
14 בנובמבר 2019 
גיליון מס' 83

מכון "חץ"  לחשיבה צבאית מתקדמת, רחוב הדס 30, יבנה, 8151192  
www.iamti.com :אתר  , info@iamti.com :טל': 08-9437871,  פקס: 08-9421079,  דוא"ל

בגיליון זה

מה ידעה תורכיה על מקום המסתור של בגדדי?         3-1
כוח שלוחיה של איראן התעצם, מעולם לא היה גדול יותר        6-4

מה יכול לעשות האמל"ח המתוחכם ביותר של סין           7 
שר ההגנה הרוסי, המרשל סרגיי שוייגו         11-8 

מה עמדתה העכשווית של רוסיה כלפי סוריה         13-12
מדוע יש צורך במרגמות מתנייעות חדשות          15-14
התקפות על מתקני הנפט בסעודיה מנקודת ראותם של הרוסים       18-16
קובאני היום, קראקוב מחר           21-19

עורך ראשי: גדעון אבידור
עורכת: דורית לנדס

עריכה גרפית: מתי עלמה אלחנתי

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

https://www.iamti.com/untitled-c1gsc                :ניתן לקרוא ידיעונים קודמים בקישור הבא

ארה"ב לא העבירה לבעלת בריתה בנאט"ו פרטים רבים לגבי הפעולה שבה נהרג מנהיג 
דאעש. ייתכן שהייתה לכך סיבה טובה.

סיפרו   CIA-ה אנשי  בפומבי:  להתפאר  ביון  לשירותי  גרם  אל-בגדדי  באקר  אבו  של  מותו 
יורק טיימס כי גילוי מקום הימצאו של מנהיג דאעש אירע לאחר מעצרם וחקירתם של  לניו 
אחת מנשותיו ובלדר אחד במהלך הקיץ. מנהיגים כורדיים שאמרו באפריל כי בגדדי נמצא 
כי הם סיפקו מודיעין לפעולה. שירות הביון הלאומי של  באידליב סיפרו ל"וושינגטון פוסט" 
עיראק התפאר אף הוא בכך שמסר את מקום הימצאו של בגדדי לאמריקאים לאחר "עיקוב 

מתמיד והקמתו של כוח משימה מיוחד במשך שנה תמימה".

ובו נקבע כי המדינה  בשנה שעברה פירסמו רשויות המודיעין בהולנד דו"ח שנועד לציבור 
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האסלאמית משתמשת בתורכיה כ"בסיס אסטרטגי" להיערכות מחודשת, והדבר מהווה 
איום על ביטחונה של אירופה. "מכאן יכולה דאעש להחזיר, לארגן מחדש ולעצב שוב את 
המאבק המחתרתי באיזור," נקבע בדו"ח, ועוד נאמר בו שתורכיה נקטה פעולה מסוימת 
נגד דאעש ואל-קעידה, אבל התמקדותו העיקרית של ארדואן בלחימה בקבוצות כורדיות 
מסכם:  הדו"ח  מספיק".  תנועה  וחופש  נשימה  "מרחב  האסלאמיות  לקבוצות  אפשרה 
"העובדה שהאינטרסים התורכייים אינם עולים תמיד בקנה אחד עם הקדימות של אירופה 

בתחום לוחמת הטרור היא פרובלמטית," סיכום הדו"ח. 

נוהגת  אנקרה  האם  השאלה  את  מעוררים  בגדדי  של  הסופי  ומיקומו  המודיעין  הערכת 
בסובלנות או מתואמת עם גורמים בדאע"ש, ו"אם הייתה ל-MIT התורכי ולדאע"ש מערכת 
יחסים בעבר, האם הן ממשיכות לשתף פעולה," אמר דייויד פיליפס, העומד בראש תוכנית 
לכינון שלום וזכויות במכון לחקר זכויות האדם באוניברסיטת קולומביה, בריאיון למחבר 
המאמר. "תורכיה צריכה להסביר כמה דברים," כתב ברט מקגורק, שליחה לשעבר של 
ארה"ב לקואליציה העולמית נגד דאע"ש, ב"וושינגטון פוסט", "יש משמעות לכך שצבא 
ארה"ב בחר לפתוח את המבצע הזה ממרחק של מאות מייל בעיראק, ולא מהמתקנים 

בתורכיה, החברה בנאט"ו, הנמצאים ממש מעבר לגבול."

של  התקפותיה  טירור,  כארגון  דאע"ש  על  הכריזו  באנקרה  ממשל  כשאנשי   2013 מאז 
המדינה האסלאמית גרמו למותם של 315 בני אדם ולפציעתם של מאות בתורכיה, כך 
יאיילה, בעבר איש הכוח  לפי העיתון הכתוב באנגלית הנפוץ ביותר במדינה. אך אחמט 
"סייעו בקביעות לדאע"ש,   MIT-וה כי ארדואן  בריאיון  נגד טרור במשטרת תורכיה אמר 

במישרין או בעקיפין".

בארגון,  תורכיה  תמכה  יאיילה,  אומר   ,2014 בקיץ  עולמי  לפרסום  זכתה  דאע"ש  כאשר 
אל-אסאד.  באשאר  נשיאה,  של  הדחתו  את  ולהחיש  סוריה  את  לערער  שניסתה  משום 
כי נשיא  ג'ו ביידן לקהל באוניברסיטת הרווארד  באוקטובר אותה שנה, אמר סגן הנשיא 
תורכיה טוען לחלק באחריות על צמיחתה של דאע"ש. "ארדואן אמר לי – הוא ידיד ותיק 
– 'צדקת. אנחנו מאפשרים לאנשים רבים מדי ]ביניהם לוחמים זרים[ להיכנס'" – אמר 
ביידן. "כעת הם מנסים לסגור את גבולותיהם." )ארדואן הכחיש כי אמר זאת, ואילו ביידן 
ושותפות אחרות  התנצל לאחר מכן "על כל רמיזה שהיא לפיה תורכיה או בעלות ברית 

באזור אפשרו במכוון את צמיחתה של דאע"ש או הקלו עליה."(. 

לדברי יאיילה, הוא צפה מקרוב במערכת היחסים של MIT ודאע"ש. במשך הזמן ששירת 
במשטרת תורכיה, עבד יאיילה בצמידות עם קציני MIT על הגבול הסורי. ב-2014 נודע לו 
שראש MIT, פידאן, הקים יחידה מיוחדת שנועדה לטפל בתומכי דאע"ש, מבלי שהדבר 
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נודע למשטרה. יאיילה סיפר לי: "הייתי שואל את החבר'ה מ-MIT 'מה אתם הולכים לעשות 
עם הבחורים האלה?' והם היו עונים 'שום דבר'. אבל היו לנו כל כלי החקירה, ואנחנו עקבנו 
זה היה מטריד  נפגשים עם השירותים שלנו.  אחריהם לפגישות. ראינו איך הטרוריסטים 
בין הפליטים מסוריה" –  ועכשיו, אלפי תומכים של דאע"ש מסתתרים בתורכיה,  ביותר. 

אמר יאיילה. "מבחינתו של ארדואן, הם אינם מהווים קדימה." 

מותו של בגדדי היה ללא ספק מהלומה לדאע"ש, אך קרוב לוודאי שלא תערער את הארגון 
של  בתמיכתם  תורכיה,  בתוך  לפעול  ליכולתו  הודות  רק  לא  במהירות,  מתאושש  הוא   –
ארדואן ו-MIT וגם טראמפ – ללא ספק בלי כוונה. עם בגדדי או בלעדיו, תורכיה ודאע"ש 
ממשיכות להיות המוטבות העיקריות לנסיגה הכאוטית של כוחות ארה"ב. עכשיו תורכיה 
לסלק   – בשטח  היו  האמריקאים  הכוחות  כאשר  לעשות  יכלה  שלא  מה  לעשות  חופשייה 
את הכורדים ממעוזם בצפון סוריה. וכך זוכים אוהדי דאע"ש לחופש מהכוח הלוחם היעיל 
נגד הטרוריסטים שהטילו את  נעים במהירות, אך לא  כוחותיו של ארדואן  ביותר באזור. 
חיתתם על ארה"ב ואירופה במשך מחצית העשור. יאיילה מסכם: "איני צופה שום תנועה 

תורכית נגד דאע"ש."

