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ההופעה המחודשת של רוסיה ככוח צבאי ופוליטי 
משמעותי במזרח התיכון נראית בחלק ממדיניות 

אסטרטגית רוסית של הרחבת השפעתה וכוחה מעבר 
למדינות הגובלות בה. רוסיה מגבירה את מעורבותה 
בחימוש צבאות באזור, ומפעילה כוחות רוסיים בסיוע 

  למשטר אסד. 
זהו תהליך שנראה כי היה מתמשך, ואינו הופעה חד 

  פעמית.
בחרנו להציג הפעם מספר מאמרים הסוקרים את התהליך 

  ממספר נקודות מבט.הרוסי 
בצד המעורבות הרוסית חלות התפתחויות גם בדאע"ש 

ידי  מעורבות כוחות חזקים -שהתקדמותה נבלמה על
ולא נראה  ממנה אך תנופתה האסטרטגית לא דעכה

 דבר העורך

  רוסיה מפעילה כוח מהחלל בתקיפותיה בסוריה

 

צבאו של וולדימיר פוטין חושף ארסנל חדש במאבק נגד דעא"ש ומורדים אחרים בסוריה. חלק ניכר מהאמל"ח החדש מצוי מאות מיילים 
מעל האדמה. במערכה שרוסיה התומכת בנשיא סוריה באשר אל אסד מנהלת בסוריה זה חודשיים חושפת תקיפות מדויקות של 

ארטילרית מהקרקע ואפילו אש מספינות ומצוללות המשגרות טילים ארוכי טווח.מפציצים במשולב עם אש 
אחוזים מכלל  10-יותר מ –לוויינים  10ידי הרוסים. מוסקבה טוענת שמיקמה - פחות גלוי לעין אבל לא פחות מרשים הוא גיוס החלל על

ף מודיעין ולשמש כממסרים לתקשורת בין כוחות מעל סוריה כדי למפות את השטח, לאתר מטרות, לאסו - ארסנל הלוויינים הרוסי 
  הקרקע, האוויר והים.

הקרמלין שאינו שש להחמיץ הזדמנות להעלות על נס את עוצמתו הצבאית הנחשפת, החל לפרט את פריסת החלל שלו באמצע נובמבר, 
ה תמונות מהלוויינים שלה בתחילת דצמבר, הממשלה הרוסית הפיצ תחילה בהודעות רשמיות והמשך ברשתות המדיה הממשלתיות.

  מייצאת נפט של דעא"ש. –יריבתה של רוסיה בסוריה  –במאמץ להוכיח כי טורקיה 
"רוסיה הציבה אחד ממערכי הלוויינים הגדולים והיעילים ביותר בעולם, והשיגה את שיא היכולת למבצעים הצבאים בסוריה" הייתה 

ארה"ב משלבת את החלל במלחמותיה זה עשורים והשתמשה בהם  משלתי.הכותרת באתר "רוסיה מאחרי הכותרות", אתר תעמולה מ
לוויינים בחלל מהם  400 -להכוונת הפצצות, ממסרי תקשורת ואיסוף מודיעין. ארה"ב עודנה הגורם המוביל בחלל בהפרש גדול, יש לה כ

הארגון רוסיה היא הכוח השני בעוצמתו בחלל לוויינים צבאיים. כך טוען ארגון המדענים המודאגים הפועל במסצ'וסטס. לטענת  200 –כ 
למעשה מוסקבה בונה מחדש את כוח החלל שלה אחרי דעיכתו במלחמה הקרה.  שייכים או משויכים לצבא. 50 -לוויינים מהם כ 89 –

יותר של ותמיד צריך להתייחס בחשדנות להודעות הקרמלין, הרי שחלק מלוויינים החדשים הטובים ב –אם נאמין לטענות הקרמלין 
  רוסיה הם מעל סוריה.

הרמטכ"ל הרוסי גרסימוב לא ציין במדוייק על איזה סוגי לוויינים הוא מדבר, אבל אנטולי זק, מחבר ומומחה עצמאי בתחומי תכנית החלל 
ם החדש לוויינים כולל הדג 10הרוסית קרא בין השורות: "אפשר להניח מספר הנחות על בסיס המידע שפורסם" כתב באתר שלו, לפיו 

  שהם לוויני צילום ברזולוציה גבוהה. Personaוה  Resurs-P2, ובמיוחד ה Lotus-S, האזנה Garpun, ממסר רדיו  Bars-Mלמיפוי 
Persona היא מערכת צבאית לחלוטין "לווין הסיור המתקדם ביותר של רוסיה" טוען זק. ה - Resur-P2   מעט פחות משוכלל והוא מיועד

ק"מ. זק,  2000 -לשימוש צבאי ואזרחי. "הוא יכול לצלם כל אובייקט יחיד על פני האדמה וגם לסרוק שטחים נרחבים הנפרסים עד ל
היכולות האלה הועילו לקרמלין  כמחצית משטחה של סוריה. –קמ"ר ביום  80000המצטט מקורות רשמיים מעריך  שהוא יכול לסרוק 

אשר בנובמבר האחרון התעמתו רוסיה וטורקיה בעניין סוריה, כאשר רוסיה תומכת במשטר אסד ואילו טורקיה הולכת על קו דק בין כ
המורדים הסוריים ומציעה מקלט לחלק מהקבוצות, בעודה מנהלת לחימה נמוכת עצימות עם המיליציות הכורדיות הפועלות בסוריה. 

