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פקידי רשות בכירים שקלו הפיכה ביורוקרטית  
מאמר מערכת של "וול סטריט ג'ורנל"

העם האמריקאי הסתגל במידה רבה לנשיאותו של טראמפ – הם מנהלים את חייהם כרגיל 
ומביעים תמיכה או אי-תמיכה בדרך החוקתית, בהצבעה. לא כך לגבי רבים מבין האליטה 
כפי  לשעבר   FBI-ה ראש  סגן  מק'קייב,  אנדרו  של  עדותו  לנוכח  המדינה  של  המבועתת 

שהופיעה בספרו שראה אור לאחרונה.

על פי מק'קייב, לאחר הדחתו של ג'יימס קומי, ראש ה-FBI במאי 2017, דנו מק'קייב ובכירי 
משרד המשפטים בשאלה האם סגן הנשיא והרוב בקבינט יוכלו להתלכד כדי להדיח את נשיא 
ארה"ב באופן המפורט בתיקון ה-25 לחוקת ארה"ב. כך על פי דיווחו של סקוט פלי על הריאיון 

.CBS שלו עם מק'קייב בתוכנית "60 דקות" ברשת

באותו ריאיון אומר מק'קייב כי סגן שר המשפטים, רוד רוזנסטיין העלה את עניין התיקון ה-25 
ו"שוחח איתי ודן בו איתי בהקשר שבו תהינו כמה מבין חברים אחרים בקבינט עשויים לתמוך 

בפעולה כזאת." 
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נראה  אך  לדיון  הרבה  תרם  שלא  אומר  מק'קייב 
תקופה  הייתה  "זו  כשהוסיף  השיחה  את  תירץ  כי 
משום  אשתקד  הודח  מק'קייב  במיוחד".  מלחיצה 
שקשה  כך  הפדראלית,  הבולשת  לחוקרי  ששיקר 
גם  הוא  לדבריו.  להאמין  אפשר  כמה  עד  לדעת 
ממנו  שקטעים  לאחר  מהריאיון  להסתייג  ניסה 
נחשפו, ודובר מטעמו אמר שמק'קייב "השתתף בדיון שכלל הערה של סגן שר המשפטים 
לגבי התיקון ה-25 לחוקה", אך לא השתתף כלל ב"דיונים מפורטים" שעסקו בהדחתו של 

טראמפ.

רוזנסטיין אמר שלא היה "במצב לשקול את הפעלתו של התיקון ה-25," אך אינו מתכחש 
לכך שהיה דיון.

היתר  זכות  את  מפעיל  נשיא,  תקדים.  חסרי   – לנו  הידוע  וככל  מדהימים,  דברים  אלה 
החוקתית השמורה לו כדי להדיח את מנהל ה-FBI, ושותפיו של קומי דיברו מייד על הדחתו 

בהפיכה. 

את  לאפשר  כדי  קנדי,  הנשיא  של  בחייו  ההתנקשות  לאחר  והתקבל  נוסח  ה-25  התיקון 
יכול" למלא חובותיו. הפעלתו של התיקון  "אינו  זה  העברת סמכויותיו של הנשיא כאשר 
לו  שעדים  הנשיא,  של  כושרו  לאובדן  ברורות  ראיות  שנבחנו  לאחר  רק  מתאפשרת 
לאפשר  כדי  או  פוליטיות  מחלוקות  ליישוב  נועד  לא  התיקון  שלו.  ביותר  המקורבים  הם 
מפני  המדינה  את  מצילים  שהם  לעצמם  לתאר  תחבולות  המתחבלים  לביורוקרטים 
של  זה  הוא  החוקתי  התהליך  ממנצ'וריה".  "המועמד  הוא  כאילו  אותם  שמפחיד  מישהו 

.impeachment – "אימפיצ'מנט"

ורוזנסטיין שקלו את הפעלתו של התיקון ה-25  אך אין זה בלתי סביר לחשוב שמק'קייב 
לחוקה מכיוון שבאותו זמן נדון העניין בהרחבה בחוגי האליטה השלטונית. סילוקו של קומי 
התמיה והכעיס רבים מאוד מביניהם עד כדי כך שהיו נכונים לשקול את ביטול הבחירות 

חמישה חודשים בלבד לאחר שטראמפ החל לכהן כנשיא.

אז   .2017 במאי  טיימס"  יורק  "ניו  הכריז  כך  טראמפ,  של  סילוקו   – ה-25  התיקון  פתרון 
נראה היה שזה דבר אווילות שאין לכתוב עליו, אך ככל הנראה המעטנו לגבי אובדן האמון 
בדמוקרטיה האמריקאית ומוסדותיה בקרב הפוליטיקאים והתקשורת. הפאניקה שתקפה 
את האליטה הייתה איום גדול יותר על הנורמות החוקתיות מאשר כל דבר שעשה טראמפ 

– ככל הידוע. 

אנדרו מק'קייב
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הדו"ח של מק'קייב תואם גם את הידוע לנו לגבי ה-FBI בימי קומי. קומי ראה לנכון לפתוח 
בבדיקה לגבי הריגול הנגדי, בעניין מערכת הבחירות של טראמפ, שהתבססה על ראיות 
 Opposition קלושות לגבי קשרים עם רוסיה. הסוכנים שלו השתמשו לאחר מכן במסמך
Research document שמומן על ידי מסע הבחירות של קלינטון ונועד להצדיק צו שיוצא 

כדי לרגל אחר אחד מיועציו של טראמפ. 

משרד  של  תקנותיו  את  קומי  הפר   2016 ביולי 
קלינטון  הילארי  את  לחון  כדי  המשפטים 
הנוגע  בכל  בלבד,  שלו  סמכותו  מתוקף 
עצמו  על  להגן  כדי  שלה.  המסרונים  לפרשת 
מהאפשרויות שיועלו בקונגרס לאחר הבחירות, 
הכללים  של  הפרה  תוך   – שוב  קומי  התערב 
לחזור  כדי   – המשפטים  במשרד  הנהוגים 
ימים   11 קלינטון  של  חקירתה  את  ולפתוח 
בלבד לפני יום הבחירות. ייתכן שהתערבות זו תרמה לבחירתו של טראמפ יותר מכל דבר 
אחר בשבועות האחרונים של מערכת הבחירות, כפי שציינו נט סילבר ואנאליסטים אחרים.

לאחר פיטוריו, ארגן קומי הדלפה בתקשורת שגרמה לרוזנסטיין למנות את רוברט מאלר 
כחוקר המיוחד שיבחן את קשריו של טראמפ עם 
עדיין  אנחנו  למינויו,  חודשים   21 בעבור  רוסיה. 
ושיתוף  קנוניה  של  לקיומה  ראיות  לראות  מצפים 
עד  נמשכת  מאלר  של  חקירתו  ואילו  בה,  פעולה 

בלי די.

