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של  ביותר  המשמעותי  המכונן  הגורם 
הבינלאומית בראשית המאה  הפוליטיקה 
והמלחמה  הבינלאומי  הטרור  הוא  ה�21 
בפענוח  המפתח  שאלת  זה.  בטרור 
הפוליטיקה הבינלאומית היא שאלת המניע 
לטרור: מה מעונין הטרור הבינלאומי להשיג? 
מה הן המטרות של ראשיו, מממניו ותומכיו? 
והנה מתברר כי התשובה לשאלה זו רחוקה 
מלהיות ברורה. לאורך המאה ה�20 הופיע 
לאומיות  שחרור  במלחמות  ככלי  הטרור 
שיעדן הברור היה שחרור לאומי מהשליט 
הקולוניאלי. אולם מה מנסה להשיג הטרור 
הבינ"ל כיום? מה היה היעד של התקפת 
התאומים?  מגדלי  על  בספטמבר  ה�11 
מ"הכיבוש  לשחרר  נועדה  שלא  ברור 
האמריקאי" � להיפך. התקפה זו היתה גורם 
לאפגניסטן  מכריע בפלישה האמריקאית 
ועיראק ובכך הגבירה מאוד את המעורבות 
האמריקאית בעולם הערבי�איסלאמי (או 
הגורמים  בידי  מכריע  קלף  נתנה  לפחות 
בממשל המעונינים בכך). תשובה פופולארית 
'מלחמת  תזת  על  מסתמכת  זו  לשאלה 

הציביליזציות' של סמיואל הנטינגטון. 

 Ú„ÓÏ ¯ÂÒÙÂ¯Ù ¨ÔÂË‚ÈË‰ ÌÒ¯Ù ±ππ≥ ıÈ˜·
 Ì˘· ¯Ó‡Ó „̈¯‡ÂÂ¯‰ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰È„Ó‰
 ÔÈ¯ÂÙ  ˙Ú‰ ·˙Î· ß˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ˙Â˘‚˙‰ß

 ÚÈÙÂ‰ ¯Ó‡Ó‰ Ï˘ ˙È¯·ÚÏ ÌÂ‚̄ ˙© Ò¯ÈÈÙ‡
 ÔÂË‚ÈË‰ ÚÈˆ‰ ¯Ó‡Ó· Æ®ß̇ ÏÎ˙ß ˙Ú‰ ·˙Î·
 ‰ÓÁÏÓ‰ ÌÂ  ̇ÌÚ ÌÏÂÚÏ ÈÂÙˆ‰ „È̇ Ú‰ È·‚Ï ‰Ê̇
 ß̈˘„Á ÈÓÏÂÚ ¯„Òß ÏÚ Â¯·„  ̆‰Ï‡ „‚Î Æ‰¯˜‰
 ‰ÈÂÓ‚‰ Ï˘ Ô„ÈÚ ÈÙ· ÌÈ„ÓÂÚ Â‡ ÈÎ ÂÚËÂ
 È̈ÓÏÂÚ ‚Â˘‚˘Â ÌÂÏ˘ ¨ÌÊÈÏ¯·ÈÏ ¨˙È‡˜È¯Ó‡
 Â‰Ê ÈÎ ÔÚË ‡Â‰ Æ‰Â˘ ‰Ù˜˘‰ ÔÂË‚ÈË‰ ‚Èˆ‰
 ‚Â˘‚˘Â ÌÂÏ˘ Ï˘ Ô„ÈÚ ‡Ï Í‡ ¨̆ „Á Ô„ÈÚ ÔÎ‡
 ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢ ÔÈ· ‰ÓÁÏÓÂ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‡Ï‡
 ÏÚ Ô‚̄ ‡˙È ÌÏÂÚ‰ ÈÎ Ò¯‚ ‡Â‰ ÆÈ˙Â·¯  ̇ÒÈÒ· ÏÚ
 È̈Ó‡ÏÒÈ‡‰ È̈·¯ÚÓ‰© ÌÈÈ̇ Â·¯  ̇ÌÈ˘Â‚ ∏≠∑ ÒÈÒ·
 È„È‰‰ È̈‡ÙÈ‰ È̈‡˜È¯Ó‡≠ÂÈËÏ‰ È̈‡ÈˆÂÙÂ˜‰
 ÌÈ˘Â‚  ÔÈ·  ÌÈÒÁÈ‰  Æ®ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡≠È·‡ÏÒ‰Â
 ®ÔÂË‚ÈË‰ Ï˘ ÂÂ˘Ï· ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢‰© ‰Ï‡
 ÛÈ¯Á‰ ˙ÂÓÈÚ‰ Â˜ Æ˙ÂÓÈÚÂ ˙Â·È¯È· ÂÈÈÙ‡˙È
 ˙ÈÓ‡ÏÒÈ‡‰  ‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰  ÔÈ·  ‰È‰È  ¯˙ÂÈ·