ם. מבקרים האשימו את ממשלת טורקיה בכך שהתירה גם אם לא עודדה פעולות טרור לאורך יחסיה של טורקיה עם דעא"ש מסובכי
בנובמבר הפיל מטוס טורקי מטוס קרב רוסי שחדר כנראה למרחב האוויר הטורקי; טייס רוסי אחד נהרג. מוסקבה  24-ב הגבול הטורקי.

  ביצוא הנפט של דעא"ש.הגיבה בסנקציות כלכליות בתחילת דצמבר והאשימה את טורקיה בהשתלבות 
  
 

 בגיליון זה

    1             רוסיה מפעילה כוח מהחלל בתקיפותיה בסוריה

  2   תקיפותיה של רוסיה משקמות את מאזן הכוחות הצבאי של סוריה

  4 - 3          ההתפתחות של דעא"ש –מבט גיאופוליטי 
5     מפעיל לוויין סעודי מוריד את ערוץ חיזבאללה מגלי האתר

    

שמישהו מנסה לבלום אותה. על כך במאמר הסוקר את 
  התפתחות האסטרטגיה של דאע"ש.

נואר 15  2016  י

מס'  ן  ו לי   36גי



נראה כי תקיפותיה האוויריות של רוסיה בסוריה הנמשכות זה 
שבועות החזירו תנופה מספקת לכוחות הממשלה כדי לשכנע את 

שגם אם אינו אויבי הנשיא באשר אסד ואת הקהילה הבינלאומית 
  מצליח לנצח במלחמה אי אפשר לסלקו במהירות מהשלטון.
תובנה זו המשולבת בתחושה גוברת כי הקדימה הראשונה 

במעלה בעולם היא השמדתה של קבוצת המדינה האיסלאמית 
גרמה לרבים להכיר בכך שחרף הסלידה הרבה מהאופן בו אסד 

  זמן מה.מנהל את המלחמה, צריך לשאת אותו לפחות למשך עוד 
הסימן הדרמטי ביותר לכך הופיע באמצע דצמבר בהודעתו של 

מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי כי עתידו של אסד ייקבע על ידי 
העם הסורי, ובכך רמז בצורה הברורה ביותר כי הוא יכול 

להישאר במקומו בינתיים וליטול חלק בתהליך שישנה את פניה 
  של סוריה.

נוי ההתייחסות לסוריה שהלך והתגבש הודעה זו המביעה את שי
במשך חודשים הושמעה למרבה האירוניה במהלך שהותו של 
  קרי במוסקבה,  שם דן בבעיה הסורית עם אנשי ממשל רוסיים.
"למעשה, בהתערבות הצבאית שלהם הרוסים אמרו שאפשר 
לסרב לדבר עם באשאר אסד, אבל פירושה הדבר שלא תשיג 

סאייג, עמית בכיר ב"קרנגי מידל איסט  פיתרון מדיני," אמר ייזיד
סנטר" בביירות "אם אתם מעוניינים בפיתרון מדיני, תצטרכו 

  לשאת ולתת עם האיש הזה."
ובכל זאת, נותרו עדיין פערים משמעותיים בין התפיסה 

האמריקאית לזו של רוסיה לגבי עתידו של אסד, אמרה באחרונה 
ה כי עמדתה של שגרירת ארה"ב באו"ם סמנתה פאואר, בהדגיש

ארה"ב לגבי אסד לא השתנתה. "יהיה צורך בשינוי פוליטי ואסד 
יצטרך ללכת," אמרה פאואר לכתבים לפני כינוסה של ועידה 

  בינלאומית בניו יורק שדנה בעתידה של סוריה.
רוסיה, תומכת מרכזית באסד פתחה במערכה של תקיפות 

מת ספטמבר, בצומת קריטי במלח 30-אוויריות בסוריה ב
האזרחים, כאשר כוחותיו של אסד הלכו ואיבדו במהירות את 
השפעתם וכוחם באזורים הנחשבים כחיוניים להישרדותו של 

  ממשל אסד.
בעוד אשר מוסקבה טוענת כי התקיפות האוויריות שכוחותיה 

מבצעים מכוונים נגד ארגון דאע"ש ו"טרוריסטים" אחרים בסוריה, 
של רוסיה התמקד בכוחות  הרי שחלק ניכר מהמערכה האווירית

היותר מתונים הנאבקים במרכזה ובצפונה של המדינה שבהם 
  נוכחותו של דאע"ש מצומצמת או כלל לא קיימת. 