רוסי  סוכן  שהוא  עדיין  טוענים  טראמפ  של  אויביו 
ומיליוני תומכים סבורים שקיים קשר של "המדינה 

הנסתרת" –deep state – נגדו. כל זה פוגע בדמוקרטיה האמריקאית.

לאחרונה אישר הסנאט את מינויו של ויליאם באר כשר המשפטים, ואין לו משימה דחופה 
יותר מאשר לשקם ולו במעט את אמון הציבור. ייתכן שיתחיל בכך שיסביר לציבור, בנאום 
מרכזי, מה הייתה השגיאה הקשה של ה-FBI ומה בדעתו של הארגון לעשות כדי שהדבר 

לא יקרה שוב. 

רוזנסטיין

ג'יימס קומי
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החלטה מאולצת: מדוע פרשה ארה"ב מההסכם

ג'ון האנטסמן, שגריר ארה"ב לרוסיה כותב על החלטתה 
בנשק  העוסק  ההיסטורי  מההסכם  לפרוש  ארה"ב  של 

גרעיני 

 )INF( בינוני  לטווח  הגרעיני  הכוח  לצמצום  ההסכם 
שנחתם ב-1987 אוסר על ארה"ב ורוסיה להחזיק טילים 
ו-5,500   500 בין  שלהם  שהטווח  שיוט  וטילי  באליסטיים 
ק"מ. בשנים הראשונות להסכם ההיסטורי הזה השמידו 

שני הצדדים יותר מ-2,600 טילים. 

שתי  בין  ואמון  טוב  רצון  של  מאמץ  שיקף  זה  הסכם 
במיוחד  ולהקטין  גרעינית,  מלחמה  של  האיום  את  לצמצם  מנת  על  היריבות  המעצמות 
של  חיסולו  את  תיאר  רייגן,  רונלד  ארה"ב,  נשיא  קצרה.  בהתראה  להתקפות  הסיכון  את 
נשק מסוג מסוים כמימושו של "חזון בלתי אפשרי" ואילו מנהיגה של בריה"מ דאז, מיכאיל 

גורבצ'וב הכריז כי להסכם יש "משמעות אוניברסלית לכלל האנושות".

למרבה הצער, ההסכם היה הסכם הביטחון המוצלח ביותר בהיסטוריה ואילו עכשיו עלינו 
להם  ערכה  הטילים,  את  ייצרה  היא   – רימתה  רוסיה  שממשלת  העובדה  עם  להתמודד 
למניעת  ההסכם  במסגרת  שנאסרו  טילים  אותם  בדיוק   – אותם  והציבה  טיסה,  מבחני 
הפצתו של הנשק הגרעיני. כתוצאה מפעולותיה של רוסיה, הודיעה ארה"ב לרוסיה כי היא 

משעה את כל מחוייבויותיה במסגרת ההסכם.

ארה"ב הודיעה גם שתפרוש מההסכם בתוך שישה חודשים, בהתאם לתנאים המפורטים 
בו. ארה"ב שומרת לעצמה על הזכות לבטל את הודעתה על פרישה מההסכם עוד בטרם 
במקרה  זאת,  ולעשות  לשקול  מוכנים  נהיה  וכי  החודשים,  ששת  בת  התקופה  תסתיים 

שתחזור רוסיה למלא את תנאי ההסכם בשלמותם ובאורח שניתן לאימות. 

כדאי לבחון כיצד הובילו פעולותיה של רוסיה לנקודה זו. עוד ב-2004 ביררו אנשי הממשל 
מעריכה  ארה"ב  מההסכם.  יפרשו  הצדדים  ששני  בכך  מעוניינת  ארה"ב  האם  הרוסי 
התנאים  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  טיל  של  החשאי  בפיתוח  החלה  רוסיה  ממשלת  כי 
9M729 עוד באמצע  SSC-8 או בשמו הרוסי  המוגדרים בחוזה, הידוע בכינויו האמריקאי 

העשור הראשון של המאה. 

ג'ון האנטסמן
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ק"מ.   500 על  בהרבה  שעלו  למרחקים   9M729-ב ניסוי  וטיסות  בדיקות  ביצעה  רוסיה 
ארה"ב העמידה לרשותה של מוסקבה מידע מקיף על ההפרות שבוצעו על ידי המערכת 
הזאת, ובכלל זה קואורדינטות גיאוגרפיות ותאריכי הניסויים, אך רוסיה ממשיכה להתכחש 

ולטענתה לא חרגה מההסכם.

 9M729 הזאת.  המערכת  לגבי  הבנה  חוסר  על  מתבססים  אינם  ארה"ב  של  הממצאים 
במקום  בסוד.  לשמור  התכוונו  רוסיה  שמנהיגי  הגרעיני  ההסכם  של  בוטה  הפרה  מהווה 
יותר  במשך  דיפלומטיים  באמצעים  לפעול  ארה"ב  המשיכה  במהירות,  מסקנות  להסיק 

מחמש שנים, והעלתה את העניין מול רוסיה לראשונה רק ב-2013.

מאז, ובימי כהונתם של שני ממשלים שונים, העלתה ארה"ב את הסוגיה יותר משלושים 
פעמים באוזני בכירים רוסיים, בכללם אישים רמי-דרג ביותר, והשתתפה בשישה מפגשים 

של מומחים טכניים במאמץ לשכנע את רוסיה לחזור ולקבל את תנאי ההסכם. 

בעוד שרוסיה מכירה כבר בקיומו של 9M729 לאחר שהתכחשה לו עד 2017, היא ממשיכה 
להשמיע טיעון כוזב – כאילו הטיל עומד בתנאיו של הסכם INF לצמצום הנשק הגרעיני, 

ומפיצה מידע כוזב לגבי טווח הטיל, יכולתו והיסטוריית הניסויים שלו. 

של  ההגנה  מטרות  כי  לטעון  רוסיה  בחרה  ארה"ב,  שהעלתה  לסוגיות  להתייחס  ובמקום 
וברומניה,  בפולין  אשור"  "אייגיס  ההגנה  מערכות  האמריקאים,  הבאליסטיים  הטילים 
והכטב"מים החמושים, מפרים את ההסכם. בתגובה, השיבה ארה"ב בפרוטרוט לטענות 
הרוסיות הכוזבות הללו, והוכיחה כי אנו מקפידים למלא את מחוייבויותינו על פי ההסכם 

במלואן. 
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הסכם INF הוא הסכם נוסף שלא ניתן להחילו )מאמר(

כאשר האמצעים הדיפלומטיים הללו כשלו, תמכו כל חברות נאט"ו במרץ בהחלטתה של 
ארה"ב לגנות את רוסיה על פגיעה ממשית בהסכם הנשק הגרעיני שבין המדינות בשל 

.9M729 ייצורו והצבתו של

 60 כי תשעה את מחוייבויותיה במסגרת ההסכם בתוך  יום ממש הודיעה ארה"ב  באותו 
ימים כ"תרופה" לחריגה המשמעותית של רוסיה, אלא אם כן זו תחזור ותקיים את התנאים 
במלואם באורח שניתן לאימות. במקום להיעזר בהזדמנות זו כדי להציל את הסכם הנשק 

הגרעיני, המשיכה ממשלת רוסיה בהכחשותיה ובדיסאינפורמציה שלה. 

