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Amnon Portugaly                                                      אמנון פורטוגלי.    

Email: alefp7@gmail.com    Tel: 08-9404898 טל:      Cell: 054-63089 29נייד:   
 

 
  הסיוט של מלחמה ואף מלחמה גרעינית הגיע תחת טראמפ.

 United States Uber Alles'ארצות הברית מעל כולם'  

2018מרץ,  25   

 

על הדחתו של היועץ לביטחון לאומי הרברט למרץ מוקדם בלילה, צייץ הנשיא טראמפ והודיע  23-ב

מקמאסטר, ועל מינויו לתפקיד זה של אחד הניצים הקיצוניים ביותר בארה"ב, ושגריר ארה"ב באו"ם לשעבר, 

 . John Boltonג'ון בולטון 

 

לאפריל ג'ון בולטון יהיה היועץ לביטחון לאומי החדש שלי. אני מודה מאוד  9-שמח להודיע כי, החל מה 'אני

לגנרל מקמאסטר שעשה עבודה יוצאת מן הכלל על שירותו, והוא יישאר תמיד חבר שלי. החלפת התפקידים 

 לאפריל.' 9-תהייה ב

 

“I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National 

Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done 

an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover 

on 4/9.” 

 

הוא רואה בפעילות קיצוני המטיף לכוחנות ביחסי ארה"ב עם העולם, ידידים כאויבים. בולטון הוא הוגה דעות 

 מלחמתית צבאית לא רק דרך לגיטימית, אלא דרך מועדפת לפתרון בעיות קיימות ואף פונציאליות. 

ע אמריקאית על צפון קוריאה היא כך לדוגמה הוא כתב לפני מספר שבועות מאמר בו הסביר מדוע תקיפת מנ

תוכנית לפיו  ,עם צפון קוריאה 1994קריסתו של הסכם יתרה מזאת, לבולטון חלק חשוב ב 'לגיטימית לחלוטין'. 

 .אחר סיועונפט לבתמורה  הפלוטוניום של צפון קוריאה הוקפאה

 

מצביע על כוונת טראמפ לסגת מהסכם הגרעין עם איראן כבר במאי הקרוב, נסיגה שעלולה של בולטון מינויו 

על התגברות הסיכוי לעימות צבאי בין ארה״ב גם להאיץ תהליכים שיובילו לעימותים באזורנו. מינויו מעיד 

 לאיראן ו/או לצפון קוריאה. 

 

יותר, שיש כוחנית ה ,'אמריקה ראשונה'טראמפ המינוי של בולטון הוא גם סימן של שינוי לעבר הדוקטרינה של 

בה סיכון גיאופוליטי משמעותי.  מינויו של בולטון מבהיר כי טראמפ מנקה את הבית ומביא יועצי מדיניות 

 ' הדומות שלו.ונהאגרסיביים יותר עם דעות בדבר 'אמריקה ראש

 

כמו טראמפ, בולטון לא שירת אם הנטיה של בולטון להשתמש בכוח צבאי נובעת מכך שלדעת  מעניין

 במלחמת וייטנאם, אלא הצטרף למשמר הלאומי..

 

 :שני פרקיםבמאמר 

 הדעות של ג'ון בולטון וההשלכות של מינויו ליועץ לביטחון לאומי של טראמפ.  :ראשוןפרק 

 

, לאחר שנבחר לנשיא, שקל טראמפ את מינויו של ג'ון בולטון כשר החוץ )מזכיר המדינה( של ארה"ב.  2016-ב

כמעט כולם יהיו של ראנד, ראנד, הסנטור הרפובליקאי הימני והליברטאריאני התנגד למינוי זה, לדעתו פול 

תאר ראנד את בולטון כנציג של   Reason  ,בראיון עם הניוזלטר הימני  טובים יותר מג'ון בולטון לתפקיד זה. 

