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העולם עומד בפני שינוי כיוון באסטרטגיה, בטכנולוגיה ובגיאופוליטיקה של מלחמה. השינוי 
מותנע על-ידי החלטת ארה"ב לשנות את מדיניותה הגלובלית וההגעה לבגרות של מערכות 

נשק חדשות שתשננה את אופי המלחמות בעתיד.

הציפייה האמריקאית

ההתמקדות  נטישת  הראשון,  חלקים.  בשני  שלה  באסטרטגיה  שינוי  על  הודיעה  ארה"ב 
בג'יהאדיסטים שהתחילה באל-קאעידה ב-2001 לאחר ההתקפה על ארה"ב. השני, שדרוג 

הצבא להתמודדות כנגד רוסיה וסין. 
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לזמן מה, נראה היה שלא צפוי עימות בין המעצמות, אלא הגברת העימותים עם כוחות 
חצי-סדירים כמו העימות באפגניסטן. היעדר איום מעצמתי מיידי הוביל את האסטרטגים 
להניח שאיום כזה לא יופיע, והעימותים בעתיד ייסובו סביב עיצוב יציבות יותר מאשר סביב 

הבסת מעצמה. 

האשליה הזו היא פרס נוח למנצח במלחמה. מייד לאחר נפילת ברה"מ, האמונה שהנושא 
המשמעותי היחידי שניצב בפני העולם הוא כלכלה ואסטרטגיה צבאית, הפכה ארכאית. 

אירועי 9/11 הביאו לשינוי אבל הרעיון של סכסוך לאומי עדיין נראה מרחיק לכת.

ארה"ב משנה כיום את האסטרטגיה שלה ומתמקדת בסכסוך שבין מעצמות. סכסוך כזה 
אינו לחימה בין שני כוחות שווים, הוא סביב שני כוחות המפעילים כוח דומה. כך, הלחימה 

באפגניסטן הייתה בין כוחות משולבים ומשהו שונה לגמרי. 

יכול להביס כוח מודרני בהרבה בעקבות הבנת  בווייטנאם, הכוח המאולתר  כפי שראינו 
הממד הפוליטי טוב יותר מיריבו. סכסוך בין מעצמות מערב, שני כוחות, שתפיסתם לגבי 
מלחמה דומה. גרמניה פלשה לפולין והייתה בעלת עוצמה רבה הרבה יותר, אבל הפולנים 

חשבו על מלחמה באותה תובנה כמו הגרמנים. במובן הזה הם היו דומים.

או  האטלנטי  באוקיאנוס  לחימה  לנהל  יכולה  אינה  רוסיה  גלובלי.  כוח  היא  ארה"ב 
באוקיאנוס השקט. סין אינה יכולה לנהל מלחמה ביבשת אירופה. ארה"ב יכולה בשניהם. 
זו אינה מגבלה גיאוגרפית עבורה כמו עבור שתי המעצמות האחרות. אבל כאשר ארה"ב 
תתמודד איתם במרחב שבו הן יכולות להילחם, השאלה תהיה של איכות הכוחות במובנים 

של פיקוד וטכנולוגיה. 

האינטרס הלאומי הסיני מתמקד ביכולתם להשתמש בנתיבי הים לקיום סחר בינלאומי. 
ג'ונגלים  גבעות,  אלו  בדרומה  גיאוגרפית.  מוגבלת  יבשתי  כוח  להקרין  סין  של  יכולתה 
שהאתגר  אלא  קזחסטן  דרך  מערבה  לתקוף  יכולה  סין  סיביר.  זו  בצפונה  וההימליה, 
הלוגיסטי הוא עצום והרווח מפוקפק. עבור סין, בעיית היסוד היא הצי, וזה נובע מהיכולת 

של ארה"ב לצור על סין ולפגוע בה.

האינטרס הרוסי הוא בהקמה מחדש של אזור החיץ מלטביה ועד רומניה. אבדן המדינות 
האלה ב-1991 שחק את קו ההגנה העיקרי כנגד התקפה ממערב. היעד הרוסי העיקרי הוא 
לחדש את אזור החיץ. יעד שני, אבל עדיין חשוב, הוא להחזיק בצפון הקווקז מדרום ללב 
האזור החקלאי של רוסיה. האיום באזור הזה היא חתרנות אזורית כמו צ'צ'ניה ודאגסטן, 

או תמרון אמריקאי מדרום הקווקז.

לא צפוי תרחיש של סגר ימי אמריקאי על סין או תקיפת רוסיה מהדרום. אבל אסטרטגיה 
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שההיגיון  מאחר  וקטסטרופליים,  צפויים  בלתי  תרחישים  בחשבון  לקחת  חייבת  לאומית 
הסביר יכול להתאדות במהירות. לכן, רוסיה חייבת לקיים לחץ קודם כל מערבה אבל גם 
דרומה. סין חייבת ללחוץ מזרחה בדרום ובים סין המזרחי, כדי להפגין את מחיר הסגר אם 

יופעל.

העיסוק בכל המצבים אינו מביא בהכרח לפעולה אבל יוצר אפשרות לפעולה ולכן מעצב 
לא  כתגובה  שנראה  למה  יגרור  שזה  היא  בכך  הטמונה  הסכנה  הפוליטיים.  היחסים  את 
הגיונית. הבעיה עבור ארה"ב היא שאינה יכולה להיות בטוחה שרוסיה או סין קוראים נכון 

את כוונות אמריקה ולכן היא חייבת להיות מוכנה להתמודד עם שתיהן. 

מלחמה נערכת לעיתים רחוקות בגלל רעב או כיבוש. היא נערכת בגלל פחד להיכבש. 

מה  את  להשיג  תנסה  שארה"ב  הפחד  זה  החיץ,  אזור  באובדן  בהתחשב  רוסיה,  עבור 
שנפוליאון והיטלר לא השיגו, ונכשלו.

עבור סין, זה הפחד מחנק על-ידי צי ארה"ב. 

או שסין תזחל למערב  אירופה,  כוח למרכז  זה הפחד שרוסיה תחזור עם  עבור ארה"ב, 
האוקיאנוס השקט. 

כל הפחדים האלה נדחקים עד שהם מצטברים לנקודה בה נראה שלא לעשות כלום נראה 
פזיז.

סוג כלי נשק חדש

מלחמת העולם השנייה החלה בהתנגשות בין השריון הגרמני והחי"ר הסובייטי, אחר-כך 
זה הפך לשריון כנגד שריון. 

באוקיינוס השקט הקרב המכריע לא היה ספינות קרב כנגד ספינות קרב, אלא מטוסים 
כנגד ספינות ולקראת הסיום – הכוח האווירי. מרבית הקרב באיים כמו סאיפן וגוואדלקנל 

כוונו על-ידי שני הצדדים לאבטחת בסיסי אוויר. 

מלחמת  של  כהתפתחות  מתפתחת  הייתה  מתחממת,  הייתה  באם  הקרה,  המלחמה 
העולם השנייה, של שריון וחיל אוויר כנגד שריון וחיל אוויר. 

ממלחמת העולם השנייה ועד תום המלחמה הקרה, סכסוך בין מעצמות התמקד בשלוש 
קבוצות אמצעי לחימה: שריון, נושאות מטוסים ומפציצים. אחרי 1967 וההופעה של חימוש 
את  לשפר  כדי  הושקעו  רבים  ואמצעים  פחתה,  האלה  הלחימה  אמצעי  שרידות  מונחה, 

שרידותם. 
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נושאות  בהרבה.  והמדויקים  הזולים  הנ"ט  אמצעי  את  להביס  כדי  לשדרוג  נדרש  שריון 
מטוסים הוקפו בקבוצות ספינות קרב הכוללות סיירות נ"מ, משחתות נגד צוללות, וצוללות 
טילים  כנגד  תקיפה, משולבות על-ידי מערכות מחשב מורכבות שיכלו לקדם התגוננות 

מדויקים. 

מפציצים מאוישים הטסים במרחב האווירי של האויב יכלו להיתקל בטילי נ"מ מתוחכמים. 
שצמחו  המערכות  על  ההגנה  עלות  חמקניים.  מפציצים  ולבנות  לנסות  היו  הפתרונות 

ממלחמת העולם השנייה עלתה בעוד שהעלות להרוס אותם פחתה.

אמצעי נגד טילים מדויקים החלו להופיע והגענו לרמה של סוג חדש של אמצעי לחימה. 
טילים היפר-קוליים. האמצעי הזה, היכול לנוע במהירות של פי 5 עד 10 ממהירות הקול, 
את  עושה  מתפצלת,  תחמושת  כולל  נפץ,  חומר  מספיק  ולשאת  המעוף  בזמן  לתמרן 
התמרון  כושר  מהירותם,  לבעייתית.  המאוישים  והמפציצים  הספינות  הטנקים,  שרידות 
והחמקנות שלהם מפחיתים באפשרות שכל הטילים המתקרבים יושמדו, בעודם שומרים 

על כושר הדיוק של דורות קודמים.

טילים היפר-קוליים - מסלול חדש למערכות הגנה

קצה האטמוספירה

טיל היפר-קולי - גולש
משוגר ממערכות טילים קיימות, 
מונע במנועי רקטות, גולש דרך 

האטמוספירה למטרה

טיל שיוט היפר-קולי
מנוע מגח על-קולי משייט בגובה 
נמוך ובמהירות היפר-קולית אל 

מטרה

טיל בליסטי בין-יבשתי
טיל "מסורתי", 

סבירות לגילוי מוקדם

מערכת 
גילוי טילים 

טיפוסית

מטרה
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ביכולות,  מגזימות  הן  לעיתים  האלה.  האמצעים  את  מפתחות  כולן  וארה"ב  סין  רוסיה, 
לעיתים הן מצניעות את יכולותיהן. אבל לכולן יש אותם והן מפתחות אמצעים טובים יותר 
הקרה.  והמלחמה  השנייה  העולם  מלחמת  מימי  המלחמה  את  משנה  זה  יכולות.  הן  אם 

מערכת נשק חדשה מתחילה לצוץ.

המפתח לפיתוח אמצעים היפר-קוליים הוא טווח. ככל שטווח האמצעי קצר יותר, התוקף 
צריך להתקרב. ככל שגדל הטווח גדלה חוסר הוודאות למקומו וגדלה יכולת ההישרדות 

בעת ירי, לירות אש כנגד, ולתמרן במטרה להתגונן. 

הן  שטח.  ספינות  עם  המתמודדות  מטוסים  נושאות  יהיו  לא  אלו  הדרומי,  סין  בים  כך 
תנוטרלנה על-ידי טילים היפר-קוליים. 

למגע.  שיגיעו  לפני  הרבה  ינוטרלו  הטנקים  טנקים.  חטיבות  התנגשות  תהיינה  לא  גם 
המטרה תהיה לאתר ולהרוס את טילי האויב לפני שיגורם ולפני שהם מגיעים למטרותיהם.

המפתח יהיה ביכולת לאתר ולעקוב אחר הטילים ההיפר-קוליים והשמדתם. הפתרון לכך 
ונושאות המטוסים שלו. הם ינסו  הוא במערכות בחלל. הסינים לא יתקפו את צי ארה"ב 
להשמיד אותם עם טילים מוסווים היטב מבסיסים יבשתיים. כדי לעשות זאת הם חייבים 

לאתר את המטרה, שהיא ניידת. 

