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היא מתמקדת , כוחה של סין כמעצמה עולמית הולך וגובר
אבל בצד חולשתה הכללית של , בעיקר במרחב הגיאוגרפי שלה

המאבק על השליטה בים סין הדרומי והפרובוקציות של , ב"ארה
המיקוד האסטרטגי במזרח אסיה מציב את  –צפון קוריאה 

אנחנו מציגים הפעם . בצד כטרף לרוסיה ולאירן המזרח התיכון
 .מידע על המתרחש בסין במבט מרחוק

השתלטות המערכות הדיגיטליות על ניהול מבצעים ועל  
ב המצביעים על הצורך באיזון "תהליכים מדאיגה חוקרים בארה

המאמר מתמקד בתקופה . באימונים והפחתת התלות
שהוא מעלה לא נקודות ראשונה של הופעת המערכות אבל הה

  .עברו מהעולם וההשתעבדות הולכת וגוברת
 

בידיעון הקודם דיווחנו על סמינר שערכנו לקורס אומנות 
ההדים שלו הגיעו גם לבריטניה ובחודש , המלחמה מאוסטרליה

של הצבא ) בשרות(יוני אנחנו עורכים סמינר כזה לקצינים 

 דבר העורך

  טיל אמריקאי נגד טנק מתקדם רוסי
  

 בגיליון זה

    T             1 90נגד  טאן

  2      סין נערכת למלחמה בטרור 

5 - 3כאשר מחשיך המסך                                                                     
    

ההתמקדות הפעם תהייה יותר במלחמת ששת , הבריטי
ובחלקה בלחימה ברמת הגולן במלחמת יום , הימים

בסמינרים שלנו אנחנו מתמקדים במפקדים . הכיפורים
המספרים על פעולותיהם ונעזרים בחוקרים היסטוריונים 

מהות הסמינר הוא תובנות  –מקצועיים רק בהעדר מפקדים 
המשתנה על פי " (אמת היסטורית"של מפקדים יותר מאשר 

  ).החוקר
  
  

  

  2016בפברואר  26 –מאת תומס גיבסון נף 
  .90Tבסרטון שעלה לאחרונה ביו טיוב נראים מורדים סוריים שצלמו את עצמם יורים טיל טאו על טנק רוסי 

  .אקיל פרבר מצפון מערב לחלב' על פי הסרט הירי נעשה בשיח
הופיעו הטילים מדי פעם  2014מאז הופעתם בזירה ב . סיפק למורדים הסוריים CIAט מוכוון תיל מיושן שה "טיל טאו הינו טיל נ

  .סרטי ווידאו בהם נראו המורדים תוקפים את כוחות הצבא ומיליציות התומכות בהם
. סרטים על טיל אמריקאי שנורה על טנק רוסי מודרני –אם בכלל  –הסרטון שעלה ביום שישי מיוחד בגלל שיש מעט מאד 

ח וכוחות "כאשר הרוסים החלו להזרים אמל. בתמונה הופעל על ידי כוחות רוסיים או סורים 90Tלא ברור אם ה  ,במקרה הזה
. שכנראה נועדו להגן על השדה, בשדה התעופה בלטקיה 90Tהיו דיווחים סותרים על טנקי  2015לצפון סוריה בספטמבר 

בספטמבר הייתה המשלוח הראשון שלהם  במלחמה  90T הגעת ה. רוסיה סיפקה טנקים מסוגים אחרים לצבא הנשיא אסד  
  .שנמשכת כבר קרוב לחמש שנים

שכוח קטן של " אל מסדר אל ערבי"בערך באותו זמן דווח בחדשות . הטנקים נראו ממזרח ללטקיה ליד חלב 2015בנובמבר 
  . ניתן ליחידה ממוכנת של הצבא הסורי לסייע בהתקפה באזור T 90טנקי 

  .ליד רקה CNNקים צולמה בשבועות האחרונים ב ההתקדמות עם הטנ
אמצעי המיועד לשבש טיל מונחה תיל וטיל מונחה  –" שטורה"מצויד במערכת  90Tה . בסרטון הזה הטיל פוגע בצריח הטנק

