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תפיסה מדינת בטחונית חדשה – העבודה
חיים אסא
 .1האזור המכיל את מזרח הים התיכון ,מרכז הים התיכון כולל מדינות המפרץ ,סעודיה ,עיראק  ,איראן ,ועד
תורכיה  ,סוריה וכמובן מצריים ,ירדן ויחד עימם הפלשתינים – נדלק לתחילתו של תהליך שיש בו שני מרכיבי
יסוד:
א – התפרקות המדינות השפויות ,שחלקן הוגדרו כמדינות על פי הגדרת גיאוגרפית.
ב – תהליך הקצנה על בסיס איסלאמי ,שתמיד מאותחל על בסיס של "ניכור אזרחי" (כך בסוריה ,כך
במצריים וכך בעיראק ,לוב ,טוניס).
 .2התהליך הוא בראשיתו ,הוא ימשיך ויתגלגל ,ויקשה עלינו לצפות מתי ואיך יתייצב לתצורת פוליטית חדשה.
 .3הכאוס ,שאנו רק בתחילתו ,מחייב אותנו חשיבה חדשה ,כשדבריו של בן גוריון לנגד עינינו :אנחנו לא מחפשים
הגנה על ישוב ,אנחנו מחפשים פתרון לאומי.
 .4מהסתכלות  -בזמן הזה  -רק מצרים  ,איראן ותורכיה הן מדינות שלא הוקמו מתוך ראייה גיאוגרפית –
אסטרטגית של בריטניה או צרפת.
 .5המדינה האיסלאמית היא אוייב מר של שלושת המדינות הנ"ל כולל ישראל.
 .6ככל שהמדינה האיסלאמית תתפתח היא תשתלט על שטחים ,שהם בעיקרם בלתי נשלטים על ידי אחת
המדינות שלעיל  -ותוך ניצול "העיקרון האיסלאמי" ועיקרון "העימות במערב הדקאדנטי"  ,מובן כי הסיכוי
לפגיעה של המדינה האיסלאמית במצריים ,איראן ,תורכיה או ישראל הוא נמוך ביותר בתקופה הנראית לעין.
אבל ,לאחר התיצבותה של מדינה זו באזורים "הרכים" (של  )ISהיא תהפוך לאיום ממשי וקשה על כל ארבע
המדינות  :מצריים ,ישראל ,איראן ותורכיה.
 .7מכאן  -שעל ישראל לייצר ברית/ציר עם מצריים ותורכיה ,וכן לנסות ולפוגג את היחסים שהם ברמה של "מתח
של מערכה טרום מלחמה" עם איראן בעזרת ארה"ב .זאת כדי להדביר את  ISולנסות ולעצב את המזרח
התיכון באופן "אפשרי" ,כלומר  -באופן שיאפשר יציבות במזרח התיכון ובמיוחד במרכזו.
 .8יש לכך השלכות כבדות הרבה מעבר ליחסים עם הפלשתינים.
 .9הפלשתינים איבדו את היכולת שלהם לקבוע את גורלם.
 .11גורל המדינה הפלשתינית ייקבע על ידי ארבע המדינות דלעיל ,בתהליך משותף בן מספר שנים ,הנובע מצורך
של ראייה אסטרטגית רחבה וללא תלות בקיומה של מנהרה או מרגמה.
 .11מה פירוש – עיצוב אפשרי? בהצגה בכנס.
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