הראשית  המשימה  מהחלל.  סיור  על  יסתמכו  הם  פגיעות  שלהם  שהפלטפורמות  מאחר 
של ארה"ב לכן תהיה להשמיד את החלליות הסיניות, לאתר את מקום המשגרים הסיניים 

ולתקוף אותם – קרוב לוודאי מהחלל.

מונחה  חימוש  מטרות.  על  ומידע  במודיעין  תלויה  מלחמה,  כל  כמו  מודרנית,  מלחמה 
צריך  הקרב  הדלת.  את  סוגרים  היפר-קוליים  וטילים  לאבדון,  ישנות  פלטפורמות  מעביר 
להיות ארוך טווח יותר ממרבית הטילים הנוכחיים, ויהיה תלוי בבסיסי חלל לאיכון מטרות. 

זה אומר שניצחון יהיה תלוי בפיקוד החלל.

ארה"ב הקימה את פיקוד כוחות החלל המשלב יכולות לחימה של זרועות אחרות בתוכו. 
זה מבטא את ההבנה שלחימה במעצמה תלויה כיום על עליונות בחלל. ארה"ב שינתה את 
האסטרטגיה מלחימה בג'יהאד ללחימה ברוסיה ובסין והתרחקות מתלות בפלטפורמות 
יערכו  לא  הכרעה  שקרבות  אומרת  החלל  בחשיבות  וההכרה  חדשה  אסטרטגיה  ישנות. 

על-פני כדור הארץ.

https://geopoliticalfutures.com/new-us-strategy-and-technology/
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מזימת איראן לדחוק את רגלי טראמפ מהמזרח התיכון יעילה וקטלנית
מאת: מארק רלמונד

היריבות בין וושינגטון וטהרן הפכה את עיראק לפצצת זמן מתקתקת.

משמרות  התלהבות  את  העלים  הוא  אבל  באיראן  לחורבן  גורם  אולי  הקורונה  נגיף 
נותרה מרחב אינטרסים חיוני לשאיפות האזוריות  המהפכה מהמעורבות בחו"ל. עיראק 
עיקרי  כבנתיב  האווירי  ובמרחבה  בעיראק  משתמשת  איראן  הכול  אחרי  האייטולות.  של 

לתמיכתה בכוחות של אסאד בסוריה ובחיזבאללה בלבנון.

השאיפות  של  טרגית  השלכה  הוא  רקטות  במטח  בריטי  ורופא  אמריקאים  שני  הריגת 
שיעיות,  מיליציות  לוחמי  מ-20  יותר  והרגה  כהמשך  באה  ארה"ב  תגובת  האיראניות. 

בבסיסם בגבול עם סוריה, אז לאן זה הולך מכאן?

לצערי, פשוט מדי להדוף את השאלה בין הצדדים. האנטגוניזם בין המיליציות השיעיות 
לנקודת  קרוב  המבעבע  עמוק  דתי  סכסוך  מייצג  בעיראק,  ארה"ב  וכוחות  העיראקיות 

רתיחה יותר מבעבר.

מ-2003, איראן נאבקת בארה"ב על השליטה בעיראק. ארה"ב סילקה את סאדם חוסיין 
איראן,  עם  לסימפטיה  הצביע  השיעי  הרוב  שבה  המפולגת  למדינה  דמוקרטיה  והביאה 

למרות שהם נהנו לרפד את קניהם בתמיכה אמריקאית.

השחיתות שחקה את האמון העממי בשלטון בבגדד אבל לא נראתה חלופה. 
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להציג זאת באופן בוטה – המדינה העיראקית היא בדיחה חולה. במשך שנים היא הייתה 
תחת טיפולי החייאה והמערכת הפוליטית נשברת כל העת.

ירידה דרמטית במחירי הנפט עושה את יכולת הממשלה לפעול ביעילות, קשה עוד יותר 
מכפי שזה כיום. שאיבת רווחי הנפט היה ההישג המרכזי של הדרגים הפוליטיים והמקור 
סאדם  שאחרי  בעידן  מתפקדת  דמוקרטיה  כיצד  העממי,  האמון  חוסר  לפריחת  העיקרי 

חוסיין. כאשר הרווחים זורמים למאבק על השליטה המאבק נראה יותר ברוטלי.

למה  בדומה  במדינה,  קלוש  צל  הוא  שהצבא  בעת  ופורחות  עולות  השיעיות  המיליציות 
שהתרחש בלבנון במשך 50 שנים. 

כמה אלפי עיראקים מתאמנים על-ידי בריטים ואמריקאים כדי למלא את שורות הצבא 
אבל למיליציות הפרו-איראניות יש יתרון התחלתי. 

העובדה המעציבה היא שאחרי עשור של אימונים דומים הצבא העיראקי התפרק באחת, 
לפני שש שנים כאשר כוחות דאע"ש הרימו ראש.

אבל  ישימה.  כלא  מוכחת  מחליף  בניית  של  והמחיר  שהפעולה  להיות  צריך  הפחד  כעת 
המיליציות השיעיות שמלאו את הפער כשכוחות הקרקע נלחמו בדאע"ש, הפעם הם נגד 

המערב. 

מאז הריגת סולמני ובן בריתו העיראקי בבגדד, בינואר, המערב המתין לתגובה איראנית.

במקום לגרום לסכסוך ישיר עם צבא ארה"ב, איראן הפעילה סדרה של תקיפות על-ידי 
שליח כדי לגרות את טראמפ למשוך את כוחות ארה"ב לאזורי סכנה. העסקה של ארה"ב 
עם הטאליבן החלה לגרום לנסיגת ארה"ב מאפגניסטאן וגרמה לאזעקה בבני הברית של 

ארה"ב בעיראק.

עיראקים  ולכן  מקומיים,  כוחות  יותר  להציג  יכולה  שאירן  חוששים  מערביים  אסטרטגים 
פרגמטיים, יתאימו את עצמם לקראת העתיד עם טהרן ולא עם וושינגטון כשחקן הראשי 

בבגדד. 

צמצום ויציאה עשויים לחסוך חיי אמריקאים וכסף, אבל לא יביאו לשלום במזרח התיכון או 
אפילו בעיראק הנשלטת בידי מיליציות. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/12/irans-plot-force-trump-middle-east-
proving-lethally-effective/
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כיצד לתקן את הכוחות המיוחדים של ארה"ב
מאת: לט. גנרל דויד ברנו ודר' נורה בנסהל

נשאו  המיוחדים  המבצעים  כוחות  אבל  ארה"ב,  מצבא  גבוה  מחיר  גבו   9/11 מלחמות 
בקשת  במגע  ברציפות  היו  מיוחדים  כוחות  כמעט,  עשורים  שני  במשך  הנטל.  במרבית 

רחבה של משימות, והדרישה לכוחות עילית נראית אין-סופית. 

להתקרב  עלולה  והיא  נחשפת  הזו  והאיכותית  הייחודית  הקבוצה  על  הלחץ  עליית  עדיין, 
לנקודת שבירה. ניהול שגוי, חוסר משמעת וכישלון מנהיגותי עולים, ומאיימים על יסודות 
של הקהילה. באם שלושת הנקודות הללו לא תטופלנה הכוחות המיוחדים של ארה"ב יהיו 

בסכנת שבר חריף שישבש את יכולתם לבצע משימות קריטיות באינטרס הלאומי.

20 שנות לחץ בלתי  פוסק על הכוחות המיוחדים נראות לעין. גודל הכוחות הוכפל מ-1999, 
אבל עדיין מקיף רק 66,000 לוחמים מתוך צבא בן 1.4 מיליון חיילים. 

במהלך השנתיים האחרונות כוחות מיוחדים היו מעורבים באירועי התנהגות ציבורית מאוד 
לא הולמת מבצעית ומשמעתית. למשל:

מת 	  חמוש  לא  שחשוד  בפומבי  הודה  המיוחדים  מהכוחות  רס"ן   ,2016 בנובמבר 
במהלך חקירה ב-2011 )קיבל חנינה לאחרונה מהנשיא טראמפ(.

ביוני 2012 – חברים בצוות 2 של אריות הים דווחו על-ידי  חיילים של הצבא על ביצוע 	 
עינויים ורצח של חשודים באפגניסטן. למרות הוכחות חותכות האירוע הושתק ללא 

שום פעולה מתקנת על-ידי  פיקוד אריות הים.

שהודו 	  לאחר  למאסר,  נשפטו  הצי  של  הים  אריות  ולוחם  מרינס  לוחם   ,2019 ביוני 
במשפט באשמה של התעלמות מרצח של נגד בכוחות המיוחדים של הצבא  במאלי, 
שנתיים קודם לכן. לוחם אחר ואיש אריות הים אחר מואשמים ברצח באירוע ועשויים 

להישפט למאסר עולם.

בינואר 2019, מפקד באריות הים, אדי גלאהאר, הואשם ברצח חשוד בעיראק ב-2017 	 
ומאוחר יותר הורשע בצילום עם גופת הנרצח )גם הוא נחון לאחרונה על-ידי הנשיא(. 

לוחם אריות הים אחר הודה ברצח בבית המשפט.

וגרם 	  בקוקאין  שימוש  בעת  נתפס  הים  אריות  של   10 בצוות  לוחם   ,2018 באפריל 
למספר הרחקות מהשירות.

ביולי 2019, לוחם מצוות 7 של אריות הים גורש מעיראק באשמת שכרות  והוללות.	 
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וצריך להתייחס אליהם כקריאת השכמה. סמני אזהרה  המקרים האלה מדאיגים מאוד, 
לפחות.  עיקריות  סיבות  משלוש  נובעת  המיוחדים,  הכוחות  בקהילת  כך  כל  בולטים 
הכוחות   ,2001 מאז  והפריסות.  המתמשך  המבצעי  הלחץ  היא  בולטת  והכי  הראשונה 
לגבולותיה,  מחוץ  ארה"ב  של  אויבים  מתקיפת  במשימות  בהמשכיות  הופעלו  המיוחדים 
פעולות כנגד ארגונים קיצוניים חתרניים, בניין כוחות מיוחדים במדינות ידידותיות וסיוע 
לכוחות ביטחון. כל מפקדי הפיקודים המרחביים העבירו דרישות להפעלת כוחות מיוחדים 

במרחביהם. 

בגלל  בפריסתם  המשיכו  מיוחדים  כוחות  הביתה,  הוחזרו  קונבנציונליים  שכוחות  בעוד 
הדרישות הבלתי מרוסנות ושורה בלתי פוסקת של משימות כתוצאה מכך. 

הבעיה רק עומדת לגדול כאשר דרישות חדשות, כתוצאה של מאבקי כוח, מעמיסות עוד 
יותר על המשימות הנוכחיות הנמשכות ללא הפוגה.

