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הכרך הזה דן בשינויים במלחמה ובלחימה: במערכות היחסים 
על  במאבק  הנתונים  וארגונים,  מדינות  ובין  מדינות  שבין 
נוספו  תקופה  שבכל  יומין,  עתיקת  תופעה  המלחמה,  שליטה. 
הסביבה"  מ"תנאי  שנובעים  התנהגות",  ו"כללי  מאפיינים  לה 
לסביבה  התאמה  תהליכי  עתה  גם  עוברת  אותם,  ותואמים 

המתהווה, והתפשטותם של עידן המידע ותוצריו ניכרים גם בה.

בכרך הזה אנחנו עוסקים במלחמה; ומלחמה מתחוללת בדרך 
כלל בין מדינות או תוך כדי מאבק בין השלטון לבין גופים אחרים, לרוב, מאבק השתלטות 

על השלטון.

יגיע.  שלבטח  לעתיד  ומחשבה  דיון  לעורר  בהמשך  שיופיעו  והכרכים  הזה  הכרך  מטרת 
אנחנו יכולים להתכונן ולהיערך אליו במחשבה ובעשייה. נקודת המוצא לדיון היא סביבת 

הביטחון של ישראל ותורת הלחימה של צה”ל.

מתוך הספר: עידן המידע וצופני העתיד - כרך א' - פיקוד ושליטה 

)עמוד 64-63(

מרחבים  יש  שבתוכם  והיבשה,  הים  האוויר,  בממדי  לעסוק  מקובל  בלחימה  דנים  כאשר 
שונים בהתאם לעניין – מרחבי לחימה, מרחבי אבטחה, מרחבי התעניינות, מרחבי מבצעים 
ואף מרחב מלחמה )כהגדרת צבא ארה"ב – השטח היבשתי, האווירי והימי שמתחוללת בו 
מלחמה( – )אג"ם-תוה"ד, 1998, עמ' 390( ועוד רבים על-פי העניין. בין אלה יש גם מרחב 
קיברנטי – "מרחב מדומה שיוצרים באמצעות מערכות של תקשורת אלקטרונית. המרחב 
הוא רב-ממדי )אורך, רוחב, גובה, זמן, מידע, ספקטרום אלקטרומגנטי( וללא גבולות, יש 
בן עצמים )ניידים או נייחים( מתרחשים בו אירועים בעלי מקום וכיוון יחסיים. מרחב זה הוא 

מרחב הלחימה בלוחמת מידע" )המילון למונחי צה"ל 1998, עמ' 391(. 

ההבדל בין ממד המידע והמרחב הקיברנטי הוא כמו ההבדל בין ממד ומרחב – לראשון אין 
ממדים ואין תיחום, לשני יש זיקה ישירה למרחבי הלחימה ולכוחות הפועלים בהם. מידע 
היה תמיד גורם עיקרי בקבלת החלטות בכל תחום, לא כל שכן במלחמה. אלא שהפצתו 
ועיבודו היו מוגבלים ל"קרבת מקום". צריך היה להימצא קרוב להתפתחותו של אירוע, פיזי 

עידן המידע וצופני העתיד - כרך א' - פיקוד ושליטה  
מאת: גדעון אבידור
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או וירטואלי, כדי להיחשף למידע. המגבלה הזו נפרצה במידה רבה. הִקרבה למידע בעידן 
המידע אינה תלויה בִקרבה לאירוע, אלא בִקרבה לאמצעי הקולט או המשדר את המידע.

יוצרות תלות  גם  כטיבן של מערכות, אבל  יכולות משופרות,  יוצרות  מערכות טכנולוגיות 
בהן. עידן המידע יוצר תלותיות והתניות במערכות המידע, וככל שהמערכת גדולה יותר, 

כך גדלה התלות שלה במערכות המידע. 

בעידן המידע מתרחבת סביבת הלחימה באופן משמעותי, ומספר הנוטלים בה חלק גדל 
בסדר-גודל.

השפעותיו של עידן המידע ניכרות בכל מרחבי הלחימה, אך את ההשפעה הגדולה ביותר 
מחוללת הוספת ממד המידע כמרחב לחימה נוסף. 

"לצאת"  יכולות  אינן  הן  משלה,  יכולות  מגוון  אחת  ולכל  קשיחות,  הן  הטכנולוגיות  בעוד 
מתחום היכולות, שהרי מימוש היכולות הוא תהליך אנושי שניתן לפתחו לכיוונים שונים. 
לכן, מרכז הכובד ונקודות המפתח לניצול עוצמתן של היכולות מצויים בתובנה האנושית 
לגבי שילובן והפעלתן של היכולות הטכנולוגיות, וכאן נכנס לפעולה "עידן המידע" – לא 

הטכנולוגיה היא העיקר אלא המימוש.

לרכישת הספר הדיגיטלי, הקליקו כאן - כניסה לעמוד הספר "באתר עברית"

לרכישת עותק מודפס, הזמינו את הספר במייל - הספר ישלח אליכם באמצעות הדואר:
             mattiel1959@gmail.com :מתי עלמה אלחנתי     gideon@iamti.com :גדעון אבידור

מחיר הספר הדיגיטלי: 37 ש"ח                            מחיר הספר המודפס: 73 ש"ח 

https://www.e-vrit.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93_%D7%9B%D7%A8%D7%9A_%D7%90____%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-details.aspx


     

4                     ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                     גיליון מס' 76

הסנאטור אליזבת וורן )המייצגת את מסצ'וסטס(, דרשה במכתב לממשל טראמפ הסבר 
ואיחוד האמירויות העבירו כלי נשק אמריקאיים  לדיווח שפורסם באחרונה, לפיו סעודיה 

לידי אל-קעידה.

מכתבה של וורן נשלח בתגובה לבדיקה שנעשתה על ידי רשת ,CNN שחשפה באחרונה 
דיווחים על כך שסעודיה ואיחוד האמירויות העבירו נשק שארה"ב סיפקה להן, ללוחמים 
הקשורים לארגון הסוני אל-קעידה וכן לארגונים אחרים, במסגרת יוזמה משותפת וחשאית 
להביס מורדים שיעים זעידים, המוכרים כארגון אנסאר אללה או חות'ים בתימן. המסמך 

הופנה לשר ההגנה בפועל פטריק שאנאהן וכן לשר החוץ מייק פומפיאו.

האמירויות  איחוד  שסעודיה,  לכך  מרובה  דאגה  מעלה  הוא  זה,  בדיווח  אמת  יש  "אם 
וממשלות אחרות, הפרו התחייבויות שקיבלו על עצמן בהסכם השימוש בנשק  הערביות 
מבלי  אחרים  וקיצוניים  טרוריסטים  לידי  אמריקאי  נשק  בהעבירן  ארה"ב,  עם  שנחתם 

 .CNN-שקיבלו הרשאה מוקדמת לכך מארה"ב," טענה וורן, כפי שדווח ב

של  בהריגתו  סעודיה  של  מעורבותה  לנוכח  בארה"ב  המתמשך  הכעס  על  נוסף  הדו"ח, 
ג'מאל חאשוקג'י, אותו עיתונאי בכיר שנמלט מהמדינה אך נרצח בידי סוכנים סעודים, 
באיסטנבול, באוקטובר אשתקד; הדו"ח נובע גם מהחשדות עליהם דווח לאחרונה לגבי 
פשעי מלחמה בתימן שנקשרו לארגוני מורדים – אותם חשדות ערערו את מערכת היחסים 

בין ארה"ב וסעודיה. 

