוף את האויב, או לפחות 
לנפוצה  בימינו  הופכת   – חולשותיו  את  לנצל 
באזור  מתרחשות  כאלו  שפעולות  כיוון  יותר. 
לרגיעה,  צבאי  עימות  שבין  מוגדר  ולא  "אפור" 
יפן מקשה על  והנוקשה של  החוקה המיושנת 
ממשלתה להגיב עליהן מיד וביעילות. הדבר בא 
לידי ביטוי לא רק במרחב הקרקעי, הימי והאווירי, 
אלא גם בסייבר ובחלל החיצון. יפן נמצאת בתוך 
הצבאית  התפיסה  (לפי  להגדירו  שניתן  שטח 
האמריקאית) כ"מערך נגד גישה ומניעת שטח" 
כיוון  סין.  של   (Anti-Access/Area Denial)
שהמעצמה השכנה מרחיבה אותו כל העת, היא 
את  ומגבירה  האש  בקו  ישירות  יפן  את  מציבה 
הסכנה שצבאה יוכרע עקב נחיתותו המספרית.

כדי להתמודד טוב יותר עם האיום הגובר הזה 
נשענת  יפן  שלה,  החוקתיים  האילוצים  תחת 
באופן גובר על מסגרות בינלאומיות רב-צדדיות. 
כבר  והודו  אוסטרליה  ארה"ב,  עם  עובדת  יפן 
עם  שהפך  מה  את  לקדם  כדי  מעשור  יותר 
 ,(Quad-ה) "הזמן ל"דיאלוג הביטחוני המרובע
שהוקם מחדש ב-2017. אף שהוא עדיין יוזמה 
רופפת שרחוקה מלהיקרא ברית, ה-Quad הוא 
"הודו- להשיג  טוקיו  של  בשאיפה  חשוב  רכיב 
פסיפי חופשי ופתוח". הסכם הביטחון המשולש 
שנחתם ב-2021 בין אוסטרליה, בריטניה וארה"ב 
(AUKUS) עורר גם הוא עניין רב ביפן. אף שזוהי 
מסגרת סגורה, לא מן הנמנע שיפן תוכל לפעול 
בתיאום עם חברותיה. עם זאת, חשוב להדגיש 
כי מאמצים רב-צדדיים מסוג זה אינם מתקבלים 
באהדה בבייג'ינג ואף זכו לתגובות מעורבות של 
מדינות אחרות בהודו-פסיפי, המשתדלות להלך 
בין הטיפות. התוצאה, אם כן, היא דווקא הגברת 

המתיחות באזור.4 
האיום מצד צפון קוריאה גדל אף הוא באופן 
תהליך  עקב  האחרונות  בשנים  משמעותי 
המודרניזציה של "צבא העם הקוריאני".5 לצפון 
קוריאה יש כיום מגוון רחב של טילי שיוט וטילים 
יפניים  בכוחות  לפגוע  המסוגלים  בליסטיים 
ואמריקאיים בהודו-פסיפי, כמו גם יכולות לוחמת 
יציבות  לגבי  הוודאות  אי  מכך,  יתרה  סייבר.6 
המשטר בפיונגיאנג מטרידות את יפן, שחוששת 
מפני סכסוכים ומשברים הומניטריים בחצי האי 

הסמוך במקרה שהוא יקרוס.
דאגה  מעוררת  רוסיה  של  התנהלותה  גם 
פתורות  לא  מחלוקות  לשתיים  ביפן.  רבה 
"השטחים  הידועים בשם  האיים  סביב ארבעת 
הצפוניים" (Northern Territories), שנכבשו 
על ידי רוסיה ב-1945 ונמצאים תחת שליטתה 
לאוקראינה  הרוסית  הפלישה  לפני  עוד  מאז.7 
בסוף פברואר 2022, עוררה הפעילות המוגברת 
חדירות  בטוקיו.  חששות  רוסיה  של  הצבאית 
מהאוויריות ובים מצד השכנה מצפון אינן נדירות, 
וישנן התפתחויות מדאיגות, כולל פריסת מטוסי 
קרב וטילים נגד ספינות לבסיסים הצבאיים באיי 
אטורופו וקונשירי, המצויים במחלוקת בין מוסקבה 

לטוקיו.8 
רוסיה  יפן גם חוששת להיקלע לסכסוך של 
לתיאום  ומודעת  בריתה  ובעלות  ארה"ב  עם 
למוסקבה.  בייג'ינג  בין  המתהדק  האסטרטגי 
שיתוף הפעולה הזה הוצג לעיני כל באוקטובר 
הסיני  הצי  של  מלחמה  ספינות  כאשר   2021
 ,(Tsugaru) והצי הרוסי שטו דרך מיצר טסוגארו
מיצר צר ברוחב 12 מייל המפריד בין האי היפני 
הוקאידו  האי  לבין   (Honshu) הונשו  הראשי 
(Hokkaido) מצפונו.9 בטוקיו ראו זאת כהתגרות 
רק  באוקראינה  האחרונים  והאירועים  ישירה, 

מגבירים את החשש שלה. 

נוקשות במקום גמישות
מעבר לדאגות הגאו-אסטרטגיות המיידיות הללו, 
ישנם גם איומים רחוקים שמשפיעים במישרין 
בהתחשב  יפן.  של  ביטחונה  על  בעקיפין  או 
במיקומם של משאבים קריטיים ונתיבי תחבורה, 
מדינת האיים רגישה מאוד להשפעותיהם של 
סכסוכים גאופוליטיים, טרור ופשיעה בינלאומית 
במזרח התיכון, באפריקה, בדרום אסיה ובדרום-

מזרח אסיה.
רובד  מוסיפות  טכנולוגיות  התפתחויות 
זה. מבחינה צבאית,  נוסף של מורכבות למצב 
טכנולוגיות חדשות משנות את עולם הלוחמה, 
במיוחד בתחומי הרובוטיקה וכלי נשק היפרסוניים 
טכנולוגיות  גם  להוסיף  יש  לכך  לייזר.  ומבוססי 
בינה  כגון  ותקשורת,  מידע  מבוססות  יישומיות 

מלאכותית ומחשוב קוונטי.