'האגף ההתערבותי ביותר של כל מפלגה", והאנטיתיזה של מדיניות החוץ המאופקת שטראמפ הציג במרוץ 

לנשיאות. 'אני לא יכול לתמוך באיש שלא למד את הלקח ממלחמת עיראק, לתפקיד מזכיר המדינה שלנו... זה 

עד כדי אמונה  unhingedות לתפקיד אחראי מישהו חסר מעצורים מטריד אותי שטראמפ מסוגל למנ

 . אמר ראנד בראיון.'בהתערבות מוחלטת ומלאה

mailto:alefp7@gmail.com
tel:08-9404898,%20Cell:054-6308929
tel:08-9404898,%20Cell:054-6308929
https://twitter.com/AmbJohnBolton
https://reason.com/blog/2016/11/15/interview-with-rand-paul-i-cant-support/print
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שמרני מסוכן, החושב שצריך להחליף את -וכיח שהוא אידיאולוג ניאוידוע בתפיסת מדיניות ניצית, הוא הבולטון 

ו שתתמודד עם ההשלכות : או שתפעל בהתאם לאינטרסים של ארה"ב, אהאומר הדיפלומטיה באולטימטום

 שיטיל עליך הצבא האמריקאי.

 

מלחמת עיראק השניה, בתקופת נשיאותו של בוש הבן, בולטון היה האיש שייצג ומכר צידוקים כוזבים לקראת 

הוא עדין תומך ומודיעין כוזב על המתנגדים או אלו שעמדו בדרכו של הפרויקט האימפריאלי האמריקני. 

 טענות שלסדאם חוסיין יש נשק להשמדה המונית, שעד היום לא נמצא. במלחמה זו, שהוא דחף לה ב

 מתי ומתי לא להשתמש נשק גרעיני. ,נשיא לא יציב וחסר מעצוריםטראמפ, תינתן האחריות לייעץ להזה איש ל

 

לפוצץ כדי  ממנואף אחד לא עבד קשה יותר , פתרונות צבאייםומעדיף בקרת הנשק לדיפלומטיה ובז לבולטון 

 סיועונפט לנה שנים בתמורה כמעט שמול הפלוטוניום של צפון קוריאה הוקפאהתוכנית לפיו  1994את הסכם 

, חיכה להזדמנותבינלאומי תחת הנשיא בוש,  לפיקוח על נשק וביטחון סגן מזכיר המדינהשהיה  בולטון,. אחר

זה היה הפטיש שחיפשתי כדי לנפץ את ' כך  לדבריו אחר.  ל אותה עד תוםצניהוא  2003 -וכשזו הגיעה ב

 'ההסכםהמסגרת 

“this was the hammer I had been looking for to shatter the Agreed Framework ".  

פצצות  עשריםמאמינים כי לצפון קוריאה יש כאשר סייעה להביא אותנו למשבר היום, הסכם הקריסתו של 

 .או יותר ותגרעיני

 

ב'גרדיאן' בולטון הביע במספר מאמרים, רצון עד כדי אובססיה להפציץ את איראן. לדוגמה, במאמר שפורסם 

הוא כותב: 'המציאות הלא נעימה היא שהחלופה היחידה לאיראן גרעינית היא לחסל את תוכניתה של  2011-ב

 הברית או שניהם". טהרן באמצעות שימוש ממוקד בכוח צבאי, בין אם על ידי ישראל, ארצות

“ How to Get Out of the, הוא כתב מאמר דעה על 'איך לצאת מהסכם הגרעין עם איראן' "2017באוגוסט 

Iran Nuclear Deal . 

מה על צפון קוריאה בכותרת 'ההצדקה הלגלית למכה הראשונה על צפון בפברואר השנה, הוא כתב קטע דו

 .“The Legal Case for Striking North Korea First.“קוריאה' 

 

-כיועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית התקבל בתגובות שמחה מהימין האמונימינויו של ג׳ון בולטון 

אחד התומך במדיניות ההתנחלויות הוא  . 'של ישראל 'ידיד אמתכהגדירה אותו  איילת שקדמשיחי בישראל, 

אכן, בולטון שולל הקמת מדינה פלסטינית,  ואינו מכיר בשאיפות  סייג. והספוח ושאר השגיונות שלה ללא 

פתרון לתפיסתו של בולטון, פתרון שתי המדינות מת ובמקומו הוא מציע  עם זאת,הלאומיות של הפלסטינים. 

