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צבא ארה"ב ביטל את פרויקט כיפת ברזל - ישראל סירבה לספק קודים  
מאת: ג'ייסון שרמנט

צבא ארה"ב הודיע כי הוא מבטל את תוכניותיו לאמץ את פרויקט כיפת ברזל, עקב סיבוכים 
סוללות  שתי  לרכוש  התוכנית  לכן,  אמריקאיות.  בטכנולוגיות  הנוכחיות  ההגנה  במערכות 

נוספות שיועדו לשילוב ארוך טווח עם המערכת הישראלית, יבוטלו.

הבעיה המרכזית היא סירובה של ישראל לספק לצבא ארה"ב את קודי המקור, דבר המונע 
מהאמריקאים לשלב מערכות אמריקאיות במערכת הישראלית.

גנרל מייק מוריי – מפקד פיקוד העתידים אמר שהם זיהו מספר בעיות – ביניהן חשיפה לסייבר 
ולאתגרים המבצעיים האחרים – שהתגלו במהלך הניסויים שנערכו בשנה האחרונה, לשלב 

במערכת הישראלית רכיבים אמריקאים של מערכת ניהול הקרב המשולבת.

https://www.iamti.com/untitled-c1gsc                :ניתן לקרוא ידיעונים קודמים בקישור הבא
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"לקח לנו זמן רב יותר משרצינו כדי לרכוש את שתי הסוללות," אמר מוריי לוועדת המשנה 
להגנה אווירת של ועדת השירותים המזויינים של הקונגרס, "אנחנו חושבים שאיננו יכולים 
לשלב את המערכת הזו במערכת ההגנה האווירית שלנו בגלל האתגרים שבשילוב, בסייבר 

ובאתגרים נוספים."

בשנה שחלפה, הצבא הודיע על תוכניתו לרכוש שתי סוללות כיפת ברזל כדי לתת לצבא 
ארה"ב מענה ביניים כנגד טילי שיוט, וגם כדי לבחון שילוב מלא של המערכת הישראלית 

בתוכנית הנקראת "הגנה מפני אש עקיפה – שלב 2".

ברזל  כיפת  של  נבחרים  מרכיבים  לאמץ  במטרה  לפרויקט,  דולר  מיליארד  שריין  הצבא 
ולשלב אותם בתוכנית האמריקאית ב-2023.

הארגון הישראלי והצבא חתמו באוגוסט האחרון על ההסכם לרכישת שתי סוללות. על-פי 
מקורות, מייד לאחר מכן, אנשי הצבא ביקשו מישראל את קודי המקור של פעולת המערכת.

ישראל, סיפקה מידע הנדסי אך סירבה בהחלטיות לספק את קודי המקור שהצבא ביקש.

החלטת הצבא לבטל, התבססה על המבוי הסתום שאליו הגיעו בהקשר לקודי המקור, ולא 
בגלל כשלים בערכה הטכנית והתפעולית.

צברה  ואף  מבצעית  מבחינה  עצמה  הוכיחה  ברזל  שכיפת  יודע  אחד  שכל  חושב  "אני 
הרבה ניסיון מבצעי מצד אחד, אבל כל אחד יודע שהיא תוכננה לצרכים הישראליים והיא 
טילים  – מומחה להגנה מפני  טום קרקו  לא בהכרח תואמת לצרכים של ארה"ב." אמר 
במרכז הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים בוושינגטון. "אני רואה את ההתפתחות הזו כלא 

מפתיעה." 

ועדיין, המרינס, שילב רכיבים של כיפת ברזל בהצלחה במערכות המכ"ם והפיקוד ושליטה 
הנוכחיות שלו, בתרגיל אש חיה שנערך בקיץ האחרון.

ולמרכיבים  אוויר  קרקע  מכ"ם   ,AN/TPS 80 למערכות  הקשור   – הזה  האחרון  האירוע 
מפיקוד האווירייה, הפיקוד והשליטה עם רכיבים מכיפת ברזל – היה חלק מהמאמץ לזהות 

פתרונות בעת צורך דחוף, למערכת ההגנה לגובה בינוני – על-פי דברי המרינס.

צבא ארה"ב אומר שהוא מעדכן כעת את תוכניותיו לגבי כיפת ברזל.

משתלבות  שאינן  רבות  יכולות  בעלות  עצמאיות,  ברזל  כיפת  סוללות  שתי  עם  "נותרנו 
בהגנה האווירית שלנו." אמר מוריי לקונגרס.

צבא  של  הנ"מ  הגנת  במערכת  אחרים  מרכיבים  עם  תשתלב  לא  ברזל  שכיפת  בגלל 
ארה"ב, הזרוע מבטלת את תוכניותיה לרכוש את זוג הסוללות הנוסף ב-2023.
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ההתפתחות הזו גורמת לצבא לפתח אסטרטגיית רכש חדשה, לשלב 2 בתוכנית להגנה 
יכולת  מאש עקיפה, והזמין מתחרים להגיש הצעות לשנה הבאה כדי שהצבא יהיה בעל 

התגוננות מפני טילי שיוט ב-2023.

"אנחנו עובדים על נתיב חדש עכשיו... אנחנו מצפים להצטרפות של תעשייה אמריקאית 
ותעשיות זרות ונבחר בהצעה הטובה ביותר." אמר מוריי.

מאז 2011, הקונגרס נתן לישראל יותר מ-1.5 מיליארד דולר כדי לייצר סוללות כיפת ברזל, 
שפותחו על-ידי רפא"ל. באוגוסט 2011, ריית'ון ורפא"ל – שותפות בתוכנית שרביט קסמים 

– הודיעו על הסכם המאפשר לריית'ון לשווק את כיפת ברזל בארה"ב.

חלקים  מספר  של  משותף  ייצור  הסכם  על  חתמו  וישראל  ארה"ב  ממשלות  ב-2014, 
במערכת כיפת ברזל בארה"ב. סוללת כיפת ברזל כוללת מכ"ם מתוצרת אלתא ושישה 

משגרים עם 20 טילים.

https://www.timesofisrael.com/us-army-scraps-1b-iron-dome-project-after-israel-
refuses-to-provide-key-codes/
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כסימן  במוגדישו,  הסומליים  במים  נפט  בחיפושי  תתחיל  שטורקיה  אמר  ארדואן  הנשיא 
חדש לדחף הטורקי להשפעה מעבר לגבולותיה.

ארדואן אמר זאת בעת טיסתו חזרה מברלין, בה הוא לקח חלק בפגישת פסגה שעסקה 
במשבר בלוב. טורקיה הגבירה את תמיכתה בהכרה בינלאומית בממשלת לוב הלאומית 
יועצים צבאיים ומאות  בחודשים האחרונים, לשם כך טורקיה שלחה כטבמ"ים חמושים, 

מורדים סוריים הנתמכים על-ידי טורקיה.

טורקיה חתמה על מזכר ימי עם ממשלת לוב לסימון האזור העשיר בגז במזרח הים התיכון, 
כטריטוריה טורקית כדי למנוע נגישות ממדינות אחרות באזור. 

אמרו:  הם   – מסומליה  הצעה  "הייתה  ארדואן:  את  ציטטה   ,NTV טורקית  שידור  תחנת 
לחפש  גם  יכולים  אתם  אבל  לוב  עם  פועלים  אתם  שלנו.  הטריטוריאליים  במים  נפט  יש 

אצלנו..." 

תגובת ארדואן הייתה "זה חשוב מאוד עבורנו ולכן נכנס לזה ונפעל שם."

תחת משטרו של ארדואן ההשפעה הטורקית החלה לתפוח לרמות שלא נראו מאז נפילתה 
של האימפריה העות'מנית. כאמל אתאטורק, הנשיא הראשון של הרפובליקה הטורקית, 
טבע כאחד מעקרונותיו להימנע ממעורבות בינלאומית כל עוד טורקיה איננה מאוימת. 
טורקיה נותרה ניטרלית במהלך מלחמת העולם השנייה, למרות שהציעה תמיכה לבנות 

הברית.

ארה"ב  לצד  לחמה  ואף  שונים  לסכסוכים  כוחות  שלחה  נאט"ו,  בברית  כחלקה  טורקיה 
בקוריאה. 

הפעם היחידה שבה היא שלחה כוחות לבדה הייתה בפלישתה לצפון קפריסין ב-1974. 