המכשול המשמעותי ביותר 
להתפתחותה הביטחונית 

והצבאית של יפן הוא סעיף 
9 המיושן בחוקה

אך צרותיה של יפן אינן מסתכמות בחדשנות 
עליונות  להשגת  העזה  התחרות  צבאית. 
המתחים  את  רק  לא  החריפה  טכנולוגית 
הגאופוליטיים, אלא גם את הלחץ על שרשראות 

ומשובשות גם  האספקה העולמיות, המתוחות 
כך עקב משבר הקורונה. אף שיפן היא מעצמה 
עצמה  את  מוצאת  זאת  בכל  היא  טכנולוגית, 
יותר, כמו גם חשופה  בתחרות טכנולוגית עזה 
הנוכחי  המשבר  לנוכח  במיוחד  כלכלית,  יותר 

המתמשך.
לאור ההתפתחויות האחרונות, טוקיו חייבת 
לגבש חשיבה אסטרטגית חדשה. עליה להקדיש 
יכולה  היא  שבו  לאופן  יותר  רבה  לב  תשומת 
לשפר את יכולות ההגנה העצמית שלה ולנהל 
את האיומים המתעצמים סביבה. אך דווקא בזמן 
שדרושה לה יותר מכל דווקא גמישות, היא נתקלת 

בחומה קשיחה וכמעט בלתי ניתנת לעקיפה.

ידיים כבולות
ההגנה  אסטרטגיית  את  המפרט  המסמך 
נקרא  יפן  של  המרכזית  התכנון  ודוקטרינת 
 National) "הנחיות תוכנית ההגנה הלאומית"
 .(Defense Program Guidelines - NDPG
אך  בעשור,  פעם  להתעדכן  במקור  תוכנן  הוא 
בשני העשורים האחרונים עבר מספר תיקונים 

משמעותיים בפרקי זמן הולכים ומתקצרים.
יפן  התבססה  הקרה  המלחמה  במהלך 
 Basic) הבסיסית"  ההגנה  "יכולת  תפיסת  על 
המינימליסטית,   (Defense Capability
ללא שינוי במשך עשרות שנים. אבל  שנותרה 
מול אי-הוודאות הגאופוליטית החדשה של העידן 
מסמכי  פרסמה  יפן  הקרה,  המלחמה  שלאחר 
והאיצה  וב-2004,  ב-1995  חדשים   NPDG
הגנה  עמדת  לקראת  רק  לא  המעבר  את  בכך 
התפקיד  להגדלת  גם  אלא  יותר,  פרואקטיבית 

הביטחוני הבינלאומי שלה.
התפתחויות  מספר  חלו  הקודם  בעשור 
משמעותיות נוספות. מטרת ה-NDPG שפורסם 
ב-2010 – שש שנים בלבד אחרי קודמו – היתה 
להכין את צבא יפן לקראת לחימה ביום פקודה. 
ה-NDPG לשנת 2013, שנוסח על ידי ממשלתו 
החדשה של שינזו אבה, דחף לראשונה לאמץ 
עמדה פרואקטיבית והתקפית יותר כלפי ביטחון 

לאומי ובינלאומי.
כתוצאה מכך, ביפן החלו לפעול להסרת חלק 
מהחסמים החוקתיים והפוליטיים בתחומים אלה. 
שימוש  המתירים  המשפטיים  בתנאים  שינויים 
בכוח צבאי10 והעברת "החקיקה לשלום וביטחון" 
 (Legislation for Peace and Security)
בספטמבר 2015 בפרלמנט,11 העניקו לממשלת 
יפן את הסמכות לממש את זכות ההגנה העצמית 
הקולקטיבית לראשונה מאז תום מלחמת העולם 
רבה  גמישות   JSDF-ל נתנה  גם  היא  השנייה. 
יותר להילחם – אם כי עדיין תחת מגבלות כבדות 

במיוחד בהשוואה למדינות אחרות.12
עם זאת, אתגרי הביטחון המשיכו להתפתח 
מהר יותר מתוכניות האסטרטגיה והמוכנות של 
 NDPG-יפן, מה שחייב את טוקיו לשנות את ה
2018. המסמך האחרון  בדצמבר  נוספת  פעם 
כזה  יותר,  לאקטיבי  יפן  צבא  את  להפוך  קורא 

איומים חדשים מאתגרים את גבולות הפציפיזם של יפן
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מפת אזור מזרח אסיה. יפן מתמודדת עם מתיחות ביחסים 
עם שלוש משכנותיה 

Source: Daniel Feher, FreeWorldMaps.net 
(with permission by the author)

שמוכן לעבוד באזורים אסטרטגיים רחבים יותר 
על ידי יצירת "כוח הגנה רב-תחומי".13

המוכנות  את  בשנים האחרונות  שיפרה  יפן 
ההגנתית שלה והעמיקה את הברית שלה עם 
ארה"ב. עם זאת, היא עדיין חשה שאיננה ערוכה 
והחולשות שלה,  כראוי להתמודד עם האיומים 
הקיימים והעתידיים. לפיכך, ממשלתו הנוכחית 
כדי  פועלת  קישידה,  פומיו  החדש,  רה"מ  של 
לעדכן שוב את ה-NDPG ומסמך האסטרטרגיה 
חרף   .2022 סוף  עד   (NSS) לאומי  לביטחון 
יריבותיה  יפן תמשיך לפגר אחרי  מאמצים אלו, 
הסוגיות  שלל  עם  תתמודד  לא  אם  באזור 
או  והמשפטיות שחסמו  הפוליטיות, החברתיות 
עיכבו עד כה את הרפורמות ההכרחיות במדיניות 

ההגנה, באסטרטגיות ובמוכנות שלה.

