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* השפעתה של מהפיכת המידע על מלחמה ולחימה 

ההתפתחות בעידן המידע והטכנולוגיה, חוללה שינוי בעוצמת הפעולה ב"אפיקים" מסורתיים 

הִקרבה  )מבחינת  מרחוק  ואמצעים  מערכות  להפעיל  היכולת  הפעולה.  בסביבת  גם  כמו 

לבני אדם(, לצד התפתחות המידע כגורם מרכזי לשליטה בפעולות וכגורם חברתי ותרבותי 

טכנולוגיות,  למערכות  ומכוונת  מיידית  נרחבת,  )השפעה(  תהודה  יכולות  יצרו  משפיע, 

למוקדי  להגיע  יכולת  ועניין,  עיסוק  תחום  מכל  לארגונים  הקנתה  זו  וחברתיות;  כלכליות 

ובמערכות  והציבוריים,  הפרטיים  החיים  במערכות  האוכלוסייה  כלל  על  ולהשפיע  השפעה 

הכלכלה והביטחון. 

חדשה,  עניינינו(  לצורך  )לחימה  פעולה  סביבת  נוצרה  כך 

הפועלת בנוסף ובמקביל לסביבות שדה הקרב הצבאי "הנקי". 

המלחמה כבר אינה קניינו הבלעדי של הצבא ואינה מבודדת 

יהיה  ובעתיד   – פיזי. גם שדה הקרב הפיזי ספוג  בשדה קרב 

רווי – סביבות לחימה חדשות, מבוססות מידע.
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של  זהותה  על  או  גשמיים  נכסים  על  במאבק  מצטמצמות  אינן  כזאת  מלחמה  של  מטרותיה 

מדינה, הן מתפשטות לתחומים חברתיים כמו כפיית דת, כפיית תרבות, כפיית אידיאולוגיה – 

יהיה הנימוק אשר יהיה, ואין בזה משום חידוש. 

נוצר מצב שבו המרחק בין מעשה הלחימה, לבין השגת מטרות המלחמה, הולך וגדל. הלחימה 

אינה דרושה עוד בהכרח לצורך הכרעה, אלא בעיקר ליצירת מצב נוח למדינאים, מצב שבו יוכלו 

להמשיך את המלחמה עד אשר יושגו מטרותיה באמצעים אחרים. ראו את צבא מצרים ב-1973 

או את צבא ארה"ב במלחמות עיראק 2003-1991 ולאחריהן.

בתנופה  שהתקדמה  והטכנולוגיה,  המידע  מהפכת  עם  בהדרגה  התעצמה  הזאת  ההתפתחות 

ובין  מדינות  בתוך  הכוחות  מאזן  את  ושינתה  העשרים,  המאה  של  האחרונים  בעשורים  גוברת 

ניכרו בכל  ישנים שינו את מעמדם; סממני הכפר הגלובלי  וכוחות  כוחות חדשים עלו  מדינות. 

תחום, בפוליטיקה, בכלכלה, בחברה, בתרבות, בתקשורת וגם בתחום הצבאי.

ובהתפתחותה,  ביותר בחברה האנושית  ותפיסת המלחמה, הם מהתחומים השמרניים  הצבא 

נסוגים  הם  ובמהלכה;  מלחמה  לקראת  הלב  תשומת  למוקד  ועוברים  מואצים  מתפרצים,  הם 

לאחור בתקופות הביניים שבין מלחמות.

מבט מעל

ספרים  נכתבו  כך  על   – מלחמה  מהי  ההגדרה  דרך  היא  הדבר  את  לבחון  אחת  מוצא  נקודת 

רבים לאין ספור, וההגדרות עשויות להיות כמותיות )היקף הצבאות, הנזק, הנפגעים וכדומה( או 

עקרוניות – היעדים )מדיניים, צבאיים, לאומיים וכדומה(. 

כיום,  שיצרה.  הכמותי  וההרס  הקטלניות  מידת  פי  על  נבחנה  וגם  הוגדרה  המלחמה  בעבר, 

הגבולות החדים הטשטשו, חלק ניכר מיעדי המלחמה ה"אופייניים", מושגים על ידי איום בשימוש 

הכלים  אבל  בעבר,  גם  היה  כך  בזה.  זה  מתערבבים  והם  קטלני  שאינו  בכוח  שימוש  או  בכוח 
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והסביבה השתנו מאוד, ולקראת עידן המידע הם הולכים ומשתנים עוד יותר. 

השלכות הטשטוש הבלתי נמנע הזה מופיעות ברמה התיאורטית של הדיון האין-סופי "מלחמה 

מהי", וגם ברמה המעשית של ארגון, תפעול וניהול מערכות ומבצעים. ההבחנה אינה דיכוטומית 

ביטלה את השימוש  לא  הגורמים המשפיעים הלא קטלניים למרחב המלחמה  – חדירתם של 

סביבת  החלה  האלה  ה"תוספות"  עם  ויחד  ועוצמות",  "כלים  ללחימה  הוסיפה  אלא  באלימות, 

הלחימה להשתנות. 

המלחמה נותרה כ"כפיית רצון על אויב תוך שימוש באלימות", אבל, לאלימות נוספו מרכיבים 

רבים והאויב שינה צורה ותפקוד. היחס בין קטלני ללא-קטלני השתנה, והמשמעות היא שבהיות 

הקטלני דומיננטי, גזרת הפעולה תחומה ומצומצמת למרחב הקטלני – וכאשר הלא-קטלני הופך 

לדומיננטי, גזרת הפעולה מעמיקה ומתרחבת לתחומים מדיניים, חברתיים וכלכליים המשולבים 

בלחימה; המרכיב הקטלני הופך להיות רק מרכיב מסוים בתוכה, וערכו היחסי הולך ופוחת.

השנים  בעשרים  במלחמה  ו"הצבאיים"  "האזרחיים"  המרכיבים  בין  ביחס  בכך  להבחין  ניתן 

האחרונות. אם בעבר המרכיב ה"צבאי" נטל כ-80 אחוזים מנטל המלחמה והמרכיב ה"אזרחי" 

השלים את המלאכה, )ראה מלחמות העולם, ראה מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים 

התנאים  את  יוצר  ובעיקר  מהמלחמה  אחוזים  בכ-40  נושא  "הצבאי"  המרכיב  כיום,  בגזרתנו( 

את  ולהשיג  אותה  להשלים  כדי  שנותרה  הארוכה  בדרך  לצעוד  "האזרחי"  למרכיב  שיאפשרו 

מטרותיה. 

ניתן לבחון זאת דרך המבט על משך המלחמה מתחילתה ועד סיומה בהשגת יעדיה – הלחימה 

להכרעה קצרה יחסית, עושה שימוש באמצעים קטלניים, במאמץ פיזי גיאוגרפי מרוכז ובריכוז 

כוחות רב יחסית; הלחימה לצורך השלמות והשגת היעדים ארוכה, מבוזרת ומתמשכת, משלבת 

גורמים "אזרחיים" ומפעילה אמצעים בבררנות. שניהם יחדיו משלימים את המלחמה – היחסיות 

ביניהם השתנתה והצבא עדיין האחראי המרכזי לביצוע.

עליית ערכו של המרכיב שאינו-קטלני משנה סדרי עולם: לא עוד מסגרת היררכית אחת, הפועלת 

תחת מפקד אחד, ויכולה להשיג בכוחות עצמה את החלק הארי של הכרעת מלחמה – אין "קווים 

ישרים" בין מצבי סיום ומרכזי כובד, הכול בתנועה ובלחימה רציפה בין מרכזי העוצמה ומוקדיה 

המשתנים ללא הרף: למאמץ קטלני יש תיחום וקצה, למאמץ לא-קטלני יש רק מצבי ביניים.

* פרק מתוך הספר עידן המידע וצופני העתיד כרך א' - גדעון אבידור
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בעיה ושמה ג'ון בולטון
היועץ לביטחון לאומי הולך ונעשה מסוכן יותר... ובמיוחד לאידיאלים של הנשיא

מאת: דגלאס מקגרגור

ארה"ב, שנודעה כשוטר העולמי, חזרה לתפקידה זה, במידה רבה הודות לג'ון בולטון. הפעם

מדובר באזור הקאריבי ובמפרץ הפרסי, בכעין הדמיה של נחישות.