את  מתתוא האינ. תפיסה שלפיו רצועת עזה תנתן למצרים והגדה המערבית תוחזר לירדן שלש המדינות

  .המטרות ומדיניות הסיפוח של הבית היהודי

משיחי בישראל נבעו לא רק מתפיסתם שזה ניצחון -תגובות השמחה מהמינוי של בולטון שבאו מהימין האמוני

או מאמונתם שהרשות הפלסטינית תיאלץ לשנות את דרכיה, , בעימות צבאי עם איראןנוסף שלהם, מתמיכתם 

הפיכים, ובראשם סיפוח -, שנוצרה שעת כושר לביצוע מיידי של מהלכים לכאורה בלתישלהם אלא מהתחושה

 השטחים הכבושים, ולחיסול סופי של כל תקווה להסדר מדיני.  

 ת שותפיו בקואליציה בטענה שהממשל מסתייג מעמדותיהם.לראש הממשלה נתניהו יהייה קשה יותר לרסן א

 

ולטון המליץ , ב2010 -ב  .בארה"ב קבוצות שנאיות איסלאמופוביותלבולטון יש מערכת יחסים מעניינת עם 

endorsed  שונא מוסלמים קיצוני ידוע לשמצה. הספר ספר שכתבה פמלה גלר בשיתוף עם רוברט ספנסרעל ,

מוסלמיות גורפות, עם -רק אובמה והצהרות אנטיתואר כסדרה של תיאוריות קונספירציה לא מבוססות על ב

 קטע שטען כי הנשיא אובמה הוא מוסלמי סמוי.

 

בולטון ימצא עצמו בעמדת כוח אמיתית. קשה לראות איך  ,היועץ לביטחון לאומיעכשיו, לאחר מינויו לתפקיד 

 יכול ליישם את עקרונות מדיניות החוץ שלו מבלי ליצור זעזועים עצומים בעולם.  הוא

 

 

 

https://www.nytimes.com/2018/03/23/opinion/john-bolton-trump-national-security-adviser.html
https://www.washingtonpost.com/outlook/if-trump-kills-the-iran-deal-he-may-give-the-world-another-rocket-man/2017/09/22/703788ec-9e79-11e7-9083-fbfddf6804c2_story.html?utm_term=.72d459f3ef83
https://www.washingtonpost.com/outlook/if-trump-kills-the-iran-deal-he-may-give-the-world-another-rocket-man/2017/09/22/703788ec-9e79-11e7-9083-fbfddf6804c2_story.html?utm_term=.72d459f3ef83
https://books.google.co.il/books?id=C0qRKaPeio4C&pg=PA106&lpg=PA106&dq=this+was+the+hammer+I+had+been+looking+for+to+shatter+the+Agreed+Framework&source=bl&ots=oEp3uOedXH&sig=n6ki-oSQL0MWq-0saehcyexs6Sg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwifmNWSw4faAhUQZVAKHbRHAf0Q6AEIRDAE#v=onepage&q=this%20was%20the%20hammer%20I%20had%20been%20looking%20for%20to%20shatter%20the%20Agreed%20Framework&f=false
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/oct/21/iran-assassination-plot
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/oct/21/iran-assassination-plot
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/oct/21/iran-assassination-plot
https://www.nationalreview.com/corner/iran-nuclear-deal-exit-strategy/
https://www.nationalreview.com/corner/iran-nuclear-deal-exit-strategy/
https://www.wsj.com/articles/the-legal-case-for-striking-north-korea-first-1519862374
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/369257
https://www.haaretz.com/us-news/tough-on-iran-critical-of-palestine-meet-john-bolton-1.5937142
https://www.haaretz.com/us-news/tough-on-iran-critical-of-palestine-meet-john-bolton-1.5937142
https://www.haaretz.com/us-news/tough-on-iran-critical-of-palestine-meet-john-bolton-1.5937142
https://www.huffingtonpost.com/entry/john-bolton-anti-muslim-bigot-hate-groups_us_5ab52bf2e4b008c9e5f6f1f9
https://edition.cnn.com/2018/03/23/politics/kfile-john-bolton-pamela-geller/index.html
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הוספת בולטון לצוות של טראמפ צריכה להדאיג מאוד את הממשלות באירופה. אם יש דבר אחד בטוח 

