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 1,000מטוסים ועשרות ספינות מציי האוקיאנוס השקט וצי הים הבלטי.
בתרגיל לקחו חלק גם כוחות סיניים .המתאר היה לחימה נגד כוחות
צבא מערבי (ארה"ב).
הצבא הרוסי עובר מהפיכה ארגונית ותפעולית משמעותית ביותר –

צבא רוסיה שונה מאוד מצבאות המערב ומצבא ארה"ב .אפשר ללמוד
ממנו הרבה ,בין היתר באומנות המערכה שצה"ל אימץ ופיתח בכיוון
משלו – הגרסה הרוסית שונה .אנחנו מביאים הפעם מספר מאמרים על

עורך ראשי :גדעון אבידור

הצבא הרוסי ,נמשיך לעסוק בו בעתיד; נראה שבתחומים מסוימים הוא

עורכת :דורית לנדס

רלוונטי יותר מבחינתנו מאשר צבאות אירופאים או הצבא האמריקאי.

עריכה גרפית :מתי עלמה אלחנתי

ויכוח סוער על רובוטים רצחניים – פוליטיקו – ג'אנוש דלקר –  3בספטמבר 2018
ומי הם אלה שהתנגדו? זה מורכב יותר .בפגישה שנערכה בוועידה

בסופו של דבר ניצחה שדולת הרובוטים הרצחניים .נציגיהן של 88
מדינות התפזרו ב 1-בספטמבר כתום שבוע של דיונים באו"ם ,ואז
התחוור כי קבוצה קטנה של מדינות חזקות ניצחה כשמנעה מהאו"ם
לפתוח במו"מ האם לאסור על הנשק הזה.

אבל אין להתייחס אליהן כאל קבוצה הומוגנית" .היעד של כולן זהה –

ג'אנוש דלקר ,הכתב לענייני בינה מלאכותית ,מדווח מברלין.

שיתקיימו לכל היותר שיחות לא מחייבות – אבל הנימוקים והסיבות היו

אין דוגמה טובה יותר לתיאור האופן שבו תשפיע הבינה המלאכותית

שונים ",אמר פרנק סאואר ,מומחה לנשק אוטונומי מהאוניברסיטה של

על העולם בשנים הבאות מאשר הוויכוח על רובוטים רצחניים והשיחות

הבונדסוור במינכן.

בג'נבה – האם יש לאסור אותם.

ארה"ב ,למשל ,טענה שעדיין מוקדם מדי להגביל את האמל"ח והזהירה

עצור ...רובוטים רצחניים? המונח הטכני הוא "מערכת נשק קטלני

כי הנחיות מחייבות עלולות לפגוע ביצירתיות בפיתוח צבאי .בה בעת,

אוטונומית" .ההגדרה אינה קלה( ,האו"ם נכשל בכך בחמש השנים

טענה וושינגטון ,מרבית הטכנולוגיה הנוכחית תסייע לצבאות לעמוד

האחרונות) אבל ניתן לומר שזהו נשק שיכול לאתר ,לעקוב ,לבחור

בדרישות החוק הבינלאומי ותסייע להגן על אוכלוסייה אזרחית בעתיד.

ולתקוף מטרות ללא התערבות אנושית .הפיתוחים שנעשו לאחרונה

מנגד ,טענה רוסיה שנשק אוטונומי לחלוטין רחוק עדיין – בניגוד למה

בבינה מלאכותית ,במיוחד בלמידת מכונה ,הפכו את הרובוטים מגיבורי

שנטען בדו"חות – ולכן אין צורך להציע הסכם .משקיפים בשיחות

מדע בדיוני לפרויקט מעשי שיצרני אמל"ח וצבאות סביב העולם פועלים

התבדחו שנציגי רוסיה מעולם לא תרמו דבר לשיחות מבלי לפתוח

לפתחו.

ולומר שהם מופתעים ממה ששמעו.

מי הם אלה שצידדו בעצירה? מספר רב של מדינות רבות ,מהן מדינות

עד כאן הכל ברור ,מכאן הדברים מתערפלים :רשמית ,תמכה סין

מתפתחות .פעילי הקמפיין לעצור את הרובוטים הרצחניים ,היו 75

באיסור – אבל רק מעטים האמינו לה" .אף אחד לא מקבל את עמדתם.

ארגונים שאינם מדינות מ 32-מדינות ,כיום רשומות  26מדינות החפצות

ניתוח ציני גורס ,שסין יצרה במכוון מבוכה כדי לגרום לנציגים לעסוק

בעצירת הפיתוח.

בכך בעוד אשר המדינה ממשיכה להשקיע בטכנולוגיה בקצב מהיר...

לנשק קונבנציונלי לפני כחודש ,היו בעיקר חמש מדינות שהתנגדו
למו"מ לקראת הסכם :ארה"ב ,רוסיה ,דרום קוריאה ,ישראל ואוסטרליה.
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אתה אפילו לא צריך רמה גבוהה של ציניות במצב הזה .זו תרגולת של

המדינות יפגשו שוב לשיחות בלתי מחייבות בשנה הבאה (וייתכן ,אם

סין שאנו מכירים מפורומים בינלאומיים אחרים ",אמר סאואר.

הרוסים ילכו בדרכם – רק לחמישה ימים במקום לעשרה ימים).

ועכשיו ,לגרמניה ולצרפת .שתי המדינות מקדמות הצהרה שאינה

ומה אז? "אם איננו יכולים להגיע לאיסור בוועידה ,יש דרכים אחרות",

מחייבת ,כפשרה; הן הרגיזו ארגוני זכויות אדם שטענו כי ברלין ופריז

אמרה מארי וורהם ,המתאמת של הקמפיין "לעצור את הרובוטים

מדברות בבית על איסור רובוטים רצחניים אבל אינן מדברות כך

הרצחניים" .מספר גדל של מדינות – בהן אוסטריה ,הראשונה מבין

בז'נבה( .ממשלת הקנצלרית אנגלה מרקל שילבה בהסכם הקואליציוני

חברות האיחוד האירופי – הצטרפו לרשימה התומכת באיסור מלא.

תמיכה "באיסור כלל עולמי" על נשק אוטונומי .נשיא צרפת אמר

לדבריה ,המדינות האלה יכולות לקדם שיחות חוץ לאו"ם ,ולהגיע

לכתבים שהוא מתנגד לחלוטין לרעיון שאמל"ח יחליט אי פעם להרוג

להסכם בינלאומי ,ליצור לחץ על האו"ם כדי שיפעל ,בדומה למה

ללא מעורבות אנושית).

שהוליך לאיסור על מוקשי נ"א בשנות ה.90-

בשבוע שעבר קיימו משלחות מברלין ומפריז מספר מפגשים עם
מדינות אחרות כדי לקדם את הצעתן להצהרה לא מחייבת .אבל כמה
משקיפים סבורים כי אין תמימות דעים בין גרמניה וצרפת לגבי מה
שההצהרה צריכה להשיג .אחדים מאמינים שבעוד אשר בעיני גרמניה
ההצהרה נחשבת לצעד ראשון לקראת איסור בינלאומי ,צרפת עשויה
לראות זאת כהזדמנות לעצור את התהליך הפוליטי.
אז מה הלאה? בנובמבר ייפגשו המדינות שוב בפורום נרחב יותר .אם
יחליטו לפי ההמלצות שפורסמו בשבוע שעבר ,לא יקרה דבר – ואז,

מטול נ"ט  RPGמודולרי – מאוניברסיטת באומן – פאולו וולפוליני –  24אוגוסט 2018
האוניברסיטה הטכנולוגית ע"ש באומן במוסקבה ,פיתחה לאחרונה

מכני וחשמלי .למשגר ניתן להוסיף כוונת מתכת השוקלת חצי ק"ג,

מטול רקטי חדש שמאפשר להרכיב כמה חלקים יחד כדי לאפשר ירי

אבל הדגם האופטימלי כולל מערכת בקרת אש עם מד טווח לייזר ,כך

מטחים .המערכת החדשה משפרת את העבודה שנעשתה בRPG 34-

שההגבהה והחצובה האינרטית יאפשרו ירי למטרות נעות .המערכת

בקוטר  61מ"מ ,שנבחן בימים אלה על ידי הממשלה.

יכולה לקלוט כוונות יום/לילה ,היורה מכוון בשתי עיניים פקוחות ,כאשר

התחמושת ,ארוזה בצינור מתכלה שאורכו  750מ"מ ,רוחבו  160מ"מ,

העין הימנית רואה את המטרה בעוד שהעין השמאלית רואה את הכוונת.

גובהו  120מ"מ ,ומשקלו  4ק"ג; המהירות הראשונית של הרימון היא

משקל המערכת  1.2ק"ג ,הדגם עם שלושה צינורות שיגור וכוונת שוקל

 140מ'/ש' .הראש הקרבי הוא רב שימושי :בחלקו הקדמי הוא נפיץ,

 13.2ק"ג – בתוך מסגרת המגבלות למערכת נישאת.

ומאחוריו גוף רסס ,מערכת השהיה ומטען חלול מנחושת .מרכיב

המערכת מיועדת לרמת הכתה והמחלקה נגד רק"ם קל ,אנשים

ההשהיה מבטיח שהמטען החלול יופעל ראשון ,המטען הנפיץ מופעל

ומבנים .המערכת תיכנס בקרוב לניסויים ,ואילו הדגמת העיקרון הוצגה

מעט אחריו כדי למקסם את גל ההלם ,במיוחד נגד מבנים .ראש קרבי

לצבא הרוסי ולנציגי מדינות אחרות.

יחיד מסוגל לחדור קיר לבנים בעובי  300מ"מ ולפעור בו חור בגודל של
 0.2מ"ר ,אבל שלוש רקטות הנורות כמטח מסוגלות לחדור קיר שעוביו
 800מ"מ .קיר בטון שעוביו  700מ"מ ,נפרץ על ידי מטח ואילו טיל יחיד
השפיע על קיר בטון שעוביו  200מ"מ .השפעת המטח נוצרת באמצעות
מקבץ של פחות מחצי מטר ,בטווח של  150מ' ,ואילו הטווח המירבי בירי
בכינון ישיר הוא  400מ' .נגד רק"ם המטען החלול יכול לחדור פלדת
שריון הומוגנית בעובי  300מ"מ.
מרכיב הרסס קטלני כאשר הוא מופעל נגד לוחמים חשופים שעליהם
אפוד מגן רמה  2ברדיוס של  13מ' .ראשי קרב אחרים מתוכננים בעתיד.
מערכת מיוחדת פותחה על ידי באומן כדי לחבר את החימוש באופן
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וולדימיר פוטין – פטריוט ,קנאי או איום?
הקדמה

ההיסטוריה שלו .העובדה שברה"מ התפרקה מרצונה ,וכי עמי ברה"מ

המאמר הזה הינו חלק מספר שנכתב על-ידי טימותי תומס חוקר

לשעבר פיתחו את עצמאותם בהתאם לחוק ובסיוע רוסיה ,נעלמת

במשרד ללימוד צבאות זרים של צבא ארה"ב (FMSO – Foreign
.)Military Studies Office
תומס מתמחה ברוסיה ובסין

בנוסח ההיסטוריה של פוטין ,הוא גם נמנע מתיאור כיצד זה התפתח.
פוטין יצר גרסה משלו שלעיתים סותרת את המציאות לפיה שאר העולם
חי .המדיה הרוסית מציגה את המציאות של פוטין בתעמולה חד צדדית
ושחצנית.