המוסלמים  באחים  תמך  תחילה  הערבי.  מהאביב  כתוצאה  החוצה  להביט  החל  ארדואן 
שלוש  שלח  הוא   2016 משנת  בסוריה.  במורדים  בתמיכתו  כך  ואחר  ובתוניס,  במצרים 
פעמים כוחות טורקיים לצפון סוריה והגביר את דאגתן של מדינות המערב, החודש הודיע 

כי כוחות טורקיים ייפרסו בלוב.

השפעת טורקיה בסומליה החל לצבור תאוצה מ-2011, כאשר טורקיה שלחה משלוח מזון 
גדול כעזרה לסומליה. באותה שנה ארדואן ביקר במוגדישו – ביקור המנהיג הראשון שאינו 

אפריקאי מזה 20 שנים.

ארדואן מתכנן הרפתקה חדשה עם נפט סומלי  

מאת: חנה לוסינדה סמית, 21 בינואר 2020
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בעשרת  הדדיים  סחר  קשרי  ובקידום  בתשתיות  דולר  מיליון   100 השקיעה  טורקיה  מאז, 
החודשים הראשונים של השנה שעברה. 

קבוצת  על-ידי  נבנה  הנמל  טורקיות.  חברות  על-ידי  נבנו  התעופה  ושדה  מוגדישו  נמל 
אלביראק המחזיקה גם בעיתון התומך בארדואן – ייני סאפאק. 

מחנה טורקסום – הבסיס הצבאי הטורקי הגדול נפתח ב-2017. 200 החיילים הטורקיים 
שבבסיס נשלחו כדי לאמן מחזורי אימון סומליים בני 1,500 חיילים כל פעם.

טורקיה גם הידקה קשרים עם פוליטיקאים ידידותיים בממשלה הסומלית והיא גם מממנת 
כמה אתרי אינטרנט. השגרירות הטורקית הגדולה בעולם נפתחה במוגדישו ב-2016.

המאמצים הם חלק מהמאבק עם סעודיה במקביל לנסיון להשפיע בקרן אפריקה. ב-2018 
נחתם הסכם חכירה ל-88 שנים בסואקין – אי בים האדום שהוא חלק מסודן ובעבר היה 
נמל עות'מני. טורקיה טוענת שהיא מתכננת לפתח מחדש את המקום כאתר תיירות, אבל 

סעודיה רואה זאת כמאמץ התפשטות.

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/erdogan-plans-new-foreign-adventure-
with-somali-oil-wnx0r3fh3
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דוקטרינת המולדת הכחולה הטורקית וההסכם עם לוב 
מאת: דד' אילהן סגסן

בסוף פברואר 2019, טורקיה ערכה את התרגיל הימי הגדול בהיסטוריה שלה – הוא נקרא 
המולדת הכחולה. בעוד שהתרגיל נערך במקביל בכל מרחבי הים המקיפים את טורקיה, 

מרכז הכובד שלו היה במזרח הים התיכון. 

היעדים לא הצטמצמו להצגת היכולות הימיות של טורקיה, אלא גם להפגנת כוח למדינות 
הטענות לזכויות כלכליות לגז במים טריטוריאליים במזרח הים התיכון. 

במאמר שכתב סנגיז אקאר – חוקר פוליטי טורקי – נטען שההסכם שנחתם בין לוב וטורקיה 
על גבולות ימיים בים התיכון, משנה את המאזן הגיאופוליטי במזרח הים התיכון. הוא כתב 
כי ההסכם הזה הוא תוצאה של דוקטרינת המולדת הכחולה הטורקית, לפיה השטח הכלול 
בה הוא כ-230,000 קמ"ר שהוגדר על-ידי אדמירל ראמאזן סם גורדניז ב-2006, במהלך 

סימפוזיון שנערך במרכז הפיקוד של הצי הטורקי. 

השטח כולל כמעט מחצית של מזרח הים התיכון, הוא מתעלם ממימי החופים של קפריסין, 
איי יוון ורודוס – קסטלוריזו, קרפטוס, קסוס והחלק המזרחי של כרתים. 

טוען  המחבר  האגאי.  ובים  השחור  בים  מגבולה  נרחבים  חלקים  גם  כוללת  הדוקטרינה 
שמאמצי טורקיה ליצור בסיסים צבאיים בקטאר, סומליה ובאי סואקין נועדו כדי "להפגין 
כוח במפרץ הפרסי ובים האדום כחלק מהצעד הבא בדוקטרינה...". הדוקטרינה תואמת 

את שאיפותיו של ארדואן במדיניות החוץ.

חיפושי הגז הטורקיים במים הכלכליים של קפריסין, תוך הפרה תכופה של המרחב האווירי 
באומרו  מסכם  המחבר,  הזו.  החוץ  למדיניות  ברורה  דוגמה  הם  לוב  עם  וההסכם  היווני 
שאנשים כמו אדמירל גורדניז המובילים כיום את מדיניות טורקיה בנושאים הימיים ומול 
ממשיכים  והם   – הזו  השאפתנית  המדיניות  את  ליישם  מחויבים  בנאט"ו,  בריתה  בנות 

להתקדם.

במאמר אחר בעיתון ממשלתי טורקי נכתב, כי ההסכם בין טורקיה ולוב משרטט גבולות 
ימיים חדשים בים התיכון, כדי למנוע מיוון, ממצרים, מקפריסין ומישראל חתימת הסכם 

עם לוב שעלול להוציא את טורקיה מהמשחק. 

בהסכם  רואה  היא   – הראשון  יעדים:  כמה  להשיג  מנסה  טורקיה  טורקיה-לוב,  בהסכם 
צעד לקראת הגנה על זכויותיה הימיים לפי החוק הימי הבינלאומי, השני – ההסכם צריך 
להתריע מדינות אחרות בכך שהן אינן יכולות להוציא את טורקיה מפורום הגז במזרח הים 
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התיכון, ובתקווה לגרום למדינות הללו לשקול מחדש את החלטותיהן. השלישי – ההסכם 
משרטט את הגבול הטורקי הימי המערבי. 

נוספות  יאלץ מדינות  גז מקפריסין לטורקיה, ההסכם הזה  בצד השיחות על בניית צינור 
לשבת לשולחן עם טורקיה.

https://www.aa.com.tr/tr/analiz/turkiye-libya- anlasmasi-dogu-akdeniz-de-jeopolitik-
denklem-degisiyor/1661248

Topographical map of Turkey
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יוון חושבת להגביר את נוכחותה בים התיכון בשבועות הקרובים כתגובה לעליית המתח עם 
טורקיה, היא מגבירה את תמרוניה אבל נתקלת בהאשמות על הרפתקנות בבית.

עם  הגנה  הסכם  על  חתם  מיצוטקיס  קיריאקוס  הממשלה  ראש  שחלף,  החודש  במהלך 
כן הוא מתכונן לספק  וכמו  צי צרפתית  ארה"ב, שיגר ספינת מלחמה להצטרף לקבוצת 

טילי נ"מ לסעודיה. 

במתיחות האחרונה נחשף ראש הממשלה שנבחר לא מכבר )התחנך בארה"ב( להאשמות 
על הרפתקנות במזרח התיכון ההפכפך.

חוץ  מדיניות  גם משנה  ליכולותיה, אתה  את המדינה בהרפתקאות מעבר  "אתה מסבך 
שקיימת זה עשור." אמר ראש הממשלה לשעבר אלקסיס ציפרס לראש הממשלה הנוכחי 

בחודש שעבר.

מיצוטקיס שהתמנה לראש הממשלה ביולי 2019, דחה את הביקורת כקצרת רואי. "אנחנו 
מחזקים את מסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי, לא רק עם ארה"ב." הוא אמר למחוקקים 
בינואר כאשר הפרלמנט דן באישור הסכם ההגנה עם ארה"ב. עם צרפת "שיתוף הפעולה 

הצבאי שלנו לא היה מעולם טוב יותר." 

מספר ימים מוקדם יותר, ספינת מלחמה יוונית הצטרפה לנושאת מטוסים צרפתית שרל 
דה גול – שהובילה קבוצת קרב למשימה כנגד המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה.

ממשלת  אחוזים,  ב-70  הביטחון  בהוצאות  לקיצוץ  שגרם  כלכלי  משבר  של  עשור  "אחרי 
בינלאומיים  ליחסים  פרופסור  ליטסאס,  ספירידון  אמר  להישמע."  רוצה  מיצוטקיס 

באוניברסיטת מקדוניה. 

