
אחרית דבר

ישראל  יחסיה של  נמצאים הפוליטיקה הישראלית,   2022 בקיץ 

התיכון  המזרח  של  האזורית  הפוליטיקה  הערבי,  העולם  עם 

ביוני  עמוקות.  תמורות  של  בעיצומן  הבין־לאומית  והפוליטיקה 

התפטרותו  על  בנט,  נפתלי  ישראל  ממשלת  ראש  הודיע   2022

בתום שנה בתפקיד. ימים ספורים לאחר מכן החליף אותו יאיר 

לפיד, ונקבע מועד לבחירות חדשות לכנסת — 1 בנובמבר 2022. 

של  קואליציה  בה  תמכה  בנט-לפיד  ממשלת  הוקמה  כאשר 

כל  את  שייצגו  ומסיעות  ממפלגות  שהורכבה  כנסת,  חברי   61

הייתה  ההתחלה  למן  הישראלית.  הפוליטיקה  של  הקשת  גווני 

זאת ממשלה שבירה, שאותגרה על־ידי מציאות סבוכה, סתירות 

ומאבקים פנימיים, ומתקפה בלתי פוסקת של אופוזיציה נחושה 

בראשותו של בנימין נתניהו. הממשלה החדשה הצליחה להתגבר 

העבירה,   2022 ובאביב  הראשונים,  בחודשיה  אלה  אתגרים  על 

הקואליציה  מדינה.  תקציב  שנים,  לארבע  קרוב  זה  לראשונה 

החלה להתפורר כאשר עידית סילמן, חברה במפלגתו של בנט, 

מסיעתו  נוספים  ח"כים  פרשו  בעקבותיה  פרישה.  על  הודיעה 

סיעה  ללא  למעשה  בנט  נותר  דבר  של  ובסופו  מרצ,  ומסיעת 

משלו. לפיד יכהן כראש ממשלת מעבר עד בחירות 1 בנובמבר, 

סתום;  במבוי  יסתיימו  קודמותיהן,  כמו  אלה,  שבחירות  וייתכן 

מערכת בחירות חדשה תיקבע ולפיד, כמו נתניהו לפניו, ימשיך 

לכהן כראש ממשלת מעבר לתקופה בלתי מוגדרת.
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כממשלת  בנט-לפיד  ממשלת  את  לראות  יש  לאחור  במבט 

מעבר, שנועדה להוציא את ישראל מהגעש הפוליטי של שלוש 

מקואליציה  יותר.  יציבה  פוליטית  למציאות  הקודמות  השנים 

הישראלית,  הפוליטיקה  של  הקשת  מלוא  את  המייצגת  מגוונת 

נבצר מעצם מהותה להתמודד עם שאלות היסוד של המדינה — 

לעמוד  עליה  נגזר  מכאן  הפלסטינית.  הסוגיה  ובראשונה  בראש 

על־ גם  אותגרה  היא  מציבה.  זו  שסוגיה  המתמשך  האתגר  מול 

ידי האיבה הבלתי פוסקת של האופוזיציה בהנהגתו של נתניהו, 

שסירבה לקבל את הלגיטימיות של הממשלה החדשה.

בזירה  מרכזית  סוגיה  נותרו  נתניהו  של  ותפקידו  אישיותו 

כראש  מחדש  ייבחר  שנתניהו  האפשרות  בישראל.  הפוליטית 

ממשלה, כשהוא מצוי בעיצומו של משפט פלילי, מרחפת בחלל 

טיעון  מעסקת  כחלק  הפוליטית  מהזירה  יתרחק  אם  הפוליטי. 

ייחלש  בנובמבר(   1 של  הבחירות  לפני  סבירה  בלתי  )אפשרות 

ככל הנראה הגוש הימני. גם כך, הסיכוי שהפוליטיקה הישראלית 

לסוגיה  קבע  פתרון  אחרי  שיתורו  ממשלה  או  מנהיג  תצמיח 

הפלסטינית קלוש.

רע"מ  של  השתתפותה  הוא  הנוכחית  בממשלה  חשוב  ממד 

עבאס  מנצור  של  בראשותו  המאוחדת(  הערבית  )הרשימה 

מילאה  ערבית  שמפלגה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  בקואליציה. 