ציווה  סלמן,  בין  מוחמד  העצר,  שיורש  הטענה  את  ושוב  שוב  הכחישה  שסעודיה  אף 
להרוג את חאשוקג'י, רבים מבין הפוליטיקאים האמריקאים, דמוקרטים ורפובליקנים גם 
הרפובליקני  לצד  ג'רזי  מניו  מננדז  בוב  והדמוקרטי  בהכחשה  אמת  אין  כי  סבורים  יחד, 
בוב קורקר מטנסי, העלו את הדרישה המחייבת הסבר מהנשיא טראמפ, במסגרת חוק 
מגניצקי. אלא שתאריך היעד המחייב של החוק, 120 ימים, חלף לפני שבועות אחדים בלא 

שום תגובה רשמית – והמחוקקים הרפובליקנים והדמוקרטים זועמים. 

ארה"ב  של  תמיכתה  את  המגנה  חוק  לקדם  כדי  הנבחרים  בית  חברי  הצביעו  בעת  בה 
במעורבותה של סעודיה בתימן. הסנאטור מוורמונט, ברני סאנדרס, ניסה להעביר החלטה 
דומה בדצמבר, אך זו נדחקה בשל הצעת חוק בעניין אחר, אותו קידם יו"ר בית הנבחרים 

דאז, פול ראיין. 

מדוע מעבירה סעודיה כלי נשק אמריקאיים לאל-קעידה?  
שאלה הסנאטור אליזבת וורן את הממשל של טראמפ
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ב-2020  לנשיאות  לבחירות  מפלגתם  מועמדי  להיות  מקווים  וורן,  סאנדרס  הסנאטורים 
הגדולה  היבואנית  סעודיה,  כלפי  טראמפ  של  החם"  ל"חיבוק  תקיפה  התנגדות  והביעו 
וענקית אנרגיה, שהיא בעלת ברית במאבק נגד איראן  ביותר של נשק מתוצרת ארה"ב 
שסעודיה  חאשוקג'י  של  הברוטאלי  הרצח  על  בנוסף  כי  כתבה  וורן  הסנאטור  השיעית. 
ביצעה "בקונסוליה שלה-עצמה והפציצה אזרחים תימנים במטוסי קרב החמושים בנשק 
ייתכן שהעבירה נשק אמריקאי לידיהם של קיצונים אלימים.  אמריקאי, ואם לא די בכך, 

הגיעה השעה לדרוש מסעודיה לקבל אחריות."

הסעודים  ידי  על  הנתמכים  הקיצונים  סאלאפים  קבוצות  בידי  הנמצאים  הנשק  כלי  בין 
 .M-A TV ואיחוד האמירויות היו כלי רכב משוריינים עמידים בפני מוקשים מסוג אושקוש
BGM-71 נמכרו גם הם למיליציות שיש להן  ייתכן שטילים מונחים נגד טנקים מסוג טאו 
קשרים עם אל-קעידה, בעוד אשר ציוד אמריקאי אחר נפל לידיהם של הח'וטים, החשודים 
בכך שקיבלו תמיכה איראנית במהלך ההשתלטות שלהם שנמשכה ארבע שנים, אף כי 

שני הצדדים מכחישים זאת. 

פירסם  ב-2017  בתימן.  ואל-קעידה  ארה"ב  בין  מפוקפקים  קשרים  הציג  קודם  דיווח 
טראמפ  ִממשל  לפיו  ואשר  סקיוריטי"  "ג'סאט  ידי  על  שנעשה  ניתוח  "ניוזוויק",  השבועון 
של  דו"ח  בתימן.   9/11 של  האינטרסים  מאחורי  שעמד  הארגון  את  מבלי-דעת  מחמש 
סוכנות "אסושייאטד פרס", שהופיע באוגוסט 2018 על עסקאות חשאיות לכאורה, שנעשו 

בין ארה"ב ואל-קעידה למרות הח'וטים ובעלי בריתם. 

הכרוכים  הסכמים  של  הפרתם  לגבי  אחרות  להאשמות  גם  נקשרו  וסעודיה  ארה"ב 
בהעברות נשק לגורמים לא מדינתיים בסוריה. המכון הלונדוני לחקר חימוש לעימותים, 
פירסם ב-2017 דו"ח לגבי העברות לא חוקיות של נשק אמריקאי וסעודי, שנרכש באירופה 
לידיהם של המתקוממים הסוריים הנאבקים להדחתו של הנשיא באשאר אל-אסאד. חלק 
מהנשק הזה, ובכלל זה טילי TOW, הגיעו בסופו של דבר לארגונים הקשורים לאל-קעידה 

ולדאע"ש.

לפרלמנט  גרמו  אלה  חשדות 
לחברי  לקרוא  האירופי 
בנובמבר,  האירופי  האיחוד 
]נשק[  להעברות  “לסרב 
ובמיוחד  בעתיד,  דומות 

לארה”ב וסעודיה.” 
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ב-4 בפברואר 2018, קיימו גריגורי גאנצ'רוב ואשתו קשר עם בנם, קבלן צבאי פרטי שלחם 
בסוריה, בפעם האחרונה.

לאב נודע מפיו של חברו ואחיו לנשק של הבן, סרגיי, כי הלוחם מצא את מותו ימים ספורים 
לאחר מכן, בקרב גדול שהתנהל נגד כוחות שהובילו אמריקאים באזור דיר אל-זור. 

רק באמצע אפריל קיבל האב הודעה על מות הבן, וגופתו הוחזרה עם תעודת מוות שבה 
נקבע כי מת ב-7 במארס, בקצה השני של סוריה. 

סיפורו של גאנצ'רוב הוא אחד מבין עשרות מקרים שנתגלו על ידי אנשי סוכנות הידיעות 
יותר  של  באיחור  גופות  החזיר  לקרמלין,  הקשור  פרטי,  צבאי  ארגון  שבהם  "רויטרס", 
אלה  של  לדבריהם  שגויים,  שפרטיהם  מסמכים  ולצד  הקרב,  לאחר  שבועות  משבעה 

שהכירו את הנופלים. 

בדיר  בהיתקלות  מותם  את  הלוחמים  כל  מצאו  הקרב,  בשדה  ראיה  ועד  קרובים  לדברי 
הרוסיים  הלוחמים  לגבי  חריגה  שכזאת,  התנהלות  בפברואר.  ב-7  שבסוריה,  אל-זור, 
שנהרגו בסוריה, הייתה עשויה לסייע בהצנעת האבדות הכבדות שספגו הרוסים, עד לאחר 
טענה  זמן  באותו  מארס.  חודש  באמצע  פוטין  ולדימיר  הנשיא  של  מחדש  בחירתו  מועד 

רוסיה כי המערכה הצבאית בסוריה הצליחה, וכי המחיר בחיי אדם היה זעום. 