מסלול מפותך וארוך
הביטחוניים  בנושאים  להתקדם  יפן  של  הדרך 
הראשון  המכשול  משמעותיים.  קשיים  רצופה 
– וללא ספק המשמעותי ביותר – הוא סעיף 9 
בחוקתה. מעבר למגבלות משפטיות ישירות על 
מבנה הצבא והוצאות ביטחון, סעיף 9 השפיע 
במשך עשורים גם על התרבות הפוליטית היפנית, 
לאומי  ביטחון  בנושאי  קונסטרוקטיביים  ודיונים 
התקיימו בפרופיל נמוך או הפכו לטאבו. בשנים 
האחרונות גוברת ההכרה באיומים הביטחוניים 
ואפילו  לאומי,  ביטחון  על  ודיונים  הדחופים 
רפורמה חוקתית, התגברו. עם זאת, נרשמה מעט 
התקדמות בפועל, כפי שניתן לראות ב"חקיקה 
רב  בקושי  שעברה  מ-2015,  וביטחון"  לשלום 
ורק לאחר קיצוצים משמעותיים וקרבות פוליטיים 

מייגעים.
המכשול שני הוא תקרת ההוצאה הממשלתית 
אחד  לאחוז  ב-1976  שנקבעה  הביטחון,  על 
בלבד כצעד פוליטי, לכאורה כדי למנוע בזבוז. 
במבנה  רק השקעות  לא  מגבילה  הזו  המכסה 

הכוח, אלא גם עלויות תפעול ואחזקה.

הגיוס לצבא מושפע מאוד 
מהמשבר הדמוגרפי 

המתמשך ביפן, המתאפיין 
בילודה נמוכה ואוכלוסייה 

המזדקנת במהירות

חרף המגבלה הזו, יפן היא הכלכלה השלישית 
בגודלה בעולם ולא ניתן לומר כי תקציב הביטחון 
שלה נמוך במספרים אבסולוטיים. התקציב הזמני 
ין (כ-47.2  5.4 טריליון  2022 עומד על  לשנת 
במקום  אותה  שממקם  מה  דולר),  מיליארד 
זאת,  התשיעי בעולם בהוצאות צבאיות.14 עם 
כדי  מספיק  אינו  הוא  זה,  מאמר  מחבר  לדעת 
להתמודד בצורה מספקת עם האיומים הקיימים.
הצבא  משורות  מגיע  השלישי  המכשול 
עצמו. הגיוס לצבא יפן מושפע מאוד מהמשבר 
הדמוגרפי המתמשך שלה, המתאפיין בשיעורי 
ילודה נמוכים ואוכלוסייה המזדקנת במהירות.15  
יתרה מכך, באופן אירוני, ההתאוששות הכלכלית 
שיעור  על  לרעה  השפיעה  האחרונות  בשנים 
ההצטרפות ל-JSDF ושימור כוח האדם בו. זאת, 
כיוון שצעירים רבים מעדיפים כעת משרות במגזר 
הפרטי או תפקידים ממשלתיים אחרים על פני 

שירות בכוחות המזוינים.
הזרועות  בין  ליחס  נוגע  הרביעי  המכשול 
השונות של ה-JSDF. אף שהאיומים הביטחוניים 
הנוכחיים מתרכזים בתחומי האוויר והים, הצבא 
כוחות  היפני נשען באופן לא פרופורציונלי על 
היבשה שלו. בזרוע היבשה של צבא יפן משרתים 
140,646 נשות ואנשי שירות, בעוד זרועות הים 
ו-44,152,  ב-43,033  רק  מאוישים  והאוויר 
הזרועות  של  מחדש  שארגון  אף  בהתאמה.16 
כוח האדם הם תהליכים  והגדלת מצבת  הללו 

שיימשכו שנים, הימנעות מתיקון העיוות הזה רק 
תגרום עם הזמן להגדלת הפערים בהתמודדות 
עם האיומים המתעצמים והמתרבים באוויר ובים.
עבור יפן, אילוצים אלו יוצרים דילמות קשות 
בתכנון הביטחוני, שמשפיעות בתורן על המוכנות 
והדחיפות  אי-הוודאות  שלה.  האסטרטגית 
הגוברת אכן הובילו להאצת המאמצים להתגבר 
על החסמים הללו, או לכל הפחות לצמצם ככל 
כן,  פי  על  אף  גורמים.  שהם  הנזק  את  הניתן 
והצעדים  משמעותיים  נותרו  הללו  האתגרים 
מלהשביע  הרחוק  בקצב  מתקדמים  לפתרונם 

רצון.

כיצד מתקדמים?
כיצד ניתן לשפר את יכולתה של יפן להתמודד 
עם האיומים הרב-גוניים המתעצמים – ובצורה 
היעילה ביותר? סוגיה זו מעסיקה את ממשלת 
קישידה, העומלת על עדכון מסמכי האסטרטרגיה 
מספר  ישנם  שלה.  ההגנתית  והדוקטרינה 
נושאים שדורשים, לטעמי, תשומת לב מיוחדת:

ראשית, הגיע הזמן שיפן תצטייד באמצעים 
התקפיים. בטוקיו דנים כיום בסוגיות המשפטיות 
אויב  בסיסי  בתקיפת  הכרוכות  והמבצעיות 
כאשר יפן נמצאת תחת אש, או כאשר התקפה 
ומיידי.17  ודאי  תרחיש  היא  כזו  פוטנציאלית 
קיימים סייגים לכך, במיוחד בשאלה אם אמצעים 
התקפיים נוגדים את הכללים של יפן, המחייבים 
בלבד"  הגנה  "מוכווני  יהיו  צבאיים  שאמצעים 
משמעותי  סייג  אולם  ההכרחי".  ו"המינימום 
מסוגלת  מלהיות  רחוקה  עדיין  שיפן  הוא  יותר 
לצאת למבצעים התקפיים מלאים, בשל עלויות 
הרכש והתפעול של מערכות צבאיות חדשות. 
אלו כוללים שדרוגים להבטחת עליונות אווירית 
וימית, לוחמת סייבר ולוחמה אלקטרונית ויכולות 
תקיפה מוגבלות נגד בסיסי אויב. לפיכך, בעתיד 
ההתקפיים  באמצעים  השיפור  לעין,  הנראה 
של ה-JSDF ימשיכו להיות הדרגתיים ומוגבלים 
במידה מה – ויפן תהיה תלויה בארה"ב לביצוע 