'כניעה אינה   2007-בבולטון, שגריר ארה"ב לשעבר באו"ם, הרי זה שהוא שונא את האיחוד האירופי. ספרו מ

הוא הצהרה על השקפת המתאר את תקופת כהונתו בניו יורק, , Surrender is Not an Option' אופציה

מטרות הביקורת של בולטון בספר הן  עולמית.-יותר נכון השקפת עולמו האנטי ,עולמו של השגריר לשעבר

 יות ואמנות בינלאומיות. אריאה, האומות המאוחדות, ממשלות אירופאיראן, צפון קו

 

בולטון אינו מאמין ברעיון של הקהילה הבינלאומית, הוא רואה דיפלומטיה במונחים של עסקאות ועוצמה קשה, 

מאפיינים שכנראה חיבבו אותו על נשיא טראמפ. זה מעמיד אותו מול דיפלומטים מסורתיים יותר, שנוטים 

 מערכות יחסים ומוסדות.רעיונות, אידיאלים, בדברים כמו להאמין 

 

את עמיתיהם מהם את פקידי מחלקת המדינה האמריקאית ואוהב אף פחות  ספרובולטון מזלזל  ומבטל ב

הבריטים והאירופים.  בולטון מתעב את האיחוד האירופי, עבורו פקידי האיחוד האירופי הם מחוץ  ,הזרים

ומהעדפתם לנורמות בינלאומיות, שלטענתו   EUroidsוב את סלידתו מיורואידים לתחום. הוא מדגיש שוב וש

למרות  ,מאיימות להקטין באופן משמעותי את האוטונומיה, הממשל העצמי והריבונות של ארה"ב.  בולטון

מבחינתו האו"ם הוא  ללה של האו"ם, אינו אוהב את האיחוד האירופי עוד יותר. שהוא מתאר את עצמו כק

 לפחות גוף הבנוי ממדינות ריבוניות חברות, המבוסס על כוח אמריקאי.

 

 .  שטראמפ בונה קבינט מלחמה המינוי של בולטון מורה

 

בל 'חותמת גומי' , מיד לאחר שטראמפ נבחר כנשיא, ציינו משקיפים  כי טראמפ לא יק2016בנובמבר 

מהקונגרס הרפובליקני עבור האנשים בהם יבחר לאיוש הממשלה. טראמפ בחר אז באנשים שהיו מקובלים 

 יותר למרכז הרפובליקאי, ובולטון לא הצליח אז להיכנס למינהל טראמפ. 

 

 ,ובחודש האחרון, שר החוץ רקס טילרסון פוטר דרך טוויטר וזה סימן את תחילתו של עידן חדש. עכשי

ההחלפה של מקמסטר בבולטון מורה על סילוק הבלמים בבית הלבן, ועל  מדיניות חוץ חדשה, ניצית ותוקפנית 

מינויו של בולטון מעמיק את הטרנספורמציה שטראמפ החל בה עם הדחתו של רקס טילרסון  של הממשל. 

. המינויים החדשים י איראןידוע בעמדותיו האגרסיביות הקיצוניות כלפכשר חוץ והחלפתו במייק פומפיאו, ה

משמעותם שטראמפ מארגן מחדש את הקבינט שלו ומביא יועצי מדיניות אגרסיביים יותר עם דעות בדבר 

הם מורים על מעבר ממדיניות חוץ אמריקאית נוקשה אך מסורתית,   .הדומות לשלו'ארצות הברית מעל כולם'  

 מתחשבת בשאר אומות העולם. לגישה כוחנית רדיקלית ששמה את ארה"ב מעל לכל ואינה

 

המדיניות החדשה של הבית הלבן בעקבות המינויים החדשים, נמצאת בקצה הכוחני של עמדות מדיניות החוץ 

האמריקאית. מדיניות זו מעדיפה גישה יותר אגרסיבית נגד שחקנים חדשים העולים על הבמה הבינלאומית. 

יתות חזק למדינות אחרות כי ארה"ב העובדה כי בולטון הוא עכשיו היועץ לביטחון לאומי של טראמפ שולח א

 עומדת לשחק משחק קשוח. זה נכון במיוחד לגבי צפון קוריאה, בהתחשב בשיחות הקרובות עם טראמפ.

