 7ספטמבר 2018
גיליון מס' 69

מכון "חץ" לחשיבה צבאית מתקדמת ,רחוב הדס  ,30יבנה 8151192 ,טל' ,08-9437871 :פקס ,08-9421079 :דוא"ל , info@iamti.com :אתרwww.iamti.com :

בגיליון זה

על הפשטות
גדעון אבידור

על פשטות .פשטות היא אחד מעקרונות המלחמה הרשומים של
צה"ל – היא האחרונה ברשימה .והיא נדרשת להיות כתובה שם.
אבל מה בין "עקרונות המלחמה" לבין המציאות? והרי כל אחד
מיישם איזשהו צירוף עקרונות שנראה מתאים לו בסיטואציה
מסוימת .רשימת העקרונות אינה רשימת תיוג שיש למלא.

הפתרון הוא בתורת הלחימה ,במבנה וארגון המבוססים על
גמישות ארגונית המאפשרת גמישות תפעולית .אבל נראה
שהפתרון הנפוץ יותר הוא להעמיס הרבה תחת קורת גג אחת
בצוותי קרב והמפקד החכם יסתדר בשטח – תחת בקרה ופיקוח
הדוקים מלמעלה – כי המערכות הדיגיטליות מאפשרות זאת.

זה נכון לכולן – פרט לפשטות .פשטות אינה מתמקדת בלחימה,
היא אמורה להופיע בתורת הלחימה ,היא צריכה להשפיע על
מבנה וארגון ,היא צריכה להיות נוכחת באפיון מערכות אמצעי
לחימה ובהצטיידות בהן וכך הלאה.

לחימה ,מוסיפה נופך מורכבות ואי-ודאות לכל פעולה ,ומבנה
וארגון .הכוח צריך לשמר ולפתח את הוורסטיליות האנושית –
שילוב טכני של אמצעים עלול ליצור כוח שמסתבך עם עצמו רק
כדי למצוא דרך פעולה משותפת לכל מרכיביו .העומס הוא על
המפקד ,הקנס הוא ביחידות ובהפעלה.

העידן הטכנולוגי שבו אנחנו מצויים ואופי הלחימה של צה"ל
– שנקראים מערכה שבין המלחמות – מקשים על מימוש
העקרון הזה .פיתוח והצטיידות ייעודית מוכוונת משימה הוא
סממן אופייני לפיתוח אמצעים דיגיטליים מאחר שהמערכות
הדיגיטליות יודעות לעשות רק את מה שהן תוכננו לעשות.

המערכה בין המלחמות אינה פשוטה ,אבל היא צפויה מראש,
השטח ידוע ,האיום (זה לא אויב במושגי צבא מודרני) ידוע ,ועם
השנים הצבא נגרר לפיתוח אמצעים ויחידות ייעודיות מתמחות.
פיתוחים והתפתחות ייעודית עונים על צרכים מידיים או כאלה
הנראים בעין – תפיסת הפעלת האש המתקדמת מתבססת על
דרך חשיבה כזו – זה נוח ופשוט יותר מתמרון והתנגשות בקרב
מגע עם אויב – והיום ,זה גם כנראה מספיק – אך אין זה פשוט,
זה מסבך יותר מהנדרש את הפעלת כוחות התמרון עד כדי
הימנעות מהפעלתם כי זה מסובך מדי ו"פתח לצרות".

הפתרונות הארגונים והתורתיים נדרשים לתת מענה שישמר
את עקרון הפשטות בהפעלה ובלחימה ,אלא שקנאת המפתחים
ומאבקי כוח על "בעלות ושטחי השפעה" ,מובילים לפתרונות
ארגוניים תורתיים מורכבים ומסובכים .הרשאות והירארכיה,
פיקוח ובקרה מלמעלה למטה ,ציוותי כוחות בין אמצעים
שבקושי מדברים אחד עם השני בהפעלה בשטח ,יוצרים קושי עקרון הפשטות גורס כי מוטב "פחות אבל מתפקד ביעילות" על
לצוות אמצעים וכוח לפעולה ורסטילית – זו יכולת ייחודית לבן פני פתרונות מורכבים היכולים "לעשות הכל" .כדברי חכמי עבר
אנוש.
– "צבא נבנה על-ידי גאון כדי שהדיוטות יוכלו להפעיל אותו" –
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זו משמעותה של הפשטות.
במטה של נפוליון היה מוצב רב"ט לוחם מהשטח ,הוא עבר על
הפקודות לפני שהמטה הפיץ אותן ,לא יצאה לשטח פקודה
שהוא לא הבין אותה ,הצבא האמריקאי כיום משתמש במונח
.KISS – Keep It Simple Stupid
לחובבי הסימבוליות של הלשון – במילים פשטות ִ
וטפשות מבדיל
רק היפוך אותיות ,במציאות ההבדל הוא מהותי .בכתיבה זו
פליטת קולמוס ,במציאות זו עלולה להיות קטסטרופה.

מלחמות העתיד על פי טאונסנד
הגנראל אמריקאי ,סטיבן טאונסנד ,מתריע :המלחמות בעתיד
יהיו דומות יותר למערכה בסטלינגרד מאשר ל"מלחמת
הכוכבים" ,ומזהיר מפני התמקדות בלתי-נלאית בטכנולוגיה.

מספר התושבים ב 31-ערים גדולות ברחבי העולם עולה כיום על
 10מיליון ועל פי הצפי ב 2030-מספרן של ערים כאלה יגיע ל60-
מיליון .מעריכים כי שני שלישים מכלל אוכלוסיית העולם יתגוררו
באיזורים עירוניים .פירושה של לחימה באזורים שכאלה ,לדברי
הגנרל טאונסנד ,הוא "שאנו חייבים להתכונן להרס בקנה מידה
שמוכר לנו רק מספרי ההיסטוריה".