הפרטים הנחשפים כמעט שנה לאחר הקרב, מצביעים על כך שייתכן שמוסקבה התאמצה 
לרסן את הודעותיה לגבי האבידות מחוץ לגבולותיה, בעוד היא מרחיבה את פעילויותיה 

הצבאיות במזרח התיכון ובאפריקה. 

מצבה חדשה

כמאה שכירי חרב רוסיים נהרגו בקרב בדיר אל-זור, כך מסרו מקורות. משרד החוץ הרוסי 
אבידות  על  לדיווחים  בביטול  והתייחסו  שם,  נהרגו  ספורים  רוסיים  אזרחים  רק  כי  טען 
כבדות. סרגיי גאנצ'רוב וחברו עמדו זה ליד זה זמן קצר לפני שעמדתם נפגעה, על פי מה 

שסיפר החבר לאביו של סרגיי.

פינוי רפואי בדרכו  לו על מותו של הבן במטוס  נודע  כי  וסיפר לאב  אז,  גם החבר נפצע 
בחזרה לרוסיה. כתבי "רויטרס" לא הצליחו לשוחח עם אותו חבר או לאמת את הגרסה.

גריגורי גאנצ'רוב מתכונן להחליף את צלב העץ הנושא את התאריך שנרשם בתעודת 

לאחר קרב עקוב מדם בסוריה 
הוצנעו ראיות לגבי אבדותיהם של הרוסים
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הפטירה הרשמית של בנו, במצבה שעליה יחקק התאריך שבו התחולל הקרב בדיר אל-זור.

היה זה העימות הישיר הראשון בין ארה"ב ורוסיה מאז קריסתה של ברית המועצות. זה היה 
גם הקרב הראשון שידוע עליו ואשר התרחש במחציתה הראשונה של השנה שעברה ובו 
השתתפו שכירי חרב רוסים. עם זאת, בכל אחד מששת המקרים שזוהו על ידי "רויטרס" 
ובהם הוחזרו הלוחמים למשפחותיהם, לאחר הבחירות; בתעודת הפטירה שהוצאה על ידי 
פקידי רשות רוסיים בסוריה, צוין כי הם מתו בשלהי פברואר או מארס. אחדים מקרוביהם 
של אותם לוחמים מסרו כי המגייסים שהודיעו להם על מותו של בן משפחתם אמרו להם 

שלא יחשפו את הנסיבות. 

הקרמלין סירב להגיב על מותו של גאנצ'רוב, או מותם של לוחמים אחרים. הדובר דמיטרי 
פסקוב אמר כי אין שום אמת ברמיזה שהרשויות דחו את הוצאתן של תעודות הפטירה של 
הרוסים שנהרגו בסוריה בגלל הבחירות. אשר לשאלה אם בתעודות שהונפקו על ידי פקידי 
רשות רוסים היה מידע שגוי, השיב פסקוב כי זו אינה שאלה שהקרמלין צריך לענות עליה. 

הוא הוסיף כי אינו יודע האם עוכבה החזרת גופותיהם של הנופלים. 

משרד ההגנה ומשרד החוץ של רוסיה לא השיבו לבקשות שיגיבו על הדברים.

אל תטעו, רוסיה תקפה את כוחות ארה"ב בסוריה

לביצוע  רוסיה השתמשה בחשאי בשכירי חרב פרטיים בסוריה,  "רויטרס",  וכפי שדיווחה 
משימות שתמכו בנשיא הסורי באשאר אסד, בעל בריתה של מוסקבה, בתיאום עם הצבא 

הרוסי.

וגנר" משתמש בתשתית התחבורתית  הארגון שגייס את הלוחמים, הידוע בשם "קבוצת 
וברשת בתי החולים של משרד ההגנה. רוסיה מכחישה את השימוש בשכירי חרב בסוריה 

וטוענת כי האזרחים הרוסים הנמצאים שם הם מתנדבים.

וגנר פועלת בסוריה או מבצעת משימות בשמה של  יכול לאשר האם קבוצת  פסקוב לא 
ממשלת רוסיה. אדם, ש"רויטרס" סבורה כי הוא מקורב למפקד קבוצת וגנר, לא הגיב על 

הבקשות לתגובה שהופנו אליו. 

תקיפה אווירית כבירה

ב-7 בפברואר אשתקד, התקדמו לוחמים רוסים לעבר בתי זיקוק בנפת בדיר אל-זור, שהיו 
בתקיפות  הגיבו  ואשר  ארה"ב,  של  בהנהגתה  והקואליציה  כורדים  כוחות  של  בשליטתם 

אוויריות עזות. 
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שראה  הרבים  ההרוגים  בין  זיהה  מחסה,  שתפס  לכך  הודות  שרד  כי  שאמר  חרב  שכיר 
שניים מבין ששת הלוחמים שגופותיהם הוחזרו למשפחותיהם לאחר הבחירות, עם תעודות 
רשמיות הנושאות תאריכי פטירה מאוחרים יותר. עמיתים אמרו לו כי הדיחוי בתאריך נגרם 
בשל מספרם הרב של ההרוגים ומכיוון שעיתונאים משקיפים על שדה תעופה ברוסטוב-

על-הדון, בדרומה של רוסיה, ששימש כעמדת ההתכנסות של שכירי החרב. 

"היה קשה להעביר את כולם בבת אחת מפני שהכתבים חיכו להם ברוסטוב, והם מקדמים 
את המטוסים, כך נאמר לנו," ציין הלוחם. לדבריו, הוא לא רצה שיזהו אותו, מפני שהמגייס 

שלו אינו מרשה לו לחשוף מידע הקשור למשימתו בסוריה. 

ימים לאחר הקרב בפברואר, אחר ההתנהלות בחדר  כתבי "רויטרס" עקבו במשך כמה 
מתים צבאי ובשדה התעופה ברוסטוב. הם לא ראו שום גוויות שהועברו לשם. 

לדברי הלוחם, אחד המתים שראה היה חברו-לנשק, אנטון ואז'וב מנובושאחטינסק, עיר 
כי ראה את  כי מת ב-21 במארס. הוא אמר  רוסיה, שבמסמכים הרשמיים נכתב  בדרום 
ואז'וב בתוך שק גופות ב-8 בפברואר, עם שובו לשדה הקרב לאחר ההתקפות האוויריות, 

כדי לאסוף את המתים. 

זיהינו אותו," אמר הלוחם  "כאשר הפכנו אותו והשכבנו אותו על גבו והסרנו את האבק, 
והוסיף כי העביר את גופתו של ואז'וב משדה הקרב בתא המטען של משאית, יחד עם יותר 

מ-20 גופות נוספות. 

באזור קירוב, 800 ק"מ מצפון מזרח למוסקבה, נמצאים קברותיהם של שלושה לוחמים 
שגופותיהם הוחזרו למשפחות בתחילת אפריל, לדברי אנשים שהכירו אותם. 

הלוחם, ששרד את הקרב אמר כי אחד מבין השלושה, אלכסנדר לוסניקוב , היה גם הוא בין 
המתים שאסף בשדה הקרב של דיר אל-זור. 