Æ˙È·¯ÚÓ‰ ‰ÈˆÊÈÏÈ·ÈˆÏ
 ˙‡ ÁÈÎÂÓ  ≤∞∞±  ¯·ÓËÙÒ·  ±±≠‰  Â̈ÈÙ  ÏÚ
 ÆÂÏ˘ „ÏÂ‰ ˙ÈÈ‡¯ ˙‡Â ÔÂË‚ÈË‰ Ï˘ Â˙˜„ˆ
 ÏÎ ‡ÏÏ ·¢‰¯‡ ˙‡ ÂÙ˜˙ ÌÈÓÏÒÂÓ ÌÈ‡˜
 È¯ÂÁ‡Ó Æ¢ÏÂ„‚‰ ÔË˘¢· ‰ÓÁÏÓÏ Ë¯Ù ‰·ÈÒ
 ˙ÈË¯˜Â˜ ‰˘È¯„ Û‡ ‰„ÓÚ ‡Ï ‰Ê‰ ¯Â¯Ë‰
 ¨ÔÎ‡Â Æ¢·¯ÚÓ‰ ˙Ò·‰¢Ï Ë¯Ù ‰¯ËÓ ÂÏ ÔÈ‡Â
 È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘· ÌÈÁÂÂ¯ ¯·ÓËÙÒ· ±±≠‰ Ê‡Ó
 ÔÈ· ˙ÂÓÈÚ ¯·„· ÔÂË‚ÈË‰ Ú·Ë˘ ÌÈ‚˘ÂÓ‰
 ÒÂÓ ÔÈ‡ Â·˘ ˙ÂÓÈÚ ¨¢Ì‡ÏÒÈ‡¢Ï ¢·¯ÚÓ‰¢
 ‰·¯‰  ˙‚¯ÂÁ  ÂÊ  ‰Ù˜˘‰  Æ˙È˙ÈÊÁ  ‰ÓÁÏÓÓ
 ‰ÓÓ ÌÈ¯Ê‚ ≠ ÈË¯Â‡È˙ ÈÓ„˜‡ ÁÈ˘Ï ¯·ÚÓ
 ˘ÂË Ì‰ÈÏÚ  ̆„̈Â‡Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ıÂÁ ˙ÂÈÈ„Ó ÈÂÂ˜
 ‡Â‰ ‰Ê ¯˘˜‰ Æ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙¯Óˆ· ÁÂÎÈÂ ÌÂÈÎ
 ˙Â˘‚˙‰¢ ˙Â„Â‡ ‰Ê˙Ï ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ˜ÈÚÓ˘
 ‰Ê˙‰ ˙‡ ÔÁ·‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯·„· Æ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰
 ˙ÈÙÈÏÁ ‰·Â˘˙ ÚÈˆ‡Â È˙¯Â˜È· ÔÙÂ‡· ˙‡Ê‰
 ¨˙˙Â‰ ‰·Â˘˙ ≠ ¢¯Â¯Ë‰ ÈÚÈÓ¢ ˙Ï‡˘Ï
 ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ‰ ˙·‰Ï Á˙ÙÓ È̈˙Ú„Ï
 ‰„È˜Ù  ̇˙ÙÈ˘ÁÏ ÔÎÂ Â̈˙ÙÂ˜  ̇Ï  ̆˙ÈÏ‡·ÂÏ‚‰

 ÆÔÂË‚ÈË‰ Ï  ̆‰Ê˙‰ Ï  ̆È‚ÂÏÂ‡„È‡‰

'התנגשות הציביליזציות' ולידתה 
מחדש של המלחמה הקרה

 יאיר רביב

על פניו, ה�11 בספטמבר 

2001 מוכיח את צדקתו של 

הנטינגטון ואת ראיית הנולד 

שלו. קנאים מוסלמים תקפו 

את ארה"ב ללא כל סיבה 

פרט למלחמה ב"שטן הגדול". 

מאחורי הטרור הזה לא 

עמדה אף דרישה קונקרטית 

ואין לו מטרה פרט ל"הבסת 

המערב".