לחזור  בניסיונה  ליוון  להציע  דבר  שום  ואין  סיכון  הוא  האלה  הרגישים  בימים  "להימנע 
לפוליטיקה הבינלאומית לאחר המשבר של 2010." הוא אמר.

יחסי יוון וטורקיה – שאף פעם לא היו חמים במיוחד – שינו כיוון לרעה בחודשים האחרונים, 
על רקע נהירת מהגרים והוויכוח על משאבי אנרגיה במזרח הים התיכון.

אמר פרופסור למשפט בינלאומי פנגיוטיס טסקונס: "כעת צרפת היא בת הברית האידאלית 
בהתייחסו  התיכון."  הים  במזרח  המצב  על  מבט  אותו  חולקות  המדינות  שתי  יוון,  של 
למעורבות חברות צרפתיות בגילוי משאבי אנרגיה ליד קפריסין בת בריתה המסורתית של 

יוון.

יוון מאיימת לעקוף את טורקיה בים התיכון
מאת: ג'והן הדוליס, הלנה קוליופולו 
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טורקיה מקדמת פעילות קידוח ליד קפריסין וסימנה לעצמה אזור כלכלי למרות איומים 
בסנקציות של האיחוד האירופי.

יוון חתמה בחודש האחרון הסכם עם קפריסין וישראל על הנחת צינור גז לאירופה.

The French carrier Charles de Gaulle operates on the Mediterranean Sea

היריבות התפתחה גם עם לוב

טורקיה חתמה על הסכם שיתוף פעולה ימי וצבאי עם ממשלת טריפולי בנובמבר, כשהיא 
הלובי  השגריר  בגירוש  הגיבה  אתונה  יוון.  חשבון  על  התיכון  בים  השפעה  מרחב  תוחמת 
רבעים  שלושה  על  ושולט  במזרח  שהתבסס  הגנרל   – הפטר  חליפה  עם  קשרים  וחיפוש 

משטחה של לוב.

מדינות מזרח תיכון אחרות המחוזרות על-ידי אתונה – איחוד האמירויות, סעודיה ומצרים 
– כולן עוינות לטורקיה ותומכות בכוחות הפטר.

שאתונה  מסכים  באתונה,  בינלאומיים  ליחסים  המוסד  מנכ"ל   – פיליס  קונסטנטינוס 
"חייבת להפגין את נוכחותה בהתנגדותה לתביעות הטורקיות באזור." הוא תומך בהודעת 
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יוון מה-4 בפברואר, שבה נאמר כי יוון תשלח טילי פטריוט אמריקאיים לסעודיה כדי להגן 
על מתקני הנפט. זה עלול לערב את יוון "בעימות שבין סעודיה ואיראן." הוא אמר.

ליצור  כדי  פעל  ה-90,  שנות  בתחילת  הממשלה  ראש  היה  קונסטנטין  שאביו  מיצוטקיס, 
קשרים קרובים עם משפחתו של נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש – ספג ביקורת חריפה על היותו 

יותר מדי גמיש מול בני ברית מערביים במיוחד וושינגטון.

ראש הממשלה משך אש בחודש שעבר, לפני ביקורו בבית הלבן בוושינגטון, כאשר הוא 
כינה את יוון "בעלת הברית של ארה"ב בנאט"ו שהכי הרבה ניתן לסמוך עליה באזור הזה."

השבחת מטוסי קרב

בדחותו את ההתקפה טען מיצוטקיס: "אמינות במדיניות חוץ היא יתרון גדול... בארה"ב 
אמרתי שזה טוב להיות צפוי. כל ברית מבוססת על אמון."

מעוניינת  גם  והיא  שלה   F16-ה צי  לשדרוג  דולר  מיליארד   1.5 לשלם  הסכימה  אתונה 
.F35 ברחפנים אמריקאים ואולי גם במטוסי

הביטחונית  לתעשייה  טובה  יותר,  גדולה  אמריקאית  שנוכחות  גם  טען  היווני  ההגנה  שר 
היוונית שהמצויה בקשיים.

נאמר כי ארה"ב תשקיע יותר מ-123 מיליון אירו בתשתית בסיס אווירי בלריסה וקרוב ל-6 
מיליון אירו במרטי, חלק מבסיס אמריקאי בסאודה שבכרתים.

https://www.asiatimes.com/2020/02/article/greece-aims-to-outflank-turkey-in-
mediterranean/
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פריחת הקשרים בין מצרים ורוסיה

ממשיכים  ומצרים  רוסיה  בין  הקשרים 
ראשי  בין  תחומים:  בשלושה  בפריחתם 
ובתיאומי  צבאי  פעולה  בשיתוף  המדינות, 
באתרי  תומכים  הרוסים  במדיה.  מסרים 
גוברת  השפעה  בעלי  בערבית  מדיה 
ומקושרים   )RT-ו וספוטניק   RT( במצרים 
להעברת  אל-אהראם  אתר  עם  בהסכם 

תכנים, RT בערבית הוא אחד מערוצי החדשות הנצפים ביותר במצרים.

וכנס כלכלי בסוצ'י,  באוקטובר האחרון אירחו ראשי שני המדינות, מפגש רוסי-אפריקאי 
שבו רוסיה הציעה לתווך בין מצרים ואתיופיה במשבר הנילוס. 

המדינות הסכימו לערוך שתי פגישות פסגה השנה, אחת בקהיר ואחת במוסקבה – ביקור 
רוסית  צבאית  משלחת  ביקרה  נובמבר  במחצית  השנה.  במהלך  מתוכנן  במצרים  פוטין 
בקהיר ב"מפגש השישי לשיתוף פעולה ביטחוני". הפגישה נערכה כמה ימים לאחר סיומו 

של תרגיל הגנה אווירית שנוהל על-ידי מצרים ונקרא "חץ לידידות 1". 

 SU ההוצאות של מצרים על רכש צבאי מרוסיה גדלות, כולל דיונים לרכישת מטוסי 35 
בהזכירה  המצרית,  במדיה  נדחתה  העסקה  על  ביקורת  ב-2020.   להתממש  שעשויה 
לחימה  אמצעי  לרכוש  מהיכן  שבוחרת  ריבונית  מדינה  היא  שמצרים  המצריים  לאזרחים 

מסיבות אסטרטגיות. 

אלוף יחיא אל באדוואני – חבר הפרלמנט – רואיין בטלוויזיה והסביר: "כל המצרים תומכים 
במנהיגים הפוליטיים בגישתם לגיוון מקורות רכש אמצעי לחימה." מדיניות גיוון המקורית 

הנוכחית במצרים משתלבת באינטרס הרוסי. 

בפני ממשלת מצרים ניצבים הרבה אתגרים השנה. דור צעיר נכנס לשוק העבודה, ועליית 
מי הים גורמת להצפות בחלקים של דלתת הנילוס. 

במרחב הבינלאומי, המאבק על מאגרי הגז בים התיכון והמשא ומתן על מי הנילוס, הפכו 
את טורקיה ואתיופיה ליריבים למצרים. כל עוד רוסיה תמשיך להציג את עצמה כתומכת 

במצרים בנושאים הללו, ניתן לצפות שקשרי מצרים-רוסיה יתחזקו גם בעתיד.

https://www.elfagr.com/3791024
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הצי האמריקאי אינו מוכן להילחם באיראן
מאת: מיכאל מורן 

ירי הטילים האיראנים על מתקני הנפט הסעודיים ב-14  מתגובת ממשל טראמפ לאחר 
בספטמבר – דבר אחד ברור – יכולת ארה"ב להפגין כוח במפרץ הפרסי באמצעות קבוצת 

נושאת מטוסים, אינה מה שנראה שהיא או מה שהיא עשויה הייתה להיות.

לפני זמן לא רב, כמודל מודרני של דיפלומטיית ספינות התותחים בעבר – הצבת נושאת 
מטוסים או סיירת נושאת טילי שיוט באזור, יכלה ליצור השפעה מכרעת על אירועים. 

ב-1981 פעילות של נושאת מטוסים והפלת שני מטוסי קרב לוביים, עצרה ניסיון של קדאפי 
להשתלט על אזור במפרץ סידרה. 

הצבת נושאת מטוסים מול חופי לבנון בשנה שלאחר מכן, גרמה ללחץ להפסקת אש בין 
מבירות  אש"ף  אנשי  את  לפנות  כדי  דיה  התארכה  היא  וישראל,  הלבנוניות  המיליציות 

וגרמה להסרה של לפחות גורם אחד מגורמי הכאוס בלבנון. 