 

את הסיכוי שארצות הברית תיסוג במאי מהסכם הגרעין עם איראן, ואת הצורך כמעט ומבטיח מינויו של בולטון 

מלחמה. מינויו מסיר מהפרק את האפשרות שניתן יהיה בהיערכות למתיחות אזורית שעלולה להידרדר ל

 להחזיר את הפלסטינים לתהליך המדיני, בגלל עמדותיו השוללות את עצם נחיצותה של מדינה פלסטינית.

 

ראש משרד ההגנה נותר אמנם )בינתיים( בידי ג׳יימס מאטיס, שינסה לרתום לגישתו המתונה גם את עמיתו 

גנרל ג׳ון קלי, אבל בולטון הוא זה שעשוי לתת מעתה את הטון בבית הלבן. בוושינגטון מעריכים  הסגל, 

 ן קצר. שהחלפתם של מאטיס, קלי ושסנס היא רק ענין של זמ

 

הבעייה היא שעם נשיא חסר ניסיון במערכת העולמית, המלווה ביועצים כמו בולטון ופומפאו עולים גם 

 .2014בנוסח אוגוסט  ,מלחמה גרעינית שלא התכוונו אליהל הסיכויים והחששות למלחמה, ואף

 לא אתפלא אם בתוך זמן קצר נראה מאמרים שיסבירו כי מלחמה ומלחמה גרעינית אינה אסון כה גדול.

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-bolton-role/for-super-hawk-bolton-surrender-is-not-an-option-idUSKBN1GZ09C
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-bolton-role/for-super-hawk-bolton-surrender-is-not-an-option-idUSKBN1GZ09C
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-bolton-role/for-super-hawk-bolton-surrender-is-not-an-option-idUSKBN1GZ09C
http://www.nybooks.com/articles/2008/03/06/one-angry-man/
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עלולה להיות שנת מדיניות הגיאופוליטיקה האגרסיבית החדשה . מינויו של בולטון, התומך ודוחף  2018

ן קוריאה ממחיש מדוע תחזית זו נראית סבירה. זה גם סימן לכך שטראמפ מחפש ל'תקיפה מקדימה' נגד צפו

 לכפות את המדיניות שלו ואת האנשים שהוא רוצה בהם בכל האמצעים. 

 

כי טראמפ  ינטוש את עסקת הגרעין האיראנית.   'באופן פרטי'בנושא האיראני, ראש הממשלה נתניהו מנבא 

מה שיקרה לאחר מכן אינו ברור, אבל זה יתן לישראל או לארצות הברית את הכיסוי לבצע פעולה צבאית נגד 

 מתקני הגרעין האיראניים.

קורה ויקרה עם צפון קוריאה. לפי עמדתו של טראמפ , זה יהייה אולטימטום. כאשר לא פחות חשוב הוא מה ש

טראמפ יפגוש את קים ג'ונג אן, הוא ככל הנראה יאמר לו, 'או שתענה לדרישותינו בדבר פירוק נשק או 

דיים שתעמוד בפני הרס מוחלט'.  טראמפ לא יכול לתת מסר אחר, הוא לא יפגוש את הצפון קוריאנים ויחזור בי

 ריקות בלי להוציא אולטימטום.

 

 טראמפ ללא כבלים ומעצורים יכול להביא למלחמה אלימה, למעשה ארה"ב נמצאת כבר במלחמת סחר. 

טראמפ הטיל תעריפים נגד סין בהסתמך על הוראה של החוק שנותנת לו סמכות חד צדדית להטיל תעריפים 

 זקוטיבית בכל מקום שהוא יכול.אלה. זה סימן נוסף שהוא מתכוון להשתמש בסמכות האק

 עכשיו, סין מתכוננת להטיל מכסים נגדים. ומלחמת סחר נראית סבירה.