The Deep State news-ג'פרסון מורלי הוא עורך ה

ttps://newrepublic.com/article/155504/turkey-know-baghdadis-hideout
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כוח שלוחיה של איראן התעצם, מעולם לא היה גדול יותר
מאת: אריאן טאבאטאביי, קולין קלארק

מאז נכנס הנשיא דונלד טראמפ לתפקידו, הפעיל ממשלו אסטרטגיה המכונה אסטרטגית 
לחץ מרבי, על מנת לשנות את מהלכן של מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון האיראניות. 
איראן  של  התנהגותה  את  להמיר  שנועדו  עיצומים  על  בעיקר  נסמכת  זו  אסטרטגיה 
הבינלאומית.  הפיננסית  לתשתית  גם  כמו  חוץ,  לשוקי  שלה  הגישה  סרבול  באמצעות 
לקיים  כדי  הדרושים  פיננסיים  משאבים  אותם  מטהראן  למנוע  היא  המרכזית  המטרה 
את תוכניות הגרעין והטילים שלה, וביניהן הקמת מערך של שלוחים – proxies – ביניהם 
מערך  לצד  בתימן,  הח'וטים  בעיראק,  אחדות  שיעיות  מיליציות  הלבנוני,  החיזבאללה 

מתעצם של לוחמים זרים בסוריה שגויסו על-ידי איראן באפגניסטן ובפקיסטן. 

באורח  הואטה  כלכלתה  לאיראן.  הזיקה  המרבי  הלחץ  מתקפת  כי  להכחיש  אי-אפשר 
משמעותי ורווחיה מממכר הנפט צנחו. בעיני ממשלו של טראמפ יש עתה לאיראן משאבים 
פחותים שביכולתה להקדיש לשאיפותיה האזוריות. לפי אורח החשיבה הזה, ככל שהכסף 
שלוחיה  דרך  או  במישרין  לגרום  שתוכל  הנזק  יצטמצם  כך  יתמעט,  איראן  של  ברשותה 

באזור. 

בכלכלה  פגיעה   – המצומצמת  מטרתו  את  להשיג  הצליח  המרבי  הלחץ  אם  גם  אבל 
האיראנית – כשל במשימתו הרחבה יותר, שינוי מדיניות החוץ האיראנית. 

לדברי השגריר נתן סיילז, המחזיק בתיק הלחימה בטרור במשרד החוץ של ארה"ב, איראן 
עדיין מספקת לחיזבאללה בלבנון בלבד יותר מ-700 מיליון דולר בשנה. אפילו אם הנתון 
הזה מנופח, כפי שהעירו כבר, רק מעטים יחלקו על כך שטהרן ממשיכה להיות המיטיבה 
המרכזית של חיזבאללה. )הכנסותיו של חיזבאללה מגיעות לכדי 300 מיליון דולר בשנה, 
ברחבי  פשע  פעילויות  בהם  מימון,  מנגנוני  של  רחב  תיק  על  בהישענו  ההערכה,  על-פי 
העולם, וביניהן מרמה, הברחת סמים, סחר במוצרים מזויפים – וביניהם ויאגרה(. הסימן 
"תיבות  בריבוי  ניכר  איראן  על  הפיננסי  הלחץ  בתוצאות  חש  שחיזבאללה  לכך  היחיד 
וחלקים אחרים של לבנון. לקוחותיה האחרים של  ביירות  ההתרמה" שלו שפוזרו ברחבי 
איראן המשיכו לפעול באין מפריע. בתימן, למשל, רכשו הח'וטים נשק מתקדם יותר במהלך 
השנה שחלפה, והשתמשו בו נגד האמירויות והצבא הסעודי וגם נגד מטרות אזרחיות כפי 
שעשו בפעילויות התגמול שלהם למתקפת הלחץ המרבי של ארה"ב מאז האביב שעבר. 

במערכי  ביותר  החשובים  מההיבטים  רבים  על  להשפיע  יכולים  אינם  פיננסיים  עיצומים 
והטכנולו ומשלוחי הנשק  זה האימונים, המחסה,  ובכלל  איראן,  )הפרוקסי( של  ־שלוחיה 

גיה שהוא מספק. טהרן מעולם לא התעניינה בטיפוחו של מערך שלוחים תלויים לחלוטין. 
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תחת זאת ניסתה לסייע לקבוצות האלה לעמוד ברשות עצמן, כשהתירה להן להשתלב 
להן  שהעניקה  הסיוע  לצד  בארצותיהן,  הכלכליות  ובפעילויות  הפוליטיים  בתהליכים 
וציוד  יכולת הייצור של כלי נשק  להקמת תעשיות הגנה משלהן – בכלל זה אפשרה את 

צבאי בארצותיהן במקום שיסתמכו על כך שאיראן תספק את כל אלה. 

במדינה,  השליטה  את  שוב  לידיו  נוטל  אל-אסאד  ובאשאר  מסוריה  נסוגה  ארה"ב  ובעוד 
טהראן הולכת וקרבה יותר למטרתה לכונן גשר יבשתי שייתפרס על פני האזור. אם החלום 
הזה יתממש יוכלו ה"מולות" להעביר כלי נשק וכוח אדם בין איראן וצבא ה-'פרוקסים' שלה 
בחופשיות  האזור  ברחבי  ומחסנים  בסיסים  לבנות  יימצאו,  שבו  מקום  לכל  וגדל,  שהולך 
יחסית. עיצומים פיננסיים אינם עוצרים את ההתקדמות אל המטרה האסטרטגית הזאת, 
שהעיצומים  ההנחה  על  בלעדי  כמעט  באופן  מבוססת  ארה"ב  של  העכשווית  ומדיניותה 

לכשעצמם יפתרו את הבעיה. 

יכולתה של איראן לגייס,  יותר שתערער את  ממשל טראמפ צריך להפעיל גישה מקיפה 
להכשיר ולהציב סוכנים. ארה"ב תיטיב לעשות אם תתחיל בבלימת נסיגתה הפתאומית 
נגד  ביותר  היעילים  הביצורים  אחד  ולשותפיה.  לאיראן  תועיל  הנראה  שככל  מסוריה, 
התפשטות איראנית נוספת בתוך סוריה, במיוחד בצפון-מזרחה של המדינה, היה נוכחותם 
של הכוחות הדמוקרטיים הסורים, שעד לאחרונה גובו על-ידי הכוחות למבצעים מיוחדים 
של האמריקאים. בהיעדר הגורם המרתיע הזה, איראן יכולה לפעול מבלי שתיבלם, תחזור 
המשמר  כוחות  את  יותר  עוד  שיעצימו  שטחים  ולתפוס  שלה  השלוחים  צורכי  את  לספק 

המהפכני האסלאמי. 

אמברגו הנשק שהטיל האו"ם על איראן עתיד לפקוע בעוד שנה, באוקטובר 2020. אף על 
פי שהוא מכוון לתוכנית הגרעין האיראנית, האמברגו כולל גם חרמות מסוימים על פריטים 
וזהו מקור לדאגה בעת שטהרן מגבירה  שאפשר לעשות בהם שימוש בתוכנית הטילים, 
יותר לפרוקסים שלה. במסגרת הסכם הגרעין הקיים,  את אספקתם של טילים מדויקים 
האמברגו יוסר בשנה הבאה, יחד עם איסור הנסיעה שהוטל על קאסם סולימאני, מפקד 

כוח קוץ, האחראי על תיאום היחסים בין טהרן לשלוחיה. 