טיוואן  ליד  סיני  פרובוקטיבי  מלחמה  למשחק  הגיב  קלינטון,  ביל  ארה"ב,  נשיא  ב-1996 
במשלוח שתי נושאות מטוסים למיצר טיוואן והוביל את בייג'ין לסגת בבושה – מה שמוצג 

כיום כסיבה לבניין הצי הסיני כיום.

אבל, כיום, פריסה כזו אינה גורמת לאותן תגובות אצל יריב אפשרי. השינוי, בחלקו, נובע 
מסגירת הפער הטכנולוגי שצי ארה"ב נהנה ממנו מול כל יריב בעשורים האחרונים. 

באזורים  מבצעים  הופך  וטורפדות,  מוקשים  טכנולוגיות  ופיתוח  חדישות  דיזל  צוללות 
המטוסים  נושאות  בעבר.  מאשר  בהרבה  מסוכנת  לפעולה  מתח,  לאזורי  הקרובים 

האמריקאיות אינן חסינות מאיום כאשר הן נכנסות לטווח יעיל של כוחות אויב.

יותר, היא הפריסה של מערכי מניעת חדירה רוסית או סינית – כמו הטיל כנגד  ורצינית 
מ-1,600  למעלה  של  טווח  יש  לטיל  סין.  על-ידי  האחרון  בעשור  שפותח   )DF21( ספינות 

ק"מ, הרבה מעבר לטווח של כל מטוס קרב על סיפון נושאת מטוסים אמריקאית כיום. 

כיום, שיט של קבוצת נושאות מטוסים דרך מיצרי טיוואן כהפגנת כוח לתמיכה בהפגנות 
בהונג-קונג למשל, עלול להסתכן בקטסטרופה.

נגד  טיל  מייצרת  היא  אבל  הסיני.   DF12-ל בתחכומו  הדומה  דבר  שום  עדיין  אין  לאיראן 
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ספינות בשם "נור" )שחזור הנדסי של טיל סיני ישן יותר(, בעל טווח יעיל של יותר מ-160 
נורו  "נור"  טילי  כאשר  זאת  גילתה  "מאסון",  בשם  אמריקאית  משחתת  ב-2016,  ק"מ. 

על-ידי הח'וטים בתימן. 

השילוב של טילים אלה וספינות הפטרול המהירות והזולות של איראן היה מספיק דיו כדי 
להוציא את נושאת המטוסים "לינקולן" מהמפרץ הפרסי כאשר עלה המתח בין ארה"ב 

ואיראן בקיץ.

זה רגע חשוב לאסטרטגים צבאיים. גם כלפי איום הנחשב ממדרגה שנייה לארה"ב כמו 
איראן מאחר שהאופציות של וושינגטון מאוד מוגבלות. כתוצאה מכך ממשלו של טראמפ 

מתלבט מה לעשות באיראן.

האופציות של הנשיא טראמפ מצטמצמות כנראה לספינות שטח ולצוללות, היכולות לשגר 
טילי שיוט ארוכי טווח, למטוסים הממריאים מבסיסים במדינות המזרח התיכון שלא ניתן 
לסמוך עליהן, או למפציצים אסטרטגיים כמו B52 ו-B2 החונים במרחק חצי עולם מהיעד. 

האמריקאי  בארסנל  העיקרי  הכוח  היה  השנייה  העולה  מלחמת  שמאז  אווירי-ימי  כוח 
במקרים כאלה הוא כמעט לא רלוונטי.

קציני צי הזהירו במשך שנים שהיום הזה יגיע. כמו טייסי הצי בשנות ה-20 וה-30 שניבאו 
את קיצן של ספינות התותחים כנשק העיקרי של הצי, כך קצינים כיום, מצביעים על כך 

שחלק מהצי האהוב והיקר עבר זמנו. למרות זאת יש גם קולות מתעקשים.

סגן ג'ף ונדננגל – קצין צוללות, כתב מאמר פרובוקטיבי בירחון הצי האמריקאי פרוסידינגס 
לפני שנתיים. "בצי כיום, נושאת המטוסים הפכה ל"גדולה מכדי לטבוע. הצי נותר עיוור 
מפני  להרתעה  או  פגיעה  הרס,  ליכולות  החשופות  שלו  המטוסים  שנושאות  למציאות 

השלמת משימותיהן עלולות להיות מובסות בקרב."

)90 מטוסים( נשארו  וכוח האוויר שלה  עיוור כל-כך. אחרי הכל ה"לינקולן"  אולי הצי לא 
במרחק 320 ק"מ מחופי עומאן מאז מאי, למרות שלמטוסי FA18 יש טווח מרבי של 800 

ק"מ. 

במקרה הטוב, זה מאפשר למטוסי התקיפה יכולת מוגבלת להגיע לחופי איראן ובחזרה, 
וזה עדיין רחוק מאות ק"מ מבסיסי הצי האיראני וממטרות אפשריות במפרץ הפרסי.

לפריסת  מענה  למצוא  התאמץ  הוא  עשורים  כמה  במהלך  מהבעיה.  מתעלם  אינו  הצי 
המערכות למניעת חדירה.

למשל, ב-1980 הצי החל לפתח עם מקדונל דגלאס וג'נרל דיינמיקס מטוס עבור נושאת 
מטוסים ה-A12 אוונגר 2. 
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הצי  מארסנל  שנעלם  וייטנאם,  מימי  )אינטרודר(   A6-ה מטוס  את  להחליף  יועד   A12-ה
בעשור האחרון. 

ה-A12 הוא בעל טווח של 1,044 ק"מ ויש לו קצת מתכונות חמקנות. אלא שבעת התכנון 
נערמו הנחיות לשינויים והוא עלה למשקל של 30 טון – פיל לבן. אם מזכיר ההגנה דיק 
צ'ייני לא היה מבטל אותו ב-1991, הוא היה מכלה את כל תקציב רכש המטוסים של הצי 

בתחילת שנות ה-90.

.A12-כאשר הסתיימה המלחמה הקרה התובנה הייתה שאין יותר צורך ב

ניסיון נוסף היה בשנות ה-2000. הצי שלאחר המלחמה הקרה חדל מלהתמקד במטוסי 
תקיפה ארוכי טווח, מצא את עצמו פועל במים שאינם מתאימים לנושאות מטוסים גדולות: 

ליד סומליה, מזרח טימור וכמובן המפרץ הפרסי. ספינות המלחמה הופיעו במי חופים. 

וביעילות לקורבטות שעזרו לצי הבריטי במלחמת  הרעיון היה ליצור משהו דומה במחיר 
באוקיינוס  השיט  נתיבי  את  לשמור  הגרמניות  הצוללות  כנגד  בלחימה  השנייה,  העולם 

האטלנטי פתוחים. 

בתמונה:
 נושאת המטוסים לינקולן משגרת טיל ספארו בתרגיל שנערך ב-13 באוגוסט 2007
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חלפו 16 שנות פיתוח עד שהשנה )2019( אחת מהספינות האלה, שכונתה על-ידי הביקורת 
"ספינה קטנה ומחורבנת", עברה את מבחני הצי. בביקורת של הפנטגון ב-2017 צוין ששום 

דבר בתכנון הנוכחי לא "ישרוד בקרב בעצימות גבוהה".

יארכו שנים לפני שארה"ב תחדש את היכולות הקודמות של הצי שלה, שנים שבמהלכן 
ניתן להניח כי סין, רוסיה ואחרות ירחיבו את יכולות מניעת החדירה שלהן. גם אם לנושאת 
מטוסים סינית יש סיכוי קטן בלבד לשרוד בלחימה עם מקבילה אמריקאית בים הפתוח, 
הבעיה אינה הצגת עוצמה עולמית, הבעיה מצויה ביכולת של סין לשמור את ארה"ב מחוץ 

לים סין הדרומי ומים אחרים שבייג'ין מחשיבה כמים שלה.

 1,500 של  טווח  )בעל  לשרות  להיכנס  העומד   ,)2 )לייטנינג   F35C שהמטוס  המקווים  יש 
לנושאות  יסייעו  ק"מ(   870 של  מוגדל  טווח  בעל  הורנט  )סופר   FA18-ה ושדרוג  ק"מ( 
המטוסים. אבל, גם שני אלה מופיעים באיחור של שנים, ועדיין הם קצרים מהטווח הרצוי. 
פריסת מטוסי תדלוק על נושאות מטוסים – שאינם קיימים כיום וגם לא מוזמנים – רחוקה 

באותה מידה.