הגנרל סטיבן טאונסנד ,העומד בראש פיקוד ההדרכה ותורת
הלחימה של צבא היבשה האמריקאי ,אמר לבכירי הצבא
הבריטי בהרצאה השנתית לזכר קרמיט רוזבלט בלונדון ,כי
לוחמה בעולם שהולך ונעשה עירוני יותר תגרום ל"חורבן בקנה הגנרל טאונסנד ,שהיה מפקד כוחות הקואליציה במערכה נגד
מידה שאיננו מסוגלים לתפוס".
דאעש משנת  2016ועד חודש מארס  ,2018השווה את הקרב
"בעתיד ,תהיה סביבת הלחימה קטלנית יותר בקנה מידה לשחרור מוסול לקרב על סטלינגרד ,הנחשב כקרב שלא היה עקוב
שלא היינו עדים לו זה עשרות שנים ",אמר טאונסנד כשהזהיר מדם יותר ממנו בקרבות שהתנהלו במלחמת העולם השנייה.
את הפיקוד הבכיר כי כלי נשק מתקדמים לא יועילו באזורים כוחות הקואליציה שמנו  90,000חיילים היו זקוקים לתשעה
חודשים כדי להביס סופית את  5,000לוחמי דאעש במוסול .כן
שייחרבו על ידי הלחימה.
סדרת ההרצאות על שם קרמיט רוזבלט ,משמשת בימה נדרשו שבעה ימים כדי לטהר את מעוזי ההתנגדות האחרונים
לחילופי דעות שנתיים בין בכירי הצבא הבריטי לבין עמיתיהם שכולם התרכזו בשטח שגודלו כשל מגרש כדורגל.
האמריקאים .את השיח הזה יזמה אלמנתו של רוזבלט (בנו של
הנשיא תיאודור רוזבלט) שנפטר במהלך שירות פעיל ב.1943-
הגנרל טאונסנד טען בהרצאתו בפני הבכירים הבריטים כי
לצבאות מודרנים אין שום מושג כיצד עליהם להילחם באזורים
"מיושבים בצפיפות ובלתי-נתחמים למעשה" .בקרב לשחרור
מוסול משלטונה של המדינה האיסלמית של עיראק והמזרח
הוא נאלץ לברר אצל השותפות לקואליציה אם מי מבין הצבאות
עדיין משתמש בלהביור ,מכיוון שהתברר כי הפצצות שכונו
"מחריבות בונקרים" לא הועילו כלל נגד לוחמים המחופרים
היטב בין הבניינים ההרוסים.
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הצורך להזדרז :מדוע ארה"ב מוציאה מיליארדים על מרוץ חימוש היפר-קולי (או :שגא-קולי)
מאת :מייקל אוונס" ,טיימס"