היום יותר מאי פעם, קיים 

מכנה משותף תרבותי לכל 

האנושות. כאשר קוקה�קולה 

ונייק נפוצים בכל העולם, נכון 

יותר לדבר על תרבות אחת 

עם הבדלים בתוכה ולא על 

תרבויות נבדלות וסגורות 

בתוך עצמן.

 תקציב 2005

"הממשלה החליטה שמהאחד לחודש ינואר, 2005, יועלה שכר המינימום 
במגזר הפרטי והציבורי בשיעור של 8%. במסיבת עיתונאים הסביר ראש הממשלה שהעלאת 
השכר פירושה לא רק 'הטבה עם העובדים שתרמו לצמיחה אלא עידוד הצריכה שתביא 
להגדלת הצריכה בשוק המקומי'. לשאלת עיתונאים הסביר שר האוצר שלצריכה תפקיד של 
'קטר כלכלי', שכן היא גם 'מושכת השקעות, תורמת להרחבת הפעילות הכלכלית ולכן גם 
לייצוא'..." מדע בדיוני??? לא. ידיעה ב�La Nacion, העיתון "לאנשים חושבים" של ארגנטינה 

(11.12.04, עמ' 1). 
בסוף שנות השמונים העריצו קברניטי המשק הארגנטיני את ברונו, פרנקל ודומיהם. אולי עכשיו, 
לאחר שפרנקל, נתניהו, שטרסלר ודומיהם סייעו בהובלת כלכלת ישראל אל עברי פי הפחת 

הארגנטיני, נתחיל אנחנו להעריץ את הארגנטינאים?? 

קצה 
הקרחון
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או  תיאוריה    הציביליזציות"  "התנגשות 

אידאולוגיה?

 ˙Â˘‚˙‰ß  ˙Â„Â‡  ‰Ê˙‰  ÌÚ  „„ÂÓ˙‰Ï  ˘È
 ¨‰Â˘‡¯‰ ‰Ó¯· Æ˙ÂÓ¯ È˙˘· ß˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰
 ‰Ê˙·  ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰  ˙Â„Â˜‰  ˙‡ ˙Â‡¯‰Ï ˘È
 ˙·‰Ï ‰ÈÂ‚˘ ‰˘È‚  ‡È‰  ÚÂ„ÓÂ  ¨‰È¯Â‡È˙Î
 Ï  ̆‰„ÈÁÈ‰ ‰ÈÚ·‰ ÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÌÏÂ‡ Æ˙Â‡ÈˆÓ‰
 ÍÎ ÏÎ ‰ÏÂ„‚ ˙Â·È˘Á ‰Ï ‰˙È‰ ‡Ï ‰È¯Â‡È˙‰
 ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ˙ÂÈ¯Â‡È˙ ˙Â¯ÒÁ ‡Ï ¨ÏÎ‰ È¯Á‡©
 ÔÙ ÂÊ ‰Ê˙Ï ˘È È̈˙ÚËÏ Æ®ÆÆÆ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂÈËÈÏÂÙÂ
 ‡Ï ‰Ê˙‰ ˙„˜Ù˙Ó Â·  ̆ÔÙ Ǣ ˙ÂÈ ÌÎÁÂ˙Ó Û̈ÒÂ
 ‰Ê‰ „·Â̄ ‰ ˙·‰ Æ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡Î ‡Ï‡ ‰È¯Â‡È˙Î
 ÈÏÎ ˙˙Â ˙ÈÓÏÂÚ‰ ‰˜ÈËÈÏÂÙ· ÂÏ˘ ¯˘˜‰‰Â
 ÆÌÂÈÎ ˙ÂÈËÈÏÂÙ‰ ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰ ÁÂÚÙÏ ·Â˘Á
 Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡Î ˙˘Ó˘Ó ÂÊ ‰Ê˙ È̈˙ÚËÏ
 Æ˙È·¯ÚÓ‰Â ˙È‡˜È¯Ó‡‰ ‰˜ÈËÈÏÂÙ· ÌÈÂÒÓ „ˆ
 ‰„ÚÂ˘ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰ È‰ÂÊ ≠ „Á‡ ËÙ˘Ó·