 לדידו של בולטון, יועצו של הנשיא טראמפ לביטחון לאומי, ונצואלה היא מטרה מושכת במיוחד.

מבצע ונצואלה,  את  להנהיג  וושינגטון  ידי  על  שנבחר  הדמוקרטי,  הסוציאליסט  גואיידו,   חואן 

ואת אנשיו אותו  ודורש התערבות צבאית אמריקאית שתעלה  בולטון  נאמנה את תכתיביו של 

לשלטון.

כ-2000 גם  וכן  ונצואלה מאכסנת כמה מאות מחיילי הכוחות המיוחדים הרוסיים,   ומדוע לא? 

עד 3000 חיילים קובנים. כתישתם של כוחות הצבא הוונצואלי, המעוררים רחמים, תהיה תרגיל

נוסף בהלקאתם של כלבי-ים במודל עיראקי או אפגני.

 ייתכן שוונצואלה תהיה המקום האחרון על פני כדור הארץ, שבו יכול כוח המשימה של נושאת

איזשהו נגד  נעשו  אילו  אמפיבית.  לתקיפה  בתמיכה  מהחוף  הרחק  לא  בשקט  לעגון   מטוסים, 

של במטחים  הים,  בלב  הרחק  במהירות,  מסתיימות  היו  האלה  הפעולות  יכולות,  בעל   יריב 

 טילים מונחים או בתקיפות של צוללות, אבל ונצואלה היא עירום ועריה למול העוצמה הצבאית

האמריקאית. במקרה הטוב ביותר, הפוטנציאל של ונצואלה יספיק למלחמת אזרחים בעצימות

נמוכה שתושק מפנים הארץ, על פי המודל האפגני.

 רוסיה אמנם תוכל לבצע הסלמה אופקית, כך שהכוחות הרוסיים יוכלו לחולל תקרית באגן הים

 הבאלטי, במיוחד באסטוניה, שבה מתגוררים רוסים רבים, באופן חוקי. באוקראינה, כוחות אוויר

וקרקע של רוסיה יכולים לנוע לפתע ולהשתלט על אודסה ולכונן נוכחות צבאית רוסית על גבולה

של רומניה. אחרי הכל, הרי פוטין משחק שחמט, לא דמקה. אבל לכל זה אין סבירות, נכון?

 לפי הדיווחים, כלכלתה של איראן נמצאת על סף קריסה. איראן נתונה בשפל עמוק והאינפלציה

 הגיעה לכ-40 אחוז, אבל היא עדיין מהווה איום לשכניה, איום מסוכן דיו כדי לעורר את הצורך

ב"לחץ מרבי", בלשונו של בולטון, "כדי לדכא את רעבונה של איראן למלחמה". כוח המשימה

של נושאת המטוסים אברהם לינקולן וכן כוח משימה אווירי.

 ומדוע לא, בעצם? יכולות ההגנה של איראן מצומצמות, אף על פי שדי בהן כדי להטביע כמה

מה לה  שאין  למסקנה  להגיע  טהרן  עלולה  בה,  יתגרו  אם  מטוסים.  בנושאת  ולפגוע  ספינות 
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להפסיד – אלא שיכולותיה של איראן אינן הגורם שמעורר את דאגתם של אנשי התכנון בצבא 

ארה"ב.

ככל הנראה רוסיה לא תשלים עם התערבות צבאית אמריקאית נגד איראן. כוחות ארה"ב כבר 

יושבים ממילא בגבולותיה של רוסיה, ומשייטים דרך קבע סמוך לרוסיה בים הבאלטי, בים השחור 

ובצפון האוקינוס השקט.

בחלל  הנמצאים  מוסקבה  של  נכסים  אותם  בחול.  פוטין  שסימן  הקו  היה  שאיראן  מאוד  ייתכן 

יחלקו מודיעין עם טהרן. כוחות הקרקע, האוויר והחלל של רוסיה יתקדמו במהירות לצפונה של 

איראן. צוללות רוסיות יצוצו בתוך זמן קצר באוקינוס ההודי ובים התיכון. 

גם בייג'ינג לא תהיה מוכנה, ככל הנראה, לשבת בחיבוק ידיים, לנוכח תלותה בחלקה של איראן 

הלא  המטוסים  זאת.  עשתה  כבר  היא  הסינית.  אחת"  דרך  אחת,  חגורה  "יוזמת  של  בפיתוחה 

מאויישים שהועברו לשליטה איראנית, לא מצאו את דרכם לידיים איראניות בלעדי העזרה של 

סין. 

כמה מרתק יהיה לשבת בחדר הסגלגל בבית הלבן, בעוד בולטון מסביר את ההתפתחויות הלא 

צפויות הללו באוזניו של הנשיא טראמפ, שכלל לא מתמצא בעניינים האלה? יועצים בכירים כמו 

בולטון שדוחקים בנשיאים ליזום פעולה צבאית תמיד מביעים ביטחונם כי היריב, ובמיוחד יריב 

חלש, ייסוג, ולכל היותר יתנגד חלושות. 

הצורך  לא   – צבאי  כוח  להפעיל  היכולת  וב-2003.   2001 ב-1965,  הזה  הסרט  את  כבר  ראינו 

יועצים  רק  המערב,  של  בהיסטוריה  נשיאים.  על  קסם  מהלך   – כן  לעשות  הממשי  האסטרטגי 

ספורים זכו בפרסום על כך שדחקו במלכיהם לצאת למלחמה, אך אחד מהם התבלט – היה זה 

דון גספאר דה גוזמן, הדוכס-רוזן של אוליבארס – יועצו הראשי של מלך ספרד פיליפ הרביעי. 

בדומה למלכו, בשנת 1621 היה אוליבארס קתולי אדוק שהיה נחוש להחזיר לספרד בכל מחיר 

והפוליטית  הצבאית  ההגמוניה  את 

הבלתי מעורערת שהיתה לה קודם לכן. 

בהתחשב בכך ש-40 אחוזים מההכנסה 

הלאומית של ספרד הועברה כדי לשלם 

את חובה הלאומי העצום של המדינה, 

המחיר לא היה עניין של מה בכך. 

אוליבארס,  בעיני  נחשב  לא  זה  אך 

וכבתה  שהתלקחה  מלחמה  ניהל  הוא 
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חליפות נגד בריטניה, הולנד והמדינות הגרמניות הפרוטסטנטיות בצפונה של גרמניה, במשך 

כ-20 שנים. בראותו כיצד ספרד מפזרת ומחסלת את כוחה הצבאי והכלכלי ביבשת אמריקה 

וגם באירופה, החליט שר שאפתן אחר שישב בפאריס, ושמו רישלייה, בשנת 1631 כי הגיעה שעת 

הכושר של צרפת לעשות יד אחת עם שבדיה, הולנד וסאבויה נגד ספרד הנושאת חובות עצומים 

וכן צבאה והצי שלה שהיו מותשים.

ספרד נמצאה לפתע במלחמה דו-חזיתית שלא הייתה מסוגלת לנצח בה בקלות, אף לא לממנה. 

יתרה מזו, תיאבונו של אוליברס למלחמה העלה את המסים ועורר התקוממויות נגד המלוכה 

הספרדית בקטלוניה ובפורטוגל. משמעות התחייבויותיה הצבאיות של ספרד מעבר לים הייתה 

שהמלך פיליפ לא היה מסוגל למנוע את עצמאותה של פורטוגל. ספרד נמצאה במשבר קיומי. 

המלך פיליפ הדיח את אוליברס, אבל הפור כבר הופל. בתוך עשור היה ברור שספרד חייבת 

כבר  אוליברס  כיום  כליל.  תתמוטט   – ולא  לצרפת,  והכלכלית  הצבאית  שליטתה  את  להעביר 

ידוע לשמצה בהיסטוריה האירופית משום שהניח את ספרד  פיליפ הרביעי  נשכח אבל המלך 

במצב של אפיסת כוחות פיננסית, פוליטית וצבאית, שספרד מעולם לא הצליחה להתגבר עליה. 