רוסיה וסין מובילות במרוץ לפיתוח כלי נשק מהירים במיוחד ,אחרים לא צלחו .הצי האמריקאי וכן צבא היבשה מפתחים
אבל הפנטגון סוגר במהירות את הפער .לחברת לוקהיד מרטין  – railgunsתותחים אלקטרומגנטיים שמסוגלים לירות טילים
במהירות  4,500מייל לשעה.
יש חוזה לפיתוח נשק תקיפה גרעיני היפר-קולי ששוויו 928
אלא שארה"ב יצרה את הרושם כי היא נחשלת מאחורי סין
מיליון דולר עבור חיל האוויר האמריקאי.
ורוסיה בפיתוח הטכנולוגיות ההיפר-קוליות .העניין הודגש
בימי המלחמה הקרה ,התמקד מרוץ החימוש הגרעיני בעיקר
כאשר הודיעה סין בחודש שעבר כי ביצעה טיסה מוצלחת
בבניית ראשי חץ רבים יותר וגדולים יותר .כיום ,התחרות בין
של כלי הטיס ההיפר-קולי שלה" ,שינגקונג  ,"2אשר לטענתה
מעצמות העל מתרכזת בנשק שמסוגל לגבור על הגנת הטילים
הגיע למהירות מאך ( 6כ 4,590-מייל לשעה) בטרם נפל באזור
המקובלת ,והמשמעות היא יכולת תמרון ומהירות – מהירות
המטרה שסומן לו.
גבוהה ביותר.
כלי הטיס היה "רכוב" על רקטה של דלק מוצק קודם שהותר לו
סין טענה החודש כי ערכה ניסויים מוצלחים בנשק היפר-קולי
לטוס באופן עצמאי.
– מהסוג שמהירותו עולה פי חמישה לפחות על מהירות הקול,
ניתן לשלח את הטילים הבליסטיים הגרעיניים ההיפר-קוליים
כ 3,800-מייל לשעה – וכך נעשתה למדינה השלישית – אחרי
החדשים של רוסיה ,מדגם "קינז'אל" על ידי מטוסי טופולב
ארה"ב ורוסיה שידוע כי היא מפתחת נשק מהיר במיוחד.
 22M3או על ידי מטוס יירוט מיג  31מיקויאן " BM 31אלאמי".
התחרות בין שלוש המדינות על התחמשות בראשי קרב
זה היה לאחר חשיפתם של כלי הנשק ההיפר-קוליים של רוסיה
היפר-קוליים תחריף בשנה הבאה כאשר יחלו ההכנות לטיסת
בחודש מארס .הנשיא פוטין אמר כי רוסיה פיתחה טיל שיוט על
הבכורה של אבטיפוס של קליע שמומן על ידי הפנטגון ואשר
היפר-קולי הנקרא  KH-47M2 Kinzhalאשר שוגר ממיג .31
יהיה מסוגל להאיץ את מעופו ליותר ממאך .5
נטען כי הוא מסוגל לטוס במהירות מאך  ,10 ,7כ 650-מייל
לנוכח ההפגנות שהתקיימו בסין וברוסיה ואשר זכו בפרסום כה
לשעה ,וכי הטווח שלו הוא  1,200מייל.
רב ,הכריז שר ההגנה האמריקאי ,ג'יימס מאתיס ,כי הטכנולוגיה
רוסיה פיתחה גם טילי שיוט נגד ספינות הנקראים "זירקון"
ההיפר-קולית אותה מפתחים במעבדות המחקר של הפנטגון
שמגיעים למהירות מאך  – 8יותר מ 6,000-מייל לשעה .לדברי
תקבל מעתה קדימה ראשונה.
פוטין פותח גם גלשן היפר-קולי" ,אוונגארד" שניתן לשגרו על
באפריל זכתה לוקהיד מרטין בחוזה שערכו כמיליארד דולר
ידי טיל בליסטי בין-יבשתי ,שטס במהירות מאך  5בגובה של
לפיתוח נשק תקיפה קונבנציונלי – שאינו היפר-קולי – בשביל
 100,000רגל.
חיל האוויר האמריקאי .זו היתה ההוכחה הממשית הראשונה
רוסיה וסין הבהירו כי הכלים ההיפר-קוליים החדשים שלהן
לכך שארה"ב מתכוונת להדביק את ההישגים שרשמו לזכותן
יכולים לשאת מטעד גרעיני.
רוסיה וסין בתחום הנשק המהיר ואחר כך אף להקדים אותן.
דגלס בארי ,חוקר בכיר בתחום אוויר-חלל צבאי ב IISS-בלונדון,
אנשי משרד ההגנה האמריקאי בטוחים שיצליחו בכך מכיוון
אמר כי סין ורוסיה מרעישות את העולם בעניין נשק היפר-קולי
שאף על פי שבעבר לא שש הקונגרס להשקיע את כספי
בשלב זה ,אך הוא לא מיעט מחשיבות פעולותיה של ארה"ב אף
משלם המיסים בטכנולוגיה ,החברות האמריקאיות המובילות
שאלה נעשות בשקט" .איננו יודעים כמה כסף מתוך התקציב
שעוסקות בייצור ביטחוני כמו לוקהיד מרטין ,בואינג וראיית'ון
המסווג של הפנטגון מוזרם לתחום הזה" – ציין.
חקרו את התחום ההיפר-קולי זה עשרות שנים.
בואינג בנתה אבטיפוס הנקרא  Waverider X-51שביצע את
טיסתו הראשונה ב 2010-והגיע למאך  ,5אם כי כמה מבחנים
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לדברי בארי [בארה"ב] מפתחים שני סוגים של נשק היפר-קולי:
•רחפן בלתי ממונע ,שישוגר על ידי טיל בליסטי ואז יגיע
למהירות בין  5ל 10-מאך לכשישוחרר ויחזור לאטמוספירה.
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מרבית הפיתוחים העכשוויים של ארה"ב אינם ניתנים לפרסום,
אבל החוזה של לוקהיד מרטין בהיקף  928מיליון דולר ,מלמד
כי החברה עובדת יחד עם חיל האוויר האמריקאי על מנת לפתח
נשק תקיפה היפר-קולי קונבנציונאלי "שיטוס במהירות גדולה
פי חמישה ממהירות הקול ויגבר על מערכי ההגנה של האויב".

•כלי טיס ממונע ,שישוגר מתוך מטוס ויעשה שימוש
בטכנולוגיית ראמג'ט (מנוע סילון הנושם אוויר) או
סקראמג'ט (ראמג'ט בעירה היפר-קולי) .ניתן לתמרן את קפטן הופ קרונין ,מדוברות חיל האוויר ,ציינה כי התוכנית מכוונת
שתי המערכות בזמן הטיסה כדי להקשות על מערכות לבחון אבטיפוס ניסיוני "במרוצת השנתיים הבאות" ולהגיע
ליכולת מבצעית "בהקדם האפשרי".
ההגנה נגד טילים.
לדבריו ,מנועי ראמג'ט מסוגלים להגיע למהירויות של מאך  6הרוסים מדברים על כך שנשק מאך  7יהיה בשימוש לפני שנת
עד  ,7והנעת סקראמג'ט ,שמשתמשת במימן כדלק וכך ניתן  2020וגרסת מאך  13בפרוס .2030
להגיע למהירות של מאך  10ואפילו  – 12יותר מ 9,000-מייל הרחפן ההיפר-קולי הרוסי "אוונגארד" יכול להגיע למאך .EPA 5
לשעה .בתיאוריה ,טיל כזה יכול להגיע מניו יורק ללונדון בפחות לוקהיד עובדת עם דארפא ,הרשות לפיתוח מחקרי הגנה
מ 25-דקות.
מתקדמים בפנטגון ,במטרה לפתח מערכת גלישה טקטית
אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכות היפר-קוליות היפר-קולית .מנהל דארפא ,סטיבן ווקר ,אמר כי הוא מעריך
הוא פגיעותן מהחום העצום שמופק במהירויות האלה" .תארו שטיסות הניסוי הראשונות יתקיימו בשנה הבאה.
לעצמכם שאתם מניחים את הסלולארי שלכם בתוך כבשן מייקל גריפין ,מהנדס התעופה והחלל שעבר מנאס"א כדי
אש .כך עליכם לתכנן את האלקטרוניקה כדי לשרוד בכלי טיס לעמוד בראש הפיתוח הטכנולוגי בפנטגון ,סבור כי הערך
שנע במהירות גבוהה הרבה יותר מאשר מאך  – ".5אמר בכיר הממשי של כלי נשק היפר-קוליים הוא כמערכת טקטית
בחברת ראיית'ון ביריד האווירי בפארנבורו שהתקיים לא כבר .קונבנציונאלית המסוגלת לפגוע במטרות במהירות ובדיוק,
ואולם ,לדברי פיטר פלסטד ,עורך "ג'יינס דיפנס ויקלי" ,יותר מאשר כמשגרת מטעד גרעיני אסטרטגי ,שלגביו הדיוק
ההתקדמות בטכנולוגיות הצינון והתרמודינאמיקה ,כמו גם חשוב פחות .לטענתו ,הנשק ההיפר-קולי הנושא ראשי נפץ
במתכות ,פחמים וקרמיקה ,מאפשרים לגונן על המערכות קונבנציונאליים יבטיח "תגובה מהירה ביותר ,מהירות גבוהה,
ההיפר-קוליות לבל יישרפו.
כושר תמרון מופלג ,ויהיה קשה למוצאו ,לאתרו ולחסלו".
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אורח הלחימה הרוסי :ראיות מהעימות עם גיאורגיה בשנת 2008
מאת :ליונל ביהמר ,ליאם קולינס ,סטיב פרנזי ,רוברט פרסן וארון בראנטלי

