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עומן רכשה ביטוח ישראלי
מאת :סטיבן קוק –  7נובמבר 2018

בסוף אוקטובר ,שידורי הידיעות המרעישות על רצח חשוקג'י ,שובשו מתמשכים למגעים סדורים בין ראשי המודיעין הישראלים ,המצרים,
לרגע באמצעות שידור סרטון וידיאו מתחנת החדשות של עומן .הירדנים ומדינות המפרץ.
הסרטון ,הציג את ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,מבקר בעומן עדיין ,שום מנהיג במפרץ לא הלך רחוק עד כדי פגישה עם נתניהו
ונפגש עם הסולטן קאבוס בן סעיד בארמונו במוסקט.

כמו שהלך קאבוס .מדוע הוא עשה זאת? ראשית הוא ביקש פוליסת

מגעים בין ישראל לבין מדינות המפרץ היו מזה זמן ,והעומנים ביטוח.
במיוחד נטו לקראתם .ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ,ביקר קאבוס ,לעיתים מילא תפקיד שקט של פותר בעיות אזורי ,המעביר
במוסקט ב ,1994-כאשר נראה היה כי הסכם שלום בין ישראל לבין מסרים בין אלה שלא יכלו – או לא רצו – לדבר אחד עם השני.
הפלסטינים הוא בגדר אפשרות סבירה.

ידוע לכל שבדיונים שהתנהלו בין ארה"ב ואיראן על הסכם הגרעין

למרות זאת ,העומנים ביקשו שביקור נתניהו ישמר בסודיות עד ב ,2015-נעשתה עבודת שטח רבה בערוצים עומניים.
לסיומו.

במהלך השנה האחרונה ,היו ספקולציות שממשל טראמפ מבקש

שמעון פרס ,יורשו של רבין ,אירח את שר החוץ העומני בירושלים להיעזר ביחסים הטובים של מוסקט עם טהרן ,לסייע בסיום הסכסוך
בשנת  ,1995ושתי המדינות הקימו ב 1996-משרדי סחר שנסגרו בתימן .לכן ,ההשערות בין העיתונאים והחוקרים שהשיחות של סולטן
בשנת  ,2000לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה.

עומן ושל נתניהו ,עסקו או באיראן או בפלסטינים ,כנראה בשניהם –

ביקור נתניהו היה שונה ,כמובן ,מאחר שתהליך שלום אינו מתקיים אבל זו לא הייתה מטרת הביקור ,לפחות של העומנים.
והסולטן אותת שהוא רוצה יחסים נורמליים עם ישראל.

איסמעיל סברי עבדוללה ,בעבר שר התכנון תחת שלטונו של

זה יותר מסממנים שצצו פה ושם המרמזים על יחסים בין ישראל לבין סאדאת ,אמר בעבר בהתיחסו לקשרי ישראל עם מצרים בשנות
מדינות ערביות אחרות ,לנוכח היערכותן ליחסיהן עם איראן והמדינה ה" 70-אם רצינו קשרים טובים עם וושינגטון ,היינו צריכים להשקיע
האסלאמית.

לילה בתל אביב ".עבדוללה ,שמאלן אנטי ציוני הציג בורות או גישה

בכירים סעודיים לשעבר ,שרצו להיפגש עם בכירים ישראליים אנטישמית ,לפיה היהודים שולטים במדיניות החוץ האמריקאית וטען
לשעבר ,התארחו בנציגות דיפלומטית ישראלית באבו דאבי ,תחת בציניות שבגלל היחסים המיוחדים שבין ארה"ב וישראל ,המצרים
המטריה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת ,ויש סימנים רצו ליהנות מהם באמצעות חתימת הסכמים עם ישראל.
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דומה במעט ,ללא הבורות ,זה פועל מאחורי הקלעים של ביקור ראש אמריקאים קודמים ,שקלו האם חריגות עומן עדיין מצדיקות שימור
ממשלת ישראל במוסקט.

הקשר הדיפלומטי העומני .לא ברור אם טראמפ חושב באותו הכיוון.

למרות שהעומנים היו בני שיח נאמנים גם בעבר ,קיימים לחצים להיות בצד הלא נכון של בני ברית חזקים במפרץ אינו מקום טוב
פוליטיים ודיפלומטיים על עומן שביקור ישראלי פומבי יכול לסייע להימצא בו .אפילו הקטארים שהצליחו די טוב מאז ההסגר הסעודי
להקלתם.

ביוני  ,2017חוששים לעצמאותם לנוכח תוקפנות ההנהגה הסעודית

הסולטן בן ה ,77-שעלה לשלטון בהפיכה כנגד הבריטים בשנות ה 70-הנוכחית.
אינו בריא ,נרמז כי הוא סובל מסרטן .בשידור קטע הווידאו הוא נראה בשונה מקטאר ,לעומן יש הרבה פחות מקורות ואין בה בסיס צבאי
שברירי כשישב ליד נתניהו המוצק .כל אחד יודע שהוא בימי השלטון אמריקאי גדול .היש איזו דרך טובה יותר להפחית בלחץ הגדול הזה
האחרונים שלו ובהיעדר יורש ,ההמשך אינו לגמרי ברור.

מאשר לארח את ראש ממשלת ישראל ,לכוס תה מול מצלמות

כאשר קאבוס ילך לעולמו השליט הבא של עומן ,יהיה מי שיהיה ,הטלוויזיה?
יצטרך גיבוי פוליטי מארה"ב כדי להבטיח את יציבות עומן ברגעים קאבוס ,מבין משהו לגבי ארה"ב וישראל ,כפי שאיסמעיל סברי
קריטיים .בתנאים רגילים תמיכה כזו צפויה ,אבל בעת סכסוכים עבדוללה הבין ,אבל בדרך מתוחכמת יותר .תומכי ישראל בארה"ב
וכשכוחות פנימיים וחיצוניים מפצלים את האמירויות ,אין שום מעריכים מאוד את הושטת היד של עומן לירושלים ,בהנחה ,שעומן
ערבויות לגיבוי.

וישראל ירחיבו את מעגל השלום ,זה הישג דיפלומטי כאשר הסיכוי

תפקיד עומן באזור כמפשרת שקט ותופרת הסכמים ,הופך את לשלום עם הפלסטינים הוא עמום .אותו הדין ביחס לקונגרס ,שפעל
מוסקט לחשובה מעבר לממדיה ומקורותיה ,אבל היא גם חשופה .ברציפות לסיים את בידודה של ישראל בעולם.
העומנים מצויים בין איראן ,סעודיה ,איחוד האמירויות ותימן .אם העומנים יכולים לצפות לכך שהישראלים וידידותיהם ישלמו לעומן
הסולטן או יורשו לא יוכלו לתחזק את האיזון שקיים בין המדינות בוושינגטון כאשר ההתפתחויות תהיינה קשות לעומן .אחרי הכל
האלה ,עומאן עלולה להיסחף לתוך סכסוכים שמנהיגיה מנסים אחד הקולות היעילים ביותר בוושינגטון עבור מצרים הוא השגריר
להימנע מהם.

הישראלי .הישראלים ,גם יעצו לארה"ב לפעול בזהירות לגבי יורש

נראה ,שיש לחצים בתוך עומן לבחור צדדים .במיוחד ,מאחר העצר הסעודי ,מוחמד בין סלמן ,כאשר ממשל טראמפ התפתל
שהעומנים לא הצטרפו לסעודים ולאמירויות בתימן ,יחד עם קשריהם בנושא תוצאות רצח חקשוג'י.
עם איראן .חוקרים ובכירי ממשל הציגו שאלות האם מוסקט תומכת קיום קשרים עם ישראל אינו אומר שהם יסייעו בוושינגטון – ראש
בהתנהגות הגרועה של טהרן או שהיא מתווך ניטרלי.