שבועות בקירוב של  11התוצאות לא הושגו במהירות. חרף 
תקיפות אוויריות רוסיות מוחצות, כוחות הממשלה בסיוע 

חו לבטל את חיזבאללה הלבנוני וכוחות איראנים לא הצלי
התבוסות במחוז הצפוני אידליב ובפאלמירה, העיר העתיקה 

במדבר, במרכזה של סוריה שנפלה לידיהם של אנשי דאע"ש 
  במהלך הקיץ.

אבל התקיפות האוויריות שביצעו הרוסים סייעו לאסד להאט או 
ועשרות  –לעצור את התקדמותם של המורדים במספר חזיתות 

  ריה נפלו לידיו.כפרים בצפונה ובמערבה של סו
נצחונה הגדול ביותר של ממשלת אסד עד כה היה הסרתו של 
המצור שנמשך שלוש שנים על בסיס חיל האוויר בקווייראס על 

  ידי קבוצות קיצוניות במחוז הצפוני של חאלב.
לכך הצטרף השג נוסף: הכוחות הסורים תפסו את הבסיס הגדול 

בסמוך לדמשק לאחר שהיה נתון בידי  מאוד של חיל האוויר
המורדים במשך שלוש שנים, וכך חיזקו את נוכחות הממשלה 

  באזור שבו שולטים כוחות המורדים כמעט ללא מצרים. 
כעבור יומיים תפסו כוחות הממשלה הר בעל חשיבות אסטרטגית 

בצפון מערבה של המדינה וכך התקדמו במעט למעוזם של 

  תקיפותיה האוויריות של רוסיה משקמות את מאזן הכוחות הצבאי של סוריה

 

36מס  ןגיליו   2עמוד 

סמוך לים. ההשתלטות על ההרים המורדים במחוז לטקייה, ה
של לטקייה תפחית את האיומים על החוף ותאפשר לכוחות 

  הממשלה להתקדם לעבר סאלמה, מעוז נוסף של מתנגדי אסד. 
כבל ההצלה שהשליכו הרוסים לאסד המריץ אותו, לאחר 

שבחודש מאי אשתקד הודה בהופעה פומבית נדירה כי האבדות 
צו אותם לוותר על אזורים הקשות שספגו כוחותיו בקרב איל

נרחבים בצפון המדינה. בנובמבר העניק אסד סדרת ראיונות 
שבהם טען במפגיע כי הוא עשוי להתמודד בבחירות הבאות, 

  ובאחרונה אמר שלא ינהל מו"מ עם הלוחמים נגדו.
"רוסיה טענה כי התערבה בסוריה כדי לסייע בעיצובו של פתרון 

ה רק לשפיכות דמים והרס מדיני למשבר. ואולם, רוסיה גרמ
נוספים ובגינה אסד הקשיח את עמדותיו עוד יותר," אמר מוחמד 

יחייה מאקטבי, מאנשי הקואליציה הלאומית הסורית, הארגון 
  העיקרי של מתנגדי המשטר הגולים. 

קרי אמר לאחרונה במוסקבה כי ארה"ב ושותפותיה "לא חותרות 
מתמקדים בקידומו משטר" והוסיף כי עתה -למה שמכונה חילופי

של תהליך שלום שבו "הסורים יקבלו החלטות לגבי עתידה של 
  סוריה."

אנשי האופוזיציה הסורית מתייחסים בביקורתיות כלפי אמירות 
רצונה המתמשך של - שכאלה ולדבריהם הן משקפות את אי

  ארה"ב להפיל את אסד.
"כיצד ניתן לקיים בחירות אם האיש הזה עדיין בשלטון? במהלך 

חסן - שנים לא היו כאן בחירות (חופשיות)" אמר אבו אל 50
מריעה, פעיל האופוזיציה שמתגורר עתה בטורקיה, סמוך לגבול 

  הסורי.
המומחה לסוריה, ארון לונד, אמר כי ההתערבות הרוסית 

החריפה את המאבק [במקור: העלתה את סכומי ההימורים] 
 17במבר והניעה את קיומן של שיחות וינה שבהן השתתפו בנו

  מדינות ובכללן איראן שהצטרפה לדיונים זו הפעם הראשונה. 
בתוכנית השלום שסוכמה לא נאמר דבר על עתידו של אסד, אם 

 18כי הכריזה על קיומן של "בחירות חופשיות והוגנות" בתוך 
חודשים לאחר שנציגי אסד ואישי אופוזיציה בכירים יפתחו 

