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פוטין למד מסטלין על חיים ומוות 
מאת: בן מקינטייר

מנהיג רוסיה, ולדימיר פוטין, לעולם לא ירד מהבמה והוא פועל כדי להבטיח שלאף מתחרה 
לא תהיה העוצמה לפגוע בעוצמתו.

־מנהיגה העליון של רוסיה מהדק את אחיזתו כשליט פראנואידי. הוא משסה את יורשיו הפוט
נציאליים זה בזה, ממאן למנות יורש, מאגד יותר כוח ומסרב לשחרר, לעולם לא מאשר מועד 
סיום. אף אחד לא באמת יודע מה היושב בקרמלין רוצה, או מתכנן או מאמין, וזה המצב אותו 

הוא רוצה. זה ולדימיר פוטין – אבל גם יוסף סטלין היה כזה.

ואשר  טיהר  דמותו  שאת  לשליט  לחזור  צריך  פוטין,  של  האחרון  המהלך  את  להבין  כדי 
הטכניקות שלו אומצו על ידו בחלקן, במהלך שלטונו.

בשנה שעברה פוטין עדכן את רוסיה שגיל הפרישה הרשמי )בתוקף מאז ימי סטלין(, יעלה 
מגיל 60 עבור גברים ו-55 עבור נשים ל-65 לגברים ו-63 לנשים. השבוע נשיא רוסיה, בן 67, 

https://www.iamti.com/untitled-c1gsc                :ניתן לקרוא ידיעונים קודמים בקישור הבא
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הבהיר שאין לו כל תוכנית לצאת לפנסיה עכשיו או אי-פעם, בעודו עורך סדרת שינויים חוקתיים 
שיאפשרו לו לשלוט ללא מועד סיום.

 1952 בינואר  הציע  וינוגרדוב,  ולדימיר  רופאו  כאשר  למעשה,  מהבמה.  לרדת  סרב  סטלין  גם 
בעדינות שבגיל 73 החבר סטלין רצוי שיאט את הקצב ויתחיל לחשוב על פרישה, הרופא נאסר 

מייד והואשם בפעולה למען הביון הבריטי.

סטלין שלט ברוסיה במשך 29 שנים, פוטין מצוי בשלטון 20 שנים ונראה כי הוא מתכנן לשבור את 
השיא של סטלין. באופן רשמי כהונתו של פוטין מסתיימת ב-2024, אבל יש כמה תארים אחרים 
שהוא יכול לבחור ביניהם כמו ראש הממשלה, יושב ראש הפרלמנט או ראש המועצה הלאומית 

)מתוגברת( היועצת לקרמלין. כולם אותו הדבר – אחיזת צבת בשלטון. 

גם סמכותו של סטלין הייתה ללא תחרות והתארים האלה חדלו מלייצג משהו. במרבית תקופת 
כהונתו של סטלין לא היה נשיא ולא היה ראש ממשלה, אלא אזרח פרטי המכהן כמזכיר הכללי 

של המפלגה הקומוניסטית.

פוטין סכסך בין עושי דברו, יצר יריבויות והבטיח שאיש לא יאתגר אותו. הוא קידם מפקח מיסים 
מוצלח אך לא מוכר, לתפקיד ראש הממשלה בגלל שהוא יכול לעשות זאת. הוא קידם רפורמה 
יצר  הוא  יותר משתי קדנציות.  לו לשרת  כולל מעקף שיאפשר  יורש,  כל  כוחו של  שתגביל את 

תדמית אישית מבהיקה כאשר הוא מצולם רכוב על סוס חשוף חזה, כסמל של שליט רוסיה.

הדיפלומט  חולה,  שהמנהיג  שמועות  נפוצו  ב-1946  סטלין.  של  מהמדריך  טכניקות  אלה  כל 
האמריקאי ג'ורג' קינן, שלח מברק ארוך ממוסקבה למחלקת החוץ בוושינגטון המזהיר ש"ברה"מ 
עדיין לא הציגה שהיא יכולה לשרוד את העברת השלטון מאדם יחיד או מקבוצה לאחר. מותו של 
לנין היה האירוע הראשון של העברת כוח, וזה השפיע לרעה על ברה"מ למשך 15 שנים." קינן 

צפה שאם סטלין יאבד שליטה או ימות, מעבר השלטון יוביל לכאוס.

רופאי  ב-1952  מרצח.  בפחד  ועלייה  באנטישמיות  בעלייה  צוינו  סטלין  של  האחרונות  השנים 
להם  גרם  סטלין  בכירים.  מדינאים  לרצוח  בקנוניה  והואשמו  נאסרו  יהודים,  רובם  הקרמלין, 

להודות אחרי עינויים.

בהיותו מבודד בדאצ'ה ב-קונטסבו, הוא זימן את חוג מקורביו לצפות בסרטים, לסעוד, לשתות 
ולספר בדיחות גסות. אויבים אמיתיים ודמיוניים סולקו. הוא לא מינה יורש ולא תכנן החלפה. כמו 
פוטין, הוא היה בלתי ניתן להסבר. איום גלוי על סמכותו היה הזמנה להוצאה להורג מיידית. "לא 

היה נשאר אפילו כתם." אמר חרושצ'וב מחליפו בפועל.