שהיא  מאחר  משמעותיות,  אבדות  לספוג  ממשיכה  המיוחדים  הכוחות  קהילת  שנית, 
ממשיכה להיות מעורבת במבצעים קרביים בעוד שהכוחות הקונבנציונליים נסוגו. למשל, 
ושישה אחרים  נהרגו  חיילים של הכוחות המיוחדים של הצבא  יותר החודש, שני  מוקדם 
 22 נפצעו בתקיפה באפגניסטן. אחד החיילים שנהרג היה במשימתו הקרבית העשירית. 
של  המיוחדים  הכוחות  לוחמי  היו  מהם   10  ,2019 במהלך  באפגניסטן  נהרגו  אמריקאים 

הצבא ואחד לוחם הריינג'רס של הצבא. 

אמנם עקבות הכוחות המיוחדים באפגניסטן יצטמצמו בקרוב, אך כוחות מיוחדים ימשיכו 
כמו  פחות,  לא  קטלניים  להיות  יכולים  אבל  לעין  פחות  הנראים  לחימה  באזורי  לפעול 

סומליה, תימן, לוב, סוריה ומערב אפריקה.
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שלישית – תרבות מבצעים מיוחדים כזו מאופיינת באופן גובר כ"זכות". בעיות מסוכנות עם 
"זכות" מתרבות בכלל הכוח, אבל מטרידות במיוחד בקהילת הכוחות המיוחדים. מתחילת 
הדרך של בחירתם ואימוניהם טירוני הכוחות המיוחדים מופרדים מהצבא הקונבנציונלי 
והם  שבטובים,  הטובים  הם  כי  ברציפות  נאמר  חדשים  ללוחמים  בבוז.  מוצג  שלעיתים 
פועלים בסביבה בעלת אמצעים בלתי מוגבלים. גם בזמנים של קיצוץ תקציבי משמעותי, 

הכוחות המיוחדים היו מוגנים מקיצוצים גדולים והמשיכו לרכוש ציוד חדש ויקר. 

ליחידות רבות כאלה   יש מאמני כושר משלהם, דיאטטיקנים, חדרי כושר יקרים, וחדרי 
אוכל מיוחדים, ומתייחסים אליהם כמו אל ספורטאים מחוננים המתכוננים לאולימפיאדה. 
ארוך  ושיער  זקנים  גידול  כולל  טיפוח,  של  מיוחדים  סטנדרטים  פיתחו  יחידות  מספר 
רבים  בעוד  הסטנדרטיות.   הצבאיות  לתקנות  מחוץ  היותם  את  יותר  עוד  להבליט  כדי 
מהאמצעים האלה הם הכרחיים להכנת הכוחות המיוחדים לדרישות המשימות העתידיות 
לשירות  הראשון  מהיום  מיוחדות  זכויות  של  בריאות  לא  תחושות  נוטעים  גם  הם  שלהם, 
בקהילה. הלחץ המתמשך של פריסות ושל נפגעים מקל על הפיכת זכויות היתר להפוך 

לתחושת עליונות וכי דרישות המשמעת של הצבא אינן רלוונטיות יותר.

במשך עשור מפקדי פיקוד הכוחות המיוחדים היו מודאגים מהלחץ על כוחותיהם, אלא 
שעליית חשיפת התנהגויות בלתי הולמות יצרו תחושה מתגברת של דחיפות. ב-2018 צו 
בנובמבר  המיוחדים.  הכוחות  של  ההתנהגות  תרבות  של  בחינה  על  הורה  הקונגרס  של 
וסכסוכים  מיוחדים  למבצעים  ההגנה  מזכיר  ועוזר  המיוחדים  הכוחות  מפקד   ,2018
בעצימות נמוכה, יחדיו הפיצו הנחיות אתיות לקהילת הכוחות המיוחדים. באוגוסט 2019, 
הכוחות   של  ואתיקה  תרבות  של  מעמיקה  מחדש  בחינה  הוביל  קלארק  ריצ'ארד  גנרל 

שפורסמה בינואר 2020.

בבעיות  לטפל  כדי  מספיק  רחוק  לא  אבל  הנכון,  בכיוון  צעדים  הם  האלה  המאמצים  כל 
היסוד של התופעה. הדו"ח למשל, מצא שמספר בעיות אתיות נובעות מתרבות של דגש 
ויוצר רגשות עליונות.  אמנם  וכושר גופני, ופחות על מקצועיות  יתר על פריסה מבצעית 
בחינה  הפיקוד.  בתוך  נושאים  על  רבה  במידה  מתמקד  הדו"ח  אבל  חשובים  הממצאים 
עמוקה אמתית חייבת ללכת רחוק יותר ולבחון גם נושאים חיצוניים, כמו הסיבות לגידול 
המתמיד בצורך בכוחות מיוחדים וכיצד הלוחמים יושפעו מהשינוי הכולל של צבא ארה"ב 

ממלחמה בטרור ללחימה מול מעצמות.
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כיצד ניתן לפתור את המגיפה בקהילת הכוחות המיוחדים? ועדה של הקונגרס

הניצבים  והאתגרים  המשימות  התפקיד,  את  לחקור  ועדה  למנות  צריך  הקונגרס 
בפני הכוחות המיוחדים של ארה"ב. חקירה עצמאית, רמת דרג כזו נדרשת לבחון 
במלואן את הבעיות הניצבות בפני מבצעי הכוחות המיוחדים מאחר ששורשי רבות 

מהן  מצויים הרחק מדרג מפקדי הכוחות המיוחדים. 

רק הקונגרס הוא בעמדה מתאימה לבצע חקירה מלאה בנושאים רחבים כאלה. מבט 
מרחיק ראות מבחוץ הוא חיוני להבטיח שהכוח הקריטי הזה יישאר מאומן, מוכן ויישא 

בעול של עמידה באינטרסים החיוניים של ארה"ב.

ועדת החקירה צריכה להשיב לשאלות העיקריות הבאות: 

לכוחות 	  מחוץ  מיוחדים  כוחות  הפעלת  צריכים  בכלל,  אם  משימות,  איזה 
הקונבנציונליים?

איזה שינוי נדרש להיערך בגיוס לכוחות המיוחדים, במיון ובאימונים כדי להבטיח  	 
שהכוח נשאר יעיל ויציב לאורך זמן?

להטלת 	  לאחריות  נכון  במדרג  הוא  המיוחדים  הכוחות  וארגון  מבנה  האם 
המשימות?

בפרויקטים 	  ברציפות  לעמוד  כדי  שלהם  והמבנה  הנדרש  הכוחות  היקף  מה 
הנוכחיים והעתידיים?

האם יש בקרה אזרחית מספקת על הכוחות המיוחדים?	 

האם הכוחות המיוחדים צריכים להיות זרוע נפרדת?	 

הפחתת הדרישות

בגלל שהתיאבון לכוחות מיוחדים כמעט לא ניתן לסיפוק, מפקדים בכירים צריכים 
שניתן.  ככל  מטה  כלפי  אותן  ולדרג  המפקדים  דרישות  כל  את  בדקדקנות  לבחון 
המאמץ הזה כבר החל אבל צריך להיות מוגבר. מזכיר ההגנה צריך להמשיך להיות 
מעורב במאמצים האלה, מאחר שהם משפיעים על כלל המוכנות של הכוח, ומאחר 

שמפקדי הפיקודים מדווחים אליו ישירות.

אבל זו משימה חשובה גם לראש המטות המשולבים, כמשלב הגלובלי של הכוח. 

הפקידים הבכירים האלה צריכים לבחון באופן שוטף את כל הדרישות של הכוחות 
המיוחדים, לקבוע סדרי עדיפויות ולבלום אותן לעיתים קרובות יותר. 
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זה גם צריך לצמצם את 179 ימי הפריסה – מודל שבמכוון הוא קצר ביום אחד מהמשך, 
הדורש אישור של גנרל )4 כוכבים( מפקד הכוחות המיוחדים. פריסת כוחות ל-179 ימים 

ולא 180 ימים או יותר עשוי גם למנוע ספירת ימים בכל משימה של כוח בכל אזור.

תשומת לב להבדלים בין כוחות מיוחדים

לא לכל קהילות הכוחות המיוחדים בעלות אותן הבעיות יש אותן הדרישות. הדו"ח שנערך 
המרינס,  של  ל"פושטים"  הנושא.  של  בחשיפה  כשל  המיוחדים,  הכוחות  פיקוד  על-ידי  
ל"אריות הים" של הצי ול"ריינג'רים" של צבא היבשה יש הבדלים משמעותיים בתרבות, 

בפרופיל המשימות, בארגון ובאיוש. 

המתחים במחלקות )16 לוחמים( של "אריות הים" אינם דומים לאלו של ה"ריינג'רס" של 
הצבא הפועלים ביחידות גדולות יותר תחת מסגרת פיקוד הדוקה. 

A בן 12 לוחמים של "הכוחות המיוחדים" של הצבא  הפועל בנפרד נחשף לבעיות  צוות 
מלוחמים  מורכב  שלהם  שהצוות  המרינס,  של  ב"פושטים"  מקביליו  של  מאלה  שונות 
שפיקוד  מבליטות  המשמעת  ובעיות  הולמת  הבלתי  ההתנהגות  רשימת  יותר.  צעירים 

הכוחות המיוחדים צריך לתפור  פתרונות לדרישות המיוחדות.

השורות הריקות וגודל הכוח

התרחבות יחידות המבצעים המיוחדים משולב בסיכון. שתיים מהצהרות הקוד הערכי של 
הכוחות המיוחדים אומרות ש"איכות עדיפה על כמות" ו"כוחות המבצעים המיוחדים אינם 

יכולים להיות בייצור המוני". 

אבל גם אם דרישות מפקדי הפיקודים המרחביים מגבילות את הדרכים שהצגנו, הדרישות 
לכוחות מיוחדים צריכות להוביל למילוי השורות מבלי לפגוע באיכות. 

ונחתים המסיימים את  לוחמים  לכוון  כדי  יותר  צריכים לעשות  מגייסי הכוחות המיוחדים 
6 חודשים מסיום שירותם למשל. אלה ששירתו בצבא כדי  שירותם הראשון בתקופה של 
את  משלבים  כשהם  המיוחדים  לכוחות  טוב  מקור  להיות  עשויים  השכלתם  את  לקדם 

ניסיונם הקודם בשירות, כבוגרי קולג' ועם ניסיון חיים מוקדם. 

שהגיוס   – כך  כל  הנדרשים  מנוסים  חיילים  להביא  עשוי  קודם  משירות  משוחררים  גיוס 
מילואים  שאנשי  מאחר  הגיוס  הגברת  צריך  הוא  גם  המילואים  מרכיב  מחטיא.  הנוכחי 

מעוניינים ניתן לגייס למילוי חסרים ביחידות הסדירות. 
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יותר זמן במשימות קונבנציונליות

חלק מקהילת הכוחות המיוחדים, כולל ה"ריינג'רס" של הצבא ו"הפושטים" של המרינס 
ובמרינס, אבל באותה  משלבים בדרך כלל את לוחמיהם ביחידות קונבנציונליות בצבא 
מידת חשיבות החיילים האלה חוזרים ליחידות המיוחדות עם ניסיון רחב יותר והבנה טובה 
יותר של תכונות מנהיגות. ההצלבה הזו היא אולי אחת הסיבות מדוע יש פחות מקרים של 

התנהגות שאינה הולמת ב"ריינג'רס" וב"פושטים".