  בשיחות על חוקה חדשה. 
נראית מפוקפקת ופגיעה למאניפולציה  התוכנית עצמה

  פוטנציאלית שתתיר לאסד לקיים בחירות כוזבות נוספות. 
ובכל זאת היא משקפת את העובדה שוושינגטון ומוסקבה מביות 

כעת שעליהן לפעול יחד למען סיומו של העימות וכי הסכימו 
עקרונית לדחות את שאלת עתידו של אסד על מנת להתחיל 

  בתהליך עצמו. 
"עדיין נראה כי יש להן העדפות שונות לגבי התוצאה," אמר 

לונד, עורך אתר האינטרנט "סוריה במשבר" המתפרסם על ידי 
  קרן קרנגי למען שלום עולמי.

"העובדה שהאמריקאים והרוסים רואים אלה את אלה כחיוניים 
למציאת הפיתרון אינה מלמדת על כך שהפער הפוליטי ביניהם 

ת או על כך שניתן ליישם עסקה בשטח הצטמצם במידה ניכר
ובוהו מוחלטים, ובו ארגונים - שבו שוררים קיטוב קיצוני ותוהו

  חמושים כה רבים שלא ניתן לעקוב אחריהם," סיכם לונד.
 

מאת זיינה קאראם, אסושיאטד 
  פרס



 ההתפתחות של דעא"ש –מבט גיאופוליטי 

  
  

באוקטובר.  – 9268טיסה  –דעא"ש הפילה את המטוס הרוסי 
בנובמבר ביצעה קבוצה המיוחסת לדעא"ש סדרת התקפות בפריז. 

שני האירועים מציגים שינוי משמעותי בהתנהגות דעא"ש. לפני 
מתמקד בעניין החליפות בסוריה  ההתקפות בפריז נראה שדעא"ש

  ובעיראק. השינוי בפעילות הטרוריסטית מציג אסטרטגיה חדשה.
בדו"ח הזה נחשוף שתי אסטרטגיות שהקיצוניים האיסלמיים 
הפעילו נגד המערב, המבליטות את ההבדל בין אל קאעידה 

ודעא"ש. נבחן את הקיפאון ששורר עתה בשטחי השליטה של 
י להתאים את האסטרטגיה העתידית דעא"ש וכיצד דעא"ש עשו

  שלו.
  

  האסטרטגיה הבסיסית
בין קיצוני האסלאם מתנהל ויכוח ממושך לגבי הדרך היותר 
אפקטיבית לכונן את החליפות, שהיא הביטוי הפיזי האמיתי 

לאסלאם. אוסמה בין לאדן האמין שהדרך הטובה ביותר לכונן 
שלטון חליפות היא ליצור תנאים שיוכלו להוביל להפיכות 

ספונטניות במשטרים מושחתים במזרח התיכון. הוא האמין 
שמדינות הבובה הללו יקרסו אם המערב יסיג את תמיכתו וכך 

מיקד את אל קאעידה בתקיפת האויב המרוחק. סדרת תקיפות 
. בין לאדן האמין  כי המערב 9/11 -נגד ארה"ב הגיעה לשיאה ב

ו יגיב בפראות לא יגיב למתקפות האלה ויחשוף את חולשתו, א
  ויחשוף כי האג'נדה האמיתית שלו היא מסע צלב נגד האסלאם. 

בין לאדן הניח שכך או אחרת, המוסלמים המקומיים יתקוממו    
נגד מנהיגיהם המושחתים ויסלקו אותם מהשלטון, וייצרו את 

  התנאים הדרושים למנהיגי אל קאעידה כדי לכונן חליפות.
מערב היא טעות משום שהדרך על פי התפיסה השניה, תקיפת ה

הטובה ביותר לכונן חליפות היא פשוט להקים מדינה איסלמית. 
לאחר שתוכרז החליפות יהיה זה תפקידם של כל המוסלמים 
המאמינים להצטרף למאמץ ולהרחיב ללא לאות את גבולות 

  האומה החדשה עד אשר תיעשה לאומה היחידה בעולם.
רב היתה מדויקת  באופן הנחתו של בין לאדן לגבי תגובת המע

כללי. ממשל קלינטון כשל בתגובתו לתקיפת שגרירויות ארה"ב 
 -ב Coleובהתקפה על הספינה  1998 -בניירובי ובדיר אל סאלם ב

. רפיון ארה"ב הצביע  שהיא לא תתמוך בהכרח בבובות 2000
שלה אם יותקפו, ולמעשה, קבוצות מקומיות של אל קאעידה החלו 

הגיב הנשיא בוש בעוצמה  9/11ערב. לאחר לצמוח בחצי האי 
ידי תקיפת הטליבאן באפגניסטן -להתקפה על ניו יורק וושינגטון על

והפלישה לעיראק. בין לאדן טען שזו הוכחה ברורה לפתיחת מסע 
צלב חדש נגד העולם המוסלמי. אבל חרף תקוותו, התקוממויות 

יא ספונטניות לא התפתחו. מנהיגות אל קאעידה נוכחה כי ה
תחובה בהרי אפגניסטן, חשופה להתקפות רצופות של כטב"מים 

- , אוסמה בין לאדן חוסל על2011והופכת לבלתי רלוונטית. במאי 
  ידי צוות של "אריות הים", הקומנדו הימי האמריקאי.