מערכת 9M729 היא מערכת של טילי שיוט לטווח בינוני, נשק נייד המשוגר מהקרקע, והיא 
מהווה איום ישיר לביטחון העולם וביטחונה של אירופה. פעולותיה של רוסיה אינן תורמות 

לביטחונה; הן הופכות את סביבת הביטחון ליציבה פחות. 

נשארת  עמדתנו  הגרעין,  בהסכם  השתתפותה  את  להשעות  רוסיה  של  החלטתה  חרף 
הצדדים  שכל  הגרעיני,  הנשק  להגבלת  החוזה  כי  להאמין  ממשיכים  אנו   – כשהיתה 
מסכימים לו, תורם ליציבות העולם. הסכם לבקרת הנשק המופר על ידי אחד הצדדים אינו 
 9M729 יכול להיות עוד יעיל ולתרום לעולם בטוח יותר. רק השמדתם המאומתת של טילי
על משגריהם ושאר הציוד התומך הקשור בהם, תאפשר לרוסיה לחזור ולקיים את ההסכם. 

כאשר חתמה רוסיה על הסכם INF והסכימה להשמיד את הטילים לטווח בינוני המשוגרים 
מצב  כזה  נשק  באין  כי  נוכחו  שמנהיגיה  מכך  החלטתה  נבעה  בידיה,  שהיו  מהקרקע 

ביטחונה של רוסיה יהיה טוב יותר, לא להיפך. אנחנו עדיין מאמינים כי אכן כך הדבר.

יגבר  לא  ביטחונה  ההסכם,  של  לביטולו  רוסיה  תגרום  אם  והיה  תופס:  מזה  ההיפך  גם 
אלא יתערער. לנוכח התראתנו לגבי פינוי בתוך שישה חודשים, יש לממשלת רוסיה עוד 
הזדמנות אחת ואחרונה להציל את ההסכם, אם תחזור ותקיים אותו במלואו, באורח שניתן 

לאימות. אנחנו מקווים שרוסיה תנקוט צעד זה. 

Moscow Times-ג'ון האנטסמן הוא שגריר ארה"ב ברוסיה, המאמר פורסם ב
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דו"ח הפנטגון מעורר דאגה לנוכח הטכנולוגיה הצבאית המתקדמת של סין 
מאת: טאלאל חוסייני

את  המפרט  חדש  דו"ח  באחרונה  פרסמה   ,DIA-ה ארה"ב,  של  הביטחוני  הביון  סוכנות 
חששותיה לגבי התעצמותה הצבאית הגוברת של סין, והכריזה כי סין מקדימה את ארה"ב 

באחדים מתחומי הטכנולוגיה הביטחונית. 

הדו"ח שיוחד לעוצמתה הצבאית של סין שייך לסדרת דיווחים של ה-DIA והוא סוקר את 
מטרותיה הצבאיות של סין, תוכניותיה וכוונותיה; הוא אמור לבחון את מידת יכולתה של סין 

לבצע את מטרותיה. 

)הבן(  אשלי  פ.  רוברט  גנרל  לוטננט   DIA-ה מנהל 
המודרניז לגבי  תובנות  מאפשר  הזה  "הדו"ח  ואמר: 

ציה של העוצמה הצבאית הסינית בעוד זו מתחדשת 
מכוח הגנתי, לא גמיש וקרקעי שמוטלת עליו אחריות 
זרוע  ונעשית  האבטחה  התחייבויות  לגבי  ביטחונית 
את  המקרינה  נשלחת,  ביותר,  גמישה  משולבת, 

ועוסקת בדיפלו ועוצמתה של מדיניות החוץ הסינית 
מטיה צבאית ובמבצעים ברחבי העולם." 

התקדמותה  בפנטגון,  הצבאי  במודיעין  בכיר  לדברי 
של סין בתחומי ההצטיידות והטכנולוגיה הצבאית מהווה גורם מעורר דאגה לארה"ב, כיוון 

שהצבא הסיני נעשה בוטח יותר ביכולתו לנהל מלחמה.

וואשר להתקדמותה של סין בטכנולוגיה הביטחונית נאמר בדו"ח: "בעת שהדאגה הבינ
לאומית לגבי מדיניותה של פקינג בתחום זכויות האדם בלמה את חתירתו של הצבא הסיני 
להשגת טכנולוגיות מתוחכמות יותר ויותר, העבירה סין כספים וריכזה מאמצים כדי להשיג 

את הטכנולוגיה בכל אמצעי שהוא. 

ו"חוקי הפנים כפו על שותפים מחו"ל בעסקאות המשותפות שבסיסן סיני לשחרר את הטכ
נולוגיה שלהם בתמורה לכניסתם לשוק הסיני הרווחי וסין עשתה שימוש באמצעים אחרים 
כדי להשיג את הטכנולוגיה והמומחיות הנדרשים. התוצאה של גישה רבת פנים זו להשגת 
טכנולוגיה גרמה לכך שסין עומדת על סף הכנסתם לשימוש של אחדות ממערכות הנשק 

המודרניות ביותר בעולם. בתחומים אחדים היא כבר המובילה בעולם."

         גנרל רוברט פ. אשלי )הבן(
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מבחינה היסטורית, ממשלת סין השתמשה בכוח צבאי נגד איומים על המשטר, ובכלל זה 
תקיפות מנע כמו גם תקיפות גומלין. ואולם, במרוצת העשורים האחרונים, הימנעותה של 
סין מפעולות צבאיות עוררה תחושה של חוסר ביטחון בשורות הצבא הסיני, ועתה ניכרת 

תנופה גדולה של מודרניזציה. 

מדינתנו  מנהיגי  יידרשו  גדלים,  סין  של  העצמי  וביטחונה  שעוצמתה  "וככל  אמר:  אשלי 
להתייצב למול סין הדורשת חלק גדול יותר בפעולות גומלין גלובאליות, שלעיתים עלולות 

להיות האנטיתיזה לאינטרסים האמריקאיים. 