אם אחד מהימוריו הצבאיים העכשוויים של ג'ון בולטון יגרום לעימות עם הברית שבין הרוסים, 

ולא   – טראמפ  דונלד  הנשיא  רישלייה,  של  הדגם  פי  על  התורכים,  ואפילו  הסינים,  האיראנים, 

ג'ון בולטון – יהיה זה שיושלך מכל המדרגות. ג'ון בולטון ימשוך בכתפיו בדיוק כפי שהגיב לאחר 

הכישלון בעיראק, ויאמר "ובכל זאת, ההתערבות הייתה הצעד הנכון". הוא פשוט יחזור למשרתו 

ממכוני  לאחד  או  הדמוקרטיה  להגנת  בקרן  או  אינסטיטוט"  אנטרפרייז  ב"אמריקן  הקודמת 

המחקר הניאו-שמרניים הידידותיים המרובים. 

ולחשוב. האם הוא מעוניין שיזכרו אותו  יכול לעשות זאת. הוא חייב לעצור  דונלד טראמפ לא 

כפי שזוכרים את הנשיא אייזנהאור, כמי שטיפח את השלום, השגשוג והעוצמה? או שמא יעדיף 

שיזכרו אותו כשנזכרים בג'ורג' בוש הבן? הוא היה הנשיא "שייצא את המוות והאלימות לארבע 

קצות תבל" )בלשונו של בוב וודוורד( והתוצאות הנוראות ניכרו בארה"ב ובכלכלתה.

הבחירה ברורה. 

ד"ר דגלס מקגרגור הוא קולונל )בדימוס( בצבא היבשה האמריקאי ומחברם של חמישה ספרים.

/https://spectator.us/john-bolton-problem

מפקדים למען ביטחון ארה״ב
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מפקדים למען ביטחון ארה״ב

הערה: המכתב הבא אורגן על ידי "המכללה האמריקאית של מנהיגי ביטחון לאומי", קונסורציום 
שחבריו הם אדמירלים, גנראלים, שגרירים ואישי ממשל בכירים בדימוס, כולם מחוייבים לחיזוק 
על  השפעה  יותר,  למושכל  הציבורי  הוויכוח  של  הפיכתו  ידי  על  ארה"ב  של  הלאומי  ביטחונה 

מקבלי החלטות וחינוך הציבור.

כבוד הנשיא,

אנו כותבים לך כדי להביע את דאגתנו העמוקה לנוכח ההסלמה המתרחשת עתה מול איראן 

במפרץ הערבי. העוינות ההדדית בין ארה"ב ואיראן, ההצבה המואצת של כוח ובו נושאת מטוסים 

וכוח פעולה strike group לצד מפציצי B-25 באזור וכן הדיווחים על הכנותיהם של האיראנים 

האפשרות  על  ומצביעים  ביותר  מטרידים  ארה"ב  של  ודיפלומטיים  צבאיים  מתקנים  לתקוף 

לעימות קטלני. מלחמה עם איראן, בין שתתחולל מתוך בחירה או חישוב שגוי, תעורר תהודה 

שמחירו  נוסף  צבאי  לעימות  ארה"ב  את  ותגרור  יציב,  אינו  שממילא  התיכון  במזרח  דרמטית 

הכספי, האנושי והגיאופוליטי גבוה ביותר. 

בצבא  נרחבות  קריירות  שמאחורינו  ומכיוון  הלאומי,  הביטחון  בתחום  המקצועי  נסיוננו  לנוכח 

מכלל  לצאת  סכסוכים  עלולים  מהירות  באיזו  עינינו  במו  ראינו  הדיפלומטי,  ובשירות  ארה"ב 

שליטה. חוסר בתקשורת ישירה בין ארה"ב לבין מנהיגיה הפוליטיים והצבאיים של איראן בתקופה 

המצטיינת בריטוריקה מפליגה, רק מעצים את האפשרות שחישוב שגוי יגרור עימות צבאי בלתי 

נוקטת פעולות שנראות לאחרת  וכל אחת מהן  זו  זו אל  אינן מדברות  וטהראן  וושינגטון  מכוון. 

פרובוקטיביות ומסוכנות במקרה הטוב, ותחילתה של פעולה כוחנית במקרה הרע.

התעודדנו למשמע הדיווח על רצונך להימנע ממלחמה עם איראן, והעדפתם של כלים אחרים, 

התמיכה  בצמצום  הועילו  אמנם  איראן  נגד  הכלכליים  העיצומים  הגיונית.  דיפלומטיה  בהם 

הכספית בחיזבאללה בלבנון, אך הם, כמו גם האיומים הצבאיים נגד איראן, לא הועילו לשינוי 

והקיצוניים  לוודאי שחיזקו את הערכתם של הגורמים הנוקשים  וקרוב  התנהגותו של המשטר, 

בטהראן כי התפשרות עם ארה"ב היא בלתי אפשרית. 

יש בידך עוצמה בלתי מבוטלת כדי לצמצם מייד את הרמה  והמפקד העליון,  בהיותך הנשיא 

ההנהגה  עם  בשיתוף  ההסלמה  לשיכוך  אמצעים  לכונן  יש  באזור.  המתיחות  של  המסוכנת 

האיראנית ובכירים בממשלתה, כהקדמה לגישושים דיפלומטיים בעניינים שיש בהם עניין לשני 
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הצדדים. ההגנה על האינטרסים הלאומיים של ארה"ב במזה"ת וביטחונן של ידידותינו ובעלות 

בריתנו מחייבים מדינאות שקולה ומחושבת ודיפלומטיה תוקפנית תחת עימות מזוין שאינו חיוני. 

בברכה,

 