פתיחה
נבחן בתמצית את אישיותו של וולדימיר פוטין וכיצד ,לפני כשמונה
שנים ,הוא הסביר את עצמו בריאיון לניו יורק טיימס .נסתייע גם בגישת
ניתוח המשולש האסטרטגי של אנדרי קוקושין לאבחון מנהיגים (קוקושין
היה ראש מועצת הביטחון הרוסית וסגן שר ההגנה).
קוקושין כתב כי ניתוח משולש היחסים בין שכנוע עצמי ,חשיבה ופעולה
של אדם או קבוצה ,מאפשר להבין אותם גם כאשר לא נראה הסבר
הגיוני באופק .כאשר הניתוח הזה מיושם לניתוח אישיותו של פוטין
מבצבצת תמונה מעניינת.
בשנת  2014פוטין אמר" :בואו לא נשכח את לקחי ההיסטוריה
בהתפתחויות המשנות סדרי עולם – מאחר שאלו הן ההתפתחויות שאנו
חווים כיום – ראשית ,בדרך כלל הן הביאו במהלכן ,אם לא מלחמות
עולמיות הרי רשת של סכסוכים מקומיים ,ושנית ,מדיניות עולמית
משמעה עיסוק בנושאים של מלחמה ושלום ונושאים הומניטריים כולל
זכויות אדם( ".אינטרפקס –  24באוקטובר )2014
אישיותו של פוטין
פוטין הוא אדם בעל שכנוע עצמי ,לעיתים רחוקות ייסוג מול יריב,

מומחית לענייני הקרמלין – ליליה שבצובה – כותבת "אנחנו לא יכולים

במקום זאת הוא יכפיל מאמץ .מאשה גסן שחיברה ספר בשם "אדם

לסמוך על שום דבר .גם בתעמולה בתקופה הסובייטית ,כאשר פנו לעם

ללא פנים – העלייה הבלתי צפויה של וולדימיר פוטין" ,כותבת שהדבר

הרוסי ,היו מספר כללים .כיום ,אין אף כלל .אתה יכול להמציא כל דבר".

נובע מילדותו הקשה .כאיש צעיר הוא בקושי שלט במזגו ,פוטין היה

לפוטין ומטהו יש נטייה לעשות ככל שאפשר כדי להימנע מקבלת

מעורב בקרבות רחוב כל פעם שמישהו העליב אותו .מגיל ילדות הוא

אחריות לכל פעולה הנתפסת כשלילית על ידי הקהילה הבינלאומית.

השתוקק להצטרף ל-ק.ג.ב .כעסו הרקיע שחקים כאשר הוא הועבר

אין שום נושא המשקף זאת טוב יותר מהפלת המטוס המלזי .MH17

לרשימת המתנה והיה עד לנפילת מפקדת השטאזי (השירות החשאי

בידי הצבא האוקראיני יש הקלטות של הבדלנים הרוסיים המודיעים

המזרח-גרמני ג.א ).בדרזדן במזרח גרמניה.

שהם ,בזה הרגע ,הפילו מטוס שהם חושבים שהוא מטוס תובלה

תלותו של פוטין בשכנוע עצמי היא על גבול המשיחיות .אך פוטין

אוקראיני .ועדה בינלאומית הגיעה למסקנה כי מערכת הנ"מ BUK

לוקה גם בחוסר ביטחון ,אולי בגלל הדרך שבה הוא מקבל מידע

הפילה את המטוס .הדעה הבינלאומית תומכת מאוד בהנחה שהיו

מהמטה שלו .מידע בו הם מציגים לו :קונספירציות בכל מקום ,תסיסת

אלה הבדלנים הנתמכים על ידי רוסיה שירו את הטיל .רוסיה לעומת

אוכלוסייה המוליכה ל"מהפכות צבעוניות" (כינוי למרי אזרחי המוביל

זאת ,הציעה כמה גרסאות לאירוע .בכל פעם שוועדה עצמאית הגיעה

לאיום על שלטון דוגמת האביב הערבי ,אוקראינה ,הפיליפינים ועוד

למסקנות דומות לאלה של מדינות המערב ,רוסיה הציגה גרסה חדשה

ג.א ).המאיימות לסלק את משטרו או להשליט את ערכי ה"מהפכה

של "עובדות" (מטוס אחר במרחב ,טיל אוקראיני במרחב ,נ.צ שונה

הצבעונית" על אוכלוסיית רוסיה.

למקום שבו התבצע היירוט וכדומה).

פוטין מטפח את גאוות הרוסים במסורתם והוא אף שכר אנשים כדי

הפעולות האלה תואמות לגישת פוטין – מציאות חלופית ,התחמקות

לכתוב מחדש את ספרי ההיסטוריה למערכת החינוך ,בהתאם לתחושת

מקבלת אחריות ,תחושת קונספירציה.

ידיעון מכון "חץ"
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ניתוח פוטין על פי המשולש של קוקושין לשכנוע עצמי :אידיאולוגיה,
פוליטיקה וצבא

רוסיה היא מדינה עם אחד-עשר אזורי זמן (הגדולה בעולם – עם 10.5

אידיאולוגי

מיליון קמ"ר) ורק  146מיליון אנשים (לבנגלדש יש  156מיליון בשטח

פוטין בנה מציאות כפי שטרם נראתה ברוסיה ,כזו שאינה מיועדת

של  89אלף קמ"ר) .ברור שרוסיה אינה זקוקה לשטח נוסף .יש לה יותר

לשכנוע אלא ליציקת מספיק ספקות כדי להפוך את האמת לנושא לדיון.

מכפי שהיא צריכה לאנשיה ,עובדה המקשה על פוטין להסביר מה

הרעיון של "מציאות אובייקטיבית" ,רעיון מרקסיסטי כיצד אדם מבין

ההיגיון ,מבחינה אסטרטגית ,בדרישות טריטוריאליות.

את העולם ,לפיו ה-ק.ג.ב .חינך את פוטין ,הפך לדרך הנבחרת היחידה

זה מוזר ,עד שמתחילים לחשוף את אישיותו של פוטין והבנתו את

עבורו.

ההיסטוריה של רוסיה .אם פרוק ברה"מ ,כטענתו ,היה הטרגדיה

פוטין מאמין ברוסיה דתית .בילדותו הוא הוטבל לנצרות בסודיות.

הגיאופוליטית הגדולה בעולם ,אזי ההסבר הגיוני יותר ,פוטין מאמין

שמו משליך על אמון באמונות דתיות ,כאשר "פוט" משמעו ,נתיב או

שהוא דורש את מה שממילא הוא שלו.

דרך ברוסית .הוא סייע בשיקום אלפי כנסיות שנהרסו בימי ברה"מ.

הפתעה הייתה הביקורת של פוטין על לנין ותיאור אחריותו (של לנין –

הוא חידש את האיקונין של סרגיוס הקדוש מצילה של רוסיה ,כתחליף

לא של פוטין וגם לא של ילצין) לסכסוך באוקראינה .פוטין אמר שלנין

לוולדימיר הקדוש ולרוסיה הקדושה ,שהיו הקשר הדתי הכי חשוב בין

וממשלתו הכשירו בשעתו את המצב שהתפתח בדונבאס (האזור

רוסיה והכנסייה האורתודוקסית .אבל שניהם ,סרגיוס וולדימיר היו

התעשייתי במזרח אוקראינה היכן שהחלה ההפיכה) ,באמצעות

מבחינה היסטורית ממוקמים באוקראינה.

שרטוט גבולות בין חלקים שונים של ברה"מ על מנת "להגדיל את אחוז

פגיעה ביחסים האלה הייתה מכה קשה לרוסיה .הכנסייה הרוסית

העמלים" .פעולה שפוטין רואה כהזויה .הוא גם מבקר את הרעיון של

מאמינה שסרגיוס הקדוש סימל תקווה רוחנית לרוסים מאחר שהוא

לנין ,שלישויות במדינה פדרלית יש זכויות להתנתק ,ומכאן ,לתפיסתו

מסמל "מה שהיה ועדיין טוב לרוסיה" ו "בהרבה מובנים הוא המקור

של פוטין ,תרומתו של לנין לרעיון פירוק ברה"מ ב.1991-

לרוסיה עצמה".

לכן ,רצונו להחזיר את רוסיה לסטטוס של מעצמת על מובנת ,גם אם

פוליטי

איננה מוצדקת.

פוטין הוא אופורטוניסט ממדרגה ראשונה .בפעולותיו בקרים ,פוטין בחר

פוטין הוא אדם מלחיץ .הוא זריז בהפעלת לחץ אישי כדי להשיג את מה

ביד פוליטית קשה (מנימוקים כמו :כאוס בקייב ,תמיכה גרמנית ,קיצוצי

שהוא חפץ .באוקראינה למשל ,הוא לחץ את הנשיא ינוקוביץ' לצדד

תקציב בארה"ב ,צבא ארה"ב עייף) ופעל בהתאם לתחושותיו .פוטין

ברוסיה על פני שילוב באיחוד האירופי .תוצאת לחצו על ינוקוביץ' הייתה

פועל באופן שונה מסטלין בכך שהוא מוכן לספוג אבידות ,אבל הוא

הזויה מכל בחינה אבל מוצלחת מבחינת פוטין .ברוסיה הוא הפעיל

נראה כמנהל סיכונים טוב ,אינו מהסס לקחת אותם כאשר הוא צריך.

לחצים להרחיק מתנגדים ולרדוף ארגונים אל מחוץ למוסקבה.

הוא שומר את האפשרויות פתוחות ומוכן להתכופף (זמנית) כאשר הוא

פוטין ,מאמין בחידוש גדולתה של רוסיה ובהזזת אלה המפריעים לו

מואשם ,כפי שאירע אחרי המטוס המלזי כאשר המשיך לחמש את

בדרכו ,בין אם אלה מתנגדים מבפנים ,מתחרים או מדינות ,לשם כך

הבדלנים.

הוא מתקדם בכל החזיתות כאשר הוא נתמך על ידי הצבא.

הוא לא סיים עם אוקראינה .כבר ב 1994 -הוא אמר שרוסיה ויתרה

הראיון בניו יורק טיימס ב ,2007-בסיום כהונתו הראשונה כנשיא רוסיה
הניו יורק טיימס הכיר בוולדימיר פוטין כאיש השנה של  .2007המגזין
ערך איתו ראיון בדאצ'ה שלו.

מרצונה על שטחים גדולים לרפובליקות של ברה"מ לשעבר ,כולל
שטחים שהיו שייכים תמיד לרוסיה .הוא חשב לא רק על קרים וצפון
קזחסטן אלא גם על דוגמאות מאזור קלינינגרד.
לדעתו של פוטין רוסיה לא יכולה להתעלם מ 25-מיליון רוסים החיים

פוטין אמר שארה"ב מתערבת בענייניה הפנימיים של רוסיה ,והיא

ברפובליקות של ברה"מ לשעבר ולהשאירם לגורלם .מטרתו הפוליטית

מתייחסת לרוסיה כאורח בלתי מוזמן ,או כאל פרא לא מתורבת.

היא להחזיר שטחים אבודים ולגרום לעולם לכבד את האינטרסים של

פוטין ,שסבא שלו היה טבח אצל לנין וסטלין ,אמר ש"היכולת להתפשר

רוסיה ואנשיה כאומה גדולה .אוקראינה היא נושא מרכזי בהיסטוריה

אינה נימוס דיפלומטי אלא התחשבות וכיבוד האינטרסים של האחר",

הרוסית ,פוטין יעשה ככל יכולתו להחזיר לרוסיה את השטחים האלה.

וכי "לרוסיה אין כוונה להצטרף לכל גוש מדיני-צבאי בגלל שזה מגביל

פוטין שולט בהירארכיה הממשלתית הרוסית .הוא ממנה מושלים ,מציב

את עצמאותה".

מגבלות להקמת מפלגות חדשות ,יש לו בית נבחרים (דומה) צייתן

הוא הוסיף ואמר שאין אפשרות להפריד בין ערכים ודת ,וכי ה-ק.ג.ב.

הנענה לכל בקשותיו.

לימד אותו לאסוף מידע באופן אובייקטיבי ,מה שמסייע לו בנשיאותו.

הוא שינה את החוקה הרוסית כדי להבטיח שהוא יוכל להיבחר שוב ושוב
ולשרת כנשיא רוסיה בעשור הבא וזו רק דוגמה אחת.

ידיעון מכון "חץ"
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הוא נשאר חייב ל-ק.ג.ב .ולשירותי הביטחון הנוכחיים .הם לא רק

גורמים מחוללים בהיסטוריה של רוסיה והם השפיעו עמוקות על אישיותו

מבטיחים את ביטחונו ,אלא הם גם זרוע פוליטית שהוא יכול לסמוך

של פוטין ועל האג'נדה שלו.