אך נראה , הווידאו מציג שצוות הטנק נטש את הטנק. נראה כי במקרה הזה המערכת הזו לא פעלה או הייתה לא תקינה. א"א
  .יל לא חדר את הצריח וכנראה ניתז ממנושהט
  . מצוידים במיגון ראקטיבי המכסה את תובת הטנק וכאשר מופעל הפיצוץ משבש את מעוף הטיל 90Tטנקי 

  . 90Tמיגון ראקטיבי ניתן להציב על מספר טנקים ואינו ייחודי ל 
  .  ים ובטנקים סורייםכנראה מדגם מתקדם יותר ממה שמוצאים בטנקים רוסיים אחר 90T -אבל המיגון ב
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הגדיר חוק חדש את מדיניותה ואת  2016בינואר  26- ב
  יימסטאון'קרן ג -פעולותיה של סין נגד טרור  

א אויב מובהק של האנושות וממשלת סין תתנגד טרור הו"
.  חוזרים מנהיגי סין וטוענים באחרונה, "לכל צורות הטרור

בדצמבר את  27-הקונגרס העממי הלאומי של סין אישר ב
ובכך כונן בסיס משפטי , החוק הסיני החדש נגד טרור

וכן לסמכויות שנמסרו לשירותי הביטחון , לפעולות נגד טרור
טיוטות קודמות של החוק עוררו . זאתלצורך משימה 

ין דרשה גישה לסיסמאות 'מחלוקת בינלאומית לאחר שבייג
ההצפנה של מערכות התקשורת והמידע המשמשות את 

חלקם של גורמים . החברות הסיניות והזרות הפועלות בסין
ממלכתיים בסין בגניבת רכוש אינטלקטואלי עורר חששות כי 

אבטחה כתירוץ לנצל את ין עושה שימוש בטיעוני 'בייג
  . החברות הזרות

הנוסח המאושר של החוק נגד טרור , אף כי סעיף זה רוכך
מכיל מספר סמכויות מפליגות כמו למשל הטלת הגבלות על 

אבל המרכיבים החשובים . טרור כיסוי עיתונאי של ארועי
ביותר של החוק מתייחסים לשינויים ארגוניים בהתנהלות 

  . המודיעין ושירותי הביטחון הסיניים נגד טרור
עוד קובע החוק כי המשטרה רשאית להגביל את  

ובכלל זה למנוע מהם , פעילויותיהם של החשודים בטרור
תחבורה ולנוע ב, להיפגש עם אנשים, לעזוב סביבה מסוימת

למשטרה מותר להשתמש בכלי נשק נגד . ציבורית
טרוריסטים חמושים בעיצומה של התקפה בלא הרשאה 

  . מוקדמת
, טרור במשרד לבטחון הציבורה המאבק נגדראש העומד ב
ציין כי נשקפת סכנה חמורה לסין מצדם של , אן ווישינג

הכוונה  –טרוריסטים ובמיוחד הכוחות במזרח טורקסטן 
ארגוני זכויות אדם במערב . יאנג'איסלמיים בשינגלבדלנים ה

יאנג 'מפקפקים בקיומו של ארגון לוחמני בחבל שינג
ה נגרמה בגלל יומעריכים כי התסיסה בקרב האוכלוסי

נקבע גם כי  .מגבלות שהוטלו על הדת והתרבות האויגורית
הצבא הסיני והמשטרה הסינית רשאים לפעול נגד טרור 

לבנטיים יאשרו זאת וכן גם ל לאחר שהגופים הר"בחו
  .המדינה שבה מדובר

גם החוק נגד , 2014בדומה לחוק נגד ריגול שחוקק בשלהי 
טרור מכיל סעיפים המניחים בסיס חוקי לפעילויות שקרוב 

התקשורת הממלכתית בסין . לוודאי כבר מתרחשות בסין
הצביעה גם על כך שחלק מהנהלים שאוששו רשמית בחוק 