תקיפות אסטרטגיות.
שנית, שיטות לוחמה א-סימטרית יהיו חיוניות 
עבור ה-JSDF בעתיד. ניתן להשיג הרבה במרחב 
הסייבר ובמרחב האלקטרומגנטי (שכפופים גם 
הם להגבלות סעיף 9) ובמבצעים ימיים, במיוחד 
בלוחמת צוללות ומיקוש ימי. חשוב להדגיש כי 
השאיפה להשגת יתרון א-סימטרי איננה צריכה 
לבוא על חשבון מערכות קצה מתקדמות, כמו 
מטוסים וכלי שיט מהדור הבא, או יכולות הגנה 
מפני טילים, שיישארו עמודי התווך של צבא יפן.18  
במקום זאת, ניתן לשלב מגוון יכולות וטקטיקות 
 ,JSDF-כדי להתגבר על החסרונות הקיימים של ה
תוך ניצול הפגיעות של יריבים עדיפים מבחינה 

איכותית וכמותית.
יפן  של  הדמוגרפיות  הבעיות  שלישית, 
מחייבות אותה להפיק את המרב מהתפתחות 

http://www.freeworldmaps.net/
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עידוד  לשאוב  ניתן  הצבאיות.  בטכנולוגיות 
מהופעתם של כלי רכב קרקעיים, ימיים ואוויריים 
בלתי מאוישים למעקב וסיור, ובינה מלאכותית 
בפעולות  חיוני  תפקיד  למלא  היא  אף  צפויה 
התקדמות  ישנה  מכך,  יתרה  הגנתי.19  סייבר 
ניכרת גם בפלטפורמות מאוישות, כגון הפריגטות 
טון   3,900 בנפח   (Mogami) מוגאמי  מדגם 
אלה  מתקדמות  ספינות  באחרונה.  שהושקו 
גודלן  וחרף  אוטומטיות,  במערכות  מצוידות 
זקוקות רק לכ-90 אנשי צוות לצורך הפעלתן. 
אף שטכנולוגיה, מתקדמת ככל שתהיה, אינה 
במעורבות  הצורך  את  לחלוטין  לבטל  מסוגלת 
הבודדים  האמצעים  אחד  זאת  בכל  היא  אדם, 

להגביר מבחינה איכותית את מוכנות צבא יפן.
זרועות  בין  ויריבויות  דעות  חילוקי  רביעית, 
ה-JSDF ממשיכות לפגוע בשיתוף הפעולה הבין-
פיקודים  יפן חסרים  (Jointness). לצבא  זרועי 
על  נופל  העומס  רוב  ובהיעדרם  מרחביים, 
המטכ"ל, מה שפוגע במאמצי המוביליזציה. יתרה 
ובתרגילים  באימונים  שיפור  שנרשם  אף  מכך, 
המשותפים, תוכניות מבצעיות משותפות עדיין 
נמצאות בחיתוליהן. לאור זאת, המאמץ המרכזי 
עם  מרחביים  פיקודים  הקמת  להיות  צריך 

דוקטרינות המתאימות לאזורי הפעילות שלהם.
חמישית, יפן צריכה לחזק בריתות ורשתות 
ספק  אין  ביטחוני.  פעולה  לשיתוף  בינלאומיות 
שהברית בין יפן לארה"ב התהדקה משמעותית 

רב  מקום  עדיין  יש  אך  האחרונות,20  בשנים 
אסטרטגיות,  בדוקטרינות  במיוחד  לשיפור, 
ובהגברת  מודיעין  בשיתוף  וטקטיות,  מבצעיות 
 .(interoperability) המערכות  בין  התאימות 
יתרה מכך, הברית בין יפן לארה"ב תהיה חייבת 
לכלול בעתיד גם את העמקת שיתוף הפעולה 
לטכנולוגיות  הנוגע  בכל  במיוחד  הטכנולוגי, 

חדשות ומתפתחות.21
הברית החשובה הזו חייבת גם לחזק רשתות 
רב-צדדיות עם בעלות ברית אחרות של ארה"ב 
בהודו-פסיפי  דומות,  תפיסות  בעלות  ומדינות 
ומחוצה לו. יפן תצטרך לשפר את שיתוף הפעולה 
והתיאום הביטחוני שלה עם שחקני מפתח, כולל 
טייוואן  קוריאה,  דרום  הודו,  קנדה,  אוסטרליה, 

ומספר מדינות בדרום-מזרח אסיה ובאירופה.

מסקנות
שיתוף פעולה, סכסוכים ותחרות שלובים זה בזה 
במרחב ההודו-פסיפי. יפן נמנעה במשך עשרות 
שנים מהתעצמות צבאית בשל אילוצים פנימיים 
וסביבה  ובינלאומיים מגוונים, אך האיומים עליה 
התגברו באחרונה לרמה כזו שהיכולות והמדיניוּת 
הקיימות אינם מסוגלים עוד להתמודד עמם. מסיבה 
זו, היא זקוקה לאמצעי הגנה והרתעה מדויקים 
קונסטרוקטיבית  דיפלומטיה  לצד  יותר,  וחזקים 

ושיתוף פעולה עם גורמים בעלי עניין באזור. 
הקושי, עם זאת, נעוץ ביכולת לאזן בין הגנה 

לדיפלומטיה. עתיד הביטחון הלאומי של יפן לא 
ייקבע רק על ידי הצגת חזון והקצאת משאבים, 
וקביעת  הנכונה  המדיניות  ביישום  גם  אלא 
המסגרות הנכונות. כדי להשיג זאת, יפן תצטרך 
לבחון מחדש את היאחזותה בעבר וב"פוליטיקה 
הישנה", שעיכבו את מאמציה להתפתח. במקום 
זאת, היא תצטרך לנקוט בצעדים חדשניים יותר 
על ידי ניצול אפשרויות ואמצעים שונים להשגת 
יכולות, התורמות הן לביטחון הלאומי והן לקידום 

היציבות וההרמוניה בהודו-פסיפי.