עליה שתבצע את מדיניותו בדרכים חשאיות.

אם לכל מלחמה יש את ההיגיון שלה ,כפי שאמר גרסימוב ,צריך לשים

אנה פוליטקובסקה ,עיתונאית רוסיה אמיצה אמרה לפני מותה (היא

לב להיגיון שפוטין משתמש בו להצדקת פעולותיו באוקראינה .הוא הורה

נרצחה במעלית לדירתה) ש"פוטין נכשל להסתיר את מקורו ולהפסיק

על ההתערבות באוקראינה מאחר שלדבריו רוסיה הושפלה והתייחסו

לפעול כמו קצין ק.ג.ב .הוא עדיין עסוק בדיכוי אזרחיו שוחרי החופש.

אליה כאל מדינה נחותה והוא מתכוון לתקן את המצב .בשיחות שניהל

הוא מתמיד בדיכוי החופש ,בדיוק כפי שעשה בקריירה הקודמת שלו".

לאחרונה בסוצ'י בפורום הנקרא "מועדון וואלאדי לשיחות בינלאומיות",

פוטין הואשם באופן עקיף (ללא כל הוכחה) שעמד מאחרי פיצוץ בתי

הוא האשים את המערב ובמיוחד את ארה"ב ,בכפיית הסטנדרטים

הדירות במוסקבה ,פיצוצים שבהם הואשמו טרוריסטים צ'צ'נים

שלהם על מדינות אחרות ,כאשר זה בדיוק מה שפוטין עושה .פוטין

וכתוצאה מכך פרצה מלחמת צ'צ'ניה השנייה ,הוא הואשם שהוא עמד

האשים מדינות אחרות או ארגונים בטקטיקה שהיא למעשה שלו.

מאחרי מותם של אנשים שטענו את הטענות האלה ,כמו אלכסנדר

כחלק מרצונו להגביר את כוחה של רוסיה ,פוטין רוצה שרוסיה תלמד

ליטוויננקו ,איש השירות החשאי הרוסי לשעבר ,שברח ללונדון והאשים

מדינות אחרות שזה אינו משתלם להתעלם מהרגשות המדאיגות את

ישירות את פוטין בפיצוץ בנייני הדירות .ליטוויננקו הורעל ומת .בית

הקרמלין.

משפט בריטי קבע שפוטין "כנראה" היה מאחרי הרצח.

ייתכן ועמוק בתוך תובנות ההנהגה הרוסית טמון הרצון שלא להסתפק

אחרים שמתחו ביקורת גלויה ,ביניהם עיתונאים ופוליטיקאים נרצחו גם

בגבולות בטוחים אלא השאיפה לממש שליטה על שכנותיה כולל על

הם .אבל מעורבות פוטין באירועים האלה לא הוכחה מעולם.

מדינה ידידותית כמו אוקראינה .החזון של "העולם הרוסי" של פוטין

אסטרטגיה צבאית

גולש מעבר לגבולותיה .הוא רוצה להבטיח שמדינות ברה"מ לשעבר

הדירקטורים במועצת הביטחון הלאומי ,כמו הרמטכ"ל וואלרי

שלתחושתו הוצאו מברה"מ באופן בלתי חוקי ,בהתאם לחוק הבינלאומי

גרסימוב ,ממשיכים לצטט בעקביות את עבודותיהם של כותבים רוסיים
מפורסמים על אסטרטגיה .גרסימוב פועל לפי משנתו של האסטרטג

– הוא מנסה לשבור כיום .פוטין חושש שרוסים יאמצו את מה שמכונה
"ערכי המערב" ,אשר לדעתו ,קשה לרוסים לקבל.

וההיסטוריון אלכסנדר סווצ'ין אותו הוא מצטט כך" :קשה מאוד לחזות
תנאים של מלחמה ...צריך לפעול לפי קו אסטרטגי ייעודי בכל מלחמה.

סיכום

כל מלחמה מייצגת מצב הדורש בניית לוגיקה מתאימה ,ולא יישום של

להבין את פוטין צריך הבנה בהרבה דברים ,במיוחד בהקשר שבו הוא

איזה שהוא מודל קבוע".

פעל וגם מתאים למשולש האידיאולוגי של קוקושין .פוטין נע מהר

פעולות הצבא הרוסי בתקופתו של פוטין עקבה אחרי ההיגיון הזה ,כל

ממסלול של אנונימיות וקשר עם מאפיונרים ,בירוקרטים וקציני ק.ג.ב.

מעורבות צבאית הייתה שונה .באסטוניה זו הייתה מתקפת סייבר.

בסט פטרסבורג לראש שירותי הביטחון ולנשיא רוסיה .המעבר המהיר

בגיאורגיה זו הייתה התקפה מתוכננת עם תרגיל צבאי בקרבת הגבול

הזה לא הפחית את תאבונו לכוח ולהשפעה.

לפני שהחלה הפלישה .בקרים ובאוקראינה היה השימוש בחליפים

הוא אדם בעל שכנוע עצמי עמוק ,הוא מאמין אורתודוקסי בקדושה

הנתמכים במשאל עם מוכוון מראש ,מתוגבר במערכת תעמולה

ובגורלה של רוסיה .הוא נראה כמתעב רבים מערכי המערב ורוצה

מקומית ענפה שהתמקדה כנגד המערב וכנגד מוסדות בינלאומיים

לתקן את מה שנראה לו כטרגדיה הגיאופוליטית הגדולה בהיסטוריה

(נאט"ו ,או"ם ,האיחוד האירופי).

האנושית ,פירוק ברה"מ ,ולחדש את מעמד רוסיה כמעצמה עולמית.

בעידן המידע ,מנהיגי רוסיה מבינים ש"עמימות אסטרטגית" עשויה

הגדלת נאט"ו נראית כעלבון הגדול ביותר עבור פוטין ,במיוחד כאשר

להיות מכשיר מדיני מרכזי ומרכיב חיוני של מלחמה שאיננה צבאית

המזכיר הכללי של ברה"מ הקודם ,מיכאיל גורבצ'וב ,קיבל הבטחה

ואינה אסטרטגיה צבאית .בניצול המדיה הבינלאומית ,פוטין מגיע

ממזכיר המדינה ג'יימס בייקר שזה לא יקרה.

לאוכלוסיות אחרות ומציג ספקות לקהלים האלה הניזונים ממקורות
מידע שונים .לאוכלוסייה שלו לא תמיד יש את האופציה הזו.
ההשפעה של פוטין
נאט"ו ניסתה לדון עם פוטין ולהבטיח להנהגת רוסיה שנאט"ו אינה איום
לרוסיה .נאט"ו יודעת שרוסיה רגישה לגבולותיה והיא אינה מקבלת כל
פעילות זרה הקרובה אליה .כל התקרבות של מדינה או ברית מדינות
מציתה תגובה מיידית.
ביטחון הגבול ותחושת עלבון עקב אובדן העוצמה של רוסיה ,היו שני
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איגור גירקין  -מכונן תנועה הלאומית-רוסית
הקדמה

הקרמלין .הפרטים המדויקים לגבי הרקע של גירקין מעורפלים בערך

בתחילת  2014כאשר החליטה הנהגת הקרמלין לספח את קרים ולתמוך

כמו המהומה שהציפה את רוסיה בשנות ה 90-של המאה ה .20-לגירקין

בבדלנים בדרום-מזרח אוקראינה ,היא פנתה אל הלאומנות הרוסית

מלאו  21בדיוק כאשר בריה"מ קרסה ובדומה לרוסים פטריוטים רבים,

– החניפה לה והסתמכה על התמיכה שסברה כי תקבל מהלאומנים

הוא התאבל על אובדן מעמדה כמעצמת על .הוא סיים את לימודיו

הרוסים .התקשורת שהופעלה על ידי הקרמלין הציגה את העימות עם

במכללה לאחר שקיבל תואר בארכיבאות היסטורית ,אבל נראה

אוקראינה כמצב שבו הרוסים מסייעים לבני עמם ,לגונן על האזורים

שהקיסרות הרוחנית שלו הייתה פחות סובייטית ויותר צארית.

הללו מפני הממשלה ה"פאשיסטית" החדשה שכוננו בקייב .מי שהופיעו

אף שהפרטים אינם ברורים ,ידוע כי ביוני  1992יצאו גירקין ואחד

ללא כל דיחוי ,כדי להביע תמיכה במטרת הקרמלין – ליבוי הרגשות

מחבריו בדרכם לחבל טראנסדנייסטריה במולדובה .הרוחות התלהטו

הבדלניים באזור הדונבאס – היו חבורה מעורבת שנכללו בה מתנדבים

בין המובלעת הזאת ,שברובה היתה פרו-רוסית ,לבין השלטונות

רשמיים ולא רשמיים .יחידות מיוחדות שונות ,יחד עם יחידות סדירות

המולדביים ,לגבי מעמדו של החבל (האם יישאר חלק ממולדובה או

של הצבא ,ה FSB-ורשויות ביטחוניות אחרות שהתערבבו בארגוני

ייעשה לחלק מרוסיה) .גירקין סופח ליחידת מתנדבים קוזאקים ,ושם

קוזאקים ,אופנוענים וקבוצות פארא-צבאיות נעו כדי לאבטח את חצי

חווה את טבילת האש שלו ,כאשר לפי הטענה סייע לכוחות הפרו-רוסיים

האי קרים ואחר כך פתחו במסע הרס בדלני בדרום מזרח אוקראינה.

להשיג כעין עצמאות ממולדובה .ריח אבק השריפה מצא חן בעיניו

אחד המובילים הבולטים בעיצוב המצב בקרים ובהמרצת הבדלנות

וכעבור חודשים אחדים גירקין לחם לצידם של כוחות פרו-סרבים

באוקראינה היה איש צבא לשעבר ,סופר לאומן שגם עסק בהמחזת

בבוסניה .יוגוסלביה התפרקה ללאומיה השונים וגירקין חש מחויב

ההיסטוריה – איגור גירקין ,שעוד קודם לכן אימץ לעצמו את הכינוי

לסייע לבעלת בריתה המסורתית של רוסיה לבצר ,ואולי אף להרחיב,

"סטרלקוב" שפירושו צלף .המאמר הזה מביא תיאור ביוגרפי קצר של

את נוכחותם האתנית באזור .לימים ,כתב גירקין חוברת קצרה שבה

גירקין ,בוחן את פעולותיו במשך השלב הראשוני של העימות בין רוסיה

תיאר את הישגיו הצבאיים ,והדגיש את חשיבותה של הלחימה למען

לאוקראינה (ינואר-אוגוסט  )2014ותפקידו כיום בנוף הפוליטי הרוסי.

האינטרסים הרוסיים ,יהיו המכשולים אשר יהיו .כמו כן ,שלח גירקין

התיזה של מאמר זה סובבת סביב ההערכה שאותם רגשות לאומניים

בשם-עט אחר מאמרים שעסקו בנושאים לאומניים לעיתון הרוסי

שהקרמלין אפשר לאזרחים להביע ,לאחר שהשתלט על קרים ועורר

האולטרה-שמרני" ,דיין" (יום) שכעבור זמן מה הומר שמו ל"זאבטרה"

עימות בדרום מזרח אוקראינה ,התפתחו זמן רב קודם לכן ונעשו

(מחר).

לתופעה מסוכנת – וייתכן שאיגור גירקין מיטיב להמחיש אותה.