 

 ניתן להצביע על מהלכי מלחמת סחר נוספים אפשריים עכשיו:

מיקוד בגרמניה, בעודף הגדול שלה בחשבון השוטף, בשער האירו, ובמדיניות ההקלה הכמותית של אירופה. • 

 וך למטרה במלחמות הסחר של טראמפ.כל אלו עשויים להפ

 NAFTAצדדיות בהסכם   -צדדיות עם מקסיקו וקנדה, וביטול השיחות התלת  -מעבר לשיחות דו • 

 .NAFTAיציאה מלאה מהסכם  • 

 

טראמפ הנמצא בתהליך של טיהור אנשי הממסד ודעותיהם מהממשל שלו, עשוי לנקוט בפעולות חד צדדיות 

יטית. מינויו של בולטון פירושו שההסכם בין ארה"ב לאיראן שנחתם ע"י הנשיא דומות גם בחזית הגיאופול

הוא היסטוריה. זה גם אומר שתקיפת מכה מקדימה חד צדדית נגד צפון קוריאה אפשרית  2015 -אובמה ב

 ונמצאת על סדר היום.

 

ת היכולת ואת על, יש לה א-שכמעצמת טראמפ מאמין שארה"ב היא מעצמת העל היחידה בעולם. ודעתו היא

הזכות, לכופף את ההסדרים הבינלאומיים לעמדה נוחה יותר עבור ארה"ב. טראמפ מוכן לשאת ולתת כדי 

 לקבל את מה שהוא רוצה. אבל אם הדיונים יכשלו, הוא ישתמש בכוח הצבאי של ארה"ב.

 

וע כי סשונס איבד את ככל הנראה, ג׳יימס מאטיס, ג 'ון קלי וג'ף סשנס הם הבאים בתור להזרק מהממשל. יד

אמונו של טראמפ.  קלי שחסם את בשנה שעברה את הגישה של בולטון לטראמפ, נמצא גם הוא במצב רגיש 

במיוחד. אם זה יקרה, זה יאפשר לטראמפ לפטר את התובע המיוחד רוברט מולר, פיטורים שיפתחו מצידם 

 של טראמפ. impeachmentפתח להדחתו  

 

 

 ג'ון בולטון. , בית הגידול של PNAC  -פרויקט המאה האמריקאית החדשה  :שניפרק 

 

עיראק הראשונה, התקבע מעמדה של , בעקבות התפרקות ברית המועצות והניצחון במלחמת 1991בשנת 

ארצות הברית כמעצמה המובילה בעולם. לאחר סילוק הכוחות העיראקיים מכווית, החליטו הנשיא בוש ומפקד 

סאדאם חוסיין את  המטות המשולבים גנרל קולין פאוול לסיים את המלחמה, להסיג את הכוחות ולהותיר

של, כמו פול וולפוביץ, אז תת שר ההגנה למדיניות, ידי חלק מאנשי הממ-נתפסה על בשלטון. החלטה זו 

( כטעות קשה וכבגידה בעקרונות הדמוקרטיה Neoconservativesשמרניים )-ובעיני הוגי דעות ניאו

האמריקאית. אלו רצו בהמשך המלחמה עד לסילוקו של סאדאם חוסיין והשלטת משטר דמוקרטי בחסות 

 .אלו שיקוליםפט העצומים העיראקיים הייתה כמובן חלק מאמריקאית בעיראק. השגת שליטה במקורות הנ

 

https://www.axios.com/netanyahu-tells-security-cabinet-trump-will-withdraw-from-iran-deal-ead537a4-f862-4837-9f3f-d2f67e4d4f09.html
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שמרנים באגרסיביות להדחתו של סאדאם -בשנים שלאחר מלחמת עיראק הראשונה, פעלו החוגים הניאו

שבקשה  דוקטרינת וולפוביץ, כתבו פול וולפוביץ ולואיס ליבי את 1991-תום מלחמת המפרץ ב חוסיין. עם 

( ולפעולה "חד צדדית" preemption"לקבוע את כיוון האומה למאה הבאה." התוכנית קראה "למכת מנע" )

(unilateralism.) 