הוא היה בשלבי הכנת עוד שינוי לפני שהוא מת במרץ 1953. חברי הפוליטביורו המובילים היו 
לכוח  והשאיפה  החרדה  ההססנות,  נרצח.  שהוא  נפוצות  החלו  ששמועות  לאחר  אימה,  אחוזי 

מוצגים באופן מרשים בסרטו של ארמנדו יאנוצ'י "מותו של סטלין".
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פוטין עשוי להיות רדוף ממה שקרה בהמשך. הכנופיה ששמרה על "האדם העליון בכל הזמנים 
ובכל האומות" במשך תקופה כה ארוכה, כולל ויצ'סלאב מולוטוב, גיאורגי מלנקוב, וחרושצ'וב, 
פרקו מייד את מורשתו, פרסמו רפורמות נרחבות, ביטלו את מסע האנטישמיות ושחררו לחופשי 
את הרופאים. מיליון אסירים שוחררו מהגולאגים. ב-1956 בנאום הסודי שלו בוועידת המפלגה 

ה-20 חרושצ'וב הוקיע את סטלין, את שגעון הגדלות שלו ואת האלימות הברוטלית של שלטונו.

המהלך האחרון של פוטין לחיזוק שלטונו אינו יכול להסתיר את האפשרות שהכפופים לו החלו 
לחדד את אמירותיהם, לאסוף הוכחות ולתמרן לקראת הרגע שבו הוא כבר לא יהיה שם.

אבל יש עוד תקדים היסטורי אחד שפוטין מודע לו היטב. מחליפו של סטלין הודח ללא טקסיות 
על-ידי חבריו. ב-1964, אחרי יותר מעשור בשלטון, חרושצ'וב נקרא מחופשתו, נלקחו ממנו כל 
תאריו וסמכויותיו והוא הודח. השנים האחרונות של פרישתו היו תחת מעצר בית. מותו של האדם 

שהיה שליט בלתי מעורער על אימפריה ענקית זכה למשפט אחד בפראבדה. 

ויעביר את הסמכויות בסופה של הדרך בדומה  נראה שפוטין מתכוון להחזיק במשרדו כל חייו 
לסטלין, דמות היסטורית ענקית שהכפופים לו נושאים את ארונו. כתלמיד של היסטוריה רוסית, 
הוא יודע שיש דרכים שונות לצאת מהקרמלין, באלימות, בחתרנות ובבושה. הימנעות מכל אלה 

היא המטרה המרכזית בשלטונו של פוטין.

 

https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/putin-has-learnt-from-stalins-life-and-death-

7rm92vgqr
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פוטין מנסה לעצב את לוב בפסגת מוסקבה
מאת: ריצ'ארד ספנסר - 14 בינואר 2020

מנהיגי שני פלגים נלחמים התכנסו לשיחות שלום במוסקבה כאשר רוסיה וטורקיה מילאו תפקיד 
מפתח בסכסוך אזורי נוסף.

פאיז אל סאראג', ראש הממשלה המוכרת על-ידי האו"ם בטריפולי, והמרשל )הממונה על-ידי 
ובדרום המדינה, הסכימו  עצמו( חליפה הפטר, המורד בשליטת הצבא הלובי הלאומי במזרח 
הביאה  בשיחות  חלק  לקחת  הסכמתם  פנים-אל-פנים.  נפגשו  לא  הם   – זמנית  אש  להפסקת 
תקווה לסיים את הלחימה בפעם הראשונה מאז שמרשל הפטר החל בהתקפה על הבירה במרץ.

הפסקת האש הוצעה על-ידי ארדואן כאשר הוא שלח כוחות טורקיים כדי לסייע בהגנת טריפולי 
מממשלתו של סאראג'. הפעולה הזו הייתה תגובה לתגבור המורדים על-ידי קבוצת וגנר הרוסית.

בעוד שהמהלך גרם לחשש מפני הגברת עוצמת הסכסוך, הוא הוביל לתהליך שלום אלטרנטיבי, 
לאחר שניסיונות של האו"ם לעשת כך נכשלו במהלך חמש השנים האחרונות.

ההתערבות המשולבת של רוסיה וטורקיה, שני צדדים שונים אבל עם שיתוף פעולה דיפלומטי 
בין שני הנשיאים, הושוותה לסכסוך בסוריה. במקרה זה, שיחות סרק של האו"ם בז'נבה הוחלפו 
בהדרגה בשיחות בין רוסיה, טורקיה ואיראן. זה הוביל ליישוב הסכסוך בסוריה אבל גם הצליח 

למזער את כוחם של ארה"ב ואירופה.

בשיחות הלוביות במוסקבה, מר סאראג' ומרשל הפטר בשיחות נפרדות עם מארחיהם ועם שר 
החוץ הטורקי, כתבו טיוטת הסכם להפסקת אש. מר סאראג' חתם בעוד שיריבו אמר כי צריך עוד 

התייעצויות וכי הוא יחזור.

מרשל הפטר, אנטי-אסלאמי שבעבר שירת במשטרו של קדאפי אבל ערק לארה"ב בשנות ה-80, 
מגובה כבר מההתחלה על-ידי איחוד האמירויות ומצרים. ארה"ב, בריטניה ומדינות אירופאיות 

אחרות תומכות בממשלה.