גירקין חזר לרוסיה באביב  1993כדי להשלים את שירות החובה הצבאי
שלו ובהיותו בוגר מכללה נדרש לשרת שנה אחת .זו היתה תקופה קשה,
והקשיים הכלכליים השפיעו במיוחד על לובשי המדים .על פי מקור
אחד ,גירקין שירת כרובאי מיוני  1993ועד יולי  1994ביחידת אספקה
באזור הצבאי של מוסקבה .כעבור כשמונה חודשים חזר ללבוש מדים,
כיוון שהתנדב לשרת כסגן מפקד מחלקה ביחידת ארטילריה שהוצבה
בצ'צ'ניה .גירקין המשיך לשרת באותה יחידה עד שלהי  1995ונראה
שאז החלה הכשרתו לשירות הביטחון הפדרלי  FSBאף כי יש הטוענים
שהמודיעין הצבאי ,GRU ,הוא ששכר את שירותיו .כך או כך ,העימות
בצ'צ'ניה בשנים  1996-1994לא היה תקופה מזהירה מבחינתם של מי
שלבשו אז את מדי הצבא הרוסי.
בערך בזמן שבו נחתמו הסכמי חסייוורט באוגוסט  1996,ששמו קץ
לעימותים קשים בין כוחות רוסיים וצ'צ'ניים (עד  ,)1999פעל גירקין
בשירות ה .FSB-במרוצת  17השנים הבאות – עד  – 2013עבד
במחלקות שונות ,ובמשך פרק זמן ניכר נמצא בצפון הקווקז ,שם

הרקע של גירקין

לחם בטרור .ככל הידוע ,הוא נפצע בקרב וקיבל עיטור על אומץ ליבו.

במשך  25השנים האחרונות היה איגור גירקין מעורב בקרבות ממשיים

בדומה לרבים מחבריו לובשי המדים ,נראה שגירקין תמך בנחישותו

ומדומים שנועדו לגונן על האינטרסים הרוסיים .ייתכן שבאחדים מאותם

של הנשיא פוטין להחזיר לקרמלין את השליטה בתוך צ'צ'ניה .ככל

קרבות ממשיים פעל כפרילנסר ,בעוד שבאחרים מילא את הוראות

שהתיר זאת הזמן ,השתתף גירקין בשחזורים היסטוריים שונים ,במיוחד
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של הקרבות במלחמת האזרחים הרוסית ,בהם נהג להופיע במדיו של

שימשה כצומת תחבורה חשובה ,עצם שמה הדגיש את המאבק "לגונן

קצין "לבן" (מתומכי המלוכה הרוסית) הנלחם באדומים – המהפכנים

על הסלאבים".

הקומוניסטיים.

גירקין שהיה אלמוני יחסית לפני הגיעו לדונייצק ,נעשה עד מהרה לפנים

לא ברור האם גירקין עבד בשירות  FSBאו ה ,GRU-וגם הסיבות לפרישתו

מוכרים בתקשורת הרוסית ,בסמלו את נחישותה של המדינה להגן

משירות צבאי אינן ידועות בבירור .אחד המקורות מציין כי ביולי 2012

על בניה מפני הממשלה ה"פאשיסטית" החדשה בקייב .התקשורת

הועבר לשירות המילואים ,ואחר כך פוטר במארס  ,2013בשל שינויים

הממומנת על ידי הקרמלין עבדה שעות נוספות כדי להעצים את

ארגוניים .גירקין טען כי מכיוון ששירת תקופה כה ממושכת בצפון הקווקז

תדמיתו ,ולגנות את מי שנמצאו בצד האוקראיני .בקרב התקשורת

(למשרתים שם התאפשר להכפיל פי שלושה את משך השירות שעשו

הרוסית היו מי שהשוו את ההגנה על סלאביאנסק להגנה על סטאלינגרד

תוך כדי לחימה באזור) ,הגיע למעשה לגיל הפרישה כקולונל .עד מהרה

(במלחמת העולם השנייה) .גירקין הוצג כקצין רוסי אצילי – מתנדב –

השיר מעליו את מדי הממשלה והחל לעבוד כיועץ אבטחה בשירותו של

המגונן על בני המקום מפני הטרוריסטים האוקראינים החמדנים שנהנו

האוליגרך השמרני ,קונסטנטין מאלופייב.

לצלוב ילדים קטנים .אלא שהמציאות הייתה שונה מאוד.

תפקידו של גירקין באוקראינה
לא ברור כיצד ,מתי או בחסותו של מי הופיע גירקין בקרים בפברואר
 .2014יש הטוענים כי לפני כן שהה גירקין בקייב ,כאשר החלו ההפגנות
של מאיידן להסלים .עם זאת ,אין שום ספק בכך שהוא מילא תפקיד
חשוב בארגונם של כוחות ההגנה המקומיים וסייע בהחלשת השלטונות
האוקראינים בקרים ,במיוחד סביב העיר סימפרופול בחודשים
פברואר-מארס  .2014על פי מאמר ביוגרפי אחד ,סייע גירקין לגבש
"גדוד מתנדבים מיוחד ,שהשתתף במשימות רבות שנועדו להחזיר את
השליטה לידיהם של תושבי קרים ".הוא גם שימש כיועץ למנהיג קרים
שמונה על ידי הקרמלין – סרגיי אקסיונוב.
הפרק הבא בביוגרפיה של גירקין הוא כמדומה הבעייתי ביותר ,כיוון
שהוא טוען שפעל באופן עצמאי כאשר יצא באמצע אפריל  2014עם
כחמישים לוחמים מקרים והשתלט על העיר סלאביאנסק באזור דונייצק
בדרום מזרח אוקראינה .לנוכח הלוגיסטיקה ורמת התמיכה שקיבל,
הטענות הללו נראות כוזבות .הפגנות המחאה נגד מיידאן פרצו באזור
קודם לכן ,כיוון שרבים מהתושבים הרוסים האתניים לא תמכו בממשלה
החדשה ,הפרו-מערבית ,בקייב .היו בקרמלין מי שקיוו כי המחאות נגד
הממשלה הפרו-מערבית החדשה בקייב יתפשטו במהירות ויעמיקו
באוקראינה המזרחית (שם התגוררו רוסים אתניים רבים) .אף כי
השלטונות האוקראינים הצליחו להרגיע תנועות בדלניות באזורים
אחרים ,התברר כי בדרום מזרח אוקראינה אין הם מסוגלים לדכא את
המחאות היותר אלימות באזורי דונייצק ולוהאנסק .מחאות אלה נתמכו
– והוחרפו – על ידי אנשים כגירקין ומתנדבים רוסיים אחרים .מאמצע
אפריל ועד תחילת יולי  ,2014לחמו גירקין ואנשיו כדי להשתלט ולהגדיל
את הטריטוריה שבה הם שלטו סביב סלאביאנסק ,עיר קטנה במרחק
כ 70-מייל מדונייצק.
בהתחשב במהומה הכללית ששררה בממשלה האוקראינית החדשה,
ולנוכח הנטייה הפרו-רוסית המובהקת בקרב חלק מהתושבים
המקומיים ,נהנה גירקין מהצלחה ניכרת כשכונן כוחות הגנה מקומיים.
באמצע חודש מאי  ,2014כבר התייחסו אל גירקין כ"שר ההגנה של
הרפובליקה העממית של דונייצק ",לאחר שכונן את המפקדה שלו
בסלאביאנסק ,עיר בעלת חשיבות אסטרטגית .לא זו בלבד שהעיר

ייתכן שגירקין הופקד באופן סמלי על הכוחות הפרו-רוסיים באזור
דונייצק ,אבל לכל אחת מחבורות הלוחמים השונות ,שכל אחת עמדה
בפני עצמה ,היתה העדפה משלה – רבים מהאנשים היו קשורים לארגוני
פשיעה .גירקין הצליח לאחד במידה מסוימת את הכוחות הללו בעזרת
ציוד שהרוסים סיפקו והבטחות כי הקרמלין ישגר בקרוב משאבים
נוספים .דווח על כך שהוא החל להפעיל כוח קטלני כדי להחדיר איזושהי
מידה של משמעת בשורות הבדלנים.
ובעוד שהנהגת הקרמלין המשיכה לתמוך בתנועה הבדלנית ,סיגלה
לעצמה לכאורה גישה של "נחכה ונראה" כלפי ההתפתחויות בדרום
מזרח אוקראינה .נראה שראשי המדינה רצו למדוד את כוחה של
התנועה הבדלנית בקרב בני המקום ,בטרם יעבירו לה בגלוי משאבים
משמעותיים – ולבחון גם את תגובתה של הקהילה הבינלאומית .ייתכן
שהיו גם דאגות לגבי האופן שבו פרויקט "נובוראסיה" (רוסיה החדשה),
התפרש בקרב הלוחמים עצמם .חלק מבין המאמינים האדוקים
שהעלו את האפשרות שנובוראסיה דמוקרטית באמת תשמש כדגם
להתחדשות רוסית נרחבת יותר.
התגובה האוקראינית בדיכוי ההתקוממויות הבדלניות הללו הייתה
בתחילה אקראית .הממשלה החדשה כמו גם הממסד הביטחוני והצבא
היו מבולבלים .יתרה מזו ,בתוך האזורים הבדלניים רבים בקרב שירותי
אכיפת החוק היו תומכי רוסיה .אבל בתחילת יולי  ,2014צבא אוקראינה
שתוגבר על ידי מתנדבים החל להחזיר למדינה שטחים שהיו בידי
הבדלנים ,והחל להתקרב אל סלאביאנסק .אף על פי שגירקין טען לפני
כן כי לעולם לא יוותר על העיר ,ברגע שהתברר כי הצבא הרוסי אינו
מתכוון לפעול בגלוי לעזרתם של הבדלנים ,החליט גירקין לסגת ולכונן
את בסיסו בדונייצק ,בירת החבל .כעבור זמן הוא הצדיק את הצעד
שעשה בטענה שאלמלא נסוג מסלאביאנסק כאשר עשה זאת ,היו
הכוחות האוקראינים מצליחים להשתלט על דונייצק.
אף שגירקין נעשה שם מוכר ברחבי רוסיה ,הוא זכה לפרסום בינלאומי
רק עם הפלתו של המטוס המלזי – MH-17 ,בתגובה לשימוש אינטנסיבי
יותר שנעשה בכוח האווירי האוקראיני ,סיפקו לבדלנים מערכות הגנה
אווירית מתקדמות ועוד יותר מתקדמות .ימים ספורים לפני התרסקותו
של המטוס ,הפילו הבדלנים שני מטוסי תובלה צבאיים אוקראינים וכן
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מטוס קרב .ב 17-ביולי סבר גירקין כי הם הפילו עוד מטוס תובלה צבאי

סיכום

אוקראיני ,והתפאר ברשתות החברתיות בכך שהבדלנים לימדו שוב את

לאחר שהקרמלין סיפח את קרים בתחילת  ,2014היו בקרב ההנהגה

הצבא האוקראיני להתרחק משטחיהם .ברגע שהתברר כי למעשה פגעו

הרוסית מי שהאמינו כי ניתן יהיה להסתייע באותה טקטיקת "גם וגם"

במטוס אזרחי שנשא בתוכו  298נוסעים ,תפקידו של גירקין והתמיכה

כדי לספח חלק גדול משטחה של דרום מזרח אוקראינה .הם התכוונו

הרוסית שלו נבחנו ביתר תשומת לב על ידי הקהילה הבינלאומית.

להפעיל מתנדבים פטריוטים כמו איגור גירקין לצידם של "אנשים

גירקין החזיק מעמד בדונייצק רק עוד חודש ואז נקרא לשוב למוסקבה.

ירוקים מנומסים" וחברי קבוצות בדלניות פרו-רוסיות שונות ,כדי לכונן

ייתכן שהנשורת מהפלתו של מטוס  17-MHהייתה הסיבה המשוערת

את המנדט של הקרמלין בשטח שעמד להיקרא נובוראסיה .אך ברגע

לסילוקו של גירקין ,אבל ייתכן שהקרמלין היה מוטרד גם מהפופולאריות

שהתברר כי הקרמלין שגה בחישוביו וכי מרבית האנשים המתגוררים

המתעצמת שלו וקריאותיו למעורבות צבאית רוסית גוברת .התקשורת

בדרום מזרח אוקראינה לא יתמכו כלל בצעד שכזה ,נאלצה הנהגת

של הקרמלין הציגה את יעדם של הבדלנים כקרב בין כוחות הטוב והרשע,

הקרמלין לתקן את האסטרטגיה שלה .פרויקט נובוראסיה לא נפסל

וגירקין דרש כי הקרמלין יקצה את הכוחות הדרושים על מנת להשתלט

לגמרי :הקרמלין יצטרך להסתפק ב"עימות מוקפא" בחבל הדונבאס.