ו"לנוכח הבנה עמוקה יותר של העוצמה הצבאית מאחורי המאמצים הכלכליים והדיפלו
מטיים של סין ביכולתנו להעמיד לרשותם של מנהיגינו הפוליטיים, הכלכליים והצבאיים 
מבחר נרחב ביותר של אופציות מהן יוכלו לבחור מתי יש להתנגד, מתי לעודד ומתי כדאי 

לחבור לסין בפעולות ברחבי העולם." 

1981 כאשר הוציא את הדו"ח שנקרא "העוצמה  ביון ביטחוניים מאז  דיווחי  ה-DIA מכין 
האיומים  לגבי  יותר  גדולה  הבנה  לציבור  להקנות  היא  מגמתו  הסובייטית".  הצבאית 

הנשקפים לביטחונה הלאומי של ארה"ב.

לדעתו של בכיר בביון הביטחוני בפנטגון, ההתקדמות הניכרת בציוד ובטכנולוגיה הצבאית 
של סין הם אחד הגורמים המדאיגים ביותר את ארה"ב כאשר הצבא הסיני נעשה בוטח 

יותר ביכולתו לנהל מלחמה. 

הבינ שהדאגה  "כפי  בדו"ח:  נאמר  הביטחון,  בטכנולוגיית  סין  של  להתקדמותה  ואשר 
לאומית לנוכח המדיניות הסינית בתחום זכויות האדם סיכלה את מאמציו של הצבא הסיני 
להשיג טכנולוגיות מתוחכמות יותר ויותר, העבירה סין כספים ומאמצים לצורך השגתה של 

טכנולוגיה חדישה בכל האמצעים הקיימים. 

"חוקים בענייני פנים כפו על השותפים הזרים ביוזמות המשותפות שבסיסן סיני לפרסם 
את הטכנולוגיה שלהם בתמורה לכניסה לשוק הסיני המכניס כל כך, וסין נעזרה באמצעים 
לרכש  זו  לגישה  התוצאה  הדרושות.  והמומחיות  הטכנולוגיה  את  ליצור  כדי  אחרים 
טכנולוגיה מצביעה על כך שסין עומדת להוציא למבצע מערכות נשק שהן מהמודרניות 

ביותר בעולם. בתחומים אחדים, סין כבר המובילה בעולם."

לאורך ההיסטוריה, הממשלה הסינית השתמשה בכוח צבאי נגד איומים על המשטר, בכלל 
זה התקפות מנע כמו גם תקיפות תגמול. ואולם במשך העשורים האחרונים, הימנעותה של 
סין מפעולות צבאיות עוררה תחושה של חוסר ביטחון בשורות הצבא הסיני, וכעת ניכרת 

תנופת מודרניזציה גדולה יותר. 
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אשלי אמר: "אם תמשיך סין להעצים את כוחה וביטחונה העצמי, יתמודדו מנהיגי האומה 
להיות  עלול  זה  ולעיתים  הבינלאומיים,  במגעים  חלקה  הגדלת  על  שעומדת  בסין  שלנו 
בניגוד גמור לאינטרסים של ארה"ב. אם נעמיק ונבין יותר את העוצמה הצבאית שמאחורי 
מאמציה הכלכליים והדיפלומטיים של סין, נוכל לספק למנהיגינו הלאומיים, הפוליטיים, 
מתי  להתנגד,  מתי  לבחירה  אופציות  של  כמוהו  מאין  נרחב  היצע  והצבאיים  הכלכליים 

לעודד ומתי להצטרף לסין בפעולותיה ברחבי העולם."

ה-DIA מפיק דיווחי ביון ביטחוני מאז הדו"ח הראשון ב-1981 וחותר לאפשר לציבור הבנה 
מעמיקה יותר של האיומים על ביטחונה הלאומי של ארה"ב.
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כשל אמריקאי: רוסיה וסין מקדימות את ארה"ב במירוץ החימוש
מאת: מייקל אוונס 

מרוץ חימוש חדש החל באורח רשמי, והחלל נעשה קו הגבול העכשווי של הנשק.  

הנשיא טראמפ  הציג באחרונה את חזונו של הפנטגון לגבי מערכת טילים בחלל, שנועדה 
ידי  להגן על ארה"ב, כמענה לאיום המתעצם – דור חדש של נשק מתקדם שפותח על 

רוסיה וסין.

ארה"ב עודנה המעצמה הצבאית האדירה ביותר על כדור הארץ: יש לה קבוצות תקיפה ובהן 
עשר נושאות מטוסים גרעיניות, מטוסי "חמקן" המתקדמים ביותר, מפציצים אסטרטגיים 
שיעילותם כבר הוכחה בקרב, כוחות מארינס שביכולתם להילחם בכל מקום, כוח עצום 

של יחידות המיועדות למבצעים מיוחדים ותקציב ביטחון שעולה על 700 מיליארד דולר. 

לא  הפנטגון,  של  השנתי  התקציב  לנוכח  מתגמדים  שלהן  הביטחון  שתקציבי  וסין  רוסיה 
יכולות בכלל להעלות בדעתן שינצחו בקרב קונבנציונלי. ואולם, כפי שנשיאותו של טראמפ 

ממחישה, ייתכן שהעתיד לא יהיה קונבנציונלי.  

במאבק  שיעור  לו  שאין  קרבי  ניסיון  הצובר  האמריקאי  הצבא  אחר  שעקבו  וסין  רוסיה 
יכולותיו לפעול  והשחיז את  ב-2003,  ובעירק  ב-1991  בצבאו של סאדאם חוסיין בכוויית 
נגד התקוממות באפגניסטן, הפיקו לקחים לגבי תכנון מקדים לקראת עימות פוטנציאלי 

בעתיד עם ארה"ב.  

שתיהן זינקו קדימה בהשקיען בכלי נשק המסוגלים להערים, להקדים ולעלות על עליונותה 
הצבאית של ארה"ב – וגם לערער את הנהגתה הצבאית והפוליטית.  

ארה"ב השתיתה תמיד את כוחה הצבאי על הצורך לשמור על עליונות טכנולוגית לעומת 
כל יריביה העוינים – בפוטנציה. האמריקאים הצליחו בכך לאורך עשרות שנים. מעבדות 
דרך  פריצות  חוללו  הפרטית  לתעשייה  המשתייכות  אלה  גם  כמו  ממשלתיות  מחקר 

מרשימות שהודות להן קיימה ארה"ב את עליונותה על רוסיה וסין. 