מנזר ג'אווארי ,שנבנה במאה השישית לספירה ,מתנוסס כעורק אפילו גיאורגים לא מעטים הופתעו מכיוון שבדרך כלל יוצאים
מרכזי שמפלח נקיק ציורי המחבר את גורי לטביליסי .ביומה באוגוסט הפוליטיקאים ואנשי מערכת הביטחון לחופשה
הרביעי של המלחמה שהתחוללה באוגוסט  ,2008התקדמו השנתית שלהם לחופי הים השחור.
הכוחות הרוסיים עד מצחטה הסמוכה ,בטווח הארטילריה אפילו הבריגדה המיומנת ביותר של גיאורגיה נמצאה אז בעיראק.
של המקדש הזה שנמצא סמוך לטביליסי .הטופוגרפיה של
אף על פי שהמטרה המיידית של הרוסים היתה השתלטות על
האזור יכולה לערער את שלוותו של כל צבא בתנועה ,לנוכח
אבחזיה ודרום אוסטיה ,המלחמה סבבה סביב סוגיות מקיפות
ריבוי הביצורים ההגנתיים הטבעיים ,כמו גם חופתו של היער
יותר הקשורות לשאיפות ההתפשטות של נאט"ו ,הבידוד של
המספקת כיסוי והסתרה.
רוסיה ,ומניעת המדינות הסמוכות אליה מלהפנות עצמן לכיוון
לדברי מקורות צבאיים גיאורגיים ,צבא גיאורגיה היה ערוך המערב .מעריכים כי המלחמה תוכננה מראש ,לנוכח הביצוע
לסגת ולהמשיך במערכה ממושכת של התקוממות אילו המשיכו הקפדני של היחידות והמערכים ,כמו גם דרגת התיאום בין
הכוחות הרוסיים בהתקדמותם לדרום-מזרח .הגיעו דיווחים על מתקפות הסייבר ,הכוח הצבאי והפעילות הדיפלומטית.
הפגזה של מגדל הטלוויזיה המתנוסס גבוה מעל לטביליסי בעת
שדיפלומטים אירופיים השתדלו להניע את שני הצדדים להכריז
על הפסקת-אש .ברחבי העולם נצמדו רבים למסכי הטלוויזיה –
אך הם צפו באולימפיאדה בבייג'ינג ולא במלחמה המתפשטת
בגיאורגיה.

הבנה מעמיקה יותר של מלחמת רוסיה-גיאורגיה ב,2008-
מאפשרת תובנות חשובות של המניעים שהביאו לסיפוח קרים
על ידי רוסיה ולאופן שבו התפתח הסכסוך במזרח אוקראינה
לאחר מכן .הערכה עכשווית זו של שדה הקרב מכוונת לטפח
הבנה זו.
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רוסיה מתכוונת לענוש את ארה"ב בחלל בעקבות העיצומים החדשים
מאת :דייוויד אקס