ולספח ממש אותו אזור באוקראינה שבעבר נקרא נובוראסיה .אי רצונו

גישה שכזאת עשויה להועיל בסופו של דבר להחלשתה ולערעורה

של הקרמלין להסלים את מעורבותם לרמה שגירקין דרש ,עלולה לגרום

של הממשלה הפרו-מערבית העכשווית בקייב – אך נראה גם שהיא

להנהגה הרוסית להיראות חלשה .היה צורך לקצץ את כנפיו ולהרחיקו.

מחלישה את רוסיה.

גירקין ,שבעבר היה יקירה של התקשורת הלאומנית הרוסית חזר

חלפו שלוש שנים מאז פרץ העימות בדרום מזרח אוקראינה ,ואף

למוסקבה באוגוסט  2014ונדחק מיד אל השוליים השמרניים .במרוצת

על פי שהנשיא פוטין ממשיך ליהנות משיעור גבוה מאוד של תמיכה

השנה הראשונה ,לערך ,היה מעורב באורח פעיל באיסוף משאבים

בציבור ,המצב הפנימי והבינלאומי של רוסיה נעשה בעייתי יותר .תחת

למאמץ ההתנדבות בדרום מזרח אוקראינה .ואולם ,ככל שהעימות

תחושת האחדות והפטריוטיות שניכרה לאחר סיפוח קרים ,יש כיום

התמשך ,השמיע גירקין ביקורת בוטה יותר לגבי התנהלות הקרמלין

הרגשה המתחזקת והולכת שייתכן כי המדינה נעה בכיוון הלא נכון.

במלחמה .בשונה מהקרמלין ,הכיר גירקין במעורבותה הצבאית של

אמנם לקרמלין לא היו רתיעה או היסוס כאשר ניתנה ההוראה לדכא

רוסיה בעימות ותמך בעקביות בהגדלת העוצמה הצבאית הרוסית כדי

את המחאה הליברלית של הרוסים ,אך הוא עלול להתמודד באתגרים

להפוך את פרויקט נובוראסיה למציאות .גירקין מתח ביקורת גלויה

גדולים יותר כשינסה להשתיק אנשים כמו איגור גירקין ,שטוענים כי

על החלטת הקרמלין להציב כוחות בסוריה ,וטען כי צעד שכזה הוא

רוסיה חייבת להיות ערוכה לעשות שימוש בכוח כדי להגן על אינטרסים

טקטיקת הסחה שנועדה לחלץ ויתורים מצידו של המערב לגבי קרים

רוסיים לכאורה .בדומה לרוסים רבים שרכשו ניסיון קרבי כאשר לחמו

ואוקראינה .ככל שהעימות בדרום מזרח אוקראינה המשיך לבעבע,

בדרום מזרח אוקראינה – ומקומות אחרים – איגור גירקין יודע להשיב

והמצב הכלכלי ברוסיה הלך והידרדר ,התעצמה ביקורתו של גירקין.

מלחמה שערה.

אף שהוא הבטיח להישאר רשמית מחוץ לפוליטיקה ,רבות מהכרזותיו
לגבי "רוסיה כמעצמה כבירה" ,הפכו אותו לדובר מקובל ורצוי במפלגות
שונות.

במאי  2016הכריז גירקין על כינונה של התנועה הלאומית הרוסית –
מפלגה ניאו-אימפריאליסטית .המפלגה מצדדת ב"איחוד הפדרציה
הרוסית ,אוקראינה ,בלארוס ושטחים רוסיים אחרים במדינה כל-רוסית
ובהפיכת כלל הטריטוריה של ברית המועצות לשעבר ,לאזור מובהק של
השפעה רוסית".
גירקין אמר כי "התנועה הלאומית הרוסית דוחה מכל וכל את משטרו
של הנשיא ולדימיר פוטין ,וקוראת לשים קץ לאווירה של פחד והילוך
אימים שבה שרויים אזרחים רוסיים ".התנועה דורשת לקבוע "מכסה
קבועה לפועלים המהגרים מהרפובליקות לשעבר של בריה"מ במרכז
אסיה והקווקז" ולבטל את חוקי בקרת הפנים.
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טכניקות קרביות חדשות של שריון רוסי – לקחים מסוריה –  FMSOאוגוסט 2018
המאמר המצורף לקוח מפרסומים רוסיים  sputnikוKrasnaya -

סכסוך מקומי ,כולל הסכסוך בסוריה ,מדגים כיצד לוחמת טנקים

 Zvezdaהמנתחים טכניקות קרביות חדשות של השריון הרוסי ,שפותחו

קלאסית של התקפה והגנה קלאסיים ,אינה רלוונטית בלחימה כנגד

וחודדו על בסיס הניסיון הרוסי במערכה בסוריה .הטכניקות החדשות

בלתי סדירים .סטנבוב המשיך לתאר "בסוריה ,המיליציות אינן עוסקות

כוללת שמות מעניינים כמו "קרוסלת טנקים" (טנקים סובבים סביב

בתכנון הגנה אסטרטגית ושרטוט חיצים על מפות ,אלא מנהלות לוחמת

עמדת אש ורציפות האש למטרה מתמשכת לאורך זמן) ו -מכנסי

גרילה ניידת .הם מנחשים היכן מצויים כוחות הממשלה ,נעים במהירות

טנקים" (אש מהירה בין שתי עמדות).

על כלי רכב רכים ,תוקפים במדויק ונעלמים".

בנוסף על כך ,הרוסים משדרגים טכניקות ישנות .למשל ,הטנקים

מסביר העיתונאי" ,בסוריה ,קרוסלת הטנקים הייתה יעילה ,במיוחד

הרוסיים ירו אש עקיפה כבר זמן רב (בדומה לתותח או מרגמה) ,אבל

במבצעי צבא סוריה עם סוללות עפר ועמדות אש או רכסי דיונות .כאן,

חיישנים חדשים לתנאי הסביבה ומחשב בליסטי חדש (,)Sosna-U

טנקים יכולים לנוע לאורך קו העמדות ,וכאשר הגיעו לפתחה ,ירו ,ונעו

מאפשרים ירי עקיף לטווח של  8ק"מ בדיוק של  15-20מ' מהמטרה.

במהירות למחסה .כל עוד הם היו בתנועה מתמדת היה כמעט בלתי

כפי שניתן לראות בשני המאמרים הטקטיקות האלה ,שנוצרו בסוריה

אפשרי לכוונן ולירות עליהם .יותר מכך ,כדי להכריע אויב ,המפקד יכול

מיושמות כיום בצבא כולו.

להיעזר בציוד הנדסי"...

בתקופה שבה הלחימה היא מקומית ללא חזית ברורה כנגד ג'יהדיסטים

טכניקה אחרת שתוארה על ידי שצ'גולב היא "מכנסי טנקים" ,לפיה

חמושים באמל"ח ,נגד טנקים ובמטענים מאולתרים ,הרעיון של לחימת

טנקים מחליפים עמדות מבלי להישאר בעמדה אחת יותר ממספר

צבאות גדולים זה כנגד זה בחזית רחבה הפך להיות רעיון של העבר...

שניות .הטנק נכנס לעמדה ,יורה ,יורד מהעמדה ונע לעמדה אחרת.

מ"פ טנקים רומן שצ'גולב מסביר לעיתונאי בשם סטנבוב "התמרון

לנ"ט של האויב אין מספיק זמן כדי לירות על הטנק .בתיאום עם

הקרוי קרוסלת טנקים מאפשר ירי למטרה במשך זמן בלתי מוגבל.

הקרוסלה ,טנקים יכולים לפעול בצמדים ,במצולב או בכל תבנית

יכולים לקחת בו חלק  9 ,6 ,3טנקים .הם נעים ללא הפרעה בתנועה

מזדמנת .הביצועים האלה הם מורכבים ,דורשים רמת אימון גבוהה של

מעגלית ,האחד מעסיק את האויב ,השני נע לאחור למלא מחדש.

הצוות.

השלישי בעמדת המתנה וכך הלאה .ירי על המטרה ללא הפסקה .רק

אמר סגן וולדיסלב סליברסטוב "אנחנו מתאמנים ללא הפסקה ,לפחות

תהיה בטוח שיש לך מספיק תחמושת ".הוא הסביר.

שני תרגילי אש ותרגילי תנועה בכל שבוע".

סטנבוב הוסיף" :הקרוסלה יכולה להיות מושווית לתוף תופי באקדח,

בנוסף לתנועה ולאש צוות הקרב "משמר  ,"20מתאמן בירי מעמדות

רק שבמקום כדורים יש טנקים עם קליעי  125מ"מ .התרגולת מופעלת

אש מכוסות (טקטיקה שפותחה במלחמת העולם השנייה)" .עם היכולות

כאשר לא ידוע איזה אמל"ח יש לאויב ,טנקים ,טילי נ"ט או רומי רימונים.

המשופרות של ירי לטווח ארוך ותחמושת מיוצבת במעוף ,הטקטיקה הזו

דמיין טנק יורה על מטרה במשך  30 ,20 ,10דקות ללא הפסקה ,הצד

תפסה תאוצה ",הסביר סטנבוב ,היא מאפשרת ירי עקיף על ידי טנקים

השני יתפרק או יפתח באש ויחשוף את נשקו .אז טנקי הצלף שלנו עם

בדומה לתותחי ארטילריה" .הפגזים שלנו מאוד מיוצבים במעוף ,כך

צוותים מאומנים במיוחד יכנסו לפעולה .הם יפגעו במטרות במהירות

שהטכניקה מאפשרת ליצור נזק מירבי לאויב בטווח ארוך מאוד...

וביעילות".

האויב לא רואה את הטנקים ,ולכן הוא לא יכול לשתק אותם באמצעי
הנ"ט הרגילים שלו אלא רק בארטילריה או במטוסים – שדורשים זמן
להכנות ולהיערכות .אבל זמן ,זה משהו שלא נאפשר לאויב – טנקים
באים – יורים ועוזבים".
אנשי צוות רוסיים מתאמנים רבות בכישורי ירי עקיף ,לטווח של עד
 8ק"מ עם פגזי נפיץ ,בדיוק של  15-20מטר מהמטרה .הדיוק שופר
בטנקי  T72B3Sכולל כוונת  ,Sosna-Uמחשב בליסטי דיגיטלי ,חיישן
רוח וחיישן חום ,ומערכת אוטומטית לעיקוב אחר מטרות לירי על מטרות
נעות ולירי בתנועה .מערכת הכינון פועלת בלילה עם מערכת התצפית
הטרמית הראשית.
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תוכנת הריגול הצבאית של הרוסים נמצאת בתוך מאות אלפי ראוטרים ביתיים
כבר בחודש מאי ,הורה משרד המשפטים האמריקאי לאזרחים לאתחל

הפעלתה של התוכנה הזדונית החדשה יכלה לאפשר לצבא הרוסי

את הראוטרים שלהם .אבל צריך לעשות יותר מזה ,וה NSA-טוענת כי

לעקוב אחר פעילות האינטרנט של מאות אלפי אנשים בזמן אמת.

הדבר נתון בידיהם של היצרנים – ושל הציבור.

"דו"ח סיסקו-טאלוס על האירוע ,העריך כי היתה חדירה למאות אלפי

הצבא הרוסי חדר לתוך מאות אלפי ראוטרים בבעלותם של אמריקאים

מכשירים ברחבי העולם ",אמר ג'ויס .הדו"ח שהופיע ב 23-במאי מסר

– וכן גם אזרחי מדינות אחרות – ברחבי העולם ,גילו באחרונה טובי

כי היו לפחות  500,000נפגעים ב 54-מדינות.