והכוחות המיוחדים של הצבא שהם מומחים בשירות קבע מתמשך,  לעומת, אריות הים 
הצבת  שלהם.  הזרוע  של  קונבנציונליים  מרכיבים  עם  מגע  בחוסר  לעיתים  מאופיינים 
לוחמים מהיחידות האלה ביחידות מחוץ למסגרת שלהם תשרת גם את היחידות הקטנות 
והמבודדות האלה והם יחזרו לכוחות המיוחדים כשהם בעלי ניסיון רחב יותר כמפקדים עם 

פרספקטיבה רעננה על הסטנדרטים שלהם, הערכים והקוד האתי.

העברת חלק מהעומס ליחידות קונבנציונליות

בעבר, למשימות ייעוץ נדרשו לעיתים הקצאת חטיבות של הצבא או גדודים של המרינס, 
הן  כיום,  תועלת.  כחסרי  הוכחו  הם  ולרוב  המבצעית,  המוכנות  סך  להפחתת  שגרם  מה 
הצבא והן המרינס מקצים יחידות לסיוע לכוחות ביטחון, דבר שעוזר להפחית את הלחץ 

על הכוחות המיוחדים המוקצים למשימות כאלה.

יתרה מכך, יחידות כוחות מיוחדים המוקצות למשימות כאלה נקראות לעיתים לאמן כוחות 
קונבנציונליים בעולם המתפתח במשימות צבאיות בסיסות )כמו צליפה או סיור(. אבל גם 
לעשות  צריכים  הם  זרים.  לצבאות  כאלה  משימות  לבצע  יכולות  והמרינס  הצבא  יחידות 

זאת לעיתים תכופות יותר ולשחרר את הכוחות המיוחדים למשימותיהם. 

סטנדרטים וערכים

וללא  הסטנדרטים,  בקביעת  מאמציהם  את  להכפיל  צריכים  המיוחדים  הכוחות  מפקדי 
רחמים, להרחיק את אלה שאינם עומדים בהם. הדו"ח המקיף הציף את המגמה הרווחת 
מנהיגות,  כי  ומצא   – אחר  גורם  מכל  יותר  הרבה  קרבי  וניסיון  קרביים  ביצועים  להערכת 
חניכה, ופיתוח מקצועיות לא יכולים להמשיך להיות מחסה מפני נטילת אחריות. מפקדי 
הכוחות המיוחדים צריכים ללמד ללא לאות ערכים וסטנדרטים חסרי פשרות, שירות חסר 

אגו ומקצועיות שקטה בכל יחידותיהם.
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הזה  מהכוח  הלוחצות  הדרישות  קריטית.  בצומת  מצויים  ארה"ב  של  המיוחדים  הכוחות 
רק תגדלנה בעוד שהכוח מצוי בבעיות תרבותיות קשות המאיימות להאפיל על ההצלחה 

והיעילות שהושגה בעבודה קשה. 

מפקדי הכוחות המיוחדים נקטו במספר צעדים ראשונים חשובים לטפל בבעיות האלה. 
אבל הם צריכים להיות מוגברים בהערכה כוללת יותר של שורשי הבעיות ופעולה מקיפה 

לשיפור אורך החיים ובריאות הכוח. 

ארה"ב תלויה יותר  מדי ביכולות של הכוחות הקטנים וחסרי התחליף האלה מכדי להותיר 
את הבעיות האלה ללא טיפול ולהסתכן בשבר תרבותי נוסף, בפגיעה בערכים ובמשמעת. 

https://warontherocks.com/2020/02/how-to-fix-u-s-special-operations-forces/?utm_
source=WOTR+Newsletter&utm_campaign=fd8847de01-EMAIL_CAM-
PAIGN_10_30_2018_11_23_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8375be81e9-fd-
8847de01-82916117

ולדימיר ילטשנקו, השגריר האוקראיני לארה"ב אמר שיש הרבה סיבות לצורך שארה"ב 
תתייחס לסכסוך באוקראינה. לאחר 6 שנים מהפלישה הרוסית שעלתה בחייהם של יותר 
צבאיים"  "לקחים  הרבה  יש  בתיהם,  את  לעזוב  למיליונים  וגרמה  אוקראינים  מ-14,000 
עבור ארה"ב באוקראינה, אמר ילטשנקו בראיון ל-Military Times במהלך כנס "דו-שיח 
ביטחוני בין ארה"ב ואוקראינה" שנערך במועדון העיתונות הלאומי בוושינגטון. "זו מלחמה 
אמיתית הנערכת במרכז אירופה והיא שונה מזו הנערכת בסוריה, בעיראק או באפגניסטן 

– זה משהו שצבא ארה"ב לא התנסה בו."

ילטשנקו אמר שהוא שמע מאנשים בפנטגון ש"הם נהנו ללמוד מהאוקראינים שנמצאים 
בחזית כל הזמן, הוא חושב שזה בעל ערך."

קרים  האי  חצי  על  השתלטו  הרוסים  כאשר  באוקראינה  הוצגה  הרוסית  הלחימה  תורת 
בשנת 2014, ונמשכת כאשר הם ממשיכים בלחימה כאשר הם מסייעים למורדים במזרח.

תורת הלחימה הזו כוללת שימוש בכוחות קונבנציונליים כמו חי"ר ממוכן הנתמך על-ידי 
שריון וארטילריה, כוחות מיוחדים, רציחות והפצצות, לוחמה אלקטרונית, התקפות סייבר 

ולוחמת מידע. זה שילוב של מאמצים שבדרך כלל נקראים "לחימה היברידית".

שינויים במשרד ההגנה האוקראיני – לקחים לצבא ארה"ב מהפלישה הרוסית לאוקראינה
מאת: הווארד אלטמן 
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בנובמבר 2018, משמר החופים הרוסי תפס 3 ספינות של הצי האוקראיני, עם 24 מלחים, 
במצרי קרטש. המלחים הוחזרו במהלך החלפת שבויים בשנה שעברה.

הבלטיות  המדינות  אוקראינה,  לרוסיה,  האחראי  המזכיר  עוזר  סגן  קרפנטר,  מיכאל 
הנלחמים  מהאוקראינים  יותר  "למדנו  ילטשנקו.  של  לזו  דומה  עמדה  הציג  ואירואסיה 

בלחימה היברידית כנגד הרוסים מאשר למדנו בכל דרך אחרת." אמר במסגרת הכנס. 

כיצד  ארטילריה,  להפעיל  כיצד  אלקטרונית,  בלוחמה  משתמשים  כיצד  של  "במובנים 
להפעיל סיור וכוחות מיוחדים, כל אלה בעלי ערך רב עבורנו, לא רק לקהילת המודיעין גם 
לצבא עצמו, גם במובנים של הבנה כיצד אנחנו צריכים להתכונן למקרה שנתמודד עם 
כוחות שלוחי רוסיה, באיזו חזית כמו המזרח התיכון או שבעל ברית של נאט"ו מתמודד עם 

כוחות רוסיים באופן ישיר."

רשימת אמל"ח

כדי להתמודד עם הרוסים, ילטשנקו ומחליפו, ולרי טשאלי, הציגו רשימת אמצעי לחימה 
חלוקים  שניהם  אבל  פטריוט,  טילי  ניצבים  הרשימה  בראש  מארה"ב.  מבקשים  שהם 

בדעתם האם אוקראינה אכן תקבל אותם.

"באופן אידאלי, אנחנו חולמים לקבל מערכות פטריוט אבל זה יקר מדי, אנחנו צריכים 6-4 
סוללות כדי להגן על אוקראינה וזה עולה מיליארדי דולרים." אמר ילטשנקו .

מייד  לרכוש  יכולים  "אנחנו  אמר  באוקראינה,  מידע  למשבר  המרכז  יו"ר  כיום   – טשאלי 
מערכת כמו הפטריוט."

מה  מכל  בהרבה  גדולה  בקשה  זו  כזו,  מערכת  למכור  תסכים  ארה"ב  באם  כמובן, 
כיום  מנהלת  טורקיה  פוליטית.  החלטה  שזו  מבינים  "אנחנו  כה.  עד  ביקשה  שאוקראינה 

ספינה רוסית יורה טיל בעת תרגיל ליד קרים
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שיחה כזו עם ארה"ב, גם אוקראינה צריכה מערכת כזו. אני יכול לומר שאוקראינה שוקלת 
ברצינות לשלם עבור מערכת פטריוט אם תהיה לנו הזדמנות לרכוש כזו." אמר טשאלי.

 250 דולר(,  מיליארד   4.8( ארה"ב  צבא  של  אירופה"  להגנת  "התקצוב  יוזמת  במסגרת 
מיליון דולר אושרו על-ידי הקונגרס כסיוע לאוקראינה, במסגרתו ניתן לספק "נשק הגנתי". 

תקצוב כזה היה נקודת בערה ב-2019, כאשר הוא היווה מוקד בדיון ההדחה של טראמפ 
שזוכה ממנו בסנאט. 

בין הפריטים האחרים שאוקראינה רוצה יש הרבה יותר ספינות פטרול.

 40-30 בין  בים השחור, אנחנו צריכים  נוכל להכיל את התנועות הרוסיות  "כדי שלפחות 
ספינות, זו אינה דעתי, זה מה שאנשי הביטחון שלנו והצי אומרים כל הזמן." אמר ילטשנקו. 

דרך ארוכה צפויה לפני שהבקשה הזו תתמלא. 

"כפי שאתם יודעים, היו 2 ספינות שסופקו לנו לצורך אימונים בשנה שעברה, ויש 3 ספינות 
5 ספינות בשנתיים, אבל אנחנו צריכים  המיועדות להגיע ביולי, כך שאנחנו מדברים על 

מינימום 30 ספינות." הוסיף ילטשנקו.

אבל יש עוד – אוקראינה רוצה "אמצעים קטנים יותר כמו טילי נ"ט ג'וואלין, רובי צלפים 
ורומי רימונים כל אלה בעלי השפעה רבה בקווי החזית." אמר ילטשנקו. 

הנשק הוא בין האמצעים הקטלניים שאוקראינה מבקשת זמן רב ושלבסוף סופקו על-ידי 
ממשל טראמפ. 

אמר טשאלי: "הג'וואלין הוא משנה משחק כאשר הופיעו באוקראינה ב-2018, הם אילצו 
את הטנקים הרוסיים לסגת כדי שלא יושמדו."

כיום  משרת  הפנטגון  איש  בעבר  קרפנטר, 
ויחסים  לדיפלומטיה  ביידן  פן  מרכז  כמנהל 
בינלאומיים, הציג רשימה ארוכה של אמצעי 
צריכים  "הם  צריכים.  שהאוקראינים  לחימה 
אינם  אוקראינה  שחופי  בגלל  ימיות  יכולות 
וסירות  קטנות  ספינות  אומר  וזה  מוגנים, 
מסוימות  לחימה  יכולות  עם  טקטיות  פטרול 
או  בינוני  טילים  בהכרח  לא  ספינות.  כנגד 

ארוכי טווח אלא קצרי טווח, וסוג של הגנת חופים כמו מכ"ם וטילי חוף ים."

