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מה ידעה תורכיה על מקום המסתור של בגדדי?
מאת :ג'פרסון מורלי

ארה"ב לא העבירה לבעלת בריתה בנאט"ו פרטים רבים לגבי הפעולה שבה נהרג מנהיג
דאע"ש .ייתכן שהייתה לכך סיבה טובה.
מותו של אבו באקר אל-בגדדי גרם לשירותי ביון להתפאר בפומבי :אנשי ה CIA -סיפרו לניו
יורק טיימס כי גילוי מקום הימצאו של מנהיג דאע"ש ,אירע לאחר מעצרם וחקירתם של
אחת מנשותיו ובלדר אחד במהלך הקיץ .מנהיגים כורדיים שאמרו באפריל כי בגדדי נמצא
באידליב ,סיפרו ל"וושינגטון פוסט" כי הם סיפקו מודיעין לפעולה .שירות הביון הלאומי של
עיראק התפאר אף הוא בכך שמסר את מקום הימצאו של בגדדי לאמריקאים ,לאחר "עיקוב
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מתמיד והקמתו של כוח משימה מיוחד במשך שנה תמימה".
לדבריהם של מומחים זרים ,המספרים האלה משקפים את הקדימות של ארדואן .בשנה
שעברה פירסמו רשויות המודיעין בהולנד דו"ח שנועד לציבור ובו נקבע כי המדינה האסלאמית
משתמשת בתורכיה כ"בסיס אסטרטגי" להיערכות מחודשת ,והדבר מהווה איום על ביטחונה
של אירופה" .מכאן יכולה דאע"ש להחזיר ,לארגן מחדש ולעצב שוב את המאבק המחתרתי
באזור ",נקבע בדו"ח ,ועוד נאמר בו שתורכיה נקטה פעולה מסוימת נגד דאע"ש ואל-קעידה,
אבל התמקדותו העיקרית של ארדואן בלחימה בקבוצות כורדיות אפשרה לקבוצות האסלאמיות
"מרחב נשימה וחופש תנועה מספיק" .הדו"ח מסכם" :העובדה שהאינטרסים התורכייים אינם
עולים תמיד בקנה אחד עם הקדימות של אירופה בתחום לוחמת הטרור היא פרובלמטית",
סיכום הדו"ח.
הערכת המודיעין ומיקומו הסופי של בגדדי ,מעוררים את השאלה האם אנקרה נוהגת בסובלנות
או מתואמת עם גורמים בדאע"ש ,ו"אם הייתה ל MIT-התורכי ולדאע"ש מערכת יחסים בעבר,
האם הן ממשיכות לשתף פעולה ",אמר דייויד פיליפס ,העומד בראש תוכנית לכינון שלום וזכויות,
במכון לחקר זכויות האדם באוניברסיטת קולומביה ,בריאיון למחבר המאמר" .תורכיה צריכה
להסביר כמה דברים ",כתב ברט מקגורק ,שליחה לשעבר של ארה"ב לקואליציה העולמית נגד
דאע"ש ,ב"וושינגטון פוסט"" ,יש משמעות לכך שצבא ארה"ב בחר לפתוח את המבצע הזה
ממרחק של מאות מייל בעיראק ,ולא מהמתקנים בתורכיה ,החברה בנאט"ו ,הנמצאים ממש
מעבר לגבול".

מאז  2013כשאנשי ממשל באנקרה הכריזו על דאע"ש כארגון טירור ,התקפותיה של המדינה
האסלאמית גרמו למותם של  315בני אדם ולפציעתם של מאות בתורכיה ,כך לפי העיתון הכתוב
באנגלית הנפוץ ביותר במדינה .אך אחמט יאיילה ,בעבר איש הכוח נגד טרור במשטרת תורכיה
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אמר בריאיון כי ארדואן וה" MIT-סייעו בקביעות לדאע"ש ,במישרין או בעקיפין".
כאשר דאע"ש זכתה לפרסום עולמי בקיץ  ,2014אומר יאיילה ,תמכה תורכיה בארגון ,משום
שניסתה לערער את סוריה ולהחיש את הדחתו של נשיאה ,באשאר אל-אסאד .באוקטובר
אותה שנה ,אמר סגן הנשיא ג'ו ביידן ,לקהל באוניברסיטת הרווארד כי נשיא תורכיה טוען לחלק
באחריות על צמיחתה של דאע"ש" .ארדואן אמר לי – הוא ידיד ותיק – 'צדקת .אנחנו מאפשרים
לאנשים רבים מדי [ביניהם לוחמים זרים] להיכנס'" – אמר ביידן" .כעת הם מנסים לסגור את
גבולותיהם( ".ארדואן הכחיש כי אמר זאת ,ואילו ביידן התנצל לאחר מכן "על כל רמיזה שהיא,
לפיה תורכיה או בעלות ברית ושותפות אחרות באזור אפשרו במכוון את צמיחתה של דאע"ש
או הקלו עליה)".
לדברי יאיילה ,הוא צפה מקרוב במערכת היחסים של  MITודאע"ש .במשך הזמן ששירת
במשטרת תורכיה ,עבד יאיילה בצמידות עם קציני  MITעל הגבול הסורי .ב 2014-נודע לו שראש
 ,MITפידאן ,הקים יחידה מיוחדת שנועדה לטפל בתומכי דאע"ש ,מבלי שהדבר נודע למשטרה.
יאיילה סיפר לי" :הייתי שואל את החבר'ה מ' MIT-מה אתם הולכים לעשות עם הבחורים האלה?'
והם היו עונים 'שום דבר' .אבל היו לנו כל כלי החקירה ,ואנחנו עקבנו אחריהם לפגישות .ראינו
איך הטרוריסטים נפגשים עם השירותים שלנו .זה היה מטריד ביותר .ועכשיו ,אלפי תומכים של
דאע"ש מסתתרים בתורכיה ,בין הפליטים מסוריה – ".אמר יאיילה" .מבחינתו של ארדואן ,הם
אינם מהווים קדימה".
מותו של בגדדי היה ללא ספק מהלומה לדאע"ש ,אך קרוב לוודאי שלא תערער את הארגון
– הוא מתאושש במהירות ,לא רק הודות ליכולתו לפעול בתוך תורכיה ,בתמיכתם של ארדואן
ו MIT-וגם טראמפ – ללא ספק בלי כוונה .עם בגדדי או בלעדיו ,תורכיה ודאע"ש ממשיכות
להיות המוטבות העיקריות לנסיגה הכאוטית של כוחות ארה"ב .עכשיו תורכיה חופשייה לעשות
מה שלא יכלה לעשות כאשר הכוחות האמריקאים היו בשטח – לסלק את הכורדים ממעוזם
בצפון סוריה .וכך זוכים אוהדי דאע"ש לחופש מהכוח הלוחם היעיל ביותר באזור .כוחותיו של
ארדואן נעים במהירות ,אך לא נגד הטרוריסטים שהטילו את חיתתם על ארה"ב ואירופה במשך
מחצית העשור .יאיילה מסכם" :איני צופה שום תנועה תורכית נגד דאע"ש".
ג'פרסון מורלי הוא עורך הThe Deep State news-
https://newrepublic.com/article/155504/turkey-know-baghdadis-hideout
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קצין בריטי נשלח הביתה משום שהיה "מקורב מדי למלך"
מאת :לוסי פישר ,כתבת לענייני ביטחון ,ריצ’ארד ספנסר ,כתב לענייני המזה”ת וג’אסאר טהאט ,כתב “טיימס”