המוזרמים  הנשק  משלוחי  את  למנוע  מעוניינות  האירופיות  בריתה  ובעלות  וושינגטון 
יש ביניהן חילוקי דעות לגבי האופן בו תמומש מטרה  בקביעות לשלוחיה של איראן, אך 

המקסי העמדות  על  לוותר  הנראה  ככל  תצטרך  בקונסנזוס,  המעוניינת  וושינגטון,  ־זו. 
נשכרים  ייצאו  ארה"ב  של  האינטרסים  איראן.  של  הטילים  תוכנית  לגבי  שלה  מליסטיות 
המתמקד  אמברגו,  על-ידי  מאשר  יותר  השגה  ברי  שהם  שינויים  אל  החתירה  באמצעות 

בעצירת הפצתם של הטילים וטכנולוגיית הטילים של איראן לשלוחיה.

ניתן  לא  כי  ולהבין  איראן  של  האזוריים  השלוחים  במגוון  להכיר  צריך  טראמפ  ממשל 
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לפגוע בכולם באותה מידה על-ידי פגיעה בכלכלתה של איראן. לוחמי חיזבאללה שונים 
מהח'ותים, והקבוצות השיעיות בעיראק שונות במובנים רבים מהמיליציות של האפגנים 
וטהרן מפעילה  ומטרות שונות,  יכולות  יש  והפקיסטנים הפועלות בסוריה. לכוחות האלה 
רמות שונות של פיקוד ושליטה, ומשום כך תיכשל גישה של "גודל אחד מתאים לכולם". 
בעוד  הקבוצה,  של  האדיר  הפשיעה  תיק  את  לחנוק  תצטרך  חיזבאללה  נגד  אסטרטגיה 
אשר הדרך היעילה ביותר להתנגד לח'ותים כרוכה ככל הנראה בכינונו של הסכם בתימן. 
כל אסטרטגיה שהיא שמנסה להפריע את נהירתם של מגוייסים אפגניים לסוריה חייבת 

להביא בחשבון את ההשלכות של נסיגה אמריקאית חפוזה מאפגניסטן.

הח'ותים מעורבים ככל הנראה בהסכם פוליטי בתימן. כל אסטרטגיה המנסה לשבש את 
שייגרמו  ההשלכות  את  בחשבון  להביא  חייבת  לסוריה  אפגנים  מגוייסים  של  הזרמתם 

על-ידי יציאתה המהירה של ארה"ב מאפגניסטן. 

עיצומים כספיים הם חלק נכבד בכל אסטרטגיה נגד טרור. אך לא די בהם. ככל שיזדרז 
ממשל טראמפ להבין זאת, כך ניתן יהיה להקדים ולבלום את השפעתה הגוברת של איראן.

 
ttps://foreignpolicy.com/2019/10/16/irans-proxies-hezbollah-houthis-trump-
maximum-pressure/ 
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מה יכול לעשות האמל”ח המתוחכם ביותר של סין? 
מאת: תום אוקונר

סין הציגה מקצת מהנשק המתקדם ביותר שלה בתצוגה לכבוד חגיגות 70 שנה למהפכה.

הנשיא שי ג'ינפינג הכריז בכיכר טיאננמן: "אין כוח בעולם היכול לזעזע את יסודותיה של 
אומתנו הגדולה, אף אחד אינו יכול לעצור את האנשים והאומה הסינית מלהתקדם."

ו-580  מטוסים   160 חיילים,   15,000 כלל  הצבאי  המצעד  הנשיא  של  דבריו  להמחשת 
אמצעי לחימה וציוד. 

בין האמצעים שמשכו תשומת לב רבה היו הטילים הבליסטיים הבין-יבשתיים בעלי היכולת 
הגרעינית דונגפנג 41 בעלי טווח המוערך בין 15,000-12,000 ק"מ – הטווח הארוך ביותר 
של טילים כאלה והם עשויים לשאת 10 ראשים קרביים במהירות של מאך 25 – היכולים 

בינ אסטרטגיים  ללימודים  המרכז  על-פי  זאת  )מסין(  שעה  חצי  בתוך  לארה"ב  ־להגיע 
לאומיים.

שפותחו  אחרים  בליסטיים  טילים 
והטיל   DF-31AG היו  לאחרונה 
 .DF-5B הקרה  המלחמה  מתקופת 
 DF-17 הוצגו גם טילים לטווח בינוני 
המסבים  קולי  היפר  חדש  דור  שהם 
למערכת  הנוכחית  מערכת  כל  את 

תמרון מהיר לטילים גולשים.

הוצג טיל כנגד נושאות מטוסים DF-21 בעל טווח של 2,100 ק"מ. הפיתוחים הסינים נעשו 
במערכות נשק האסורות על-פי ההסכם הרוסי – אמריקאי לפיקוח נשק – שאינו מחייב 

אותם, ארה"ב נטשה לאחרונה את ההסכם הזה אבל בינתיים סין התקדמה.

 WZ-8 בתצוגה היו גם כטב"מים חמושים חמקנים לגובה רב, הטסים במהירות גבוהה כמו
.GJ-2, GJ-11

בדו"ח לקונגרס האמריקאי נכתב: הצי הסיני מציג אתגר משמעותי ליכולת הצי האמריקאי 
המלחמה  מסוף  חוזה  שהצי  הראשון  האתגר   – השקט  האוקיינוס  במערב  שליטה  לקיים 
הקרה – היוצר אתגר סיני למעמד של ארה"ב ככוח הצבאי המוביל במערב האוקיאנוס 

השקט."
https://www.newsweek.com/china-powerful-weapons-longest-range-
missile-1462408
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שר ההגנה הרוסי, המרשל סרגיי שוייגו 

ריאיון ראשון

נגד  "לובי"  עושים  איך  קיים?  לא  שכלל  בחירות  במסע  בחירות  מערכת  מנהלים  איך 
מדיניות שאתה אמור לתמוך בה? בשלהי העידן של פוטין, התשובה – לעיתים קרובות – 
היא לעשות זאת בפומבי, בקול רם, אך באופן שמאפשר הכחשה. אחרי הכול, הפוליטיקה 
היא באוויר, ויש תחושה כי עתידה של המדינה שבמשך זמן כה רב הייתה נעולה מאחורי 

חומות של קונפורמיזם ושמרנות "פתוחה להובלה".

כפי שכתבתי בטור האחרון שלי, פירוש הדבר גם שפרץ ויכוח בחוגי האליטה – ויכוח על כל 
דבר שהוא, החל בירושה וכלה בתמריץ – מפרסונאליה ועד מדיניות.

סרגיי  ההגנה  שר  בספטמבר  שהעניק  בריאיון  ניתן  לכך  ביותר  המרשים  שהביטוי  ייתכן 
שויגו לעיתון "מוסקובסקי קומסומולץ", שלא נועד לאינטלקטואלים ותומך בממשל. שויגו 
כל  מקום  בכל  נמצא  גם  פרדוקסלי  ובאופן  בציבור,  בהופעות  להמעיט  נוהג  הפופולארי 
הזמן. הוא נראה תמיד על המסכים ועל עמודי העיתונים, כשהוא מתדרך את הנשיא )או 
או מפיץ אמירות  פירוטכניים,  או לצעדות(, מפקח על תרגילים צבאיים  יוצא איתו לציד 
לעיתים  יותר  מקיף  או  נרחב  למשהו  עצמו  את  חושף  הוא  זאת,  עם  להפליא.  מחושבות 
הראשון  המפורט  הריאיון  זהו  בהתחלה,  בעצמו  זאת  מציין  שהוא  כפי  בלבד.  נדירות 

שהעניק מזה שבע שנים. לכן הראיון חשוב. 

ניצחון טכנוקרטי

"כמו  הרוסיים  הצבא  כוחות  בהחייאת  שויגו  של  לתפקידו  הוקדש  מהריאיון  גדול  חלק 
שר  לדברי  שם,  בסוריה.  המוצלחת  בהצבתם  לשיאו  שהגיעו  באורח  קסמים",  במטה 
שהיו  רבים"...  אלפים  המונה  ביותר,  הגדול  הטרור  ב"ארגון  הרוסים  התמודדו  ההגנה, 
ניצחו,  הרוסים  זאת,  ובכל  ביותר".  המתקדמת  וב"טכנולוגיה  טנקים"  "במאות  מצוידים 
ועל כן הקצונה שלהם עכשיו מנוסה הרבה יותר, הטקטיקה שלהם השתפרה והטכנולוגיות 

הועמדו במבחן. 