המודיעין המצרי ,עומר סולימן ,התלונן במרירות על המערכה

היו האשמות שמנהיגי עומן העלימו עין מהתמיכה האיראנית בצבא הישראלית הפומבית בוושינגטון לגבי מנהרות ההברחה בעזה – אבל
הח'וטי ,בשטחי עומן בתימן .אם אכן כך ,מנהיגי עומן צפויים לצרות .זה עוזר .בהיעדר מקורות שיש לשכנותיה של עומן להסתייע בשפע
כאשר ממשל טראמפ כולל אנשים בעלי קו קשוח כנגד איראן ,כולל (ובחוסר יעילות) ביועצים ובלוביסטים ,קאבוס רק הרוויח לעצמו רצון
היועץ לביטחון לאומי ומזכירי המדינה והביטחון והנשיא עצמו ,טוב – שלא ישנה מאומה.
מוסקט יכולה לצפות ליחס נוקשה יותר מארה"ב מבעבר .נשיאים

3

ידיעון מכון "חץ"

גיליון מס' 72

הטנק הבא ,עשוי להיות לא טנק כלל
ג'ן גדסון – דיפנס ניוז אוקטובר 2018

הטנק הבא של הצבא ,עשוי להיות לא טנק כלל ,אמר בריגדיר גנרל הצבא החל לקלוט את חבילת השדרוג  M1A2גרסה M1A2 SEP( 3
רוס קופמן ,ראש תוכנית שדרוג רק"ם ,בראיון שנתן במסגרת כנס  ,)3מג'נרל דיינמיקס לפני שנה.
 ,AUSAבתחילת אוקטובר.

הצבא מצפה למבצע את המערכת ב.2020-

בעוד שלטנק  M1יש תוחלת חיים לפניו ,הצבא מתחיל לחשוב ולתכנן הכוונה המרכזית בשדרוג היא לשפר את האיזון בין הממדים,
את הטנק הבא" ,שזה מרגש מאחר שזה עשוי להיות משהו אחר ,זו המשקל והכוח שאבד במהלך המלחמות בעיראק ובאפגניסטן
קטלניות מכרעת ומה זו תהיה יוחלט באקדמיה ,בקהילת המדענים כאשר הצבא התמקד על מיגון .השדרוג ,כולל גם תקשורת מידע
ובטכנולוגיה ,יחד עם הצבא והתעשייה ".הוא אמר.

שתאפשר לטנק עצמו "לדבר" עם תחמושת חדישה ,כדי לשפר את

הצבא ,יבחר במה הוא רוצה להחליף את ה ,M1-בשנת  2023ורעיונות פעולת התחמושת.
נאספים" ,כל דבר ,מתותח אלקטרוני ליצורים בסרטים בידיוניים הגרסאות שבייצור ,הם בראש ובראשונה זרזים וגורמי משיכה לשילוב
על ארבע היורים קרני לייזר ,אבל המציאות היא שכל דבר מונח על של טכנולוגיות עתידיות ולשיפור קטלניות לנוכח הארכיטקטורה
השולחן ".אמר קופמן.

החדשה ושדרוג הכוח לרק"ם.

"אנחנו צריכים להתרחק מהמודלים שיצרנו ,שקטלניות מכרעת הסבב הבא של שדרוג – ה M1A2 SEP4-יבוא בסיום יצור הSEP3-
צריכה לנבוע מטנק ,זה עשוי להיות טנק בסופו של דבר וזה יהיה ויתמקד על שיפור הקטלניות .לפני שנה ,הצבא בחר בג'נרל
גדול ,אבל אנחנו צריכים לתת אפשרויות לחיילים שלנו ,אנחנו דיינמיקס לפתח את הגרסה  .SEP4הצבא יקבל החלטות באשר
צריכים להביא למצב של יתרון בקטלניות לצבא".

לייצור בשנת  ,2023ומקווה לקבל את החטיבה הראשונה ב.2025-

ראש החץ של מאמצי קופמן הן תוכניות קרובות יותר ,כמו החלפת הטכנולוגיה המובילה היא שילוב מצלמה טרמית דור .3
הברדלי ברכב מאוייש ולקדם את הרק"ם הרב תכליתי וטנק קל,
הנקרא מערכת פלטפורמה אש ניידת.
הגנרל ,אחראי לצוות "הרכב הקרבי חוצה יכולות של הדור הבא",
המוצב בפיקוד העתיד הממונה על מודרניזציה של הצבא.
בעוד שהברדלי נדרש למחליף מיידי בגלל מגבלות כוח האש שלו,
שמונעות ממנו לקחת חלק בשדרוג משמעותי ,ה M1-עובר כיום
תוכנית שדרוג.
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אוונגרד כנגד פוסידון – הטיל הרוסי הטס במהירות של  24,000כלי השיט התת-מימיים ,יכולים לשאת ראשים גרעיניים בני שני
ק"מ "ש והטילים התת-מימיים – מהירים מדי עבור המערב – מתיו מגטון ,המיועדים להרוס בסיסים ימיים.
קמפבל –  15בנובמבר 2018

הטילים ההיפר-סוניים ,יכולים לתמרן בחדות ובמהירות גבוהה ,מה
שמקשה על היירוט שלהם" .הרוסים בחנו היטב את עליונות ארה"ב

פיתוחי האמל"ח האחרונים ברוסיה ,הותירו את המערב חשוף באופן וחיפשו דרכים לגבור עליהם ",אמר בארונס .הוא הוסיף שהטילים
מעציב – כך אמר מפקד הפיקוד המשולב של בריטניה לשעבר ,גנרל ההיפר-סוניים יכולים להגיע לארה"ב ב 6-דקות ,מהר פי שניים
סר ריצ'ארד בארונס.

מהטילים הנוכחיים" .הרבה יותר קשה ליירט אותם – אין לנו מספיק

"הרוסים בנו יכולות שאין לנו ,זה מסכן את המערב בטווח הזמן הגנה אווירית".
הקצר ".אמר בארונס.

הטילים ,יכולים לטוס במהירות של  24,000ק"מ "ש – שוגרו לראשונה

וולדימיר פוטין ,נשיא רוסיה ,התרברב לאחרונה בארסנל נשק חדש בשנת  ,2012והם יהיו מבצעיים ב.2019-
– כולל טילים היפר-סוניים ,כלי שיט תת-מימיים וטילי שיוט מונעים
באנרגיה גרעינית "חסינים מפני כל נשק אויב" ,ושיבח את המדענים
שמאחורי הפיתוחים האלה "הגיבורים של זמננו".

שכח מגרעין לרגע ,הארטילריה הצפון קוריאנית מסוכנת מאוד
דוד אקס –  20בנובמבר 2018

ב 16-בנובמבר ,הצהירה צפון קוראה כי בחנה נשק אולטרה-מודרני ,קונבנציונלי על דרום קוריאה ,כאשר העולם מתמקד בארסנל
בסיום הקפאה זמנית (מרצון) של ניסויי נשק ,מאז אפריל .2018
הגרעיני של פיונגיאנג.
סוכנות החדשות הממשלתית הודיעה ,כי קים ,ביקר במכללה למדעי מרבית הארטילריה של פיונגיאנג ,מצויה בטווח של מטרופולין
ההגנה – מרכז לפיתוח נשק בצפון קוריאה" ,בחן ניסוי של נשק טקטי סיאול –  40ק"מ מדרום לשטח המפורז 10 .מיליון בני אדם חיים
אולטרה-מודרני חדש".

במטרופולין סיאול ועוד  15מיליון בני אדם חיים בקרבה למטרופולין.