 

, עברו בכירי הממשל הקודם למכוני חשיבה ימניים, שהחשוב 1992-יאות בשל ביל קלינטון לנש  עם בחירתו

הייה מכון חשיבה  PNAC   Project for the New American Century . PNACבהם לענייננו הוא 

. הוא נוסד כארגון חינוכי ללא מטרות רווח על ידי ויליאם 1997-2006אמריקאי שפעל בוושינגטון בשנים 

 שמרנות האמריקאית. -קריסטול ורוברט קגן, מאבות הניאו

 

בין החותמים על הצהרת העקרונות של המכון היו ריצ'ארד צ'ייני, פרנסיס פוקויאמה, נורמן פודהורץ, דונלד 

הייתה שמירה וביצור של ההגמוניה האמריקאית  PNACראמספלד, ופול וולפוביץ. מטרתו המוצהרת של 

הוא שהמנהיגות האמריקאית טובה לאמריקה  PNAC  . הרעיון שעמד בבסיס21-העולמית לקראת המאה ה

וקידום האינטרסים וטובה לעולם. מטרותיו המוצהרות של הארגון היו שמירה על ביטחון ארצות הברית, 

שאף לעצב את המאה החדשה לטובת עקרונות  PNAC .האמריקאיים בין היתר תוך שימוש בכוח צבאי

ההיסטוריון הימני ניאל פרגוסון תאר  ואינטרסים אמריקאיים, ולשימור מעמדה של ארה"ב כמנהיגה גלובלית. 

שמרנים טענו כי שאר העולם צריך למהר ולאמץ את הדרך הפוליטית האמריקאית, או -הניאומדיניות זו: "

 ידן הדמוקרטי".להכין עצמו להיות מופצץ לע

 

, כתב עבור ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, דו"ח PNAC -ריצ'רד פרל, שחבר מאוחר יותר ל 1996בשנת 

 .A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realmשפורסם ברבים, שכותרתו היא: 

 ין היתר, לסילוק בכוח של סאדאם חוסיין מהשלטון, וכלל רעיונות נוספים לשינויים במזרח התיכון.הדוח קרא, ב

 

דוגמת פול וולפוביץ, דונלד רומספלד, וויליאם  PNAC -, חברים מרכזיים ב1998שנתיים לאחר מכן, בינואר 

מכתב פתוח החותמים על  , ריצרד פרל ואחרים, היו ביןג'ון בולטוןקריסטול, רוברט קגן, אליוט אברמס, 

 PNAC. ארבעה חודשים לאחר מכן, חברי לנשיא קלינטון שקרא לצאת למחמה בעיראק ולסילוק חוסיין

המרכזיים העבירו מכתב לניוט גינגריץ' מנהיג הרפובליקאים בבית הנבחרים ולטרנט לוט מנהיג הרוב 

 הרפובליקאי בסנט, בו דחפו את הקונגרס לפעול ברוח זו.

 

 דו"ח עב כרס שכותרתו: PNACפרסם  , 2000 בספטמבר

 Rebuilding America's Defenses: Strategies, Forces, and Resources For a New Century. 

שאוף לשמר ולהרחיב את עמדת ההנהגה "אמונה כי אמריקה צריכה ל נקודת המוצא של הדו"ח היתה 

העולמית שלה ע"י שמירה על עליונותם של כוחות צבא ארה"ב". אחת המשימות העיקריות המתוארות בדוח 

 ."להילחם ובנחישות ולנצח בו זמנית, במספר מלחמות גדולות בזירות שונותהיא "

 

, למשרות מפתח בממשל החדש. PNAC, מונו מספר ניכר של חברי 2000-עם עליית הנשיא בוש לשלטון ב

)המכון ללימודים  IASPS-ומ PNAC-מ  שמרנים-סגן הנשיא צ'ייני הביא אתו קבוצה גדולה של ניאו

אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים בוושינגטון ובירושלים(. קבוצה זו הייתה מוכוונת אידיאולוגיה ומוכנה לפעולה. 

מספלד שר ההגנה, פול וולפוביץ סגן שר ההגנה, ריצ'רד פרל נציין כמה מהידועים בהם ותפקידיהם: דונלד רא

יו"ר הועדה המייעצת למדיניות בטחון, אליוט אברמס עוזר מיוחד לנשיא, ריצ'רד ארמיטאג סגן שר החוץ. כל 

שמרנים נוספים כמו לואיס ליבי ראש לשכת סגן הנשיא, אליוט כוהן חבר הועדה -אחד מאלו הקיף עצמו בניאו

שמרנים שחיכו -יניות בטחון, ואחרים. כתוצאה ממינויים אלו ממשל בוש נשלט למעשה ע"י הניאוהמייעצת למד

 להזדמנות המתאימה. זו באה בעקבות אירוע הטרור במגדלי התאומים.