Sincerely,

Rear Adm. Sandy Adams, U.S. Navy (ret.) 
Brig. Gen. Clara Adams-Ender, U.S. Army (ret.) 
Brig. Gen. Ricardo Aponte, U.S. Air Force (ret.) 
Vice Adm. Donald Arthur, U.S. Navy (ret.) 
Maj. Gen. Donna Barbisch, U.S. Army (ret.)  
Brig. Gen. Roosevelt Barfield, U.S. Army (ret.) 
Brig. Gen. Donald C. Bulduc, U.S. Army (ret.) 
Brig. Gen. Stephen A. Cheney, U.S. Marine Corps (ret.) 
Brig. Gen. Julia Cleckley, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Herman J. Cohen (ret.) 
Rear Adm. Christopher Cole, U.S. Navy (ret.) 
Maj. Gen. Peter Cooke, U.S. Army (ret.) 
Vice Adm. Dirk Debbink, U.S. Navy (ret.) 
Brig. Gen. James H. Doty Jr, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. Paul Eaton, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. Mari K Eder, U.S. Army (ret.) 
Brig. Gen. Robert J. Felderma U.S. Army (ret.) 
Vice Adm. Michael Franken, U.S. Navy (ret.) 
Lt. Gen. Walter Gaskin, U.S. Marine Corps (ret.) 
Brig. Gen. Robert A. Glacel, U.S. Army (ret.) 
Rear Adm. Stephen Glass, JAGC, U.S. Navy (ret.) 
Vice Adm. Kevin P. Green, U.S. Navy (ret.) 
Maj. Gen. Richard S. Haddad, U.S. Air Force (ret.) 
Maj. Gen. Irv Halter, U.S. Air Force (ret.) 
Rear Adm. Jan Hamby. U.S. Navy (ret.) 
Maj. Gen. Bob Harding, U.S. Army (ret.) 
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Rear Adm. Charles Harr, MD, U.S. Navy (ret.) 
Rear Adm. Len Hering, U.S. Navy (ret.) 
Brig. Gen. Donald D. Harvel, U.S. Air Force (ret.) 
Major General Sanford E. Holman, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Richard Holwill, (ret.) 
Ambassador Vicki Huddleston, (ret.) 
Ambassador Cameron Hume, (ret.) 
Brig. Gen. David R. Irvine, U.S. Army (ret.) 
Lt. Gen. Arlen D. Jameson, U.S. Air Force (ret.) 
Ambassador Dennis Jett, (ret.) 
Brig. Gen. John H. Johns, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Patrick Kennedy, (ret.) 
Lt. Gen. Claudia Kennedy, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Jimmy Kolker, (ret.) 
Maj. Gen. Dennis Laich, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. Steven J. Lepper, U.S. Air Force (ret.) 
Brig. Gen. Phil Leventis, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. Donald Loranger, U.S. Air Force (ret.) 
Maj. Gen. Randy Manner, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Edward Marks, (ret.) 
Maj. Gen. Frederick H. Martin, U.S. Air Force (ret.) 
Brig. Gen. Carlos E. Martinez, U.S. Air Force (ret.) 
Mr. J. R. McBrien, Senior Executive Service, Treasury (ret.) 
Lt. Gen. John W. Morgan III, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. David Morris, U.S. Army (ret.) 
Adm. John Nathman, U.S. Navy (ret.) 
Brig. Gen. J. Scott O’Meara, U.S. Marine Corps (ret.) 
Rear Adm. David Oliver, U.S. Navy (ret.) 
Maj. Gen. Eric T. Olson, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Richard G. Olson, (ret.) 
Lt. Gen. Charles P. Otstott, U.S. Army (ret.) 
Rear Adm. Glenn Phillips, U.S. Navy (ret.) 
Maj. Gen. Jeffrey Phillips, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. John Phillips, U.S. Air Force (ret.) 
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Maj. Gen. Gale Pollock, U.S. Army (ret.) 
Ambassador Charles Ray, (ret.) 
Brig. Gen. Ronald Rokosz, U.S. Army (ret.) 
Brig. Gen. John M. Schuster, U.S. Army (ret.) 
Rear Adm. Joe Sestak, U.S. Navy (ret.) 
Brig. Gen. Paul Smith, U.S. Army (ret.) 
Rear Adm. Michael E. Smith, U.S. Navy (ret.) 
Brig. Gen. Francis X. Taylor, U.S. Air Force (ret.) 
Maj. Gen. F. Andrew Turley, U.S. Air Force (ret.) 
Ambassador Edward Walker, (ret.) 
Brig. Gen. George Walls, U.S. Marine Corps (ret.) 
Brig. Gen. John Watkins, U.S. Army (ret.) 
Lt. Gen. Willie Williams, U.S. Marine Corps (ret.) 
Brig. Gen. Dan Woodward, U.S. Air Force (ret.) 
Brig. Gen. Stephen N. Xenakis, U.S. Army (ret.) 
Maj. Gen. David T. Zabecki, U.S. Army (ret.)
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האם תוכל ארה"ב להביס את הצי האיראני?
תרגיל זה מוכיח שהמלחמה לא תהיה קלה

מאת: טום אוקונור

טוב במיוחד במה  אין לה שם  ביותר בעולם, אבל  ארה"ב נחשבת למעצמה הצבאית החזקה 

שקשור ללחימה אסימטרית. בין משחקי המלחמה הנחשבים כיום למבישים, ואשר התנהלו לפני 

17 שנים בקירוב, הייתה תחרות ימית נגד טקטיקות הדומות לאלה של איראן ויהיו ככל הנראה 

קטלניות ביותר לגבי הצי.

גל חדש של מתיחות בין האויבות הוותיקות, וושינגטון וטהראן, התפרץ כתוצאה מדיווחים שלא 

הוכחו לפיהם איראן עוקבת אחר פעילות של טילים חדישים באזור, בדיוק כפי שהתכוננה לציין 

ידי כך שנסוגה מחלק  2015, על  את הסתלקותה החדצדדית של ארה"ב מעסקת הגרעין של 

שהציגו  לוויין  צילומי  נמנו  לכאורה,  איומים  אותם  בין  ההיסטורי.  להסכם  שלה  מהמחויבויות 

לכאורה כלי שיט מסורתיים קטנים המכונים dhows כשמתקינים עליהם טילי שיוט. 

שגריר איראן באו"ם, מאג'יד טאחט ראבאנשי, התייחס בביטול להערכות האלה, ואמר לחדשות 

CBS "אנחנו לא יורים טילים מתוך סירות קטנות." הוא דחה "מודיעין מזויף" כזה ולדבריו אלה 

מאמצים המכוונים להעלות את התואנה לרמה של עימות – בדומה לטענות הכוזבות שהובילו 

לפלישה לעיראק ב-2003.

והצי של משמרות המהפכה, כוח העלית  שני הכוחות הימיים של איראן – הצי הקונבנציונאלי 

שלה – מחזיקים בכוח משימה של ספינות תקיפה מהירות, מצוידות בטילים, ואיראן טוענת כי צי 

זה מסוגל להטביע אפילו את המתקדמות ביותר מבין ספינות הקרב של ארה"ב, אם כי נשמעו 

גם קולות שהתייחסו בביטול ליכולותיהם של כלי שיט כאלה.

ב-2002 נערכה הדמיה מעורבת של מחשב ואש חיה, "צוות אדום" חמוש בספינות ואסטרטגיות 

בהצלחה  ארה"ב  את  שייצג  כחול"  "צוות  הביס  בעבר,  הפעילה  שאיראן  מאלה  שונות  שאינן 

ובעוצמה שגרמו לפנטגון להתערב בנעשה כדי לוודא שהיה זה ניצחון ידידותי. 

ארה"ב כבר עמדה על סף כניסתה למלחמה עם עיראק ב-2002 לאחר שהאשימה את עיראק 

טילים  של  פעילות  באמצעות  האזורית,  היציבות  ובערעור  המונית,  להשמדה  נשק  בהחזקת 

המשולב  המשימה  כוח  ביצע  באוגוסט  ה-15  עד  ביולי  מה-24  מהפכנים.  בקבוצות  ותמיכה 

)שפורק מאז( תרגיל שעלותו הסתכמה בכ-250 מיליון דולר, ואשר נודע בשם "אתגר האלף", 

ובו התמודד הצוות הכחול של כוחות ארה"ב, בהנהגתו של לוטננט גנרל ברוול ב. בל נגד הצוות 
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האדום, שייצג את מדינות המפרץ עתירות הנפט, הקשורות במיוחד עם איראן או עיראק, אבל 

למעשה עמד בראשן איש חיל הנחתים, לוטננט גנרל, גמלאי, פול ואן ריפר.

אף על פי שעוצמתם הייתה פחותה מזו של היריב, המתקדם הרבה יותר מבחינה טכנולוגית, שילח 

ואן ריפר מטח אדיר של טילי שיוט שהמם את המכ"ם במערך ההגנה של הטילים הבאליסטיים 

מסוג "אייגיס" של הצוות הכחול, וטיבע חלק ניכר ממה שהיה המקביל ל-קבוצת נושאת מטוסים. 

ואז הוא הוביל התקפה מהממת כעין תקיפת גרילה של ספינת תקיפה מהירה שחיסלה חלק ניכר 

ממה שנותר, תוך שימוש בטילים ובפצצות 

 Red Team: How to Succeed by Thinking Like the( בספרו  זנקו  מיכה  של  תיאורו  לפי 

Enemy( שהופיע ב-2015, בל הודה כי הכוחות של ואן ריפר "הטביעו את הצי המחורבן שלי", 

וגרמו "לשיעור גבוה של תשישות, ולאסון שכולנו למדנו ממנו לקח אדיר".

בחר  פשוט  התרגיל  על  שפיקח  הפנטגון  של  הביקורת  צוות  באבדות,  להודות  שבמקום  אלא 

להחזיר את הנופלים לחיים, ואז לחץ עוד יותר, באופן מלאכותי, על היכולות של הצוות האדום 

באופן שמנע ממנו להצליח. וכך סיפר ואן ריפר הנזעם במסרון פרטי שהודלף לכתב עת צבאי, 

"במקום פעולה עצמאית, משחק דו-צדדי," – טען, "זה פשוט הפך לתרגיל שנקרא מן הכתב." 