משום  שויגו"  "תופעת  על  לדבר  ההזמנה  את  דוחה  הוא  כמובן.  לשויגו  הודות  זאת,  כל 
שלדבריו זה "לא נכון ולא צנוע" ובכל זאת שמח מאוד לעסוק באתיקה שלו "בכל מקום 
שבו עבדתי השתדלתי תמיד לעבוד ביעילות מרבית ולהשיג תוצאות." מזכירים לנו פעמים 
אחדות את הקריירה הראשונה של שויגו – בענף הבנייה. כך מאותתים שזהו אדם מעשי, 
אדם שאינו חושש להפשיל שרוולים ולעשות כל מה שצריך להיעשות. לדבריו, חלומו היה 
משאת נפשו לעזוב את השטחים הצפופים של מוסקבה ולנסוע בחזרה מזרחה, לסיביר, 
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שם יוכל להחזיר לעצמו את גישתו של הכול יכול, גישה שהקימה מפעלים מפוארים כמו 
תחנת הכוח ההידרו אלקטרית בבראצק )יש לקוות שבלעדי עובדי הכפייה והטרור שהופעל 

שם(. לדבריו ישמח מאוד לבנות שם עיר, אפילו שתיים! 

סרגיי הבנאי, האם הוא יכול לתקן זאת? סרגיי הבנאי – כן, הוא יכול. 

שהוא  מכיוון  ניכרת  הצבא",  של  "מושיעו  בשויגו,  העוסק  הנראטיב  של  שימורו  חשיבות 
נמצא במרכז כל זכויותיו הטכנוקרטיות. לאחר הריאיון, כתב אילייה קראמניק, אנאליסט 
את  קיבל  שבה  ב"איזווסטיה"  פרשנות  כלל,  חתרן  ואינו  הגנה  בענייני  המתמחה  נחשב 
הערכותיו הנרחבות של שויגו, אבל – ובצדק – הטיל ספק בהצגתו של האיש כגורם היחיד 
שקומם ובנה מחדש את הצבא. קראמניק ציין כי הרפורמות ששויגו דחף התקבלו למעשה 
מקארוב.  ניקולאי  לשעבר,  והרמטכ"ל  סרדיוקוב,  אנטולי  המודחף-החוצה  קודמו  בימי 
מדויק  היה  זה  עליה(.  ויתר  הוא   – בריאיון  סרדיוקוב  את  לשבח  הזדמנות  לשויגו  )ניתנה 
מבחינה עובדתית אך בלתי קביל מבחינה פוליטית, וקראמניק פוטר ומאמרו נמחק מאתר 

האינטרנט של "איזבסטיה". 

מדוע ועל מה אותה תגובה חריפה ובלתי מתפשרת? לא משום ששויגו רגיש לדברים, אלא 
משום שניתן לקרוא את הריאיון הזה כביטוי לרצונו ולבקשתו לשמש כיורשו של דמיטרי 
הנשיא.  של  הפוטנציאלי  כיורשו  אפילו  ואולי   – המקובלת  החוכמה  על-פי  כך  מדוודייב, 

ועכשיו שימו לב: פעמים רבות דובר על פיטוריו של מדוודייב, אך הוא עדיין מכהן. 

הביורוקרטיה  את  מנהל   – דורש  שהתפקיד  מה  עושה  שהוא  מפני  גם  זה,  הוא  המצב 
אך  שהשתבש.  מה  כל  על  האשם  את  וביעילות  בנאמנות  עצמו  על  ומקבל  הממלכתית 
ייתכן שהעובדה המשמעותית יותר היא קיומה של מודעות ברורה לכך שאם יוחלף, ראש 
מכל  להימנע  מעוניין  בוודאי  פוטין  ואילו  כיורש-המצפה-לתורו,  ייחשב  הבא  הממשלה 

הניחושים הקודחים שהדבר מעורר. 

אך ייתכן שהדבר יהיה לא רלבנטי. הפוליטיקה כולה עוסקת בתפיסות, ובין שהדבר נושא 
חן מלפני הנשיא והטכנולוגים הפוליטיים שלו ובין שלא, 2019 היא השנה שבה החלו אנשים 
לדבר ברצינות ובפתיחות על 2024 )השנה שבה תסתיים תקופת הכהונה העכשווית של 
פוטין, שהיא גם האחרונה על-פי החוקה(, כמו גם על רציפות השלטון ואפילו כיצד תראה 
רוסיה אחרי פוטין. בסביבה שכזאת, ייתכן שאנשים פרטיים לא יירצו להיאבק, אבל לנוכח 

הסיכון שיריביהם יקדימו אותם, ייתכן שמאבק הבחירות ייכפה עליהם. 

תוכנית מפורטת או מכתב אהבה?

אם נתייחס לריאיון עם שויגו כאל מניפסט פוליטי, מה ניתן להעלות מתוכו? ברור שהצגתו 
על  נשמע   – הפרטים  לדקויות  עד  היורד  המנהל  והיעיל,  הקשוח  כטכנוקרט  שויגו  של 
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35,000 מקלחות, 16,000 מכונות כביסה ו-21,000 שואבי אבק שנקנו למען מחנות הצבא 
– כל אלה מהווים את ליבת המשיכה שלו. אחרי הכול, תפקידו של ראש הממשלה הוא 
יהיו  הצוות  אנשי  שכל  לכך  שידאג  האיש  הצאר,  אחוזות  של  המאיורדומו  להיות  בעצם 
וכיוון  עסוקים.  והאיכרים  מוצעות  המיטות  מלא,  תמיד  שהמזווה  ודרוכים,  ערוכים  תמיד 
שהוא עתיד להתייצב לבחירות עם בוחר אחד בלבד, עליו להדגים כי הוא כשיר לתפקיד 

ומשתוקק אליו. 

עד כה, אף שהשר לפיתוח הכלכלה, מקסים אורשקין, רמז בחוסר זהירות על כך שהוא 
שואף לגדולות יותר, וכי המועמד היחיד שנראה כי הוא מתכונן ברצינות להתמודד, הוא 
בעיתון  ממושך  ריאיון  באמצעות  ושוב,  שמזוב.  סרגיי  רוסטק,  חברת  של  הכללי  המנהל 
RBC העוסק בכלכלה ובעסקים, הציג גם הוא את יכולותיו הטכנוקרטיות כאיש עסקים ומי 
שחדור משימה, בנוסף על נושאים מגוונים החל במסחר דיגיטלי ובמכירות נשק ועד עיבוד 

פסולת ותשלומים תמורת מעבר בכבישים. 

עם זאת, שמזוב נקט צעד נועז כשהציב את עצמו בתור דמות ליברלית, מתח ביקורת על 
היחס כלפי המפגינים המוחים נגד השלטון במוסקבה, והדגיש את חשיבותה של אופוזיציה 
התייחס  ולמעשה  העיר(,  במועצת  ישתלבו  שאנשים  שכדאי  אמר  אפילו  )הוא  פוליטית 
מסוגל  היה  שלא  שויגו,  ומוסכם.  סגור  כעניין  ב-2024  מהנשיאות  פוטין  של  לפרישתו 
להתחרות בהצעות השיקום האפקטיבי של הממשל אותן העלה יריבו וכן לענייני הכלכלה 

הדיגיטלית, בחר תחת זאת לחזור ולהדגיש את עוצמותיו ו"שיחק" על הפטריוטיות שלו.

עוד  שהחל  תהליך  ארצנו",  את  ולשעבד  "להחריב  במשימה  בחר  המערב  שויגו,  לדברי 
1990. לאחר שפיתח "מתכונות ואלגוריתמים על מנת למוטט כל סמכות משפטית  לפני 
לו, בכל מדינה שהיא," למותר לציין ש"הכול נעשה תחת דגל קידומה של  נוחה  שאינה 

הדמוקרטיה," וכי המערב הוא זה שיצר באמת והפעיל את "הלוחמה ההיברידית".