ידי -דאע"ש צמחה מקבוצה של אל קאעידה בעיראק שהופעלה על
נויה במחלוקת בין אבו מוסב אל זרקאווי. אל זרקאווי היה דמות ש

הג'יהדיסטים. הנהגת אל קאעידה חלקה לא מעט על שיטותיו, 
שכללו תקיפות טרור נגד שיעים וסונים שלא נראו לו מאמינים 

דיים. ההנהגה באפגניסטן לא רצתה שאל זרקאווי יתקוף מוסלמים 
אחרים וניסתה לרסן את המנהיג הקיצוני הזה. אל זרקאווי נהרג 

הורה  2007 -. ב2006ביוני  6 -ריקאית בבתקיפה אווירית אמ
הנשיא בוש לפתוח ב"סרג'", תקיפת ה'נחשול' בעיראק. גנרל 

פטראוס  יישם אסטרטגיה נגד טרור שהרסה ביעילות חלק ניכר 
מהתמיכה באל קאעידה בעיראק. לצערנו, המדיניות הפלגנית של 

ראש הממשלה עיראקי הקודם נורי אל מליקי שהתייחס לעיראקים 
ידי - עת על-נים כאל איום, והסגתם של כוחות ארה"ב בטרםסו

  הנשיא אובמה חסלה את הישגי ה'נחשול'.
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בסערה זו של חוסר יציבות סונית, נולד דאע"ש. הוא בנוי ברובו 
על שאריות אל קאעידה בעיראק, הקבוצה בראשות באקר אל 

בגדדי, נקטה בכיוון ההפוך לבין לאדן ופעלה ליצירת מדינה 
שמחקה ביעילות את הגבולות בין עיראק וסוריה.   מקומית,

ההצלחה הראשונית של דאע"ש התפתחה מארבע סיבות. 
ראשית, היא יכלה להחזיק בשטח סוני בעיראק ובסוריה. ספק 

אם רבים מהתושבים היו מאוהבים במדינה הברוטלית שדאע"ש 
יצר; אבל אפילו דאע"ש נחשבה לחלופה טובה יותר מאשר 

ים מבגדד או העלווים מדמשק. שנית, בשונה מאל הכפיפות לשיע
קאעידה, שהיתה חסרת מדינה, דאע"ש היה מסוגל ליצור 

מקורות כלכליים בשטחי הכיבוש. היו לו מספר מקורות 
להכנסות, בכלל זה מכירת נפט (חלק מהנפט הנמכר נלקח 

משטחים הנתונים לשלטונו של באשר אל אסד או בידי קבוצות 
עתיקות, החרמת נכסים מבנקים עליהם  מתנגדות), מכירת

השתלטו, הטלת מיסים על אוכלוסייה מקומית ואיסוף כופר נפש 
מחטיפות. לכן, עלה בידו לשלם ללוחמיו ובמקרים רבים אף יותר 

-מאשר משלמות קבוצות המתנגדים. שלישית, עלייתה של הכמו
מדינה משכה אליה זרים מוסלמים הודות לרעיון החליפות. זרם 

ף של לוחמים הגיע מרחבי העולם לסייע בבניית החליפות רצו
החדשה. רביעית, דאע"ש נהנתה מחוסר ההתמקדות של אויביה 

  הקרובים והרחוקים כאחד. –הפוטנציאליים 
  בעית סדר העדיפויות

הנקודה הרביעית היא קריטית. אמנם אין שום מדינה שתביא את 
ייחסת דאע"ש בחשבון כבעל ברית, אבל שום מדינה לא מ

  עדיפות לצורך לקצץ את כנפיו של הארגון. .
: אמנם ממשל אובמה רוצה לראות שדאע"ש ייעלם וכן ארה"ב

גם שאסד יסולק. הרס דעא"ש אולי יאפשר לאסד להשאר על 
כסאו. בה בעת חיסול דאע"ש יצור ריק באזור עם תוצאות ביניים. 