ובעוד אשר הפנטגון הצדיק את החלטתו ורצונו להפעיל אותה משימה יקרה, מורכבת, שהצריך 

כוחות אמריקאים מרובים וממשיים שהופעתם נקבעה במסגרת משחקי המלחמה, רבים חשו 

כי "לקח חשוב" אבד להם כאשר מספר האבדות עלה במלחמת עיראק. בשיחה עם השבועון 

"ניוזוויק", כשבועיים בלבד לאחר הפלישה ב-2003 אמר הדיפלומט האמריקאי המנוח רוברט 

אוקלי כי אנשי הפנטגון "חשו כי אין לזה שום חשיבות" – ולדעתו הייתה זו טעות. 

עליונותנו  שלנו,  התחכום  של  להערכת-יתר  "תתפתה  שארה"ב  האפשרות  מפני  הזהיר  אוקלי 

חושב  "אני  ומלבנון.  מווייטנאם  דוגמאות  על  הסתמך  הוא   – בנשק"  עליונותנו  הטכנולוגית, 

האש,  עוצמת  שלנו,  הנשק  כלי  ידי  על  נסחפים  אנחנו  תכופות.  לעיתים  זאת  עושים  שאנחנו 

העליונות, הטכנולוגיה, כל הדברים מהסוג הזה, ואנחנו כלל לא מתבוננים במרכיב האנושי. 
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אנשים יחפשו חריץ בשריון שלנו, בדיוק באותה הדרך שדויד מצא חריץ בשריון של גולית."

התוספת הבאה לרשימה, מתייחסת לתקופה אחרת

ועתה נדלג 16 שנים קדימה – ובמהלך אותו פרק זמן ראתה ארה"ב כיצד כוחותיה מתחפרים 

 PBS-9/11 – והסנטור טום קוטון אמר ל יותר בעימותים המעורפלים שלאחר אירועי  ונתקעים 

)רשת הרדיו הציבורית( לפני שבועות ספורים כי ארה"ב תביס את איראן "בשתי מהלומות" – 

"המהלומה הראשונה והאחרונה". אנשי ממשל ומומחים רבים אחרים חלקו על הערכתו של קוטון 

מאחר שהדברים נאמרו מבלי להתייחס לעובדה שאיראן היא מדינה הרבה יותר גדולה, וכוחות 

הצבא הסדיר שלה כמו גם ארסנל הטילים שלה הם הגדולים ביותר במזרח התיכון, וכן לוחמי 

המוסלמית  לאידיאולוגיה  שותפים  והם  האזור  ברחבי  הפזורים  השיעית  המוסלמית  המיליציה 

השיעית. 

רבים השוו בין גישת ממשלו של טראמפ לאיראן לזו של הנשיא ג'ורג' בוש הבן, לפני מלחמת 

עיראק, ובכלל זה השפעתו הניצית של ג'ון בולטון – טראמפ כמו גם מנהיגים איראנים רבים חזרו 

על עמדתם כי אינם מעוניינים במלחמה בין מדינותיהם. 

ובכל זאת, החלטתו של הבית הלבן לפרוש חד-צדדית מעסקת הגרעין של 2015, החריפה את 

דיווח  "ניוזוויק"  והשבועון  ארה"ב[  ]עם  דיפלומטיים  למגעים  טהרן  מתייחסת  שבה  הספקנות 

על ישיבה שהתקיימה באחרונה במועצה לביטחון לאומי ובה התווה שר ההגנה בפועל, פטריק 

גרם  והדבר  איראן,  כלפי  ותגמול  תקיפה  לפעולות  אפשרויות  בולטון,  של  לבקשתו  שאנאהאן, 

להסלמה נוספת במתיחות במפרץ הפרסי. 

https://www.newsweek.com/us-defeat-iran-war-navy-1429348
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גייקה שמט את הקרקע מתחת לאזהרותיה של ארה״ב לגבי איראן
מאת לוסי פישר, כתבת לענייני ביטחון, וקאתרין פיליפ, כתבת דיפלומטית

מייג'ור גנרל כריס גייקה הוא המפקד הבריטי הבכיר ביותר בכוח המשימה נגד דאעש שבראשו 

עומדת ארה"ב. הצבא הבריטי מגבה את גייקה, שהגיב בביטול לאזהרות הפנטגון לגבי איומיה 

של איראן. הגנרל אמר באחרונה כי "לא נשקף שום איום מוגבר מצד הכוחות בעיראק ובסוריה 

הנתמכים על ידי איראן." 

דבריו אינם עולים בקנה אחד עם טענות הממשל האמריקאי על כך שקבוצות המקושרות עם 

איראן מתכוננות לתקוף מטרות מערביות באזור, ולאחר שהשמיע אותם "זכה" בנזיפה ציבורית 

נדירה מצד הפנטגון. 

משרד ההגנה הבריטי פרסם הודעה מנוסחת בקפידה אך סירב לחזור על הנרטיב הרשמי של 

וושינגטון הטוענת כי תקיפות הקשורות לטהראן עלולות להתרחש בכל רגע.

זמן קצר לפני כן החיש ממשל טראמפ כוחות צבאיים לאזור, בתגובה על מה שכינה "איומים 

הביון  סוכנות  המוסד,  כי  דיווחה  בישראל  והתקשורת  האיראניים,  הכוחות  מצד  ממשיים" 

הורתה  ארה"ב  של  המדינה  מחלקת  לארה"ב.  האזהרות  את  שהעביר  זה  הוא  ישראל,  של 

לדיפלומטים שאינם עוסקים בעניינים בוערים לעזוב את עיראק. 

הגנראל גייקה, סגן המפקד לענייני אסטרטגיה ומודיעין בכוח שנשלח נגד דאעש, ציין באחרונה 

כי האמצעים שננקטו להגנה על ארה"ב ועל כוחות הקואליציה מפני המיליציות בעיראק ובסוריה, 

הנתמכות על ידי איראן, "מניחים את הדעת לגמרי".

פיקוד  של  הראשי  הדובר  ארבן,  ביל  קפטן  בכתב.  שהועברה  נדירה,  בהכחשה  הגיב  הפנטגון 

המרכז האמריקאי אמר כי דבריו של הגנראל גייקה "סותרים את האיומים המזוהים והממשיים 

שמגיעים למודיעין מארה"ב ובעלות בריתה לגבי הכוחות באזור שנתמכים על ידי איראן." 

קפטן ארבן הוסיף כי מבצע Inherent Resolve )החלטה נחושה(, שארה"ב מובילה נגד כוחות 

דאעש נמצא "עתה ברמת כוננות גבוהה בעודנו ממשיכים לעקוב אחר איומים ממשיים ואולי אף 

מיידיים על כוחות ארה"ב בעיראק."

ארה"ב  כוחות  על  איראן  של  מצדה  איומים  היו  שתמיד  בכך  הכיר  הבריטי  ההגנה  משרד 

והקואליציה באזור, אך נמנע מלציין כי האיום מחריף.

דאעש  נגד  בקרב  ומתמקדת  מובילה,  שארה"ב  בקואליציה  כקצין  מדבר  גייקה  גנרל  "מייג'ור 
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בעיראק ובסוריה," נאמר בהודעתו של משרד ההגנה הבריטי. "הערותיו מתבססות על פעולות 

ומבצעים יומיומיים, והוא מתמקד אך ורק במיגור המוחלט של דאעש."

וכוחות  האמריקאים  לכוחות  הנשקפים  איומים  מגוון  'יש  כי  הפנטגון  בתדריך  הבהיר  "הוא 

הקואליציה בחלק זה של העולם. תמיד היו איומים כאלה, ומשום כך יש לנו מבחר נרחב ומגוון 

של אמצעי הגנה'."

עוד נאמר "בריטניה הבהירה זה זמן רב את דאגתנו לגבי התנהגותה של איראן שמערערת את 

האזור." 

ההודעה מעלה שאלות לגבי היקף המודיעין שארה"ב חלקה עם בריטניה בעניין האיום הנשקף 

לכאורה מצידה של איראן.

דבריו של גנראל גייקה מדגישים את הספקנות השוררת בעולם לגבי האיום הנשקף מצדה של 

לפרוץ  משים  מבלי  תגרום  הגוברת  המתיחות  שמא  הפחד  לצד  באזור,  דברה  ועושות  איראן 

מלחמה באזור. 