חלק גדול מכל זה הוא הרטוריקה הידועה של הקרמלין, אבל הרטוריקה של שויגו מרשימה 
כלוחם.  מעמדו  את  לחזק  כדי  גם  וזאת  הדגל,  בצבעי  להתכסות  מנסה  בעודו  ביותר, 
הפדרציה  "גיבור  של  היוקרתי  העיטור  לו  הוענק  חייל,  היה  לא  מעולם  ששויגו  פי  על  אף 
הרוסית" )כמו גם ליריבו הפוטנציאלי שמזוב( והופעותיו התכופות במדים מסייעות לקדם 
"שיודע  וכמגן המולדת. בריאיון שהעניק, הציג את עצמו כמי  את תדמיתו כאיש מעשה 
וציין במיוחד את חלקו בשנות ה-90 של המאה הקודמת בבריה"מ  היטב מהי מלחמה", 
וביוגוסלביה לשעבר, בעודו מצניע את העובדה כי זה היה כאשר שימש כשר למצבי חירום. 

אך מעל לכל זאת הוא מקרין חזות של פטריוט מאין כמותו, נאמן לרוסיה ול"מפקד העליון" 
גם יחד. הוא חוזר וממזג את השניים, ומוקיר את פוטין על היותו המלאך השומר על הצבא 

כמו גם על השראתו.
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של  הארוך  הבקשה  במכתב  מסודר  תוכן  איזשהו  יש  האם  הפוליטיקה.  בענייני  כאן  עד 
שויגו? – ממש לא. יש להודות כי יש גבול עד לאן יוכל להרחיק; גם שמזוב הגביל את עצמו 
מאחורי  מצוי  מעט  כמה  לראות  מאוד  מרשים  זאת  בכל  אבל  בעיקר.  כוללניים  לדברים 
הקידום העצמי של שויגו והרטוריקה הלאומנית שלו. כאשר המראיין ציטט את הביקורת 
מדי.  יותר  בצבא  משקיעים  כי  שסבור  קודרין,  אלכסיי  הביקורת,  מועצת  ראש  שהשמיע 
שויגו השיב בפשטות כי התשובה אינה לקצץ את הוצאות ההגנה אלא להגדיל את ההכנסה 
הלאומית על-ידי קיצוץ הבזבוז. בכל פעם שפוליטיקאי טוען כי תוכניותיו להשקיע כספים 

ימומנו על-ידי קיצוצי "יעילות", ברור שאין לו שום תוכנית ממשית. 

אבל אל לנו להחמיץ את העיקר. מדובר בסרגיי חוז'וגטוביץ' שויגו, אדם שהוא כמעט יחיד 
מסוגו על-פי המושגים הרוסיים, הן משום שהצליח באמת בכל תפקידיו הרבים, והן בשל 
יכולתו שלא להקים עליו אויבים בנפש תוך כדי כך, בעודו כותב את מכתב האהבה שלו 

לפוטין. 

וזוהי, במהופך, בעייתו של הבוס. מבלי שירצה בכך, ככל הנראה, הוא שופט עכשיו את 
ושויגו יתחילו במערכת הבחירות שלהם,  המשתתפים בתחרות פוליטית. ברגע ששמזוב 
שהם  ככל  הכל.  יפסידו  כן,  לא  שאם   – בתחרות  להשתתף  שעליהם  אחרים  גם  יחושו 
עושים יותר, כך מתחיל מעמדו של מדוודייב להתערער, בין שפוטין רוצה באמת להעבירו 
מהתפקיד ובין אם לא. אך אם ינסה פוטין לגבור על המרוץ המתפתח הזה, יתפרש הדבר 

באופן בלתי נמנע כתמיכה במדוודייב ואפילו רמז לגבי הירושה. 

ממשל בעקיפין, באמצעות רמזים ולחישות, הוא עמוד התווך בסגנון השלטון של פוטין, אך 
נראה שהוא הולך ונעשה דיספונקציונלי. בין שהדבר מוצא חן בעיניו ובין שלא, הוא השופט 
לא  המתבססת  תחרות  החדשה,  היופי  בתחרות 
רק על פרישתו של ראש הממשלה אלא בסופו של 

דבר על פרישתו של הנשיא. 

שר ההגנה הרוסי, המרשל סרגיי שוייגו
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מהי עמדתה העכשווית של רוסיה כלפי סוריה
המדיניות הרוסית בסוריה התפתחה לאורך שנים

מאת: רוסלן מאמדוב

ראשית, כאשר אנו מדברים על המדיניות הרוסית בסוריה, יש לזכור כי סוריה אינה מהווה 
לנוכח  הן,  גם  לרוסיה  חשובות  אחרות  סוגיות  הכוללת.  הרוסית  החוץ  במדיניות  קדימה 
וסוריה  עובדי קרקע,  גם מספר עצום של  כמו  יש בסיס בסוריה  לרוסיה  העובדה כמובן, 
הובילה לכך שתפקידה של רוסיה באזור בכללותו גדל והולך. אלא שכעת אנחנו נמצאים 
במצב שבו רוסיה מנסה לשנות את קווי המדיניות שלה, והגישה המבוססת על איום הופכת 
לגישה המתבססת על הזדמנות – ועוסקת יותר בהשגת רווחים כלכליים תוך ניצול המסלול 

הפוליטי והתרחבות מעבר לתחומה של סוריה במה שנוגע לסוגיות כלכליות. 

לכן זוהי הסיבה לכך שרוסיה מפעילה ומשתמשת בהשפעתה האזורית כדי לקדם יחסים 
פרגמטיים משופרים עם מדינות האזור, ותנאים טובים יותר להתרחבות כלכלית במקום. 

זוהי למעשה המציאות של מדיניותה של רוסיה כלפי סוריה בתקופה זו. 

מוסקבה והיריבות בין ישראל ואיראן בסוריה  

רוסיה הצליחה כמובן לכונן יחסי עבודה עם ישראל ואיראן גם יחד. רוסיה מכירה באינטרסים 
האזוריים של שתי המדינות. אבל הסוגיה המרכזית היא מתי יבואו הישראלים והאיראנים 
למוסקבה במסלול הבילאטרלי; הדבר מראה לנו את סוגיית ההיכללות וההוצאה מהכלל 

במזה"ת. 

איראן, וכמוה גם ישראל, אינן מדינות ערביות, אך עליהן להשתלב באזור באיזשהו אופן, 
זה,  במובן  המדינות.  שתי  עם  שלו  יחסיו  את  לשמר  המנסה  מבחוץ  זר  גורם  היא  ורוסיה 
באזור  ההסלמה  את  להוריד  המדינות  לשתי  לגרום  אלא  לתווך,  מנסה  לא  אפילו  רוסיה 
ומעבר לו. חלק מההשקפות הקיצוניות ביותר של טהראן ותל אביב אינן מתקבלות בברכה 
להגיע  עליהן  דבר  של  בסופו  כי  יבינו  המדינות  ששתי  בכך  מעוניינת  רוסיה  במוסקבה. 
לאיזשהו סיכום לגבי האופן בו יחיו יחד באזור. זוהי בעיקר עמדתה של רוסיה. אבל במה 
שנוגע לסוריה, אנו רואים כי יש כמה וכמה מקרים שבהם ניסו הרוסים לגרום לאיראנים, או 
לקבוצות המחוברות עם איראן, להתרחק מהגבול שבין ישראל וסוריה. זו הגישה שרוסיה 

תמשיך ותנקוט גם בעתיד.  

המדינות,  שתי  בין  צדדיים  הדו  מהיחסים  בעיקר  נובעת  סוריה  כלפי  רוסיה  של  גישתה 
ומקורה לפני כמה עשרות שנים. היא החלה בכך שלברית המועצות היו קשרים טובים עם 
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סוריה. יתרה מזו, מלכתחילה, עוד ב-2015, בעת מעורבותה העמוקה של רוסיה בסוריה, 
הכריז הנשיא פוטין כי על-פי מדיניותה הרשמית של רוסיה, רוסיה נמצאת שם כדי לתמוך 

במוסדותיה הממלכתיים של סוריה. 