בעקבות הסנקציות שהפעיל טראמפ נגד רוסיה בשל הניסיון אם תיחסם הגישה למנועי  ,RD-180הדבר יהפוך את הפעילות
להרוג מרגל ,נעזרים המחוקקים הרוסיים בחולשה אמריקאית האמריקאית לחלל – שטראמפ מעוניין לקדם עד כדי כך שהכריז
אחרת – המנוע שמפעיל את הרקטות האמריקאיות מיוצר על הקמתו של חיל נפרד שיוקדש כולו לחלל – למסובכת
הרבה יותר .המנוע הזה מאפשר להעביר הכל – מלוויינים ועד
ברוסיה.
אסטרונאוטים – למסלול היקפי בחלל.
פעולת התגמול שרוסיה מתעתדת לנקוט נגד ארה"ב בעקבות
וכיוון שRD-180 -מפיק דחף –  – thrustבן מיליון פאונדס ,אין
העיצומים החדשים שהפעילה ארה"ב ,עתידה ככל הנראה
לקבוצת בואינג-לוקהיד מרטין ,המוכרת גם כUnited Launch -
לסכן את חופש הפעולה של ארה"ב בחלל.
 Alliance - ULAשום חלופה טובה יותר מתוצרת אמריקאית
כדי לשאת מטענים כבדים לחלל ,זקוקים קליעים אמריקאים
לקליעי אטלס  ,Vהנושאים רבים מהמטענים הכבדים ביותר
כמו אטלס  Vלמנוע הרוסי רב-העוצמה ( – )RD-180מנוע
שמשגרת ארה"ב אל מחוץ לכדור הארץ.
שהרוסים התעלמו ממנו במכוון בסיבובים הקודמים שבהם
מנועי  RD-180כבר הפעילו יותר מ 75-שיגורים אמריקאים
הטילו "עונשים" על האמריקאים.
לחלל מאז  .2002בין המטענים שהועברו היו מטוס החלל הסודי
אלא שעתה ,לאחר שממשל טראמפ החליט להגיב על הרעלתם
ביותר  X-37Bשל חיל האוויר האמריקאי וכן "סייר המאדים".
של מרגל-לשעבר ובתו ,מאיימים פקידי-רשות רוסיים לעצור
נאס"א מתכננת להשתמש באטלס  Vלהמריץ את כמוסת החלל
את מכירתם של המנועים לאמריקאים.
החדשה שלה ,שיוצרה על ידי חברת בואינג ,במשימה המאוישת
חבר הפרלמנט הרוסי סרגיי רייאבוחין ,יו"ר ועדת התקציב בבית הראשונה שלה ב.2019-
העליון של הפרלמנט ,הגיב על העיצומים החדשים באומרו:
נאס"א עדיין מסתמכת על כמוסת בואינג ועל כמוסה נפרדת
"ארה"ב צריכה להבין סוף סוף שאין שום טעם להילחם ברוסיה,
שאותה מפתחים בחברת ספייס  Xעל מנת לחדש את יכולתה
גם כאשר היא מסתייעת בעיצומים ".לדברי סוכנות הידיעות
לשגר אסטרונאוט לחלל – יכולת שנאס"א ויתרה עליה באופן
הרוסית  ,RIAרייאבוחין מצא את נקודת התורפה של וושינגטון
זמני כאשר "הוציאה בדימוס" את מעבורת החלל ב.2011-
– המנוע הרקטי.
במשך שבע השנים שחלפו מאז ,הסתייעה סוכנות החלל
במרחב ששכרה בכמוסות החלל הרוסיות למסעות אל תחנת
החלל הבינלאומית.
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ארה"ב אינה מייצרת כיום מנועים ברמה של  RD-180.תחת
זאת ULA ,קונה את  RD-180מחברה רוסית ,אנרגומש ,בעלות
של כ 10-מיליון דולר למנוע .פקידי רשות אמריקאים הקפידו
לפטור את המנוע  RD-180מהעיצומים שהפעילה וושינגטון
לאחר פלישתה של רוסיה לקרים ב.2014-
אף שהפרטים לגבי האופן והעיתוי שבהם יוחלף RD-180
יצוין כי ULAהיא הלקוחה האחת והיחידה של אנרגומש שרוכשת במנוע חדש עדיין לא נקבעו ,הקונצנזוס בקרב בית הנבחרים
את מנועי  ,RD-180אף שהחברה מייצרת מנועים מסוגים שונים האמריקאי והזרוע המבצעת עדיין גורסים כי ארה"ב חייבת
לקונים אחרים .אנרגומש מייצאת את  RD-180לארה"ב כמיזם לסיים את תלותה ב – RD-180-נקבע באחרונה במחקר
משותף עם יונייטד טכנולוג'יס.
שיצא לאור במרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים היושב

אבל "איירוג'ט רוקטדיין" מסרה שתוכל להתחיל בבדיקת
המנוע הרקטי  AR1מתוצרתה רק בתחילת " .2019בלו אוריג'ין"
שהוקמה על ידי המיליארדר ג'ף בזוס ,הבעלים של אמזון,
החלה בבדיקות המנוע שלה  ,BE4בחודש מארס.

ב 2016-הוסיף הקונגרס לתקציב הפנטגון שורה המתירה ל ULA-בוושינגטון.
לקנות עוד  18מנועי  ,RD-180אך אוסרת על ייבוא המנועים  ULAאמורה לקבל עד  2019את האחרונים במנועי RD-180
אחרי שנת  .2022האיסור של  2016סייע לזרז את פיתוחם של שהקונגרס התיר לה לרכוש .עדיין לא ברור אם האיסור שהציע
מנועי רקטות כבדים .החברות האמריקאיות העוסקות בחלל ,רייאבוחין להטיל על ייצוא ה RD-180,-יפגע בהזמנה הנוכחית
"בלו אוריג'ינס" ו"איירוג'ט רוקטדיין" מפתחות מנועים חדישים של  ULAאו יחול רק על הזמנות אפשריות בעתיד.
ברמה הדומה לזו של .RD-180

בריטניה לא מצליחה להשתלט על הפושעים הזרים
מאת :שון או'ניל

הסמכות להקפיא נכסים בבריטניה הופעלה  3פעמים בלבד.

בבעלותה של רעיית בנקאי הנחשב מושחת .תיק זה אפוף
סודיות כיוון שהאשה ,שמערערת על הצו ,זכתה לאלמוניות
בהוראת בית המשפט ,על פי דרישתה ,לאחר שהסתמכה על
ניצחונו המשפטי של סיר קליף ריצ'רד (כוכב הפופ לשעבר) על
ה BBC-בתביעתה לפרטיות.