של  קבלתן   — חיובית  מגמה  מייצגת  זאת  עובדה  כזה.  תפקיד 

המדינה והמערכת הפוליטית הישראליות על־ידי חלק משמעותי 

הפוליטית  המערכת  של  יכולתה  כן  וכמו  הערבי,  המיעוט  של 

על  התנהלו  לא  הדברים  אולם  ערבי.  משתתף  לקלוט  בישראל 

מי מנוחות. רע"מ נמצאת תחת לחץ של האגף הקיצוני בערביי 

ועל־ידי  הישראלית-ערבית,  בפוליטיקה  מתחרותיה  ישראל, של 

שחקנים פלסטינים קיצוניים כמו חמאס. על המרכיב היהודי של 
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הערבית,  שותפתו  של  ברגישויותיה  להתחשב  היה  הקואליציה 

האם  השאלה  היהודי.  הימין  מן  ולביקורת  ללחץ  עצמו  ולחשוף 

מנצור עבאס ותפקידו בפוליטיקה הישראלית הם תופעה חולפת, 

או ביטוי למציאות חדשה יציבה, עדיין ממתינה לתשובה.

ייצגו  בעקבותיהם,  שבאו  וההתפתחויות  אברהם"  "הסכמי 

הערבי:  העולם  עם  ישראל  של  ביחסיה  משמעותית  התפתחות 

של  וקבלתה  נוספות,  ערביות  מדינות  ארבע  עם  נורמליזציה 

ישראל על־ידי נתח חשוב בעולם הערבי. אולם טענתו של הימין 

הישראלי שההסכמים ציינו את סופו של המושג "שטחים תמורה 

שלום" הייתה נטולת בסיס. אכן, מדינות ערביות נוספות הסכימו 

לחתום על שלום ונורמליזציה עם ישראל ללא פתרון של הסוגיה 

מיוצגת  היא  היום.  מסדר  להיעלם  מסרבת  היא  אך  הפלסטינית, 

הגדה  של  הפלסטינית  האוכלוסייה  על־ידי  ובראשונה  בראש 

הערבית.  הקהל  בדעת  אחיזה  לה  ויש  עזה,  ורצועת  המערבית 

ביותר בירדן — מדינה עם  ניכרים בצורה הברורה  דברים אלה 

רוב פלסטיני — בה מציב לחצו של הציבור על המשטר המלוכני 

אתגר מתמיד ליחסי השלום עם ישראל. אירועי מאי 2021 הראו 

מהציבור  וחלקים  המערבית  הגדה  ירושלים,  שמזרח  בבירור 

חדשה.  התפרצות  סף  על  קבע  דרך  נמצאים  בישראל  הערבי 

חותרת  לישראל,  הפלסטינית  ההתנגדות  את  המוליכה  חמאס, 

באמצעות  ומנסה,  מאוחדת  אחת  לחזית  שונות  חזיתות  למזג 

שיתוף הפעולה עם חזבאללה, להפעיל את החזית הלבנונית בעת 

משברים עם ישראל.

מאמץ חדש למציאת פתרון יסודי לסכסוך לא נמצא על סדר 

היום הנוכחי. כפי שראינו, המערכת הפוליטית הישראלית אינה 

אחרים,  בעניינים  טרוד  ביידן  ממשל  כזאת.  להתפתחות  ערוכה 

איכות  ולהבטיח  הסטטוס־קוו  את  לקיים  חותרת  ומדיניותו 
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יותר לפלסטינים, אך לא להשגת הסדר קבע. בצד  גבוהה  חיים 

הפלסטיני שלטונו של אבו מאזן מתקרב לקיצו, סוגיית הירושה 

הפלסטינית  הרשות  את  מאתגרת  וחמאס  היום  סדר  על  נמצאת 

דרך קבע. בשל כך, שותף פלסטיני למאמץ רציני למציאת הסדר 

קבע אינו זמין בשעה זאת.

המזרח  הפוליטית  המערכת  את  מעצבת  גורמים  של  שורה 

תיכונית: הראשון, חתירתה של איראן להגמוניה אזורית. לאיראן 

יש נוכחות והשפעה מכרעת בעיראק, סוריה ולבנון. היא פעילה 

ביחס  בין־לאומי  ומתן  משא  של  בעיצומו  ונמצאת  בתימן,  גם 

לתוכנית הגרעין שלה. אם תהפוך למעצמה גרעינית או למעצמה 

סף גרעינית — תעצים את כוחה באזור בצורה דרמטית. אם ייחתם 

מחדש ההסכם של 2015 בין איראן למעצמות — יעמדו לרשותה 

את  לקדם  וינוצלו  עתה,  המוקפאים  ניכרים  סכומים  איראן  של 

נגד  נמרץ  מאבק  מנהלת  ישראל  באזור.  ומדיניותה  מעמדה 

חתירתה של איראן להתבסס צבאית בסוריה, ולתגבר את מאגר 

חותרת  היא  כן  כמו  חזבאללה.   — בלבנון  שלוחתה  של  הטילים 

מדיניותה  אך  המעצמות,  ובין  איראן  בין  הסכם  חתימת  לעכב 

בסוגיית הגרעין האיראני אינה ממוקדת די הצורך.