 

(, building-nationג'ורג' בוש כמועמד לנשיאות, טען למדיניות חוץ מאופקת והתנגד לרעיון של בניית אומה )

שמרנות. מדיניות זו השתנה באופן דרמטי -וממשל בוש המוקדם לא הפגין תמיכה חזקה בעקרונות הניאו

   .2001בספטמבר,  11 לאחר אירועי 

 

http://work.colum.edu/~amiller/wolfowitz1992.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Unilateralism
http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm
http://www.israeleconomy.org/strat1.htm
http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Nation-building
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מכתב לנשיא ג'ורג'  PNAC )תשעה ימים לאחר הפיגוע במגדלי התאומים(, שלח 2001בספטמבר  20-כבר ב 

גם אם בוש הקורא ל"מאמץ נחוש לסלק את סאדאם חוסיין מהשלטון בעיראק", והחלפת המשטר בה "

אסטרטגיה המכוונת למיגור הטרור ונותני החסות שלו,   , כלהראיות לא קושרות את עיראק ישירות להתקפה

ק. כישלון לבצע פעילות כזו יהווה כניעה חייבת לכלול מאמץ נחוש לסלק את סאדאם חוסיין מהשלטון בעירא

מוקדמת ואולי מכריעה במלחמה בטרור הבינלאומי". השינוי במדיניות הממשל הביא לפלישה לעיראק בשנת 

 וכל היתר הוא היסטוריה. – 2003

 

מטרות מוצהרות הפכו להיות סילוק סאדאם חוסיין ושינוי המשטר בעיראק  2000-1997כך, במהלך השנים 

את  2003שמרנים אחרים, ראו במלחמת עיראק השנייה שהתרחשה בשנת -פול וולפוביץ, וניאו . PNACשל 

באמצעות   , שהנשיא בוש הראשון, לשיטתם, לא ביצע כהלכה.1991השלב הסופי של מלחמת המפרץ משנת 

רגון על פקידים בכירים בממשל של נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש, קנה לו הא PNAC ההשפעה הרבה של אנשי 

השפעה מכרעת על פיתוח מדיניות המלחמה ומדיניות החוץ, כאשר הדוגמא המשמעותית ביותר להשפעה זו 

 היא מלחמת עיראק השנייה.

 

שמרנים ביל -. זמן קצר לאחר בחירת אובמה לנשיא ארה"ב, השיקו ארבעה מחשובי הניאונמשךתהליך זה 

, כדי לשמר PNAC  , היורשת שלFPI 'יוזמת מדיניות החוץ' קריסטול, רוברט כגן, אריק אדלמן, ודן סניור את 

יועצים  יוה FPIשלושה מתוך ארבעת חברי הדירקטוריון של   שמרנית בעידן אובמה.-את הדוקטרינת הניאו

ל, כתב את ההקדמה למסמך אליוט כהן, שהוזכר לעי  של מיט רומני המועמד הרפובליקאי לנשיאות ארה"ב.

 ". המאה האמריקאית, שנקרא, אולי לא במקרה, "2011לאוקטובר  7-מדיניות חוץ של רומני מה

 

תומכים נלהבים של מלחמת עיראק השנייה וחסידי , ניאו שמרניםיו רוב יועצי מדיניות החוץ של רומני ה

אויבים נוספים, ופחות שמרנים אלו היא "-התקפה אמריקאית או ישראלית על איראן. הדוקטרינה של ניאו

החיבוק של התפיסה הניאושמרנית ע"י   " המזכירה את העולם שהנשיא אובמה קבל בירושה מבוש.חברים

בחר היה נלהפוך לסיוט אם הוא היה זר אחרי הימין האמריקאי, יכול רומני, גם אם נעשה בציניות כדי לח

  תחת טראמפ.של מלחמה ואף מלחמה גרעינית הגיע נראה שהסיוט  כנשיא.

 

 

 אמנון פורטוגלי

 ליר-מרכז חזן במכון ון
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