לאחר הדברים האלה הכריזו גרמניה והולנד כי צבאותיהן הפסיקו את האימונים בעיראק. דובר 

משרד ההגנה הגרמני אמר כי לא נראה שום סימן לאיזושהי תקיפה מיידית נגד מטרות גרמניות 

בעיראק.

מעצמות אירופיות חולקות על וושינגטון בענייני הסכם הגרעין עם איראן, שהנשיא טראמפ פרש 

ממנו באורח חד צדדי אשתקד. בריטניה, צרפת וגרמניה נאלצות בשל כך להיאבק כדי שאיראן 

תישאר בעסקה, לנוכח העיצומים החמורים של ארה"ב הפוגעים פגיעה חמורה בכלכלתה.

שר החוץ הבריטי, ג'רמי האנט, הזהיר כי אירופה "מודאגת מאוד מהסיכון שיפרוץ עימות בדרך 

מקרה, ותתרחש הסלמה בלתי מכוונת, בשני הצדדים, שתסתיים באיזושהי לחימה."

שטהרן  לוודא  כדי  קונקרטיים"  "פתרונות  להציג  וגרמניה  צרפת  מבריטניה,  ביקשה  איראן 

הנובעות  התועלות  את  לחוש  תוכל 

עיצומיה  חרף  בהסכם,  שתישאר  מכך 

אלה  ממדינות  דרשה  היא  ארה"ב.  של 

תוכל  שבה  דרך  במציאת  שיסייעו 

להמשיך בייצוא הנפט, החיוני לה כל כך, 

ואשר  ארה"ב,  שנקטה  האמצעים  חרף 

שימשיכו  עסק  או  מדינה  כל  עונשים 

לקנות ממנה נפט. 
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בנוגע  הסכמה  לגביהן  שהוחלה  המגבלות  את  במעט  רשמי,  באופן  הורידה  כי  אמרה  איראן 

למאגרי הדלקים הגרעיניים שברשותה, והעבירה אולטימטום הדורש מהאירופאים למצוא פתרון 

ברמה  אורניום  להעשיר  תתחיל  פתרון,  יימצא  לא  שאם  איימה  טהראן  ימים.   60 בתוך  לבעיה 

גבוהה יותר. לטענתה של איראן, על פי העסקה, הסכימה למכור עודפי דלק גרעיני כדי לצמצם 

את גודל המאגרים שברשותה, אך אינה יכולה להמשיך ולעשות זאת בגלל העיצומים. 

כי  איום מוצנע לארה"ב, לאחר שבתחילה הבטיח  מנהיגה הבכיר של איראן העביר באחרונה 

לא יהיה שום עימות. האייטולה עלי חמנאי אמר לפקידי ממשל כי איראן לא תתקשה לייצר דלק 

גרעיני תואם נשק, לאחר שתצליח להעשיר אורניום לרמה של טוהר 20 אחוז. עם זאת, איראן 

עומדת על כך שאינה מעוניינת בנשק גרעיני, אלא זקוקה לחומר לצרכים אזרחיים. 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/britain-backs-major-general-chris-ghika-who-

undermined-us-warnings-on-iran-5xpt9fmfk

הדוקטרינה החדשה של הגנראל גרסימוב 
מאת: דמיטרי סטפאנוביץ

רוסיה סיפקה את ההצדקה התיאורטית הראשונה שלה לגבי 

הפעולות שבוצעו במרחבי לחימה מרוחקים 

במהלך מפגש שהתנהל בתחילת חודש מארס באקדמיה הרוסית למדעי הצבא, הציג הרמטכ"ל, 

הצבא.  ומדעי  האסטרטגיה  התקדמות  של  הרשמית  בתפיסה  שעסק  דו"ח  גרסימוב,  ואלרי 

הגרסה שראתה אור כספר, אף שהותקנה למען הקהל הרחב, עדיין חיונית להבנת השקפותיו 

של מנהיג צבא יוצא מגדר הרגיל והשקפות 

הצוות שלו לגבי עימות מזוין בהווה ובעתיד. 

גרסימוב  "דוקטרינת  גרסת  איננו  הדו"ח 

קיימת.  לא  כלל  כזאת  שגרסה  מכיוון   "2.0

לצד  העולם  ברחבי  ידידים  של  סקירה  זוהי 

כמה דוגמאות הלקוחות מהצבא הרוסי. 
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במונחים אסטרטגיים, קריסתן של ההסכמות לגבי בקרת הנשק הובילו לעמדה לא נעימה אם כי 

ניתן להבינה: "אנחנו נגיב על כל איום באיום". בפברואר דיבר נשיאה של רוסיה, ולדימיר פוטין, 

יוצבו טילים אמריקאים לטווח קצר או בינוני לאורך הגבול  על התגובה ההולמת של ארצו אם 

הרוסי, עם הצבתן של צוללות חמושות בטילים היפר-סוניים במים בינלאומיים ניטראליים. 

מכיוון שהתממשותו של איום זה אינה ברורה, יינקטו האמצעים המוכרים להבטחת קיומה של 

יציבות אסטרטגית – ימשך בראש ובראשונה פיתוחם של הטילים הבאליסטיים הבין יבשתיים, 

ובכללם אלה הנושאים מטען קרבי היפר-סוני איירובליסטי של טילים אלה. "אסטרטגית הפעולות 

המוגבלות" נשמעה רעננה במידת מה, ואולי זו ההצדקה התיאורטית הראשונה לניהול מבצעים 

בזירות צבאיות מרוחקות כמו סוריה. 

חיילים  יחידות  קבוצת  של  "יצירתה  היה  זו  אסטרטגיה  של  ליישומה  שהיסוד  אמר  גרסימוב 

אוטונומיות המתבססות על מרכיבי העוצמה של אחת מזרועות הצבא הרוסי, שניידותה גבוהה 

ולצידה היכולת לתרומה הגדולה ביותר לביצוען של המשימות שמוטלות עליה. בסוריה, תפקיד 

זה נשמר לגורמים מכוחות האוויר חלל".

נוסף על שאלות לגבי הבטחתה של עליונות צבאית בעזרת "כוחות קטנים", הדגיש הדו"ח גישות 

להסדרה שלאחר עימות צבאי לצד פעולות הומניטריות. בהתחשב בחוסר היציבות של היחסים 

במיוחד  אפקטיביות  זאת  ועם  מוגבלות  שכאלה,  שפעולות  מניעה  אין  הגלובאליים,  והסוגיות 

להגנתם של האינטרסים הרוסיים, עשויות להינקט באזורים אחרים.

לעימות בתחום המידע הוקדש פרק משלו בדו"ח, ואין בכך משום הפתעה לנוכח ההתרחשויות 

נוחות של ה"מיליטריזציה" בתחום  והלא  באקלים הגלובאלי העכשווי. חרף התוצאות הגלויות 

המידע – איש לא אוהב לחוות מצב שבו אנשי צבא פולשים ל"פלטפורמה" שלו – ייתכן שיהיה 

גם היבט חיובי לנוכחות שכזאת. 

ככלל אצבע, לרשויות הצבא ומרכזי המחקר יש הבנה טובה יותר של התוצאות הנובעות משימוש 

הדגיש  כולו  הדו"ח  לאורך  פוטנציאלי.  יריב  על  ישפיעו  שבו  האופן  גם  כמו  שונות,  במערכות 

גרסימוב את הצורך לקיים איזון, הן בזירה הגלובאלית והן בתוך ההתפתחויות הצבאיות ברוסיה. 

ראשית, פירושו של דבר הוא כי יש למנוע מרוסיה להסתחרר לתוך מרוץ חימוש נוסף, וזה העניין 

החשוב ביותר. הוא הדגיש את הקשר הברור שבין הכלכלה והאסטרטגיה הצבאית, וציטט מדבריו 

של התיאורטיקן א.א. סווצ'ין, שגישתו דוגלת במודרניזציה עם קבלתן של החלטות צבאיות. כך 

תתאפשר יציבות ביחסים הצבאיים פוליטיים. 