הכלת לכן, מחוסר אלטרנטיבה טובה יותר מדיניות ארה"ב היא 
  דאע"ש.
: לממשלת ארדואן   שתי עדיפויות, סילוק אסד מהשלטון טורקיה

ומניעת הכורדים מלפתח מדינה עצמאית. אף שהיא רוצה 
בסילוק דאע"ש, טורקיה ממוקדת בעדיפויות שלה, לכן היא 

ידי מתן אפשרות ללוחמים לעבור -תומכת מעט בדאע"ש על
בשטחה ולעתים לתקוף את הכורדים הנלחמים 

אע"ש.וולדימיר פוטין האשים את טורקיה שהיא קונה נפט בד
  מדאע"ש אם כי הדבר לא הוכח.

: היעד המועדף של פוטין הוא הישרדות משטרו של אסד. רוסיה
תקיפות האוויר של רוסיה מתמקדות בקבוצות שאינן דאע"ש, 

ומנסות למוטט את שלטון אסד. תקיפת דאע"ש נראית כעדיפות 
  .9268ת המטוס בטיסה נמוכה אפילו לאחר הפל

: אסד מודאג בעיקר מהקבוצות המעונינות לסלק אותו סוריה
ונמנע מלתקוף את דאע"ש ישירות. דאע"ש משתף פעולה 

באמצעות תקיפתן של אותן קבוצות שאסד נלחם בהן. בנוסף כפי 
  שצוין  קודם, סוריה רוכשת נפט ותוצריו מדאע"ש.

ע"ש אך היא : אמנם בגדד עשויה לצדד בחיסול דאעיראק
מסרבת ליצור את התנאים הייחודיים לסונים (אחד המרכיבים 

העיקריים בהצלחת הנחשול של בוש). הביצועים של הצבא 
העיראקי היו עלובים. באותו זמן, מיליציה שיעית נלחמה היטב, 

אבל לפי הדיווח התייחסה קשה לסונים באזורים בהם השיגו 
נאים שיקנו לסונים השיעים שליטה. עד שבגדד תייצר את הת

ביטחון שממשלת עיראק איננה בובתה השיעית של אירן, יימנעו 
  הסונים מלצאת בתוקף נגד דאע"ש.

: המדינות רואות את דאע"ש כאיום אבל מדינות ערביות סוניות
מבחינתן השיעה איום חמור יותר. ההכלה של הכוח האירני היא 

ת מטרה זו. היעד הראשי שלהם וסילוק אסד נראה כחיוני להשג
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  סילוק דאע"ש אינו עדיפות ראשית.
האיחוד האירופי: עד משבר הפליטים והתקיפה של דאע"ש בפריז, נטו האירופים לאפשר לארה"ב להכיל את דאע"ש. 
צרפת מנסה כעת ליצור קואלציה של מדינות אירופה לתקוף את דאע"ש, אבל לא ברור אם יעשו יותר מאשר ארה"ב 

למרות הדיווחים שממשל אובמה עומד להגביר את הקצב וההיקף של הכוחות המיוחדים באזור,  עושה. במילים אחרות,
  איננו מצפים לצמיחה משמעותית של כוחות קרקע מערביים בזמן הקרוב. 

  האסטרטגיה של דאע"ש
החדשות  כפי שראינו, אין שום כוח חיצוני שהשמדת דאע"ש מהווה יעד משמעותי  לגביו. אלה חדשות טובות לדאע"ש.

הרעות הן שמדיניות המחדל של הכלת דאע"ש עובדת. דאע"ש שולטת ברובה על שטח סוני בסוריה ובעיראק אבל 
התפשטותה לשטחים שיעים וכורדיים נעצרה. המשכן של התקפות האוויר פגע ביכולות דאע"ש להניע לוחמים במספרים 

שובים לדאע"ש ופגעו ביכולות הלוגיסטיות של דאע"ש. משמעותיים. בנוסף, לוחמים כורדיים כבשו לאחרונה מקומות ח
  כוחות עירקיים השיגו גם הם הישגים כאלה.

חלק מהאידיאולוגיה של החליפות הוא המשך ההתפשטות שלה: למעשה, כדי להיות מדינה איסלמית אמיתית עליה לגדול 
ראה כי הצלחת ההכלה הובילה את מנהיגי ברציפות. לכן הכלת האיום הראשי מקטין את הלגיטימיות של מנהיגי דאע"ש. נ

דאע"ש לאמץ את מדיניות בן לאדן לתקוף את האויב הרחוק. אבל בשונה מבן לאדן, נראה כי מטרת תקיפותיה של דאע"ש 
אינה להציג או את חדלון המערב או הצתתו של מסע צלב חדש. דאע"ש מושכת את תשומת הלב של העולם באמצעות 

מערביות. במילים אחרות, זו קריאה להעלאת מורל. פעולות הטרור באירופה נובעות יותר  הפעלת טרור נגד מדינות
מכשלון דאע"ש להתפשט מאשר מניסיון לשנות את התנהגות המערב. אם מנהיגות דאע"ש אינה יכולה להרחיב את 

