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 "ץרפמב תרבוג תוחיתמל השורי רבשמ ןיב :תיווכ" ותרתוכש רמאמ ובו Persian Gulf Observer  לש 39 -ה ןויליגה ןלהל

 .ביבא לת תטיסרבינואב ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמהמ ,יקסנ'זוג לאוי ר"דו ,ירזע זכרמב רקחמ תימע ,לגס ןרע ר"ד תאמ

 

The Persian Gulf Observer: Perspectives on Iran and the Persian Gulf י"ע תיתפוקת תורידתב םסרפתמ 

 ןווגמ לע זכרמה ירקוח לש םטע -ירפ ,העד ירמאמ םיגצומ ובו ,הפיח תטיסרבינואב יסרפה ץרפמהו ןאריא רקחל ירזע זכרמ

  .ויפוחל תונכושה תונידמהו יסרפה ץרפמה רוזאמ םיאשונ

 , https://twitter.com/EzriCenter :תבותכב רטיווטב זכרמה יצויצ ירחא בוקעל םכתא םינימזמ ונא

 and-Iran-for-Center-Ezri-https://www.facebook.com/pages/The-:קובסייפב ונלש םירבח תויהל

Studies/141080069242626-Gulf-Persian 

  :זכרמה לש בויט-ויה ץורעב תואצרהו םיסנכל ןיזאהלו תופצל

ttps://www.youtube.com/channel/UCZdzvlhv7a8nxLjYZdaz68Qh 

 /http://gulfc.haifa.ac.il :תיבה רתאב ונתוא רקבלו
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 ץרפמב תרבוג תוחיתמל השורי רבשמ ןיב :תיווכ

 יקסנ'זוג לאויו לגס ןרע

 

 רימאה תשורי תלאש עקר לע ןחבמב דומעל הלולע וז תוביצי םלוא ,תיסחי תיטילופ תוביצי תונורחאה םינשב הווח תיווכ

 הלולע ןוטלשה תוביציל תיזכרמ הנכס ,תופסונ תויברע ץרפמ תונידמב ומכ .היתונכשל ןאריא ןיב ץרפמה רוזאב תוחיתמהו

 .םירחתמ םיפנע ינש ןיב ןיגוריסל רבע תיווכב ןוטלשה םינש האממ הלעמל ךשמב .תטלשה החפשמה ךותב רבשממ עובנל

 תא רידהו וזה תרוסמה תא רבש חאבצ רימאה 2006 תנשב .הרבחב תוחוורה תוסיפתה ןיב יגולואידיא ןוזיא רצי םג רבדה

 לש ףירחה רבשמהש הארנש תורמל .ךשמתמ ירטנמלרפ רבשמל ליבוהש רבד ,תוטלחהה תלבק ידקוממ הרחתמה ףנעה

 יתועמשמ השורי קבאמ ררועל לולע ותומ השוריל םכסומ ןונגנמ רדעיהב ,התוביציל הנכס ןיאו החפשמה ירוחאמ 2006

-ב הפשחנש תותיחש תשרפש םגה ,תיווכב יתועמשמ יוטיב ידיל האב אל תירוזאה הלטלטה .ןוטלשה תוביצי לע םייאיש

 תודלותב רתויב תולודגה תונגפהה תא 2012 -ב המזיש ,תבחרנ היציזופואל ןוטלשה ןיב ףירח קבאמל הליבוה 2011

 תכרעמב תיתגרדה תובצייתה תרכינ ,2013 תנשמ לחה םיבחרנ םיגוח ידי לע תוריחבה תמרחה תורמלו תאז םע .תורימאה

 לש ךשמתמ יוכיד ךות םנמא - יברעה םלועב תורחא תונידמל סחיב תובחרנ תויוכמס תלעב איהש ,תיווכב תירטנמלרפה

 זאמ תיתועמשמ שלחנ תיווכב םיטסימאלסאה לש םחוכ .םיטלובה היציזופואה תוחוכ תיברמ לש הלועפהו יוטיבה שפוח

 אכדל ןוטלשל הרשפא הנידמה תוביצי לע יטילופה םאלסאה לש תויתייעבה תועפשההמ העיתרה רשאכ ,ש"עאד לש ותיילע

 )הייסולכואהמ םיזוחא 25-כ םיווהמש( םיעישל םינוס ןיב םיבוטה םיסחיה .תירוביצה הריזב יטסימאלסא יוטיב לכ חוכב

 םינשב וקזחתה ףא תיעישה הטילאל תטלשה החפשמה ןיב םיסחיהו ,תירוזאה תוחיתמה תורמל ,םירמשנ תיווכב

  .תונורחאה

 שארכ ןהיכ אוה ןכל םדוק .2006 ראוני זאמ תיווכב טלוש ,)90 ןב( חאבצ-לא רבא'ג-לא דמחא-לא חאבצ ,ומצע רימאה

 ותואירב .הלשממה שאר לש ןושאר ןגסכ ליבקמב דקפתו ץוחה רש היה 2003 – 1963 םינשה ןיבו ,)2003( תיווכ תלשממ