קצין בריטי בכיר סולק מתפקידו כיועץ לענייני צבא בירדן ,מכיוון שנעשה "מקורב מדי" למלך
עבדאללה ,וצבר השפעה פוליטית רבה מדי.
הקצין ,בריגדיר אלכס מקינטוש ,חזר לבריטניה לאחר שירות בן חמש שנים בעמאן .הבקשה
להרחקתו הועברה בעקבות ויכוח בין מלך ירדן ופוליטיקאים ירדנים ,אליו השתרבב מקינטוש
באורח מקרי [מבלי שהיה מודע לכך] .הקבינט הירדני התפטר בחודש שעבר.
קצין בריטי אחר מונה כדי שיחליף את הבריגדיר מקינטוש.
בקיץ ,דווח כי חיל האוויר הירדני ,מתכנן למכור כ 30-מטוסים שהתיישנו .הצבא החל לבחון
תוכניות רכש ,אך משרד הביטחון הירדני הסתייג מאותן תוכניות .הציוד המוצע נראה נטול כל
ערך משמעותי לצורך ההגנה האסטרטגית של המדינה .משערים ,כי הבריגדיר מקינטוש ,הציג
את עמדת משרד ההגנה הבריטי במסגרת תפקידו כיועץ צבאי.
גנראל ירדני בדימוס אמר כי "ייתכן שאלכס צבר השפעה רבה מדי ,וייתכן שהיה מעורב בעניינים
אחרים .היינו עדים למקרים רבים ,בהם קצינים זרים נעשו יהירים מדי משום שהם נפגשים עם
המלך ועם אנשי סגל בכירים אחרים .איננו זקוקים לכך שמקינטוש יחדש את פני הצבא".
סאלח אל-ארמוטי ,חבר פרלמנט ממפלגת אל-איסלה ,הקשורה לארגון האחים המוסלמים,
אמר "לא נראה לי שנוכחותו של בריגדיר מקינטוש הייתה נחוצה .הוא היה אחראי לחידושו של
חיל האוויר הירדני ,ולדעתי כשל בכך".
מקור בווייטהול מסר ,כי הבריגדיר מקינטוש לא חרג מסמכויותיו ,אלא הפך לקורבן של "ספין"
מצידם של פוליטיקאים מהאופוזיציה ,שמעוניינים לתקוף את משפחת המלוכה הירדנית" .יש
לנו יחסים מצויינים עם הממשלה בירדן ",אמר" ,רק האופוזיציה מעצימה את הלהבות האלה".
המריבה עוסקת בליבת המשבר המתחולל בירדן ,שמלכה ,חייב לאזן בין התמיכה הביטחונית
של המערב לבין מעמד פוליטי הנוהג לעיתים קרובות בתוקפנות ,ואשר נבחר על-ידי האוכלוסייה
שמחצית ממנה הם ממוצא פלשתיני ,ויש בה מרכיב אסלאמיסטי ניכר.
בריגדיר מקינטוש ,אינו הקצין הבריטי הבכיר הראשון שהסתבך עם הלחצים הפוליטיים
שהממלכה נאבקה בהם מאז כינונה של המדינה ,לאחר מלחמת העולם הראשונה .הראשון
שפיקד על צבאה של הממלכה היה קפטן פרדריק פיק ,שהוחלף על-ידי ערביסט מפורסם,
לוטננט גנראל סיר ג'ון באגוט גלאב ,שנודע בכינוי גלאב פאשה ,שהפך את הליגיון הערבי לכוח
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לחימה אדיר .אלא ,שכאשר פשטו מהפכות אנטי-מערביות ברחבי העולם הערבי בשנות ה,50-
חשש המלך חוסיין ,אביו של המלך עבדאללה ,שמא יציפו את ירדן התמרדויות לצד משטמה
והתנגדות לבריטים .כל הגנראלים הבריטים ששירתו אז ,פוטרו מהצבא הירדני.
בהודעת משרד ההגנה הבריטי נאמר" :בריגדיר מקינטוש שירת בהצטיינות בעת שעבד לצד
כוחות הצבא הירדני ,ועתה ,הוא חוזר לבריטניה ולמינוי חדש .נמשיך לתמוך בצבא הירדני
בהתאם לשותפות הממושכת בינינו ותוכנית האימונים שנקבעה זה מכבר".
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האסטרטגיה המצרית לבינה מלאכותית FMSO On Watch Oct. 19 -
בספטמבר ,מצרים אירחה את "הוועידה הבינלאומית הראשונה על השפעת בינה מלאכותית
וטכנולוגיות מידע מודרניות ,בבניין חברה יזמית ורבת ידע במצרים ".הוועידה ,על-פי דיווחי
המדיה כוונה בעיקר למשיכת משקיעים בינלאומיים והיא אחד מהסימנים המשדרים את העניין
המצרי בבינה מלאכותית.
כשחקן ראשי בכלכלה המצרית ,הצבא ,קרוב לוודאי מעורב עמוקות בפיתוח וביישום טכנולוגיות
בינה מלאכותית .המסמך המצרי "אסטרטגיית בינה מלאכותית" ,הופץ קודם לכן ב 2019-ושרטט
קו אופק של שלוש שנים .על-פי דיווח עיתונאי לאסטרטגיה ,יש מרכיב מקומי המתמקד בחינוך,
בלמידה וביזמות ,ומרכיב בינלאומי המתמקד ב"יצוא של פתרונות מבוססי בינה מלאכותית".
השאיפה המצרית להיות יצואן של שירותי בינה מלאכותית וטכנולוגיה ידועה מכבר ,והיא מוכוונת
לאפריקה ,היכן ש"מידע דיגיטלי" נראה כ"הזדמנות גדולה לפיתוח עסקי".
במהלך הקיץ ,ממשלת מצרים שינתה את השם של מספר מחלקות מחקר מדעיות באוניברסיטה,
כדי לכלול בו את המינוח "בינה מלאכותית" .היא גם הקימה את "הפקולטה לבינה מלאכותית",
מחלקה חדשה ,המציעה תואר ראשון באוניברסיטה של כפר שיח' ,בדלתא של הנילוס .הפקולטה
פתחה את דלתותיה לסטודנטים בספטמבר .יש גם תוכניות ליצור "אוניברסיטה מצרית
לטכנולוגיות מידע" ,שתהיה הראשונה מסוגה במדינות ערב ובמזרח התיכון וצפון אפריקה.

האוניברסיטה החדשה ,תבנה בבירה המצרית החדשה ,שתהווה מעבדה חיה לטכנולוגיות
מבוססות יישומי בינה מלאכותית .הבירה החדשה ,נבנית מבראשית ,במדבר 50 ,ק"מ מזרחית
מקהיר במתכונת "עיר חכמה" שתארח את קריית הממשלה ,שגרירויות וקרוב לחמישה מיליון
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תושבים .העבודה החלה בשנת  2015והפרויקט כבר סובל מאי-עמידה בלוחות זמנים ומקשיי
מימון .עדיין ,בקיץ הקרוב ,מספר גופי ממשל צפויים לפעול משם .רובע העסקים בעיר הבירה
החדשה נבנה על-ידי חברת בניה סינית ממשלתית ( .)CSCECחברת האווי הסינית תספק את
הטכנולוגיה ל"עיר דיגיטלית" ,שעל-פי נציג האווי תושלם בשנת .2023
https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/oe-watch-past-issues/295386