על פי הנתונים הרשמיים לגבי לוסניקוב, הוא מת ב-1 במארס, מסר קרוב משפחה שראה 
ויקטור דומין, אחי אשתו לשעבר של לוסניקוב מסר כי  את תעודת הפטירה. קרוב אחר, 
הלוחם סיפר לו על נסיבות המוות. "לאחר שהנשיא כבר נבחר, הכל התברר," אמר דומין 

ל"רויטרס" בבית הקברות שם נטמן לוסניקוב. 

שני שכירי החרב האחרים, אלכסיי קאלאבוחוב וקונסטנטין דנילוגורסקי, לא יצרו קשר עם 
משפחותיהם מאז הקרב – כך סיפר חברם מילדות. לאחר שנודע למשפחות על הקרב, 

ניסו נשיהם ליצור עימם קשר, אך לא הצליחו להשיגם, הוסיף החבר. 

על קבריהם צוין כי הם מתו ב-27 בפברואר, התאריך המופיע בתעודות הפטירה – כך נודע 
ל"רויטרס" מאדם הבקי בפרטים. 
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אחיו של לוחם אחר, המתגורר בעיר שנמצאת בחלקה המערבי של רוסיה, אמר כי נודע לו 
על מות האח בדיר אל-זור באמצע פברואר, מפיו של מכר שעומד בקשר עם שכירי החרב 
בסוריה, אף על פי שבתעודת הפטירה כתוב כי הוא מת כעבור שבועות אחדים. הוא ביקש 

לא לציין את שמותיהם משום שחשש מתגובת עונשין. 

עלייה חדה במספר המתים הרשומים

העברת הגופות באיחור לצד מסמכים שגויים שתוארו על ידי ידידים וקרובי משפחה באביב 
שעבר, מהווים ניגוד לרצף הרגיל, שאנשי "רויטרס" עקבו אחריו במשך שנתיים. 

בדרך כלל, המגייסים מחזירים גופה למשפחה כשבועיים או שלושה שבועות אחרי המוות, 
לצד תעודת פטירה ובה תאריך הפטירה שבדרך כלל תואם את מה שהמקורבים שמעו 

מפי חבריו לנשק של הנפטר. 

הקונסוליה הרוסית בסוריה אחראית לרישום מותם של אזרחים רוסים שנהרגו במדינה. כל 
תעודת פטירה נושאת מספר טבוע, שמתחיל בספרה אחת בראשית השנה. 

יותר מ-60 תעודות פטירה בחלק הראשון של  פקידי הרשות הרוסיים בקונסוליה הוציאו 
השנה שעברה עד ה-8 באפריל, על פי מסמך שאנשי "רויטרס" ראו. לכל הפחות 33 מבין 
המתים נרשמו כמי שנפטרו בין 22 במארס ו-8 באפריל. הבחירות התקיימו ב-18 במארס.

הקונסוליה הרוסית בסוריה לא הגיבה על הבקשות שתגיב לדברים. סוכנות “רויטרס” לא 
יכלה לפיכך לקבוע, האם כל אותן תעודות פטירה נועדו לאותם שכירי חרב.
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הגנרל גרסימוב חושף את "אסטרטגיית הפעולות המצומצמות" של רוסיה
מאת: רוג'ר מקדרמוט 

הנושא  במארס.  ב-2  התקיים  הצבא  למדעי  הרוסית  האקדמיה  של  השנתי  ההגנה  כנס 
שעסקו בו השנה התייחס למלחמות העתיד, עימותים צבאיים והאתגרים העומדים בפני 
סקטור ההגנה. נשיא האקדמיה, גנרל צבא היבשה )בדימ.( מאחמוט גארייב, נשא את נאום 
הפתיחה, אך ההרצאה המרכזית הייתה זו של הרמטכ"ל, הגנרל ואלרי גרסימוב. גרסימוב 
דיווח על ההתפתחויות העיקריות באסטרטגיה הצבאית וכן על המשימות העומדות בפני 
קהילת החוקרים של התורה והמידע הצבאיים. סביר להניח כי לנאומו של גרסימוב, כמו גם 
בדברים שאמרו משתתפים אחרים בוועידה, יהיה חלק בעיצוב דוקטרינה צבאית חדשה 

לרוסיה, כפי שהורה הנשיא ולדימיר פוטין בדצמבר 2018.

נעבור  בטרם  הרוסית,  התקשורת  ידי  על  שנבחרו  בנאומו,  מסוימים  חלקים  לציין  ראוי 
אליהם בפרוטרוט. למרב תשומת הלב זכתה הטענה כי הפנטגון מפתח כיום אסטרטגיית 
"סוס טרויאני" חדשה, שתופעל נגד רוסיה ותשלב "מהפכת צבע" בשימוש בנשק מדויק 
ביותר. "המהות היא שימוש פעיל בפוטנציאל המחאה של 'גיס חמישי' על מנת לערער את 
המצב באמצעות שיגור סימולטני של כלי נשק מדויקים ביותר לעבר המטרות החשובות 
ביותר," טען גרסימוב. הוא הדגיש את טיבה התוקפני לכאורה של מדיניות החוץ והביטחון 
"מהפכה  ממדי",  רב  "קרב  גלובאלית",  כ"תקיפה  במונחים  שימוש  תוך  ארה"ב,  של 
צבעונית" וכן "מה שמכונה כוח 'רך'". גרסימוב אמר כי תכליתן של פעולות שכאלה לערער 
ולהדיח ממשלות במדינות אחרות, והתייחס ספציפית לעיראק, לוב ואוקראינה, בהוסיפו 
כי תהליך דומה מתרחש בוונצואלה. לאחר מכן מתח ביקורת על מדיניות בקרת הנשק 
וציין את פרישתה של וושינגטון ב-2002 מהאמנה נגד קליעים אנטי באליסטיים שנחתמה 
ב-1972, כמו גם את השעייתו לאחרונה של ההסכם לגבי כוח גרעיני לטווח בינוני – תוך 

שהוא מכריז כי ייתכן שהסכם "סטארט" החדש מ-2010 לא יחודש. 

הרוסית  האסטרטגיה  את  שהדגיש  ציינו  גרסימוב  של  נאומו  לגבי  המוקדמים  הדיווחים 
החדשה של "פעולות מוגבלות", המסתמכת על לקחים מהתערבותה של רוסיה בסוריה, 

ומנסה להגן על "אינטרסים לאומיים" מעבר לטריטוריה הרוסית ולקדמם. 

גרסימוב הסביר כי היסוד ליישומה של אסטרטגיה זו כרוך ב"הקמתן של יחידות עצמוניות 
המתבססות על אלמנטים של כוח באחת מזרועות של הצבא הרוסי, שהיא בעלת ניידות 
שהוטלו.  משימות  של  לביצוען  ביותר  הגדולה  התרומה  את  להעניק  ביכולת  וכן  גבוהה 

בסוריה, נשמר תפקיד זה למרכיבים של כוחות האוויר חלל. השגתה וקיומה של עליונות 
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של  חשאית  ופריסה  תומכות  מערכות  וכן  ושליטה,  פיקוד  של  מקדימה  מוּכנוּת  מידע, 
היחידות הנחוצות, הן התנאים החשובים ביותר ליישומה של אסטרטגיה זו" – נמסר על ידי 

סוכנות הידיעות אינטרפקס ב-2 במארס.