 יכ חווד ךשמהב .תרושקתה ןיעמ תינמז רדענ ויתובקעבו ,תירבה תוצראב חותינ רבע ףא אוה 2019 רבמטפסבו הבוט הניא

 דצל ךלהמ אוהשכ ,ןאריאב רוקיב תעב הפצנ אוה 2014 -ב יכ םא ,םלועה יבחרב וירויס ודעות ףאו הניקת תואירבל בש אוה

 לעו רטשמה ידי לע )הרוזנצב וא תיזיפ( םיקזחומ תיווכב םינותיעה יכ רכזוי .לבלובמו שטשוטמ ודועב ,ינאחור ןסח ,אישנה

  .םיבורקה וישנא גוחל תובחרתמו תוכלוה תויוכמס ריבעמ רימאה יכ ךרעומ ךא ,הז רשקהב םיטרפ םירסח ןכ

 .ירוביצה רושימב םג להנתי ,וימדוקמ הנושב רשא ,ךשוממ ברק יופצ יכ הארנ ךא רימאה םוקמ תא סופתי ימ רורב אל

 הלשממה שאר ומכ ,החפשמב םיפסונ םימרוגש ןכתיי ךא ותוקזחתה לע דיעמ הלשממה שארל ץוחה רש לש ויונימש ןכתיי

 ףאונ ,רצעה שרויש םג ןכתיי תיתחפשמ המכסה רדעיהב .העפשה תודמעל בורקה דיתעב ורזחי ,דמחומ-לא רצאנ ,םדוקה

 תאז רואלו םייברעמ םיכרע יפ לע "םיתחשומ" םידמעומה בור ,שגדוי .הרשפ דמעומכ ןומאל הכזי ,82-ה ןב ,דמחא-לא

 ,רתויב הנטק תותיחש תדימ ,רתויב הובגה )יסחי( םייפכ ןויקינ לע רומשל חילציש ימ ידי לע עבקת אבה רימאה תוהז

  .תיסחי הבחר תירוביצ הכימתו הכולמה תיב לש םינושה םיפנעה םע םירשק
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 שמשמ אוה .רתכה לא ויניע תא שטולש ימכ הארנ ,רימאה לש 71 -ה ןב ונב ,חאבצ-לא רבא'ג-לא דמחא-לא חאבס-לא רצאנ

 - הלשממה שאר ןגסו הנגהה רש ידיקפתל הנומ אוה 2017-ב .ויבאל סחיב תוירלופופ רסוחמ לבוס ךא ,ויבאל בורק ץעויכ

 עיפוה ,ויבא ידי לע תוצרמנב םדוק אוה ,ותואירב יבגל םג קפס תורמל .רימאה ראות תא תשרל ירקיע דמעומכ ונמיסש המ

 ,ויחא תא שרי ןכא ,דמחא-לא ףאונ רצעה שרוי ,רימאה לש ויחא םא םג .ומעטמ תונידמ ישאר םע שגפנ ףאו ודצל תובר

 תיווכב השדח הלשממ המקוה 2019 רבמצדב .תיתיווכה הקיטילופב ולש תויטננימודה לע רומשי חאבצ-לא רצאנש ריבס

 וניא ודמעמ תעכו הלשממב קלח חקול אל ,רצאנ 'חיש ,רימאה לש ונב .רבעשל ץוחה רש ,חאבצ-לא דלא'ח חאבצ תושארב

 םישאהו אבצל תכיישה ןרקמ רלוד ןוילימ 800-כ לש םתומלעיהו תותיחש תשרפ רצאנ 'חיש ףשח הנורחאל יכ ,רכזוי .רורב

   .תאצויה הלשממהמ םהינש תא רטיפ רימאה ,ךכ תובקעב .םינפה רש ,דלא'ח 'חיש תא ךכב

 ןאריאל תידועסה ברע ןיב תייווכ

 תלוכי לע דימת הנעשנ התודירש ןכלו ,ןאריאו קאריע ,תידועסה ברע :תולודג תונידמ שולש ןיב תמקוממ הנטקה תורימאה

 ךוויתב תלגודה תוינידמ ץומיא ףאו םלוכ םע רשפאה לככ םיבוט םיסחי לע הרימש ךות בחרמב םילודגה תוחוכה ןיב ןורמת

 תוחיתמ תונורחאה םינשב תרכינ ,חאבצ-לא תחפשמל רתויב הבורקה איה תידועסה הכולמה החפשמש תורמל .םהיניב

 התוינידממ תגייתסמו )2017 ינוי( ראטק םע םיסחיה קותינל הפרטצה אל תיווכ ,לשמל ךכ .תונידמה ןיב םיסחיב תמיוסמ

  .ןמיתב 2015 לירפא זאמ תלהנתמה המחלמה תלאשב םג ,יטננימודה רצעה שרוי ,ןאמלס-ןב דמחומ תחת תידועסה ברע לש

 בושו 2014-ב ראטק םע רבשמה ץורפ םע ,םדוק םינש רפסמ ףא ילאמרופ יתלב ןפואבו ,1963 תנשמ לחה ץוח רש היהש ימכ