  ד עם איומים כאלה.החליפות הרי שהאל לא בירכה, וצריך להחליפה. נראה שפעולות הטרור האחרונות נועדו להתמוד
ידי "זכיין", לא - כחלק מהפעולות האלה החל דאע"ש ליצור "זכיונות" למבצעים. הפלת המטוס הרוסי נעשתה כנראה על

ברור כמה הכוונה או תמיכה העניקה ההנהגה לקבוצה שפעלה בסיני. הבעיה עם מיקור חוץ טרוריסטי נעוצה בכך שהם 
אבל יוצרות בעיות אסטרטגיות. ההחלטה לתקוף מטוס אזרחי רוסי כבר  - טי עלולים לתקוף מטרות שיש בהן הגיון טק

גרמה לפוטין לקדם תקיפות על דאע"ש. לפני האירוע הזה רוסיה בעיקר תקפה מטרות שאינן דאע"ש, אלה המבקשות 
  לסלק את אסד.

בדיווח בניו יורק טיימס. דאע"ש  שלחה לוחמים לעיר סרט בלוב במהלך השנה האחרונה  התפתחות מעניינת אחרת היתה
וזכתה למדרס רגל במדינה המתפוררת. אם דאע"ש יכול לפנות לאזור אחר שאין בו ממשלה רשמית, הוא יכול לחזור  על 

ר להתמסד בו וכך לחמוק ההצלחה הזו בעיראק ובסוריה. בנוסף, הוא עשוי להחליט כי אפריקה היא מקום טוב יות
  מתשומת הלב המופנית אליו מהמערב במקומו הנוכחי.

למרות החשש בבירות המערב מפני מתקפות רצחניות קרובות של דאע"ש, נראה כי מנהיגות דאע"ש מעוניינת בוודאי 
וודאי שהוא יותר בבניית החליפות. אם דאע"ש צריך לצאת מסוריה מעירק ומלוב כדי להשלים את היעד הזה, קרוב ל

יעשה זאת. דאע"ש מעורב בפעולות טרור במערב כאמצעי לבניית רגשות בין לוחמיו כתוצאה מההכלה בסביבת הלחימה 
בלבנט. אם דאע"ש יבסס דריסת רגל באזורים חסרי שלטון אחרים ויוכל להתפתח שם, אפשר לצפות שפעולות הטרור 

  במערב יצטמצמו.
  אפשרויות

ק מפעולות טרור מוכוונות או מודרכות על ידי דאע"ש. אך מה שראינו עד עתה היה מעורב. ממשלות המערב חוששות בצד
  אינן ניכרות. 9/11נראה כי לדאע"ש היכולת לבצע תקיפות טרור מתוחכמות. אבל, היכולות של משהו מסיבי דמוי 
, קרוב לוודאי שייחדלו אם אנחנו צודקים, תקיפות הטרור דוגמת אלה שאירעו בצרפת הן בעיקר להסטת תשומת הלב

כאשר הצורך בהיסט יעלם. בהנחה שהמדינות המאוחדות כנגד דאע"ש בלבנט נחושות להשאיר את דאע"ש במקומו 
כשהוא מוכל, תהיה מנהיגות דאע"ש תהיה זקוקה לשטח כדי לשמר את רוח החליפות. השטח הזה יהיה כנראה לוב. 

 ת חשיבות תקיפתו של האויב המרוחק.למעשה, ככל שדאע"ש ינוע ללוב מהר יותר כך תפח
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 המשך - ההתפתחות של דעא"ש –מבט גיאופוליטי 
-  



  
  
  
  
  

  מאת טובי דרשוביץ

  
, מפעילת לוויינים שסעודיה היא בעלת השליטה בה הסירה את ערוץ הטלוויזיה של חיזבאללה משידוריה. ערבסאט

  מאנאר משידוריהן.- למעשה, ערבסאט הצטרפה לשורה ארוכה של מפעילות לוויינים שהורידו את אל
ו בכך שביצעו פעילים של חיזבאללה שהואשמ 12הדבר אירע שבועות אחדים לאחר שסעודיה הטילה עיצומים על 

סעודיה קבעה כי חיזבאללה הוא  2015פעולות בשירות החיזבאללה, והענישה את "זרועות ההשקעה" שלו. במארס 
  ארגון טרור.