ארבע רשויות אחרות שהוסמכו להפעיל סמכויות להחרמת רכוש
– מס ההכנסה והמכס ,הרשות לפשעי רמאות חמורים ,הרשות
בן וואלס ,השר לביטחון פנים ,הזהיר את הפושעים עוד בפברואר להתנהלות פיננסית והתביעה הכללית ,עדיין לא הפעילו אותן.
כי הממשלה עומדת לפעול נגדם .לטענתם של פעילים הפעילים שדורשים את הפעלת הסמכויות הללו טוענים כי
ציבוריים ,הפרו שרי הממשלה הבריטית את התחייבותם לפתוח היישום המתבצע בחשאי ובאיטיות אינו עולה בקנה אחד עם
בהסתערות "במלוא הספקטרום" נגד ראשי כנופיות-פשע ההבטחה כי החוקרים יסתייעו בהן כדי "לתפוס ולהשיג" את
הפועלות בסגנון "מק-מאפיה" ונגד אוליגרכים מושחתים.
ראשי הפשע המאורגן הרוסי ,הפוליטיקאים המושחתים ופקידי
סמכויות חדשות שהוקנו לפני שישה חודשים לפקידי ממשל ממשל לשעבר ,שמשתמשים במיליונים שהושגו במרמה כדי
להקפיא את נכסיהם של אותם "פושעים בכירים" ולדרוש מהם לממן את סגנון החיים המפואר שלהם בלונדון.
להסביר מהם מקורות הונם ,הופעלו מאז שלוש פעמים בלבד .בחודש פברואר אמר בן וולאס ,השר לביטחון פנים ,בראיון
כל שלושת "צווי הון שמקורו לא הובהר" כפי שנקראים הצווים ל"טיימס" כי הוא רוצה בהפעלת "מלוא עוצמתו של הממשל"
הללו ,הוצאו על ידי סוכנות הפשיעה הלאומית נגד רכוש נגד החשודים בהלבנת הון שהושג על ידי פשע ושחיתות.
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לדבריו "כשנגיע אליכם נתפוס אתכם על נכסיכם ונגרום לכך מאשר אובדן אפשרי של נכסים ,והוא זה שיימנע ממושחתים
שהסביבה שבה אתם חיים תקשה עליכם ".עוד הוסיף כי הפעיל להלבין בלונדון את הכספים ששלשלו לכיסיהם שלא ביושר".
לחץ על רשויות האכיפה כדי "שיתחילו ביישום הצווים".
משרד הפנים הבריטי מסר כי  2.2מיליארד ליש"ט הוחרמו
בוריס ג'ונסון טען לאחר ההתקפה בסולסברי שבה נעשה שימוש מרשותם של פושעים מאז יישמו של חוק רווחי הפשע ב2002-
ברעל נוביצ'וק ,כאשר שימש עדיין כשר החוץ ,כי יוגבר השימוש וכי הבכירים פועלים להמריץ את הפעלתם של צווי ההון בכל
בצווים האלה ,בהיותם חלק מתגובת בריטניה לתוקפנות רוסיה .המקרים המתבקשים.
הרשות הלאומית הבריטית למאבק בפשיעה בוחנת – כך מקרה בוחן :אשת הבנקאי היא המטרה הראשונה
מניחים – את תיקיהם של יותר מ 120-אזרחי-חוץ עשירים ,וייתכן האשה שקיבלה את צווי ההון שמקורו לא-הובהר הראשונים היא
כי הצווים יוצאו נגדם ,ויתן שאשרות הכניסה סוג א' ,המיועדות אשתו הפזרנית של "בנקאי בינלאומי בעל הון רב" – כותב שון
למשקיעים" ,ייבחנו מחדש".
או'ניל.
החוקרים מצפים לפסיקה בתביעה שהוגשה בבית המשפט האשה ,המכונה גב' א' וקיבלה צו אלמוניות מידי השופט ספרסטון,
המחוזי לגבי אחד מאותם שלושה צווים כ"מקרה מבחן" ערכה בעשור האחרון קניות ב"הארודס" בשווי של  16מיליון
ליעילות שבה פועלות הרשויות .בכירים ברשויות אכיפת החוק ליש"ט ,ובכלל זה הוציאה ביום אחד  150,000ליש"ט על תכשיטים.
היו מודאגים ממה שנראה להם כרטוריקה משתלחת של שרי
רשות הפשיעה הלאומית השיגה שלושה צווי הון לגבי רכוש
ממשלה ומדגישים כי הצווים אינם פתרון קסם לבעיה.
השייך לגב' א' ושוויו  22מיליון ליש"ט וניתן להחרימו כליל
לדבריהם ,הצווים יועמדו בפני אתגרים קשים בבתי המשפט ,אם בית המשפט יסבור כי הונה הושג באורח לא חוקי .גב' א'
שבהם החוקרים נדרשים להוכיח כי הונו של החשוד אכן הושג מערערת על אחד מהצווים בבית המשפט העליון.
באמצעים לא חוקיים .כיוון שבריטניה לא מקיימת שום שיתוף
רשות הפשיעה טוענת כי הגב' א' קנתה את הנכסים בכסף שנגנב
פעולה משפטי עם רוסיה ,ייתכן שכלל לא יהיה ניתן להשיג את
על ידי בעלה כאשר עבד כפקיד בכיר בבנק ממלכתי במחוז
ההוכחות הדרושות .מקור בכיר אמר "הצו הוא כלי חקירתי :זו
שבו התגורררו .עורכי הדין של האשה טוענים כי הרשעתו של
דרישה שתובעת מפלוני להסביר – והדבר כרוך בקשיים ואינו
בעלה ברמאות באותו מחוז "אינה צודקת באופן חד-משמעי".
פתרון כולל".
המקרה הזה נראה כמבחן לצווים .יצויין כי הרשות להחזרת
ארגון "טרנספרנסי אינטרנשיונל" (שקיפות בינלאומית) טוען כי
נכסים ,שהוקמה ב 2003-כדי לאתר – ואף להחרים – "את
זיהה רכוש בריטי ששוויו  4.4מיליארד ליש"ט הקשור לפושעים או
בתיהם ,חווילותיהם ,מכוניות הפאר וספינות השעשועים של
"אנשים חשופים מבחינה פוליטית" וקרא להגביר את השימוש
בארוני הפשע" לא הצליחה למלא את ייעודה ונחשבת ככישלון.
בצווים .רייצ'ל דייוויס טקה ,מ"טרנספרנסי" אמרה כי "שיעורי
השבת הנכסים היו נמוכים להחריד לעומת היקף הבעיה ...אף
שאנו מבינים את הצורך לבחון את הצו החדש ,הבעיה אינה
מצטמצמת והממשלה צריכה לדאוג לכך שהשימוש בצווים
יתרחב מאוד .אם לא ינקטו פעולות מתאימות ,תיפגע אמינות
הכרזותיה של בריטניה בעניין מתן סביבה עוינת לכסף מלוכלך".
ארגון "קורפשן ווטש" (מפקחים על השחיתות) מתח ביקורת
על "צעיף הסודיות" שאופף את משפטי הפשיעה הכלכלית
המתנהלים בבתי המשפט וטען כי "הצווים מחמירים מדי
ומונעים מהציבור כל ביקורת משמעותית".
במאמר שהופיע בכתב העת המשפטי  Law Gazetteכתב
ראהול רוז מארגון "קורפשן ווטש" כי האלמוניות עליה מקפידים
בבתי המשפט גורמת לערעורם של הצווים" .הנזק הפוטנציאלי
לשם הטוב ,כתוצאה מפרסומת שלילית ,משפיע לא פחות