המטוסים  נושאות   11 מתוך  אחת  רק  ותכנון,  תקציב  מחדלי  בגלל  עלבון  מתווסף  לכך 
הנוכחיות או המצויות בבנייה – ה"לינקולן" – יכולה להפעיל את ה-F35 – ליטניניג 2. הצי 
מצפה שב-2020 נושאת מטוסים אחרת תתחיל להפעיל את מטוסי החמקן ארוכי הטווח. 
להתקרב  יכולות  לא  פשוט  הן  מטוסים,  נושאות  המערבים  מאירועים  להיזהר  יש  אז  עד 

בבטחה.

https://foreignpolicy.com/2019/09/30/the-u-s-navy-isnt-ready-to-take-on-iran/
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מה הביא כוחות איראנים לחזית אידליב
מאת: המידרזה עזיז 

אסאד  לממשל  הביא  אידליב  של  הצפון-מזרחי  בחלקה  הסורי  הצבא  של  המבצע 
מספר הישגים אסטרטגיים. ב-28 בינואר, סורים כבשו מחדש את מארת אל נומאן, עיר 
אסטרטגית מדרום לאידליב. ההישג נראה כצעד חשוב להשגת שליטה מלאה על כביש 

M5 המחבר בין דמשק וחלב. 

הנוכחית  ההתקדמות  באידליב,  הסורי  הצבא  של  הקודם  הלחימה  בסיבוב  שהיה  כפי 
של  פעילה  נוכחות  היה  הפעם  החידוש  אבל  הרוסי.  האווירי  הסיוע  בגלל  התאפשרה 

איראנים ושל כוחות הנתמכים על-ידי האיראנים בשדה הקרב.

עיתון בריטי - הדיילי טלגרף, דיווח ב-26 בינואר, על הדלפת תקשורת רדיו מכוח אפגאני 
נתמך איראן הנקרא דיביזיית פתמיון, המתאר את מעורבותם בקרב המתחולל באידליב. 

העיתון העריך את מספר לוחמי הפתמיון בין 400 ל-800. 

מוקדם יותר בינואר, היו דיווחי תקשורת המצטטים את המודיעין הטורקי, שמספר קבוצות 
הנתמכות על-ידי איראן בסוריה פרסו כוחות בחזיתות אידליב וחלב. 

הרוסיים,  הכוחות  "שילוב  על  ביקורת  מתח  פומפיאו  מייק  המדינה  מזכיר  בינואר,  ב-27 
איראנים, חיזבאללה ומשטר אסאד." בהתקפה משולבת על אידליב ומערב חלב.

למרות הלחץ הצבאי והתמיכה הפוליטית במשטר אסאד, הרפובליקה האסלאמית נמנעה 
מלהתערב בסיבובים הקודמים של מבצעי הצבא הסורי בצפון מערב המדינה. החלטת 
טהרן לסייע לממשל אסאד במבצע הצבאי הנוכחי באידליב יכולה להיחשב כהתפתחות 

חשובה.

אחרי  המצב  שינוי  את  לשקול  נוכל  האיראני,  הכיוון  שינוי  לאחר  בסיבות  לדון  ננסה  אם 
ה-3 בינואר – חיסולו של קאסם סולימני על-ידי ארה"ב. סילוק סולימני, שעומד מאחורי 
האסטרטגיה האירנית באזור, יצר ספקולציות שאיראן תתחיל לאבד מהשפעתה בסוריה. 
אפשרות כזו גורמת לדאגה גם לאסאד, שבמהירות החליט לשגר את ראש המודיעין שלו 

עלי ממלוק, לטהרן, לשיחות עם פקידים איראניים על "תיאומים לשלבים הבאים".

ליריב  מסר  להעביר  כניסיון  הן  להיראות  יכולה  באידליב  הנוכחית  האיראנית  המעורבות 
אסאד שכוחו והשפעתו בסוריה נותרו ללא פגע, והן להבטיח לאסאד שהוא יכול לסמוך על 

תמיכת טהרן כאשר יעלה הצורך. 

מאמץ התמיכה הוכח גם כאשר סוכנות הידיעות פארס – שלוחה של משמרות המהפיכה 
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בינואר, דו"ח המתאר את תפקיד משמרות המהפיכה במניעת קריסת  – פרסמה ב-26 
שסוכנות  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  בסוריה.  ההתקוממות  מתחילת  אסאד  של  משטרו 
ידיעות איראנית רשמית, כתבה על תפקיד משמרות המהפיכה בסוריה לפני הופעתה של 

המדינה האסלאמית ב-2013.

גורם נוסף התומך בשינוי בזווית המבט האיראנית באידליב עשוי להיות שינוי הקדימויות 
איראן,  עם  הגרעין  מהסכם  ארה"ב  של  נסיגתה  מאז  לפחות  ובאזור.  בסוריה  הטורקיות 
צבאיים  במבצעים  ישירות  מעורבת  להיות  טהרן  להיסוסי  העיקרית  הסיבה   ,2018 במאי 
סוריים בצפון מערב סוריה, הייתה דאגתה להפסיד את אנקרה כשותפה בהתמודדות עם 
ותמכה  באידליב  הסורית  הצבאית  למערכה  התנגדה  טורקיה  האמריקאיות.  הסנקציות 

במרבית קבוצות המורדים שהיו באזור.

המאמץ  את  מסיטה  טורקיה  שלה,  האזורית  שבמדיניות  הסימנים  מתרבים  לאחרונה 
העיקרי מסוריה ללוב, בשיגור מאות מורדים נתמכי טורקיה למדינה הצפון אפריקאית כדי 
לעזור לממשלה הלאומית, הנאבקת כנגד המורדים המונהגים על-ידי גנרל חליפה היפטר. 

בינתיים – ובפעם הראשונה מאז 2011 – האקאן פידאן ראש ארגון המודיעין הטורקי נפגש 
עם מקבילו הסורי עלי ממלוק במוסקבה, ב-13 בינואר. הפגישה נראתה כנקודת התחלת 
שינוי במדיניות טורקיה כלפי סוריה. אבל, הקרבות האחרונים בין כוחות סוריים וטורקיים 
וטורקיה  שסוריה  סימן  הם  לפחות,  טורקיים  חיילים   6 של  במותם  שהסתיימו  באידליב, 
רחוקות עדיין מכל שינוי כיוון. אבל, מדיניות איראן שהשתנתה באידליב עשויה להוות בסיס 

לשיקוליה של טורקיה שאינה רוצה או שאינה יכולה להחזיק בנוכחות פעילה באזור. 

התגברות הלחץ האמריקאי והישראלי על איראן בסוריה, עשוי להיות גורם נוסף המשפיע 
היה  העיקרי  האיראני  הגיאוגרפי  העניין  האחרונות  בשנים  באידליב.  האיראני  הכיוון  על 
התקיפות  הגברת  עם  מזרח.  בדרום  א-זור  לדיר  מערב  בדרום  מ-דרעא  סוריה,  בדרום 
הישראליות כנגד אינטרסים איראנים באזורים האלה ועם עליית המתח בין טהרן וושינגטון 

באזור, לאחר חיסול סולימני.

פקידים איראניים עשויים לשנות את ההערכה האסטרטגית לגבי מוקדי העניין של איראן, 
איראן עשויה להחליט לפרוס לפחות חלק מהכוחות שלה באזורים אחרים כולל אידליב. 

מכשולים  עוד  ביצירת  בסוריה,  הקרקע  על  השפעה  ביותר  לזכות  גם  עשויה  איראן 
לאמריקאים ולישראלים הרוצים לעקור את נוכחות איראן בסוריה. 

מעורבות איראן באידליב נראית כאילו יש לה קשר עם התוכנית האיראנית האזורית לאחר 
חיסול סולימני, בניסיון לדחוק את כוחות ארה"ב מהאזור. 
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הכוחות  על  שליטה  ועיקרו  לפרת  ממזרח  הוא  בסוריה  האמריקאים  הכוחות  ריכוז 
מהירה  הצלחה  יהיו  באידליב  אסאד  ממשל  שמבצעי  רוצה  טהרן  הסורים.  הדמוקרטיים 
ככל האפשר כדי שהצעד הבא, לממש את הבטחת אסאד "לשחרר כל סנטימטר מאדמת 

סוריה", יוכל להתחיל ממזרח לפרת. 