גרסימוב ציטט תוכניות לפיתוחו של בסיס נתונים תכנוני צבאי לשנים 1202-5202, שעליו אמורה 
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להתבסס כל מערכת התיעוד של ההגנה הרוסית, כשינוי בסיסי. יהיה מצוין אם יימצאו תוכניות 

שיאפשרו גישה לציבור לפחות לחלק זעום מהמסמכים האלה.

גרסימוב הזכיר בעקיפין את גישתו של הגנראל האמריקאי דיוויד גולדפיין לבניית "חיל האוויר 

של העתיד" – עניין שגולדפיין דן בו במכון ברוקינגס. 

התקשורת הרוסית עיוותה במידה מסוימת את תוכניתו של גולדפיין לחדור לשורות האויב ולנצל 

הזה  מהסוג  דרישות  חמישי".  ל"גיס  הזאת  האפשרות  את  וקשרה  שלו,  התורפה  נקודות  את 

מעוררות פראנויה ותגובת יתר, ועלולות לגרור נזקים לביטחונן של רוסיה וארה"ב.

האסטרטגיה של הממסד הצבאי הרוסי היא עניין שראוי לניתוח אחר. אבל עדיין חשוב לציין כי 

רוסיים  גנראלים  רורשך.  מבחן  של  הדיו  את  רואים  אנחנו  מבחוץ,  לאיומים  התגובות  מבחינת 

מבחינים באיומים אמריקאיים במקומות שהם עצמם רואים כנקודות החולשה המובהקות ביותר 

של רוסיה, ובהן המצב הפוליטי הפנימי. 

ימים אחדים לאחר שהדו"ח האסטרטגי פורסם, נפגש גנראל גרסימוב לשיחת פנים אל פנים 

עם מקבילו האמריקאי, גנראל דאנפורד. השניים הצליחו להבהיר גישות קונספטואליות להגנה 

לאומית ברוסיה ובארה"ב גם יחד. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/03/28/what-to-make-of-general-gerasimovs-
latest-doctrine-a64927
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לארדואן המסכן אין חברים 
מאת: בוראק בקדיל

בדידותו הגוברת של ארדואן: למעט האמיר של קטאר, השיח' תאמים בין חמאד אל ת'אני, 

וניקולאס מאדורו מוונצואלה, ארדואן נותר ללא ידידים.

דנג לי, שגרירה של סין באנקרה, העביר לתורכיה את האיום המפחיד ביותר. דנג אמר לכתב 

"רויטרס": "אם תבחר בדרך שאינה קונסטרוקטיבית, תהיה לכך השפעה שלילית על ההבנה 

והאמון ההדדי, והדבר ישתקף אף ביחסי המסחר והכלכלה."

נשיאה של תורכיה ספג הלם כאשר התעורר יום אחד, לא מזמן, ונודע לו כי החשוד ברצח עם 

שהיה "קרוב לו כאח", נשיא סודאן, עומאר אל באשיר, הודח בהפיכת חצר. 

"מנהיגי העולם מהללים את ארדואן על נצחונו בבחירות המקומיות" – כך הכותרות, בהתייחסן 

מכך  בדי-עמל  התעלמו  שהן  אלא  במארס.  ב-31  שהתקיימו  המקומיות  הבחירות  לתוצאות 

שה-AKP, מפלגתו של הנשיא, רספ טאייפ ארדואן, הפסידה בכל שלוש הערים הגדולות ביותר 

בתורכיה – ולראשונה מזה 25 שנים באנקרה ובאיסטנבול. בכל זאת, הצליחה התקשורת למצוא 

מרכיב אחד שמאפשר להעלות על נס את האיש החזק של תורכיה, אבל "מנהיגי העולם"?

נשיא  עלייב,  אילהאם  אזרבייג'ן,  נשיא  פוטין,  ולדימיר  רוסיה,  נשיא  המלאה:  הרשימה  והרי 

סרביה, אלכסנדר ווסיץ', נשיא הרשות הפלשתינית, מחמוד עבאס, יו"ר הנשיאות התלת צדדית 

של בוסניה והרצגובינה, מילוראד דודיק, החבר לשעבר בנשיאות בוסניה והרצגובינה, באקיר 

איזטבגוביץ', נשיא גינאה, אלפא קונדי, וראש ממשלת אלבניה, אדי ראמה. 

הג'נטלמנים הנ"ל הם "מנהיגי עולם", לדידה של מכונת התעמולה של ארדואן. למעשה, חוץ 

בין  טאמין  שיח'  קטאר,  של  מהאמיר 

של  הבעייתי  ושליטה  תאני,  אל  חמאד 

אין  לארדואן  מאדורו,  ניקולאס  ונצואלה, 

כבר חברים.

תורכיה  את  להעניש  מתכוננת  ארה"ב 

לרכוש  אנקרה  של  הנחוש  המסע  בגלל 

מערכת הגנה אווירית רוסית לטווח ארוך, 

עתידה  הזאת  המערכת  טילים.  נגד 
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מערכת המציבה  בנאט"ו  הראשונה  לחברה  תורכיה  תיעשה  ואז  זה  בקיץ  לתורכיה   להימסר 

S-400 של טילי קרקע אוויר מתוצרת רוסיה על אדמתה. חוק הענישה הנקרא CAATSA – "מאבק

 באויביה של אמריקה באמצעות חוק הסנקציות" – יוכל לגרום לסילוקה של התעשייה הביטחונית

של 10 מיליארד הפסד  תספוג  תורכיה   F35 התקיפה מטוסי  לייצור  מהתוכנית  תורכיה   של 

 דולרים בגין הזמנות שבוטלו. וושינגטון עשויה גם להעניש בכירים תורכים שהיו מעורבים בעסקת

ולכל אלה תהיה השפעה כפולה ה-S400 ולהשעות משלוחים של ציוד צבאי קריטי לתורכיה, 

ומכופלת אם מדינות מערביות אחרות יצטרפו למסע הענישה.

ורוסיה נתונות בירח דבש של ברית חדשה. אלא שהרומן שהתלקח זה לא בתיאוריה, תורכיה 

 מכבר בין הצדדים הוא שברירי. הרומן בין אנקרה ומוסקבה הוא ברית טקטית ולא אסטרטגית,

 והתפרקות רשמית תראה כמו פצצת זמן ארוכת פתיל. סין, בדומה לרוסיה, היא שותפה כלכלית

של תורכיה, אבל הוויכוח הנמשך זה עשורים לגבי יחסה של סין כלפי האויגורים, אחיהם האתניים

של התורכים, שחיים במערבה של סין, הוא מקור קבוע למתיחות בין אנקרה ובייג'ינג.

 החיכוך האחרון התרחש בפברואר השנה, כשסין הודיעה כי סגרה את הקונסוליה שלה באיזמיר,

 העיר השלישית בגודלה בתורכיה, ונמל מסחרי סואן. ההחלטה התקבלה שבועות ספורים בלבד

 לאחר שתורכיה הודיעה כי ליותר ממיליון אויגורים מוסלמים צפויים מעצרים שרירותיים, עינויים

 ושטיפת מוח פוליטית במחנות העצורים של סין בצפון מערב אזור שינג'יאנג. שגרירה של סין

 באנקרה, דנג לי, השמיע – בדיפלומטיות – איום מפחיד מאוד כלפי תורכיה, כשאמר לסוכנות

ההדדיים וההבנה  האמון  על  שלילי  באופן  תשפיע  היא  מועילה  לא  בדרך  תבחרו  "אם  רויטר: 

ותשתקף ביחסי הסחר והכלכלה בין המדינות."

לנוכח הנסיגה בכלכלתה של תורכיה, שיעורי האבטלה והאינפלציה ששברו שיאים, הרעה נוספת

במצב היא הסיוט הנורא ביותר של ארדואן.

ממחלקת חלק  היו  כאילו  לפעול  חייבים  התורכיים  הדיפלומטים  שבו  המקום  היא   אירופה 

המלחמה הקרה ולא משרד החוץ. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הודיע באחרונה כי צרפת תקבע

 את ה-24 באפריל "יום זיכרון לאומי לרצח העם הארמני." דוברו של ארדואן, איברהים קאלם,

הגיב: "אנו מגנים בתוקף ודוחים את ניסיונותיו של מר מקרון, שמתמודד עם בעיות פוליטיות

בארצו שלו, להציל את עורו על ידי הפיכתם של אירועים היסטוריים לחומר פוליטי."