אף כי ייתכן שיתקבל הרושם כי האסטרטגיה של פעולות מוגבלות היא חדשה, הרי שמהותה 
משקפת במידה רבה את מה שהצבא הרוסי ביצע במהלך פעולותיו בסוריה. והדבר כלל לא 
משקף הצהרה לנהל "השלכת עוצמה" בקנה מידה גלובאלי, לנוכח המכשולים הכלכליים 
והצבאיים של רוסיה שיגבילו שאיפות כאלה. עם זאת, כשבחר גרסימוב להשתמש במונח 
ָגה של הניסיון הרוסי  "אסטרטגיה של פעולות מוגבלות", קרוב לוודאי שרצה לאותת ַהְמׂשָ

בסוריה שעשוי להנחות את ההחלטות הביטחוניות שיתקבלו בעתיד. 

יש מונחים, במיוחד אלה שיש להם זיקה להתפתחויות בארה"ב, שצריך להתייחס אליהם 
בזהירות, כמו למשל הפרזנטציה המותאמת לרוסית של "קרב רב ממדי" אבל החרדה 
החשוב  החלק  חדשה.  אינה  כלל  מיידית  גלובאלית  תקיפה  או  הצבע"  "מהפכת  לנוכח 
בנאומו של בכיר הגנרלים ברוסיה, 
מציג רעיונות שבשלו לאחר שנדונו 
שש  במשך  הביטחונית  בצמרת 
שנים, כמו גם הכנתה של דוקטרינה 
צבאית חדשה. הטקסט המלא של 
בביטאון  פורסם  שנאמרו  הדברים 
זבזדה",  "קראסניה  הרוסי,  הצבא 
לנושאים  התייחסות  בהם  והייתה 
איומים  של  התמרתם   – רבים 
מושגים  של  האבולוציה  צבאיים, 
וניהולה; צפי  אסטרטגיים בתאוריה והלכה למעשה; עקרונות המניעה, ההכנה למלחמה 
לשימוש  ותצורות  מוגבלות  פעולות  של  אסטרטגיה  אסטרטגית;  הרתעה  תרחישים;  של 
בתחום  התנגדות  המדינה;  של  הצבאי  הארגון  מרכיבי  בין  גומלין  יחסי  זו;  אסטרטגיה 
המידע; הגברתה של עוצמת הלחימה של כוחות הצבא; שיתוף פעולה בין משרד ההגנה 
והתעשייה וכן האתגרים העיקריים ש"מדעי הצבא" נדרשים להתמודד בהם. )"קראסניה 

זבזדה", 4 במארס(.

יש להתייחס בתשומת לב מיוחדת לאופן שבו מאפיין גרסימוב את האופן שבו תגיב רוסיה 
איומים."  לחיסול  מקדימה  ל"מכה  בהתייחסו  ארה"ב,  של  מצידה  הפוטנציאלי  לאיום 

גרסימוב הכריז כי "הבסיס לתגובה שלנו היא אסטרטגיה של הגנה פעילה, אשר לנוכח 
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המהות ההגנתית של הדוקטרינה הצבאית הרוסית, רואה מערכת של אמצעים למניעה 
מקדימה של איומים על הביטחון הלאומי. זהו מימוש של אמצעים שמפתחים כיום, ואשר 
שדורשים  הכיוונים  אחד  זהו  הצבא.  מדעני  של  המדעית  הפעילות  את  להכיל  חייבים 
קדימה וזאת על מנת לערוב לקיומו של ביטחון לאומי. אנו חייבים לפעול ולעצור את האויב 

מפיתוח האסטרטגיה הצבאית ולהיות 'צעד אחד לפניו'." )"קראסניה זבזדה" כנ"ל(.

ואשר לעניין ההרתעה האסטרטגית, גרסימוב ציין את הדחיפות בשדרוג מערכות גרעיניות 
ולא גרעיניות. הוא ציין במיוחד את היכולות של VTO ומספר מערכות תקיפה מדויקות ביותר 
אותן מפתחים כיום: "כבר החל ייצור סדרתי של דגמי חימוש חדישים לצד הצטיידותם של 
יכולת כניסה  )גילשון היפר קולי בעל  כוחות הצבא באותם דגמים חדישים. ה'אוונגארד' 
'פרסבט'   – ביותר  והחדישים  בשתי(  בין  בליסטי  )טיל  'סארמט'  לאטמוספירה(,  מחדש 
האפקטיביות  את  הוכיחו  כבר  אווירי(,  בשילוח  קולי  היפר  )טיל  ו'קינז'אל'  לייזר(  )תותח 
שיוט  )טיל  ו'בורווסטניק'  גרעיני(  בנשק  מצויד  אוטונומי  )טורפדו  'פוסידון'  ואילו  שלהם, 
המונע בכוח גרעיני ומצויד בנשק גרעיני( עוברים עכשיו את הניסויים בהצלחה. נוסף על 

כך ממשיכים בבנייתו של טיל שיוט היפר קולי, 'צירקון'." )"קראסניה זבזדה", 4 במארס(.

מהתחומים  אחדים  והתווה  מוגבלות,  פעולות  של  לאסטרטגיה  שוב  נדרש  גרסימוב 
מחשבים,  תקשורת,  בקרה,  פיקוד,  של  יותר  מלאה  אינטגרציה  הוא  הראשון  לפיתוחה. 
מודיעין, תצפית וסיור )C4ISR(. זה מכוון אל ה"גילוי, ציון מטרה וביצוע תקיפות סלקטיביות 
גרעיני,  לא  אסטרטגי  נשק  באמצעות  אמת  כמעט  בזמן  קריטית  שחשיבותן  מטרות  נגד 
מבצעי טקטי. לאחר מכן, יהיה צורך לפתח ולהוכיח את יעילותה של מערכת שתתמודד 
טיס  וכלי  מורכבים  מתקדמים  רובוטים  ניצול  היא  אחרת  קדימה  מקיף."  באורח  באויב 
בלתי מאוישים )UAV( כמו גם פיתוחה של מערכת כנגד ה-UAV וה-VTO. גרסימוב הדגיש 
דיגיטליות,  "טכנולוגיות  לפתח:  צריך  הצבאי  שהמחקר  אחדות  סוגיות  של  חשיבותן  את 

רובוטיקה, מערכות בלתי מאוישות וכן לוחמה אלקטרונית." )"קראסניה זבזדה"(

 –  C4ISR וניצול   VTO של  ולתועלת  ליעילות  בהתייחסויות  רצוף  היה  גרסימוב  של  נאומו 
נוסף על כך התמקד במודרניזציה של יכולתה הצבאית של רוסיה, כאשר ניתנת קדימה 
לגבי  הכללי  המטה  של  הגובר  ביטחונו  ניכר  בדבריו  גרעינית.  וקדם  גרעינית  להרתעה 
פיתוח  על  וחשיבה  צבאי,  פוליטי  לחץ  גם  כמו  צבאית,  בעוצמה  לשימוש  שקשור  מה  כל 

אסטרטגיות לחימה ביריב שמסתייע בטכנולוגיה מתקדמת.
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מזכרות מסוריה: רוסיה פותחת תצוגת צילומים של שלל מהמלחמה ברוסיה

משרד הההגנה הרוסי פתח באחרונה תצוגה של מזכרות ממלחמת האזרחים בסוריה, בין 
הפריטים כלי רכב, נשק חם וציוד שהצבא הרוסי אסף בסוריה מאז החל להשתתף בעימות 

ב-2015. 