קיצונים  על-ידי  מגובה  שהממשלה  הטוען  בהפטר,  לתמוך  שוקלת  שצרפת  מאחר  אבל, 
אסלאמיים, המערב חלוק בעמדותיו ואינו יכול לכפות הסכמה על איזה צד שהוא.

שהגיעו  קרבות  הלאומי,  הלובי  הצבא  עם  בטריפולי  בקרבות  נהרגו  בני-אדם  מ-1000  יותר 
לקיפאון שבלם את התקדמות המורדים מעבר לרבעים הדרומיים, והממשלה נכשלה בניסיונה 

להוציא את המורדים משם.

מרקל,  שאנג'לה  שלום"  "ועידת  מנעו  במוסקבה,  שלום  ושיחות  אש  הפסקת  על  ההודעה 
הקנצלרית הגרמנית, הציעה לערוך בברלין.
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ביום ראשון שוחח הנשיא פוטין עם גברת מרקל ותמך בקיום הוועידה, שאמורה להיערך ב-19 
את  ייצרו  מוסקבה  ששיחות  מקווה  שהוא  באיטליה  פגישה  לאחר  אמר  ארדואן  אבל  בינואר, 

הבסיס לכל נושא שיידון שם.

לאיחוד האירופי יש אינטרס אסטרטגי בלוב, עצירת ההגירה לפחות. מעורבות צרפת ואיטליה 
בחלקה מוזנת בזכות הנפט: החברות "טוטאל" הצרפתית ו"אני" האיטלקית שלטו – היסטורית 

– בשדות הנפט בלוב.

הפילוג באיחוד האירופי אינו מאפשר לו לאכוף את רצונו על מי מהצדדים, הוא נדחק לקרוא 
לתהליך השלום של האו"ם כדי להישאר בתמונה.

מועצת  נשיאת  לאיין  דר  פון  אורסולה  אמרה  הנכון,"  בכיוון  הראשון  הצעד  היא  אש,  "הפסקת 
האיחוד האירופי והוסיפה "זה תהליך שצריך להיות מובל על-ידי האו"ם."

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/putin-seizes-chance-to-shape-libyas-future-
with-moscow-summit-96ldfkg87
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תרגיל מפקדות אסטרטגי - רוסיה גרום 2019

הוגדרה  התרגיל  מטרת  ביותר.  הגדול  היה  שנערך  והאחרון   ,2012 מאז  נערכים  גרום  תרגילי 
כהפעלת הרתעה אסטרטגית. 

היו  ושליטה אסטרטגית ברמה לאומית.  פיקוד  גרום 2019, היה תרגיל  תרגיל מטות אסטרטגי 
הפיקוד  ומרכז  פוטין  הנשיא  עמד  ובראשו  המרכזיות  והשליטה  הפיקוד  מערכות  בו  מעורבות 

הלאומי.

תרגיל גרום 2019 שהחל ב-15 באוקטובר, כלל כ-12,000 חיילים, 213 משגרי טילים בליסטיים, 
קרוב ל-103 מטוסים כולל מפציצים אסטרטגיים, 15 צוללות ו-310 מערכות אמל"ח שונות.

במחוזות  אימונים  בשטחי  מטרות  מערכות  טווח,  ארוכות  היסעים  מערכות  הופעלו  בתרגיל 
הצבאיים ובצי הצפוני, ופעילות של הצי בים ברנטס, בים הבלטי, בים השחור ובים הכספי. 

גנרל שוויגו אמר "התרגיל, נועד לבחון את היכולות של הצבא בסכסוך גרעיני ובשילוב הפעלת 
כלולים  אלה  בתוך  חדשים."  פיזיקליים  עקרונות  על  המבוסס  ואמל"ח  מונחה  גרעיני  אמל"ח 

טילים היפר קוליים ואחרים.

ביום האחרון לתרגיל, צוות של מערכת טילים מונחית YARS – בעלת טווח מרבי של 1,000 ק"מ, 
שיגר טיל משטח הניסויים ב"פלסטסק" לעבר שטח הניסויים בקמצ'טקה – הטיל פגע במטרה. 

בתרגיל שוגרו גם טילי שיוט ממערכת "איסקנדר" במחוזות הצבאיים דרום ומזרח. 

יום, צוללת אסטרטגית של הצי הצפוני ושל האוקיאנוס השקט בים ברנטס, שיגרה טיל  באותו 
למטווח "קורה" בקמצ'טקה וספינה מהשייטת בים הכספי שיגרה טיל מונחה "קליבר" למטרות.

במהלך התרגיל מטוסי TU 95 שיגרו טילי שיוט כנגד מטרות קרקעיות.

לא הכל פעל לפי התוכנית. היו מיועדים לשיגור שני טילים בליסטיים מסוג R 29 R – אחד מהם 
לא   – גרעינית  מצוללת  ששוגר 
הוא  הזה  הטיל  להמריא.  הצליח 
ונכנס  הסובייטית  מהתקופה  טיל 

לשירות ב- 1977.

http://redstar.ru/
strategicheskaya-triada-
otchitalas- dostojno

SV 1 L 125 מערכת מכ"ם ניידת רוסית - ניוביום
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SV 1 L 125 מערכת מכ"ם ניידת רוסית - ניוביום

ומיועדת   55  ZH6UM ניוביום  החלל  הגנת  מערכת  של  מוקטנת  גרסה  היא  ניוביום  מערכת 
להפעלה על-ידי כוחות הגנת הנ"מ של צבא היבשה. המערכת היא מערכת אנטנה אקטיבית, 

ומיועדת להתריע מ-360 מעלות.