ריו הינאטה-ימאגוצ'י 
המחקר  במרכז  מרצה  הוא 
מתקדמים  וטכנולוגיה  למדע 
ועמית אורח  באוניברסיטת טוקיו 
הציג,  הוא   .Pacific Forum-ב
נושאים  במגוון  וייעץ  פרסם 
הקשורים להגנה, ביטחון ותחבורה 

בהודו-פסיפי. הוא שרת בעבר בזרוע היבשה של צבא יפן 
(במילואים) ומילא תפקידים שונים באוניברסיטה הלאומית 
 ,Universitas Muhammadiyah Malang-של פוזאן, ב
 ,International Crisis Group-במשרד בסיאול של ה
יפן  בשגרירות   ,Sasakawa Peace Foundation-ב

באוסטרליה ובמרכז השפה של קרן יפן בסידני.
ויילס  סאות'  ניו  מאוניברסיטת  דוקטור  תואר  בעל  ריו 
באוסטרליה ותואר שני בלימודי אסטרטגיה והגנה ותואר 
של  הלאומית  מהאוניברסיטה  ביטחון  בניתוח  ראשון 

 @tigerrhy :אוסטרליה. ניתן לעקוב אחריו בטוויטר
(צילום: באדיבות המחבר)
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הקרה,  המלחמה  תום  אחרי  שנה  שלושים 

 2022 בפברואר  לאוקראינה  הרוסית  הפלישה 
אילצה את העולם להתמודד שוב עם האפשרות 
המערב  בעוד  מעצמות.  בין  ישיר  עימות  של 
האירועים  ארה"ב,  לימין  כאחד  כמעט  מתייצב 
רבות  ממדינות  דורשים  באוקראינה  הטרגיים 
באסיה ובמזרח התיכון לבחון מחדש, ובפרק זמן 

קצר להפליא, את עמדותיהן האסטרטגיות. 
היא  יפן  אלו,  שורות  כתיבת  למועד  נכון 
שהצטרפה  באסיה  היחידה  האמצע  מדינת 
בגינוי  במערב  בריתה  ולבעלות  לארה"ב 
עליה,  סנקציות  ובהטלת  רוסיה  של  הצעדים 
בעוד שאחרות ביבשת עדיין מהססות. באופן 
דומה, רוב מדינות המזרח התיכון נמנעות עד 
בין  וישראל אף ניסתה לתווך  כה מלבחור צד, 

קייב למוסקבה.
לשורת  מצרפת  באוקראינה  המלחמה 
התפתחויות שמערערות בשנים האחרונות את 
הסדר העולמי וגם את זה האזורי בהודו-פסיפי 
ובמזרח התיכון. אך השינויים הללו, על אף שהם 
מגבירים את אי-הוודאות וחוסר היציבות באזור, 
גם מספקים הזדמנות להגברת שיתוף הפעולה 
בין מדינות האמצע באסיה ובמזרח התיכון. שתי 
בעיצוב  חשוב  תפקיד  למלא  שיכולות  מדינות 

הדינמיקה החדשה הזו הן יפן וישראל.
ליחסים של שתי  ביותר  ההגדרה הקולעת 

היא  האחרונים  העשורים  בשבעת  המדינות 
התקופה  רוב  במהלך  פושרים".  אך  "יציבים, 
הכלכלי  המדיני,  הפעולה  שיתוף  היה  הזו 
היו  הבירות  בין  והקשרים  מועט  והביטחוני 
בעיקר קורקטיים. המצב הזה עשוי להשתנות 
ההודו-פסיפי  במרחב  השינויים  לאור  בקרוב 
חדשות  הזדמנויות  שיוצרים  התיכון,  ובמזרח 
עבור טוקיו וירושלים לחזק את שיתוף הפעולה 
ביניהן ולשפר את מעמדן באזורים שלהן – ואף 

מעבר להם.
חוסר היציבות והמתיחות הגוברת בין ארה"ב 
לסין באסיה-פסיפי מאלצות כיום את יפן לחשב 
כולל  ובאחרים,  זה  באזור  עמדתה  את  מחדש 
כלכליים  אינטרסים  לטוקיו  התיכון.  במזרח 
משמעותיים במזרח התיכון, החל במסחר באנרגיה 
עם איראן וסעודיה וכלה בהשקעות בטכנולוגיה 

ובחדשנות באיחוד האמירויות ובישראל.
עצמה  את  למצב  פועלת  מצדה,  ישראל, 
בעקבות  התיכון  במזרח  מפתח  כשחקנית 
ערביות  מדינות  מספר  עם  הנורמליזציה 
ומוסלמיות, שהחלה ב-2020. אבל כדי להמשיך 
ובמקביל להתמודד  לקדם את מעמדה בעולם 
בין  היריבות  שמפעילה  הלחצים  עם  יותר  טוב 
מעצמות העל, עליה לפתח יחסים הדוקים יותר 
עם מדינות אסיה. יפן יכולה וצריכה להיות עמוד 

תווך מרכזי באסטרטגיה כזאת.

אחרי 70 שנה, הגיעה העת לשותפות אסטרטגית בין יפן לישראל
השינויים שחלים בשנים האחרונות באירופה, במזרח התיכון ובמרחב ההודו-פסיפי מובילים להתחממות ביחסי טוקיו וירושלים, 
שהיו פושרים במשך שנים ארוכות. אבל כדי לקטוף את פירות ההתפתחויות האלה ולחזק את מעמדן הבינלאומי, עליהן לעבוד 

יחד ולפתח מסגרות חדשות של שיתוף פעולה במזרח התיכון | סאטושי איקאוצ'י וגדליה אפטרמן

יחד  התיכון,  במזרח  יפן  של  הגובר  העניין 
עם השתלבותה ההדרגתית והגלויה של ישראל 
באזור, עשויים בהחלט לקרב בין שתי המדינות 
בצומת  היטב  אותן  לשרת  שיכולים  יחסים   –
אסטרטגי חשוב זה. במאמר זה, אנו מנתחים את 
ההתפתחויות הסוללות את הדרך לכינון שותפות 
אסטרטגית בין ישראל ליפן ומשרטטים אפיקים 

אפשריים למימושה.