"סיבוב ההופעות" החל ב"יום המגן על המולדת", טקס שמתקיים מדי שנה ב-23 בפברואר 
לכבוד הצבא הרוסי. 

"הפריצה  הנקראת  התערוכה 
ברחבי  ערים  ב-61  תוצג  בסוריה", 
ממוסקבה  ברכבת  ותועבר  רוסיה, 
הרחוק,  שבמזרח  ולדיבוסטוק  ועד 
רוסיה  לבירת  לחזור  ומתוכננת 
במאי.  ב-9  הניצחון"  "יום  לקראת 
שעות  במשך  לקהל  יוצגו  הפריטים 

אחדות על רציף הרכבת. 

שהשתתפו  רוסיים  צבא  אנשי 
ישמשו כמדריכים  במערכה בסוריה 

בתערוכה. 

 ,T-55 טנק  שיוצגו  המזכרות  בין 
רובי סער AK-74 וכן רכב של מחבל 

מתאבד המכונה “ג’יהאד-מוביל”.
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איראן בחנה כטב”מים חמושים 

סוכנות הידיעות הרשמית למחצה של איראן, ISNA, הודיעה כי משמרות המהפכה קיימו 
תרגיל שהשתתפו בו עשרות כטב"מים, בהם כטב"מים חמושים ליד מיצרי הורמוז. 

כטב"מים  של  גדול  כה  שמספר  הראשונה  הפעם  זו  הידיעות,  סוכנות  של  הדיווח  לפי 
המיועדים לתקיפה הופעלו בתרגיל. הגנרל אמיר עלי חג'ייזאדה מחטיבת האוויר והחלל 

של משמרות המהפכה אמר כי לאיראן צי הכטב"מים ההתקפיים הגדול ביותר באזור.

1,000 ק"מ. ב-2014 הרכיבה  יכולים לטוס לטווח של   לפי סוכנות הידיעות, הכטב"מים 
לכן  קודם  שנים  שלוש  שנלכד  אותו  לוקהיד,  חברת  של   RQ  170 כטב"מ  מחדש  איראן 

והתאימה אותו לנשיאת פצצות כמו גם לתפקידי סיור.

התרגיל נערך בעת שלחצן של הסנקציות האמריקניות על תעשיית הנפט האירנית גובר.
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מלחמת חיידקים באדיבותו של קים
מאת: ריצ’ארד לוייד פרי 

המומחים סבורים כי קים ג'ונג-און פיתח ארסנל שמסוגל לשלח וירוסים ובקטריות לעבר 
שכנותיה של צפון קוריאה.

תוכנית הגרעין של קים ג'ונג-און הסיחה את תשומת לבו של העולם מסכנה חמורה הרבה 
נגיפי  את  לפזר  מנת  על  שתוכנן  בנשק  באיום  מדובר   – המומחים  מזהירים  כך  יותר, 

אנטרקס, אבעבועות שחורות ומחלות קטלניות אחרות. 

צפון קוריאה פיתחה מצבור משמעותי של נשק ביולוגי לסוגיו, וזה יכול לזרות אימה ותוהו 
לדברי  כך  הקוריאני,  האי  בחצי  מלחמה  שתתחולל  במקרה  וביפן  קוריאה  בדרום  ובוהו 

מומחים צבאיים, מומחים לענייני ביון ומומחים אזרחיים בוושינגטון ובסאול.

הפוטנציאל של התקפת וירוסים ובקטריות, מדגישה את המורכבות שבה יהיה כרוך פירוק 
הנשק שבידי המשטר הצפון קוריאני. 

"האפשרות שצפון קוריאה תעשה שימוש בנשק ביולוגי, ממשית הרבה יותר מאשר השימוש 
אובמה  הנשיא  שבימי  המונית  השמדה  לנשק  מומחה  וובר,  אנדרו  אמר  גרעיני,"  בנשק 
מפחיתים  אך  מאוד,  מתקדמת  "התוכנית  טיימס".  יורק  "ניו  לכתב  בפנטגון,  בכיר  היה 

מעוצמתה, והיא קטלנית ביותר."

צפון קוריאה מעולם לא אישרה בגלוי כי ברשותה נשק ביולוגי, וקשה מאוד להשיג מודיעין 
אמין מתוך המדינה. 

הביון  סוכנות  של  מסקנתה  את   CIA-ה כראש  בשעתו  שכיהן  וולסי  ג'יימס  אישר  ב-1993 
את  לחקור  כדי  רפואיים  ובמוסדות  באוניברסיטאות  משתמשת  קוריאה  צפון  כי  הרוסית 

דבר  חולירע,  אנטרקס,  נגיפי 
ולערוך  שחורות,  ואבעבועות 
באיים  ביולוגי  בנשק  ניסויים 

המרוחקים מהחוף. 
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סין מנסה להמיר את הארטילריה שלה לתותחי על מאך-6 על ידי פלסמה ממוגנטת
מאת: רייאן פיקרל

־סין מתכוננת לבדוק ארטילריית פלסמה ממוגנטת כשדרוג עתידי של התותחים הקונבנ
ציונאליים של סין – כך לפי דיווחי התקשורת הסינית. 

את  להפחית  עשויה  הקנה  בתוך  ממוגנטת  פלסמה  של  דקה  שכבה  התיאוריה,  פי  על 
החיכוך ולספק בידוד מחום, ובכך להגביר את מהירות הלוע ולהאריך את הטווח.

הנמצאות  במטרות  ולפגוע  מאך-6  על  העולות  במהירויות  פגז  לירות  אפשר  תיאורטית, 
במרחק העולה על 100 ק"מ.

צבא ארה"ב פועל כיום להארכת הטווח של הארטילריה, ושואף לפגוע במטרות הנמצאות 
במרחק 70 ק"מ, בתקווה שבעתיד יוכל לירות באויבים הנמצאים במרחק של 1000 מייל. 

הצבא הסיני מתכונן לבדוק את ארטילריית הפלסמה הממוגנטת המסוגלת לירות כדורים 
במהירויות העולות על מאך-6, פי שישה ממהירות הקול – כך לדברי התקשורת הסינית. 

בהנחה  הקרב,  בשדה  כבירים  יתרונות  לאפשר  עשויים  שכזה,  נשק  של  והטווח  העוצמה 
שיפעל כהלכה, והצבא הסיני מעוניין לברר זאת. 

הצבא הסיני, ה-PLA, החל לפנות אל מוכרים שיספקו להם מערכות לבדיקת ארטילריית 
של  הרשמי  הרכש  באתר  באחרונה  שהופיעה  ממודעה  שעולה  כפי  ממוגנטת,  פלסמה 

הצבא הסיני. 