שעוצמתה  כיוון  לארה"ב.  להשתוות  רוסיה  התאמצה  הקרה  המלחמה  שלאחר  בשנים 
הכלכלית של המדינה פחתה, נאלץ הקרמלין לפרוש ממירוץ החימוש. צוללות גרעיניות 
ממימי  נעלמו  הרוסיות  המלחמה  וספינות  בבית  נשארו  אסטרטגיים  מפציצים  החלידו, 

האוקיינוסים. 
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הסינים  פיתחו  בינתיים  צבאה.  של  ארוך  לטווח  במודרניזציה  והתמקדה  פיגרה,  סין  גם 
נושאות  צי  שלעומתם  ספינות  נגד  באליסטיים  וטילים  שיוט  טילי  של  גדול  מבחר  ופרסו 
מנת  על  תוכננו  האלה  הנשק  כלי  פגיע.  נראה  מתחרים,  לו  שאין  ארה"ב,  של  המטוסים 

להרתיע או למנוע מהצי האמריקאי לפעול בקרבת מימיה של סין. 

למעשה,  התחומים.  בכל  שלמה  צבאית  מעליונות  כיום  נהנית  לא  כבר  ארה"ב  וכך, 
בתחומים מסוימים, האמריקאים משתרכים מאחור.  

ובבינה  ההיפר-קולי  הנשק  בתחום  במיוחד  ניכר  הצבאי  הכוח  במאזן  הדרמטי  השינוי 
המלאכותית, שני תחומים שהרוסים והסינים הקדישו להם השקעות עצומות.

הקול,  מהירות  על  חמישה  פי  העולה  במהירות  לנוע  מסוגלים  ההיפר-קוליים  הנשק  כלי 
וכיום הם מעוררים פחד בדרגים הבכירים ביותר של צבא ארה"ב. הנשיא פוטין התפאר 
אינם  הסינים  מבצעית.  למוכנות  מתקרבים  רוסיה  של  ההיפר-קוליים  שהטילים  בכך 

רחוקים מהם.  

המאפשר  הגנה  של  סוג  שום  לנו  "אין 
שכזה  נשק  של  הפעלתו  מניעת  את 
מפקד  הייטן,  ג'ון  הגנרל  אמר  נגדנו," 
ארה"ב  צבא  של  האסטרטגי  הפיקוד 
כשהעיד בפני ועדת הכוחות המזויינים 

בסנאט בחודש מרץ אשתקד.

הנשק האמור מסוג זה, נושא ראש קרבי 
קונבנציונלי או גרעיני, נע במהירות של 
האמריקאיים  ההגנה  שאמצעי  במהירות  המטרה  אל  להגיע  ומסוגל  בשנייה,  אחד  מייל 

הקיימים אינם מסוגלים להתמודד בו בתאוצה שכזאת.

ובסין הן טיל שיוט היפר-קול שמסוגל  שתי המערכות הנמצאות בתהליכי פיתוח ברוסיה 
לטוס בגובה של 100,000 רגל וכן רחפן היפר-קולי שנועד לפעול מעל לאטמוספירה של 

כדור הארץ – ללא מנוע אך ניתן לתמרנו ממש עד לרגע שבו הוא פוגע במטרתו.

דומים.  רחפנים  לפתח  שמטרתן  תוכניות  לה  ויש  יריבותיה  את  להדביק  מנסה  ארה"ב 
בדומה לרוסים, גם הפנטגון מפתח כלי שיט תת מימי בלתי מאויש שיהיה מסוגל לשאת 

ראש קרבי אל המטרה. גם אלה יגרמו לצי נושאות המטוסים האמריקאי להיות פגיע. 

על מנת להחזיר את העליונות שארה"ב נהנתה ממנה במשך זמן כה רב, התווה באחרונה 
מלחמות  חלום  את  שמזכיר  בחלל,  שבסיסו  נגד-טילים  מגן  לעתיד,  תוכנית  הפנטגון 
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הכוכבים שעליו דיבר הנשיא רונלד רייגן ב-23 במרץ 1983. 

בטילים  שיפגעו  לייזר  קרני  ובכללם  העכשווית,  בתוכנית  מופיעים  ממרכיביו  רבים 
וכן  בחלל,  פלטפורמות  על  נגד-טילים  מיירטים  העילוי,  של  המוקדם  בשלב  באליסטיים 
ולעקוב  המשוגרים,  האויב  טילי  את  לזהות  מנת  על  בחלל  שיימצאו  חיישנים  של  מבחר 

אחריהם. 

תקיפות  מפני  להתגונן  כדי  שלו  טילים  נגד  ההגנה  מערכי  את  עוד  ימקד  לא  הפנטגון 
סרק מצידן של מדינות כמו צפון קוריאה ואיראן. במירוץ החימוש החדש הזה, רוסיה וסין 

נמצאות בקידמת התכנון של הפנטגון. 

דאגתו של הגנרל הייטן לגבי הנשק ההיפר-קולי של רוסיה שינתה לגמרי את אורח החשיבה 
של הפנטגון, ואילו טראמפ, שכבר הורה להקים חיל חלל, נראה כמי שערוך להאבק על 

האמצעים הדרושים כדי להחזיר לארה"ב את עליונותה הצבאית. 
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גנרל אמריקאי בכיר טוען שלא נועצו בו לגבי ההחלטה להתפנות מסוריה

הגנראל ג'וזף ווטל, מפקד פיקוד המרכז בצבא ארה"ב מזהיר כי דאע"ש תמשיך להיות 
איום לאחר פינוי הכוחות האמריקאים – דיווח של רויטרס מוושינגטון

לכוחות האמריקאים במזרח התיכון אמר בשימוע  ווטל, המפקד הבכיר האחראי  גנראל 
בסנאט כי לא נועצו בו לפני החלטתו המפתיעה של דונלד טראמפ בדצמבר להוציא את 

הכוחות האמריקאים מסוריה.

כי  והזהיר  ארה"ב,  צבא  של  המרכזי  הפיקוד  מפקד  ווטל,  הגנרל  אמר   – בי"  נועצו  "לא 
דאע"ש תמשיך ותהווה איום בעקבות הנסיגה האמריקאית. 

ווטל ציין כי הארגון אסף מנהיגים, לוחמים, מתווכים ומשאבים שימשיכו ויזינו התקוממות 
אימתנית. 

הדברים שנאמרו אופייניים לאזהרות שהשמיעו פקידי ממשל אמריקאים בכירים בהווה 
ובעבר לגבי הסיכון לתחייתה של דאע"ש לאחר שהכוחות האמריקאים יתפנו מהאזור.

"אנו חייבים להמשיך וללחוץ על המערכת הזאת... יש להם היכולת לחזור ולהתארגן שוב 
לשליטתה  הנתון  השטח  כי  הוסיף  הוא  בסנאט.  בשימוע  ווטל  אמר  זאת,"  נעשה  לא  אם 
של דאע"ש צומצם לכדי פחות מ-20 מייל רבועים, וכי הכוחות הנתמכים על ידי ארה"ב 

ישתלטו עליו לפני פינוי הכוחות האמריקאים, שלדבריו יבוצע ב"באופן מחושב ומתואם".