חקרים שבחנו את תחיקת הבטחון החדש נלקחו מתוך מ
מתיר לצבא הסיני החדש החוק . ב ובאירופה"בארה

משקיפים ; במדינות אחרות "מעורבות במבצעים נגד טרור"
סין , לדבריהם .בתחום זה מדיניים מציינים שצפויים קשיים

מבקשת להגן על האינטרסים שלה במדינות אחרות גם 
בהן כלל לא כשאותן פעולות שהיא רוצה להיות מעורבת 

כך שלחה סין את אנשיה ללאוס להשתתף . קשורות לטרור
. במצוד אחר איל סמים ולאנגולה כדי ללכוד כנופיית פושעים

כיוון שאזרחים סינים מצאו את מותם בפיגוע הטרור במרתון 
בפיצוץ שארע במלון בבנגקוק ואחדים אף הוצאו , של בוסטון

ייבת להגן על טוענת סין כי היא ח, להורג על ידי דאעש
  .אזרחיה מחטיפות או גרוע מזה

הסעיפים החשובים ביותר מתייחסים למדיניות חדשה 

  סין נערכת למלחמה בטרור
 

39מס  ןגיליו   2עמוד 

ומערכת מבצעית חדשה המתמקדת ביצירתה ויישומה של 
המערכת תחבר גורמים הלוחמים בטרור . מדיניות נגד טרור

מתוך זרועות השלטון השונות ויתכן שגם מתוך הצבא הסיני 
  . למחצה במסגרת ארגון אוטונומי

- ישמש כמסלקה בין (SCIS)מרכז המודיעין הממלכתי נגד טרור 
ותיאום " עבודת ביון ומידע נגד טרור"אזורית ל- משרדית ובין

מרכז המודיעין יסתייע במרכזי . משאבים המתייחסים לכך
אלא שהחוק אינו קובע , לאומית-טרור ברמה התת- מודיעין נגד

. במדויק מאיזה דרג ממשלתי יש לכונן מרכז מודיעין מקומי
גם דיווחים אנאליטיים והתראה מרכז המודיעין הממלכתי יספק 

  . מפני פעילויות טרור לכוחות הביטחון המקומיים
משפטיים -החוק מציין כל אחד מהמוסדות הפוליטיים

ובנוסף על , המשתתפים בגופים החדשים הפועלים נגד טרור
אלה שנמנו כבר מצויים גם התביעה הכללית של סין ומערכת 

ם לכלול את עשויי" המשרדים הרלבנטים. "בתי המשפט
מחלקות המודיעין הצבאי הראשי במסגרת המטה הכללי של 

. לצד המשטרה ומשרד העבודה בחזית מאוחדת, הצבא הסיני
הרלבנטיות של שני הראשונים ברורה מאליה אך תפקידיהם 
תלויים בשאלה אם המועצה הצבאית המרכזית מתירה את 

   . השתתפותם
מלוא היכולת של מערך המודיעין נגד טרור יוכל להסתייע ב

החוק מסמיך .  המודיעין הסיני ושל מנגנוני הביטחון השונים
גורמים במשרדי הביטחון הציבורי וביטחון הפנים לגייס מקורות 

כונן כוח "וכן " בטח בהמונים("וכן לפתח מערכת קשרים נרחבת 
ניתן להשתמש גם . שיעבירו מידע וידיעות") עבודה מהשורשים

כמו רשתות מחשבים בתנאי שהמידע אמצעי בידוק טכניים 
ניסוחו של . שנאסף משמש אך ורק למשימות לחימה בטרור

קרוב לוודאי כדי שחברות מערביות , החוק נחרץ מאוד בנקודה זו
שימסרו את הצפנים והסיסמאות שלהן לא יחששו שייעשו 

הודגשה יכולתו של המשרד לביטחון . פגיעות לריגול כלכלי
עקוב אחר אנשים באמצעות מסמכי הציבור לאסוף מידע ול