"תקשורת וטכנולוגיות פיקוד ושליטה ממשיכות להיות צורך חשוב, כך גם טילי כתף נגד 

טיל ג'אוולין
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מעטים,  לא  אמצעים  לאוקראינים  נתנו  "כבר  קרפנטר.  אמר  ספינות."  על-גבי  מטוסים 
מערכות רדיו האריס למשל. אבל הם צריכים יותר מאלה. בגלל שחיקת מערכות – פשוט 

אין להם מספיק.

"ציוד רפואי נשאר גם הוא בגדר צורך מתמשך, אמצעי ניוד, מיגון בסיסי, משאיות וכלי 
רכב ממשיכים להיות חשובים. אבל זה דבר אחד לקבל אמצעי לחימה, להשתמש בהם זה 

דבר אחר." אמר קרפנטר.

באשר לשאלה מה בקשר לג'וואלין אמר קפנטר, "אני חושב שאוקראינה אולי צריכה מעט 
שיש.  מה  את  בחזית  לפרוס  יותר  חשוב  טילים,  יותר  לרכוש  הכרחי  לא  אבל  טילים  יותר 
רובם מצויים במחסנים במערב אוקראינה, שם אין להם שום השפעת הרתעה. לכן, במקום 
פי  יעיל  יהיה  וזה  להם  שיש  במה  להשתמש  מהם  אבקש  יקרים,  טילים  עוד  להם  למכור 

כמה." 

שינויים בקייב

כדי לסבך את מה שמסובך ממילא, מוקדם יותר השבוע, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי 
הדיח מחצית מחברי הממשלה שלו. זה כלל את שר ההגנה אנדרי זהורודניוק שהוחלף 

על-ידי אנדרי טרן, חייל מקצועי שהיה נספח צבאי בארה"ב.

עדיין מוקדם לומר מה ההשלכות באשר ליחסים הצבאיים העתידיים בין ארה"ב ואוקראינה. 
"מאכזב מאוד לראות שמספר אנשי ביטחון מבטיחים מסולקים ממשרותיהם ללא סיבה 
נראית לעין." אמר קרפנטר. "זו סיבה גדולה לדאגה בגלל שעל האנשים האלה סמכנו, 
הם קידמו רפורמות בצבא האוקראיני, בשורה של צעדים שתמכנו בהם יחד עם ממשלת 
אוקראינה. במהלך 5 השנים האחרונות תמכנו במאמצי הביטחון האסטרטגי שלהם. כעת 

כאשר חלק מהאנשים האלה סולקו – אנחנו מודאגים מבלי לגבש ציפיות."

כאשר נשאל האם הוא חושב שהפנטגון מודאג, קרפנטר אמר: "אני בטוח שכן. אני מתכוון 
שהרבה אנשים שעבדו עם האנשים האלה היו בפנטגון בזמן שאני הייתי שם, אני בטוח 
שהם מודאגים." ועוד הוסיף, "תנו להם זמן ליהנות מהספק. בואו נראה מה יהיו התוכניות 
יודע שהוא מדור אחר. אני  ומה הוא אומר. אבל, אני  יכנס לתפקיד,  של טרן כאשר הוא 

מקווה לטוב ואני מאחל לו הצלחה."

הפנטגון לא ענה לשאלותינו אודות השינויים במשרד ההגנה האוקראיני.

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/03/06/lessons-for-the-us-
military-from-the-russian-invasion-of-ukraine/



     

18                    ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                      גיליון מס' 88

     

             ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                     גיליון מס' 88

האם ארה"ב ויפן יכולות להימנע מהתנגשות בנושא עלויות הביטחון?
מאת: גרנט ניוזהאם 

לדרוש  אחרות  במילים  או  מלפת,  דם  לסחוט  ינסה  טראמפ  ממשל  השנה,  יותר  מאוחר 
מטוקיו יותר כסף כדי לכסות את עלויות הצבא האמריקאי ביפן.

יפן משלמת לארה"ב קרוב ל-2 מיליארד דולר בשנה במסגרת "הסכם למאמצים  כיום, 
 8 לדרוש  לאנשיו  הורה  טראמפ  הדיווח  ולפי  לריענון  השנה  עולה  ההסכם  מיוחדים". 

מיליארד דולר.

כמו  מציאה.  מחיר  הוא  בעולם  החזק  הצבא  על-ידי  להגנה  דולר  מיליארד   8 של  מחיר 
בקשה מחברת הביטוח לוידס בלונדון, לקבל הצעת מחיר לפוליסת ביטוח עם כיסוי של 

צבא ארה"ב. 

הוצאות  והכפלת  מיפן  דולר  מיליארד  ל-100  קרוב  של  מיידית  הוצאה  לדרוש  עשוי  זה 
הביטחון היפניות מ-50 מיליארד דולר בשנה ל-100 מיליארד דולר, בעתיד הנראה לעין.

טוקיו אינה רוצה לשלם אפילו 5 סנט יותר עבור האמריקאים וטוענת שגם 2 מיליארד דולר 
זה יותר מדי. המשא ומתן יהיה כואב. האמריקאים לא יקבלו משהו הקרוב ל-6 מיליארד 

דולר תוספת והמתח בשני הצדדים יהיה ממושך.

אבל, ייתכן והתנגשות הרכבות הזו ניתנת למניעה?

נוצרה  ארה"ב,  לצבא  המארחת"  המדינה  "תמיכת  של  שהרעיון  זוכרים  מעטים  אנשים 
לפני מספר שנים בארה"ב. 

פקידים אמריקאים ביישנים החליטו שעדיף לבקש מיפן לשלם )מה שיראה כתשלום עבור 
שכירי חרב( מאשר לבקש מיפן לשדרג את יכולות הצבא היפני. האמריקאים רצו להימנע 

מלהרגיז את הסינים.

מוכן  אינו  היפני  הצבא  כסף,  על  מתלוננים  הצדדים  שני  הכיוונים.  בכל  טעתה  וושינגטון 
והסינים כועסים בכל מקרה.

אז מה הרעיון? 

 60 6 מיליארד דולר או  ביטול הסכם "המאמצים המיוחדים". אמריקה אינה צריכה עוד 
היא  המשמעות  כסף.  לא  קרבי  כוח  תוספת  צריכים  ארה"ב  כוחות  מיפן.  דולר  מיליארד 
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שהם צריכים צבא יפני שיכול להילחם ולתמוך בכוחות ארה"ב בצפון מזרח אסיה.

האמריקאים פרוסים מדי ובמקרים מסוימים נחותים מול הפריסה של הצבא הסיני.

על-פי  בעוצמתו  בעולם  חמישי  מדורג  הוא  מדוע  אז  להילחם?  יכול  אינו  היפני  הצבא 
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.( ?2020 דירוג עוצמת הצבאות בעולם

)asp

על הנייר הצבא היפני מרשים והוא עורך הצגות יפות. אבל, מלבד הצי היפני יש לו יכולות 
לחימה מוגבלות מאוד. אבל זו אינה אשמתו. 

ממשלות, זו אחר זו סרסו במודע את התפתחות הצבא היפני. קצין אמריקאי תאר זאת 
לאחרונה כך: "הצבא היפני היה ונותר צבא בהתהוות, כפי שהצי של נפוליון היה בשעתו. 
גיאופוליטי עצום, אבל  יריבים אפשריים מתחשבים בו. הוא בעל ערך  כל עוד הוא קיים, 

בעל ערך מועט למבצעים טקטיים או מערכתיים."

הקצין הגדיר את הצי "הצי האמיץ" "בגלל שבכל דבר פרט לשמם, הם חלק בלתי נפרד 
של הצי השביעי האמריקאי וככלל, הצי מתעלם ממה שמשרד ההגנה היפני אומר. אין לי 

ספק שהצי מוכן למלחמה."

הגזמה? 

לרוע המזל לא.

הצבא היפני אינו מסוגל לנהל מבצעים משולבים בין זרועותיו השונות, זו דרישה בסיסית 
לכל צבא יעיל. לכן, סכומו קטן מסך מרכיביו. 

דמיינו את צבא ארה"ב אם זרועות הצי, האוויר, היבשה והמרינס אינם מסוגלים לפעול 
יחדיו. יריבים יורתעו במידה פחותה בהרבה. 

האם יפן היא באמת הכוח הצבאי החמישי בעוצמתו בעולם.

אך  מטוסים",  ל"נושאות  ספינות  זוג  ושדרג  יקרים   F35 מטוסי  רכש  היפני  הצבא  אמנם 
או  לרכש  מועטה  חשיבה  עם  רכש  של  תערובת  הם  היפני  הצבא  של  הלחימה  אמצעי 

לפיתוח של מה שבאמת נחוץ. 

בעוד שליפן יש מטוסי קרב, משחתות ועוד אמצעים נוצצים, עדיין אין לו מערכת תקשורת 
שבעזרתה שלושת הזרועות יוכלו לדבר האחד עם השני.
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מלבד חוסר היכולת לפעול האחד עם השני, הצבא היפני וצבא ארה"ב )חוץ מהצי ובמידה 
מסוימת ההגנה מפני טילים( אינם יכולים לפעול יחד כפי שיידרש בהתמודדות עם הצבא 

הסיני.

צבא יפן החטיא את מטרות הגיוס שלו ב-25-20 אחוזים במשך שנים. הוא עדיין לא נחשב 
כמקצוע מכובד ביפן – זו בעיה מורלית.

יפנים אמרו: הוא  כאשר ראש הממשלה שינזו אבה, הגדיל את תקציב הביטחון פקידים 
הגדיל, אבל במשך שנים לפני כן התקציב קוצץ מדי שנה.

בכ-15  הביטחון  הוצאות  את  להגדיל  הצליח  הוא  אבה.  של  שלטונו  שנות   8 במהלך  כך 
יפן  על  זה לא הרבה. האיומים  15 אחוזים  לפני שני עשורים.  אחוזים בהשוואה לתקציב 

)וארה"ב( באסיה כיום גברו הרבה יותר מ-15 אחוזים.

אולי ליפן, פוליטית, קשה לעשות יותר. אבל גם לארה"ב )בעל הברית היחידי של יפן( יש 
בעיות פוליטיות. במיוחד אם היפנים טוענים: "מאחר שיש קשיים פוליטיים אנחנו מסרבים 
להעלות את ההוצאות כדי למשוך יותר מתגייסים לאיוש מלא של הצבא ולאמן ולצייד אותו 
ומאומנים להגן  כהלכה, אנחנו מצפים מכם, האמריקאים, לבוא באיוש מלא, מחומשים 

עלינו ולמות למעננו." 

לומר  חייב  הוא  לשפר  רוצה  באמת  טראמפ  שאם  כך  בוושינגטון.  תמיכה  מקדם  לא  זה 
לטוקיו: "שמרו על הכסף שלכם. אבל הצבא היפני נדרש להשתפר. הוציאו יותר כסף על 
הכוח שלכם, תחשבו מה יפן צריכה כדי להגן על עצמה. אל תצפו שאנחנו נעשה את כל 
העבודה הקשה. ככל שתעשו יותר, וככל שתעשו יותר ביחד איתנו כולנו נהיה בטוחים יותר.