מאנאר על ידי יותר מתריסר מפעילות לוויינים ברחבי העולם. אך קואליציה של ארגונים -הועברו שידורי אל 2005 - ב
תה לאלימות על ידי תקשורת הנתונה לבעלותם של ארגוני טרור הדאיגה ובהם הקרן להגנת הדמוקרטיות, שההס

שרת הנשלט ומופעל על ידי חיזבאללה, שהסתה לאלימות, מובלעת כמו גם בוטה, -מאנאר ככלי- אותם, חשפו את אל
ערוץ מאנאר וה-מפעילות לוויינים לשים קץ לשידורי אל 11- נכללת בתוכניותיו. מאמצי הקואליציה הניעו לא פחות מ

  נחסם במדינות כצרפת, גרמניה, ספרד, הולנד, ברזיל, קנדה, אוסטרליה ואחרות. 
מאנאר ברשימת ארגוני הטרור הגלובאליים שלו, וציין כי הוא נשלט על -כלל משרד האוצר האמריקאי את אל 2006 - ב

אנאר, כזרוע התקשורת של מ-ידי רשת הטרור של חיזבאללה, הממומנת על ידי איראן. בהודעה לעיתונות הודגש כי אל
חיזבאללה, הקל על פעולות הארגון וכי הערוץ העסיק את חברי הארגון ואחד מהם אף פעל בשלבי ההכנה למבצעי 

טרור. מנהיג חיזבאללה, חסאן נאסראללה, פנה בשידור לאזרחי לבנון בקריאה שיתנדבו ויעברו הכשרה צבאית בארגון. 
ללה, ניהל ופיקח על תקציבי הערוץ. משרד האוצר האמריקאי הבהיר עוד כי נאסראללה, לצד הועד הפועל של חיזבא

אקצה, והעביר עשרות -מאנאר תמך בארגוני טרור פלסטינאים מוכרים, בהם הג'יהאד האיסלאמי וכן גדודי חללי אל-אל
  אלפי דולר לארגון צדקה המופעל על ידי הג'יהאד האיסלאמי. 

טרור, בין שזה מתחזה כמוסד צדקה, עסק, או כלי תקשורת, אחראי למעשים "כל יישות שמתקיימת באמצעות ארגון 
לא פחות מאשר ארגון הטרור עצמו," קבע סטיוארט לוויי, שכיהן אז כתת שר האוצר לענייני מודיעין בנושאי טרור 

  וכספים.
ממשל נועדה  מאנאר, ולדבריהם של פקידי- חסמה באחריין את אתר האינטרנט של הטלוויזיה של אל 2013בשנת 

הפעולה לעקור את פעילות הטרור מהממלכה. אף שהבעלות על ערבסאט היא בידיהן של כל חברות הליגה הערבית, 
  סעודיה היא בעלת המניות הגדולה ביותר.

בשעתו האשימה באחריין את חיזבאללה בנסיון להפיל את ממשלתה שנתיים קודם לכן, ושר החוץ שלה כינה את 
אסד. באחריין הגישה -" לאחר שזה התחייב כי לוחמי הארגון יתמכו בנשיא סוריה באשאר אלנאסראללה "טרוריסט

דו"ח סודי למזכ"ל האו"ם שבו נטען כי אנשי האופוזיציה בבאחריין אומנו במחנות החיזבאללה בלבנון ובאיראן וכי הם 
נעשתה באחריין המדינה מאנאר כדי לגייס את האופוזיציה בבאחריין להפיל את הממשלה. כך -משתמשים באל

  הערבית הראשונה המצביעה על חיזבאללה כעל יישות טרוריסטית. 
הפסיקה ערבסאט את שירותיה לרשת מאייאדין שבסיסה בלבנון, שאף היא נחשבת כנושאת דברו של  2015בנובמבר 

עודיה באחריות מאנאר ומאייאדין לאחר שנאסראללה האשים את ממשלת ס- חיזבאללה. ערבסאט הסירה את ערוצי אל
  אנשים, בהם עולי רגל איראנים רבים, בעת העלייה לרגל למכה. 700למנוסת הבהלה שבמהלכה נהרגו לפחות 

מאנאר על ידי שלושה מפעילי לוויינים בלבד, ובכללם ניילסאט המצרי, אקספרס הרוסי - כיום מועברים שידורי אל
סעודיה תישאר בעינה או שמא תיכנע ללחצים כי תשוב ואינדוסאט האינדונזי. בינתיים לא ברור אם החלטתה של 

  מאנאר.- ותשדר את אל
בנובמבר אישר הסינאט האמריקאי חוק שנועד לשים קץ למימון של חיזבאללה. הוא דורש כי הממשל ידווח על כל 

חומרית הפעילויות הנעשות באמצעות לוויינים, שידורי רדיו, אינטרנט או ספקים אחרים שביודעין מגישים תמיכה 
מאנאר ולמוטבים אחרים שלה. גם בית הנבחרים אישר את החוק ועתה הוא ממתין לחתימתו של - לטלוויזיה של אל

  הנשיא. 
  טובי דרשוביץ הוא סגן נשיא ליחסי ממשל ולאסטרטגיה בקרן להגנת הדמוקרטיות וכן עורך כתב העת "לונג וור ג'רנל".
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