הלחץ הערבי
ביולי 2021 ערך טושימיטסו מוטגי, אז שר החוץ 
יפן, מסע דילוגים במזרח התיכון. הוא ביקר  של 
בגדה  במצרים,  האמירויות,  באיחוד  בישראל, 
את  בכך  והדגיש  ובקטאר,  באיראן  המערבית, 
חשיבותו של האזור בעיני היפנים. מסעו היה חלק 
ממאמץ של טוקיו להבין טוב יותר את ההתפתחויות 
האחרונה  בתקופה  התיכון  במזרח  שהתחוללו 
אנו טוענים  בו.  כגורם מרכזי  ולמצב את עצמה 

שישראל יכולה להיות שותפה מרכזית ביוזמה זו.
יחסים  שנות   70 וישראל  יפן  יציינו  השנה 
הראשונה  אמנם  היתה  טוקיו  דיפלומטיים. 
באסיה שכוננה יחסים עם ישראל, אבל הם נותרו 
מוגבלים עד שלהי המאה שעברה. זאת, עקב 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני וחששותיה מפני חרם 
ערבי. אף על פי שחרם כזה הוא בבחינת איום 
חלול כבר עשרות שנים, החשש מפני זעם ערבי 

Source: iStock.com/Vladimir Gnedin
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המשיך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות 

עם  הקשר  הידוק  מפני  אותה  והרתיע  יפן  של 

מתמיכה  נמנעו  בטוקיו  מכך,  כתוצאה  ישראל. 

וגינו בעקביות את ההתנחלויות  גלויה בישראל 

בגדה המערבית וברצועת עזה.

העניין הגדל של יפן במזרח 
התיכון והשתלבותה 

ההדרגתית והגלויה של 
ישראל באזור עשויים לקרב 

בין שתי המדינות

בספטמבר  אברהם  הסכמי  על  החתימה 
ישראל  בין  היחסים  לנרמול  שהביאה   ,2020
לאיחוד האמירויות ובחריין (ובהמשך עם מרוקו 
וצ'אד), חוללה רגע חסר תקדים בתולדות המזרח 
התיכון המודרני. ההסכמים כבר הובילו לשיפור 
משמעותי במעמדה של ישראל באזור, ויש לקוות 
שיסלקו אחת ולתמיד את צלו של החרם הערבי. 
יפן  עבור  הדרך  את  תסלול  כזאת  התפתחות 
להגביר את מעורבותה באזור ולפתוח פרק חדש 

ביחסיה עם ישראל.
גישתה  טוקיו הקלה בשנים האחרונות את 
המסויגת כלפי ירושלים, במיוחד בתקופת כהונתו 
של ראש הממשלה לשעבר שינזו אבה. דומה כי 
החתימה על הסכמי אברהם, כמו גם הצורך הגדל 
בטכונולוגיה מתקדמת, גברו על החששות שעוד 
נותרו בצד היפני, לפחות בכל הקשור לשיתוף 

פעולה כלכלי.
היפניות  ההשקעות  צמחו  ב-2020 
בטכנולוגיה ישראלית ב-20% והגיעו לסך של 1.1 
מיליארד דולר, למרות הפגיעה הכלכלית שיצרה 
מגפת הקורונה. אשתקד חלה האצה במגמה זו 
וההשקעה היפנית בטכנולוגיה ישראלית הכפילה 
שלושה.1   פי  בכמעט   2020 של  השיא  את 
ב-2021 ההשקעות הגיעו לשיא חסר תקדים של 
2.9 מיליארד דולר ב-85 עסקאות, שמהוות 15% 
ישראלית  בטכנולוגיה  הזרות  ההשקעות  מכל 
מטעם  רשמית  דחיפה  ללא  גם  שנה.  באותה 
ממשלתם, משקיעים פרטיים ביפן עולים בשקט 

על הגל ונותנים אמון בכלכלה הישראלית.
בטכנולוגיה  הגדל  היפני  לאינטרס  מעבר 
המלבלבים  הכלכליים  ליחסים  יש  ישראלית, 
המדינות.  שתי  בשביל  יותר  נרחבת  משמעות 
ארה"ב  בין  האסטרטגית  שהיריבות  בשעה 
גדל מצד  לחץ  ישראל  על  מופעל  גוברת,  לסין 
את  לרסן  לירושלים  קורא  ביידן  ממשל  שתיהן. 
קשריה הכלכליים עם בייג'ינג, במיוחד בתחומי 
התשתיות והטכנולוגיה2 – מה שמעניק לטוקיו 
שעשוי  החלל  את  למלא  חד-פעמית  הזדמנות 
להיווצר. מבחינת ישראל, העמקת היחסים עם 
יפן היא הזדמנות אסטרטגית משמעותית עקב 
העניין הגדל של יפן בחדשנות ישראלית, במיוחד 

בתחום הטכנולוגיה הצבאית.

מהמזרח אל המזרח התיכון
קישידה,  פומיו  הממשלה  ראש  של  בהובלתו 
2021, יפן בוחנת  שנכנס לתפקידו באוקטובר 
כיום מחדש את עמדותיה האזוריות והגלובליות. 
הממשלה הנוכחית השיקה מדיניות אסטרטגית 
מתמקדת  אשר  כלכלי",  "ביטחון  בשם  חדשה 
כמו  יפן  של  הלאומיים  האינטרסים  בהבטחת 
שרשראות אספקה חיוניות, לצד מחקר ופיתוח 
של טכנולוגיות אסטרטגיות וחדשנות.3 השילוב 
בין הטכנולוגיה והחדשנות הישראלית למומחיות 
של יפן בתחום הייצור עשוי לשמש בסיס איתן 

לשותפות חדשה.
יתר על כן, יפן פועלת כיום לחזק את יכולותיה 
תופסת  שהיא  מה  לאור  והצבאיות  ההגנתיות 
יותר.  ומאיים  עוין  לאזור  ההודו-פסיפי  כהפיכת 
בינואר חתמו ראשי הממשלות של יפן ואוסטרליה 
 Reciprocal) ההדדית"  הגישה  "הסכם  על 
Access Agreement), שנועד להקל על קיום 
כוחות  של  פעילויות  ושאר  משותפים  תמרונים 