מצרים מסלימה את מאבקה בארדואן ובתורכיה
מאת :עמר אלטוהאמי

מצרים פועלת במטרה לגייס את מדינות ערב ואת האו"ם נגד נשיא תורכיה בשל מדיניות החוץ
שלו וביקורתו על הממשל המצרי.
מאז שתורכיה ומצרים החליפו בפומבי דברי ביקורת נזעמים במהלך התכנסותה של העצרת
הכללית של האו"ם בספטמבר בניו יורק ,העבירה מצרים אזהרות חריפות לתורכיה באמצעי
התקשורת ובנאומיהם של אנשי ממשל בכירים.
הויכוח בין השתים אינו חדש ,אבל לאחר שרספ טאייפ ארדואן מתח ביקורת חריפה על מצרים
בנאומו ב 24-בספטמבר באו"ם ,העביר נציגה הקבוע של מצרים באו"ם ,מוחמד אידריס ,תלונה
רשמית לנשיא העצרת טיג'אני מוחמד בנדה ,וגינה את מדיניות החוץ של ארדואן.
"מדיניותו של ארדואן מקדמת את הטרור בסוריה ותומכת במיליציות קיצוניות חמושות בלוב",
אמר אידריס" .הוא גם מבצע פשעים נגד עמו ונגד הכורדים".
שר החוץ המצרי ,סמה שוקרי ,שנפגש עם הנציג המיוחד של האו"ם לסוריה ,גייר פדרסן ,בשולי
העצרת הכללית אמר אז "לא צריכה להיות שום סובלנות לגבי מדינות שתומכות בטרור ובארגוני
טרור בסוריה".
לאחר מכן ,ב 29-בספטמבר ,ארח ערוץ הטלוויזיה הלווייני המצרי ,10 ,את בכיר האופוזיציה
התורכית ,פטולה גולן ,שתקף את ארדואן והאשים אותו ב"ניצול סיסמאות דתיות כדי להכשיר
את השחיתות במדינה .ארודאן מאשים את גולן ,שמתגורר בארה"ב ,בכך שעמד מאחורי ניסיון
ההפיכה בתורכיה ב.2016-
מאז ,החריפה קהיר את ביקורתה .אנשי ממשל מצרים נאמו בארגונים בינלאומיים שונים על
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הצורך "להטיל את האחריות על ארדואן" משום שלטענתם הוא "תומץ בטרור ומעניק מקלט
לקיצוניים".
שוקרי זימן התכנסות דחופה של הליגה הערבית ב 12-באוקטובר כדי לגנות את ההתקפה
שתורכיה פתחה בה ב 9-באותו חודש נגד לוחמים כורדיים בצפון מזרח סוריה .הוא הדגיש
בהודעה רשמית את "אחריותה של הקהילה הבינלאומית המיוצגת על ידי מועצת הביטחון של
האו"ם למנוע את ההתפתחות הקשה הזאת המאיימת על השלום והביטחון ברחבי העולם ולסכל
כל ניסיון להשתלט על שטחים סוריים.
הליגה פירסמה סדרת המלצות שכללו הקמתה של ועדה שתעקוב אחר המתקפה התורכית,
והציבה את נושא "ההתערבות התורכית במדינות ערב" כסעיף קבוע בסדר היום של הליגה
הערבית ,והגדירה את ההתקפה התורכית כ"איום מיידי על ביטחונם הלאומי של הערבים ועל
השלום והביטחון הבינלאומיים".
ב 12-באוקטובר קיבל שוקרי את פניהם של נציגים במשלחת של המועצה הדמוקרטית הסורית
של אזור כורדיסטן הסורי ,המוכר גם בשם רוג'אווה ,וחזר על הגינוי המצרי על התקפתה של
תורכיה את סוריה כפלישה לשטחה של "מדינה אחות" .הוא הדגיש כי יהיה זה לגיטימי להחשיב
את התקיפה כהגנה-עצמית על פי מגילת האו"ם.
המועצה הדמוקרטית הסורית ,האגף הפוליטי של הכוחות הדמוקרטיים הסורים בהנהגתם של
הכורדים ,רוצה לכונן מינהל מאוחד לאזורים הנתונים לשליטתה בצפון מזרח סוריה .המועצה,
ה ,SDF-שארה"ב תמכה בה בעבר במסגרת המאבק במדינה האיסלאמית ,נאבקת בכוחות
התורכיים.
ג'מאל באיומי ,לשעבר עוזר שר החוץ המצרי ,ציין כי הצעדים שננקטו על ידי ארצו באו"ם נגד
תורכיה מכוונים לגייס את דעת הקהל דרך פלטפורמות אזוריות ובינלאומיות נגד מדיניותו של
ארדואן .באיומי ,שדברי הביקורת שלו דומים לאלה שהשמיעו מבקריה האחרים של תורכיה ,טען
כי אותם קווי מדיניות תומכים ב"ארגוני טרור" בלוב ובסוריה; לדבריו ,התקפתה של תורכיה את
סוריה מוכיחה זאת.
באיומי הוסיף כי מצרים רוצה שמשלחות דיפלומטיות בשגרירויותיה בחו"ל יעבירו למנהיגי
המדינה את המסרים לגבי חלקה של תורכיה – לדבריו – בתמיכה בטרור וכדי שיציגו את עמדתה
העקבית והיציבה של מצרים.
בשיחת טלפון עם "אל-מוניטור" אמר באיומי "מה שחשוב יותר מאשר פרסום העמדה הרשמית
של האו"ם הוא שימוש בטקטיקות האלה כדי להמעיט את הפופולאריות של ארדואן ,לחשוף את
פשעיו ולהסיר מעליו את הלגיטימיות הבינלאומית שלו .העמדות הבינלאומיות נגד ההתקפה
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התורכית (בסוריה) היו ברורות לגמרי בעניין; באותו זמן פעלה מצרים נגד תורכיה באו"ם".
מספר מדינות מערביות וארגונים בינלאומיים קראו לתורכיה לבלום את המתקפה הצבאית
שלה בצפון-מזרח סוריה והביעו חששן שמא תחריף הפעולה את חוסר היציבות באזור .ב17-
באוקטובר הודיע הצבא התורכי על פסק-זמן במתקפה שלו כדי לאפשר ללוחמים הכורדים
לסגת מהאזור.
מוחמד עבאס נאג'י ,מומחה בענייני איראן ותורכיה במרכז אל-אהראם ללימודים פוליטיים
ואסטרוגיים בקהיר ,אמר כי הוא סבור שניסיונה של מצרים לגייס את רגשות הציבור נגד תורכיה
ברחבי העולם עולה בקנה אחד עם מדיניות החוץ של קהיר ,כיוון שמצרים התנגדה תמיד לטרור.
לדבריו ההבדל היחיד עכשיו הוא בכך שמצרים הצליחה לגרום לקריאותיה להדהד והותירה
רישום מוחשי שניכר בעמדות הבינלאומיות התואמות שגינו את תוקפנותה של תורכיה נגד
סוריה.
"הרישום הגדול ביותר של תפקידה של מצרים [באזור] הוא פיתוחה של עמדה ערבית יציבה
יותר ביחס לתפקידה של תורכיה במזה"ת ",אמר ל"אל מוניטור" בראיון טלפוני.
לדבריו ,מאמצים אלה מכוונים לכונן בלוק ערבי בעל השפעה כלכלית וצבאית באזור ,שיוכל
לעמוד מול תורכיה .עוד אמר שמצרים הצליחה להפחית את תפקידה של תורכיה על ידי סיוע
ותמיכה בארגונים לוביים מאוחדים ,בעיקר בצבא הלובי הלאומי בהנהגתו של הגנרל חאליפה
היפטר ,לעומת גישתה של תורכיה ,המהמרת על המיליציות בטריפולי ומספקת להם נשק במשך
שנים רבות.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/egypt-un-complaint-turkey-erdogancriticism-terrorism.html#ixzz64LXdmc82
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מדוע מערכת הנ"מ  S400קטלנית יותר מכפי שחושבים?
מאת :סטפן ביירן