ביסודו של דבר, זו הייתה הגישה העיקרית מלכתחילה, וכעת אנו רואים כי רוסיה עושה כל 
שביכולתה כדי לחזק אותם מוסדות ממלכתיים. 

הדבר אינו קשור בבאשאר אל-אסד כמנהיג או משהו בדומה לזה. הוא הנשיא, והוא הנשיא 
הנבחר מבחינת השיח הרשמי של רוסיה. זאת ועוד, קיימת השקפה כי גם בעתיד יימשך 
אותו מצב. כך שבעיקרו של דבר, המדובר ביחסי מדינה-אל-מדינה, ולא יחסי פטרון לקוח. 
רוסיה מנסה להתקשר עם סוריה כפי שמוסדותיה הממלכתיים של רוסיה מתקשרים עם 

המוסדות הממלכתיים של סוריה. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/10/02/where-russia-now-stands-on-syr-
ia-a67549
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מדוע יש צורך במרגמות מתנייעות חדשות

מרגמות משמשות כאמצעי בסיסי לאש מסייעת כנגד אנשים, השמדת עמדות ארטילריה 
וביצורים. יעילות האש לשיתוק תלויה ישירות בכמות חומר הנפץ וכאן יש למרגמות יתרון 
על פגזי ארטילריה בקליבר דומה. אבל, פגזי ארטילריה מדויקים יותר מפצצות מרגמה. 

מרגמות משמשות כאמצעי עיקרי לאש סיוע ביחידות משנה בעולם כולו. 

ניסיון קרבי במלחמות מקומיות מראה שצוותי מרגמות נפגעים יותר מאש נ"ס. הצמיחה 
של שוק המרגמות המתנייעות על גבי נגמ"שי BMP או BTR באה לאחר שתחילה הייתה 

ספקנות לגביהן אבל הן הוכיחו את יעילותן בתנאי קרב.

שדרוג המרגמות המתנייעות עלה במלחמות מקומיות והופעת החימוש המדויק.

פתחי נגמ"שי BTR ו-BMP הוחלפו בצריחי מרגמות המספקים מיגון טוב יותר לצוות וגם 
הגבהה(  זוויות  של  יותר  רחב  ומגוון  הקנה  אורך  )בגלל  למגע  הטווח  הגדלת  מאפשרים 

וגזרת ירי בת 360 מעלות. 

ביחס  הגבוהה  והעלות  התכנון  מורכבות  היא  מרגמות  צריח  של  משמעותית  מגבלה 
למרגמות הסטנדרטיות המותקנות ברק"מ. למרות זאת, שני סוגי המרגמות המתנייעות 

מצויות ביחידות ממוכנות בצבאות מובילים. 
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תכנון מרגמות מתנייעות חדשות לצבא הרוסי – 2S42 לוטוס )זחלי( ו-2S41 דרוק )גלגלי( 
הוצגו בכנס ארמיה 2019. שני כלי הרק"מ מיועדים לעוצבות ממוכנות, יבילות אוויר וגדודי 

אלפיונים. 

על   2S9 דגם  מ"מ   120 מרגמה  עם  מותקן  למרגמות  הלוטוס  צריח   SKV-לנונה בדומה 
תובת M4-BMD יביל אוויר. 

התחמושת  כמות  את  מכפיל  זה  דגם,  מאותו  המוצנחת  המרגמה  את  מחליף  הלוטוס 
מדויק  ירי  המאפשרת  מודרנית  אש  בקרת  מערכת  יש  וללוטוס  המרגמה  עם  הנישאת 

ושילוב עם מערכות התקשורת של הדרג הטקטי.

למרגמה  זהה  מ"מ   82 מרגמה  צריח  עם   VDV טייפון  גלגלי  נגמ"ש  על  מורכב  הדרוק 
פודנוס 14B2. לדרוק יש מערכת הכוללת מקלע 7.62 מ"מ PKTM קלשניקוב כמו לטנקים 

ומערכת מיגון אופטומטרית כנגד טילי נ"ט. 

2020 לאחר סיום הניסויים  הלוטוס והדרוק מיועדים להיכנס לשירות בצבא רוסיה אחרי 
והבחינות בשדה. 

נתונים רבים בשני כלי הרק"מ האלה עדיין מסווגים אבל ניתן להניח כי הדגמים החדשים 
האלה לא יהיו נחותים מאלה של צבאות זרים.

http://rg.ru/2019/07/22/yystrelil-i-skrylsia-zachem-nuzhny-novye-somohodki-lotos-
i-druk.html
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ההתקפות על מתקני הנפט בסעודיה מנקודת ראותם של הרוסים

מאת: סרגיי סוחאנקין, 1 באוקטובר

בוצעה  בספטמבר  ב-14  ובחוראייס  בבוקאייט  סעודיה  של  הנפט  מתקני  על  ההתקפה 
לכאורה על-ידי המורדים הח'ותים בתימן, אף על פי שסביר יותר שנעשתה בעזרת איראן 
או אפילו על-ידי טהראן עצמה. שר ההגנה הסעודי טוען כי התקיפות באמצעות רחפנים 
וטילי שיוט בוצעו מצפון, ובכך הצביע על "חתימה" איראנית )"איזווסטיה", 19 בספטמבר(. 
אך חרף המיקום המקורי ממנו יצאה התקיפה ברור כי האירוע השפיע לא רק על מחירי 

הנפט בעולם אלא גם הדגיש את טיבה המשתנה של המלחמה. 

על  האווירית  בתקיפה  שראו  הרוסיים,  הנשק  יצרני  בקרב  הניכרת  האופטימיות  למרות 
תשתית הנפט הסעודית הזדמנות עסקית, היו בחוגי הצבא הרוסי גם מי שהגיבו במידה 
כי  האפשרות  את  העלו  שמרניים  רוסיים  מידע  מקורות  אופטימיות.  של  בהרבה  פחותה 
המעשיות  יכולותיהם  הסעודיים,  האוויר  כוחות  של  ]באזור[  המוחלטת  שליטתם  "למרות 
מתמצות במצעדים ראוותניים ובהפגנות פומפוזיות של עוצמה צבאית." אלא שמומחים 
אחרים עשו מאמץ יסודי הרבה יותר לנתח את האירוע לגבי השינוי בטיבם של מבצעים 
צבאיים ולחלקם המעשי והאפקטיביות של כלי נשק בעלי דיוק גבוה כמו גם יכולותיה של 

רוסיה להתמודד באתגר דומה. 

גאזטה"  ב"נייזאוויסימאיה  שהתפרסם  בטור  באחרונה  טען  מוחין  ולדימיר  האנליסט 
סמי  שיחידות  הוא  הדבר  שפירוש  הרי  באמת,  ח'ותים  האלה  ]התוקפים[  היו  ש"אילו 
גרילה... מסוגלות לבצע 19 תקיפות מדוייקות שפוגעות בשני מתקני מפתח של תעשיית 
הנפט הסעודית." מוחין קובע כי הנשק הרוסי, ובעיקר S300 ו-S400 וכן הפאנציר S1 כמו 
אפקטיביות  יותר  הרבה  להיות  יכלו  בינוני,  למרחק  "טור"  אוויר  קרקע  טילי  מערכות  גם 
ייתכן  כי  ציין  כנגד האיום מאשר מערכת ה"פטריוט" המיוצרת על-ידי ארה"ב. עם זאת, 
שתקיפה "המונית" פוטנציאלית של רחפנים לא הייתה נהדפת גם על-ידי נשק רוסי. הדבר 
יכולה  רוסית[  אווירית  ]הגנה  תשלובת  שכל  ]לטילים[  בתחמושת  פשוט  מ"מחסור  נובע 
לשאת... והדיפתה של התקפה שכזאת תהיה דומה לירי באנקור על-ידי תותח גדול," כתב 

ב"נייזאוויסמאיה גזטה" ב-17 בספטמבר.