לפנות  טראמפ  של  המפתיעה  החלטתו  לפני  בו  נועצו  לא  כי  בסנאט  בשימוע  גילה  ווטל 
כ-2,000 חיילים אמריקאים מסוריה; צעד זה היה בין הגורמים להתפטרותו של שר ההגנה, 
ג'ים מאתיס. החלטתו של טראמפ לגבי פינוי הכוחות האמריקאים מסוריה עוררה התנגדות 

ערה במפלגה הרפובליקנית. 
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הסנאט, שבו קיים רוב משמעותי של נציגי המפלגה הרפובליקנית, הביע מחאתו על כך 
כשתמך בחקיקה – סמלית בעיקרה – שחלקה על החלטתו של טראמפ, לצד התנגדות 
לכל הסגת כוחות פתאומית מסוריה ומאפגניסטן. ההחלטה הזהירה מפני "נסיגה חפוזה 
יוכלו  רוסיה  או  שאיראן  חלל  וליצור  באזור  היציבות  את  לערער  שעלולה  מחושבת"  ולא 

למלא. 

גם גורמי הביקורת של הפנטגון פרסמו דו"ח שבו נאמר כי דאע"ש עודנה ארגון מתמרד 
פעיל וכי הוא מחדש את תפקודיו ויכולותיו בעיראק במהירות רבה יותר מאשר בסוריה. 

בסוריה  ולהתקומם  לחזור  דאע"ש  עלול  הטרור[  פעילויות  ]נגד  מתמשך  לחץ  "בהיעדר 
בתוך שישה עד שנים עשר חודשים ולהשתלט שוב על שטח מסוים," – נקבע בדו"ח של 

מבקר הפנטגון. 

יוצר ה-GPS ברדפורד פרקינסון מבכה את האומנות האבודה – קריאת מפה
מאת: שרה קוריס 

ממציא ה-GPS מצר על כך שהמצאתו מביאה לכך שאנשים אינם יכולים לקרוא מפות. 

הפך  הלווייני  הניווט  כי  אמר  ב-1970  הטכנולוגיה  על  לעבוד  שהחל  פרקינסון  ברדפורד 
את  שקיבל  לאחר  באחרונה,  אמר  מכך,"  מודאגים  "אנשים  להצלחתו.  קורבן  להיות 
 GPS-פרס המלכה אליזבת להנדסה. "מוזר לשמוע את הדברים מפי, בהיותי מתומכי ה
כיוון  הופכת לאומנות אבודה,  הוא מודאג מכך שקריאת מפה  אותי."  זה מדאיג  ... אבל 
שאנשים מעדיפים את המפות המופעלות על ידי GPS בסמרטפונים שלהם, וחרד במיוחד 

משיבושים.

כיום ה- GPSחיוני לכלכלות המודרניות, לעיתים קרובות בדרכים בלתי צפויות. בנוסף על 
הסיוע בניווט למכוניות, משאיות, מטוסים וספינות, הוא גם משמש לסימון מיקום בתעשייה 
הפיננסית. רבות מהמטלות שמערכת ה- GPS מבצעת כלל לא נצפו בעת שהומצאה, ועל 

כן היא פגיעה לכשלים, ציין פרופ' פרקינסון. 

כי חרף הדיווחים האמינים על כך שהרוסים פיתחו מערכת משלהם שמסוגלת  ציין  הוא 
להערים על האיתות, וכך לגרום למשתמשים לחשוב כי הם נמצאים במקום אחר, פרקינסון 
יותר. חברות רבות עוקבות כיום אחר  מודאג במיוחד מאפשרות של התערבות פרוזאית 
הנהגים שלהן, מה שמוביל להגדלת השוק של המבללים )המשבשים אותות אלקטרוניים( 
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המשבשים לעיתים קרובות אותות אחרים, מעבר לאלה שכוונו לחסום. 

"אפשר לקנות מתקנים קטנים הנקראים מתקני פרטיות שלא רק מונעים מהבוס שלכם 
לעקוב אחריכם כשאתם הולכים לראות את אהובותיכם, אלא גם לשבש את כל מערכות 
ה- GPS האחרות," אמר פרופ' פרקינסון. מומחי הניווט הבריטיים כבר הזהירו למשל כי מי 
שישאיר אחד מהמתקנים האלה פועל, בזמן צליחתה של תעלת למנש במעבורת עלול 

לגרום להשפעה קאטאסטרופית על התחבורה הימית. 

האוויר  חיל  של  בתוכנית  שהיה  בעת   GPS-ה של  הראשי  הארכיטקט  שהיה  פרקינסון 
Navstar אמר שהסיבה לכך שעכשיו יש צורך חיוני לכך שמערכות  האמריקאי שנקראה 
eLoran – רשת של  קריטיות ]חיוניות?[ יפתחו גיבוי ל-GPS. אחת מהמערכות הללו היא 
מאתרי-רדיו מבוססי-קרקע. "ייתכן שהמערכות האלה אינן מדויקות באותה מידה, אבל הן 
מאפשרות למשתמש הנתון במצוקה להפעיל דלת אחורית שתחלץ אותו מהבעיה," אמר.

מאז יצירתה של רשת ה-GPS והצלחתה הפנומנאלית, כוננו הרוסים את הרשת המתחרה 
שלהם הנקראת "גלונאס". המערכת האירופית, "גליליאו", מועברת למסלול היקפי אבל 

לאחר ה"ברקסיט" לא תוכל בריטניה להשתמש בה. 

במערכת,  חלקים  לאותם  הגישה  המשך  את  לאפשר  אמור  שהיה  המו"מ  כישלון  לאחר 
כי בריטניה תפתח מערכת משלה, שעלותה  מיי  המיועדים לשימוש צבאי, אמרה תרזה 

מוערכת בכ-3 עד 5 מיליארד ליש"ט. 

GPS אזורי, שיקנה כיסוי  פרקינסון אמר כי יש אפשרות אחת לחלופה זולה יותר – ליצור 
לבריטניה בלבד; כך עשו כבר הודו ויפן. 

פרקינסון חלק את הפרס, בן מיליון ליש"ט, עם שלושה מהנדסים אמריקאים שהיו מעורבים 
GPS. הפרופ' סיר כריסטופר סנודן, יו"ר חבר השופטים, ציין כי הטכנולוו -בפיתוחו של ה

גיה היא "דוגמה נהדרת לרישומה העמוק של ההנדסה על 
ומועיל  כולו,  העולם  ברחבי  נגיש  כיום   GPS-ה החברה... 

למיליארדי בני אדם ברחבי העולם מדי יום."