כמו גם הרישום בשם , הזיהוי והנתונים הביומטריים שלהם
החוק מסמיך את . אמיתי לשירותי הטלקומוניקציה והאינטרנט

המשרד לאסוף את הפרטים האלה ולהשתמש בהם כדי להגביל 
המקבילה הקרובה ביותר . את תנועתם של החשודים בטרור

קמתו של משרד מיוחד העוסק למערך הלחימה בטרור היא ה
 ה שלהחוק החדש מגביל את זכות". ענייני כיתות מסוכנות"ב

מחשש לחיקוי  –פרטים לגבי התקפות הטרור  למסורהתקשורת 
שיש בהן ג סצינות יר להצנאסרשתות החברתיות ועל ה –

   .אכזריות
מאוניברסיטת טורונטו כותב ' למשפטים קנט רואץ' הפרופ

דרישתן של  –המגמה הנהוגה בעולם  שהחוק החדש משקף את
ממשלות שחברות האינטרנט יסייעו במעקב ובשיחזור מידע וכי 

. ב וחזרו בהם מדרישות אחרות"הסינים נענו לביקורתה של ארה
בדומה למדינות דמוקרטיות ינסו הסינים להתחקות אחר חילופי 

', מסביר רואץ, החוק הסיני. דברים באינטרנט הקשורים בטרור
אינו מציב , מחיל את כל המגמות החדשות ללוחמה בטרוראינו 

. את הסנקציה של שלילת אזרחות כמקובל באוסטרליה ובצרפת
בחוק החדש של סין יש הרבה מאפיינים "לדעתו , עם זאת

אך כך גם היבטי . מדאיגים שמצדיקים ביקורת ובחינה מעמיקה
 ."החוקים ללוחמה בטרור שחוקקו במדינות דמוקרטיות רבות

  

 

מאת פיטר מאתיס וסוכנויות 
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  מארק לינדמןמאת 
. הוא בן למעלה מעשר שנים (Army Command Post of the Future)למרות שמו פיקוד הצבא לעתיד 

מאז שהוקם הצבא שדרג אותו מספר פעמים וגם את המערכות הדיגיטליות שהצבא שילב במערכות הפיקוד 
היו מחירים סמויים המאיימים על , בעוד שרשרת השיפורים  הוסיפה רבות לתפקוד ה מערכות עצמן. שלו

ללא אמצעי זהירות מתאימים משקל המערכות הדיגיטליות עלול . חכמות האלההתפקוד של טכנולוגיות המתו
מגנטית עלולים -עליית לוחמת הסייבר והלוחמה האלקטרו, בדומה. להפיל את יכולת היחידה לערוך מבצעים

המורכבות המתגברת של מערכות . להנחית ביצועי מערכות דיגיטליות ולהפוך אותן לנקודת חולשה קריטית
ככל שפוחת הזמן שיחידות . ות דורשת להקצות יותר משאבים על חשבון השקעה ביעדים אחריםדיגיטלי

כאשר המערכות האלה  . גוברת התלות של יחידה במערכות דיגיטליות"  לא דיגיטליים"משקיעות באימונים 
  .מורגשת היטב –למערכות דיגיטליות " המשתעבדת" –כושלות הנסיגה ביכולות היחידה 

ככל שהמערכות הדיגיטליות מתקדמות יותר יצטרכו מפקדי הצבא לחשוב ולתחזק את , דוקסכפר, ולכן
הזמינות של טכנולוגיה אינה תחליף לאימון טקטי של . היכולות הבסיסיות שאינן תלויות מערכות דיגיטליות

  . החיילים

  טציהימחיר הדיג

 4דיוויזיה  . 21כוח פרויקט כחלק מ ככוח ניסיוני 4ר "הצבא האמריקאי הסב את דיוויזיה  חי, 1994 - ב
 4הצבא הכריז על דיוויזיה   1999ב , ש הנוכחית"התאמנה על המערכות הדיגיטליות  שקדמו למערכת הפו