למעשה, בהתקפה על מתקני הנפט הסעודיים היה משום אות וסימן למלחמה מסוג חדש 
– לוחמת מערכת-רשת – system-network warfare. תפיסה זו הוצגה לראשונה על-ידי 
התיאורטיקנים הצבאיים הרוסיים איגור פופוב ומוסה חאמסטוב ב-2016. המחברים קבעו 
כי "כל המדינה והחברה צריכות להיראות כמערכת שעשויה מ'קשרים' קריטיים שחיסולם 
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ישפיע במידה עצומה על הפוטנציאל ]של המערכת כולה[ להתגונן, ויכול להוביל לניצחון 
היריב,  של  הצבאיים  כוחותיו  כל  נגד  להילחם  צורך  שום  אין  לפיכך  ביותר.  קטן  במאמץ 
יהיה להסתפק בהריסתם של "מרכזי הכבידה."  ניתן  כולה.  גם לא להילחם באוכלוסייה 
יהיה מה שהמחברים מכנים  זו, הכוח המוביל העיקרי במלחמה שכזאת  על-פי תיאוריה 
"יריב אמורפי", המשנה את צורתו, זה ש"המרכיבים המבניים המרכזיים ומערכות הקיום 
או  טריטוריות   – ורחוקות  קרובות  במדינות  אלא  שלו,  הטריטוריה  בתחומי  נמצאים  לא 
חרף  האמיתי."  האשם  על  להצביע  מאוד  שמקשה  מה  מהעימות...  חלק  שאינם  גורמים 
יושמה על-ידי מחבריה במלחמת האזרחים בסוריה, ותפקיד  העובדה שהתיאוריה הנ"ל 
ה"אויב האמורפי" גולם על-ידי "יחידות פארא צבאיות בלתי חוקיות" שיצרו את המדינה 

האסלאמית, אבטיפוס זה תואם גם את ההתקפה על סעודיה באחרונה. 

רעיון מעניין אחר הוצג על-ידי המומחה הצבאי הרוסי אלכסיי פילאטוב, שהצביע על שתי 
תולדות/תוצאות עיקריות מהתקרית בסעודיה, שבסיכומן הן:

תדרוש  ואשר  כספית(  מבחינה  מאוד  )זולה  חדשה"  תקיפה  "פילוסופיית  של  הדגמה 
הרחבתם של אמצעי התגוננות חדשים לגמרי. לא יהיה די בהגדלת ההוצאה הצבאית, כפי 
שסעודיה כבר הראתה – תקציב הביטחון שלה מגיע לכדי 67.7 מיליארד דולרים, ולמעשה 
עולה על טענתו של פילאטוב הרוסי שטוען כי התקפה מסוג זה "אפשרית מבחינה תיאורטית 
בכל מקום בעולם. שום גורם תשתית אזרחי גדול אחד – ובכלל זה מתקני הנפט, הכימיים 
כל  קודם  הוקדשה  בעבר  "אם  כי  טוען  המחבר  לפיכך  לגמרי."  מובטחים  אינם  והגרעין, 
תשומת לב מיוחדת להגנה על גבולות המדינה, הערים הגדולות והמפעלים האסטרטגיים, 
גם התקפות מאסיביות מסוגים  יש  כי  נוכחנו  והפצצות, הרי שכעת  טילים  מפני תקיפות 

אחרים." 

להשתנות  צריך  הביטחון  של  העכשווי  שהדגם  הוא  המשתנה"  הקרב  "שדה  של  פירושו 
המתבסס  לבינלאומי,  ריבוניות[  מדיניות  על-ידי  בנפרד  ]המנוהל  "האינדיבידואלי  מזה 
על קואליציות... וכך מלחמות מנע אינן מתחוללות על הטריטוריה שלך, אלא במקום שבו 
רוסיה  "עשתה  שבה  סוריה  מאשר  חוץ  פילאטוב,  על-פי  מרבית."  תמיכה  מקבל  הטרור 
חברתית  אחריות  "בעלי  אחרים,  מקומות  ישנם  הבינלאומי,"  בטרור  להילחם  כדי  רבות 
מצומצמת," שבהם – כך הוא טוען בעקיפין – ייתכן שיתרחש מצב שיידרוש מאמץ משותף 

בצורת פעולה נגד טרור הדומה לדוגמה הסורית. 

להתקפות  קשור  אינו  )שלכאורה  במאמרו  נוספים.  הבטים  משני  להתעלם  אין  בסיכום, 
האמורות על מתקני הנפט הסעודיים, אך פורסם מייד לאחר שהתרחשו(, קבע המומחה 
הרוסי המוביל בענייני צבא וחבר נספח באקדמיה הרוסית למדעי הצבא, הקולונל אנטולי 
ציגנוק, כי אחד הנושאים המרכזיים שרוסיה צריכה לפתור בתחום הלוחמה האלקטרונית 
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הוא מציאת דרך "ליצור ולהשתמש ביעילות במה שמכונה stealth UAV – כלי טיס בלתי 
מאויישים – במהלך קרב הם מסוגלים לחדור ולהקיף את המרחב האווירי של היריב מבלי 
נובע  - מקרוב מאוד. הדבר  לוחמה אלקטרונית   –  EW שייראו, בעודם מבצעים פעולות 
מרצונה הגלוי של רוסיה להעניק קדימה לתצורות לא ליניאריות של מלחמה תוך שימוש 

בטכנולוגיות חדשות. 

ובמיוחד אורח ההתנהלות  וחוארייס,  וטילי השיוט על בוקאייק  לנוכח התקפת המל"טים 
וסוג הנשק שנעשה בו שימוש – אפשר בהחלט להאמין כי מנקודת ראות אסטרטגית, ועל 
מנת להתכונן למלחמות העתיד, יגדילו בוודאי כוחות הצבא הרוסי את הדגש שהושם על 
נרחבים  צבאיים  תרגילים  של  חשיבותם  את  וימעיטו  מאוישים,  בלתי  כלים  נגד  פעילות 
מבצעיים  אסטרטגיים  תמרונים  בוצעו  ובו  באחרונה,  שהתקיים   "2019 ל"צנטר  בדומה 
ברחבי דרומה של רוסיה. תחת זאת, עשוי הצבא הרוסי לשנות את המיקוד של תשומת 
וייתכן  לבו לסימולציה של מבצעים לא ליניאריים, נגד מה שמכונה "יריבים נטולי צורה" 
וכן את ההיתכנות של משלחות אנטי טרור רוסיות   EW-שיגבירו את תלותה של רוסיה ב

נוספות בחו"ל.

https://jamestown.org/program/russian-views-of-the-saudi-oil-facility-attacks-part-
/two
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קובאני היום, קראקוב מחר
מאת: גאראבן וואלש

הפולנים,  שלה,  ההגנה  את  תתגבר  לא  אירופה  אם  הכורדים.  את  הפקירה  וושינגטון 
הליטאים והלאטביים עלולים להיות הבאים בתור.

הכורדים של סוריה, אלה שלחמו בגבורה במדינה המוסלמית במשך שנים רבות הופקרו 
בסופו של דבר כשהודיע הנשיא דונלד טראמפ על החלטתו הפתאומית לפנות את כוחות 
ארה"ב מהאזור, וכעת הם נתונים להתקפה על-ידי פלישה תורכית שנועדה לתפוס אזור 
ותקיפות  ארטילריה  מטחי  ספגו  סוריה  של  הכורדים  סוריה.  של  בצפונה  מייל   20 בן  חיץ 
מן האוויר והאוכלוסייה האזרחית סבלה מעשי זוועה שבוצעו על-ידי המיליציות הנתמכות 
על-ידי תורכיה. כעת יש להם סיבה נוספת לחזור אל אותה אמירה מרה ועתיקת יומין "אין 

לנו שום ידידים זולת ההרים."

שנמלטו  מהפליטים  ניכר  חלק  להעביר  ארדואן  טאייפ  רצפ  תורכיה,  נשיא  מתכנן  וכעת 
מאזורים אחרים בסוריה וחיים כעת בתורכיה לאזור זה, על מנת לשנות את הדמוגרפיה 

של האזור ולצמצם את הלחצים הפוליטיים בעוד שזעמם של הפליטים גובר. 