הבדיקה המתוכננת נועדה להעריך תיאוריות שהוצגו בפטנט שהועבר על ידי האקדמיה 
להנדסת הכוחות המשוריינים, למנהל הרכוש האינטלקטואלי הלאומי לפני ארבע שנים. 
הפטנט של צבא סין מסביר כיצד פלסמה ממוגנטת יכולה – תיאורטית – להגביר את כוחה 

של הארטילריה. 

ראשית, שדה מגנטי נוצר בתוך הקנה תוך שימוש בציפוי של חומר ממוגנט בצד החיצוני, 
וכן גנרטור של שדה מגנטי פנימי. כאשר הארטילריה נורית, החום והלחץ הכבירים בתוך 
דקה  ממוגנטת  פלסמה  לכיסוי  אותו  שהופך  מהגז,  חלק  של  ליוניזציה  גורמים  הירי  קנה 

הממגנת על הדופן הפנימי של הקנה.

המפתחים סבורים כי הפלסמה תצמצם את החיכוך כאשר תספק בידוד מחום, ועל ידי כך 
יוגברו עוצמתו של הכלי הארטילרי והטווח שלו, מבלי לסכן את שלמות המבנה של התותח 

ומבלי שתהיה השפעה שלילית על משך השירות הכולל של נשק זה. 
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היא  הזאת  הטכנולוגיה  הנראה  ככל  אך  בדיוני,  מדע  כמו  נשמעת  הממוגנטת  הפלסמה 
משהו שסין סבורה שניתן להמשיך ולפתחו. 

שבהן  הארטילריה  מערכות  את  בקלות  להתקין  יהיה  ניתן  כי  טוענת  הסינית  התקשורת 
 railgun-פלסמה ממוגנטת וכן תותחים המתנייעים. יהיה קל יותר לטפל בנשק זה מאשר ב

האלקטרומגנטי הניסיוני, שפותח בסין וכמדווח החלו לנסותו בים.  

דיווחי עיתונות מסרו כי התפיסה הזאת כבר נוסתה בטנקים מסוימים. 

שלא בדומה ל-railgun שהוא טכנולוגיה חדישה לגמרי, ארטילריית הפלסמה הממוגנטת 
מומחים  הסיני.  בצבא  הקיימים  הקונבנציונליים  התותחים  של  שדרוג  בגדר  יותר  תהיה 
את  להאריך  עשוי  זה  שיפור  להערכתם  כי  הסינית  לתקשורת  מסרו  צבא  לענייני  סיניים 

הטווח של תותחי הוביצר 155 מ"מ מתנייעים קונבנציונליים )תומ"ת( לכדי 100 ק"מ. 

מהירותו ההתחלתית של הפגז תהיה גבוהה ממאך-6, קצת פחות מהמהירות הצפויה של 
ה-railgun האלקטרומגנטי. 

סין עומדת "על סף הכנסתם לשירות של כמה מערכות נשק מהמתקדמות ביותר בעולם," 
נמסר בדיווח של ה-DIA, הביון הביטחוני האמריקאי, בחודש ינואר. 

אבל סין אינה מתמודדת במרוץ הזה ללא מתחרים: הצבא האמריקאי לא מתכוון להניח 
לשום גורם לעלות עליו בכוח האש שלו. צבא היבשה האמריקאי מתכוון להשתמש בכדורי 

railgun במהירות יתר כדי להאריך את טווח הפעולה של הארטילריה.
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שדה קרב "חכם"' יותר?
תפיסותיו של הצבא הסיני לגבי “מבצעים חכמים” מתחילות להתגבש

מאת: ברנט איסטווד

הקדמה

מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הסינית, שי ג'ינפינג, התגלה כמי שמתעניין מאוד בתחום 
הבינה המלאכותית. לעיתים קרובות הוא נראה בתצלומים למטרות תעמולה, בחברתם 
רב  להד  שזכו  נאומים  כמה  השמיע  הוא  סין.  ברחבי  שונים  מחקר  במכוני  מדענים  של 
ההתמקדות  סין.  של  לעתידה  המלאכותית  הבינה  של  פיתוחה  בחשיבות  עסקו  הם   –
האינטנסיבית של הנהגת המפלגה הקומונסטית הסינית בבינה המלאכותית עוררה דאגות 
בחוגי הביטחון הלאומי בארה"ב ובמדינות אחרות, שמא ישולבו טכנולוגיות חדישות של 
בינה מלאכותית בצבא הסיני – וכבר יש עדויות רבות לכך שמנהיגיה הפוליטיים והצבאיים 
של המפלגה הקומוניסטית הסינית, אכן מכירים בכך שבעתיד תהיה הבינה המלאכותית 

מרכיב קריטי ליכולות הצבאיות של ארצם. 

 – לגבי הבינה המלאכותית הצבאית מתמקד בכלי הנשק  מרבית המחקר שנעשה בסין 
כמו טנקים וכלי רכב רובוטיים, רחפנים אוטונומיים וצוללות המופעלות מרחוק. כל אלה 
יותר  נרחב  דפוס  הולמים  גם  הם  מסורתיים;  ופיתוח  מחקר  וכן  מכנית  הנדסה  מצריכים 
שחוקרי הצבא הסיני ציינו במהלך שני העשורים שחלפו – פיתוח של כלי נשק וטכנולוגיות 
צבאיות מתקדמות, כחלק מהתפיסה שהודגמה במערכת של טילים נגד  נושאות מטוסים 
מכל מקום, נשק כמו  "אלת המתנקש". נשק כמו "אלת המתנקש", עשוי לכלול כיום את 
השימוש בנתונים מרובים, באינטרנט שכולל הכל או לערפל את הִמחשוב המשולב בנשק 

של הדור הבא.

מכל מקום, אשר לכיוון פיתוחם של כלי הנשק של הצבא הסיני בעתיד, צריך לשקול הרבה 
והדוקטרינה המלוות את  יותר מאשר טכנולוגיה "סתם". כך למשל, מה לגבי הטקטיקה 
הטכנולוגיה? האם נאבקים המוסדות האקדמיים של סין וההוגים העוסקים בענייני צבא 
בשאלות ובבעיות המורכבות הקשורות בשילובן של טכנולוגיות חדשות בפעולות לחימה? 
שהיא  הצבא,  למדעי  האקדמיה  היא  הבולטות  הדוגמאות  אחת  חיובית;  לכך  התשובה 
אולי המוסד הבכיר ביותר של הצבא הסיני לפיתוח דוקטרינה, ומתמקדת עתה בתוכנית 
משמעותית של רפורמה נרחבת והתפתחות אקדמית שנועדה לאפשר לצבא הסיני לשלב 

ולהפעיל באופן טוב יותר את הבינה המלאכותית, הרובוטיקה וכן ייצור תבוני.
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הצבא הסיני מעוניין לפתח "מבצעים חכמים"

הסיני  הצבא  של  במאמציו  אחר  עיקרי  מרכיב  יחידנית.  תופעה  אינן   AMS-ב הרפורמות 
פי  על  אף  חכמים".  "מבצעים  של  המתגבשת  התפיסה  הוא  חדשות  טכנולוגיות  לכלול 
שנראה כי המושג הזה עדיין מתפתח, מאמר שהופיע בשירות החדשות הממלכתי הרשמי 
"שינהואה", הגדיר את המבצעים החכמים בלשון זו: "מבצעים חכמים מושתתים על בינה 
בציוד,  המבצעי,  בפיקוד  שבחדישות  חדישות  בטכנולוגיות  שימוש  ועושים  מלאכותית 
בטקטיקה ובתחומים אחרים... יש להבין אותן על פי מושגי הליבה כמו "בינה מערכתית היא 
מרכזית", "שימוש מלא ב-AppCloud", "אינטגרציה רב תחומית", "שילוב מוח-מכונה", 

"אוטונומיה אינטליגנטית" וכן "מאבק לא מאויש על שליטה" בסביבתו של שדה הקרב.