באותו זמן המכון לחקר ההתנהגות של הצבא ערך מחקר תחת הכותרת . כדיוויזיה  הדיגיטלית הראשונה שלו
חוקרי המכון הבחינו ". מדו מהדיוויזיה הדיגיטלית הראשונהתובנות ולקחים שנל: 21ניהול שינויי כוח "

הרחיק עד כדי איסור על  4לפחות מפקד אחד בדיוויזיה . שהמעבר למערכות דיגיטליות לא עבר ללא קשיים
. שימוש במפות מודפסות במרכז הפיקוד שלו כדי להכריח את חייליו לשימוש בלעדי במערכת הדיגיטלית

אך ; המכון ציטט מפקדים רבים שחיוו דעה חיובית על המערכות הדיגיטליות 2002ח המסכם במרץ "בדו
הם . מפקדים וחיילים דיגיטליים חייבים להיות לוחמים תחילה: "ח מציג מספר אזהרות נבואיות "עדיין הדו

ציטוט של ". חייבים לשלוט בכל היכולות הבסיסיות של הלחימה לפני שהם נרתמים לאמצעים הדיגיטליים
ש "אנחנו צריכים להיות זהירים  שלא נהפוך את מפעילי מערכות הפו"אומר  4נל טד קוסטיך מדיוויזיה קולו

  ".לטכנאים במקום ללוחמים
מפקד ומטה אינם תלויים יותר . ש הפחיתה ביעילות את ערפל המלחמה"מערכות הפו 2002ח של "מאז הדו

מעקב אחר יחידות ברמת החטיבה ומטה מעבירה ל 21מערכת כוח . בדיווח יחידות כפופות על מיקומם ברדיו
, בעזרת זרימת תמונת המצב. מציגה את סימני היחידות על המסכים בתמונת המצב, כשגרה מיקום יחידות

צבא . ש למכפיל כוח"זה הופך את מערכת הפו, מפקדים בכל הרמות יכולים לתאם ולשלב כוחות ופעולות
בעוד הסביבה הדיגיטלית הופכת להיות . ות ואת הרשתיותב מתחייב להרחיב עוד יותר את המערכ"ארה

  .המפקדים חייבים להתבונן בקפדנות באתגרים הנובעים מתלותם במערכות האלה, מורכבת יותר
הנגישות למידע יוצרת מחויבות לצפות במידע . והיקף המידע הזמין במערכת יכול להרתיע, מידע צריך קהל

". שיתוק על ידי ניתוח"הגדיר כ , ראש המטות המשולבים, גנרל דמפסיוכתוצאה נוצר סיכון ש, ולעבד אותו
במרכז הפיקוד הזרימה של מידע בזמן כמעט אמיתי של מיקום ודיווח יוצר צורך בבקרה רצופה כדי להבטיח 

. היחידה מקצה יותר אמצעים לעקוב אחריו ולנתח אותו למשמעויותיו, כאשר יותר מידע זורם פנימה. מענה
יצירת תמונת מצב , לעיצוב ולקיבוץ מידע, ש נותנות כלים רבי עוצמה להערכה"ערכות הפולמרות שמ

כאשר יותר חיילים נדרשים לעקוב ולנתח מידע . מפורטת ותצוגות לחיתוכי מצב דורשת אנשים מאומנים
כולות אך מערכות דיגיטליות אינן י, היחידה צריכה להשקיע יותר אמצעים לנהל מידע נכנס, ולהזרים אותו

גדוד התקשוב הפך להיות עקב אכילס של "זיהה כי  2002ח מ "הדו. לעשות דבר אם אינן מחוברות כנדרש
תוצאת כשל דיגיטלי . תחזוקת תקשורת רשת דיגיטלית תלויה בלעדית ביכולות תקשוב. מבצעים דיגיטליים

נדרשים לעיתים לעמוד , יםכולל מפקדים בכיר, ש"מפעילי מערכות פו". במהלך מבצעים עלולה להיות חמורה
מהצד ולהמתין לכוח אדם מקצועי שיפתור בעיות תקשורת ויחבר בין כל המערכות הדיגיטליות במוצב 