בן וולאס  -השר לביטחון פנים
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יותר מ 56-אחוזים מבין הגרמנים מצדדים בכינונו המחודש של גיוס חובה
מאת :אוליבר מודי" ,טיימס"

הקואליציה השלטת בגרמניה מתמודדת בקריאות לכונן שוב בין התומכים בחידושו של גיוס החובה ,נמנית מפלגת
את שירות החובה בשורות הצבא ,לאחר שסקר נרחב הצביע אלטרנטיבה לגרמניה (ה )AfD-ולדבריהם פעולה זו עשויה
להעלות את מספרם הזעום של החיילים בצבא ולחדש את
על כך שרוב הציבור מצדד בכך.
הלכידות החברתית .המתנגדים לחידושו של גיוס החובה
אף כי מעטים בלבד מעוניינים בחידושו של גיוס צבאי
טוענים כי הדבר כרוך בהוצאות גדולות ,וייתכן שאינו חוקתי.
"טהור" ,נמצאו תומכים רבים לגרסה רחבה ביותר המשלבת
שירותים ציבוריים כמו למשל עזרה סוציאלית ,בקרב המפלגה בין המשתתפים בסקר שנערך באחרונה בקרב יותר מ5,000-
הדמוקרטית נוצרית שבראשה עומדת אנגלה מרקל .סוגייה זו גרמנים ופורסם על ידי תאגיד התקשורת פונקה ,תמכו 56
אחוזים בחידושו של גיוס החובה ואילו  27אחוזים התנגדו לכך
עלולה לפלג את ממשלתה.
בתוקף .חידוש הגיוס היה פופולארי במיוחד בקרב חברי מפלגת
שר הבריאות בממשלת מרקל ,יינס שפאן ,הנמנה עם המותחים
אלטרנטיבה לגרמניה – ואילו המפלגה הדמוקרטית נוצרית
ביקורת על מרקל ,הכריז על תמיכתו בשירות לאומי אף על פי
מקווה להחזירם אליה.
שבעצמו לא שירת בצבא בגלל סיבות רפואיות.
גיוס חובה החל עוד בתקופת מלחמת השחרור של פרוסיה
בראיון לעיתון "פאסאור נויה פרסה" ,עיתון שיוצא לאור בנפוליון ,ב 1813-14-כאשר הצבא תואר כ"בית הספר של
בבוואריה ,אמר השר שפאן כי "מעל לכל תהיה זו הזדמנות האומה" .הוא פורק ב 2011-בגין עלויות גבוהות מדי ומשום
לשינוי תודעתי; אנו חיים בתקופה של שיפור-עצמי ועל כן אנחנו שצבא היבשה הציף את הצבא בטירונים חסרי ניסיון.
מאבדים לעיתים קרובות מדי את הערכתנו לזולת".
בשנת  2005התגייסו לשורות הצבא רק  15אחוזים מכלל
אנגרט קראמפ-קארנבאואר ,מזכ"ל המפלגה הדמוקרטית הגברים הצעירים ,בעוד שמרבית הצעירים בחרו בשירותי חירום
נוצרית הבטיחה להציג את הסוגיה במרכז סדר היום של או בסיוע סוציאלי .בני משפחות אמידות השיגו לעיתים קרובות
המפלגה ,שהיא מתאמצת לחדש את האהדה הציבורית כלפיה .פטור משירות הודות למכתב של רופא.
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הטאליבן מבקש מארה"ב להפסיק את התקפות האוויר כדי שיוכל למחוץ את דאעש
מאת :יו טומלינסון ,דלהי ,הארון ג'אנג'ואה ,איסלאמאבאד

הנהגת הטאליבן מתכוננת לתקיפה עצומה נגד דאעש מיוחדות ,וחומשו במיטב הציוד שנבזז במהלך ההתקפות על
באפגניסטן ,והארגון נערך למחוץ את דאעש ,הארגון האיסלאמי כוחות אפגניסטן ונאט"ו.
היריב.
אחד מלוחמי טאליבן מסר לכתב "טיימס" הלונדוני" :לוחמי
אנשי הטאליבן מעוניינים בשיתוף פעולה מוצנע עם כוחות
ארה"ב ואפגניסטן ,בעת שהם מתעמתים עם אויב משותף
ומבקשים לעצור את התקפות האוויר באיזור העימות כדי למנוע
פגיעה בכוחות הטאליבן.