עוד אמר פרקינסון כי 40 השנים האחרונות הוכיחו כי עצם 
הימצאו של GPS בכל מקום גרמה לבעיות ולא רק כאלה 
שהיא  התקדמות  "בכל  הלאומית.  לתשתית  שקשורות 
יודעים איך  אינם  יש חסרונות. עובדה היא שאנשים כבר 

קוראים מפות," – אמר – "אני אוהב מפות!"
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בסיס ימי של רוסיה בסודאן

רוסיה עשויה להקים בסיס ימי בים סוף לאחר השלמת העסקה לגבי ביקורים בנמל – 
לדברי חבר פרלמנט סודאני בכיר

חארטום )ספוטניק( 

רוסית  צבאית  לנוכחות  לגרום  עלולה  הצי  בנמל  ביקורים  לגבי  לרוסיה  סודאן  בין  עסקה 
העת  לכתב  הסודאני  בפרלמנט  הביטחון  ועדת  יו"ר  מסר  סוף,  ים  של  לחופו  קבועה 

"ספוטניק"

"התאריך של השהות המבוקשת בנמל עדיין נדון. הוא יאושר אם שתי המדינות יגיעו לכלל 
הסכם. עסקה זו תסלול את הדרך להסכמים נוספים ושיתופי פעולה נרחבים יותר... ייתכן 

שיהיה בסיס רוסי לחוף הים האדום," אמר מייג'ור גנרל אל-האדי אדאם.

עוד אמר כי ביקורו של כוח רוסי בנמל יאפשר לצי הסודאני התנסות ישירה בציוד הצבאי 
החדשני של רוסיה, יסייע באימון כוחה הימי של המדינה, ויהדק את הקשרים האסטרטגיים 

בין שתי המדינות. 

ראש ממשלת רוסיה, דמיטרי מדוודייב, אישר באחרונה טיוטה לעסקה עם סודאן שנועדה 
להקל את התקנות והסידורים לביקורי נמל של שני הציים. אפשר לראות את הצו העוסק 

בכך באתר הרוסי הרשמי של חדשות בענייני משפט. 

כשאינם  לחוף  לרדת  להם  שיותר  ימאים  לאותם  אבטחה  הסדרי  כוללת  ההסכם  טיוטת 
חמושים. הכניסה לנמלים תיאסר על ספינות הצי נושאות כלי נשק להשמדה המונית, דלק 

גרעיני, נשק ביולוגי, חומרים רדיואקטיביים, רעלים או סמים. 
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על פי המודלים נע הקוטב המגנטי של הארץ במהירות לעבר רוסיה

התנועה הטבעית של הקוטב הצפוני המגנטי הואצה בשנים האחרונות לעבר סיביר, וכיוון 
שכך ה-GPS מערכת המיצוב הגלובאלית )Global Positioning System( עלולה לאבד 

את ההכוונה שלה. 

למאה  ה-90  שנות  באמצע  החלה  המגנטי  הצפוני  הקוטב  של  תקדים  החסרת  תנועתו 
55 ק"מ לערך  הקודמת, וכעת היא פונה מאזור הקוטב הקנדי לעבר סיביר בשיעור של 
זרמים בלתי  "נייצ'ר". הקטבים של הארץ משתנים בשל  – הסברו של כתב העת  בשנה 
כדור  של  תנועתו  בשל  שנגרמים  הארץ,  כדור  של  בליבתו  מותך  נוזלי  ברזל  של  צפויים 

הארץ, וכך משתנה השדה המגנטי של הארץ.

לפי "נשיונל ג'יאוגרפיק", קיים כעין מאבק בין שני מקטעי השדה המגנטי מתחת לקנדה 
הצפונית וסיביר לאורך אלפי קילומטרים מתחת לאדמה. 

"נראה כי החלק של סיביר מנצח בקרב," – צוטט הגאופיסיקאי פיל ליברמור מאוניברסיטת 
כי  )NOAA( מסר באחרונה  והאטמוספירה הלאומי של ארה"ב  לידס. מנהל האוקינוסים 
בסמרטפונים  שימוש  בו  שנעשה  העולמי  המגנטי  המודל  את  ועדכנו  הקדימו  מדענים 
ובמכשירי אלקטרוניקה פרטיים לאיכון מפות ושירותי GPS – בהתחשב בשינויים לא צפויים 

בשדה המגנטי של הארץ. 

העידכון יסייע לשירותי ניווט המסתייעים במודל המגנטי העולמי לכייל את נתוני המיקום 
.NOAA של המשתמשים, מסר

על פי "נשיונל ג'אוגרפיק" שוררת 
כמדומה "הפוגה" בין שני מקטעים 
לקנדה  מתחת  מגנטי  שדה  של 
הצפונית וסיביר ואלפי קילומטרים 
הבטוח  "הדבר  לארץ.  מתחת 
הוא  המגנטי  הצפון  לגבי  היחיד 
"נשיונל  ציין  שלו",  אי-הצפיות 

ג'יאוגרפיק". 
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הצבא התורכי לאחר "טיהורים" – 118 חיילים נעצרו
מאת: הנה לוסינדה סמית

יותר מ-100 חיילים בשירות פעיל הועברו למעצר לפני כחודשיים לאחר שנשיא המדינה, 
ארדואן, פתח סבב "טיהורים" חדש בשורות הצבא.  

ל-300  הצטרפו  והם  באיסטנבול,  משפט  בית  שהוציא  היתר  בעקבות  נעצרו  החיילים 
עם  קשרים  שקיימו  בכך  הואשמו  כולם   .2018 שנת  בסוף  לפניהם,  שנכלאו  העצורים 
ה"גולניסטים", תנועה חברתית-פוליטית שהוצאה אל מחוץ לחוק, לאחר שהואשמה על ידי 

ממשלת תורכיה בארגונו של ניסיון ההפיכה שכשל ביולי 2016.

118 העצורים הללו מצטרפים ליותר מ-15,000 אנשי צבא שהודחו במשך שלוש השנים 
הטיהור  בכירים.  קצינים   7,595 ועוד  ואדמירלים,  גנרלים  הם   150 מביניהם:  האחרונות. 
הראשון סלל את הדרך לפעולתו הצבאית של ארדואן בתוך סוריה, "מגן הפרת", שהחלה 

באוגוסט 2016.

הארמיה השנייה של תורכיה שמתפקידה להגן על הגבולות הדרומיים של המדינה, איבדה 
את מפקדיה הבכירים לאחר ההפיכה. זו סיכלה את תוכניותיו של הנשיא "להציב מגפיים 
על הקרקע" בשטחה של סוריה, ולדברי הממשל קצינים "גולניסטים" היו האחראים לכך. 