פאק ג'ונג צ'ון ,שכנראה הוא מפקד הארטילריה הצפון קוריאנית ,דרום קוריאה ,הכינה מקלטים תת קרקעיים לכלל האוכלוסייה.
היה נוכח בניסוי יחד עם קים ג'ונג און – רמז לכך ,שהנשק לא היה "בעוד טווח הטילים הבליסטיים המוגדל של צפון קוריאה מהווה איום
נשק גרעיני אלא כנראה משגר רקטות.

רציני ל 25-מיליון בני אדם ולעוד כ 125,000-אזרחי ארה"ב החיים

"לאחר שצפו בעוצמת הנשק הטקטי ,המנהיג התפעל עד כדי כך במטרופולין סיאול ,יש גם איום מארטילריה ארוכת טווח ".אמר גנרל
שאמר ,שנעשתה עבודה גדולה על ידי המדענים והתעשייה ,להגדיל וינסנט ברוקס ,מפקד כוחות ארה"ב בקוריאה לוועדת הסנאט,
את יכולות התעשייה במדינה – ".לפי דיווח של סוכנות ידיעות שצוטט במרץ .2018
בניו יורק טיימס.
מסיום מלחמת קוריאה ב ,1953-צבא צפון קוריאה בנה כוח ארטילרי
הניסוי ,מדגיש את האיום המתמשך של צפון קוריאה בנשק חזק בסמוך לאזור המפורז שמפריד בין שתי הקוריאות .הכוח ,כולל
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צבא דרום קוריאה הודיע במרץ  ,2018שהוא יקים חטיבת ארטילריה

"צפון קוריאה ,פרסה לפחות שלוש מערכות ארטילריות המכוונות חדשה מצוידת בטילי קרקע-קרקע טקטיים כנגד עמדות הארטילריה
למטרופולין סיאול ",הזהיר ברוקס .התותח קוקסאן  170מ"מ ,הוא הצפון קוריאניות.
המצוי ביותר .טווח הירי שלו הוא  60ק"מ .צפון קוריאה פרסה גם מרדף ארטילריה וכנגד ארטילריה ממשיך ,למרות השיחות בין שתי
משגרים על גבי משאיות ,היכולים לירות מטחים של  22רקטות  240הקוריאות שהחלו ביוני  ,2018על הסגה חלקית של כוחות ארטילריים,
מ"מ ,לטווח של  60ק"מ.

עד מחצית נובמבר  ,2018שום דבר לא זז.

מערכת הרקטות החדשה –  300מ"מ ,הופיעה לראשונה בשנת אם תפרוץ מלחמה ב ,2018-היקף האבידות מאש הארטילריה
 .2016היא כנראה המערכת שנוסתה ב 16-בנובמבר.

הצפון קוריאנית יהיה עצום ,הזהיר ברוקס" .הערכה שמרנית של

ארה"ב ודרום קוריאה מתאמנות לתקוף את הארטילריה הצפון התקפה עם מטח פתיחה ארטילרי על מטרות צבאיות ,מציגה
קוריאנית מיד עם פרוץ מלחמה .אבל ,צפון קוריאה בנתה אלפי אבידות משמעותיות .התקפה גדולה על אזרחים עלולה לגרום
עמדות ירי מבוצרות בגבעות לרוחב אזור החיץ ,להגנת התותחים למספר של אלפי הרוגים ולהשפעה על מיליונים ,שלא להזכיר מאות
ומשגרי הרקטות מפני האש האמריקאית והדרום קוריאנית ומפני אלפי אזרחים אמריקאים ואזרחים של מדינות אחרות ב 24-השעות
תקיפות מטוסים.

הראשונות ".אמר ברוקס.
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פינלנד דיווחה כי רוסיה שיבשה את מערכות ה GPS-בעת תרגיל נאט"ו

אותות ה GPS-של פינלנד שובשו במהלך תרגיל נאט"ו ורוסיה כנראה חברת התעופה ווידרו אישרה כי טייסיה חוו שיבושי  .GPSבמטוסים
היא האחראית לכך ,כך על פי ראש ממשלת פינלנד .החסימה ,האזרחיים יש מערכות גיבוי לנפילת .GPS
השפיעה גם על התנועה האווירית בנורבגיה .טייסים בפינלנד הערתו של סיפילה ,הופיעה ארבעה ימים לאחר סיום תרגיל נאט"ו
ובנורבגיה ,איבדו את אותות הניווט ליד הגבול המערבי של רוסיה.

שארך שבועיים .התרגיל נערך בנורבגיה ,בחלק מפינלנד ומשבדיה,

בהודעה לציבור ,ראש ממשלת פינלנד – יוה סיפילה אמר שמוסקבה ובצפון האוקיאנוס האטלנטי והים הבלטי – ולקחו בו חלק 50,000
היא האחראית לחסימות" .בטכנולוגיה ,כיום ,קל יחסית לשבש חיילים.
אותות רדיו ואפשר שרוסיה ניצבת מאחורי השיבושים ,אנחנו נחקור למרות שפינלנד אינה חברה בנאט"ו ,חיילים ממדינות סקנדינביה
ולאחר מכן נגיב ,זו אינה בדיחה ,זה מאיים על הבטיחות של אזרחים לקחו חלק בתרגיל – דבר שהכעיס את מוסקבה .לפינלנד גבול
שלווים בטיסה באוויר".

באורך של  1,340ק"מ עם רוסיה.

סיפילה בן ה 57-שהוא טייס מנוסה אמר שהארוע עלול להוות בשבוע שעבר ,תחנת המדיה הנורבגית באובסבר ,דיווחה על אובדן
איום והפרה של המרחב האווירי הפיני .מטרת האיום הרוסי הייתה אותו ה GPS-בחלק מהמרחב האווירי הנורבגי ,הרשויות הנורבגיות
"להדגים את היכולות של פעולה כזו ".הוסיף.

האשימו בעבר את רוסיה בשיבוש מערכות הניווט ,במהלך תרגיל

השיבוש היה מכוון ללפלנד ולנורבגיה הסמוכה לגבול הרוסי .זאפאד .2017
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חמישה מקרי מוות בתוך שישה ימים  -מורשת טראגית של התאבדויות בצבא הבריטי

משרד ההגנה הבריטי ,יחקור את מקרי ההתאבדות בקרב חיילים שרי הממשלה מואשמים בכך שהפקירו את החיילים המשוחררים,
ששירתו באפגניסטן ובעיראק ,לנוכח הטענה כי הפקיר את החיילים כאשר רבים מהם סובלים מהלם קרב ,והניחו להם לחבור לתורים
שנפגעו מהלם קרב.

הארוכים של המצפים לטיפול בשירותי בריאות הנפש הממלכתיים.

מאת :ריצ'רד קרבאג' ,מרק הוקהאם וג'וליה את'רלי

לפני שבועות אחדים הודיע "סנדיי טיימס" על פתיחת מסע שתכליתו
להניע את הממשלה להתחיל בתיעוד מספר ההתאבדויות בקרב

"סנדיי טיימס" גילה כי מאז חודש ינואר שלחו יד בנפשם  42אנשי חיילים וחיילות משוחררים ,כצעד ראשון לשיפור בריאות הנפש של
צבא ,מהם חיילים משוחררים ,ואחרים שהיו עדיין בשירות פעיל.

החיילים המשוחררים.

חמישה מאנשי הצבא ששירתו בחזית ,מתו באופן פתאומי בנסיבות משרד ההגנה הבריטי ,בניגוד לפנטגון ,אינו אוסף מידע מפורט לגבי
טראגיות בתוך שישה ימים ,וכך נחשף היקפו של משבר בריאות נסיבות מותם של החיילים .חוקרי מקרי מוות בבריטניה אינם מציינים
הנפש שפשה בקרב חייליה הוותיקים של בריטניה.