המומחים לאבטחת סייבר בארה"ב .באמצעות הימצאה של התוכנה

התוכנה הזדונית פועלת בשלושה שלבים ,נמסר בדו"ח .השלב הראשון

הזדונית הרוסית ,שנתגלתה לראשונה בחודש מאי ,הקרמלין עשוי להיות

דומה לפעולה שבה הקרציה מתחפרת בתוך עורו של הקורבן בעזרת

מסוגל לגנוב את נתוניהם האישיים של אנשים ו"לגייס" את מחשביהם

שיניה ,על ידי כך שהיא משנה את ליבת כרטיסי הזיכרון של המחשבים

להתקפה מאסיבית שתכליתה לחבל בפעילות הכלכלית הגלובאלית או

שנפגעו – זהו אותו חלק של הזיכרון שממשיך לפעול גם לאחר

לפגוע במוסדות שונים.

שהמכשיר כובה .במהלך השלב הזה ,מכוננת התוכנה הזדונית קשרים

ב 27-במאי ,ביקשו אנשי משרד המשפטים האמריקאי מאזרחי ארה"ב

עם כל השרתים שהיא מוצאת.

לאתחל את הראוטרים שלהם ,כדי לבלום את ההתקפה .העולם שכח

בשלב השני והשלישי הפקודות מתקבלות ומתבצעות .הפקודות האלה

על כך לאחר מכן .זוהי שגיאה ,אמר רוב ג'ויס ,יועץ בכיר למנהל סוכנות

יכולות לכלול גניבת נתוני מסרים שנתקבלו אצל הקורבן (דרך יציאה

הביטחון הלאומית של ארה"ב ( )NSAולשעבר מתאם פעולות אבטחת

 ,)80ייזום התקפות "האיש שבאמצע" ,שימוש בראוטר כפלטפורמה

סייבר בבית הלבן.

להתקפתם של מחשבים אחרים כחלק מבוטנט ,או מעמס יתר על

"התוכנה הרוסית הזדונית עדיין קיימת ",אמר ג'ויס.

הזיכרון שנמצא על הראוטר כדי שייעשה בלתי שמיש.

ב 8-במאי ,הבחינו בחברת אבטחת הסייבר "טאלוס" ,ב spike-בעיקר,

המאמץ של ממשלת ארה"ב לבלום את ההתקפה "הועיל בהפלת

בקרב מרבית הקורבנות האוקראינים של תקיפת התוכנה הזדונית .אותה

השליטה והבקרה שלהם .אבל – וזהו 'אבל' שלא ראינו ,שדובר בו רבות

תוכנה זדונית שכונתה  ,VPNFilterהשתמשה בקוד דומה לBlack-

– בכל אותם ראוטרים היה 'שלב ראשון' עיקש ",אמר ג'ויס .אם זה

 ,Energyשהוא הכלי שבו הרוסים השתמשו ,בשינויים מסוימים ,כדי

היה התקן/שתל בשלב שני או שלב שלישי ,הרי שזה הדף אותו בחזרה

לתקוף את התשתית האוקראינית .בקהילת הביון האמריקאית סבורים

לראשון.

כי אחראים לכך ההאקרים הידועים בכינוייהם  APT 28או "פאנסי

בנקודה זו לא יכולנו לקרוא בחזרה באמצעות אותן שתי שיטות כדי

בר" ,אנשי צבא רוסיים שעמדו מאחורי התקפות המידע נגד המפלגה

לכונן מחדש פיקוד ושליטה – ",אמר לקהל.

הדמוקרטית ,משרד החוץ האמריקאי וגורמים אחרים.
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השורה התחתונה" :זה עדיין נמצא על הראוטרים ,ואם מכירים את

בדבריו התרכז ג'ויס בעיקר בסין ,ברוסיה ,באיראן ובצפון קוריאה

נקישת ההתעוררות אפשר להיכנס ,להשתלט על הראוטרים האלה

ובהתנהלותן הזדונית בתחום הסייבר .כמומחים אחרים בתחום אבטחת

ולהחזיר להם את השלב השני או השלישי ...מהם לדעתכם הסיכויים

הסייבר אמר ,כי המיקוד הזדוני שמבצעת צפון קוריאה במוסדות

שאותם מפעילים ברוסיה שהוציאו אותם מכלל שימוש מחזיקים

פיננסיים ,ובמיוחד ב e-currency exchanges-עתיד להימשך .עוד

בכתובות של המקומות בהם הושמו התוכנות הזדוניות? אני חושב

ציין כי הוא מצפה לבדיקה של מכשירי המכ"ם וסוללות ההגנה מטילים,

שהסיכויים הללו טובים ",אמר.

שהוצבו באחרונה באזור כמו למשל THAAD –Terminal High

מה שנחוץ עכשיו ,לדברי ג'ויס ,הוא שאנשי הממשלה ,התעשייה

 Altitude Area Defenseבדרום קוריאה.

והמומחים לבטיחות סייבר ימצאו דרך להסביר לאנשים כיצד יוכלו

ג'ויס ציין ,כי גם פצחנים איראנים מהווים איום ,ולדבריו ביטולה של

להבחין בנוכחות התוכנה הזדונית על הראוטרים שלהם ,ולהחזיר אז

עיסקת הגרעין עם איראן מרמזת על כך שיהיו תקיפות נוספות.

את המכשיר לאמינותו .הממשלה לא תוכל לעשות זאת למענם" ,משום

"אנו חושבים כי כאשר היחסים בין איראן לסעודיה הצטמצמו ,זה

שאלה מכשירים של צרכנים [אזרחיים] ...זהו הדבר שאנחנו מתמודדים

היה מרכיב מרכזי בהתקפות של מחיקת נתונים בחודש ינואר 2017

בו".

בסעודיה ",אמר ,בהתייחסו לתקרית שבה פצחנים איראנים הנתמכים

ג'ויס ,כיהן כראש חטיבת מבצעי הגישה המדויקתNSA’s elite tailored ,

על ידי המדינה ,תקפו  15מטרות ממשל ותקשורת בסעודיה ,בתוכנה

 access operations divisionשל ה .NSA-למעשה ,הוא זה שניהל

זדונית ,שהיתה דומה ביותר לתוכנה הזדונית "שאמון" משנת ,2012

ופיקח על המחקר המתוחכם ביותר של  ,NSAשעוסק בפריצת מחשבים

שאיראן הפעילה נגד תעשיית הנפט הסעודית" .בעוד אנו נעים לנקודה

בטרם הצטרף לצוות הבית הלבן כמתאם אבטחת סייבר .באפריל,

שבה ארה"ב חזרה והטילה את עיצומיה על איראן ,נוטים להתמקד

הודיע הבית הלבן כי ג'ויס יעזוב את התפקיד כדי לחזור ל NSA-שם הוא

בשאלה 'איך הם מתכוונים להגיב?'"

פועל כיום כיועצו של מנהל הסוכנות ,הגנרל פול נאקסונה ,המשמש גם

פטריק טאקר הוא עורך הטכנולוגיה בDefense One-

בראש פיקוד הסייבר של ארה"ב.

פיקוד ושליטה בצוותי קרב גדודיים ברוסיה בעידן המלחמה ההיברידית
מאת :לסטר גראו וצ'ארלס ברטלט – אוגוסט 2018
רקע

כלל מהר יותר מאשר בצבא האמריקאי ,זה לא נדיר למצוא מג"ד בן

המסגרת בה פיקוד טקטי מיושם היא צוותי קרב חטיבתיים וגדודיים –

 .32לאחר שנבחר לפיקוד – סבב בתפקיד הוא בין  4-6שנים .סבב של

זה המבנה שפועל כיום באוקראינה.

שנתיים נחשב קצר מדי כדי להתמחות באמת בתפקיד מג"ד .המצב

ברמה הזו ,המפקדים הרוסיים אינם מוטרדים מהתפיסה המערבית

דומה גם ברמת החטיבה.

לגבי לחימה היברידית .הם מתמקדים בטקטיקה כנגד אויב מסוים.

לקחים מתמשכים ממלחמת העולם השנייה ולאחריה

יש הבדלים מהותיים בין תפיסת הפיקוד בצבא ארה"ב לבין זו של
הצבא הרוסי .בתהליך הרוסי ,ברמה הטקטית ,אין פיתוח דרכי פעולה
אפשריות ,התהליך מתמקד במפקד .המפקד מחליט כיצד תבוצע
המשימה ולאחר מכן המטה עורך את התאומים הנחוצים כולל מעין
משחק מלחמה כדי להפוך את ההחלטה לפקודה.

הצבא האדום נבנה בשעתו על בסיס גיוס המוני ,צבא חובה וצבא
מילואים במסגרות דיביזיוניות ,קורפוסים וארמיות .לא הייתה לו שדרת
נג"דים בקבע כפי שיש בצבא ארה"ב ,וההישענות המקצועית היא על
הקצינים.
הראייה הסובייטית על מלחמה עתידית התבססה על הרמה המערכתית.

מי הם המפקדים

מנקדות ראות היסטורית – ברה"מ הביסה את הצבא הגרמני ברמת

סבבי פיקוד רוסיים הם ממושכים ,ארבע עד שש שנים בתפקיד .גם

המערכה .למשל ,במסגרת מתקפת הנגד הרוסית בסטלינגרד,

מסלול הקריירה שונה – קצינים אמריקאים ,הם בעלי ניסיון מקצועי

הגרמנים לא הצליחו להניע את העתודות המערכתיות שלהם בזמן,

נרחב במהלך הקריירה שלהם ופיקוד הוא אחד מהם .לעומת זאת,

לפני ההבקעה של הצבא האדום וחדירתו לעומק המערך הגרמני.

קצין רוסי ,המתקדם במסלול פיקוד ,הוא מפקד ,חניך בקורס או ראש
מטה בהמתנה לתפקיד הפיקודי הבא .קידום בצבא הרוסי נעשה בדרך

מלחמה עתידית סובייטית ,דרשה מקסימום גמישות מערכתית כדי
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לשלב כוחות ואש למהלומות קטלניות בקצב גבוה ,והדרך להשיג

שדה בגלל מחסור בדלק או בתחמושת אימונים ,מגוייסים חדשים סרבו

גמישות מערכתית הייתה באמצעות קשיחות טקטית.

להופיע במרכזי הגיוס ולא הייתה כנגדם תגובה.

הצבא האדום ,בנה ללחימת תמרון מהירה בשדה קרב מבוזר באירופה

הכלכלה קרסה ,הרובל לא היה שווה דבר ,ועתיד רוסיה היה מעורפל.

או בסין ,צוותי קרב גדודיים קבועים עם פלוגת טנקים אחת או שתיים,

מלחמות מקומיות

סוללת ארטילריה ופלוגה אחת או שתיים של חי"ר ממוכן ,גם לאחר
פירוק ברה"מ ,הצבא הרוסי אורגן להילחם כך ,וכך פעלו גם באימונים
בשדה ,וביחסי ההיכרות עם אותם מרכיבי צוות הקרב ארכו מספר שנים.
הקצינים פיקדו על יחידותיהם זמן ממושך ובגיל צעיר יותר ממקביליהם
במערב ,כך שההיכרות עם מרכיבי הצג"ם הייתה ממושכת.
הקושי המרכזי היה כאשר היחידות שהו במחנות הקבע ,אז חזרו
היחידות ליחידות האם ומרכיבי צוות הקרב לא היו תחת פיקוד אחוד.
אחת הבעיות המרכזיות הייתה הלוגיסטיקה ,במבנה הסובייטי/רוסי

שלוש שנים לאחר פירוק ברה"מ ,רוסיה הייתה מעורבת במלחמה
בצ'צ'ניה .לא הייתה בצבא אף דיביזיה מוכנה לקרב.
המטה הכללי נאלץ לאסוף צבא חצי מאומן ,ובגלל מחסור באמצעים,
ורמת כשירות ירודה ,כדי לאסוף פלוגות וגדודים בודדים מכל רחבי
רוסיה ,ולאיסוף השתמש בעיקר ברכבות.
יחידות שמעולם לא היו ביחד יצאו לקרב ביחד .לא היה זמן לארגן
ולתאם מבצעי תמרון ואש משולבים.
הצבא הרוסי נכנס לגרוזני כשהוא נחוש למשוך אליו את הצ'צ'נים על

האחזקה נשארה בעיקר באחריות הרג'ימנט ומעלה.