ברור שהחלטתו של טראמפ היא אסון אסטרטגי אזורי. הכורדים הסוריים שלחמו כדי למגר 
את המדינה האסלאמית הושלכו אל הזאבים. הבית הלבן נטש לא רק בעלי ברית צבאיים 
אמינים ונאמנים אלא גם כל מאמץ של ממש לשמור על עשרות אלפי האסירים של דאע"ש 
שמדינות אירופה מסרבות לקבלם, להעמיד אותם לדין או להמיר את הרדיקליות שלהם.

בדיוק כפי שב-1991 כשאירופה עמדה מנגד בעת שסלובודאן מילוסביץ' המשיך ב"טיהור" 
האתני שלו ביוגוסלביה לשעבר, כך התייצב שוב האיחוד האירופי בשוליים.

"זה מדאיג אותנו מאוד," שהמדינה האסלאמית "הצליחה למצוא לעצמה מרחב מחיה 
האיחוד  של  החוץ  מדיניות  על  האחראית  מוגריני,  פרדריקה  אמרה  הזה,"  השטח  בתוך 
האירופי, לפני שבועות אחדים. יורשה המיועד בתפקיד, שר החוץ הספרדי ג'וספ בורל פכר 
את ידיו כאילו הגיב על השאלה הבאה המתבקשת: ומה אתם מתכוננים לעשות בעניין זה? 
"אין לנו כוחות קסומים," ייבב. דיפלומטים בריטיים אפילו התרעמו לנוכח השימוש במילה 

"גינוי" בקומוניקט שעסק במתקפה התורכית. 

דומה שמנהיגיה של אירופה שכחו כי הלקח ממלחמות הבלקן בשנות ה-90 הוא שאין להגן 
על הסדר הבינלאומי המתבסס על כללים באמצעות כוחות כשפים אלא על-ידי הצבתו 

של כוח צבאי שירתיע תוקפנות ויענוש אותה. 
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הסגת  מתאפשרת.  הייתה  לא  הזאת  ההתקפה  האמריקאים,  הכוחות  נסוגו  "אלמלא 
הכוחות האמריקאים הייתה תנאי שנועד לאפשר התקפה זו," הוסיף בורל. הוא לא ציין את 
המובן מאליו – לא היו שום כוחות אירופאים מוכנים לתפוס את מקומם של האמריקאים 

המתפנים מהמקום, ולא היה שום רצון להפעילם גם אילו היו הכוחות זמינים.

בהיעדר הרצון וכוח האדם הדרושים כדי למלא במהירות את ה-power vacuum הידרדרה 
אירופה למעמד של צופה אימפוטנט. עכשיו ולדימיר פוטין הרוסי ובאשר אל-אסאד הסורי 
מילאו את החלל הריק, והגדירו את עצמם כמגיני הכורדים ומי שעֵרבים ליציבות האזורית. 

טראמפ הפך את עוצמת ההרתעה של ארה"ב לעסקת פרוטקשן עקיפה ומאסיבית. 

הנזק שנגרם לביטחון אירופה מתחייתה של המדינה האסלאמית לאחר נסיגתו הקפריזית 
של טראמפ מסוריה כלל אינו האימפליקציה האימתנית ביותר לגבי אירופה. הוא הפך את 

Massive indirect racket .כוח ההרתעה של ארה"ב לעסק בריוני של הגנה עקיפה

יישמר, קיבל הודעת אזהרה: שירתו  כל מי ששם את יהבו על ארה"ב בתקווה שביטחונו 
את האג'נדה האישית של טראמפ )על-ידי המצאת חקירות לגבי ילדי יריביו, למשל( ולא – 

תצטרכו לדאוג לעצמכם. 

הדבר הזה צריך לצמרר את עמודי השדרה של המנהיגים במזרח אירופה. רוסיה יכולה 
עתה  שזה  הממשלה  כשלה  שבה  פולין  ואילו  הבלטיות.  המדינות  על  בקלות  להשתלט 
נבחרה שוב לקיים את המוכנות הצבאית, תידרש לתהות עכשיו האם תוכל לשים את יהבה 

על וושינגטון. 

ורשה ניסתה להסתייע בחנופה והזמינה 3,500 חיילים אמריקאים למה שכמעט זכה לשם 
"פורט טראמפ", ופולין, שהונה קטן בהרבה מזה של ארה"ב הציעה לכסות חלק מההוצאות. 
אך היו 2,000 חיילים אמריקאים שלחמו ממש לצד ה-SDF נגד המדינה האסלאמית. מה 
יורה ל-3,500 החיילים לעמוד איתן או  יחליט טראמפ לעשות אם המצב יחמיר? – האם 

יאיים כי יורה להם לעזוב את פולין על מנת לסחוט מפולין יותר? 

הפינוי מסוריה שטראמפ הורה עליו הוא ציור הראוי לעיתונים סנסציוניים – התוצאות של 
שלושה עשורים שבהם זכתה אירופה בביטחון חינמי. לאחר סופה של המלחמה הקרה, לא 
היה לארה"ב עוד הצורך האסטרטגי להגן על אירופה. אירופה אולי תמשיך להיות מעצמת 
על כלכלית, המסוגלת להטיל מחויבויות גלובאליות אפילו על החברות הגדולות ביותר – 

אך היא אינה מעצמת על צבאית. 

העושר תקף רק כל עוד הסדר הבינלאומי המתבסס על כללים משמר את זכויות הקניין, 
ההיא  הזהב  ערימת  אחרות,  במילים  שווקים.  מבוססי  כלכליים  מוסדות  וכן  חופשי  סחר 

מועילה מאוד – עד שיבואו אנשים עם רובים וייקחו אותה. 
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האיחוד האירופי הוא מעצמת על מכיוון שיש לו מבנה מוסדי המאפשר פעולה משותפת. 
הסחר.  מדיניות  את  הקובעת  היא  לכשעצמן,  החברות  המדינות  ולא  אירופה,  מועצת 
ההחלטות  את  מקבלות  אינן  שהן  מפני  לכשעצמן,  החברות  את  לשחד  אי-אפשר 
הרלבנטיות, ואילו האיחוד האירופי בפני עצמו גדול מכדי שיתאפשר ללחוץ עליו. יש ליישם 

את הלקחים הללו בהגנה על אירופה, לפני שיהיה מאוחר מדי. 

ההגנה  קרן  ומתמיד,  מובנה  פעולה  שיתוף   – התקדם  האירופי  שהאיחוד  פי  על  אף 
צריכה  טראמפ  על-ידי  הכורדים  נטישת   – לביטחון  כללית  מנהלה  גם  ועכשיו  האירופית 

לשמש כאזהרה.

כולן,  השותפות  על-ידי  הנחלקים  צבאיים  נכסים  משותפת,  ביטחון  מדיניות  בלעדי 
ודוקטרינה צבאית משותפת, גבולה המזרחי של היבשת יהיה פגיע. 

זה לא יכול להיות עניין של סחר חליפין בין האינטרסים של מדינות הים התיכון, המתמודדות 
עם תוצאות של אי יציבות וכשל מדינתי בצפון אפריקה ובמזרח התיכון, באינטרסים של 

המדינות הבלטיות ופולין, המודאגות בצדק על-ידי התוקפנות הרוסית. 

אירופה עם מדיניות הגנה אירופית שתשולב במלואה, הפועלת בשמו של גוש מאוחד המונה 
500 מיליון בני אדם ועם GDP של 15 טריליון דולר לאחר ה"ברקסיט" תהיה מסוגלת ליטול 
את היוזמה במשברים בינלאומיים, ולא רק להיחבט על ידם. היא תוכל לגבש כוח פעולה 
deployed forces שיחליפו את הכוחות האמריקאים בסוריה, ולהשתמש בעוצמתה כדי 
ליזום שיחות שלום. בלעדי הכוח הזה, אירופה אינה אלא אווז שמן הממתין לכך שנוצותיו 

ייתלשו. 

https://foreignpolicy.com/2019/10/16/trump-abandoned-the-kurds-poland-and-
/the-baltics-could-be-next