במבצעים  לשימוש  דרמטי  רישום  צפה  אשתקד,  ביולי  שפורסם  הצבא  ביומון  מאמר 
החכמים, ועל פיו צורת לחימה חדשה זו "תבקע דרך מגבלות הזמן והמקום של התפיסה", 
"תבנה מחדש את מערכת היחסים בין בני אדם לנשק", "ותחולל מודלים חדישים לגמרי 

של פיקוד ובקרה." )26 ביולי 2018(.

שני חוקרים סיניים, שן שולין וז'אנג גואונינג, זיהו היבט אחר של מבצעים חכמים בצורת 
האויבים  על  מכרעת  עליונות  להשיג  תהיה  המפתח  מטרת  שבו  קוגניטיבי",  "עימות 
במושגים של מידע ומודעות. כתוצאה מכך, המבצעים העתידיים יתקפו את תפיסותיו של 
האויב והבנתו את מרחב הקרב באמצעות "נטילת היוזמה התפיסתית ופגיעה או התערבות 
ואיכותו של עימות תפיסתי." מאבק שכזה  בתפיסתו של האויב המתבססת על מהירותו 
יתפוס את מקומן של תפיסות הלוחמה המסורתית שהדגישו את השליטה במרחבים פיזיים 

כמו הקרקע, האוויר והים.
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לגבי  נוספים  פרטים  הצבא  ביומון  שהתפרסם  במאמר  פירט  מינג-האי,  לי  האנאליסט 
חכמה  לוחמה  "בעתיד,  כי  קובע  לי  חכמה".  "לוחמה  של  התפיסה  וכן  חכמות  פעולות 
תהיה לוחמה רב ממדית. הוא חוזה גם שהלחימה תסתמך במידה רבה על מערכות בלתי 
שיחידות  ה'תצפית-שיקול-החלטה-פעולה'  מחזור  את  רבה  במידה  ש'יצמצמו  מאויישות 

לוחמות מתמודדות בו."
  

"משחק האלגוריתמים" ועוד רעיונות שאפתנים למבצעים חכמים

הדבר  כיצד  המתאר  אלגוריתמים",  "משחק  הנקרא  מעניין  רעיון  גם  העלה  מינג-האי  לי 
מביא יתרון בלחימה; הוא מסתמך על מה שפרטו שן וז'אנג לגבי מושג היוזמה הקוגניטיבית. 
ייתכן  כן  ועל  הקרב,  בשדה  מתרחש  מה  לצפות  מסוגלים  שונים  אלגוריתמים  לי,  לדברי 
שיקנו לחיילי הצבא הסיני יתרון קוגניטיבי. האלגוריתם ה"עליון" של לי מצמצם את ערפל 
המלחמה ומסייע ללוחמים להשיג מודעות מצבית טובה יותר: "הצד שיעמוד על יתרונות 
הקרב,  בשדה  המצב  את  ובמדויק  במהירות  לצפות  יוכל  בעתיד,  במלחמה  האלגוריתם 
'לנצח  המלחמה  של  מטרתה  את  להשיג  וכך  האופטימלית  הלחימה  שיטת  את  ולחדש 
עוד לפני המלחמה'." תפיסת האלגוריתם של לי מתבססת על מידע רב ועל מהירות כוח 
קוונטים  מחשוב  כי  מאמין  הוא  קוואנטים:  בִמחשוב  השימוש  בעזרת  ובמיוחד  הִמחשוב, 
יכול "להציע במהירות תוכניות מבצעיות גמישות ורב גוניות וכן אמצעים שכנגד לשינויים 

במצבו של האויב, על ידי סיכול מתמיד של מאמציו והתפרסותו של האויב."

להיות  שיכולים  אחרים  שאפתניים  רעיונות  גם  מציע  לי  האלגוריתם",  ל"משחק  מעבר 
חלק של המבצעים החכמים בעתיד. כך למשל הוא מתאר "מוח ענן" שייקשר בין יחידות 
לוחמות לבין מערך בינתי, בעוד שמערכות קבלת ההחלטות בשדה הקרב ובקרת הנשק 
חכם"  "ענן  עם  זו  "רשת"  תחבר  בינה  לוחמת  בינתיים,  מוגדרת.  בלתי  ב"רשת"  ישולבו 
שיספק מודעות מצבית )או מה שנקרא בצבאות המערב מודיעין, סקירה וסיור(. מערכת זו 
תהיה זמינה באיזשהו אופן לחייל מן השורה, אבל לא ברור כיצד הדבר יתרחש. לי, מזכיר 
את השימוש במערכת נויראלית לתיגבור המידע ולקבלת ההחלטות של "מוח ענן" אך אינו 

מציע שום צעדים ממשיים שיהפכו זאת למציאות. 

מסקנות

בטכנולוגיה  שעוסקת  לזו  חדשנית  חשיבה  בהחלט  מיישמים  הסיניים  הצבאיים  ההוגים 
אם  ומהפכני  חשוב  כמושג  תתגלה  קוגניטיבית  יוזמה  ללחימה.  שלה  והקשר  המודרנית 

דוקטרינת הלחימה החכמה של הסינים תתפתח באופן שיאפשר טפטוף כלפי מטה 
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החלטות  קבלת  כמו  יכולות  הסיני.  הצבא  של  היותר-נמוכים  הדרגים  ידי  על  שיתוף   –
אינטילגנטית במוח-ענן אולי ייתגשמו ממש רק בעוד עשרות שנים רבות, אבל הן מהוות 

יעדים שאפתניים ומסקרנים. 

התיאורטיקנים הסיניים החדשים של המבצעים החכמים, מנסים לעסוק במה שקלאוזביץ 
הקרב.  בשדה  ששולטים  המשולבים  והבלבול  הוודאות  חוסר   – המלחמה"  "ערפל  כינה 
הסיני  הצבא  זו.  נושנה  לבעיה  תשובות  לספק  עשויים  חכמה  ולוחמה  חכמים  מבצעים 
בלחימה  שהמשתתפים  בעיות  לפתור  מנת  על  ראות  מרחיקה  חשיבה  על  לשבח  ראוי 
נאבקו בהן לאורך דורות: יתרון קוגניטיבי, מהירות, התראה מוקדמת ויתרונו של מי שזז 
ראשון. הם יוצרים דוקטרינה אסטרטגית תשתיתית לבינה מלאכותית ולשאר הטכנולוגיות 
החדשניות ביותר בלוחמת העתיד; אם יוכלו ליישמה בהצלחה, יזכה הצבא הסיני ביתרון 

ברור בעימותים בעתיד. 