"חשוב יותר שהצבא היפני יוכל להילחם עם כל זרועותיו ואיתנו. בנו מפקדה משולבת או 
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שתיים. אחת עבור הצבא היפני לפעולה משולבת ואחת עבור פעולה משותפת עם צבא 
ארה"ב בהגנה על יפן.

"ולאחר שאבחר מחדש בואו נתחיל לערוך תרגילים משולבים בין כל הזרועות ובין הצבא 
היפני והצבא האמריקאי. אם אתם צריכים רעיונות לכו לבסיס הצי יוקוסוקה וראו מה צי 

ארה"ב והצי היפני עושים.

יפן, הם צריכים להתאמן  יגנו על  "ועוד דבר אחד: אם אתם מצפים שכוחות אמריקאים 
ביפן – לא לטוס ולשוט אלפי מיילים כדי לתרגל. אותו הדבר אמור גם לגבי הצבא היפני 

המסכן.

כדי  יפן  ממשלת  כסף  הדורשות  יפניות  מקומיות  קהילות  משחק?  שאני  חושבים  "אתם 
שכוחות יפנים ואמריקאים יתאמנו במחוזותיהם מביישים את המאפיה – קצצו אותם."

מיליארדי  כמה  של  ממכה  יותר  הרבה  טוקיו  את  יפחיד  זה  זאת,  כל  יאמר  טראמפ  אם 
עבור  יותר  הרבה  שווה  זה   – ירצה  אכן  בוושינגטון  או  בטוקיו  שמישהו  ובמקרה  דולרים. 

ארה"ב ועבור יפן.

https://asiatimes.com/2020/03/can-us-japan-avoid-train-wreck-on-defense-costs/

דיווח לקונגרס על אסטרטגיית השדרוג של צבא ארה"ב

באוקטובר 2019, הצבא פרסם אסטרטגיה חדשה שמכוונת לשינויים המכינים את הצבא 
הקרוב.  ובעתיד  כיום  וסין  רוסיה  מול  המבצעי  המענה  את  שיהוו  ממדיים,  רב  למבצעים 
את  לעדכן  היתר  בין  ומיועדת  אסטרטגיים  תכנונים  ממערכת  חלק  היא  האסטרטגיה 
אסטרטגיית  הלאומי,  הביטחון  אסטרטגיית  את  כוללות  הן  הצבא.  של  השדרוג  תוכניות 

ההגנה הלאומית, האסטרטגיה הצבאית הלאומית ואסטרטגיית הצבא.

אסטרטגיית השדרוג של הצבא מציבה 6 עדיפויות לשדרוג אמצעים:

אש מדויקת ארוכת טווח. 1

רכב קרבי עתידי. 2

המראה אנכית עתידית. 3
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רשתות בצבא היבשה. 4
הגנה מפני טילים באוויר וביבשה. 5
קטלניות הלוחם. 6

יערך בפני  2035-2020, אפשר שהשימוע שלה  מאחר שהאסטרטגיה מכסה את השנים 
קונגרס אחר. בהקשר זה, מבט ארוך טווח עשוי ליצור המשכיות על-ידי מעבר בין קונגרסים 

בבחינת תוכניות הצבא והתפתחותן בתחומים הבאים:

האם אסטרטגיית הצבא עונה למצב הנוכח כמשתקף מסביבת הביטחון הלאומי?	 

האם ניתן להשיג את יעדי התוכנית למרות מספר נושאים מדאיגים?	 

האם התוכנית היא אפשרית בתנאי המקורות הנוכחיים והעתידיים?	 

עבור שנת 2020, התקציב הנדרש לששת הקדימויות הוא 8.9 מיליארד דולר כולל פחות 
מרבע )23 אחוזים( מכלל תקציב הרכש. 

בניסויים  בפיתוח,  במחקר,  מיליארד   57.2 של  בהשקעה  צורך  מעריכה  היבשה  זרוע 
עד  מ-2020  העתידיות  התוכניות  במהלך  העדיפויות  לששת  רכש  וכתקציב  ובהערכה, 
מעבר  דולר,  מיליארד   33.1 של  לגידול  מצטבר  הקונגרס  על-ידי  יאושר  אם  זה,   .2024

לבקשת הגדלת התקציב שהוגשה ב-2019. 

במהלך  היום(  של  )בדולרים  לרכש  מיליארד   187.5 של  צורך  מעריך  הצבא  בינתיים 
ו-58.7 מיליארד לפיתוח וניסויים. מכאן, התוכנית  128.8 מיליארד לרכש  התקופה, כולל 

ל-2020 היא פחות משליש )31 אחוזים( מכלל תוכנית ההצטיידות.

https://news.usni.org/2020/02/20/report-to-congress-on-u-s-army-modernization-strategy
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העולם אינו מעוצב יותר על-ידי מעצמות אטלנטיות
מאת: בהדרקומר )דיפלומט הודי, לשעבר( 

בדומה  דרך,  אבן  להיות  צריכה  במינכן,  בפברואר,   16-14 בין  שנערכה  הביטחון  ועידת 
2007, כאשר הנשיא פוטין שמתח ביקורת על  לוועידה שנערכה במינכן ב-10 בפברואר 
הסדר העולמי כמאופיין על-ידי ארה"ב בעלת ההגמוניה העולמית ואמר כי ארה"ב עושה 

"שימוש בלתי סביר בעוצמה – כוח צבאי – ביחסים בינלאומיים."

ומדינות  ועלייה במתח בין רוסיה  אם נאומו של פוטין ב-2007 חזה מלחמה קרה חדשה 
המערב, 13 שנים מאוחר יותר, באותה ועידת מינכן נוכחנו שהקשרים הטרנס-אטלנטיים 
שהתפתחו במהלך 2 מלחמות עולם, במאה הקודמת, והגיעו לכדי ברית מלאה לאחריהן, 

הגיעו כנראה לצומת דרכים.

סדקים עמוקים הופיעו ביחסים הטרנס-אטלנטיים. נשיא גרמניה פרנק-וולטר סטיינמאיר, 
האשים בנאום פתיחה בלתי רגיל בוועידה את וושינגטון בדחיית "העקרונות הבסיסים של 

הקהילה הבינלאומית".

אירופה  כאשר  הטרנס-אטלנטית,  הברית  של  הזוהר  לימי  חזרה  שאין  אמר  סטיינמאיר 
וארה"ב מתרחקות זו מזו." הוא הזהיר: "אם יכשלו האירופאים, הלקחים מההיסטוריה של 

גרמניה, ואולי גם ההיסטוריה של אירופה כולה יעמדו למבחן."

למרות זאת, סטיינמאיר לא הציע שאירופה תצעד לבדה, אלא "רק אירופה היכולה ורוצה 
להגן על עצמה ואמינותה תוכל לשמור את ארה"ב בברית."

אבל הוא הצטער "שאירופה אינה חיונית יותר לארה"ב כפי שהייתה בעבר." אנחנו חייבים 
להיזהר מאשליה שהאינטרסים המתדלדלים של ארה"ב באירופה הגיעו לרמה הנוכחית 
בממשל  גם  וימשיך  מזמן  התחיל  זה  יודעים  שאנחנו  שכפי  ...מאחר  טראמפ  ממשל  עם 

הבא."

התסריט של עצמאות אירופית – אירופה שהופכת סוברנית ככוח אסטרטגי ומדיני – עלה 
כמוטיב בנאום נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שהביא דינמיקה נדירה לדיון האירופי כשהוא 
נלחם בלהט למען מדיניות ביטחון אירופית משותפת. מובילי המדיניות הגרמניים הביעו 

הסכמה לרעיונות מקרון שאירופה צריכה לקחת אחריות על גורלה.

כישלון  על  שהשיחות  יותר  מוקדם  טען  פומפיאו,  האמריקאי,  המדינה  מזכיר  כניגוד, 
ואנחנו הולכים  יחד אנחנו מנצחים,  המערב "מוגזמות מאוד" ולמעשה "המערב מנצח. 

לעבוד ביחד."
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חוסר אחדות המערב

בינתיים, שתי קנוניות עולות בשיחות: המשך רלוונטיות מערכת ההסכמים הבינלאומיים 
במערכת הבינלאומית, והדאגה העמוקה מסביבת הביטחון הגלובלית הנוכחית.

סטיינמאיר הגדיר את הדאגה בחדות באמרו: "הרעיון של קהילה בינלאומית לא התיישן," 
והוסיף "נסיגה אל המסגרת הלאומית שלנו תוליך אותנו לרחוב ללא מוצא ולעידן אפל."

בסך הכל הדיון החריף הזה בין האירופאים והמשלחת האמריקאית אישר יותר מבעבר את 
החולשות וחוסר האחדות של המערב. דיווח של פוליטיקו על הוועידה ציין "שני הצדדים 
אינם רק רחוקים זה מזה בנושאים הניצבים בפני המערב )איומים מרוסיה, איראן וסין( הם 

בעולמות מקבילים."

ומזכיר ההגנה מארק אספר, לא  סין. פומפיאו  היה  מינכן  עיקרי שפילג את  נושא מרכזי 
הותירו ספק שוושינגטון רואה בסין כוח מרושע המייצג איום משמעותי ארוך-טווח. הראייה 

הזו אינה מקובלת על-ידי מדינות רבות באיחוד האירופי.

בעלת  משמעות  בעל  וזה  סין,  כלפי  המערבית  הברית  תנקוט  עמדה  איזו  היא  השאלה 
בייג'ין  את  להביא  היכולות  מהשלכות  מאוד  מודאגת  אירופה  לכת.  מרחיקות  השלכות 

להחלטות בתחומי מסחר והשקעות הון.

נראה שאין הסכמה בוועידה לגישת פומפיאו שסין היא האויב החדש. אזהרתו כנגד מעורבות 
טכנולוגיה סינית של חברת וואווי בטכנולוגית תקשורת דור 5, נתקלה בשקט מאובן על-ידי 

האירופים. המדיניות כלפי סין עשויה להופיע כמפריד הגדול בברית הטרנס-אטלנטית.

האם המערב יכול לזכות בהשפעתו בחזרה?

לנסיגת  גרמו  מורליים  ערכים  ודעיכת  חומרי  עושר  כי  הוא  הזו  בדעיכה  המרכזי  הנושא 
סין,  עליית  כבעבר.  אטרקטיבי  אינו  המערבי  הכלכלי  הארגון  מודל  להשפיע.  היכולת 

ההתפתחות המהירה של הודו והעוינות הרוסית גרמו להופעת דינמיקה גלובלית חדשה. 

כאשר כוחות כאלה וכוחות אחרים גדלים בעוצמתם, ביזור עוצמת ההשפעה עשוי להיות 
מהיר יותר, והמערב לא צפוי לזכות מחדש בעמדת ההשפעה שהייתה לו אחרי מלחמת 

העולם השנייה.

זלזול ארה"ב ברב-לאומיות

הדרדרות ההשפעה עשויה להאט אם "המערב החדש" המובל על-ידי אירופה ישלב כוחות 
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עם הודו ויפן לבניית ברית עולמית חדשה. אבל לקונה מרכזית היא סלידתה של ארה"ב 
מרב-לאומיות בשליטה בסדר העולמי.