Æ≤±≠‰ ‰‡Ó‰ Ï  ̆‰¯˜‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏ
 ÚÂ„Ó  ˙Â‡¯‰Ï  ˘È  ÔÂ˘‡¯‰  ·Ï˘·  ¨̄ ÂÓ‡Î
 ˙·‰Ï  ÔÂÈÒÈÎ  ¯ÓÂÏÎ©  ‰È¯Â‡È˙Î  ‰Ê˙‰
 ÔÈÚÏ ¯ÎÈ‰ ÔÂ˘‡¯‰ Ï˘Î‰ Æ˙È˙ÈÈÚ· ®˙Â‡ÈˆÓ‰
 ˙ˆÂ·˜Î  ¢‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢Ï  ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰˘  ¨‡Â‰
 ÌÂÈ‰ Æ‰¯˜Ú ‡È‰ ¯˙ÂÈ· ‰·Á¯‰ ˙ÂÎÈÈ˙˘‰‰
 È˙Â·¯˙ Û˙Â˘Ó ‰ÎÓ ÌÈÈ˜ ¨ÌÚÙ È‡Ó ¯˙ÂÈ
 ÌÈˆÂÙ ˜ÈÈÂ ‰ÏÂ˜≠‰˜Â  ̃¯˘‡Î Æ˙Â˘Â‡‰ ÏÎÏ
 ˙Á‡ ˙Â·¯˙ ÏÚ ¯·„Ï ¯˙ÂÈ ÔÂÎ ¨ÌÏÂÚ‰ ÏÎ·
 ˙ÂÏ„· ˙ÂÈÂ·¯˙ ÏÚ ‡ÏÂ ‰ÎÂ˙· ÌÈÏ„·‰ ÌÚ

ÆÔÓˆÚ ÍÂ˙· ˙Â¯Â‚ÒÂ
 Æ‰Ê˙·  ¯˙ÂÈ  ˜ÂÓÚÂ  ·Â˘Á  Ì‚Ù  Â˘È  ÌÏÂ‡
 È˜ÂÏÈÁ  Ï˘  Ì˙Â·È˘Á  ˙‡  ÁÈÊÓ  ÔÂË‚ÈË‰
 ‡ÏÈÓÓÂ  ˙ÂÈ„Ó‰  ÍÂ˙·  ÌÈÈÓÈÙ‰  ˙ÂÚ„‰
 ÌÈÂÒÓ Â˜ ˘È Â˙ËÈ˘Ï Æ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢‰ ÍÂ˙·
 ‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ·  ˙Â¯·Á‰  ÏÎ  ˙‡  ÔÈÈÙ‡Ó˘
 ‰Ê‰ ÔÈÈÙ‡Ó‰ Ï‡ ÒÁÈÈ˙Ó ‡Â‰ ÌÏÂ‡ Æ˙ÓÈÂÒÓ
 ·ˆÂÚÓ‰ ¯·„Î ‡ÏÂ ¨˘‡¯Ó ÚÂ·˜ ÔÂ˙ Ï‡Î
 ˙ÂÈÓÈÙ‰  ˙Â˜ÂÏÁÓ‰  ÍÂ˙Ó  ÈÓÈ„  ÔÙÂ‡·
 ˙Â‡¯Ï Ô˙È Æ˙ÂÂ˘‰ ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢·Â ˙ÂÈ„Ó·
 ÌÈÁÂ·˘Î ÂÊ ˙ÈË¯Â‡È˙ ‰ÈÚ· Ï˘ ‰˙¯ÓÂÁ ˙‡
 ÔÂË‚ÈË‰ Ï  ̆‰Ê˙‰ Ï  ̆ÈÊÎ¯Ó‰ Ë˜ÈÈ·Â‡‰ ˙‡
 ˙ÂÈÓÏÒÂÓ≠˙ÂÈ·¯Ú‰  ˙ÂÈ„Ó‰  ÆÌ‡ÏÒÈ‡‰  ≠
 ˙ÂÁÂÎ‰ Æ„Á‡ ¯ÂÚÓ ˙ÂÈÂ˘Ú ˙ÂÈ‰ÏÓ ˙Â˜ÂÁ¯
 ¨Ô„¯È ¨ÌÈ¯ˆÓ© ÈÓÏÒÂÓ≠È·¯Ú‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰
 ÔÎÂ˙·˘ ¨˙ÂÈ·¯ÚÓ≠Â¯Ù ˙ÂÈ„Ó Ô‰ ®‰ÈÊÂ„È‡
 ÌÈÈ·¯ÚÓ≠Â̄ Ù‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ÛÈ¯Á ˙ÂÓÈÚ Ï‰˙Ó
≠ÌÈÓ‡ÏÒÈ‡‰  ÌÈÓ¯Â‚‰  ÔÈ·Ï  ®ÌÈËÈÏ˘‰©
 Â˙Â·È˘Á ˙‡ ÁÈÊÓ ÔÂË‚ÈË‰ ÆÌÈËÒÈÏËÓ„ÂÙ
 Ǣ ·‚È ÈËÒÈÏËÓ„ÂÙ‰ Â˜‰  ̆ÁÈÓÂ ‰Ê ˜·‡Ó Ï˘
 Â„·‡ÈÂ ÂÎÏÈ ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÈÎ ÔÚÂË ‡Â‰
 ‰È¯·Á ÏÎÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ¨Ô˙Â·È˘ÁÓ