ההגנה העצמית של יפן וצבא אוסטרליה.4
שיפן  הכל  בסך  השני  ההגנה  הסכם  זהו 
חותמת עליו בפרק זמן של 70 שנה. קדם לו הסכם 
הביטחון ארה"ב-יפן, שנכנס לתוקף ב-1952 עם 
סיום הכיבוש האמריקאי של יפן לאחר מלחמת 
הבילטרליים,  ליתרונות  פרט  השנייה.  העולם 
האמנה החדשה בין טוקיו לקנברה נועדה גם 
לבצר את הסכמי הביטחון שיש לשתי המדינות 
עם ארה"ב ולהבטיח את נוכחותה המתמשכת 
סוערת באחרונה.  בהודו-פסיפי, שידע תקופה 
לבחינת התנהגותה של  גם משמשת  האמנה 
סין, המגלה נכונות גוברת להתגרות בשכנותיה 

הקרובות והרחוקות כאחד.5
יפן  אוסטרליה,  עם  שעשתה  למה  בדומה 
עם  אסטרטגית  לשותפות  להיכנס  גם  יכולה 
בטכנולוגיה  בחדשנות,  שתתמקד  ישראל 
ובהגנה. ישראל ויפן חתמו לפני מספר שנים על 
מזכר הבנות6 לשיתוף פעולה הגנתי שאפשר 
להרחיבו משמעותית, ובקרוב אף יוצבו נספחים 
המדינות.  שתי  מטעם  בשגרירויות  צבאיים 
באותו אופן, שתי המדינות צריכות להגביר את 
בתחומים  והמחקר המשותף  הפעולה  שיתוף 

כמו אבטחת סייבר.

אזור משנה פניו
כמו מרחב ההודו-פסיפי, גם המזרח התיכון עובר 
ארה"ב  של  הכישלונות  עמוקים.  שינויים  כיום 
בעיראק ובאפגניסטאן וחוסר ההחלטיות המובהק 
בשליטתה  הבולטת  השחיקה  בסוריה,  שלה 
האזורית וגם מגפת הקורונה, סייעו לסין לשפר 
את יחסיה עם העולם הערבי. לנוכחות הגדלה 
של בייג'ינג באזור, ובמיוחד יחסיה המתפתחים 
ומדינות  טורקיה  סעודיה,  קטאר,  איראן,  עם 

המפרץ, יש השלכות הן על יפן והן על ישראל.
2022, בפרק זמן של שבוע  ינואר  בתחילת 

בלבד, ביקרו בסין שרי החוץ של טורקיה, איראן 
והמדינות החברות במועצת שיתוף הפעולה של 
 Wang) שר החוץ הסיני, וונג יי .(GCC) המפרץ
Yi), ערך גם הוא מספר ביקורים באזור בשנה 
שעברה, מה שמדגיש את חשיבותו של המזרח 

התיכון בעיני בייג'ינג.
יחסיה עם האזור  לגוון את  יפן מבקשת  גם 
ולחזקם, אבל מאמציה שונים למדי מאלה של 
בייג'ינג. בעוד שתגובת סין להסכמי אברהם היתה 
פושרת, עומדת בפני יפן ההזדמנות לאמץ אותם 
ולהפוך לצד פעיל בחיזוק ההסכמים וקידומם. יפן 
יכולה לנצל את קשריה הקרובים עם החברות 
בהסכם כדי לחזק את שיתוף הפעולה האזורי וגם 
כדי לסייע בשכנוע מדינות אחרות, דוגמת כוויית, 

אינדונזיה וסעודיה, לבוא לשולחן המשא ומתן.7

טוקיו נוטה באופן מסורתי 
לכונן יחסים בילטרליים על 

בסיס אמון הדדי, אך במזרח 
התיכון יש לה הזדמנות 

לפעול בצורה אסטרטגית 
יותר

יחסים  לבנות  מסורתי  באופן  נוטה  יפן 
בילטרליים על בסיס אמון הדדי, אך במזרח התיכון 
יש לה הזדמנות לפעול בצורה אסטרטגית יותר. 
אם תהפוך את ישראל לאבן הראשה באסטרטגיה 
האזורית המתפתחת שלה, יפן יכולה לאמץ גישה 
עם  ביחסיה   (minilateral) "מיני-לטרלית"8 
ישראל והמפרץ ולמלא תפקיד גדול יותר במזרח 
ואזוריות  משולשות  מסגרות  של  פיתוח  התיכון. 
ושכנותיה  ישראל  עם  יחד  פעולה,  לשיתוף 
הערביות, עשוי להפוך לחלק מרכזי בניסיונה ארוך 
השנים של טוקיו לשדרג את מעמדה הדיפלומטי.
על ידי שימוש בחזונה על "הודו-פסיפי פתוח 
וחופשי" כבסיס, יפן יכולה, למשל, לשתף פעולה 
ומדינות המפרץ ביבשת אפריקה.9   ישראל  עם 
היא תוכל לרתום לצורך כך את ניסיונה והמוניטין 
המוכחים שלה בתחום סיוע החוץ ולצרף אליהם 
את החדשנות והמומחיות הישראלית והאמירתית 
לטיפול בסוגיות כמו שינויי האקלים, מים, בריאות, 
"ערים חכמות" וביטחון תזונתי. יוזמות משותפות 
איחוד  ואת  ישראל  את  למצב  עשויים  כאלה 
האמירויות כמנהיגות אזוריות בתחומים של שינוי 
ליפן  לסייע  בבד  ובד  תזונתי,  וביטחון  האקלים 
לחזק את נוכחותה באזור – הן במזרח התיכון והן 
במזרח אפריקה. צעדים מסוג זה עשויים להוליד 
הזדמנויות כלכליות חדשות ולהשפיע לאורך זמן 

על היציבות האזורית.