ההחלטה של סעודיה לרכוש מערכת נ"מ  ,S400היא מהלומה משמעותית לארה"ב ולבני בריתה
האירופיים.
העסקה ,היא המשך להחלטה התורכית לרכוש  S400והמשא ומתן עם מצרים לרכש מערכת
דומה .למצרים ,יש מערכת  S300VMאשר יכולה לפגוע בטילים בליסטיים קצרי טווח ובטווח
בינוני ,בטילי שיוט ,בחימוש מדויק ובמטוסי קרב כולל במטוסי התראה אלקטרוניים( .בראשיתה
מערכת  S400נקראה .)S300 UMP3
בין המדינות בעלות מערכות ה S300-מצויה גם יוון שהיא חברה בנאט"ו .יוון רכשה את המערכת
מקפריסין ,כאשר תורכיה איימה על קפריסין להיפטר מהטילים ,לכן הם נמכרו ליוון כדי להוריד
את הלחץ על קפריסין מתורכיה.
מדינות נוספות המשתמשות במערכת הן :סין ,הודו ,אוקראינה ,ונצואלה ,בולגריה (חברה
בנאט"ו) ,ואלה רק חלק מהן.
אבל ,ה S400-הוא משנה משחק אמיתי .הסיבה לכך ,היא סוגי הטילים שהמערכת יכולה לירות.
מערכת ה S400-תומכת בארבעה טילים שונים – טיל לטווח ( 400ק"מ) ארוך במיוחד ,40N6E
טיל לטווח ( 250ק"מ) ארוך  ,48N6טיל לטווח ( 120ק"מ) בינוני  ,9M96Eוטיל לטווח ( 40ק"מ)
קצר .9M96Eכהשוואה – טיל הפטריוט קיים בגרסה אחת בלבד ,לטווח של  96ק"מ.
ויש נוסף על כך .ה 9M96E2-הוא היהלום שבכתר במערכת ה .400S-הוא טס במהירות של 15
מאך (קרוב ל 5,000-מ' בשנייה) ,הוא יכול לפגוע במטרות בגובה של  5מטר מעל פני הקרקע,
הוא יכול לתמרן בלחץ של  20ג'י (אדם יכול לעמוד בלחץ של לא יותר מ 9-ג'י למשך מספר
שניות בלבד ,ואם יש לו חליפת לחץ מתאימה) ,הוא מתוכנן להשמיד מטוסים וטילים ולשבש
טילי שיוט.
דר' קרלו קופ ,מומחה עולמי בתחומי המרחב האווירי אומר כי ל S400-יש יכולת לשלב מכ"ם
כנגד מטוסים חמקנים כמו ה F33-וה .F35-המכ"ם פועל על בסיס ריבוי תדרים ,כולל תדרי VHF
ו L-היכולים לראות מטוסים חמקנים.
חמקנים נבנו כנגד גילויים על-ידי מכ"מים בתדרי  ,Xהמקובלים בשימוש צבאי ואזרחי .הF35-
הוא בעל תכונות חמקניות בעיקר בחזית ,כלומר ,כאשר הוא מסתובב הוא חשוף.
כל מערכות הגנת הנ"מ של ארה"ב ובני בריתה ,המבוססים על תדרי  Xיתיישנו כאשר סין ורוסיה
יעברו למטוסים ולטילים חמקניים.
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לרוסיה מערכת הגנה אווירית משולבת אדירה ,למרות שהיקף צי האוויר המודרני שלה קטן ביחס
לזה של ארה"ב ונאט"ו .רוסיה איבדה כעשור בפיתוח וביצור מטוסים חדשים כתוצאה ממחסור
במימון ,והכלכלה שלה כיום בקושי תומכת רכישה של ציוד חדש.
למעשה ,אחת הסיבות שרוסיה פיתחה את מערכות ההגנה האווירית ,היא הרצון להתמודד עם
החמקנים וטילי השיוט האמריקאיים ,בעוד שאינה יכולה להרשות לעצמה צי מטוסים מודרניים
גדול( .הממשל האמריקאי והקונגרס צריכים להקדיש תשומת לב רבה ליכולות התקיפה
המוגבלות של רוסיה ,דבר שאינו נעשה לעיתים קרובות בימים האלה של היסטריה אנטי-רוסית
בוושינגטון).
אחד השימושים של מערכת ה S400-הוא כנגד מטוסי פיקוד ושליטה כמו ה E3-אוואקס.
מטוסים אלה נמצאים בשימוש בארה"ב ובנאט"ו .מטוסי הטייסות האלה המוצבות ביפן ובאיחוד
האמירויות ,רגישים ל S400-ואיבדו מיכולותיהם להגנה מאמל"ח מנגד .אנחנו עשויים להגיע
לסוף תקופת האוואקס שתוכננו אי-שם בשנות ה.60-
ה S400-בעל יכולת גם כנגד טילים בליסטיים ,מה שבוודאי משך את תשומת לב הסעודים .עד
כמה הוא יעיל כנגד טילים בליסטיים – רק העתיד יכול לקבוע.
ההחלטה הסעודית לרכוש  ,S400בוודאי קשורה לרכש המצרי של  ,S300VMסעודיה ומדינות
המפרץ עשויות לשלם עבור הרכש המצרי.
רוסיה השיגה פריצת דרך במכירת אמל"ח למספר מדינות נאט"ו עם עתיד לא בטוח (ראה
יוון ותורכיה) ,וללקוחות הוותיקים של ארה"ב ,כמו סעודיה ויתר מדינות המפרץ כמו איחוד
האמירויות .רוסיה טוענת כי איחוד האמירויות רחוק רק מספר חודשים מרכישת מטוסי SU35
היהלום בכתר של חיל האוויר הרוסי.
פריצת הדרך הרוסית הגיונית במונחים טכנולוגיים .לארה"ב אין מתחרה אמיתי ל S400-וארה"ב
אינה מתלהבת מפריסת המערכות האלה .גרוע ומאוחר מדי.

https://nationalinterest.org/
blog/buzz/why-russias-s-400anti-air-system-deadlier-youthink-94541
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התרגיל השנתי הרוסי2019 ,
מאת :דויד פינץ'

בכל סתיו ,משרד ההגנה הרוסי עורך תרגיל אסטרטגי באחד מהמחוזות הצבאיים .בדוח תמציתי
של  Voennoye Obozreniyeנכתב כי התרגיל ,השנה ,נערך במחוז המרכז וכי הוא מתמקד
ומציג יותר מאשר תרגיל אימונים שגרתי ,אלא הוא משרת מספר מטרות גאו-פוליטיות ,כלכליות
ומדיניות חשובות "להציג למערב שרוסיה היא מעצמה צבאית".
הדו"ח מתחיל בהצגה כי "בנוסף ליחידות ולעוצבות הרוסיות ,כוחות מקזחסטן ,טג'יקיסטן,
אוזבקיסטן ומדינות שאינן חברות בחבר העמים כמו סין ,הודו ופקיסטן ייטלו חלק בתרגיל 'מרכז
 – '2019קרוב ל 128,000-חיילים ".התרגיל יערך בשטחים שונים שבין "מחוז מרכז והאזור
הארקטי" .הדו"ח טוען" ,שהתרגיל אינו מאיים בשום אופן על מדינות זרות והוא מיועד לתרגל
פעולות של כוחות רוסיים ,לאבטחת ביטחונה של רוסיה ולהילחם באיום טרור במרכז אסיה".
לאחר שהוא מונה את המדינות ,שטחי התמרון והאמל"ח המשתתף ,הדו"ח מדגיש שבתרגיל
כזה "רוסיה מציגה שקזחסטן ופקיסטן ,הודו וסין מוכנות לפעול ביחד .זו מעין אזהרה למערב
במזרח ,להתחייבות מלאה ששיתוף פעולה הוא אפשרי ,והם באמת רוצים לשתף פעולה עם
רוסיה ".זה גם רומז שהצבאות של המדינות המשתתפות בתרגיל עשויות לרכוש ציוד רוסי .הוא
טוען" ,התרגיל ,יפתח דף חדש בשיתוף פעולה עם ארצנו בתחומי למידה צבאית :למשל צוערים
בהודו ,בפקיסטן ובסין יתאמנו ברוסיה ".הוא מדגיש את החשיבות הדיפלומטית של התרגיל,
שבמקום להתנגח "בתרגיל  ,2019כוחות הודיים ופקיסטניים יפעלו כשותפים בתרגילים
משותפים".
בעודם מבודדים קמעה מהמערב ,בגלל התוקפנות המתמשכת באוקראינה ,הקרמלין חושב
להרחיב את קשריו באזור .בהתחשב בקדימות הגבוהה שהקרמלין נותן לחידוש הצבא ,אין זה
מפתיע שהצבא יוצא לקידמה ביצירת קשרים לא-מערביים חדשים .עדיין מוקדם להעריך את
עוצמת הקשרים הצבאיים המתהווים בשבוע התרגיל ,אבל המאמר טוען כי הניסיון לבודד את
רוסיה נכשל.