מי מביניהם שירתו בעבר בצבא.

חקירתו של "סנדיי טיימס" העלתה כי ארבעה חיילים משוחררים "אנחנו רוצים שחוקרי מקרי המוות יהיו מודעים יותר להתאבדויות
וחייל אחד שעדיין שירת בשורות הצבא ,מתו בין ה 26-בספטמבר בקרב אנשי צבא לשעבר ",אמרה ויו ג'ונסון ,שבנה דני ,איש הכוחות
וה 1-באוקטובר .הם השתתפו בלחימה בצפון אירלנד ,בוסניה ,המיוחדים לשעבר ,שלח יד נפשו בחודש מאי .ג'ונסון הוסיפה" :לא
עיראק ואפגניסטן .התברר גם כי מאז חודש ינואר ,שלחו יד בנפשם נוכל להתחיל לטפל בבעיה לפני שנבין אותה ".לדבריה ,יש לדאוג
 42חיילים וחיילות ,מהם בשירות פעיל ואחרים שהשתחררו מהצבא .לכך שהחיילים הוותיקים הנתונים במשבר יוכלו לקבל טיפול מקצועי
בעקבות שאלות שהוצגו על ידי העיתון ,הכריזו שרים בממשלת ללא דיחוי.
בריטניה על מחקר שאמור לברר את "גורם המוות ,ובכלל זה שיעורי רק בחלוף  31שנים לאחר מלחמת פוקלנד התברר מלוא המחיר
ההתאבדות" בקרב חיילים ותיקים ששירתו בעיראק ובאפגניסטן שגבתה .מחקר של משרד ההגנה הבריטי העלה כי  95חיילים
מ 2001-עד .2014

משוחררים התאבדו מאז הסתיימה הלחימה .הנתון הנקוב מתבסס

אנשי ציבור שקראו לחקור את התופעה ,טוענים כי מתעלמים על מחקר שהתנהל במשך שנים לגבי נסיבותיהם של  1,335מקרי
ממצוקתם של אלפי חיילים משוחררים נוספים ,הנובעת מכשלונה מוות מבין  21,432חיילים משוחררים .כ 255-חיילים נהרגו בקרבות
של הממשלה לעקוב אחר התנהלותם של אותם חיילים באזרחות .של אותה מלחמה קצרה.
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לצורך החקירה החדשה של משרד ההגנה בעניין ההתאבדויות בקרב ברחבי בריטניה .כעת יש סכנה שיקצצו את התוכנית החיונית הזאת".
 228,000חיילים ששירתו בעיראק ובאפגניסטן מאז  ,2000תיערך החיילים המשוחררים זכאים לקבל קדימה בטיפולי הבריאות
השוואה בין בסיסי הנתונים שלו לבין הרישומים במסמכיהם של הממלכתית בגין בעיות הקשורות בתקופת השירות הצבאי שלהם,
שירותי הבריאות הממלכתיים כדי לברר את סיבות המוות" .המחקר אבל פרית' הזהירה כי התוכנית "לא ממש פועלת".
יברר את סיבת המוות ,ובכלל זה את שיעורי ההתאבדות בקרב כל אחת הטרגדיות שהתרחשו באחרונה היא זו של דייב ג'וקס ,בן ,49
אנשי הצבא שנשלחו להשתתף בלחימה בעיראק ובאפגניסטן בין לאנס-קורפורל (טר"ש) לשעבר ברגימנט סטפורדשייר ששירת
בצפון אירלנד ,בוסניה ,עיראק ואפגניסטן .הוא שלח יד בנפשו ב9-

השנים  2001ו ",2014-נאמר בהודעתו של משרד ההגנה.

לוחמים ותיקים מתמודדים בכוחות עצמם עם המשבר הסמוי על ידי באוקטובר לאחר שנאבק בתסמונת הפוסט-טראומטית במשך
כעשור .מקורות המכירים את המקרה ציינו כי שירותי בריאות הנפש

הקמת מערך של "קו חם" שנועד למנוע התאבדויות.

טרבור קולט ,פעיל בענייני צבא ,ששירת באפגניסטן ובעיראק של מוסדות הבריאות הממלכתיים גימדו את חוויותיו במלחמות
אמר" :הפוליטיקאים שלנו חייבים להבין שהם פגעו קשות באנשים ואמרו לו כי הוא אחראי למצבו ועליו לפתור את בעיותיו בכוחות
שמעניקים להם את החירות שבה הם חיים .".בחודש יולי הקים קולט עצמו.
קרן ששמה "למען חיילינו המשוחררים" ,כדי לתמוך במשפחות דני ג'ונסטון ,לשעבר לוחם הכוחות המיוחדים ,שהתאבד במאי ,סולק
שהתקשו לשלם תמורת קבורתם של חיילים לשעבר ששמו קץ מהצבא משום שהיו ברשותו גלולות הרגעה בלא מרשם רופא .אמו,
ויו ,סיפרה כי השיג ואליום מחבר רק מכיוון שחשש שאם יחשוף את

לחייהם.

"הלם קרב" , Combat Stress ,מפעל צדקה בריטי המטפל בבריאות מצבו הנפשי בפני רופא צבאי ,יקיץ הקץ על הקריירה הצבאית שלו.
הנפש ,מוצף מדי שנה ב 2000-חיילים משוחררים חדשים ,וביניהם משרד ההגנה הבריטי מסר כי הגדיל את ההוצאה על בריאות הנפש
רבים הסובלים מהלם קרב .סו פרית' העומדת בראשו אמרה "איננו לאנשי צבא ל 22-מיליון ליש"ט וכי הוא פועל להעצמת התמיכה
מקבלים שום תקצוב ממשלתי באנגליה ,וויילס וצפון אירלנד למען הנפשית המוצעת.
תוכנית הטיפולים האינטנסיבית שלנו בהלם קרב ,היחידה מסוגה

אחרי מאתיס  -האם הצבא האמריקאי יאבד את דרכו?
מאת :ריצ'ארד ביצינגר

על פי השמועות שהחלו להלך באחרונה ,יפרוש מתפקידו בקרוב

לכל המכהנים בממשלה .טראמפ גם העלה את תקציבו של משרד

שר ההגנה האמריקאי ,ג'יימס מאתיס .עדיין לא ברור אם יתפטר

ההגנה ל 686-מיליארד דולר – העלאה של  80מיליארד לעומת

או יפוטר ,אבל משקיפים העריכו כי יחדל לכהן מיד אחרי בחירות

התקציב האחרון של משרד ההגנה בימיו של הנשיא ברק אובמה

האמצע ,שכזכור התקיימו בתחילת נובמבר.

– וטראמפ מתכוון להעלותו עוד ולהגיע לכ 742-מיליארד דולר עד

כאשר החל דונלד טראמפ לכהן כנשיא ארה"ב ,היה מאתיס אחד

שנת .2023

הבודדים שהותר להם לנהל את ענייני משרדם באופן עצמאי.
הנשיא ,שהשתמט משירות בצבא ,ממש התאהב בגנרל (ארבעה

האם טראמפ מאס במאתיס?

כוכבים) בדימוס ,ונהג לקרוא למאתיס "מד דוג" (כלב משוגע) –

ייתכן שהרומן של טראמפ עם מאתיס כבר מאבד את קסמו.

אף שמאתיס עצמו מעולם לא חיבב את הכינוי שהודבק לו במהלך

במקרים רבים ,מאתיס התיר לעצמו חופש פעולה מופלג ,מוגזם,

שירותו בצבא.