Quad מזרח תיכוני?
גוברת  יציבות  לחוסר  נערך  שהעולם  בשעה 
כתוצאה מהמתיחות בין ארה"ב לסין, הסדרים 
הרוח  כמייצגי  מצטיירים  "מיני-לטרליים" 

http://ביטחון כלכלי


36

גיליון 11 – מארס 2022 הזירה – דיפלומטיה ויחסי חוץ

7

הראשון  המשולש  הפורום  את  האמירויות 
 .(Trilateral Innovation Forum) לחדשנות
ניתן להרחיב את הפורום הזה, שהיה הראשון 
מסוגו והתמקד בשיתוף פעולה משולש בחדשנות 
משותפים  מיזמים  בו  לכלול  כדי  ובטכנולוגיה, 
אזוריים ואחרים בתחומים כמו טכנולוגיה ירוקה, 

בריאות והשקעות.

בשעה שמעצמות העל 
מתייחסות ליחסיהן כאל 

"משחק סכום אפס", 
למדינות האמצע יש תפקיד 

חשוב בקידום אג'נדה 
מכלילה יותר

חווים  בעולם  שלמים  שאזורים  בשעה 
תמורות וזעזועים, מדינות כמו יפן, ישראל ואיחוד 
האמירויות משחקות תפקיד מרכזי בהתארגנויות 
חדשות מסוג זה באסיה ובמזרח התיכון. מדינות 
אך  ארה"ב,  ברית של  בעלות  – שהן  האמצע 
במקביל גם בעלות איטרנסים כלכליים חיוניים 
בסין – מאמצות גישה פרואקטיבית ועצמאית 
יותר, המבוססת על שיתוף פעולה עם מדינות 

בעלות השקפות דומות.
כמו במקרה של יפן ואוסטליה בהודו-פסיפי, 
להועיל  יכולות  אמצע  מדינות  בהובלת  יוזמות 
לכל אחת מהמשתתפות. אין צורך שהאג'נדה 
כי מטרתן עשויה להיות  שלהן תהיה זהה, אף 
דומה. מדינות אמצע מאזורים שונים, המקיימות 
ויחסים כלכליים  קשרים ביטחוניים עם ארה"ב 
משמעותיים עם סין, יכולות למשל למצוא דרך 

לשתף פעולה ולתאם ביניהן גם ממרחק רב.

סיכום
בגישת  ממשיכות  העל  שמעצמות  בשעה 
יחסיהן, למדינות  "משחק סכום אפס" בניהול 
אג'נדה  בקידום  חשוב  תפקיד  יש  האמצע 

לקידום  הן  לשמש  שעשויה  יותר,  כוללת 
אם  כלכלי.  לפיתוח  והן  האזורית  היציבות 
ה"מיני-לטרליות"  המסגרות  יחד,  יעבדו 
בהודו-פסיפי ובמזרח התיכון עשויות לחזק את 
ביטחון חברותיהן ולגוון את הקשרים הכלכליים 
שלהן. יפן וישראל, יחד עם אוסטרליה ואיחוד 
האמירויות ומדינות אחרות דוגמת הודו, יכולות 
יחד  ליצור רשת של מדינות אמצע שיתמודדו 
עם אי-הוודאות שמייצרת היריבות בין מעצמות 

העל.
כעת, כאשר יפן וישראל חוגגות שבעים שנה 
של יחסים דיפלומטיים, ניצבת בפניהן הזדמנות 
חסרת תקדים לשדרג משמעותית את הקשרים 
הבילטרליים ואת שיתוף הפעולה ביניהן. ואולם, 
אם ינקטו בגישה אסטרטגית יותר ויהפכו לכוחות 
במזרח  ועל-אזורית  אזורית  דינמיקה  המובילים 
התיכון ובהודו-פסיפי, השותפות טוקיו-ירושלים 
עשויה להתגלות בסופו של דבר כ"שובר שוויון", 
שתשנה את המצב האסטרטגי בשני האזורים 

גם יחד.

פרופ' סאטושי איקאוצ'י 
וביטחון  לדת  פרופסור  הוא 
למדע  המחקר  במרכז  גלובלי 
 (RCAST) וטכנולוגיה מתקדמים
באוניברסיטת טוקיו. הוא היו"ר 
המייסד של ROLES (המעבדה 
חירום  לאסטרטגיות  הפתוחה 

ד"ר גדליה אפטרמן 
ישראל-אסיה  תוכנית  ראש  הוא 
לדיפלומטיה  אבן  אבא  במכון 

בינלאומית באוניברסיטת רייכמן.
(צילום: באדיבות המחבר)

ללימודי  אוניברסיטאי  מחקר  מכון   ,(RCAST של 
דיפלומטיה וביטחון.

(צילום: באדיבות המחבר)
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עליהן  אבד  אשר  אחרות  ומסגרות  ארכאיים 
הכלח, ומחפשות הסדרים המאפשרים חופש 
ביותר  הבולטת  המסגרת  וגמישות.  פעולה 
האסטרגטגית  ההגנה  ברית   ,AUKUS היא 
המשולשת שעליה הכריזו אוסטרליה, בריטניה 
חברותיה  אשר   ,2021 בספטמבר  וארה"ב 
ידע סודי על צוללות  מעוניינות לחלוק ביניהן 
גרעיניות וטכנולוגיות אסטרטגיות אחרות. היעד 
הסופי של הסכם זה הוא למצב את אוסטרליה 
טוב יותר בהודו-פסיפי ולסכל את האגרסיביות 

ההולכת וגוברת של סין באזור.
היא  נוספת  ומשמעותית  רחבה  התארגנות 
 – בהודו-פיסיפי  המרובע  הביטחוני  הפורום 
יפן  ה-Quad, שבו חברות ארה"ב, אוסטרליה, 
והודו. בניגוד ל-AUKUS, ה-Quad אינו ברית 
המתמקדת  מסגרת  אלא  רשמי,  באופן  צבאית 
של  סוגיות  ושאר  טכנולוגיה  בריאות,  בענייני 
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בין ישראל לשותפותיה הערביות החדשות נולד 
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