https://community.apan.org/wg/
tradoc-g2/fmso/m/oe-watch-pastissues/295386
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מפצחים את הפצחנים  -פצחנים רוסיים רוכבים על ריגול הסייבר של איראן
מאת :ג'ק סטאבס" ,רויטר" ,לונדון

פצחנים רוסיים "תפסו טרמפ" על פעילות ריגול סייבר איראנית ,כדי לתקוף את הממשלה
והתעשייה בתריסר מדינות ,כשהם מחופשים לתוקפים מהרפובליקה האסלאמית – מסרו פקידי
ממשל אמריקאים באחרונה.
הקבוצה הרוסית הנקראת "טורלה" ,הואשמה על-ידי הרשויות באסטוניה ובצ'כיה בביצוע פעילות
בהנחייתו של שירות הביטחון הרוסי ,ה ,FSB-השתמשה בתשתיות מחשבים ובכלים איראניים,
וכך הצליחו אנשיה לפרוץ לארגונים בכ 20-מדינות במהלך  18החודשים האחרונים – כך מסרו
גורמים בשירות הביטחון הבריטי.
מערכת הפריצות ,שהיקפן לא נחשף עד כה ,הייתה פעילה ביותר במזרח התיכון ,אך הופנתה גם
כלפי ארגונים בבריטניה ,אמרו אותם גורמים.
פול צ'יצ'סטר ,בכיר במערך הביון של ה GCHQ-הבריטי ,אמר שהפעולה מלמדת על כך
שהפצחנים ,המגובים על-ידי מדינתם ,פועלים ב"מרחב צפוף מאוד" ומפתחים תקיפות ושיטות
חדשות כדי לשפר את יכולתם להעלים את עקבותיהם.
בהודעה שנלוותה להמלצה משותפת לסוכנות הביטחון הלאומית של ארה"ב ,ה ,NSA-מסר
המרכז הלאומי לביטחון סייבר של ה GCHQ-כי ברצונו לעורר את מודעות התעשיה לפעילות זו
ולגרום ליריבים להתקשות בהתמודדות עם התקיפות.
"ברצוננו לשגר מסר ברור כי גם כאשר מפעילי סייבר משתדלים להסתיר את זהותם ,היכולות
שלנו יחשפו אותם בסופו של דבר ",אמר צ'יצ'סטר ,העומד בראש מחלקת המבצעים של
ה.NCSC-
פקידי רשות ברוסיה ובאיראן לא הגיבו לבקשה לתגובתם .מוסקבה וטהרן חזרו והכחישו את
טענותיהן של מדינות המערב לגבי הפיצוחים.
מערכת פיצוח גלובאלית
גורמים מערביים מציבים את רוסיה ואיראן כשני האיומים המסוכנים ביותר במרחב הסייבר ,לצד
סין וקוריאה הצפונית ,וממשלותיהן מואשמות בניהול פעולות פיצוח נגד מדינות שונות ברחבי
העולם.
גורמי מודיעין מסרו כי אין שום הוכחה לשיתוף פעולה בין טורלה לבין הקורבן האיראני – קבוצת
פצחנים הידועה בשם  – APT34שלדברי חוקרים העוסקים בביטחון סייבר בחברות כמו FireEye
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 - Feye.Oפועלת בשירותה של ממשלת איראן.
למעשה ,הפצחנים הרוסיים הסתננו לתשתית הקבוצה האיראנית ,כדי "להעמיד פנים שהם
האויב שהקורבנות מצפים ש'יעלה עליהם' ",אמר צ'יצ'סטר.
פעולותיה של טורלה ,מציגות את הסכנות הגלומות בזיהוי שגוי של תקיפות סייבר ,ציינו פקידים
בריטיים ,ועם זאת הוסיפו ,כי אינם מודעים לשום תקרית גלויה שאיראן הואשמה בה בשוגג
כתוצאה מהפעולה הרוסית.
ארה"ב ובעלות בריתה המערביות השתמשו גם בתקיפות סייבר במדינות אחרות כדי לקדם את
פעילויות הריגול שלהן ,זו שיטה המכונה "איסוף צד רביעי" ,כך עולה ממסמכים שפורסמו על-ידי
איש הביון האמריקאי לשעבר ,אדווורד סנודון ,והופיעו ב"דר שפיגל" הגרמני.
ה GCHQ-סירב להגיב על פעולות המערב
הודות להשגת גישה לתשתית האיראנית ,הצליחה טורלה להשתמש במערכות "פיקוד ושליטה"
של  APT34כדי לכונן את הצופן הזדוני שלה ,נמסר על-ידי  GCHQוה NSA-בהודעה משותפת
לציבור.
החבורה הרוסית הצליחה גם לחדור לרשתות של קורבנות  APT34קיימים ,ואפילו להגיע אל
הקוד הדרוש כדי לבנות כלי פיצוח "איראניים" משלה.

ידיעון מכון "חץ"