דובר מפלגתו של ארדואן אמר: "הרשויות בצרפת צריכות להתמודד עם הפרת זכויות האדם

ומעשי הרצח שבהם היו מעורבים מקמרון ועד אלג'יר."

באורח כמעט סימולטני, אישר הבית התחתון של הפרלמנט האיטלקי הצעה להכיר ברצח ההמוני
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של בני העם הארמני שהחל ב-1915, בימי הקיסרות העותומנית. שר החוץ התורכי גינה גם את 

הצעד הזה, וכינה אותו "דוגמה לשימוש בטענותיהם של הארמנים לצרכים פוליטיים ביתיים." 

ספג  בוודאי  תורכיה  של  נשיאה  לארדואן.  הרצוי  בכיוון  מתנהלים  אינם  הדברים  באפריקה  גם 

וכינה אותו "אח",  זה שחיבק אל לבו  כי החשוד ברצח עם,  ונוכח  הלם כשהתעורר בוקר אחד 

צו  הוציא  הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  חצר.  בהפיכת  הודח  סודאן,  נשיא  אל-באשיר,  עומאר 

מעצר לאל-באשיר, בגין סידרה של אישומים ברצח עם. 

כי ההתערבות הצבאית בסודאן שהדיחה את  התקשורת התורכית המצדדת בארדואן טוענת 

באשיר נועדה "במישרין נגד תורכיה" וכי סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות עמדו מאחוריה – 

"פעילותה של השלישיה משרתת את האינטרסים האמריקאים והישראלים באזור".

סודאן אינה כאב הראש החדש היחיד שמטריד את ארדואן. לוב, תורכיה וקטאר תמכו בממשלה 

ספקטרום  על  השני  בקצהו  האזרחים.  מלחמת  במהלך  לוב  של  המערבי  בחלקה  בטריפולי 

העימות תמכו מצרים, סעודיה, ואיחוד האמירויות בגנרל חאליפה האפטאר, היושב במזרח לוב, 

שגם רוסיה פגשה אותו. 

האפטאר, המתמקד באנשי האסלם הרדיקאלי, הסתנן לממשלת לוב המערבית – בתמיכתו של 

ארדואן – ופתח במתקפה כדי להשתלט על טריפולי. קטאר קראה להדק את אמברגו הנשק על 

כוחותיו של האפטאר. ב"אינדפנדנט" הבריטי נכתב כך:

ובעלי בריתו הערביים בחרו לפתור בהתקפה לאחר  כי האפטאר  אנאליסט אחד אמר שייתכן 

שהבחינו במה שתואר כתנועת מטוסים חשודה בין תורכיה למערבה של לוב, וקיוו להפיק תועלת 

מהפסקתה האפשרית של תנועת המטוסים במהלך העברתו המתוכננת של מרכז המבצעים 

שיועדה ל-6 באפריל, מנמל התעופה אטאתורק הישן לנמל תעופה חדיש וגדול."

האיש החזק של תורכיה רץ במהירות, 
בקצב הזה הוא עתיד להיות האיש הבודד בעולם.

The strongman of Turkey is running fast
to become the solitary man of the world 

https://www.gatestoneinstitute.org/14118/erdogan-friendless
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מפת הלילה של קוריאה הצפונית “חושפת כלכלה כושלת”
מאת: ריצ’ארד לויד פארי

ניתן  אם  קודם,  שסברו  מכפי  יותר  קשה  במצב  נתונה  הצפונית  קוריאה  של  שכלכלתה  ייתכן 

שהתגלו  הלילה  בשעות  המדינה  של  משטחה  המוקרנות  הנמוכות  האור  רמות  על  להסתמך 

בצילומיהם של לווייני ריגול. 

התמונות חשפו במשך זמן רב את המחסור בחשמל ממנו סובלת המדינה הנכלולית – עלטה 

סין  של  העזים  האורות  ידי  על  הנתחמת  המזרחית,  אסיה  של  הלילה  במפת  מוחלטת  כמעט 

מצד אחד, וקוריאה הדרומית מהצד השני. בהסתמך על הקשרים הקיימים בין "תאורת" הלילה 

והפעילות הכלכלית, מעריך מחקר שהופיע באחרונה כי קוריאה הצפונית ענייה יותר מההערכות 

שהיו מקובלות עד כה. 

ואשר  ניתוח שפותחה בסין,  יישמה שיטת  בווינה,  "וורלד דייטה לאב," חברה פרטית שבסיסה 

קוריאה  ממשלת  של  שהערכתה  היא  מסקנתה  הכלכלית.  התפוקה  את  להעריך  ביכולתה 

הדרומית לגבי ההכנסה לנפש מעבר לגבול, שנאמדה בכ-2500 דולר אינה נכונה, וכי התוצר 

השנתי אינו עולה על כ-1400 דולר לנפש. לצורך השוואה, ההכנסה לנפש בשנת 2017 בבריטניה 

הגיעה לכ-42,500 דולר לנפש.

בין  אחוז  בכ-40  נפלה  הצפונית  מקוריאה  הנובעת  ממילא  הזעומה  האור  כמות  המחקר,  לפי 

2013 ו-2015, ויש בכך מתאם עם מצב כלכלתה המצטמקת של המדינה, שנפלה ב-12% לכלל 

המדינה וב-19% בבירתה, פיונגיאנג.

הגשם  כמות  היא  התאורה  של  מידתה  בקביעת  ביותר  המשמעותי  המרכיב  כי  מסיק  המחקר 

קוריאה  את  בצורת  פקדה  ב-2015  חשמלית.  הידרו  באנרגיה  תלויה  שהמדינה  כיוון   – שירדה 

וגרמה לירידה בייצור החשמל כמו גם בשיעורי היבולים. 

מאז 2017 נאבקה קוריאה הצפונית בעיצומים הקשים ביותר שהוטלו עליה. אף כי יש לה עתודות 

של פחם, היא נאלצת לייבא את כל הדלק והגז הטבעי שדרושים לה – בעיקר מסין. העיצומים 

שהוטלו עליה לאחר הניסוי הגרעיני השישי שהתבצע, הייבוא הזה קוצץ. 

מחקר קודם שעסק בתאורה אותו ביצע יונג סוק לי מאוניברסיטת סטנפורד העלה את ההערכה 

כי העיצומים גרמו לצמצום תפוקת האור באזורים כפריים, לעומת עליית התפוקה בערים ולאורך 

ובעלי  וזאת משום שהמשטר היקנה קדימה לאזורים המאוכלסים  סין,  גבולה של המדינה עם 

החשיבות הפוליטית הרבה ביותר במדינה. 
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בתי  כמו  תעשיות  הלילי:  האור  מניתוח  מדי  רבות  מסקנות  הסקת  מפני  המתרים  מומחים  יש 

זיקוק, שמפיקים לשונות אש ויוצרים כמות בלתי פרופורציונית של אור בהשוואה לכרייה, למשל, 

המתבצעת מתחת לפני הקרקע. 

פופ.  טראוויס  התאורה  חוקר  כתב  זה,"  במובן  במיוחד  קשה  אתגר  מציבה  הצפונית  "קוריאה 

"קשה מאוד למצוא מדינה שמקדישה חלק גדול ממשאביה למוסדות שתכליתם הספציפית היא 

מניעת חשיפה על ידי לוויינים. חישבו על המערך העצום של בונקרים ותעלות שנועדו להסתיר 

את הצבא מעיניהן הבולשות של ארה"ב וקוריאה הדרומית." 

ממשלת הודו משתמשת בסקרי תאורה כדי להעריך את רמת השגשוג היחסית בחלקיה השונים 

של המדינה, ולצורך חישוב אם המדינה מקבלת מהערים השונות את החלק שמגיע לה במיסי 

רכוש. 

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/night-map-of-north-korea-reveals-a-crippled-
economy-v6l58mx6j