בהתייחסו לנושא הזה, עלי אקבר וולבטי, יועץ בכיר לשליט האיראני העליון עלי חמינאי, 
אמר במסיבת עיתונאים ב-30 בינואר, "ממשלת סוריה ובנות בריתה בין המורדים יעברו 

מאידליב למזרח הפרת לגרש את האמריקאים."

כל הנקודות האלה משמעותם שאיראן נפרסת יותר באזור, עם מודל יותר תוקפני בסוריה 
ובאזור במהירות. כך, מעורבות איראן  כדי להתאים את עצמה למצב המשתנה בסוריה 

באידליב מסמנת נקודת מוצא חשובה באסטרטגיה במשבר הסורי.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/02/iran-battlefield-idlib-syria-
soleimani.html#ixzz6Df5M1nxY
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המטה הכללי הרוסי מחזק את מעמדו
איזבסטיה - 26 בנובמבר 2019

על-פי העיתון הרוסי איזבסטיה, הוכנה על-ידי המטה הכללי טיוטת עדכון לצו הנשיאותי 
המקנה למטה הכללי תפקיד מרכזי ומפקח – לפיתוח, לשילוב ולתיאום של תפיסת ותורת 

הביטחון של כלל ביטחון המדינה. 

בתוך הרשימה הרחבה של מוסדות שיפעלו עם המטה הכללי כלולים: המשרד לביטחון 
משטרתיות  "סוכנויות  וגם  הביטחוניות  התעשיות  החירום,  משרד  ההגנה,  משרד  פנים, 

ורשויות בכל הרמות".

למעשה, פוטין ממסגר את כל סוכנויות הביטחון כ-"הארגון הצבאי". זה מצב פתיחה חדש 
למאפיינים הקודמים.

נזילים  הם  מודרניים  "סכסוכים  כי,  הן  הלאומית  ברמה  לשילוב  הסיבות  המאמר  על-פי 
באופיים ומלווים בשימוש פעיל באמצעים צבאיים ושאינם צבאיים." המטה הכללי מעריך 

כי ארגונים שאינם צבאיים מהווים כ-80 אחוזים מסכסוכים מודרניים. 

המדיניות הרשמית של הצבא מגדירה שרוסיה תנקוט בצעדים צבאיים "לביטחון אינטרסים 
חיוניים" של רוסים כפרטים, כחברה וכמדינה. 

 – כמו  אחרות  שדרכים  לאחר  "רק  באמצעים  לנקוט  הצבא  את  מנחה  המדיניות  בעוד 
מוצו."  ודומיהם  כלכליות, פעולות בתחום המידע  חוקיות,  דיפלומטיה, פעולות  מדיניות, 
זה אינו מוציא מכלל אפשרות גם צרוף הצבא כתמיכה או פיתוח יכולות לפעול בתחומים 

האלה.

זה אינו חדש 

הולדת היוזמה הנשיאותית מתחילה ב-2013, על-פי איזבסטיה התהליך החל "כהתנגדות 
המטה  ההיא,  התקופה  במהלך  הכללי."  למטה  כפופים  להיות  רצון  כחוסר  הבירוקרטים 
לחימה  תורת  פיתוח  על  מתכתש  בעודו  ומערכתיים  אסטרטגיים  באירועים  עסק  הכללי 

ורפורמות בבניין הכוח. 

מזויין.  סכסוך  פריצת  לפני  לפעולות  דוקטרינה  בייצוב  "פינה"  עוקפים  הם  הזו  בתפיסה 
סמכויות  מקנים  אינם  המוצעים...  "התיקונים  כי  היא  הכללי  המטה  ראיית  הדיווח,  לפי 
נוספות או משימות כלשהן למטה הכללי. הם מגדירים תפקידים נפרדים של המטה הכללי 

במסגרת סמכויותיו הנוכחיות, שהוגדרו על-ידי משרד ההגנה."
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ההצהרה מציגה גישור על פערים בין תפיסות הצבא והמוסדות שאינם צבאיים וארגונם 
כמאמץ לאומי מתואם. 

שבעזרת  הרוסית,  האסטרטגית  התרבות  כשומר  הכללי  המטה  של  מצבו  את  מחזק  זה 
הארגון שלו מכוון תכנון פרטני המכוון לתורת הלחימה. 

יביא לשינוי במטה הכללי שייהפך  כפי שמצוין במאמר, משקיפים רוסיים מאמינים שזה 
"לגוף בין-ארגוני חשוב". 

מההצהרה  כתוצאה  ביטחוני,  ויצוא  גיוס  כמו  בנושאים  יותר  רבה  יעילות  תהיה  לדוגמה 
כמו  מרכזי  ושליטה  פיקוד  המחזקות  ליוזמות  הקשורה  בעמדה  הוצב  הכללי  המטה  כי 
מרכז השליטה הלאומי, או שדרוג המשמר הלאומי ורשתות תקשורת סוברניות, כפעולות 

כלל-ממשלתיות יותר משולבות, בתחומי הביטחון באמצעות המטה הכללי. 

"בשנים האחרונות גופי הממשלה היו מעורבים בפיתוח רעיון המתייחס למרחב הביטחון 
הלאומי. המטה הכללי צריך להיות גוף הפיקוח במרחב הזה, אשר מרכז, משלב ומתאם 
יצטרכו  והאזוריות  הפדרליות  הרשויות  המוצעים,  לשינויים  בהתאם  המסמכים...  כל  את 

לתאם את כל התוכניות הנוגעות לנושאי ביטחון עם המטה הכללי."

https://iz.ru/930009/aleksei-ramm-aleksei-kozachenko-roman- kretcul/v-tcentre-
oborony-genshtab-naznachaiut-starshim-sredi-siloviko



     

              ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                     גיליון מס' 87

     

21             ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                     גיליון מס' 87

הקרע בין מוסקבה ומינסק הגיע לנקודה קריטית
מאת: פאבל פלגנהאוזר

באופן רשמי בלרוס היא בעלת הברית הקרובה ביותר לרוסיה. בנוסף לחברות משותפת 
ורוסיה  בלרוס  אסיה,  אירו  של  הכלכלי  ובארגון   CSTO לביטחון  המשותף  האזורי  בארגון 
יחדיו יצרו ברית מדינית – ארגון קונפדרציה רפויה שמוכוון להיות מוסב לפדרציה עם ראש 
ההסכם  ומטבע.  אזרחות  צבא,  חוקה,  המנון,  מדים,  דגל,  נבחרים,  בית  משותף  מדינה 
התיישב  שפוטין  לפני  ימים   ,1999 בדצמבר  נחתם  הרוסית-בלרוסית  הברית  ליצירת 
בקרמלין. זה אושר מחדש במוסקבה ובמינסק, וכתוצאה, הגבול בין רוסיה ובלרוס נפתח 
ואנשים. אבל שום שילוב אמיתי לקראת פדרציה מלאה לא  למעבר חופשי של סחורות 

התרחש. 

לעיתים  באדיקות,  עצמאותה  על  שמרה  לוקשנקו  אלכסנדר  של  נשיאותו  תחת  בלרוס, 
מסכימה לתוכניות שילוב מרחיקות לכת הבאות ממוסקבה, אבל גוררת רגליים ולמעשה 
לא עושה דבר כדי לקדם אותן. מינסק אינה מכירה בצפון-אוסטיה ובאבחזיה – המדינות 
שפרשו מגיאורגיה בעזרת רוסיה שהכירה רשמית בעצמאותן במהלך המלחמה באוגוסט 

.2008

לוקשנקו גם סירב להכיר בסיפוח הרוסי את קרים ב-2014. הוא גרם להצגת השליט הבלרוסי 
הוותיק כלא נאמן וכבן ברית שלא ניתן לסמוך עליו, והתחושות כנגדו גברו במוסקבה ובסוף 

ינואר 2020, הגיעו היחסים לנקודת שבר, הפכו להיות משבר פוליטי-כלכלי מלא.

בלרוס מייצאת מוצרים מזוקקים ומוצרי נפט במיליארדי דולרים למדינות האיחוד האירופי 
ממיסים  חופשיים  רוסי  נפט  משלוחי  ומנצלים  הרוסים,  על-ידי  שנבנו  הזיקוק  ממתקני 

לשימוש פנימי לכאורה. 