היא יכולה לאתר, לאכן, לעקוב ולזהות מטוסים, מסוקים, טילי שיוט וטילים בליסטיים וגם מטוסים 
.F35-ו F22 ,B2 בעלי יכולות חמקניות כמו

תגיע  "המערכת  איזבסטיה  על-פי  רוסיה.  ודרום  קרים  האי  חצי  את  מכסה  המערכת  פריסת 
לפריסתה בסוף השנה."

הצורך במערכת כזו התגבר עם ביטול האמנה הבינלאומית לטילים בליסטיים ועם פריסת מערך 
אמריקאי "להגנה מפני איראן" ברומניה. 

לדברי גנרל ליאוניד איבשוב, נשיא האקדמיה לנושאים גיאופוליטיים "ידוע למומחים שהמשגרים 
האמריקאיים שנפרסו יכולים לשגר טילי שיוט טומהוק ללא צורך בשדרוג. אינך יכול לקרוא להם 
בים.  וספינות  קרקע  מטרות  לתקוף  יכולים  האלה  הרב-תכליתיים  השיוט  טילי  הגנה.  מערכות 
מנקודת מבט אסטרטגית, פריסתם ברומניה היא התגרות של ארה"ב. משם הם יכולים לאיים 

על דרום רוסיה ואפילו על טורקיה, המתרחקת מאזור ההשפעה.

המערכת מבטלת את היכולות החמקניות, ואם משלימים את יכולות המכ"ם ניובי SV עם מכ"ם 
 AGM-88 יותר. ראש האיכון מוכוון גם כנגד טילים  S, איכון המטרות נעשה מדויק  בספקטרום 

HARM המוכוונים כנגד קורני מכ"ם. 

המכ"ם פועל ביעילות בתנאי חסימות תקשורת, הוא יכול לראות מטרות בטווח 300 ק"מ ולעקוב 
ובעונה  בעת  מטרות   300 אחר 
רכב  על  מותקנת  המערכת  אחת. 
KamAZ המאפשר תנועה ופריסה 

תוך דקות ספורות.

https://iz.ru/931984/aleksei-
ramm-aleksei-kozachenko-
bogdan-stepovoi/zator-na- 
granitce-novye-zenitnye-
kompleksy-zashchitiat-
kaliningrad
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איראן, סין ורוסיה החלו ביום שישי בארבעה ימי תרגיל בצפון האוקיאנוס ההודי וים עומאן. 

לפעולות הימיות יש השלכות הרבה מעבר למזרח התיכון, יכולה להיות להן משמעות מיוחדת 
למפרץ הפרסי, שם פתחה ארה"ב במבצע ימי בחודש שעבר כדי להגן על הספנות שם.

וושינגטון האשימה את טהראן בהפרעה גוברת במים האזוריים, וביקשה לצמצם את השפעתה 
האזורית של איראן, באמצעות הטלת סנקציות מוגברת. 

זה צוואר הבקבוק של מעבר הים מהמפרץ לאוקיאנוס הפתוח, בו עוברת חמישית מכמות הנפט 
העולמי, רבע מהגז הטבעי הנוזלי, בערך כולל של חצי טריליון דולר סחר.

ארה"ב,  על-ידי  המנוהל  הימי  בכוח  משתתפות  מדינות  תריסר  מחצי  שלמעלה  בעוד  אולם, 
עם  שנחתם  הגרעין  הסכם  את  לערער  מחשש  להשתתף,  סירבו  באירופה  הממשלות  מרבית 

טהראן בשנת 2015 ושממנו נסוגה ארה"ב בשנה שעברה.

המאמץ הבינלאומי בהנהגת ארה"ב, הכולל את סעודיה, אוסטרליה ובריטניה, עוקב אחר סדרת 
התקפות נגד מכליות נפט באזור, כולל תקיפה איראנית במיצר הורמוז, בחודש יולי של ספינה 

עם דגל בריטניה.

רוסיה וסין, החתומות על ההסכם, דוחפות להקמת ארגון ביטחון ושיתוף פעולה חדש במפרץ, 
כולל הצעות להקמת אזורים מפורזים באזור, ובו בזמן לדחות את הפריסה הקבועה של מדינות 

שאינן מהאזור. 

נוכחותן של ספינות חיל הים הרוסיות והסיניות בנמלים איראניים עלתה בחודשים האחרונים.

בהקשר הזה של יריבות אסטרטגית החלו ביום שישי בייג'ינג, מוסקבה וטהראן את תרגיל הציים 
כי  אמר  איראן,  של  הים  חיל  מפקד  חנזאדי,  חוסיין  האדמירל  ימי.  לביטחון  כחגורה  המשותף 
וכי שלוש המדינות   ... "ישלח מסר לעולם", והצביע על "הרחבה מדהימה של שיתוף הפעולה 

הגיעו לנקודה אסטרטגית משמעותית ביחסיהן.”