. חיילים רבים מתייחסים לטכנאי התקשוב כאל הכמרים של מערכת התקשוב של הצבא האמריקאי. הפיקוד
. אי באופן מסתורי גורם למערכת לתפקדאיכשהו לאחר עיסוק בכל מיני חיבורים ולחיצות על לחצנים הטכנ

התחזית של כשל תקשובי מרתיע כל כך שמפקדים עלולים להתפתות לא להזיז את מפקדותיהם ממקום בו 
. ככל שגדלה החתימה של המערכות הדיגיטליות קטנה הניידות של המפקדה. הטכנאים ייצבו את התקשורת

ק עלולה לעיתים להיות "שים אפילו רק להוצאת חפכך הלוגיסטיקה הדיגיטלית והתמיכה התקשובית הנדר
כמו גם עיצוב מחדש של מערכות דיגיטליות לייצוב , כל תזוזה מחייבת הנעת הרבה ציוד מחשוב. מעמסה

כוח התקשוב נתקע בדרכים והמערכת הדיגיטלית למבצעים משותקת עד להגעתם , לעתים. התקשורת
  .ת התלות במיומנות האנשים המפעילים אותםנותר, וכאשר המערכת הדיגיטלית פועלת. לשטח

בתקופת קיצוץ תקציבים . יחידה חייבת לכלול מספיק כוח אדם מאומן, ש תהיינה שמישות"כדי שמערכות פו
לא רק מפעילים , יתרה מכך. מציאת המקורות לאימונים כאלה הוא קשה, וריבוי דרישות למגוון אימונים

 אבל , ל זוטר עשוי לשבת ליד מסך לבקר דוחות ומיקומי אייקוניםמפעי. זוטרים יחסית נדרשים לאימונים
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כאשר מגיע הזמן לקצין מטה מתאם לבחון את תמונת המצב כדי לעדכן את המפקד תוך שימוש במסכי 
המפעיל והקצין , אם תא המטה נשען על מערכות דיגיטליות. הוא לדעת להפעיל את המערכתגם , המערכת

במיוחד , תחלופת האנשים במפקדות, לרוע המזל. הממונה חייבים להיות מומחים בנושא ובשימוש במערכת
 מבטיחה שהרבה מפעילי מערכות דיגיטליות יעזבו את תפקידם בדיוק כאשר הם מגיעים, ברמות הנמוכות

  .לרמת מקצועיות נדרשת
  . עדכון ושאר השבחות מערכת דיגיטלית יוצר אתגרים נוספים, הזרם המהיר של שדרוג

ון מפיצים עדכונים  המקנים יכולות נוספות למערכות קיימות 'נרל דיינמיקס וריית'קבלנים מחוץ לצבא כמו ג
רכת חדשה בתוך מערכת הצבא שילב מע BCS3,כמו במקרה של מערכת התצוגה  ,לעתים. שהן ייצרו

הגרסאות החדשות יכולות גם ליצור מה שנקרא . כל עדכון דורש אימון נוסף למפעילים ולמפקדים. ש"הפו
יוצרי המערכות הדיגיטליות יוצרים תפקודים , כדי להבחין בין גרסה חדשה וקודמתה". כשלים עתידיים"

  .ם מערכת שחיילים מעטים מבינים במלואהלמעשה הם יוצרי, בכל גרסה תפקודי המערכות מתרבים. נוספים
. זרימת פיתוחי גרסאות המערכות הדיגיטליות יוצר גם תלות במספר ספקים כדי ליישם את החידושים

ועד אשר היא מותקנת , מפעילים עלולים להאט את זחילת השדרוגים כאשר מערכת דיגיטלית צריכה עדכון
ה לעדכון חיוני עד לאחר שמערכת הותקנה ואותחלה ומאותחלת מחדש יחידה לעתים לא תדע שהיא זקוק

קבלנים צבאיים מספקים . ואז עלולה לגלות שמערכת לא פועלת או אינה יכולה לתקשר עם מערכות אחרות
ערך אבל יש בעיה אם מפעילים צבאיים חסרים את היכולת להתגבר על תקלות ולתקן את מרבית -שירות רב