באופן דומה, דחיפת וושינגטון לקדם את מאבקיה בסחר חליפין – עם רוסיה, סין או איראן 
וונצואלה – היא מכשול ליכולת להניע את שותפותיה האירופאיות שמרביתן נרתעות מכל 

עימות והכי פחות עם בייג'ין.

כישלון  את  והזכיר  מקרון  אמר  ארה"ב","  של  זוטרים  ברית  בעלי  להיות  יכולים  "איננו 
מדיניות ההתרסה של המערב לאחרונה כשהוא חושף את הפערים הפנימיים, המשפיעים 

על המערב וקשה לראות כיצד ניתן לגשר עליהם. 

בנושאים  המערב  מדינות  בין  להופיע  עשויה  מסכימים  של  קואליציה  הטוב,  במקרה 
מסוימים. אבל גם אז המערב יוכל לכל היותר להאט את דעיכתו אך יישאר רחוק מהפיכת 

התהליך.

נראה, כי מרכז הכובד הכלכלי של הסדר העולמי והמשוואות הנובעות ממנו נעו מהמערב, 
ואין יותר "מערב" מאוחד מאחורי עקרונות, ערכים ומדיניות.

https://asiatimes.com/2020/02/a-world-no-longer-shaped-by-atlantic-powers/
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מדעני צבא רוסיה מקדמים יצירתיות למלחמות בעתיד
מאת: רוג’ר מקדרמוט

מדעני הצבא הרוסי תורמים בדרכים רבות לתכנונים בתחומי נושאי ביטחון וצבא. ההנהגה 
המדינית צבאית הציבה חשיבות עליונה למאמצי מחקר ולבחינה של מלחמה בעתיד, כדי 

לסייע למדינה להתכונן ולהשקיע בפיתוח בניין הכוח הנדרש לפעול בסכסוך בלתי צפוי. 

פקידים בצבא רוסיה אינם רואים בתהליך כזה משהו ערטילאי, כפי שהוכח על-ידי המטה 
הכללי של גנרל גרסימוב בנאומים השנתיים באקדמיה למדעי הצבא. 

למלחמה  חדשים  כיוונים  לפתח  לאקדמיה  כפנייה  מהווים  כלל  בדרך  האלה  הנאומים 
נחשפו  מחר,  למלחמה  בהקשר  מהאקדמיה  הנובעים  חשובות  תובנות  מספר  בעתיד. 
התפשטות  וסבירות  מטרות  טבע,  אופי,  את  הבוחן  חרקוב  סרגיי  פרופסור  של  במאמר 

סכסוך צבאי עתידי.

שיקולי חרקוב על המושג מלחמה עתידית מוצגים בהקשר של מדע המלחמה והוא שואל 
אם זהו צורך אופנה.

הציבו  הכללי  והמטה  ההגנה  משרד  של  ההנהגה  האחרונות  שבשנים  מציג  המחבר 
כוללים בחינת המגמות העיקריות בחשיבה הצבאית  יעדים למדעני צבא הרוסי, כשהם 
הגלובלית, התפתחויות בינלאומיות, ועתידה של רוסיה כולל בחינת התפקיד הגיאופוליטי 

של מוסקבה בהקשר למדע המלחמה.

אותם  העושים  גורמים  של  שלטנית  הכללה  פנים:  רבת  היא  ש"מלחמה  טוען  חרקוב 
לנדרשים במאמץ משולב."

דוגמאות  על-ידי  בלחימה  מרכזיות  התפתחויות  של  דוגמאות  מספר  מקשר  המחבר 
הביטחון  מערכת  ה-90,  בשנות  ביוגוסלביה  הסכסוך  מאז  שלאחרונה,  וטוען  היסטוריות 

הבינלאומית נשחקה. 

הוא מקדם רעיונות בהקשר ליחס של אמצעים צבאיים ושאינם צבאיים במלחמה מודרנית 
המהדהדים במרכיב השזור בנאום של גרסימוב בפברואר 2013 באקדמיה. 

לוב,  )סוריה,  סדירים  לא  וכוחות  סדיר  צבא  בין  עימותים  להתגברות  לב  לשים  "צריך 
לאומית  ביטחון  מדיניות  המרכיבים  והמטרות  העקרונות  אבל  וכו'(.  תימן  אפגניסטן, 
נותרו, למרות העובדה שבעולם המודרני, החברה חיה למעשה במצב של  בימות שלום 
מוכנות למלחמה או במלחמה במצב כזה או אחר – מידע, כלכלה, מדינית, דמוגרפית, 

טריטוריאלית וכדומה."
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לגישתו, יש לשקול שילוב של פרטים רבים יותר, אמצעים ומתודות המעורבים במלחמה 
ולוחמת סייבר. חרקוב  מודרנית, המחבר מבליט את התפקיד הקריטי של מבצעי מידע 
ברמה  אפילו  מדינה  של  לקיומה  איום  להציב  מסוימים,  במקרים  יכול  ששילובם  מציע 
הלאומית: "יעילות ההשפעה על מדינה באמצעות נשק סייבר יכול במקרים רבים להיות 
איומים  מכך,  יותר  קונבנציונלי.  בנשק  משימוש  הנובע  פיזי  הרס  מיעילות  יותר  גבוה 
בסביבת המידע קשים לתגובה בשונה מנשק גרעיני שבו לשני הצדדים יש כוח הרתעה 
כאבטחה ליחסים רגועים בין מדינות מובילות בעולם." חרקוב טוען שיש קושי בהגנה כנגד 

התקפה כזו.

יכול לפעול  ושימוש מסיבי בכטב"מים  הוא מציע שבמלחמה עתידית מערכות רובוטיות 
במשולב אבל לא בהכרח ישנה את המלחמה עצמה.

הדורש  וכלכלי,  מדיני  חברתי,  מורכב  אירוע  היא  מודרנית  שמלחמה  בכך  מכיר  חרקוב 
ניתוח מעמיק, בחינה והערכה של כל מרכיביו. הוא מזהיר מפני התמקדות בטכנולוגיות 
יישאר  בעתיד  קטלני  בסכסוך  האנושי  המרכיב  בטכנולוגיה  ההתקדמות  שלמרות  וטוען 

חיוני. 

אמירה חוזרת במאמר היא ההתייחסות לשילוב אמצעים צבאיים ושאינם צבאיים במלחמה 
כך  היא התקפית.  ואיזו  היא הגנתית  נשק  איזו מערכת  לומר  "כיום, קשה למדי  עתידית 
או אחרת זה מותנה במצב, בתנאים, במטרות ובשימוש. בהקשר הזה, המשימה הברורה 
ביותר של המדע היא לצייד את ההנהגה הצבאית מדינית של מדינה באוסף של אמצעים 
האלה  האיומים  של  וחיזוי  חדשות  טכנולוגיות  דורש  זה  תוקפנות.  ולהדוף  להרתיע  כדי 

בתנאים שונים במרחבים ובסביבות."

המטרה  אם  גם  מעורפלים,  הם  עתידית  מלחמה  מטרות  כי  צופה,  המאמר  מחבר 
ללא  תישאר  העיקרית 
החלשה,  "הרס,  שינוי. 
פגיעה  בסמכות,  פיחות 
שעבוד  הלחימה,  ברצון 
בטווח  וכו'.  יריב  למדינת 
מזויין  מאבק  הארוך, 
העיקרי  האמצעי  יישאר 
להשגת  והראשוני 
ולצד  העיקרית.  המטרה 
מעורבות  תידרש  החזק 
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של אמצעים אחרים של 'התזמורת'." הצד המצליח במלחמה כזו יבזר מאמצים בשלושה 
תחומים: "מידע )סייבר ולוחמה פסיכולוגית(, קטלניות )אש קינטית, גרעין וכדומה( וציבורי 

)מוכנות החברה והאנשים למלחמה(."

בראיית חרקוב המנצח במלחמה כזו יהיה השחקן בעל העליונות במידע על האויב. הוא 
מסכם: "כיום אנחנו יכולים לומר בביטחון: כדי לנצח במלחמה עתידית, אתה צריך להיות 
ומידע. והחברה חייבת להיות מוכנה  מוכן אליה מדינית, כלכלית, דמוגרפית, טכנולוגית 

לכך."

בעוד המאמר של חרקוב מציע תובנות לחשיבה ולניתוח של האקדמיה, נראה כאילו הוא 
רומז כי סכסוך צבאי בעתיד יראה שונה מהמלחמה המתמשכת, נראה כי זו גם המשכיות 

בתחומים מסוימים – כמו הדגש על תפקיד כוחות הקרקע ובמיוחד הישענות על טנקים. 

על-פי תוכנית ההצטיידות הלאומית ל-2027, יירכשו 500 טנקי ארמטה T14 ו-400 טנקי 
T90M. אלה אולי מספרים אופטימיים אבל הם מסמנים את המשכיות התפקוד בכוחות 
הקרקע עד לשנת 2027, כשילוב של תחומי יצירתיות המשקפים את העבודה המתמשכת 

של חזית המדענים הצבאיים.

https://jamestown.org/program/russian-military-science-promotes-innovation-in-fu-
ture-warfare/

נתוני ביצועי המכ"מ

כיסוי:

טווח: 250-7 ק"מ 

גובה: 3,500-5 מ'

אזימוט: 360 מעלות

מספר מטרות במקביל טווחי גילוי:    

עד 400 מטוס קרב: 210-120 ק"מ    

קצב עדכון: 5 שניות טיל: 250 ק"מ – מעל הים עד ים במצב 5 

משך זמן להפעלה: 5 דקות דיוק:     

משך זמן להקמת האנטנה: 80 שניות 500 מ' במקרה הקשה   

On Watch Feb. 20 – Ka 31 מסוק התראה רוסי
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מסוק סיור רוסי Ka31, מתוכנן לאתר מטרות כולל טילים על הקרקע ובאוויר. על-פי הדיווח 
הוא יכול לאתר טילים בטווח של 200 ק"מ, והוא מתוכנן להעביר את המידע למרכז פיקוד 
הממוקם  חזק"  מכ"ם  הוא  המסוק  מערכות  "לב  הנ"מ.  הגנת  ולמרכז  לספינות  קרקעי, 
המכון  על-ידי  תוכנן  המכ"ם  "נּבו".  מסדרת  הקרקעי  המכ"ם  כמו  ונראה  למרכב  מתחת 
המדעי להנדסת רדיו של ניסצ'ני נובוגורד. במצב טיסה או חניה האנטנה )1X6 מ'( נמצאת 
360 מעלות סביב  במצב שטוח מתחת למרכב ובעת הפעלה האנטנה מונמכת וסובבת 

צירה. 

הוא יכול גם להנחות טילי קליבר ואוניקס למטרות וגם את הטיל העל קולי צירקון. 

המסוק הראשון Ka31R, נמסר למרכז האימונים של הצי ב-2012. 

המכ"ם נכנס לשירות בצי הים השחור ברג'ימנט, האווירייה 318 ודגם כזה נראה בסוריה. 

מפקד הצי, ניקולאי יבמנוב אמר, כי צוותי האווירייה החלו להתאמן בציוד החדש. 