של  ייצור  כולל  ורוסיה,  סין  עם  צבאי  פעולה  שיתוף  להמשך  קרא  הוא  החודש,  יותר  מוקדם 
משחתות וצוללות.

ולבייג'ינג אינה מקרית בעיתוי שלה, מאחר שאיראן נלחצת עוד  פנייתה של איראן למוסקבה 
יותר על-ידי הסנקציות. זה מגיע בתקופה בה הקשרים בין רוסיה לסין התחממו משמעותית תחת 
הנהגתם של ולדימיר פוטין ושי ג'ינפינג, בעוד שקשריהם עם ארה"ב תחת דונלד טראמפ הפכו 

קרים יותר.

איראן, רוסיה וסין ערכו תמרון ימי משותף
מאת: אנדרו האמונד
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לכן, בייג'ינג ומוסקבה מבקשות לעבוד בשיתוף פעולה קרוב יותר לא רק כדי לקדם אינטרסים 
תחת  ארה"ב  עם  בקשרים  הידרדרות  להמשך  הסיכויים  מפני  לגדר  כדי  גם  אלא  דו-צדדיים, 

הנשיא טראמפ.

לפיכך החליט פוטין להנגיש יותר ויותר את הכוח הרוסי באזורים אחרים בעולם,  מהמזרח התיכון 
ועד אסיה-פסיפיק.

למשל, המנהיג הסיני טען, בשנה שעברה, כי היחסים הדו-צדדיים הם "היחסים ברמה הגבוהה 
ביותר, העמוקה ביותר ואסטרטגית ביותר בין מדינות מרכזיות בעולם." הוא גם שיבח את פוטין 

באומרו: "הוא החבר הטוב ביותר שלי, הכי אינטימי".

שמעידים  כפי  אלה,  יותר  חמים  לקשרים  קונקרטי  ביטוי  הוא  יותר,  חזק  צבאי  פעולה  שיתוף 
התרגילים הימיים המשותפים הנוכחיים. 

עם זאת, לא רק באוקיינוסים עובר ציר האבטחה הפוטנציאלי הזה. לדוגמה, מוסקבה ובייג'ינג 
משתתפות במשחקי מלחמה משותפים, כולל בקיץ האחרון באזור ביקאל שבמזרח הרחוק של 

רוסיה, תרגילים בהם מעורבים כ-300,000 חיילים.

דחיפה צבאית זו לסדר היום של שיתוף הפעולה הדו-צדדי, סייעה גם לאפשר עמדות משותפות 
בייג'ינג  שם  איראן,  את  רק  לא  כולל  זה  עיקריים.  ובאזוריים  מרכזיים  בנושאים  יותר  חזקות 
ומוסקבה מעדיפות את המשך הסכם הגרעין לשנת 2015, אלא גם ביחס לצפון קוריאה, שאיתה 

לשתי המדינות גבולות יבשתיות ושנים ארוכות הן היו בנות ברית עם פיונגיאנג.

במבט לתחילת שנות ה-20, הקשרים בין איראן, רוסיה וסין עשויים להתחמם עוד יותר, במיוחד 
אם טראמפ ייבחר מחדש. 

https://www.eurasiareview.com/30122019-iran-russia-china-cement-ties-with-military-
maneuvers-oped/
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לוחמה משולבת אינטליגנציה מערכתית - מבט מסין

תיראה  כיצד  תיאוריות  הרבה  צצות  מתפתחות,  טכנולוגיות  במהירות,  מתפתחים  רעיונות 
כדוגמת  הנושא  על  כותבים  ומדענים  שחוקרים  היכן  בסין,  במיוחד  נכון  זה  בעתיד.  המלחמה 

המאמר הבא המציג כיצד מידע ישנה את מבנה ותוצאות המלחמה.

כתב Zhou ב-2013, "סין החלה בעידן היסטורי חדש בהתפתחותה. על-מנת לקדם פיתוח מדעי 
ולזרז מעבר בין מודלים של פיתוח כלכלי, הנושאים שניתן להישען עליהם הם עוצמת המדע 
יזמות ופיתוחים. הדרך הסינית  יכולות על-ידי  והטכנולוגיה. המרכיב הקריטי ביותר הוא שיפור 
ink.springer.( האפשר."  ככל  מהר  פיתוחים  של  למסלול  לפרוץ  היא  וחברתי  כלכלי  לפיתוח 

)com/article/10.1007/s40436-013-0006-5

מאמר שפורסם בירחון הרשמי של הוועדה הצבאית המרכזית ובירחון של בית הספר המרכזי של 
המפלגה הקומוניסטית, מציג כיצד לוחמת אינטליגנציה עשויה לשרטט את גבולות המלחמה, 

בניין הכוח ואת כללי המגע. 

במהירות  שחודרת  מלאכותית  בינה  בגלל  משתנה  הלחימה  באמנות  שהשינוי  גורס  המאמר 
למבצעי הצבא. 

בהכרח  יוביל  זה  האויב.  של  הצבאי  למרחב  לחדור  ניתן  מלאכותית  בינה  טכנולוגיות  בעזרת 
לשינוי מהותי בדרכים בהן העוצמה תבוא לידי ביטוי בעוצמה קרבית. 