 ‰Ï„‚ ˙ÂÈ‚ÂÓÂ‰Ï Â‡È·È ¢‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢ ‰˙Â‡ Ï˘
 ˙Â·È˘Á ˘È ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙Â˜ÂÏÁÓÏ ÌÏÂ‡ Æ˙ÎÏÂ‰Â
 ˙Á‡ ÏÎ Æ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙·‰· ˙ÈËÈ¯˜
 Á˙Ù˙‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  ˙ÂÈÂ·¯˙‰  Â‡  ˙ÂÈ„Ó‰Ó

 ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ Ì‡ Ì‚ ¨ÌÈ„‚ÂÓÂ ÌÈÂ  ̆ÌÈÂÂÈÎ·
 ˙Â·¯  ˙ÂÚÙ˘ÂÓ  ‰ÈÙ·  ˙Â„ÓÂÚ˘  ˙ÂÂ˘‰
 ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÂÂÈÎ‰ Æ‰Ï˘ È˙Â·¯˙‰ Ú˜¯‰Ó
 Â‡  ‰È„Ó  ÏÎ  ÈÙ·  ÌÈ„ÓÂÚ˘  ÌÈÂ˘‰
 ÈÒÁÈ ˙Ï‡˘ ÏÚ ˙Â·¯ ÌÈÚÈÙ˘Ó ¢‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢
 ÆË¯Ù· ¢·¯ÚÓ‰¢ ÌÚ ‰ÈÒÁÈÂ ¨ÏÏÎ· ‰Ï˘ ıÂÁ‰
 ‰˙Â‡ ¯ÈÈˆÓ ÔÂË‚ÈË‰˘ ¨˙Â˘‚˙‰‰ ¨̄ ÓÂÏÎ
 ˜·‡ÓÏ ‡˘Â ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ¨˙ÚÓ È˙Ï·Î
 ˜·‡Ó Æ‰È„Ó ÏÎ·Â ¢‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢ ÏÎ· ÈÓÈÙ
 ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙·‰Ï ˘¯„‰ È‡˙‰ ‡È‰ Â˙·‰˘

Æ˙ÈÁÎÂ‰ ˙ÈËÈÏÂÙ‰

עולם בקונפליקט  מרוויחים ומפסידים משני 

עברי המתרס

 ¯Â·ÚÏ Ô˙È Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ˜ÂÈ„· ‡Â‰ ‰Ê ¢Ï˘Î¢
 „·Â¯‰ Â‰Ê Æ‰È¯Â‡È˙‰ ˙Î¯Ú‰ Ï˘ È˘‰ „·Â¯Ï
 Ï  ̆ È̈‚ÂÏÂ‡È„È‡‰ Â‡ È̈ËÈÏÂÙ‰ „È˜Ù˙‰ ˙·‰ Ï˘
 ˙ÈËÈÏÂÙ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡ Æß̇ ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ˙Â˘‚˙‰ß
 ˙˘ÙÁ˙Ó  ̆ßÈÂ‡¯ß ˙ÚËÎ ˙Â·  ̄ÌÈÓÚÙ ‰ÚÈÙÂÓ
 ˙‡ÏÓÓ˘ „È˜Ù˙‰ ˜ÂÈ„· ‰Ê ÆßÈÂˆÓ‰ ¯Â‡È˙ßÏ
 Æß˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ˙ÓÁÏÓß ˙Â„Â‡ ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰
 ¨ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ¢È·ÈË˜ÈÈ·Â‡¢ ÁÂ˙È ‡È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
 Æ˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ  ÔÈ·  ˙Â˘‚˙‰·  Á¯Î‰·  ÈÂˆÓ‰
 ÔÈÈÂÚÓ  ̆Â  ̃ÏÚÂÙ· ˙˙¯˘Ó ÂÊ ‰„ÓÚ È̈˙ÚËÏ