15

גיליון מס' 84

קבוצת וגנר ,צבאו הפרטי של פוטין  -שפיכות דמים ונסיגה ממוזמביק
מאת :ג'יין פלנגאן

שכירי חרב רוסיים נאלצו לסגת על-ידי מורדים ג'יהאדיסטים במוזמביק לאחר שאיבדו
לוחמים וטריטוריה בקרב מתעצם שהם נראים לא מוכנים אליו.
כ 200-לוחמים של קבוצת וגנר ,שכירי חרב עם קשרים לקרמלין נסוגו ממוזמביק לאחר שעשרה
מאנשיהם נהרגו במארבים .קבוצת וגנר פרסה בצפון הרחוק של מוזמביק לפני כשלושה חודשים
כסיוע לצבא מוזמביק בלחימה כנגד קבוצות חמושים אסלאמיסטים ,במחוז מיוער בקאבו
דלגאדו ,אזור מבודד ועני במוזמביק ,בו נמצאו מרבצי גז גדולים מול החוף.
בשלושת החודשים שחלפו מאז פריסתה התקפות הגרילה התגברו ועל-פי הדיווחים המקומיים,
מספר לוחמים רוסים נהרגו בתקרית "אש ידידותית" ,שהובילה להתמוטטות האמון עם מארחם,
הצבא.
אבן ברלו ,בן  ,63שהקים את אחד הצבאות הפרטיים המודרניים הראשונים ,אמר ל"טיימס" ,כי
לוחמים זרים" מנסים ליישם סגנון לחימה אירופי או רוסי לסכסוך אפריקאי ,ניסיון שנדון לכישלון.
יהירות וביטחון יתר יניחו את היסודות לכישלון .ניתן להביס טרור בכל צורה שהיא ,אולם שום
פעולה לא יכולה להצליח אם אסטרטגיית המערכה חסרה מודיעין ובמקום זאת מבוססת על
מציצת אגודל ותפיסות מוטות של האיום ",הוסיף.
בהתבסס על ניסיונו האישי בהקמת כוח ניגרי להתמודד עם בוקו חראם ,אמר ברלו כי ללא
מודיעין ראוי כל כוח זר יכשל .מעט ידוע על השאיפות של ההתקוממות שהשתלטה בשנת 2017
על המחוז.
סיום שפיכות הדמים דחוף לממשלה מכיוון שהיא מנהלת משא ומתן על השקעות בשווי של
לפחות  30מיליארד ליש"ט ,בשדות הגז הטבעי שנמצאו ליד קאבו דלגאדו בשנת .2010
הטריטוריה חסרת החוק הוזנחה על-ידי הממשלה מזה דורות והיא מהווה קרקע פורייה לגיוס
מורדים  .יותר ממחצית  2.3מיליון תושביה מוסלמים לעומת פחות מחמישית במדינה כולה.
שלוש מאות פיגועים נרשמו בשנתיים האחרונות ,בהם נהרגו לפחות  450אנשים בעיקר אזרחים,
ואלפים נשרפו בבתיהם .מאז יוני ,דאע"ש טענה למעורבות בתריסר אירועים.
במבצעם האחרון ,מורדים תקפו מהים "אזור בטוח" השמור לקבלנים זרים שעבדו בפרויקטים
של הגז על-פי ג'סמין אופרמן ,מומחית לטרור בדרום אפריקה ,ניכרת "האצה באומץ לב
ובתחכום של ההתקפות שגם מספרן עולה בקצב ",החודש נרשמו  25אירועים.
גב' אופרמן אמרה ,כי הרוסים הרגישו "מבודדים וחשופים – אנשי וגנר נשלחו לעין הסערה
המתרחשת מעל לראשיהם בעוד האויב רק מתחזק".
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כוחות וגנר נפרסו שבועות לאחר שנשיא מוזמביק ,ניוסי ,ביקר במוסקבה (באוגוסט) שם חתם
על עסקות אנרגיה וביטחון עם הנשיא פוטין.
קבוצת וגנר הוקמה על-ידי יבגני פריגוז'ין ,איש עסקים המקורב לפוטין .אנשי וגנר נמצאים כיום
במספר מדינות ביבשת אפריקה כולל סודן ,הרפובליקה המרכז אפריקאית ולוב.
הקבוצה נפרסה גם בסוריה ,שם זוהו שניים מאנשיה בסרטונים המראים שכירי חרב דוברי רוסית
מתפרעים ומבעירים אסיר בחומס.
מארק גאליוטי ,אנליסט ביטחוני רוסי ,אמר כי קבוצת וגנר הפכה לבחירה פופולרית
ומשתלמת למנהיגים אפריקאים בשוק האבטחה הפרטית .הוא קישר את עליית מספר
האבדות של וגנר להתרחבותה המהירה ,כדי לתמוך בשאיפותיה הבינלאומיות של רוסיה.
אחת מחברות הביטחון שהתמודדו על חוזה מוזמביק הייתה  OAMבראשותו של ג'ון גרטנר,
ששירת בכוחות המיוחדים של מה שכונה בעבר רודזיה.
מר גרטנר סיפר ל"טיימס" כי בהצעת המכרז שלו עבור העסקה ,הוא הציע פריסה של 50
לוחמים במחיר של  15,000דולר ועד ל 25,000-דולר לחודש עבור כל לוחם .המחיר של קבוצת
וגנר היה ככל הנראה נמוך בהרבה ,אך נראה כי הרוסים לא העריכו את היקף התפקיד ,אמר.
גרטנר אמר כי נסיגת וגנר לעיר הנמל נקלה 360 ,מיילים דרומית למוקד ההתקוממות ,תיתן
להם מקום "להתארגן מחדש ,ולהתגבר על המגבלות ,זה לא סוג העבודה שניתן לסיים תוך
שבועות או חודשים ,זה דורש הכנה ארוכת טווח ,תיאום ,נוכחות על הקרקע ובניית יכולת בקרב
הכוחות המקומיים ",הוסיף.
"הם לא יורתעו בקלות ואין מצב שהם יארזו ויחזרו הביתה עם הזנבות בין הרגליים ,זו הייתה
משימה שסוכמה בין שתי ממשלות ,כך שהם ימשיכו ללא קשר לאבדות בהתקלות הראשונית
שלהם".
מאז ,התברר מדיווחים כי קבוצת וגנר "נמצאת עכשיו בדרום אפריקה" ,מר גרטנר אישר כי פנו
אליו "מכרים ישנים" ,להקים משימה משותפת ולסיים את התפקיד – בהחלט הייתי מקבל את
המשימה אם זה היה מוצע ",אמר.
https://www.thetime.co.uk/edition/
world/bloodshed-and-retreat-frommozambique-for-putin-s-privatearmy-the-wagner-group-696tnpzqh
יבגני פריגוזין
מייסד קבוצת וגנר עם פוטין
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סיכום המבצע התורכי "אביב שלום"
מאת :מטין גורקן