משום שסבר – בטעות – כי מנהגו של טראמפ שלא להתערב בענייני

אותה יראה שחש טראמפ כלפי מאתיס לא פסחה על יחסו לצבא

הצבא ומשרד ההגנה יימשך לנצח .מצד אחר ,נטייתו הטבעית

ארה"ב .משרד ההגנה הוא אחד החלקים הבודדים בממשל

של טראמפ לטפח נאמנות נרצעת וחנופה בקרב עוזריו ומקורביו

האמריקאי שטראמפ רוצה להגדיל את תקציביהם .פרשן ה"ניו יורק

חזרה והופיעה בהדרגה לגבי מאתיס ,ועמה גם חוסר שביעות

טיימס" ,מקס פישר כתב ,כי טראמפ "מהופנט מהעוצמה הצבאית

רצון גובר ,לנוכח עצמאותו של מאתיס .זאת ועוד ,הגילויים בספרו

הגולמית ",שבעיניו "כמוה כמעמדה של אמריקה בעולם".

החדש של בוב וודווארד" ,פחד" ,מצביעים לכאורה על כך שפקידי

ייתכן שזהו פיצוי יתר על כך שלא שירת בצבא ,אבל בעיקרו של

הממשל הבכירים מנסים להשתלט על הנשיא ולבלום את פעולותיו

דבר ,טראמפ העניק למאתיס אוטונומיה רבה יותר מכפי שאפשר

האימפולסיביות והנמהרות .אלה ,בנוסף על המאמר האנונימי
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לכאורה שהתפרסם בעמוד הדעות של ה"ניו יורק טיימס" ,העצימו צבא ארה"ב ,כביר ונסחף?
את הפרנויה של טראמפ וגרמו לכך שמעגל נאמניו הצטמק עוד יתרה מזאת ,טראמפ הוא בעל "מיקוד מצומצם" לגבי פרטים כמו
יותר .מכל מקום ,ההתנגשויות בין טראמפ ומאתיס גברו בחודשים אסטרטגיה או קדימות צבאיות .למעשה ,גודלו העצום של הצבא,
האחרונים .שר ההגנה הכריז בפומבי כי אין לו "שום כוונות" לבטל ובנוסף על כך גם גודלו של תקציב הביטחון ,הם הדברים החשובים
את התמרונים הצבאיים המשותפים לארה"ב ודרום קוריאה ,אף לו ביותר .הכוח הצבאי נועד ביסודו לראווה ,וכ"סמל של עוצמה" וכך,
שטראמפ הבטיח לשליטה של צפון קוריאה ,קים ג'ונג און במפגש צבא גדול המצויד במיטב הנשק המתקדם – קונבנציונאלי וגרעיני –
הפסגה שלהם בסינגפור ,כי יבטל את "משחקי המלחמה" הללו.

נראה כמטרה בפני עצמה.

בנוסף על כך ,מאתיס התנגד לעמדתו של טראמפ במגוון תחומים מכאן ,שאם בכלל קיימת "אסטרטגיית הגנה של טראמפ" ,הרי היא
הקשורים בצבא האמריקאי ,החל באיסור על גיוסם של טרנסג'נדרים מתמקדת כמעט לחלוטין בהוצאות וברכש צבאיים .טראמפ ,רוצה
לצבא ,הקמתו של חיל חלל ,דרך איומים לצמצם את המחויבות לתגבר ולהעצים את הצבא בפני עצמו ולכשעצמו ,ומבלי להתייחס
הכספית של ארה"ב לנאט"ו ,וכלה בצמצום הכוחות האמריקאים לסיבות ולמטרות אשר לשמן הוא מתכוון להפעילו.
בסוריה ,באירופה ובאסיה ,ועוד .מאתיס התנגד להחלטתו של בהיעדר יד חזקה – כמו ידו של מאתיס – על ההגה ,ארה"ב ולמעשה
טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין עם איראן.

העולם כולו ,עתידים לראות צבא אמריקאי עצום אך אובד דרך,
נטול כיוון .באין מטרות ברורות במסגרתה של מדיניות ביטחון,

ומה יהיה על משרד ההגנה אם מאתיס יפרוש?
ייתכן שמאתיס היה נאיבי מדי כשהאמין כי יקבל יד חופשית בכל
הנוגע לצבא האמריקאי .שום נשיא אמריקאי לא יתיר לשר ההגנה
שלו לפעול כראות עיניו בכל דבר ועניין ,וטראמפ דורש נאמנות
פומבית בתוקף רב יותר מקודמיו .לנוכח הסבירות כי טראמפ יערוך
סבב פיטורים לאחר בחירות האמצע ,מאתיס עומד לעוף ,יחד עם
שר המשפטים ג'ף סשנז [שאכן פוטר כבר] ,וראש הסגל בבית הלבן,
ג'ון קלי.
מכל מקום ,העובדה שטראמפ החל לכנות את מאתיס "כלב מתון"
מאחורי גבו אינה סימן טוב.
אך כיצד כל זה משפיע על משרד ההגנה האמריקאי וצבא ארה"ב?
– בטווח הקצר ,קרוב לוודאי שההשפעה מועטה מאוד .טראמפ אולי
סולד ממאתיס אבל אהבתו הגדולה לצבא ארה"ב נמשכת וגוברת –
כמו גם תקציבו של הצבא .במאמרו ב"ניו יורק טיימס" ,טוען פישר כי
טראמפ רואה את צבא ארה"ב יותר ויותר ככלי רב עוצמה להפעלת
לחץ .מכאן ,ייתכן שנראה בקרוב את טראמפ מפעיל את הצבא
האמריקאי יותר ויותר ככלי בדיפלומטיה של ספינות תותחים ,וישלח
נושאות מטוסים למקומות כמו ים סין הדרומי וכן מלחים למקומות
כמו המזרח התיכון ,כהפגנת עוצמה.
כתוצאה מכך ,מעמדו של הצבא האמריקאי – כמו גם מעמדו של
מי שיתמנה כשר ההגנה – עשוי למעשה להתחזק עוד יותר בממשל
טראמפ אחרי  .2018אלא ששר ההגנה כנוע וחנפן לא יהיה מסוגל
למקד היטב את טראמפ ,בכל הנוגע למטרות וליעדים הבסיסיים
של הצבא האמריקאי .ושוב ,לדברי פישר ,החשיבה הצבאית של
טראמפ מתבססת כמעט לגמרי סביב התפיסה של "ניצחון" אך
מבלי שמשמעותו של "ניצחון" הוגדרה בכלל.

ההתעצמות הצבאית של טראמפ עלולה להיות פר בחנות חרסינה.
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הפסד באמצעות "ניצחון" :מלחמות ארה"ב באפגניסטן ,בעיראק ובסוריה
אנתוני קורדסמן – אוגוסט 2018