Æ‰Ê ˙ÂÓÈÚ·
 ˙ÈËÈÏÂÙ‰  ‰Èˆ‡ÂËÈÒ‰  ˙‡  ÌÈ‰ÊÓ˘  Ú‚¯·

המדינות הערביות�מוסלמיות 

רחוקות מלהיות עשויות 

מעור אחד. הכוחות המרכזיים 

בעולם הערבי�מוסלמי 

(מצרים, ירדן, אינדונזיה) 

הן מדינות פרו�מערביות, 

שבתוכן מתנהל עימות חריף 

בין הגורמים הפרו�מערביים 

(השליטים) לבין הגורמים 

האיסלאמים�פונדמנטליסטים.

דווקא הקיצוניים, בן לאדן מצד 

אחד והניצים האמריקנים 

מצד שני, שמופיעים לכאורה 

כאויבים החריפים ביותר, 

מעונינים למעשה באותה 

סיטואציה עצמה.
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 ®¢̇ ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢· Â‡© ˙ÂÈ„Ó· ˙ÈÏ‡È¯‰ ˙ÈÓÈÙ‰
 Ì‡‰  ‰Ï‡˘·  ÈÓÈÙ  ˜·‡Ó  Ï˘  ‰Èˆ‡ÂËÈÒÎ
 ÈÒÁÈ Â‡ ˙Â˘‚˙‰Â ˜·‡Ó Ï˘ ıÂÁ ÈÒÁÈ Ï‰Ï
 ˙ÓÁÏÓß ¯·„· ‰Ê˙‰ ˙Ï·˜Ó ¨‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

ÆÔÈËÂÏÁÏ ‰Â  ̆¯˘˜‰ ß̇ ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰

 È˙Ï·Î ˙ÂÈÂ·¯˙‰ ÔÈ· Ë˜ÈÏÙÂ˜‰ ˙‚ˆ‰ ˙ÚÎ
 ‡Ï‡  ÈÂˆÓ  ·ˆÓ  ¯Â‡È˙  „ÂÚ  ‰È‡  ÚÓ
 ÏÎ ÍÂ˙· ÌÈÂÒÓ „ˆ ¯Â·Ú ÈÂˆ¯ ·ˆÓ ¯Â‡È˙
 ˙Â˘‚˙‰· ÔÈÈÂÚÓ‰ „ˆ‰ ≠  ¢‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢
 ÚÂ„Ó  ¯È·Ò‰Ï  ˙˘¯„  ‰È‡  ‰È¯Â‡È˙‰©
 ¯Â‡È˙Î ‰ÚÈÙÂÓ ‡È‰ ÔÎ˘ È̈Âˆ¯ ‡Â‰ ‰Ê ·ˆÓ
 Æ®ÆÆÆÈÂˆÓ‰ ·ˆÓ‰ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ ¢È·ÈË˜ÈÈ·Â‡¢
 ˙˜ÂÏÁÓÏ  ÒÁÈ·  ÈÏ¯ËÈ  ÂÈ‡  ‰Ê  ¯Â‡È˙
 ÏÎ ÍÂ˙· ÆÌÈÂÒÓ „ˆ ˙¯˘Ó ‡Â‰ ¨˙ÈÓÈÙ‰
 ÔÈÂÚÓ˘ „ˆ‰ ˙‡ ˙¯˘Ó ‡Â‰ ¢‰ÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢
 ÌÏÂÚ·Â  ÈÓÏÒÂÓ‰  ÌÏÂÚ·  ∫Ë˜ÈÏÙÂ˜·
 Í̈ÎÓ ¯˙ÂÈ Æ‰ÂÂ˘ ‰„ÈÓ· È·¯ÚÓ≠È˜È¯Ó‡‰
 ‰ÓÁÏÓ ‡È‰ ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ˙ÓÁÏÓ¢˘ ÔÂÂÈÎ
 ‰ÓÁÏÓ‰ ÂÓÎ ˜ÂÈ„·© ‰Ú¯Î‰Ï ˙˙È≠È˙Ï·
 Ô· ¨ÌÈÈÂˆÈ˜‰ ‡˜ÂÂ„ ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È ¨®ÆÆÆ‰¯˜‰
 È̈˘ „ˆÓ ÌÈ˜È¯Ó‡‰ ÌÈˆÈ‰Â „Á‡ „ˆÓ Ô„‡Ï
 ¨̄ ˙ÂÈ· ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ·ÈÂ‡Î ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÚÈÙÂÓ˘
 ∫‰ÓˆÚ  ‰Èˆ‡ÂËÈÒ  ‰˙Â‡·  ‰˘ÚÓÏ  ÌÈÈÂÚÓ
 ÆÌÈ„ÈÒÙÓÂ ÌÈÁˆÓ ÔÈ‡ ‰Ú¯Î‰ ‡ÏÏ ‰ÓÁÏÓ·
 ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ÌÈ„ÈÒÙÓ‰Â ÌÈÁˆÓ‰ ¨˜ÂÈ„ ¯˙ÈÏ
 ÍÂ˙· ‡Ï‡ ¨˙ÈÊÁ‰ Ï˘ ÌÈ„‚ÂÓ‰ ÌÈ„„ˆ‰ È˘·
 Ì‰ ÌÂÏ˘· ÌÈˆÙÁ‰ ‰Ï‡ ÆÌÈ„„ˆ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ
 ·ˆÓ  ˙Áˆ‰·  ÌÈÈÈÂÚÓ‰  ‰Ï‡  ¨ÌÈ„ÈÒÙÓ‰
 ˙Â„Â‡  ‰È¯Â‡È˙‰  ÆÌÈÁˆÓ‰  Ì‰  ‰ÓÁÏÓ‰
 È˙Ï·¢‰ Ë˜ÈÏÙÂ˜‰Â ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ˙ÓÁÏÓ¢
 ˙ÈËÈÏÂÙ‰ Ì˙„ÓÚ ˙‡ ·ËÈ‰ ˙˙¯˘Ó ¢ÚÓ
 È˘Ó ¨‰ÓÁÏÓ‰ ·ˆÓÓ ÌÈÁÈÂÂ¯Ó‰ ‰Ï‡ Ï˘