הישגי תורכיה מהמבצע הסורי גדולים מכשליה.
לאחר פגישה שנערכה ב 22-באוקטובר ,בין נשיאי רוסיה ותורכיה בסוצ'י הודיע שר ההגנה
התורכי שאין צורך במבצע נוסף ושמבצע אביב לשלום הסתיים.
נדרש כעת סיכום ודיון על ההמשך – צבאי ומדיני .האם הושגו היעדים המדיניים של המבצע?
על-פי מקבלי ההחלטות התורכיים למבצע היו שתי מטרות .הראשונה ,תורכיה ביקשה לשלוט
ברצועת השטח המשתרעת מהעיר קוני עד לגבול העיראקי וליצור שטח בטוח בעומק של 30
ק"מ.
התורכים התכוונו לחסל את היכולות הצבאיות של יחידות החזית העממית הכורדית ( )YPGשהיא
שלוחה של מפלגת העובדים הכורדית ( ,)PKKשתורכיה ומדינות מערביות אחרות מתייחסות
אליהם כאל ארגון טרור.
כיום ,תורכיה שולטת בשטח שבין אבייד וראס אל עין המשתרע עד לכביש  M4בדרום .גודל
השטח תחת השליטה התורכית הוא כ 20-אחוזים מהמטרה המקורית של תורכיה.
על בסיס המידע המסופק על-ידי משרד ההגנה התורכי ,תורכיה חיסלה  207לוחמים כורדיים
שהם אחוז אחד מכלל לוחמי ה.)70,000( YPG-
בעקבות תקשורת ספינים דיפלומטית בשבועות האחרונים ,עולות מספר נקודות חשובות החל
בסגן נשיא ארה"ב מייק פנס שביקר בתורכיה לפני שבוע וכלה בוועידת הפסגה בין פוטין וארדואן
בסוצ'י.
הנקודות החשובות הן:
•תורכיה והצבא הסורי הלאומי הנתמך על-ידי תורכיה שולטים בצפון בתל אבייד ,ראס אל עין
וכיס  20 – M4אחוז מהגבול.
•חלק מ 80-אחוזי אזור הגבול יהיו תחת שליטת כוחות הנתמכים על-ידי בשאר אסאד.
•בפעם הראשונה מזה שמונה שנים הכוחות של אסאד יקבלו מ YPG-שליטה בגבול התורכי.
מסתורין נותר ,כיצד ה YPG-ואסאד יעבירו את השליטה וכיצד כוחות אסאד יבטיחו את הביטחון
בגבול כאשר  YPGייסוגו.
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חיל האוויר האמריקאי לא נסוג בינתיים.
רוסיה ,תשלח לאזור לסיורים משותפים עם תורכיה  1,000חיילים לפחות .זה עלול להיות מסוכן
ויקר ,כפי שכתב מקסים סוחקוב ב"מוניטור".
כפי שנחתם בעסקת סוצ'י ,רוסיה תהיה אחראית לקיום השלום והסדר במרחב הזה ,אבל זה
יהיה בוודאי כאב ראש לצבא הרוסי הנפרס הרחק מביתו.
מה היו הישגי אנקרה לאחר המבצע והוועידה בסוצ'י?
•ניתוק הקשר בין  YPGוארה"ב לאור הנסיגה האמריקאית המהירה.
•חיסול דרישות טריטוריאליות של  YPGלגוף ממשל עצמי בצפון מזרח סוריה.
•שליטה טריטוריאלית למשך זמן בלתי מוגדר בתל אבייד ,ראס אל עין וכיס .M4
•מתח ,וקרוב לוודאי קרע בין פיקוד  PKKו YPG-בחודשים הקרובים.
•בפעם הראשונה ,הכרה רוסית בדאגה הביטחונית התורכית כלפי היכולות הצבאיות של .YPG
•משיכת תשומת לב רבה יותר לבעיית הפליטים ,במיוחד באירופה וברוסיה.
•הוכחה ,שלאנקרה יש יכולת דיפלומטית לשכנע את ממשל טראמפ.
ההישגים המדיניים של ארדואן ניתנים לסיכום כך:
•תמיכה פופולרית רחבה למנהיגותו החזקה.
•ריסוק האופוזיציה הפוליטית במיוחד זו של המפלגה הרפובליקנית העממית ( )CHPוהמפלגה
התומכת בכורדים (.)HDP
•ייצוב שותפות עם ממשל טראמפ.
•הרגשות השליליים כלפי המבצע ,תאמו היטב את ארדואן והרטוריקה האנטי-מערבית שלו.
מה היו כישלונות אנקרה?
•תודות למבצע התורכי ,רוסיה יכלה לבסוף להשיג הסכם בין משטר אסאד ו ,YPG-במיוחד
באזור המזרחי הכולל את הערים דריק ,הסקה וקומישלי.
•תלות תורכיה ברוסיה גדלה בסוריה ובתחומי ההגנה והביטחון.
•רוסיה יצאה כמנצחת היחידה והפנתה את הכורדים לדמשק .היא גם חייבה את אנקרה לשקול
נרמול יחסים עם דמשק.

ידיעון מכון "חץ"

19

גיליון מס' 84

•אנקרה הפסידה את המלחמה מהזווית התדמיתית .ה YPG-זכה בהכרה עולמית רחבה יותר
ובתמיכה ציבורית .בעוד אנקרה מנסה לצמצם את הלגיטימיות של  YPGלרמה של ה,PKK-
עלתה הלגיטימיות של ה PKK-לרמה של ה.YPG-
•התדמית העולמית של תורכיה הוכתמה על-ידי הצבא הלאומי הסורי ,הנתמך על-ידי תורכיה,
שביצע זוועות ופשעי מלחמה במהלך המבצע.
•אנקרה לא יכלה להעביר את מנג'יב וקובאני לידי הצבא הסורי החופשי הנתמך על-ידה –
כנראה עקב תגובות מצד הצבא הלאומי הסורי.
•נושא אילביד נדון בסוצ'י ,אבל תוכן השיחות לא פורסם .ייתכן שאנקרה פיצתה במשהו בנושא
אילביד כתמורה לסיוע הרוסי בצפון מזרח סוריה ,ואולי ואנקרה ויתרה על אילביד .ניתן לצפות
להתפתחויות באילביד בימים הבאים.
לאן הולכים מכאן? המצב הצבאי הוא יציב ,לבד מאילביד בצפון ודיר א-זור בדרום לא צפויה
פעולה צבאית גדולה.
אבל יש עדיין נעלמים כמו:
כיצד כוחות אסאד יקבלו שליטה על ביטחון הגבול מה ?YPG-כיצד הסיורים המשותפים
תורכי-רוסי יתנהלו? האם רוסיה יכולה להחזיק בקביעות שלושה או ארבעה גדודים ממזרח לנהר
הפרת? מה יהיה הסטטוס העתידי של  70,000אנשי ה ?YPG-האם הם ימוזגו בצבא הסורי?
האם יהפכו לכוח אוטונומי או יפורקו? האם הם יופעלו להילחם במדינה האסלאמית תחת חסות
רוסית? או יופעלו להגבלת מיליציות שיעיות פרו-אירניות המטרידות את משטרו של אסאד או
את רוסיה?
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ה YPG-יכול להיות מופעל גם לכפות שליטה על המיליציות בעלות הנטיות הג'יהדיסטיות של
הצבא הלאומי הסורי הנתמכות על-ידי תורכיה?
האם אנקרה תקבל את ההתחייבות הרוסית לשמר את עוצמתו הצבאית של ה YPG-או שמא
היא תדרוש את פירוקו מנשק?
חשוב יותר ברמה אזורית ,מה החזון הרוסי לכורדים בסוריה? רוסיה ,בשונה מארה"ב ,הייתה
זהירה לא ליצור קשרים צבאיים עם ה YPG-אבל האם היא תמשיך במדיניות הזו?
האם מנהיגות ה PKK-תדיח את מפקד ה YPG-מזלום קובנה? קובנה זכה בתנופה רבה במגעיו
עם טראמפ ושר ההגנה הרוסי שויגו .ה PKK-ירצה בוודאי להבהיר מי הבוס .האם ה YPG-יתנתק
מה PKK-ויהפוך לקבוצה מתחרה?
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/turkey-united-states-russia-syria-p

רוסיה בפזיזותה עלולה להצית מלחמת עולם שלישית
מאת :גנרל סיר ניק קרטר (הרמטכ"ל הבריטי)