ארה"ב הגיעה לשלב שבו הממשל השלישי ,ברצף ,נלחם במקום ממשלת אפגניסטן המפולגת והחלשה ,הגיעה למספר הישגים
שבו ארה"ב זוכה בדרך כלל ,בניצחונות טקטיים וטוענת שהיא תחת שלטון הנשיא גאני ,אבל ,בכלל לא ברור שבבחירות הבאות
נעה לעבר הסדר רחב ,אבל אינה יכולה להודיע על אסטרטגיה יצליח יותר מאשר בבחירות הקודמות ,או שיחולל אותה רמת
ברורה לסיום המלחמה בפועל או להביא לשלום יציב .שוב ,נראה אחדות ,הוגנות ,ויעילות בממשלה שהמדינה זקוקה לה כדי להרחיק
כי הממשל החדש מתמקד ברמת הסכסוך וקורא לכך אסטרטגיה ,את השפעת הטליבן ולהעלות את רמת התמיכה של האוכלוסייה
אבל בפועל ,נכשל בכינונה של אסטרטגיה ברורה לסיום המלחמה בממשלה ,לנקודה שבה היא תזכה באמת בדעתה ובלבה.
בתנאים טובים.
נראה שהממשל החדש מקבל את גישתו של הממשל הקודם גם בחלוף שבע עשרה שנים ,לארה"ב עדיין אין אסטרטגיה ממשית
באמצעות נטישה רבתי של הצד האזרחי בכל מלחמה .הוא עוסק חוץ מאשר לקוות שהטליבן יתעייף ראשון וירצה להיכנס למו"מ בתנאי
בטרור ובמלחמת אזרחים כאילו זו לחימה מוגבלת של ארגוני טרור .הממשלה ,או שיסכים לחלק את המדינה ולהסכים שהחלוקה תקנה
אין לו אסטרטגיה צבאית אזרחית ברורה ,תוכנית למבצע ייצוב ,לו שליטה בחלק ניכר על חשבון הממשלה .לא זו בלבד שארה"ב
או אפשרויות לכונן ממשל שרמתו מאפשרת שלום יציב .אין לו אינה יכולה לענות על השאלה "איך תסתיים המלחמה?" – היא גם
אסטרטגיה רבתי והוא מנהל מחצית מלחמה.

אינה יכולה לענות לשאלה "מדוע זה יסיים את המלחמה?"

הפסד באמצעות "ניצחון" :אפגניסטן

הפסד באמצעות "ניצחון" :סוריה

מתקפת הטליבן החדשה באפגניסטן הינה התרעה נוספת לכך אלא שאפגניסטן אינה המקרה היחיד .המלחמה בסוריה הביאה
שארה"ב מעורבת במלחמת התשה ואין לה שום בטוחה שתנצח לניצחונו של אסד .ארה"ב הביסה את דעא"ש כחליפות ,אבל תוך
ברמה הצבאית ,במקום שבו אין אסטרטגיה נראית לעין ,על פיה כדי כך חיזקה את אסד .שילוב של טרור ,כוח אווירי רוסי ,תמיכה
יש להתמודד עם היעדר האחדות הפוליטית באפגניסטן ,היעדר איראנית וחיזבאללה ,הקנו לאסד חיים מחודשים .הוא כבר שולט
מנהיגות וכשל מוחלט בניסיון לאפשר לאנשים כלכלה מתפתחת ב 75-אחוזים מהאוכלוסייה ולאט לאט משתלט על השאר.
וחופש משחיתות.
ארה"ב השיגה התקדמות בכינונו של כוח אפגני יעיל יותר ,ואימנה חרף כל הדיבורים על הבסת הטרור בסוריה ,הסטטיסטיקה האחרונה
כוח שדי בו לתמוך בצבא האפגני .היא גם סיפקה סיוע אווירי .הסיוע מצביעה על כך שדעא"ש היה אחראי רק לכ 30-אחוזים ממעשי
האווירי גדל מ 411-גיחות לשנה ב 2015-ל 1,248-גיחות ב .2017-הטרור בסוריה ובעיראק בין  2012ו.2017-
בצורה אחרת – ארה"ב העלתה את מספר הגיחות החודשיות ,היורות
תחמושת ,מממוצע של  100בחודש ב 2008 -ליותר מ 500-בחמשת
החודשים הראשונים של .2018
כנאמר ,הלחימה המתנהלת עתה לא הוכיחה שכך נעשית המדינה
לבטוחה יותר או שניתן בדרך זו להאט או לעצור את השפעת הטליבן
ושליטתו במחוזות מסוימים .פקיסטן עודנה בגדר בעיה ,ואילו איראן
ורוסיה נכונות ,ככל הנראה ,לשאת ולתת עם הטליבן בעצמן .ייתכן
שארה"ב וממשלת אפגניסטן אינן מפסידות ,אבל אין הוכחה ברורה
שהן מתקדמות לעבר ניצחון.
יתרה מזו ,פעילותה של ארה"ב נופלת בהרבה כשהיא נלחמת בחצי
האזרחי של המלחמה .למעשה ,היא עצרה כל מאמץ עיקרי לבניין
האומה וייתכן שהיא מתכננת קיצוצים נרחבים ביציבות המעטה
ובמבצעי צבא אזרח שעדיין קיימים .זהו פשוט כיוון לא מועיל במצב
של כישלון במלחמה.
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הוא היה אחראי רק ל 31-אחוזים ממעשי הטרור בסוריה ,גם כאשר החלה ארה"ב לבסוף ב ,2015-להתמקד במאמץ רציני באמת
נוציא מהחשבון את כל מעשי ממשלו של אסד .זאת ועוד ,ממשל לבנות כוח צבאי יעיל .היא האמינה וסייעה להם בשדה הקרב.
אסד עדיין נילחם בשארית כוחות המורדים באילביד .טורקיה היא גם הסכימה לעובדה שאין סיכוי להצליח בלחימה עם הטליבן
מעורבת בלחימה נגד הכורדים הסוריים – אותה קבוצה שהייתה באפגניסטן ,בדאע"ש בסוריה או בעיראק ללא סיוע אווירי מסיבי של
המפתח לתמיכה האמריקאית בלחימה ביבשה.

ארה"ב.

הצד האזרחי של המלחמה גרוע עוד יותר מאשר באפגניסטן ,גם
משום שסוריה הייתה מפותחת הרבה יותר כאשר פרצה המלחמה .הצד הצבאי
לפי מחקר של הבנק העולמי ,כלכלת סוריה נהרסה ,והאו"ם העריך התוצאה הייתה הצלחה בלחימה נגד דאע"ש ,לפחות עד חיסול
בתחילת השנה שמחצית המדינה נהרסה כתוצאה מהמלחמה .איש יכולתו לכבוש ערים עיראקיות ולהקים חליפיות .בו בזמן ,מחירה של
לא מסוגל להעריך במדויק את עלות השיקום מנזקי המלחמה – הצלחה זו היה התרחבות מסיבית של צבא איראן ושלוחותיו בעיראק
אפילו אם תסכים סוריה לעשות זאת וגם אם יימצא הכסף.

ועלייתן של המיליציות הסוניות והשיעיות.

גרוע מזה ,הבנק העולמי מצביע על כך שלסוריה אבדו כעשור שנות ארה"ב ,לא בנתה כוח עיראקי ברמה של יכולת אמינה על מנת
פיתוח ,ואין מקור אמין ברמת סיוע גבוהה שיכול להרשות לעצמו להרתיע את איראן או להתגונן מפניה ,והמתח בין הכוחות הערביים
להשתקם ,לספק לאוכלוסייה את צרכיה ולרפא את הזעם והפיצול בשליטתה של הממשלה המרכזית בבגדד ,והפשמרגה הכורדי
המסיבי של הפוליטיקה והכלכלה בין ערבים וכורדים ,סונים וכתות בצפון ,הובילו להתנגשות גדולה ב ,2018-כאשר כוחות הממשלה
אחרות באזור.

כבשו מחדש שטח גדול בו החזיקו הפשמרגה ,אבל הכוחות הערביים
והכורדים נותרו מפוצלים כבעבר.