 סובאק ןטלוסה לש ותומ רחאל דחוימב( ץרפמב ריכבהו קיתווה טמולפידה םויכ וניהש ,חאבצ רימאה לחה ,2017-ב

 תונידמ ןיב רתויב ףירחה רבשמל ןורתפ אוצמל לגוסמה דיחיה וב םיאור םידדצהש הארנ .רבשמה ןורתפל לועפל ,)ןאמועמ

 םע 2017 רבמטפסב םיאנותיע תביסמב .1981-ב "ץרפמב הלועפ ףותישל הצעומה" ןוגרא לש ותמקה זאמ תוחפל ,ץרפמה

 לע רשגל חילצה אלש תורמל .ראטק תא שובכל םידועסהמ עונמל חילצהש רימאה זמר פמארט דלנוד תירבה תוצרא אישנ

 לע םיחוויד םנשיו הנורחאה הנשב םידדצה לש הקירוטרה תא ןתמל החילצה םיעלקה ירוחאמ ותוליעפש רכינ םירעפה

 ברעל תייווכ ןיב חתמה .תויורימאה דוחיא ןיבל ראטק ןיב אל יכ םא ,תידועסה ברע ןיבל ראטק ןיב םיעגמב תומדקתה

 ברע הקיספה 2014-ב .תונידמה ןיב ילארטינה רוזאב ףתושמה טפנה הדש ביבס רבשמב םג יוטיב ידיל אב תידועסה

 ומתח 2019 רבמצדב .הדשב הטילשה תא לבקל ידועס ןוצרמ עבנ רבשמהש ןכתייו תפתושמה תוליעפה תא תידועסה

   .ילארטינה רוזאב טפנה תקפה שודיחל איבהל רומאש תונבה רכזמ לע ףוסבל םידדצה

 ןאריאל תידועסה ברע ןיב םיסחיה קותינל הפרטצה אל תייווכ ,ראטקל תידועסה ברע ןיב םיסחיה קותינ הרקמב ומכ

 לע רומשלו ןאריא תא תופירחב רקבל אל דיפקמ תיווכב ןוטלשהש םגה תודרומו תוילע ועדי ןרהט תיווכ יסחי .)2016 ראוני(

 םיטמולפיד שוריגל הליבוהש 2017 תנשב הללאבזיחל הרושקה רורט תשר תפישח תורמל תאזו ,המע םיבוט םיסחי

 תומצעתהמ ששחל ליבקמ ןאריא לש התונערגתה ךילהתמו תירוזא תינאריא הינומגהמ תיווכב ששחה .תיווכמ םיינאריא

 רוזאב םילודגה תוחוכה ןיב ןזאמ תריציל תפאושה תירוטסיהה הסיפתה .תיווכל רתוי תנכוסמ תירוטסיה רשא ,תידועס

        .ןאריא םע רשקה רומישל תיווכ תא תדדועמ

 לארשי םע םיסחיה

 ף"שא לש ותכימת ךא )1967בו 1948ב תומחלמה תובקעב רקיעבו( םיבר םיניטסלפ טולקל הלחה תיווכ םישולשה תונש זאמ

 קרו תורימאה חטשמ הלודגה תיניטסלפה הליהקה קוליסל הליבוה 1990 תנשב תיווכל ותשילפ תובקעב ןייסוח םאדסב

 אל םלועמ תיווכ ,תאז םע .חאבצ רימאל סאבע דומחמ תיניטסלפה תושרה ר"וי ןיב םיסחיה ומקוש םייפלאה תונשב

 םא ,דואמ טעמ םג ורצונ עודיה לככו לארשי םע םיילאמרופ םירשק תריציב ,ןאמועו ראטק ,היתונכשמ קלחל הפרטצה

  .םיילאמרופ יתלב םירשק ,ללכב
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 םע תומיעמ ענמיהל ןוצרה דבלמ .תויברעה ץרפמה תונידמ ןיבמ לארשי יפלכ היתודמעב ינוציקה ןמסה ןכ םא איה תיווכ

 טנמלרפה .םויה רדס לע טנמלרפה תעפשה איה ךכל תוביסה תחא ,תקולחמב היונש הדמע תטיקנ ידי לע תולודגה היתונכש

 תוטלחה ריבעהל ונממ עונמל וא ןתמל הסנמ ןוטלשה בורלו ,לארשיל סחיב יתיווכה רוביצה לש הבר תוניוע ףקשמ רחבנה

  .לארשי םע היצזילמרונל תורשפא לכ דגנ

 תורמל .הז רשקהב יתיווכה ןוטלשה יריכבמ רתוי הברה תופירח טנמלרפה ירבח לש םהיתויואטבתה ,םירקמה תיברמב

 םיסחי ןוניכ תארקל יתועמשמ דעצ תמזוי תיווכ תא תוארל השק ,תונורחאה םינשב יתייוכה טנמלרפה לש ותעפשה תדירי

 תישממ תומדקתה םשרית ןתייארבש רחאל תאז םגו ,היתונכש וליבויש רכינ יוניש ילב ,ילאמרופ-אל חרואב ולו ,לארשי םע

   .יניטסלפ-ילארשיה ינידמה ךילהתב
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