לאיראן השיעית,  הסוני  להיות המענה  הייתה  יכולה  תורכיה 

רצונה  חוסר  עם  מתנגש  האזורי  מעמדה  בבניית  רצונה  אך 

סוריה,  של  בחלקים  שולטת  תורכיה  איראן.  עם  ישיר  בעימות 

ובמזרח  בלוב  ותימן(,  )בקטר  המפרץ  של  בפוליטיקה  פעילה 

מדינות  עם  היחסים  לשיפור  חותרת  היא  ולאחרונה  אפריקה, 

גדולות  אנרגייה  יצרניות  שלוש  ישראל.  ועם  השמרניות  ערב 

ממלאות   — וקטר  האמירויות  איחוד  הסעודית,  ערב   — במפרץ 

הראשונות  השתיים  האזורית.  בפוליטיקה  חשובים  תפקידים 

לנהל  מקפידות  אך  ותורכיה,  איראן  של  משאיפותיהן  מודאגות 
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במידה רבה בשל התחושה  מעוצבת  זאת  מדיניות  דיאלוג.  עימן 

לסמוך  עוד  ניתן  לא  וכי  האזור,  מן  מתרחקת  הברית  שארצות 

מדינה  קטר,  קודמים.  בעשורים  שניתנה  כפי  ותמיכה  חסות  על 

האזורית.  בפוליטיקה  משלה  תפקיד  ממלאת  עשירה,  אך  קטנה 

היא קרובה לתורכיה ול"אחים המוסלמים", ונעשתה שחקן חשוב 

של  העיקרית  הכספית  התומכת  בהיותה  הפלסטינית  בפוליטיקה 

חמאס ברצועת עזה.

בפוליטיקה  מרכזית  חשיבות  בעלת  היא  האנרגייה  סוגיית 

לסיים,  המערבית  והשאיפה  באוקראינה  המלחמה  האזורית. 

מחזקות  רוסיה,  של  ובגז  בנפט  התלות  את  להפחית  לפחות  או 

היא  זאת  התפתחות  במפרץ.  האנרגייה  יצרניות  של  מעמדן  את 

שהביאה את הנשיא ביידן לקיים את ביקורו באזור ביולי 2022. 

המטרה העיקרית בביקור הייתה לשכנע את ערב הסעודית להגדיל 

והאינפלציה  הדלק  מחירי  את  להוריד  וכך  הנפט,  שאיבת  את 

בכלכלה העולמית. ביידן, שהשתלח ביורש העצר הסעודי הנסיך 

עימו,  לפגישה  ולחתור  עצמו  להשפיל  נאלץ  סלמאן,  בן  מוחמד 

ממשל  דלות.  תוצאות  עם  לוושינגטון  לחזור  דבר  של  ובסופו 

ביידן ניסה לכסות על תמורה זאת במדיניותו, כאשר הוסיף ממד 

של שלום ישראלי-ערבי למסעו של הנשיא.

חופי  מול  התיכון  הים  במזרח  גז  של  גדולות  כמויות  לגילוי 

ותהיה השפעה חשובה  הייתה  וקפריסין,  לבנון  ישראל,  מצרים, 

על כלכלתן של מדינות אלה. הגילוי עורר גם את סוגיית משלוח 

נקודת המוקד של  הגז לשווקים באירופה. תורכיה רוצה להיות 

ההפכפך  באופיו  בהתחשב  אך  לאירופה,  הגז  את  שיוליך  צינור 

אחר.  נתיב  מעדיפות  באזור  הארצות  רוב  ארדואן,  הנשיא  של 

במשחק גיאופוליטי זה, שוב מוצאת ישראל את עצמה משתתפת 

לצד שותפות ערביות.
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מוקדם עדיין להעריך את השפעתה של המלחמה באוקראינה 

על הפוליטיקה הבין־לאומית במזרח התיכון. מעמדה של רוסיה 

באוקראינה,  הצבאיים  משאביה  את  לתגבר  הצורך  בשל  נחלש 

ולהישען  בסוריה  המוצבות  מיחידותיה  כמה  כך  לצורך  ולהסיג 

בין  מחודשת  קרה  למלחמה  אולם  איראניות.  ותמיכה  ציוד  על 

מוסקבה לוושינגטון והמערב תהיה ללא ספק השפעה מהותית על 

הפוליטיקה של המזרח התיכון ועל יחסי החוץ של ישראל.

 

 