שוב ,ארה"ב אינה יכולה לענות על השאלה האם הלחימה תיפסק
והאם יתייצב שלום .למעשה ,נראה כי לפחות בצד האזרחי של שוב" ,ניצחון" ברמה הצבאית היה במידה רבה הצלחה טקטית ,ללא
האסטרטגיה האמריקאית יש המשכיות בהתמקדות בניצחונות אסטרטגיה ברורה לניצחון ,גם כאשר הצד הצבאי צידד בשלום יציב.
טקטיים נגד דעא"ש .אין טעם בהעמדת פנים ששאר חלקי סוריה לפיכך יש לבחון את הגישה האמריקאית הכוללת לשלוש המלחמות
והאזור אינם קיימים וכי יהפכו באורח פלא לאזורי שלום ויציבות בתקציב שהגיש הנשיא לקונגרס לשנת  – 2019דרישת התקציב
הודות לאיזשהו מו"מ .בשונה מאפגניסטן ,אין אפילו שלד של מבהירה את הכוונות יותר מאשר ההסברים לגבי האסטרטגיה
תוכנית לעיצוב עתידם של הכוחות הנתמכים על ידי ארה"ב בסוריה ,הלאומית .הממשל ,מבקש מינימום סיוע אזרחי מכל סוג אבל
או הבטחת ביטחונם .לא זו בלבד שארה"ב נלחמה חצי מלחמה ,מבקש להגדיל את הוצאות משרד ההגנה למבצעים בכל שלוש
במקרה הטוב ,היא לחמה נגד פחות משליש האויב.

המלחמות מ 60.1-מיליארד דולר ב 2018-ל 64.2-מיליארד דולר
ב – 2019-הרבה פחות מהשיא של  187 – 2008מיליארד דולר .לפי

חרף כל הדיבורים על שיחות "שלום" ומו"מ ,מדינה מפוצלת ובה בקשת התקציב ל 2019-והצהרתו של מזכיר ההגנה ,וכן דבריהם של
מורדים ואוכלוסייה כורדית גדולה אינה יכולה להיות יציבה או קציני צבא בכירים – הם רוצים הרחבה משמעותית באימונים ובסיוע
לחיות בשלום .אבל גם ניצחון מלא של אסד ,משמעו דיקטטור לאפגנים ,לעיראקים ולסורים בשטח.
עלאווי המנסה לשלוט על אוכלוסייה סונית עויינת שאיבדה קרוב
ל 400,000-אזרחים ,ספגה הפצצות חבית ונשק כימי ,ומיליוני היקף הכוחות שארה"ב שלחה בפועל לסייע לבעלות בריתה
תושבים נאלצו לנטוש את בתיהם או סולקו אל מחוץ למדינה .וכך בכל מדינה מעולם לא הובהר ,והדו"חות החודשיים של משרד
ייאלצו ישראל ,תורכיה ושכנותיה הערביות של סוריה להתמודד עם ההגנה לגבי חיילים ואזרחים במדינות מעבר לים ,לא כולל נוכחות
רוסיה ,עם רישום השפעתם של איראן ושל חיזבאללה ,והזליגה של באפגניסטן ,בסוריה או בעיראק .אך בבקשת התקציב ל 2019-צוין,
התחייה ,הבלתי נמנעת כמעט ,של איזושהי תצורה של דאע"ש ,או שארה"ב מתכננת להחזיק מספר ממוצע של כוח אדם באפגניסטן,
התעוררותה של איזושהי התנגדות קיצונית חדשה בקרב הקיצונים עיראק או סוריה בסדר גודל של ( 12,000פחות  6,000-3,000הצבות
האיסלמיים הסוניים

זמניות).

הפסד באמצעות ניצחון :עיראק

זה קיצוץ מסיבי מ 187,000-בשנת  ,2008אבל גבוה הרבה יותר

ולבסוף קיימת גם עיראק .ארה"ב ביצעה את החלק הצבאי טוב יותר מ 8,000-ב .2017-יש גם גידול משמעותי ברמות סיוע אחרות,
בפעם השנייה מאשר ב 2003-וב .2011-כמו במקרה של אפגניסטן ,אף שמחלקת ההגנה לא פרטה את מספרם של קבלני המשנה או
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האזרחים ,ונימוקי התקציב אינם יוצרים שום דרך ברורה ,לקשור את תוצאות הבחירות בעיראק עדיין מעורפלות ונראה שכך יהיו עוד
תמונת המצב של משרד ההגנה לזו של מחלקת המדינה ומאמצי מספר חודשים ,לנוכח הקשיים הן בכינונה של קואליציה והן ביכולתה
שלוחיה האזרחים שם.

לתפקד .עם זאת ,נראה שזה יכול לחזק בקלות את איראן ,לפצל

דיווחים אחרים של  AFCENTמראים גידול משמעותי מוקדם את עיראק עוד יותר בין סונים ושיעים ,ולשמר או לחזק את הוויכוח
בפעילות חיל האוויר בסיוע לכוחות הקרקע המקומיים .סיוע האוויר בין הממשלה והכורדים .תוצאה שכזו עלולה בנקל להסב "ניצחון"
האמריקאי עולה מ 1,411-גיחות בשנה (גיחות המשגרות חימוש אמריקאי על דעא"ש לניצחון גדול לאיראן ותבוסה לארה"ב ,אבל זה
בפועל) בסוריה ובעיראק ב 2014-ל 16,000-12,000-גיחות בשנה .נראה כמבט אל עתיד שאף לא אחד מאנשי הממשל אינו רוצה לדון
ב 2017-2015-ארה"ב ביצעה קיצוץ גדול במספר גיחות התקיפה בו בפומבי.
בחודש ,ב 2018-אבל רק לאחר עלייה משמעותית בגיחות כאלה,
בקרב לשחרור מוסול ותבוסתה של דעא"ש בסוריה ובעיראק.

מעט הכרה במציאות העגומה
קל הרבה יותר להצביע על הבעיות האלה מאשר להציע פתרונות,

תקציב  2019אינו מתאר שום תוכנית או אסטרטגיה לאף לא אחת מה עוד שבכל האפשרויות גלומים סיכונים חמורים ואף לא אחת
משלוש המלחמות האלה ,בחלק המפרט את הוצאות ארה"ב מהן אינה טובה במיוחד .קבוצת פתרונות אחת היא טיפול בשלבים

המיועדות ללחימה מעבר לים .בפרק התוכניות לעתיד ,לא נעשה בכל סכסוך שכזה .יש להתייחס אל הפתרונות האלה ברצינות רבה
שום ניסיון להגדיר אסטרטגיה או להעריך את התקציב לשנים יותר ,מאחר שהם מציבים תנאים המבוססים על הסכמה שארה"ב
 .2023-2020גם הממשל לא עשה שום ניסיון כזה מאז הגיש תפעל אם לא יעמדו בהם .הצהרת ניצחון ועזיבת המקום הם דבר
את הצעת התקציב ,אף לא התווה שום תוכנית לבניית הכוחות אחד .הצבת תנאים נכונים ועזיבה מוצדקת לגמרי אם התנאים אינם

העיראקיים ,צמצום ההשפעה האיראנית ,צמצום הגידול במשלוח מתמלאים ,הם דבר אחר.
אמל"ח רוסי או סיוע לכינון מערכות לאומיות שישליטו חוק וסדר.
הצד האזרחי

אפגניסטן
יש להביא בחשבון את חשיבותה האסטרטגית של כל מלחמה

אשר לצד האזרחי ,נראה כי ארה"ב מתעלמת כאילו במכוון מאזהרות ומדינה במלואה .אפגניסטן אינה מרכז של פעילות טרור בינלאומית
הבנק העולמי ,לגבי מחיר שיקומם של האזורים שנהרסו במהלך מרכזית .זו רק מדינה אחת מני רבות שבה עלול להתפתח מרכז
הלחימה בדאע"ש או עלויותיה הגבוהות של רפורמה כלכלית ,שתוכל של טרור בינלאומי .נסיגת ארה"ב עלולה להעביר את הבעיה שלה
לענות על צרכי האוכלוסייה העיראקית ולזכות בתמיכתם בממשלה בייצוב וביטחון לפקיסטן ,איראן ,רוסיה ושכנותיה ממרכז אסיה.
המרכזית .ארה"ב נטשה למעשה מאמצים רציניים לבניית האומה שינוי ההתניה באפגניסטן מריטוריקה למציאות וקביעת מחירה של
וכן מבצעי ייצוב באפגניסטן ב ,2014-ולא ניסתה לחדש אותם כאשר אחדות פוליטית מתקיימת ,הצלחה בפיתוח כוחות ביטחון מקומיים