  . מעבר לכבות ולהדליק את המתח ולצפות לטוב, קרית שלהםהבעיות הבסיסיות במערכת הנשק העי
הצורך בתקשורת בין מכשירים דיגיטליים והדגש המתגבר על שילוביות , ש"גידול מורכבות מערכות הפו

הצורך בקבלנים האלה הוריד בגמישות , ותאימות בין שירותים שונים יצר ציפייה מתמדת אצל קבלנים
  . ובניידות המפקדות

חיבור , יחידות נאבקות יותר מדי בהקמה. עולה בתנאי נפילת מערכת בדרך כל לנדחה לאחר מעשהאימון בפ
והפעלת המערכת הדיגיטלית האחרונה עד שנותר זמן מועט להתאמן כיצד לפעול כאשר המערכות האלה 

אשר חלק המגמה ביחידות היא להתמקד באימונים דיגיטליים על חשבון המיומנות האנאלוגית כ. אינן זמינות
איזון אימון דיגיטלי עם אימוני שדה : "ציין 2002ח מ "הדו. ש  נעלמות"מהמיומנויות של הפעלת מערכת הפו

מאחר ויכולות ניהול מידע מתנדפות מהר יותר מיכולות . ואימונים טקטיים הוא אתגר בדיוויזיה הדיגיטלית
  ".םיחידות חייבות להקדיש זמן רב יותר לאימונים דיגיטליי, אחרות

, ניהול- ש מספקת תמונת מצב מהירה היוצרת הזדמנות מפתה למפקדה הממונה לפעול במיקרו"מערכת הפו
אריזת מידע לתוך אייקון יחיד יוצר תצוגתיות ". פיחות האמון בדרג הנמוך של הכוחות" מה שגנרל דמפסי ציין 

מספר מחקרים אפילו . שלוט בואם מפקד יכול לראות משהו על המסך זה הופך לפיתוי ל. עם המלצה לעיבוד
ההופך להיות כל כך צמוד למה שנראה במסך עד שהוא מחמיץ את , "מבט טורף"פיתחו למפקד כזה שם 

אינו עושה את , מפקד בכיר מרבה לעסוק בפרטי מבצעים של הרמה הנמוכה. התמונה הטקטית היותר גדולה
ניהול גם משפיעות -גיטליות מזמינות מיקרומערכות די.  עבודתו ואינו מאפשר  לפקודיו לעשות את שלהם

פריחת הפקודות , ללא הגבלה. רשתות דיגיטליות מאפשרות הפצה קלה של פקודות מקוטעות, בכיוון אחר
ניהול וחיסול היוזמה כמו - המקוטעות מפציצה את המפקדות הכפופות ועלולה להוביל לאותו סוג של מיקרו

  . שתיארנו למעלה
  התקדמות לעתיד

ב בדגש על שילוב ומבצעים בינלאומיים ידרוש בהכרח שילוב כל הזרועות "הנוכחי של צבא ארההנתיב 
בעתיד הנראה לעין הארכיטקטורה הדיגיטלית תהפוך ליותר . ובעלות הברית עם מערכותיהם הדיגיטליות

חיילים וכלי רכב בכל השירותים וכשירות , מפקדות –ב מנסה לחבר באופן דיגיטלי "מורכבת כאשר צבא ארה
לנוכח קיצוץ , כיום. בכוח אדם ובאימונים, כל צעד קרוב יותר ליעד הזה מערב השקעות בכסף. חוצה מדינות

גנרל סוזן . חלק ממפקדי הצבא מקדמים מערכות דיגיטליות כאמצעי לחיסכון בכוח אדם ובאימונים, תקציבי
אני משוכנעת שככל שנתקדם ואם ננהל את "  2013ב הודיעה ביוני "צבא ארהקצינת המידע של , לורנס