העולם לא הפיק את לקחי ההיסטוריה.
ככל שהחוויה האישית של המלחמה מתרחקת ,עולה חשיבותו של זיכרון הנופלים .כפי שאמר
הקיסר הביזנטי מוריס" ,אומה ששוכחת את מגניה תישכח בעצמה ".כיום ,מתמעט מספרם
של האנשים המכירים את ההיסטוריה שלהם .גם זה חשוב מכיוון שהמצב האסטרטגי והפוליטי
העכשווי יציב הרבה פחות משהיה בכל זמן מהזמנים מאז מלחמת העולם השנייה.
האיומים נעשים מגוונים יותר ,מתרבים ומחמירים במהירות .עימות מתמיד מאפיין את שדה
המשחק הגלובלי ,וניכרת חזרה לעידן הקודם של התחרות בין המעצמות הגדולות .מדינות
שאפתניות כמו רוסיה ,סין ואיראן מפגינות את כוחן באופן שקורא תיגר על ביטחוננו ,יציבותנו
ורווחתנו.
אלה ,נדחקים על-ידי איומיהם של שחקנים לא-מדינתיים כמו דאע"ש ,המפעילים טרור
כדי לערער את אורח חיינו; הגירה המונית גורמת סיבוכים ,ועל כל האמורים יש להוסיף את
הפופוליזם.
המערכת רבת-הפנים שאבטחה את יציבותנו מאז  1945מאוימת כיום ,ודרושה תגובה גלובלית
כדי לחדשה ולגונן עליה.
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טיבם של הפוליטיקה והלחימה מתפתחים במהירות ,מונעים על-ידי התפשטות המידע וקצב
השינוי הטכנולוגי .מתחרינו נעשו אלופים בניצול קו התפר שבין שלום ומלחמה .מה שמהווה נשק
ב"אזור האפור" הזה ,כבר לא צריך להתפוצץ ברעם.
אנרגיה ,מזומנים כשוחד ,נהלים עסקיים מושחתים ,תקיפות סייבר ,התנקשויות ,חדשות בדויות,
תעמולה ,חיילים במדים שאינם מסומנים וחברות פרטיות המשווקות לוחמים ואבטחה ,עושק
של רשתות האספקה ,גניבת הרכוש האינטלקטואלי ,והילוך-אימים על-פי הנוהג הצבאי המיושן,
כולם דוגמאות לעידן חדש של "כלי נשק" חליפיים ,שנעשה בהם שימוש כדי להשיג יתרון ,להפיץ
מריבות ,לערער את האחדות הפוליטית שלנו ולהרוס בערמומיות את אורח חיינו .ראינו דוגמאות
רבות לכך בזמן האחרון .השימוש שנעשה בחליפים במזרח התיכון ,הפעילויות המגונות של
חברת וגנר ,קבלנית פרטית של לוחמים – שבעליה רוסים – בחלקים מאפריקה ,ואשר נחשפה
על-ידי מפקד פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב ,הגנרל ואלדהאוזר; קביעתו של "ניו יורק טיימס"
כי רוסיה ערכה ניסויים בטקטיקות חדשות של דיסאינפורמציה בחלקים מאפריקה; החשיפה של
"דיילי מאווריק" מדרום אפריקה לפיה "רוסקי מיר" פעיל בתשע מדינות אפריקאיות.
אינני טוען שיריבינו רוצים לפתוח במלחמה על-פי
ההגדרה המסורתית של המונח ,אבל התנהלות
פוחזת ,חסרת אחריות ,לצד היעדר הערכה לחוק
הבינלאומי לגבי סוגי "הנשק" החדשים הללו,
עלולים לגרור הסלמה שתביא בעקבותיה למשגה
בלתי-מכוון.
המשבר של יולי  ,1914שהחל עם ההתנקשות בחייו
של הארכידוכס פרדיננד ,הסלים לכדי מלחמה
כוללת ,כתוצאה ממארג מורכב של בריתות וסדרת
שיקולים וחישובים שגויים של מנהיגים ,שהעריכו כי
ביכולתם לשלוט במעשי איבה .מכאן חשיבותה של
ההיסטוריה.
אין היא חוזרת על עצמה ,אך יש לה מקצב שמסייע לנו להפיק לקחים לעתיד ולהזכיר לבריות את
אימי המלחמה .חשוב שטיבה האמיתי של המלחמה ישתקף באופן שבו מגוללים את הנרטיב.
ימי שנה וימי זיכרון מסייעים ,מכיוון שהם מספקים את ההזדמנות לחנך .הם מזכירים לנו כי
כוחנו מופק מתוך הלכידות עם בעלי ברית השותפים להשקפותינו .בשנה זו ,שבה נאט"ו מציינת
 70לכינונה ,כדאי לזכור כי ערבות הביטחון של נאט"ו ,חיונית להמשך החרות בדמוקרטיות
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האירופיות – ההיסטוריה והגיאוגרפיה מורים לנו כי ביטחוננו ויציבותנו היו תמיד – וימשיכו להיות
– תלויים זה בזה.
השנה נציין את יום השנה ה 75-ל .D-Day-נזכרנו באומץ המופלא של אלה שהסתערו על
החופים ,שהגנו על המרחב האווירי ,שגברו על מכשולים תת-מימיים ועל אש האויב כדי להביא
את אסדות הנחיתה אל החופים .המבצע הלאומי העצום שאפשר את  D-Dayהיה פחות גלוי
לעין .הוא תוכנן במשך שנים רבות .רבים מהמתכננים המרכזיים היו אזרחים שגויסו לצבא בימי
הלחימה – מדענים ,מתמטיקאים ואנשי עסקים.
אני סבור כי עלינו להפיק לקחים רבים מרעיון זה של מפעל לאומי .אנחנו חיים בתקופה של שינוי
נרחב יותר ,מהיר ועמוק יותר מכל מה שחוותה האנושות מחוץ לשתי מלחמות העולם גם יחד,
והוא הולך ומתעצם.
כוחות הצבא שלנו מודעים לכך שעליהם להתחדש ,הם יודעים שהמודרניזציה תתנהל על-ידי
טכנולוגיות מרוכזות-מידע ,והם יודעים שזה יקרה רק בשותפות עם המגזר הפרטי ,מכיוון ששם
נמצאות הטכנולוגיה והחדשנות המעולות ביותר ,ושם מפתחים את הכישרונות המיטביים.
לשם כך אנחנו חייבים לכונן מערך יחסים חדש מעבר לאמנת הצבא ,ואשר על-פיו כולנו "נמשוך"
יחד ,במטרה משותפת ומערכת ערכים משותפת .יום הזיכרון מאפשר לנו את ההזדמנות להרהר
בקורבן שהקריבו הדורות הקודמים – שהיטיבו להבין את חשיבותם של הדברים הללו.
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האמריקאים ביטלו סיור בים הבלטי
מאת :אלן לואנס

הצי האמריקאי ביטל סיור שגרתי בים הבלטי ,אחרי שהנשיא טראמפ התלונן שהסיור מהווה איום
על רוסיה.
הנשיא טראמפ ,קרא בשעתו ליועץ לביטחון לאומי ג'והן בולטון ,והתלונן על סיור שגרתי של הצי
האמריקאי בים הבלטי ,לאחר שצפה בדיווח של  CNNתחת הכותרת של מבצעים כנגד רוסיה.
עוזר לשגריר אוקראינה העיד על כך לוועדת החקירה של הקונגרס בשערוריית אוקראינה.
הבית הלבן הורה לצי לבטל את הסיור לגבי חופש השיט – למרות שסיור כזה נערך בפברואר
האחרון.
סיורי חופש השיט ,החלו לאחר אירוע שבו רוסיה תקפה ספינות אוקראיניות ואסרה מספר אנשי
צי אוקראיני ,במצרי קרץ' – מצר המחבר בין הים השחור וים אזוב.
בהתאם לעדותו של כריסטופר אנדרסון – עוזר לשגריר המיוחד (לשעבר) ,לאוקראינה קורט
וולקר ,דיווח חדשות שהופיע ב CNN-וייחס את המבצע לאנטגוניזם כלפי רוסיה.
אנדרסון העיד שהבית הלבן ביקש מהצי לבטל את הסיור בגלל הדיווח שהציג את הסיור כתגובה
לפעולה רוסית ,לאחר שזו שהגבירה את נוכחות הצי שם ,לאחר סיפוח חצי האי קרים ב.2014-
בנובמבר  ,2018הרוסים תקפו ספינה אוקראינית ששטה במצר קרץ' ,המקשר בין הים השחור
וים אזוב .רוסיה תפסה שלוש ספינות אוקראיניות ועצרה  24מלחים.
"נפגשנו עם בולטון לשיחה ,והוא הבהיר שהנשיא התקשר אליו להתלונן על הדיווח .וכי הוא היה
מופתע ".אמר אנדרסון.
הבית הלבן לא הגיב לדיווח ב CNN-אבל הגיב כי "הצי השישי ביצע את מבצעי השיט באזור הים
השחור ,בהתאם ללוח הזמנים ,בינואר ובפברואר  .2019צי ארה"ב ממשיך לפעול בים השחור
בהתאם לחוק הבינלאומי ואמנת
מונטריאול".

אמרה

הדוברת

קומנדר קייל ריינס.
https://www.businessinsider.
com/us-navy-canceled-patroltrump-said-it-was-hostilerussia-2019-11?r=US&IR=T