מוניטור"  "אל  המזרח-תיכוני  החדשות  באתר  כתב  גורקאן  מטין  התורכי  הצבאי  הפרשן 
כי 4,000 משרתי קבע עלולים להיות מפוטרים מהשירות, כיוון שתובעים מטעם המדינה 
בוחנים את כל שיחות הטלפון שבוצעו מאז 2012. כל איש צבא שקיבל יותר משתי שיחות 

מטלפון ציבורי ייחקר וייבדק. 

ארדואן מאיים לפתוח בפעולה נוספת נגד המיליציה הכורדית בצפון סוריה, ויש בכך סיכון 
שהכוחות התורכיים יתנגשו במישרין עם הכוחות המיוחדים של ארה"ב המצויים באיזור. 
YPG הכורדי, הזרוע הסורית של ה-PKK, מיליציה תורכית-כוו -הפנטגון מכשיר לוחמים מה

רדית הלוחמת במסגרת ההתקוממות במזרח תורכיה, ואשר נרשמה ככנופיית טרוריסטים 
על ידי ארה"ב והאיחוד האירופי. 

היא  התורכי;  לגבול  בסמוך   YPG-ה שבשליטת  בשטח  תצפית  עמדות  הקימה  ארה"ב 
הזהירה את המיליציות הסוריות המורדות הקשורות לתורכיה לבל יהיו מעורבות במתקפות 
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שמנהלת סוריה. חזית השיחרור הלאומית, שתורכיה תומכת בה, הודיעה בכל זאת כי היא 
נכונה לשלוח 15,000 לוחמים שישתתפו במבצע המתקיים ממזרח לנחל הפרת. הנשיא 
ארדואן אמר כי התקיפה עשויה להתרחש "בכל רגע" אך נראה שהוא דוחה אותה, בעוד 

אשר ארה"ב מנסה להרגיע את הצדדים באזור. 

היושבת  הגולה  האופוזיציה  שהיא  הסורית,  הקואליציה  נשיא  מוסטפה,  רחמן  עבדול 
באיסטנבול, הדגיש את "החשיבות של תיאום בין ארה"ב ותורכיה בסוריה." במהלך שיחות 

עם פקידי ממשל אמריקאים, כך נמסר בהודעה לעיתונות.  
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קוריאה הצפונית מסתירה טילים גרעיניים ומוכרת נשק – לטענת דו"ח של האו"ם
CNN ,מאת: ריצ'ארד רות

התקפות  מפני  להסתירם  כדי  ובאליסטיים  גרעיניים  נשק  כלי  מצניעה  הצפונית  קוריאה 
פוטנציאליות מצידה של ארה"ב – כך טוען דיפלומט החבר במועצת הביטחון של האו"ם, 

ולדבריו ציטט מדיווח סודי של האו"ם.

תוכנית הגרעין והטילים של קוריאה הצפונית לא נפגעה ולא ניכר שום שינוי בהתנהלותה 
של קוריאה הצפונית, כך על פי הדו"ח הדו שנתי, ובינתיים אישר הנשיא דונלד טראמפ את 
מפגש הפסגה השני שלו עם מנהיגה של קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, שעתיד להתקיים 

בקרוב בווייטנאם. 

בשבוע שעבר שיבח טראמפ את קוריאה הצפונית על "התקדמות אדירה" במו"מ, אבל 
המקור אמר ל-CNN כי הדו"ח מצביע על כך שפיונגיאנג משתדלת לשמור על מוכנותה 

המבצעית של תוכנית הגרעין והטילים הבאליסטיים.

קוריאה  של  הדמוקרטית  שהרפובליקה  לכך  "ראיות  העלה  הדו"ח  כי  אמר  הדיפלומט 
הצפונית פועלת בהתמדה לפזר את אתרי ההרכבה, האחסון והניסוי" של הנשק הגרעיני.

צוות המומחים שהכין את הדו"ח הוקם לאחר שהועברו החלטות מרובות בעניין במועצת 
ושיגורי  הגרעיניים  מהניסויים  לחדול  פיונגיאנג  על  ללחוץ  שנועדו  האו"ם,  של  הביטחון 

הטילים. הדו"ח הוגש לוועדת הענישה של מועצת הביטחון באו"ם המונה 15 חברים.

עיצומים כושלים נגד קוריאה הצפונית

פיתוח  את  עוצרים  ואינם  הצפונית  קוריאה  את  מרתיעים  אינם  הבינלאומיים  העיצומים 
.CNN-הגרעין, נקבע בתמצית הדו"ח שהועבר ל

של  החלטותיה  את  להמרות  "ממשיכה  העיצומים  את  להסיר  שקראה  הצפונית  קוריאה 
ומועצת הביטחון באמצעות גידול עצום בהעברה בלתי-חוקית של תוצרי נפט ופחם מספי

נה-לספינה," לדברי הדו"ח. דיווחים קודמים כבר ציינו את אחריותה של קוריאה הצפונית 
להפרות אלה. 

"בנקים וחברות ביטוח הפועלים ברחבי העולם ממשיכים לאפשר, מבלי דעת, תשלומים 
חוקיים שערכם  נפט בלתי  חוקיות של תוצרי  ולהעברות בלתי  לכלי שיט  כיסוי  ומספקים 

מיליארדי דולר," נאמר בתמצית.  
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הדיפלומט ציטט בנקים אמריקאים וסינגפורים המעורבים בהקלתם של בתשלומי הדלק 
של קוריאה הצפונית, כמו גם "גורם ביטוח בריטי שמספק הגנה וכיסוי שיפויי לאחד מכלי 

השיט המעורבים."

הדיפלומט אמר גם שהדו"ח מצא משלוח נפט אחד שערכו יותר מ-5.7 מיליון דולר.

בתמצית הדו"ח מואשמת קוריאה הצפונית גם בהפרת אמברגו ואספקת כלי נשק קלים 
וציוד צבאי אחר ללוב, לסודאן ולמורדים הח'וטים בתימן באמצעות מתווכים זרים. 

מפגש הפסגה האחרון של טראמפ וקים

טראמפ ומנהיגה של קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, נפגשו אשתקד בסינגפור, שם נאות 
קים "לפעול למען הרחקה מוחלטת של הגרעין מחצי האי הקוריאני".

לאחר מכן הכריז טראמפ כי המפגש ביטל כל איום גרעיני מצידה של קוריאה הצפונית, 
אף כי במהלכו לא סופקה שום הוכחה שניתנת לאימות על כך שהמשטר יחדל מתוכנית 

.CNN הגרעין שלו, כפי שכבר דווח על ידי

הצפונית  קוריאה  כי  הפנטגון,  ידי  על  לאור  היוצא  ריוויו",  דיפנס  "מיסייל  קבע  בינואר 
ממשיכה להוות "איום יוצא דופן" לארה"ב.

* הפגישה בין טראמפ וקים ג'ונג און התקיימה והסתיימה בחתף בכישלון.