ידי נוכחות פיזית ותדמית מהעבר .הכוח הרוסי הובס ונאלץ לעזוב את

צבא היבשה לאחר מלחמת העולם השנייה

העיר .הלחימה בצ'צ'ניה התפתחה לסדרת קרבות טקטיים מרים.

ברה"מ נכנסה למלחמה באפגניסטן ( ,)1970וגילתה עד מהרה

הצבא הרוסי המובס נסוג מצ'צ'ניה ב ,1996-בהסכם ,רוסיה הכירה

שמבצעים גדולים אינם יעילים בלחימה כנגד גרילה.

למעשה בעצמאות צ'צ'ניה .אך הרוסים לא סיימו את המלאכה

הם ניצבו בפני לחימה טקטית ,שהתרגולות הטקטיות שלהם לא

בצ'צ'ניה ,הם השקיעו זמן ליצור צבא אמין שיוכל להילחם בערים

היו יעילות כלפיה .חסרו להם נגדים מקצועיים והקצינים הזוטרים

ובהרים ברפובליקה הזו.

והמש"קים היו רגילים להמתין לפקודות ולא לנקוט יוזמה .הסובייטים

הצבא הרוסי פלש שנית לצ'צ'ניה ב 1999-מאומן ,מצויד ,מתוספק

נדרשו לפתח צבא טקטי מיומן למלחמה טקטית בעיקר.

ומונהג הרבה יותר טוב .הייתה לו תורת לחימה מתאימה יותר ללחימה

הסובייטים השקיעו חמש דיביזיות ,מתוך  211הדיביזיות שהיו להם

כנגד חתרנות .הכוחות המוטסים והספטנז הוכיחו שוב שהם הכי גמישים

(הדיביזיות הסדירות היו באופן קבוע ב  2/3תקן) ,במסגרת ארמיה 40
באפגניסטן .בקושי עשרה אחוזים מקציני השריון ,הארטילריה והחי"ר

טקטית ,אבל גם שאר כוחות היבשה הראו זריזות טקטית ,והם החזירו
את צ'צ'ניה לחסות הפדרציה הרוסית והציבו משטר צ'צ'ני ידידותי.

הממוכן הסובייטי שירתו בארמיה  40באפגניסטן.

מלחמת חמשת הימים הרוסית-גיאורגית של ( 2008במושגים הרוסיים

באפגניסטן ,שמונים וחמישה אחוזים מכוחות הקרקע היו פעילים בכל

"המבצע להשכנת שלום") ,חשפה חולשות בצבא הרוסי ,אבל הכוחות

יום בשטח או בליווי שיירות .יתרת חמישה עשר האחוזים היו בערים ,או

המוטסים וכוחות היבשה תפקדו היטב ברמה המערכתית .הפעם,

כוחות מוטסים וכוחות מיוחדים (ספטנז) שפעלו במארבים ,בפשיטות,

למרות מחסור ביחידות מוכנות ,כוחות נאספו ,אומנו ושולבו באופן

בסיורים ובשאר פעולות התקפיות כנגד המוג'הידין.

מסודר ומתוכנן היטב .ברמה הטקטית עדיין היו בעיות ,אבל המלחמה

הכוחות המוטסים הסובייטיים היו תמיד כוח נפרד מכוחות היבשה .הם

הוכרעה במהירות ברמה המערכתית.

היו מוכוונים טקטית על פי אופי המשימה ולחמו בנפרד מהכוח העיקרי.

טקטיקה בצבא הרוסי

הם פעלו ככוח משולב כולל סיוע באש מהאוויר ורק"ם מוטס .הספטנז

את המערכת הטקטית בצבא הרוסי ניתן לקשר לצבא הרוסי שלאחר

היו גם הם חלק מהכוח המוטס .ביחידות האלה הצבא הסובייטי צבר

מלחמת העולם השנייה.

הכי הרבה ניסיון באפגניסטן.

מאחר שברה"מ האמינה שכל מלחמה עתידית עם המערב תהיה דומה

כאשר הסובייטים נסוגו מאפגניסטן ,התורה הטקטית של ארמיה 40

לקרבות העיקריים של מלחמת העולם השנייה ,ברה"מ יצרה צבא

דעכה.

המבוסס על גיוס המוני עם דגש על שריון ,חי"ר ממוכן וארטילריה שיוכל

קציני כוחות היבשה ,שמרביתם לא שרתו באפגניסטן ,חשו שהמודל
גמישות מערכתית וקשיחות טקטית הוא המתאים ביותר לביטחון
הלאומי.

להכריע אויב במהירות על אדמתו ,כדי להימנע מפגיעות משמעותיות
באזרחים כפי שחוותה ברה"מ במלחמת העולם השנייה.
אמנם היו הרבה שינויים בצבא הרוסי מאז ,כולל הכניסה של נשק גרעיני
ושילוב מהיר של טכנולוגיות חדשות ,אבל הצבא הרוסי נותר צבא גיוס

פרוק ברה"מ ב 1991-גרר גם להתפרקות הצבא הסובייטי .קצינים

המוני ורק בשנים האחרונות (סרדיוקוב  ,)2008החלה בו רפורמה

שירתו שישה חודשים ויותר ללא משכורות ,יחידות לא יצאו לאימוני

מסיבית.
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את השפעות הגיוס ההמוני הרוסי מהעבר ניתן לראות בטקטיקה

ויתור על מרכיב אורגני .למשל ,פלוגות ומחלקות של גדוד טנקים או

הרוסית כיום.

גדוד נ"מ מסופחים באופן שגרתי לגדוד ממוכן ,לפי הצורך המבצעי,

הטקטיקה מבוססת על סדרת תרגולות שבוצעו שוב ושוב עד שהפכו

ללא השלמות ליחידת האם ,הצג"ם הינו גדוד ממוכן מתוגבר .מאחר

לזיכרון מובנה שמתקיים גם כאשר החייל עייף ,מפחד ,או מבולבל ,וגם

שהיחידות האלה הן בדרך כלל חלק מאותה חטיבה עצמאית (המבנה

כאשר הוא חייל המתייצב לשירות מילואים אחרי חמש-עשרה שנים

של סרדיוקוב הוא של חטיבות עצמאיות ג.א ,).כמו היחידה המקבלת

באזרחות .זו הייתה גם שיטה מצויינת לצבא חובה ללא שדרת נגדים

(וקרוב לוודאי שהם מכירים כבר לפני כן) ,לכן הפעלת צג"מים אינה

מקצועית.

קשה למג"דים.

הצבא הסובייטי רצה תרחיש טקטי שיוכל להיכנס למשוואות מתמטיות

מודל הקריירה – המטה הכללי

(תרגולות – תבניות מבצעיות ג.א ).כדי להבטיח ניצחון מערכתי ,והדרך

לקצינים רוסיים יש קריירה שונה מאוד ממקביליהם בצבא ארה"ב.

הטובה ביותר לניצחון במלחמה עתידית עם המערב תהיה עם צבא

בשיטה האמריקאית ,נדרש ניסיון ממגוון תפקידים רחב ,שירות במטה

מסיבי.

של רמת פיקוד גבוהה ,משימות מיוחדות ,תפקידים ברמת המשולבים

רוסיה החליטה שמודל הכוח המתאים ביותר יהיה סגל של קציני קבע

וכדומה ,כולם אבני דרך בקריירה .לכל קצין דרך הקריירה שלו.

מקצועיים המובילים מגוייסים חדשים .המודל הזה מבטיח שכל גבר

זה לא המקרה בצבא הרוסי .יש שני נתיבים לקצין הרוסי ,אך בחירת

– כמעט – יהיה עם ניסיון צבאי ויוכל להיות חלק מכוח המילואים עד
שיקרא לשירות במסגרת גיוס נרחב .תפיסת צבא הגיוס הנרחב הוא
המניע המוביל של הטקטיקה הרוסית .הטקטיקה צריכה להיות פשוטה,
יעילה ומיושמת היטב על ידי חיילים המגויסים לשנתיים .מעבר לגיוס
חובה של שנתיים ,הביא לאובדן מערך הנגדים המשובח הרוסי ,אותו
הסובייטים ירשו מהצבא הצארי.

נתיב כזה או אחר איננה מונעת מקצין מלהיות גנרל ,הנתיב מכוון
להתמחות בתפקידים מוגדרים.
רוסיה משמרת מרכיבים עיקריים של שיטת המטה הכללי של המודל
הפרוסי .בחירת קצין לשירות במטה הכללי אינה סתם הצבה ,אלא
המדרגה הראשונה בטיפוס לשלבים הגבוהים בצבא .קצינים נבחרים
למטה הכללי בערך בדרגת רס"ן ,והבחירה נחשבת כמאוד יוקרתית.

בשיטה הזו ,יוזמה אישית לא הייתה מבורכת או אפילו רצויה .בראיה

לאחר שנבחר ,הקצין מסיר את התגים היחידתיים שלו וחובש תג

הסובייטית/רוסית ,יותר טוב לפעול היטב במספר מוגבל של משימות

של המטה הכללי .הוא לא יחזור לשרת בחיל .הקצינים האלה ישרתו

מאשר לבצע את כל המשימות באופן בינוני .מזווית מבט אמריקאית,

בתפקידים בכירים במחוזות הצבאיים ,בארמיות ובמטה הכללי

למפקדים בצבא הרוסי יש אפשרויות מוגבלות לפתח תוכניות להשגת

במוסקבה .אמנם הקצינים האלה לא יפקדו על יחידות טקטיות (רמת

משימה מוגדרת .המפקדים חייבים לבחור מתוך "תפריט טקטי" מוכר.

הדיביזיה ומטה) ,אבל לעיתים הם ייבחרו לפקד על מחוז צבאי .כוונת

המפקדים הרוסיים מרוצים מהשיטה ,אמנם הטקטיקה היא פשוטה,

השיטה הזו היא למנוע התפתחות של קליקות לויאליות מקומיות,

הטקטיקה פשוטה וקשיחה ,אבל מכיוון שהיא אחידה ,היא עשויה

במקום זאת תתפתח לויאליות למטה הכללי .הדבר חשוב מאחר

לאפשר גמישות מערכתית.

שהמטה הכללי מנהל את התקציבים ומקצה את מקורות התפקידים

כאשר הרבה משימות טקטיות פשוטות משתלבות להשגת משימה,

שבארה"ב מבוצעות על ידי משרד ההגנה.

התמרון יכול להיות מורכב.
מאחר שהתמרון אינו מתפתח "תוך כדי תנועה" ,אלא זהו שילוב של
אוסף משימות טקטיות פשוטות ,תהליך התכנון הרבה פחות מורכב

אמנם הבחירה למטה הכללי היא יוקרתית ,אך זה אינו הנתיב המועדף
לכל הקצינים .לקציני התמרון הנהנים מפיקוד טקטי ייטב להימנע משיוך
למטה הכללי .בנתיב הזה קצינים יכולים להשחיז את כישוריהם ,מאחר

מאשר המקבילה שלו בשיטה האמריקאית .ביחידות ברמה הטקטית ,יש

שאין הכרח לשרת בתפקידי מטה או בתפקידים משולבים/מקבילים.