 ÆÒ¯˙Ó‰ È¯·Ú
 Ï˘  È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰  ‰„È˜Ù˙  ˙·‰  Í¯ÂˆÏ
 ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡‰ ˙Â˜ÒÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ¨‰È¯Â‡È̇ ‰
 ¯ÂˆÚÏ ‡¯Â˜ ‡Â‰ ÆÂ¯Ó‡Ó· ¯ÊÂ‚ ÔÂË‚ÈË‰˘
 ¯ÈÈËˆÓ ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Æ·¯ÚÓ· ˘ÂÓÈÁ‰ ˜Â¯ÈÙ ˙‡
 ‡Ï ˜˘· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ¯Â‡Ï ˙ÏÂÂÈ‡Î ÂÈ¯·„·

 Â˙Ú„Ï ÆÌÈÓÏÒÂÓ‰Â ÌÈÈÒ‰ Ïˆ‡ ÈÏÂÈˆ·Â˜
 È̈ÈÚ¯‚‰ ˘ÂÓÈÁ‰ ıÂ¯ÈÓÏ ¯ÂÊÁÏ ·¯ÚÓ‰ ·ÈÈÁ
 ÔÂÈÒÈ ÆÈÓÏÒÂÓ‰ ÌÏÂÚ‰Â ÔÈÒ ÏÂÓ „ÂÓÚÏ È„Î
 ¢˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ¢ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÈÒÁÈ ¯ÂˆÈÏ
 ˙Â‡ˆÂ˙Ï  ‡È·È˘  È·È‡  ‰˘ÚÓ  ‰È‰È  ‰Ï‡
 ˙Â˘ÚÏ  Ô˙È˘  „ÈÁÈ‰  ¯·„‰  Ǣ ˙ÂÈ  ˙Â¯ÂÓÁ
 ˙„ÈÓ· ÌÁ‰ ˙ÂÓÈÚ‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰ÏÂ ˙ÂÒÏ ‡Â‰