התוכנית היא להטיס מסוקים עם המכ"ם בזמן הקרוב באזור קרים. 

המכ"ם היבשתי דגם Ka31SV המאכן מטרות יבשתיות נבחן בלחימה ב-2016. מטוסי קרב 
סוריים אותרו והוקלטו בטיסה מעל לטקיה. 

אדמירל  מטוסים  נושאת  סיפון  על  נראה  לפחות,   )90 )מס'   Ka31R אחד  יבשתי  מכ"ם 
קוזנצוב במסעה לחוף הסורי ב-2017-2016.

https://www.vitalykuzmin.net/Military/MAKS-2007/i-MTKRJ5j/A, CC BY-NC-ND 4.0
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לפחות 26 אנשי מיליציה עיראקיים נהרגו בתקיפה אווירית אמריקאית )לכאורה( בסוריה. 
כתגובה להתקפת רקטות ביום רביעי, בבסיס צבאי בעיראק, נהרגו חייל בריטי ושני חיילים 

אמריקאים.

מיליציה עיראקית הנתמכת על-ידי איראן ירתה מטח של 18 רקטות על בסיס חיל האוויר 
על  ביותר  הקטלנית  ההתקפה   – פצועים  ו-12  הרוגים  ל-3  שגרם  לבגדד,  מצפון  טאג'י 

כוחות מערביים מזה שנים.

האמריקאים  על-ידי  שנהרג  סולמני,  קאסם  של  ההולדת  ביום  באה  הרקטות  תקיפת 
בינואר, והיא עשויה להיות חלק ממערכת תגובה איראנית. החיל הבריטי שנהרג הוא מחיל 

הרפואה המלכותי אבל שמו לא פורסם.

הסורי,  הגבול  ליד  העממית  החזית  של  מפקדות  כתגובה  תקפה  שארה"ב  להניח  סביר 
מספר שעות לאחר התקפת הרקטות. דווח על 10 התפוצצויות ובהתקפה נהרגו 26 אנשי 

מיליציה על-פי דיווח משקיפי זכויות אדם סורים.

דובר  לבגדד.  מצפון  ק"מ   30 ומצוי  ואמריקאים  עיראקיים  חיילים  מאכלס  טאג'י  בסיס 
התגובה  התקפות  עם  ידיעה  ואין  תגובה,  מסר  לא  ארה"ב  על-ידי  המונהגת  הקואליציה 

תמשכנה והאם אנחנו עומדים לפני חידוש ההידרדרות וההסלמה בין ארה"ב ואיראן.

שני הצדדים הגיעו לסף מלחמה בינואר לאחר הרג סולמני ושיגור רקטות איראניות כנגד 
חיילים אמריקאיים בעיראק. 

מורכב  תפקיד  הממלאות  שיעיות  מיליציות  של  מטריה  ארגון  מהווה  העממית  החזית 
רבים  אך  עיראק,  ממשלת  של  שליטה  תחת  הם  טכנית  אמנם,  העיראקית.  בפוליטיקה 
ממפקדיהם מקבלים פקודות מאיראן וממשמרות המהפכה. בכיר בחזית העממית נהרג 

יחד עם סולימני.

https://www.telegraph.co.uk/
news/2020/03/12/26-iraqi-fight-
ers-dead-retaliatory-strike-brit-
ish-american-soldiers/

מאת: רף סנשז
לוחמים עיראקיים נהרגו בתקיפת תגובה לאחר הריגת חיילים בריטיים ואמריקאיים



     

31             ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                     גיליון מס' 88

מגפת הקורונה תשנה את הסדר העולמי לתמיד
מאת: הנרי קיסינג’ר - 3 באפריל 2020

האווירה הסוריאליסטית סביב מגפת הקורונה מזכירה כיצד הרגשתי כאיש צעיר בדיביזיית 
1944, יש תחושת סכנה קיומית, שאינה  84 בקרב על הבליטה. כיום, כמו אז בסוף  חי"ר 

מכוונת כלפי אדם מסוים, אלא מכה באופן רנדומלי וקטלני. 

אבל יש הבדל חשוב בין הזמן הרחוק ההוא וזמננו. חוסן ארה"ב אז נשען על-ידי תמיכה 
יעילה  ממשלת  נדרשת  מפולגת.  מדינה  היא  ארה"ב  כיום,  אולטימטיבית.  לאומית 
שימור  עולמי.  גודל  בסדר  חזויים  הבלתי  המכשולים  על  להתגבר  כדי  למרחוק  ורואה 
וליציבות  לשלום  שונות  חברות  בין  ליחסים  חברתית,  לאחדות  חיוני  הוא  הציבור  תמיכת 

הבינלאומית.

חוסנן של אומות פורח סביב האמונה שהמוסדות שלהן יוכלו לחזות אסונות, לממש את 
השפעתן ולחדש יציבות. 

שיפוט  זה  אם  בין  שכשלו.  כמי  ייראו  רבות  במדינות  מוסדות  הקורונה,  שתחלוף  לאחר 
אובייקטיבי הגון ובין אם הוא אינו רלוונטי. המציאות היא שהעולם יהיה שונה לאחר מגפת 

הקורונה. דיון כיום על העבר מקשה על העשייה שצריך לעשות היום.

היא  התפשטותה  ובאכזריות.  תקדים  חסר  גודל  בסדר  בנו  הכתה  הקורונה  מגפת 
אקספוננציאלית: ההתפשטות בארה"ב מוכפלת כל חמישה ימים. 
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מספקת  בלתי  היא  הרפואית  האספקה  בנמצא.  תרופה  אין  המאמר  כתיבת  בעת 
להתמודדות עם גלי המגפה המתרחבים. יחידות טיפול נמרץ מתוחות עד הקצה ומעבר, 
ועלולות לקרוס. הבדיקות אינן מתאימות למשימת אבחנת מידת ההדבקה, והרבה פחות 

לעצירת ההתפשטות. תרופה מוצלחת מצויה במרחק של 18-12 חודשים.

יהיה כאשר  מיידית. המבחן האמיתי  היטב להימנעות מקטסטרופה  ממשל ארה"ב פעל 
התפשטות הווירוס תיבלם, והוא יוחזר למצב ולהיקף שבו ניתן יהיה לחדש את אמון הציבור 

ביכולתה של ארה"ב לשלוט בו. 

הפעלה  של  הדחופה  המשימה  את  שידחיק  אסור  וחיוני,  רחב  שיהיה  כמה  עד  המאמץ, 
מקבילה של יוזמות לתקופת המעבר לאחר מגפת הקורונה.

הווירוס  של  החברתית  ההשפעה  אבל  רחב,  לאומי  בסיס  על  במשבר  עוסקים  מנהיגים 
אינה מכירה גבולות. בעוד ההתקפה על בריאות האדם תהיה זמנית, המהומה הפוליטית 

והכלכלית שוחררה ממעצוריה ויכולה להמשיך דורות. 

טיפול  הווירוס.  על  להתגבר  "טהור"  לאומי  במאמץ  יכולה  ארה"ב,  לא  גם  מדינה,  שום 
בצורך המיידי חייב להיות משולב במאמץ ובתוכנית עולמית. אם איננו יכולים לעשות זאת 

במקביל נהיה ניצבים בפני המצב הגרוע בכל אחד מאלה.

ומפרויקט מנהטן, ארה"ב חייבת להפעיל מאמץ עיקרי  כהפקת לקחים מתוכנית מרשל 
ב-3 תחומים: 

ראשית, חיזוק חוסן גלובלי ועצירת המגיפה. ניצחון מדע הרפואה כמו החיסון כנגד הפוליו 
וצמצום האבעבועות, או צמיחת הפלא של האנליזה הרפואית בעזרת פלאי הסטטיסטיקה 
לפתח  צריכים  אנו  מסוכנות.  לסביבות  אותנו  דחקו  מלאכותית  בינה  בסיוע  והטכנולוגיה 
גדולות.  לאוכלוסיות  תרופות  ופיתוח  בהידבקות,  לשליטה  חדשות  וטכנולוגיות  טכניקות 
ערים, מדינות ואזורים חייבים להיות מוכנים ברציפות להגן על אנשיהם ממגפות באמצעות 

מחסנים, תכנון משותף ופיתוח בחזית המדע.

שיעורים  למדו  העולם  מנהיגי  העולמית.  בכלכלה  הפצעים  את  לרפא  נחישות  שנית, 
המשבר  יותר.  מורכב  הנוכחי  הכלכלי  המשבר  ב-2008.  ההומניטרי  מהמשבר  חשובים 
שאנחנו  דבר  לשום  דומה  אינו  הקורונה,  על-ידי  הגלובלי  ובהיקפו  במהירותו  שהתפרץ 
ספר  בתי  ולסגירת  מרחק  לשמירת  ולאומי  חברתי  רפואי,  מאמץ  בהיסטוריה.  מכירים 
ועסקים תורמים לכאב הכלכלי. תוכניות צריכות לשאוף לבלום את ההשפעות של הכאוס 

המתפתח באוכלוסיות החלשות ביותר בעולם.

שלישית, שימור העקרונות של הסדר העולמי הליברלי. בסיס הגישה של ממשלות בעולם 
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המודרני הוא עיר בצורה המוגנת על-ידי שליטים חזקים, לעיתים עריצים, לעיתים נדיבים, 
ועדיין חזקים דיים כדי להגן על אנשיהם מאיום חיצוני. 

חוקרים מתקדמים מנסחים זאת באופן שונה – המטרה של מדינת חוק היא לספק את 
הצרכים הבסיסים לאנשיהן: ביטחון, סדר, כלכלה טובה וצדק. יחידים אינם יכולים להשיג 

את אלה לבדם. 

המגפה הציפה את האנכרוניזם. חזרת העיר הבצורה בתקופה בה צמיחה תלויה בסחר 
עולמי ובתנועת בני-אדם.

גלובלית מאיזוני הכוחות  נסיגה  ולייצבם.  העולם הדמוקרטי צריך להגן על הערכים שלו 
בעזרת חקיקה תגרום להתפרקות הסדר החברתי המקומי והבינלאומי. הנושא הזה של 
יכול להיפתר במקביל למאמץ להתגבר על מגפת הקורונה. ריסון הוא  וכוח אינו  סמכות 
הבינלאומית.  הפוליטיקה  ובמישור  המקומית  הפוליטיקה  במישור   – הצדדים  לכל  צורך 

מנהיגים חייבים להציב קדימויות.

עברנו מהקרב על הבליטה לעולם של רווחה גוברת ושל חיזוק הערך האנושי. כיום, אנחנו 
חיים בתקופה מתהפכת. האתגר ההיסטורי למנהיגים הוא לנהל את המשבר בעודם בונים 

את העתיד. כישלון עלול להצית את העולם.

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5188702435&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1
663113228015384436&th=171490ab591c3774&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANG-
jdJ_3auF01sz6yYac53K73oqhuMize9emkPGC_JiFTiFbFEhqe9cwQE5TAjfd7j6CLvLN-
laMzmecnRItUVKHw1mUO-k07B9r2JleioQU7djRR06-ewlL2mlJNnpo&disp=emb&realat-
tid=ii_k8mo44yw0