פקודות מבצע רוסיות טיפוסיות הינן פקודות מרשם קרב עם מספר

הרפורמה של סרדיוקוב – הצג"ם

מטה מצומצם שאינו נדרש לפקודות מבצע מורכבות לתכנון משימה.
הערות בשוליים חתום על ידי המפקד – זה כל מה שנדרש.
הרפורמה הסוחפת של שר ההגנה אנטולי סרדיוקוב (,)2007-2012
יצרה קיצוץ גדול במספר הקצינים הבכירים והסבת כוחות הקרקע
מרמת הדיביזיה/רג'ימנט למבנה חטיבתי .המפקדים חשו בנוח במעבר
מדיביזיה לחטיבה ולצג"ם החדשים ,יחידות צבא היבשה כבר לחמו
כצג"מים עם מרכיבים מסופחים או מועברים.
בעוד שצוות קרבי ביחידה אמריקאית נעשה בהצלבת יחידות משנה
בין ארגונים ,היחידות הטקטיות הרוסיות תקבלנה יחידות ללא שום

בשנת  ,2005הרבה לפני הצגת החטיבות ,הרמטכ"ל גנרל יורי בלויבסקי
אמר כי "לקחים מצ'צ'ניה הראו לנו שגדודים אוטונומיים וצוותי קרב
טקטיים אוטונומיים (גנרל בלויבסקי מתייחס לצג"מים) ,עם מספיק
אמצעי מודיעין ,תקשורת ומלאים ,פעלו בהצלחה רבה בסכסוכים
מקומיים .לכן ,אנחנו שוקלים את האפשרות לצאת מהארגון הקשיח
כיום".
ב ,2009-הצבא הרוסי החל ברפורמה הקיצונית ביותר שלו מזה 100
שנים .רוסיה עברה ממבנה של רג'ימנט/דיביזיה למבנה המבוסס
על חטיבה .מרבית דיביזיות היבשה הוסבו לחטיבות עם מעט יוצאים
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מהכלל .אמנם החטיבות החדשות הוצגו כמבוססות על צבא קבע ,אך

הצבת סדר קדימויות והקצאת משימות לכפופות .הוא מיישם תיאום,

מראש נאמר שלא כל החטיבות יהיו באמת צבא קבע או אפילו באמת

סנכרון וכאשר זה מתאים ,שילוב של מבצעים צבאיים עם ארגונים

מוכנות לקרב כחטיבה.

אחרים ולכן מקדם אחדות המאמץ ".ההגדרה הזו הובילה את נאט"ו

הצג"ם היה גוף היוצא מחטיבה .השימוש בצג"ם באופן הזה הוא גם
הדרך בה רוסיה מעבירה יחידות להתנסות דרך הסכסוך ,וגם עשוי
להצביע על כך שהצג"ם הוא שילוב הכוחות הטוב ביותר בסביבה הזו.
האוטונומיות של הצג"ם מגדילה את היכולות של הצבא הרוסי לערוך
קרב טקטי בעומק .השימוש בצג"ם אוטונומי בחזית באוקראינה ,אינו
מצביע על כך כי רוסיה אינה יכולה לפרוס חטיבה.
לצג"ם יש עדיין בעיות .קשיים בפיקוד ושליטה ובהפעלה מתאימה של
היחידות המסופחות הוא נושא שאינו מובלט בתקשורת הצבאית רוסית,
אבל הצג"ם אינו חסין מהבעיות הלוגיסטיות שעדיין תוקעות את הצבא
הרוסי ,ומג"דים עדיין מתלוננים על כך .רפורמה בלתי מוצלחת הייתה
הביטול של מספר יחידות לוגיסטיקה ואחזקה לטובת קבלנים פרטיים.

לחשוב לא רק על ההשלכות הצבאיות של הפעלת הכוח ,אלא גם על
התיאום בכל משאבי המדינה כדי לשפר ולהשיג תוצאה סופית.
בתפיסה הרוסית ,לצג"ם אין שום קשר לאמנות המערכה .ההגדרה
הרוסית היא הרבה יותר צבאית בהקשרה :אמנות המערכה כוללת את
התיאוריה והמעשה של הכנת וביצוע מבצעים על ידי עוצבות גדולות
(חזית – ארמיה) .היא ממוקמת בין האסטרטגיה והטקטיקה" .היא
נובעת מדרישות אסטרטגיות ,אמנות המערכה קובעת דרכים להכנה
ולביצוע כדי להשיג מטרות אסטרטגיות ".אמנות המערכה "מציבה
משימות וכיוון לפיתוח טקטיקה ".אמנות המערכה הסובייטית נותנת
תוכן ללמידה .הבנה ,הכנה וביצוע מלחמה ...בהקשר הרוסי ,אמנות
המערכה הרוסית היא בהמשך החשיבה של הוגים סובייטים גדולים
– טוחצ'בסקי ,סווצ'ין ,טריאדפילוב ולסרסון) – שהתמקדו בנושאים

רוסיה מנסה כיום לבנות מחדש חלק מהיחידות הלוגיסטיות האורגניות

צבאיים בלבד ,כמו תמרון של גופים צבאיים גדולים והשפעה מיטבית.

עם תובה משותפת לרק"ם תפתור חלק מאלה.

אבל ,מלחמה מודרנית היא יותר בלתי צפויה .יש סימנים שהרוסים

שפורקו ,אבל התהליך מתקדם בקושי .הצטיידות במשפחת הארמטה

יש גם דיווחים שהצג"מים מתנפחים בקציני מטה מרמת הארמיה
והחזית .ההגדלה הזו מהווה אולי תחליף להיעדר מפקדה גבוהה בשטח
(חטיבה או רג'ימנט) ,אבל קציני המטה האלה יכולים להיות גם קציני

מרחיבים את ההגדרה של אמנות המערכה בדומה להגדרות של
ארה"ב ונאט"ו ,וזאת על בסיס שינויים בצורות ,במתודות ובדרכים
חדשות לניהול מלחמה .גנרל גרסימוב ,הרמטכ"ל הרוסי הקודם ,אמר
"במאה ה ,21-המגמה היא לקראת ביטול ההבדלים בין מלחמה בין

קישור עם המטה הכללי ויועצים למג"ד בעת הצורך.

מדינות ושלום מצריכה בחינה .כיום לא מכריזים על מלחמות ,אבל

הצג"ם בהקשר הירארכיה ופיקוד

לאחר שהתחילו ,הן אינן מתפתחות בכיוונים שהיינו מורגלים בהם".

ההשקפה הרוסית על הרמות טקטי ,מערכתי ואסטרטגי שונה מזו של
מדינות המערב .במערב ,אלו רמות המובחנות בהיקף הדרג – גדוד,
גיס ,ארמיה ,חזית וכדומה .בשיטה הרוסית הרמות האלה יותר גמישות
ומוגדרות על פי משימת היחידה .למשל ,דיביזיה הפועלת במסגרת
ארמיה עשויה להחשב כפועלת ברמה הטקטית ,אבל אותה דיביזיה
כאשר היא עצמאית ופועלת תחת פיקוד מפקדת החזית ,תחשב
כפועלת ברמה המערכתית .באותן מילים ,חטיבה בדרך כלל נחשבת
כרמה הטקטית ,אבל בסכסוך עם יריב קטן בהרבה כמו מלחמת
רוסיה-גיאורגיה ,החטיבה תחשב ככוח מכריע ,ולכן כגורם אסטרטגי.
צג"ם בשיטה הרוסית הוא גוף טקטי.
הצג"ם ואמנות המערכה
למושג אומנות המערכה יש משמעות שונה מאוד בין ארה"ב ונאט"ו
לבין רוסיה .בנאט"ו ההגדרה לאמנות המערכה הינה" :השימוש
בחשיבה יצירתית על ידי מפקד ומטהו לתכנן אסטרטגיה ,מערכות
ומבצעים וארגון גדולים .זה תהליך מחשבתי הנעזר ביכולות ,בידע,
בניסיון ובשיפוט להתגבר על עמימות ואי ודאות בסביבה מורכבת
והבנת הבעיה הקונקרטית .אמנות המערכה מקדמת אחדות פעולה על
ידי עידוד הרמטכ"ל והמטה לשקול את היכולות ,הפעולות ,המטרות,
הקדימויות ואת תהליכי הפעולה בשילוב בין ארגוני ,בהגדרת יעדים,

בעודם משמרים את הרעיונות של התיאורטיקנים הגדולים שלהם,
ולמרות הענין הרוסי במתודות של לחימה עקיפה וא-סימטרית (או כפי
שהמערב מגדיר "לחימה היברידית") ,במובנים של יוזמה מול תרגולות
ברמה הטקטית ,השתנה מעט מאוד אם בכלל.
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הערכת תוכנית ההצטיידות הרוסית לעשור 2018-2017
מאת :ריי פינץ' אוגוסט 2018
מרכיב יסוד בתפיסה הרוסית הנוכחית הוא שעצמאות רוסיה תלויה

אחרי  2021ניתן לצפות להצטיידות ב:

בצבא חזק ומוכן לקרב .גם כאשר התקציבים בהידוק חגורה לאומי

•רק"ם חדש על בסיס תובת הארמטה – כאשר הטנק  T14מוביל

(בפנסיות ,בביטוח רפואי ,בחינוך וכדומה) בניית צבא חזק הוא בעדיפות

•נגמ"ש הזחלי "קרוגאנטס" 25

גבוהה.
הקרמלין חוזר לעיתים קרובות על ִאמרתו של נפוליון "העם שאינו רוצה
להאכיל את צבאו ,ימצא את עצמו מאכיל צבא אחר".
התחושה הזו מוצאת את ביטויה במאמר בעיתון הפופולרי MK online
בראיון שנערך עם רוסלן פוחוב ,ראש המרכז לניתוח אסטרטגיה
וטכנולוגיות .הריאיון דן בתוכנית העשור להצטיידות .2018-2027
פוחוב אמר כי רוסיה "היא אחת מהמדינות המועטות בעולם העצמאית
באמת ",בהתייחסות כי מדינות התלויות באחרים להגנתן אינן עצמאיות
באמת.
הוא הצביע שתוכנית החימוש החדשה ( 316מיליארד דולר) ,קטנה יותר

•נגמ"ש גלגלי "בומרנג"
•תומ"ת ( 152מ"מ) "קואליציה"
•כלי רכב משוריינים וכלליים מסוגים שונים
•מערכות טילים חדשות
•כלי רכב בלתי מאויישים
•דגמים חדשים של חגור ונק"ל על בסיס תוכנית "רטניק" (ערכת
חגור מודרנית ללוחם חי"ר)
•הצטיידות במערכת תקשורת אוטומטית תואמת ללוחמה מוכוונת
רשת

מתוכנית העשור הקודמת אם לוקחים בחשבון את האינפלציה .הוא

•מערכות לאיסוף

טען ,שהוצאות על צבא הן כסף שמוצא נכון בהתחשב בכך שמחצית

•מערכות פיקוד ושליטה

מהסכום מוצא לרכש מקומי כך שהכסף חוזר לכלכלה ומעודד את

•מערכות תקשוב ולוחמה אלקטרונית ועוד

הפיתוח והיצירתיות.
על פי פוחוב ,התוכנית הקודמת הייתה מוטה מאוד לטובת הצי ,כאשר
הכסף כוון לבניית ספינות מאוד גדולות .התוכנית הנוכחית יותר מאוזנת
בין הזרועות "המשימה הלאומית העיקרית ,הניצבת בפני האומה,
היא ביבשת (אירופה וסין ג.א ".).ולכן המנהיגות חושבת "להדגיש את
עדיפות הפיתוח של כוחות הקרקע בפיקוד ושליטה ,בסיור ובמערכות
תקשורת ,כטב"מים ורק"ם חדש".
הוא מדגיש ,שהמוקד על חימוש כוחות היבשה והכוחות המוטסים עשוי
לסייע לפתור את הסכסוך עם "החונטה של קייב" או "הנאצים בארצות
הבלטיות" ,אם יהיה צורך ...המאמר מסתיים ברשימה ארוכה של
אמל"ח חדש שרוסיה מצפה להצטייד בו במהלך  5-10שנים בהנחה

טנק T14

שב 2028-הצבא הרוסי יהיה צבא חדש בתחום הטכנולוגי ויהיו לו יכולות
קרביות גבוהות יותר.
למרות אתגרים כלכליים ,השדרוג של הצבא נותר בעדיפות עליונה של
הקרמלין.
פרטים מתוכנית ההצטיידות
תוכנית ההצטיידות בסכום של  316מיליארד דולר ,אושרה לשנים
 2027-2018ובנוסף אושרו  60מיליארד דולר לתשתיות חדשות.
בריאיון הסביר פוחוב:
התוכנית החדשה מכוונת להצטיידות מחדש של הצבא בדורות חדשים
של אמל"ח ,בראש ובראשונה כוחות היבשה.
נגמ"ש זחלי "קרוגאנטס" 25

16

ידיעון מכון "חץ"

גיליון מס' 70

נגמ"ש גלגלי "בומרנג"

תומ"ת ( 152מ"מ) "קואליציה"

"רטניק" (ערכת חגור מודרנית ללוחם חי"ר)