כאשר ". ובעלי יכולת טובה יותר, מאומנים טוב יותר, פיתוח הרשת נכון זה יאפשר לנו להיות קטנים יותר
  . שומעים טיעונים כאלה חשוב לזכור שמערכות דיגיטליות ורשתיות הם אמצעי ולא מטרה בפני עצמה

חשיבה כזו מסוכנת כמו להתייחס . אינו יכול לבסס את כל תקוותיו על מערכות דיגיטליות ב"צבא ארה
ב בצדק משקיע ביצירת לוחמי סייבר להגנה ולהדיפת "צבא ארה. ינו לאומי'לרשתות הדיגיטליות כמו אל קו מג
שימוש במערכות הגנת העליונות בדיגיטלית שהשגנו צועדת יד ביד עם  ה. התקפות על מערכותיו הדיגיטליות

ב חייב "צבא ארה. אינו מספיק, אך המאמץ להשיח את המערכות הדיגיטליות שלנו והגברת ההכנה. האלה
  .במקרה או בכוונה לא תתפקדנה, לאמן לקראת האפשרות שהמערכות הדיגיטליות

 העיקרון של ביזור מקנה תצפית מועילה באמצעותה מפקדים יכולים לבחון את דרישותיהם הנוכחיות
התורה הנוכחית של פיקוד היבשה המשולב ושל תורת הפיקוד . והעתידיות של מערכות דיגיטליות מורכבות

  . מוכוון המשימה אישרו מחדש את המשמעות של ביזור והתרחבות היישומים שלו
   – המוח או ההנהלה –הוא תלוי יותר במרכזו , ככל שהארגון יותר מרושת. יש ניגוד מובנה בין רשתיות וביזור
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ב במקורו צמח לתכנית הרשתיות על מנת ליישם שליטה מנקודה "חשוב לזכור שצבא ארה.  של הרשת
  . לנקודה בין מפקד וכפוף

פועלים . מבצעים דיגיטליים, יוזמה נשלטת היא המפתח למבצעים לא דיגיטליים בכוח צבאי הפועל ברשתיות
  יש צורך לחזור לבסיס . בסביבה מאיימת כאשר מרבית המערכות הדיגיטליות עלולות להיפגע במהלך קרב

  
. שיאפשר יחידות להמשיך ולהילחם ביעילות בהעדר מערכות דיגיטליות והנחיות דיגיטליות ממפקדות ממונות

יחידתו יכולים להמשיך כל מפקד צריך להיות מסוגל לשחרר את המושכות הדיגיטליות ולהיות בטוח שהוא ו
מפקדים זוטרים ומטות צריכים להיות מסוגלים לחזות בעיות המובנות במערכת הדיגיטלית ועלולות . לתפקד

  . להביא לכישלונה ולדעת כיצד לפעול בלעדיה
  סיכום

ב ותלותיות "אמנם המסמך הזה אינו מתכוון ואינו יכול לסנגר על נטישת המערכת הדיגיטלית של צבא ארה
לפני פרישתו גנרל רוברט .ב במערכות דיגיטליות נעוצה חזק במוחותיהם של מפקדי הצבא ביום"צבא ארה

היא ? ת הטכנולוגיה הזומדוע אנחנו רוצים את חתיכ: "נתן למערכת הדיגיטלית אולטימטום, מפקד טרדוק, קון
הצבא , כיום". אנחנו צריכים את הכוח להתקדם הלאה, אינה משנה משמעותית את יעילות האימונים שלנו

מתכון לחזק את דרישות האימונים הדיגיטליים במגמה להשיג התפרסות של הרשתיות שתכלול חיילים וכלי 
ניהול מוצלח של יחידותיהם , יגיטליותמפקדים בכל הרמות חייבים להבין את תלותם במערכות ד. רכב

ולקדם יוזמה מבוזרת לתמיכה ולהגדרה ברורה ומובנת לכל של המטרות , לשימוש במערכות האלה
לא , חיילים. חיילים חייבים להיות בעלי ידע טקטי המסביר כל מה שמוצג במסכים, ולבסוף. הטקטיות

    הם מה שינצח בסכסוכים , המערכת הדיגיטלית
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