מאחר שבלרוס מפיקה בעצמה מעט נפט וגז טבעי, תמיד יש לה די לשימוש פנימי וליצוא. 
אבל ב-2018, מוסקבה אישרה "תמרון מס" המבטל את הנחות המס מנפט ומוצריו והטילה 
מיסים ישירים על מוצרים רוסיים לשימוש מקומי. המס החדש תוכנן להגדיל את הכנסות 
המדינה ולסגור את הפער בין מחירי השוק המקומי והמחירים בשוק העולמי. באותו זמן 

בתי הזיקוק הרוסיים קבלו סובסידיות כדי למנוע עליית מחירי הבנזין.

על-פי ראש ממשלת בלרוס סרגיי רומאס, מדינתו הפסידה רווחים בסך 130 מיליון במהלך 
סובסידיה  להם  )שאין  בלרוס  של  הזיקוק  בתי  שנה,  באותה  הזה;  מהמס  כתוצאה   9102

ממשלתית דומה( הפסידו קרוב ל-200 מיליון.
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גז הטבעי  ובלרוס הסכימה למחיר  מחיר הנפט הרוסי לבלרוס לשנת 0202 טרם נקבע, 
לחודשיים בלבד.

עליהן  הרוסיות  מההזמנות  אחוז   25 רק  קיבלו  הבלרוסים  הזיקוק  בתי   ,2020 בינואר 
הוסכם. על-פי לוקשנקו ספקי הנפט הרוסיים דורשים "מחירים גבוהים יותר ממחירי השוק 
העולמי". בשנה שעברה, ביקשה בלרוס מרוסיה פיצוי על אובדן הכנסות כתוצאה מהמס 
מפת  ותפותח  יחודש  מ-1999  הפדרציה  שהסכם  בדרישה  ענתה  מוסקבה  אבל  החדש, 
דרכים לשילוב שתאושר ותיושם. הרבה שיחות בין ממשלתיות היו בנושאים האלה ב-2019 
ללא כל תוצאה. לוקשנקו סירב לאחד את מדינתו עם חבר העמים הרוסי והוא מאשים את 

מוסקבה בהפעלת לחץ כלכלי, "אני לא רוצה להיות הנשיא האחרון של בלרוס."

פסגה משותפת עם פוטין בסוצ'י מתוכננת ל-7 בפברואר, לוקשנקו הכריז כי הפגישה הזו 
היא רגע האמת שתכריע לעשות או לחדול בקשר הרוסי-בלרוסי. רוסיה הגבירה את הלחץ 

הכלכלי על בלרוס.

בינתיים, התקשורת הרוסית תוקפת את לוקשנקו, מאשימה את בלרוס בפרזיטיות ובניצול 
כי  הודיע  בתורו  לוקשנקו,  בחזרה.  לרוסיה  גומלת  ושאינה  הרוסי  הטוב  הרצון  של  לרעה 
בלרוס עשויה להרחיב את מעגל ספקי הנפט שלה ממקורות כמו קזחסטאן, נורבגיה או 
דרך  נפט  להעביר  כדי  משלמת  שרוסיה  המחיר  את  להעלות  איימה  גם  מינסק  ארה"ב. 
בלרוס לאירופה או להשתמש באותו צינור נפט במהופך – לייבא נפט מהמערב ולמעשה 

לחסום את היצוא הרוסי.

ואפשר   ,2020 בפברואר  ב-1  למינסק  הגיע  פומפיאו,  האמריקאי  החוץ  שר  לבסוף, 
ללוקשנקו להציג את התנגדותו לפוטין בתמיכה בינלאומית.

קזחסטאן  בלרוס,  אוקראינה,  בבירות  ביקר  פומפיאו  בפברואר,  ה-4  ועד  בינואר  מ-31 
ואוזבקיסטאן – סיור שהפעיל את פעמוני האזעקה במוסקבה. העיתונות הרוסית תיארה 
את פומפיאו כסכסכן המסייר בחצר האסטרטגית האחורית של רוסיה, בניסיון להסב את 
בנות בריתה הקרובות של רוסיה כנגדה, כפי שהמערב כבר עשה באוקראינה. הסיור של 

פומפיאו במדינות מרכז אסיה תואר כניסיון אמריקאי לחצוץ בין סין לרוסיה.

עם  הדיפלומטיים  והקשרים  מ-2005  אמריקאיות  סנקציות  תחת  מצוי  לוקשנקו  הנשיא 
ארה"ב הורדו ברמה ב-2008. כעת, במינסק שתי הממשלות החליטו לחדש את הקשרים, 
ולשקול החלפת שגרירים. בנוסף, פומפיאו הבטיח שארה"ב תוכל לספק לבלרוס את הנפט 
שהיא צריכה והמחיר יהיה סביר. כמובן, לוקשנקו אישית נותר תחת סנקציות אמריקאיות 
מה שנותן למוסקבה תקווה שהקשר האמריקאי-בלרוסי הוא רק חלק ממשחק כדי ללחוץ 
על רוסיה. הקרמלין מאמין שאף צד משני אלה אינו רציני ושלוקשנקו לעולם לא יעזוב את 
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החיבוק הרוסי. כדי להרגיע את הרוחות שר ההגנה של בלרוס הכחיש בפומבי שיש שיחות 
עם נאט"ו על שיתוף פעולה באימוני כוח שלום בבלרוס.

בוועידה בסוצ'י פוטין ולוקשנקו יסכימו שוב על כמה נוסחאות פשרה כדי לפתור את המשבר 
הנוכחי על משלוחי הנפט והגז; אבל המתח הכללי קשה לפתרון. על-פי סקר ירחון, מספר 
הבלרוסים התומכים בברית עם רוסיה ירד מ-55 אחוזים ל-40 אחוזים, בעוד שהתמיכה 
תמשיך  מוסקבה  אם  אחוזים.  ל-32  אחוזים  מ-22  עלתה  האירופי  לאיחוד  בהצטרפות 
 70 אחרון  סקר  שלפי  היכן  אוקראינה  אחר  לעקוב  עשויה  בלרוס  הכבדה,  היד  בבריונות 
אחוזים רואים ברוסיה מדינה עוינת. רשויות רוסיות אישרו שיש בעיה גוברת של התנגדות 
לרוסיה בין החברות הקרובות שלה מהעבר אבל אף אחד אינו יודע מה לעשות בעניין חוץ 

מלהגביר את הרגשות האנטי-מערביים ולהגביר לחץ כלכלי על השכנים הכי חשופים. 

https://jamestown.org/analyst/pavel-felgenhauer
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חזרה למשפטי הראווה של סטלין
מאת: אנדריי קולסניקוב

ביום שני, בית משפט במרכז רוסיה כלא ל-18 שנים חברים בקבוצת הפעילים כנגד פשיזם 
"סט" )רשת ברוסית( באשמת טרור. 7 הצעירים נאסרו בעיר פנזה ב-2017. באותו זמן, 
החוקרים האשימו אותם בתכנון התקפות במהלך הבחירות לנשיאות ב-2018 ובאליפות 
העולם בכדורגל. אבל, שומרי זכויות אדם הרימו קול זעקה וטענו כי ההאשמות בטרור היו 

מפוברקות. הנאשמים עצמם אמרו שהם עונו קשות במהלך התהליך.

אנחנו צריכים להיות מאוד ברורים כאן. 18 שנות מאסר לצעיר בן 27 שלא ירה, פגע או הרג 
מישהו, לא גנב מיליונים – בשונה ממרבית הנציגים בכמה אליטות – הוא פשוט סטליניסטי.

הרושם הזה תלוי ברשויות עצמן, שפסקו עונשי מאסר כמו מוכרי בלונים. במקרה הזה, 
שופטי הטרויקה בבית המשפט הצבאי במחוז וולגה, קצבו לנאשמים עונשי מאסר של 6, 
9, 10, 14, 16 ו-18 שנים. סגנון של טרויקה של נ.ק.וו.ד. בית משפט צבאי, זה התרחיש של 

.1937

עונשי  ברז'נייב  בתקופת  ואפילו  כרושצ'וב  שבימי  בגלל  סטליניסטי?  משפט  זה  מדוע 
המאסר היו קצרים בהרבה. למשל ב-1963, גזר דין של בית המשפט העליון בבלרוס גזר 
על שלושה "טרוריסטים" שלכאורה הקימו ארגון "במטרה לייסד רפובליקה דמוקרטית-

בורגנית בברה"מ תוך שימוש בטרור". זה היה מקרה שונה מ"סט". הנערים ב-1963, פעלו 
במטרה לזעזע את יסודות החוקה במטרה לשנות את הכוחות במדינה. 