ומרחב  חלל  אוויר,  ים,  יבשה,  של  הפיזיים  )הממדים  הנוכחי  הלחימה  מרחב  בעתיד  בלחימה 
קשה  יהיה  הקוגניטיבי.  הממד   – חדש  ממד  יכלול  והסייבר(  האלקטרונית  הלחימה  המידע, 

לשחזר מצבים של שדה קרב מסורתי עם קווי חזית ברורים. 

בים,  באוויר,  ביבשה,  הלחימה  מרחבי  בצד  נוסף  לחימה  למרחב  ייהפך  הקוגניטיבי  המרחב 
בחלל, באלקטרו-מגנטיקה ובסייבר וזאת בשלושה ממדי לחימה ראשיים – הממד הפיזי, ממד 

המידע, והממד הקוגניטיבי. 

יתרחבו  המלחמה  גבולות  צבאיים,  ושאינם  צבאיים  ממדים  בין  בשילוב  עלייה  כשתתאפשר 
לעומק – ביבשה, באוויר, בים בסייבר ובמוח. מלחמה באינטליגנציה תהייה בכל סכסוך צבאי. 

מטרות הלחימה תתרחבנה בקיצוניות. הגבולות בין תקופות רגיעה ומלחמה יתערפלו.

לוחמת אינטליגנציה תציג שילוב בין ממדים צבאיים ואזרחיים. הגבולות בין ימי שלום ומלחמה 
יטשטשו. 

מטרות המלחמה יהיו לזכות ביתרונות פוליטיים ובניצחון צבאי, צריך יהיה להבטיח לפוליטיקאים 
עליונות.
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לוחמה משולבת אינטליגנציה מערכתית - מבט מסין
תוצאות המלחמה לא תקבענה על-ידי מידת ההרס או במונחים קטלניים אלא מי זכה ביותר 

יתרונות פוליטיים. 

מחדש  תעצב  היא  מכונה.  ויכולות  אנושית  חוכמה  תשלב  )מערכתית(  אינטליגנציה  לוחמת 
את תורת הלחימה בכל ממד ובכל מסגרת. לוחם בן-אנוש יחדל להיות הקו הראשון בלחימה, 
מערכות מודיעין תובלנה. לחימת אדם באדם תוחלף בלחימת מכונה באדם או לוחמת מכונה 

במכונה.

חוצה  א-סימטרי  שילוב  מגע.  קרב  של  המסורתיים  הכללים  את  תשנה  אינטליגנציה  לוחמת 
ממדים יהפוך להיות הנורמה. מבצעים לא מאוישים ישכתבו את כללי המגע ויעצבו את תהליכי 

התמיכה והסיוע ללחימה. שליטה במודיעין תהפוך להיות מרכז הכובד.

האדם  לגוף  הנוספים  ואביזרים  לבישות  מערכות  חיצוניות,  שלד  מערכות  מוח-מכונה,  ממשק 
"יגבירו את היכולת הקוגניטיבית והפיזית של הלוחם האנושי וייצרו את לוחם העל."

http://www.81.cn/jfjbmap/content/2019-10/22/content_245810.htm 
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סוג חדש של כוח לוחם בסין - צבא היבשה של מחר

ניצחון  להשגת  חשוב  רכיב  שהוא  לוחם"  כוח  של  חדש  "סוג  של  פיתוח  מקדם  הסיני  הצבא 
במלחמות בעתיד. 

סוסים  עם  ומנויד  רכוב  מצבא  התפתחות,  שלבי  מספר  עברו  היבשה  כוחות  שנים   70 במהלך 
ופרדות, לצבא ממונע, ממוכן ועתיר מידע. הצבא עבר מהתבססות על כמות כוח אדם עם חיל 

הרגלים ככוח הדומיננטי לצבא מבוסס טכנולוגיה כאשר חיל הרגלים מתכווץ בגודלו.

כעת, הצבא צופה להפוך לצבא "אינטלקטואלי" עם התמקדות באימון משופר של החיילים. 

"סוג חדש של כוח לוחם", כפי שהוא מכונה בדיווחי התקשורת הסינית, כפי שנראה בציטוטים 
ממאמר שפורסם בעיתון "סין היום".

המאמר מתייחס לכוח התמיכה האסטרטגית שהוקם ב-31 בדצמבר 2015 כ"סוג חדש של כוח 
לוחם". במאמר יש גם התייחסות ל"סוג חדש של כוח לוחם אינטלקטואלי" בצי הסיני. 

במאמר בעיתון  Beijing Jingshen נכתב כי הסטנדרט החדש מחייב סוגי אימון חדשים מאחר 
שהכוח הלוחם החדש נשען בעיקר על מידע וטכנולוגיה. 

ולכן "אימונים צריכים להיערך באותה מתכונת בה הם צפויים  הם מבצעים משימות קריטיות 
להילחם." כוח האדם צריך להיות באיכות גבוהה יותר, ומאומן במידע. הם גם אמורים להיות יותר 
ורסטיליים. כלומר, בעוד החייל מתמחה בתחום מסוים, מצופה ממנו שישלוט בהרבה תחומים 

נוספים. 