הקומנדו ביחידה האדומה ישתתפו בפעולה בנאנגארהאר .הם
כבר לוחמים בדאעש בנפות מזרחיות אחרות ".לוחמי היחידה
האדומה נבחרו מרחבי הארץ ,וגובשו לכוח בן יותר מ1,000-
לוחמים ,סיפר לוחם אחר .להערכתה של נאט"ו יש לדאעש כיום
כ 1,500-לוחמים באפגניסטן – ירידה מ 3,000-לוחמים בשיאה
של הלחימה ,בשל סדרת תקיפות אוויריות ופשיטות שבוצעו על
ידי כוחות מיוחדים של ארה"ב ואפגניסטן בהוראתו של הנשיא
טראמפ.

הטאליבן כתש את דאעש בצפון אפגניסטן כתום שני ימי לחימה
קשים ועכשיו נערך למתקפה על מעוזי דאעש בנפה המזרחית,
נאנגארהאר .הלוחמים גויסו מבין נאמני הטאליבן בנפות
אחרות ,וההתקפה אמורה להימשך שבועות.

מפקד בטאליבן ציין כי לוחמי הטאליבן פועלים בחלקיה השונים
של המדינה נקראים להיאסף בחלקה המזרחי של המדינה
כדי לפתוח בפעולה מכריעה נגד דאעש .חלקים בנאנגארהאר
החליפו ידיים פעמים אחדות במרוצת השנתיים שחלפו ,בעת
שדאעש הרחיבה וחיזקה את אחיזתה באזור ,קודם שהוסגה
משם על ידי הטאליבן ,כוחות הממשלה ויחידות צבא ארה"ב,
בחודשים האחרונים.

בקשה זו עשויה לציין צעד נוסף בתהליך השלום שהחל
באחרונה בין הטאליבן לבין הממשל האפגאני ובעלי בריתו
במערב ,שאפשר הפסקת-אש מוצלחת במהלך חג ה"עיד"
שנחוג באחרונה ,ואת שיחות הגישוש המתנהלות בין נציגי
ארה"ב ואנשי הטאליבן.

התקיפה תופנה אל שלושה מחוזות הקרובים לגבול עם פקיסטן,
שם כוננה דאעש את בסיסה מאז הגיעה לאפגניסטן ב.2014-

את הלחימה באזור הררי קשה תוביל "היחידה האדומה"
של הטאליבן ,צוותי קומנדו מיומנים היטב שנועדו לפעולות אשתקד הביסו לוחמי דאעש את הטאליבן והשתלטו על
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טורה-בורה ,המעוז ההררי הידוע לשמצה של אוסמה בין-לאדן ,גנראל ג'ון ניקולסון ,מפקד כוחות ארה"ב והקואליציה ,אמר
ואילו כעבור ימים ספורים נכתשו על ידי כוחות אפגאניים.
לפני שבועיים" :אנחנו יוצאים במלוא הכוח נגד דאעש .אנחנו
הטאליבן להוט לשמר את התנופה נגד יריבו ,בעקבות הניצחון מדגישים גם כי הטאליבן לוחם נגד דאעש ואנחנו מעודדים זאת
בצפון בשבוע שעבר .כ 250-לוחמי דאעש נכנעו לכוחות מכיוון שצריך להשמיד את דאעש".
הממשלה ,בעוד שהטאליבן טען כי אנשיו הרגו  150מהם ולקחו אחד ממפקדי דאעש שוחח עם כתב "טיימס" מתוך המסתור
בשבי  200לוחמים כתום שני ימי לחימה.
שלו ,בעודו מחלים מפציעה שנגרמה לו על ידי תקיפת מל"ט,
כוח משימה ובו יותר מ 2,000-לוחמי טאליבן ,אחדים מהם הגיעו
מהלמאנד שבדרום ,התייצב מול דאעש במתקפה ההיא.
אף על פי שמקורות הטאליבן מדברים על "מאמץ סופי" לסלק
את דאעש מאפגניסטן באופן מוחלט ,הרי שהארגון הזה וליבתו
משמרים עדיין עוצמת-ליבה שלא ניתן לחסלה בנקל .דאעש
העבירה את המיקוד שלה לקאבול בחודשים האחרונים ,והרגה
מאות בשורה של התקפות הרסניות .ידוע כי תא של דאעש
פועל בתוככי הבירה ,מגייס צעירים משכילים מהמעמד הבינוני,
בניגוד לבסיסו השבטי של הטאליבן ,המסתמך על הפאשטונים.
גורמים בנאט"ו לא השיבו לשאלה אם יתנו הסכמתם לבקשת
הטאליבן להפסיק את תקיפות האוויר ,אך מפקדים בקואליציה
הבהירו כי הם מצדדים במהלך נגד דאעש.

אמר דברים נחרצים לגבי התקפת הטאליבן הקרבה" .איננו
מופתעים .אנו נלחמים עם הטאליבן מאז  .2015הטאליבן
נתמכים על ידי ארה"ב ,ואני יודע זאת מכיוון שהייתי בשורות
הטאליבן במשך יותר מעשור .הם אופורטוניסטים ומוכנים
לעשות הכל למען כוח פוליטי ,כמו למשל שיחות השלום
באחרונה .הם חזקים בנאנגארהאר וערוכים להילחם עם
הטאליבן ועם אמריקה .הג'יהאד הוא האידיאולוגיה שלנו ואנחנו
נמשיך ונעשה זאת עד הסוף".