בתקופת כרושצ'וב גזר דין על "פשעים" כאלה הוגבל ל-8 עד 10 שנים בכלא. רגשות אנטי 
כיום  שנגזרים  מכפי  כלא  שנות  בפחות  קרובות  לעיתים  נענשים  היו  ותעמולה  סובייטים 

ל"פגיעות במורל", בעת שזרקו בקבוקי פלסטיק על שוטרים.

יותר  חשו  וברז'נייב  כרושצ'וב  בתקופת  סובייטיים  שמנהיגים  היא  המשמעות  האם 
בטוחים מהרשויות כיום? קשיחות גזר הדין על זריקת בקבוקי פלסטיק ועל ארגון אימוני 
שדה כפי שעשתה קבוצת "סט", מכוונת להציג את נכונות המדינה להגן על עצמה מכל 

הצגה של חוסר שביעות רצון ודחייה גם כאשר פעילות כזו מוצגת באופן ברור.

שליטת המשרד לביטחון פנים

זה מגיע להצגת השליטה על-ידי המשרד לביטחון פנים )FSB(, על פעילויות מסוג זה יחד 
ובגידה. נראה שמפקדת לוביאנקה משגרת אותות האומרים "אנחנו  עם פעילויות ריגול 
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הסדר החוקתי". והם מוכנים להגן על עצמם ועל ידידיהם היקרים להם בכל דרך.

חוסר הפרופורציה בגזר הדין שנפסק על-ידי השופטים, הפגיעה בתהליכים והטענות על 
עינויים – כל אלה מעידים או שהשופטים כפופים ל-FSB או על ירידה באיכות השופטים 

שלמעשה זה אותו הדבר.

גזרי הדין אכזריים מסיבה עיקרית אחת: להרתיע אחרים ממעשים דומים. הרעיון שעומד 
מאחורי ההחלטה הוא:

אם אתה באמת רוצה לאמן, לרוץ ולירות, אתה יכול להצטרף ללוחמים בדונבאס, הקוזקים 
עם השוטים או "צבא הצעירים" תלוי בגילך.

אתה גם יכול להצטרף לשכירי החרב של וגנר, ולהרוג ולענות בני-אדם. אבל, בשם אלוהים 
שלא תחלוף בראשך מחשבה כזו שיש משהו פגום במבנה הכוח במדינה, שיש משהו לא 

הוגן, אחרת צפה שטרויקה סטליניסטית תפסוק לך כלא סטליניסטי.

המערכת  את  למתוח  דרכים  מחפשים  החוקה,  את  מתקנים  בקרמלין  גבוה  שהוא  היכן 
האוטוקרטית. ובתחתית המערכת הם מגישים גזרי דין לצעירים והורסים את חייהם, עבור 

שתי תקופות נשיאות או שלוש.

אנדריי קולסניקוב הוא חבר בכיר בהנהלת תוכנית המוסד לפוליטיקה מקומית ומוסדות פוליטיים 

במרכז קרנגי במוסקבה.

https://www.themoscowtimes.com/2020/02/11/the-return-of-stalinist-show-
trials-a69245

The seven young members of the anti-fascist group were arrested 
in the city of Penza in 2017. Alexander Polyakov / TASS
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ארבעה קצינים בכוחות המיוחדים הרוסיים נהרגו בסוריה
מאת: באדרחן אחמד

צבאיות  פעילויות  אחר  העוקב   ,Conflict Intelligence Team - CIT באתר  דיווח  לפי 
רוסיות – לפחות 4 קצינים מהכוחות המיוחדים הרוסיים נהרגו בסוריה בעת ביצוע "משימות 

מיוחדות בסוריה", בשבת, ב-1 בפברואר. 

על  המדווח  היחידי  המקור  אינו  שהוא  ציין  בסוריה,   FSB-ה פעולות  אחר  העוקב   CIT-ה
האירוע. 

)FSB(, שיועד לפעילות כנגד טרור  מרכז המבצעים המיוחדים בשרות הביטחון הפדרלי 
פנימי ובינלאומי נוסד ב-1998 על-ידי פוטין בעת שעמד בראש הארגון.

ערוץ Baza Telegram, דיווח שארבעת הקצינים "נלקחו בשבי של קיצונים" לאחר שרכבם 
עלה על מוקש בקרבת חלב. "הם נורו למוות," דיווח הערוץ ביום שני.

על-פי דיווחי רשת חברתית שצוטטו ב-CIT, הקצינים נהרגו באש מרגמות.

ה-FSB ומשרד ההגנה לא אישרו או הכחישו את הדיווח.

באביב הקודם, רוסיה דיווחה על נפילת 116 חיילים בסוריה. רוסיה אינה מדווחת על נפילת 
שכירי חרב בחברות הקבלניות – שפעילותן היא בניגוד לחוק הרוסי.

https://www.themoscowtimes.com/2020/02/03/4-russian-special-forces-officers-
killed-in-syria-reports-a69139
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משתיק קול לרובה סער בכוחות המיוחדים הרוסיים

הסובייטים בעבר והרוסים כיום, תכננו וייצרו מגוון רחב של אמל"ח מיוחד. הם בוחנים כיום 
שדרוג של משתיק קול לרובה סער "ואל". ל"ואל" יש קצב אש של 900-800 כדורים בדקה, 
אבל המחסניות הנוכחיות הן של 10 או 20 כדורים. ההשערה היא כי לרובה החדש תהיינה 
תת-קוליים  כדורים  יורה  הוא  מ'.   460 הוא  שלו  המרבי  הטווח  כדורים.   30 של  מחסניות 
בקליבר 9X39 מ"מ. ניתן להניח כי אותו כדור יהיה בשימוש גם ברובה עם משתיק הקול 

.6P30M "החדש. נראה, כי שם הרובה הוא "רובה סער מודרני "ואל

ההספקה הראשונה של הרובה החדש תהיה לחטיבה 24 בנובוסיבירסק.

מהרובה,  מטרים  מספר  של  ממרחק  הירי  את  לשמוע  ניתן  "לא  בעיתון,  הכתבה  לדברי 
והקליע יכול לחדור אפוד מגן."

https://iz.ru/954133/aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/molchanie-soldat-spetcnaz-
vooruzhat-novymi-besshumnymi-avtomatami
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הערכה של לוחמת סייבר - לוחמה אלקטרונית בעידן המידע

בין כלל מאמצי פיתוח אסטרטגיה צבאית ומודרניזציה בסין, מרחב הסייבר והאלקטרוניקה 
עקרונות  מספר  מנתח  המחבר  באו,  ג'יפנגיו  בעיתון  במאמר  ראשונה.  בקדימות  מצוי 
מרכזיים במרחב הסייבר-לוחמה אלקטרונית: לוחמת סייבר/לוחמה אלקטרונית בתחומי 

המרחב, ההתקפה וההגנה. 

המחבר כותב כי מתנהלת תחרות על מי יוביל בלחימה הזו והלחימה רק מתחממת וצפויה 
להיות יותר חריפה בעתיד.

ליצור  חשוב  לכן,  מבטיחה.  היא  בתחום  המשולבת  הלחימה  של  האסטרטגית  התרומה 
הבנה מלאה של תכונותיה ושל המגמות בתחום הזה. מלחמות בעבר הראו כי "מי שהוביל 

בהשגת עליונות בתחום לחימה חדש, ישיג את היוזמה ויזכה בניצחון על יריביו ובעימות."

המחבר צופה שהתקפת סייבר/לוחמה אלקטרונית תהיה דרך מרכזית להרוס את מערכות 
היריב. 

של  החיוניים  המוקדים  את  למצוא  לעיתים  קשה  הפיזי,  הגיאוגרפי  במרחב  כי  טוען  הוא 
אלקטרונית  הסייבר/לוחמה  ממרחב  "התקפה  אבל,  חולשותיו.  נקודות  את  או  האויב 

הבלתי נראה, יכול להרוס ביעילות את מערכות הלחימה של האויב."

לסיום, המחבר רואה בהגנה בלוחמת סייבר - לוחמה אלקטרונית, מרכיב מרכזי לאבטחת 
יציבותה של מערכת הלחימה המשולבת של סין – "בעתיד, מבצעים משולבים, במרחב 
הסייבר - לוחמה אלקטרונית, יהיו הקרב הראשון, ויערכו במרחב בו איומים אינם מופיעים 

בדרך-כלל."

http:// www.81.cn/jfjbmap/content/1/2019-12/19/07/2019121907_pdf.pdf