חזרה והפעילה את המאמץ הצבאי; כך הסתיימו גם המאמצים ורפורמה כלכלית עלול להיות תובעני .אלא ששהייה במדינה כושלת/
בעיראק ב 2011-שלא חודשו מאז ,אפילו כאשר עיראק היתה קרובה פושטת רגל לאורך זמן תתבע מחיר גבוה מדי .זאת ועוד ,המחיר
למעשה לפשיטת רגל בשל הלחץ המשולב של עלות הלחימה הפוליטי שארה"ב תשלם על כך שנאלצה לפעול על פי התניה זאת,
וצמצום משמעותי ביצוא נפט.
עשוי להיות הרבה יותר קביל מאשר מחוייבות פתוחה [לא מוגדרת]
להצלחה אפגאנית חלקית או לכשל בסופו של דבר .שינוי ההתניה

כך ארה"ב לא טרחה לנסות ולסייע לעיראק לשפר את אחת באפגניסטן מדיבורים למציאות ,וקביעת המחיר של שמירת אחדות
ממערכות השלטון הגרועות בעולם ,או לשכתב את תוצאות הבחירות פוליטית ,הצלחה בפיתוח כוחות ביטחון מקומיים ,ורפורמות כלכליות
של  ,2018על מנת שיצמצמו את הפיצול שנוצר בבחירות של  .2010עלולים להיות תובעניים .אבל מחיר ההישארות במדינה כושלת
האמריקאים סייעו לבנות את מליקי כשליט סמכותי ,חידשו את לאורך זמן גם הוא גבוה .יותר מכך ,המחיר הפוליטי שתיאלץ ארה"ב

הפיצול בין סונים ושיעים ,ואת התפשטות השחיתות בכוחות הצבא לשלם תמורת פעולה בהתניה שכזאת עשוי להיות הרבה יותר סביר
העיראקי .למעשה ,יש איזושהי תחרות מי מבין שלוש הממשלות מאשר התחייבות פתוחה להצלחה אפגנית חלקית או כישלון.
במדינות שבהן ארה"ב נלחמת ,מדורגת במקום נמוך יותר בדוחות

הבנק העולמי .אשר לשחיתות ,גם אבאדי וגם גאני שיפרו את בתוך ראיה זו ,ייתכן שצורות של שלום עם הטליבן המעורב בממשלה
מדינותיהם במידה מסוימת ,אבל מד השקיפות הבינלאומי הציב את האפגנית ,או חלוקת המדינה ,יהוו פיתרון .אבל גלום בהם סיכון
סוריה במקום השלישי בין המדינות המושחתות בעולם ,אפגניסטן לפיצול המדינה וקבוצות אתניות או דתיות ,כך לדוגמה עלייתו
היא הרביעית ואילו עיראק במקום ה.11-

המחודשת של הטליבן כגורם דומיננטי ,או יצירת צורה חדשה של

ידיעון מכון "חץ"

13

גיליון מס' 72

מלחמת אזרחים .מו"מ לשלום הופך לעיתים קרובות לצורת מלחמה אפשרויות נרחבות יותר
באמצעים אחרים או הקדמה למאבקי כוח.

לבסוף ,ארה"ב צריכה לשקול שתי אפשרויות רחבות יותר.
ראשית ,עליה לנסות ולכונן איזשהו מאמץ בינלאומי נרחב שיכול

סוריה

להיות מתואם על ידי הבנק העולמי ,כדי להציע סיוע מותנה

סוריה ,היא הגרועה בסדרת אופציות גרועות .למעשה היא אבודה ,לרפורמות משמעותיות – כלכליות ,ממשלתיות ופוליטיות .ארה"ב
למעט שטחי הכורדים שנתמכו על ידי ארה"ב .תמיכה בקואליציה אינה חייבת להיות המובילה ב"בניין אומה" .גוף ניטרלי ובינלאומי
של הכורדים ומספר ערבים בצפון מזרח כחלופה ,יכולה להשתלם יותר צריך לעשות זאת ,באמצעות התמחויות ייעודיות ,וזו עשויה
– במיוחד אם עיראק תיצור מחסום אסטרטגי בסיוע אמריקאי .אבל להיות תשובה טובה יותר מאשר מחצית מלחמה בעתיד .דבר אחד
ארה"ב אינה צריכה לספק תמיכה בלתי מוגבלת ,אם פירוש הדבר ברור ,אין פיתרון צבאי מובהק אף לא לאחת משלוש המלחמות
מעורבות במאבק הכורדים בטורקיה ,או תמיכה בכורדים הסוריים שארה"ב מעורבת בהן לגבי טיפול במקור הטרור ,והתמודדות עם
באמצעות מטרות ואידיאולוגיה שאינם מעשיים.

שאר הסכסוכים כמו הלחימה בתימן או בחלק ממדינות הסהרה.

כך גם כלל לא ברור שארה"ב ובעלי בריתה צריכים להמשיך בסיוע
הומניטרי לסוריה של אסד הנתונה להשפעה אירנית/רוסית עזה .אם שנית ,ארה"ב צריכה לעצב בהסתמך על לקחי המלחמות האחרונות,
בכלל ,ארה"ב צריכה להתחיל כבר עכשיו להעריך את סוג הסיוע את ההתחייבויות שלה למלחמות עתידיות ,שכרוכות במערכות
הניתן לכל קבוצה מורדים סונית או אחרת באילדיב ,כיום או בשלב נגד טרור וחתרנות .מציאת השילוב הטוב ביותר לצד אימון וסיוע
יותר מאוחר.

במאמצים והשימוש בכוח אווירי הוא לקח אדיר ,שיאפשר לארה"ב
להתמקד בעדיפויות אסטרטגיות אחרות כמו רוסיה וסין .ייתכן

עיראק

שהסוגיה הבוערת ביותר תהיה הגדרת התנאים שמצדיקים באמת

בעיראק קיים הסיכון הגבוה ביותר לכך שהניצחונות הטקטיים של את מעורבות ארה"ב .כך או אחרת ,נעשתה ארה"ב מעורבת בשלוש
ארה"ב יסתיימו בתבוסה אסטרטגית גדולה ומשמעותית ,שבאמת מלחמות של "מדינות כושלות" .תמיכה בשותפים אסטרטגיים
תשפיע על ארה"ב .מיקומה של המדינה כגשר יבשתי שאיראן עלולה אמיתיים היא דבר אחד .לתת לתקוות לגבור על הניסיון הוא עניין
להשתמש בו להרחבת השפעתה האסטרטגית ,מעמדה כמעצמת אחר לגמרי.
נפט ,וחלקה בעיצוב הביטחון במפרץ והבטחת זרימת הנפט לייצוא,
יש בהם הרבה יותר עניין אסטרטגי מאשר בסוריה או באפגניסטן.
כל זה מצביע על עדיפות הרבה יותר גבוהה להצעת סיוע צבאי
וכלכלי לעיראק ,לצד יצירתו של מאמץ אזרחי תואם ,כדי לסייע
ולתמוך בממשלה ,אם מהבחירות הנוכחיות יצמח שלטון כשותף
אסטרטגי אפשרי רציני .עם זאת ,ארה"ב צריכה ללמוד ברצינות מה
יקרה אם עיראק תיטה לעבר איראן ותסתייע בשותפויותיה הערביות
לגבי האפשרויות.