טכניקות האימון צריכות להיות יותר משולבות ונרחבות. מחבר המאמר טוען "סוג חדש של כוח 
קרבי וכוחות היבשה הקונבנציונליים משולבים יחדיו באימונים קרביים ממוקדים סביב משימתם, 

כך שייווצר היתוך של כל סוגי הכוחות במערכת מבצעית."

סוג חדש של כוח לוחם הוא מרכיב חשוב בצבאנו לנצח במלחמות בעתיד ולהציג את מגמות 
ההתפתחות וטכנולוגיות צבאיות בדרכי הלחימה. 

אימונים בסוג החדש של כוחות שונים מאלה של הכוחות הקונבנציונליים... ככלל, לכוח החדש 
בשטחי  יופעל  החדש  הכוח  בטכנולוגיות...  מתוגבר  והוא  המידע  דומיננטיות  של  מאפיינים  יש 
מפתח למשימות קריטיות. לכן, אימונים צריכים להיערך באותן דרכי לחימה של הכוחות בקרב, 
וצריכים להיות ממוקדים ומוכוונים למשימות הלחימה, להיערך בתזמון, בארגון, במבנה הקרבי, 
הפעולה  ודרכי  האימון  טכניקות   ... הרלוונטיים.  הסביבה  ובתנאי  הקונקרטיים  הלחימה  בדרכי 
צריכים להתמקד בבניית היכולות האישיות המתמחה באמצעי מסוים, באימון יחידתי משולב, 

בשילוביות ובשילוב מערכות טכנולוגיות.
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אינטלק ויכולות  מבצעיות  יכולות  גבוה,  גופני  כושר  בעל  להיות  צריך  החדש  הלוחם  ־בנוסף, 
טואליות. 

 – ושלישית  המקצועית  ההתמחות  של  האיכות   – שנייה  האינטלקטואלית,  האיכות   – תחילה 
האיכות הוורסטילית.

לכישורים  גבוהות  דרישות  התמחויות,  של  רחב  מגוון  וכולל  בטכנולוגיות  משופע  החדש  הכוח 
אישיים ודרישה למשך אימונים ממושך, הכרחי לארגן את האימונים ברמה גבוהה של התמקדות 

ודיוק. כוחות צריכים להתקבץ באימונים באותה מתכונת בה ילחמו.

כדי למקסם את היעילות הקרבית הכוח הלוחם החדש צריך להתאגד יחד באימונים משולבים 
לקראת משימה אחודה. זה דורש מימוש שילוב של כל סוגי הכוחות במערכת מבצעית.

https://www.prnewswire.com/ news-releases/china-daily-president-xi-reviews-armed-

forces-on-national-day-300930646.html

סמל כוח התמיכה האסטרטגית
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פגז אקסליבור כנגד מטרות נעות
הודעת ריית'ון מה-5 בפברואר 2020

גרסה חדשה של חימוש מדויק אקסליבור מתוצרת ריית'ון, הודגם בניסוי של צי ארה"ב, הוא עשוי 
להוות שינוי ביכולות לפגוע במטרות נעות, אבל יחייב תותחים באורך קנה של 9.14 מ' )התותח 

כיום הוא באורך של 4.57 מ'(.

למודל S יש הנחיית GPS וחיישן לייזר אקטיבי-למחצה למעקב אחר מטרות נעות ומטרות ימיות 
בסביבה עוינת ל-GPS מבלי לפגוע בטווח היעיל.

מפגז  ולעבור  הוביצר  מתותח  ירי  של  ובלחץ"  בהלם  "לעמוד  יכול  שהוא  הוכיח   S אקסליבור 
מונחה GPS לפגז מונחה לייזר ולפגוע במטרות נעות – כך לפי הצהרת החברה ב-5 בפברואר.

לשדרג  שניתן   E מודל  פגזים  עם  באקסליבור  משתמשים  יחדיו,  והצי  הצבא  החברה,  לדברי 
ביכולות S. "הפעלת ארטילריה כנגד מטרות נעות מקנה גמישות רבה... ארטילריה פועלת בדרך 
כלל כנגד מטרות נייחות, אבל אקסליבור S מרחיב את יכולות הארטילריה בשדה הקרב." אמר 

סם דנקה, סגן נשיא למערכות יבשה בריית'ון.

לדברי החברה – אקסליבור מוכר כנשק מדויק, ברמת דיוק של 2 מ'. הוא הופעל ביותר מ-1,400 
פעמים במצבי קרב. 

ופגע במטרה בטווח 62 ק"מ.  ירה פגז מקנה אב-טיפוס של "ארטילריה לטווח מוגדל"  הצבא 
הצבא מפתח את הקנה המשודרג כחלק מתוכנית שדרוג הירי המדויק המצויה בעדיפות גבוהה 

בתכניות השדרוג.

אב הטיפוס מבוסס על תומ"ת פלדין M901A7 משודרג עם צריח בעל תותח 85 קליבר ואורך של 
9.14 מ' היכול לירות לטווח גדול מ-70 ק"מ.

new version of Raytheon’s Excalibu r precision-guided munition
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בריטניה צריכה לפתח אסטרטגיה חדשה ולזרוק את ההנחות של
המלחמה הקרה שעבר זמנן

מאת: מלקולם ריפקינד

יסוד  הנחות  מספר  סביב  נוצרה  האחרונים  העשורים  שלושת  במהלך  הבריטית  האסטרטגיה 
שנוסחו בימים של סוף המלחמה הקרה. הן עלו כאשר החשיבה הייתה שהעולם עומד להפוך 

ליותר דמוקרטי, עם יותר תפיסות גלובליות, ויותר עשיר.