Æß‰Ú˙¯‰ß ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜ÈÚ· ¨̄ ˘Ù‡‰
 ‰È‰ ≤∞ ≠‰ ‰‡Ó‰ Ï  ̆‰È˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ÏÎ Í˘Ó·
 ÔÈ· ß‰¯˜ ‰ÓÁÏÓß Ï˘ ‰Èˆ‡ÂËÈÒ· ÔÂ˙ ÌÏÂÚ‰
 È̈ËÈÈ·ÂÒ‰ ˘Â‚‰ ËËÂÓ˙‰  ̆Ú‚̄ Ó Æ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ‰
 ÌÈ˙ÂÓÈÚ ‡ÏÏ ß˘„Á ÈÓÏÂÚ ¯„Òß ‰¯Â‡ÎÏ ¯ˆÂ
 Ë˜ÈÏÙÂ˜· ÔÂ˙˘ ÌÏÂÚ· ÔÈÈÂÚÓ˘ ÈÓ ÆÌÈÏÂ„‚
 ÔÈ· ‰ÓÁÏÓ ≠ ˘„Á Ë˜ÈÏÙÂ˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰
 ÏÏÂÁ˙Ó ÂÈ‡ ˜·‡Ó‰ ¨̄ ·„ Ï  ̆Â˙ÈÓ‡Ï Æ˙ÂÈÂ·¯˙
 ÌÏÂÚ· ÔÈÈÂÚÓ  ̆ÈÓ ÔÈ· ‡Ï‡ ¨˙ÂÈˆÊÈÏÈ·Èˆ‰ ÔÈ·
 ÈÓ  ÔÈ·Ï  ®‰È‰˙  ¯˘‡  ‰È‰˙©  ˙Â˘‚˙‰  Ï˘
 ÆÌÈÁ˙Ù˙ÓÂ ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÒÁÈ Ï  ̆ÌÏÂÚ· ÔÈÈÂÚÓ˘
≠‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÈÂ‡¯ ÂÎÂ˙·˘ ¯˘˜‰‰ Ì‚ ‰Ê
 ¯·„· ˙ÈÁÎÂ‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¨̄ ·ÓËÙÒ· ±±
 ˙Ï‡˘· ˙È˜È¯Ó‡‰ ˙¯Óˆ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ¨˜¯ÈÚ
 ÈÈÚ¯‚‰ ˘ÂÓÈÁ‰ ıÂ¯ÈÓ ˙ÂÏ‡  ̆˙‡Â ÔÈÒÏ ÒÁÈ‰

Æ‰Â¯Á‡‰ ‰˘· ˘„ÁÓ Â¯¯ÂÚ˙‰˘
 øË˜ÈÏÙÂ˜· ÌÏÂÚ ˙Âˆ¯Ï ÚÈÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ó
 ¯˙ÂÈ „ÁÂ ¯Â¯· ¯·Ò‰ ÚÈˆ‰ ‡Ï ˘È‡  ̆ÈÏ ‰Ó„

∫ß±π∏¥ß Â¯ÙÒ· ÏÂÂ¯Â‡ ß‚̄ Â‚Ó ÍÎÏ
"בצירוף זה או אחר מצויות מעצמות העל תמיד 
במצב מלחמה, וכך היו זה עשרים וחמש שנה... 
כדי להבין את טבעה של המלחמה כיום � עלינו 
להבין קודם כל שאי אפשר שתושג בה הכרעה... 
תודעת ההימצאות במלחמה מתמדת משווה 
למסירת כל השלטון לידי כת קטנה מראית של 
הכרח הקיום... הקבוצות השליטות בכל שלוש 
המעצמות כולן יודעות ולא יודעות בעת ובעונה 
אחת מה הן עושות. חייהן מוקדשים לכיבוש 
הצורך  מן  כי  יודעות  הן  זה  עם  אך  העולם, 

שהמלחמה תמשך לנצח ובלי ניצחון...
מלחמות  של  המידה  קני  פי  על  המלחמה 
קודמות, אינה אלא גניבת דעת... אבל אף שהיא 
היא  משמעות.  חסרת  המלחמה  אין  כוזבת, 
מכלה את עודף מוצרי הצריכה ומסייעת לקיים 
היררכית  שחברה  המיוחד  הרוחות  הלך  את 
פנימי  ענין  היא  כיום  המלחמה  לו.  זקוקה 
בהחלט. לשעבר היו המעמדות השליטים בכל 
ארץ נלחמים זה בזה בפועל ממש... והמנצח 
היה חומס את המנוצח. בימינו אין הם נלחמים 
כל  מנהלת  המלחמה  את  עיקר.  כל  בזה  זה 
קבוצה שליטה נגד נתיניה היא, ומטרתה אינה 
לכבוש או למנוע כיבוש של שטחים, אלא לקיים 

את המבנה החברתי כמות שהוא."         

יאיר רביב הוא 

חבר קבוצת בוסתן 

במגדל העמק.

yair_rav@macam.ac.il
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מתחולל בין הציביליזציות, 

אלא בין מי שמעוניין בעולם 

של התנגשות (תהיה אשר 

תהיה) לבין מי שמעוניין 

בעולם של יחסים פתוחים 

ומתפתחים. זה גם ההקשר 
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