את  תשמר  הבינלאומית,  המערכת  בראש  עמדה  בעלת  להיות  תמשיך  שבריטניה  גם  חשבנו 
ערכיה הדמוקרטיים, את יציבותה הפוליטית,  את קשריה עם העולם ואת הבריתות הבינלאומיות 

שלה באירופה ובאמריקה. 

בתוך הוורידים האלה בריטניה ניהלה את עצמה על הבמה הבינלאומית מנפילת חומת ברלין 
ניסתה  היא  כאשר  בריטניה  של  האסטרטגית  מחשבתה  את  הנחו  האלה  ההנחות  היום.  ועד 

להבטיח שלום באירופה ולהגן על המערכת הבינלאומית הרחבה.

נולדו בעידן אחר. כאשר בריטניה  אלה הנחות מבוססות היטב, אבל כאלה שבמידה מסוימת 
מתחילה בסקר מעמיק מזה דורות על מדיניות הביטחון והחוץ, אנחנו צריכים להבין את הכוחות 

שאנחנו ניצבים בפניהם. הגיע העת שבריטניה תסיר את הרתמות הישנות הכובלות אותה.

המציאות הקשה היא שהעולם של שנות ה-0202 שאנחנו מוצאים את עצמנו בו, שונה מזה של 
הרבה  פרושים  וקפיטליזם  דמוקרטיה  מת,  הקומוניזם  הקודמת.  המאה  של  ה-09  שנות  שלהי 
יותר מכפי שהיו בימי המלחמה הקרה אבל העקרונות שדאונינג 01 ומשרדי החוץ, הביטחון וחבר 

העמים פועלים לפיהם עשויים להפוך למיושנים.

במהלך העשור האחרון היינו עדים להאצה בשינויי האקלים, בעלייה ובהתעצמות של מדינות 
בניסיון  לאוקראינה  בפלישה  החל  באגרסיביות,  פועלות  הן  ורוסיה.  סין  במיוחד  אוטוקרטיות  

להתעלם מזכויות בינלאומיות וכלה בים סין הדרומי.

בינלאומיים  להסכמים  נדרשים  אנחנו  אקלים,  שינויי  על  להתגבר  צריכים  אנחנו  בהם  בימים 
ולשותפות רחבה יותר בין מדינות. עזיבת האיחוד האירופי דורשת אף היא חשיבה רדיקלית על 

מדיניות החוץ שלנו.   

אנחנו צריכים להסכים על מטודות חדשות להבטיח את שיתוף הפעולה עם שכנינו האירופים 
במיוחד צרפת וגרמניה. אמנם בריטניה אינה מעצמת על כמו ארה"ב או סין החדשה, אך יש לה 

פוטנציאל להישאר ככוח עולמי.

כדי להישאר ככוח כזה, אנחנו צריכים להטמיע ולהסכים לעולם כזה הניצב בפנינו. עם ההיסטוריה 
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הימית, האמונה העמוקה שלנו במסחר חופשי  והמסורת  העולמית שלנו, עם הצי החזק שלנו 
ובערכים אנושיים, בריטניה עדיין פורחת כאשר הוויכוחים על הברקזיט הם בזיכרוננו.

אנחנו צריכים להחליט מה נותר רלוונטי. לבריטניה יסודות יציבים. אנחנו בין המדינות בעלות 
השפה  החוץ,  שירות  הצבא,  הכלכליות,  היכולות  כולל  בעולם,  הרחבות  הלאומיות  היכולות 

האנגלית והתרבות שלנו.

אבל כדי להצליח בעולם החדש הזה, אנחנו צריכים לחזק את כל אלה. בריטניה צריכה לשלב 
את הדרכים של המדיניות האסטרטגית כדי שתוכל לשמור טוב יותר על האינטרסים הלאומיים 

שלנו. 

אנחנו צריכים לארגן מחדש את המיניסטריונים כך שלשר החוץ תהיה פרספקטיבה רחבה יותר 
להכוונת המאמצים בקשרים הבינלאומיים.

הצבא צריך להשתדרג כך שיוכל לשמר עליונות טכנולוגית על אויבינו. אנחנו צריכים להרחיב את 
אופקינו הגיאוגרפיים ולאתר הזדמנויות חדשות כמרכז עולמי של הכלכלה העולמית המשתנה, 
וכפי שנדרש כנראה למתרחש במרחב הסיני-הודי. תחת הממשלה השמרנית החדשה יש לנו 

הזדמנות לחדש את מעמדנו במנהיגות האינטלקטואלית של העולם.

אנחנו צריכים רעיונות ל"בריטניה הגלובלית" כדי לקדם ולייצב מחדש את מצבנו בתחומי החוץ 
והביטחון בעודנו עוזבים את האיחוד האירופי.

https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/01/17/malcolm-rifkind-says-britain-has-
develop-new-defence-strategy/

סר מלקולם ריפקינד היה שר ביטחון ושר החוץ בין השנים 1997-1992


