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בביירות  המוצב  בריטי,  דיפלומט  של  פניו  על  הופיע  מבוכה  של  חיוך 

כשאמר כי תפקידו הבא יכול בהחלט להיות בדמשק. "זה ייקח עוד שנה 

ציין  שם,"  שלנו  השגרירות  את  שוב  נפתח  ספק  שום  ובלי  שנתיים,  או 

כבהערת אגב.

ההערה, שנאמרה בשיחה עם "סנדיי טלגרף", המחישה עד כמה השתנו 

זמן  במשך  סברה  שבריטניה  אף  סוריה.  כלפי  הפוליטיים  הרוח  הלכי 

רב כי הנשיא בשאר אל-אסד חייב לעזוב את השלטון, הודה שר החוץ 

איחוד  כאן".  ונשאר  "כאן  אסד  עכשיו  כי  ינואר,  בתחילת  האנט  ג'רמי 

המחודשת  פתיחתן  על  שהודיעו  הראשונות  היו  ובחריין,  האמירויות 

ומוגפות; זה היה הצעד  של שגרירויותיהן, שבמשך זמן רב היו סגורות 

ביותר  הרצחניים  המשטרים  אחד  של  הריהביליטציה  בכיוון  הראשון 

בהיסטוריה המודרנית. 

מקורות דיפלומטיים מעריכים עכשיו כי סעודיה, המדינה החזקה ביותר 

באזור שהתנגדה למשטרו של אסד, עשויה להיות זו שתיכנס לדמשק 

השסועה והחרבה בתחילת 2019. כך, תציין את תחילתו של עידן חדש 

בכך  יסתיימו  אלה  ששינויים  בהחלט  וייתכן  אסד,  כלפי  לגיטימיות  של 

שמדינות מערביות כמו בריטניה, יפתחו שוב את נציגויותיהן בסוריה.

אחרי שאסד פתח בפעולה ברוטאלית, בהתנפלות על מפגינים שקטים 

ספגה  בינלאומית,  כ"מוקצה"  סוריה  הוצגה  ב-2011,  שלום  ושוחרי 

עיצומים קשים ובמהלך השנים האחרונות הייתה הנושא התכוף ביותר 

שעלה בדיוני מועצת הביטחון של האו"ם – עניינה נידון לעיתים קרובות 

יותר מאשר ענייניהן של כל המדינות האחרות גם יחד. 

מלחמת האזרחים שנמשכה שמונה שנים קרבה לסיום בעזרת תמיכתם 

כוחות  של הרוסים במשטר, בעוד שדונלד טראמפ מנסה להוציא את 

ארה"ב מהמדינה, וכך ניתן אור ירוק לסדר חדש במזרח התיכון. 

"קשריה של סוריה עם מדינות ערביות עברו שלב מהיר של דיפלומטיית 

דילוגים, שהגיעה לשיאה בפתיחתן המחודשת של השגרירויות ובשינוי 

אנאליסט  מאקי,  דאני  טיימס"  ל"סנדיי  אמר  דמשק,"  כלפי  הנימה 

בריטי-סורי שיש לו קשרים בממשלה. "הכל היה מתוכנן, החל בביקורו 

וכלה  דצמבר,  באמצע  בסוריה  סודן(  )נשיא  אל-באשיר  עומאר  של 

לא  שסעודיה  פי  על  "אף  אמר.  השגרירויות,"  של  החפוזה  בפתיחה 

פתחה מחדש את שגרירותה בינתיים, מקורות בדמשק אומרים לי כי זה 

יקרה באיזושהי נקודה באמצע 2019."

המקורות אישרו ל"סנדיי טלגרף" כי המנהיגים מנהלים בה-בעת דיונים 

יש לאפשר לנציגים סוריים להשתתף בפסגה הכלכלית  בשאלה האם 

פסגת  לקראת  חזרה  כעין  להיות  שעשויה  בינואר,  בביירות,  הערבית 

הליגה הערבית בטוניס, בחודש מארס. 

מדינות אירופה, עשויות ללכת בעקבות המדינות הערביות ולשקם את 
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"האשמות  זמן.  נדרש  כך  לשם  אך  מאקי,  מר  ציין  סוריה,  עם  קשריהן 

איראן  של  ונוכחותן  ממשלתית  רפורמה  היעדר  מלחמה,  פשעי  לגבי 

ורוסיה, הם אבני נגף שלא ניתן לבטלן במהרה."

הייתה  האחרון  בזמן  שנשמעה  הרטוריקה  כי  ציין,  הבריטי  הדיפלומט 

סימן לכך שעמדתה של בריטניה, שטענה בעקביות כי לאסד אין שום 

זכות לגיטימית לשלוט לאחר ששילח בבני ארצו התקפה כימית קטלנית, 

הוחלפה ב"ריאליזם פרגמטי".

"אני מעריך כי פתיחתה של שגרירות – אם וכאשר זה יקרה – לא תתקבל 

ידי הציבור," אמר הדיפלומט. "אנשים הופצצו בתצלומים  בקלות על 

של מעשי אימים במשך שנים רבות, ובאיזושהי נקודה נצטרך לומר להם 

כי המפלצת האחראית לכך ניצחה."

אך יש בעלי ביקורת החוששים שמא נירמול הקשרים, יאפשר למנהיגים 

המלחמה  לפשעי  מאחריות  לחמוק  הסורי,  במשטר  ביותר  הבכירים 

המיוחסים להם, בהם התקפות גז סארין, שקטלו מאות בני אדם ועינויים 

שהיו מנת חלקם של מתנגדי המשטר.

להורג  אותם  והוציאה  אלפים  עשרות  הממשלה  כלאה   ,2011 מאז 

גורלם  הבינלאומי.  אמנסטי  ארגון  לדברי  כך  תעשייתיים",  ב"מספרים 

הן  כאשר  שעברה,  השנה  בשלהי  רק  למשפחותיהם  נודע  עצירים  של 

החלו לקבל תעודות פטירה. 

העימות בן שמונה השנים, עלה בחייהם של 600,000 בני אדם. מרבית 

האחראים  הם  בממשלה  התומכים  הכוחות  כי  מסכימים  המשקיפים 

לחלק הארי בקטל.

בינתיים, נראה כי חלק גדול מבין שישה מיליון הפליטים – רבים מהם 

צעירים שנמלטו מפני הגיוס לצבא – אינם מתכוונים לחזור לסוריה, כל 

עוד אסד בשלטון. 

זמן שיסתיים  2014, לפרק  זכה בנשיאות סוריה בשנת  בן ה-53,  אסד 

ולהסכים  חדשה  חוקה  להכין  בסוריה  דחק  האו"ם   .2021 בשנת 

לבחירות, תחת פיקוחו של האו"ם, אך נאלץ להודות באחרונה כי קרוב 

לוודאי שזה לא יקרה. כשנשאל שליחה של רוסיה למזה"ת לפני כחודש 

אם לדעתו אסד ישיג את מספר הקולות הנדרש, הוא השיב "ברור שאני 

חושב שהוא ישיג אותם."

הנפט  עתירות  מהמדינות  וכמה  התיכון  הים  האחד  שמצידה  סוריה, 

בצידה האחר, היא אחד המרכזים הגיאופוליטיים והכלכליים החשובים 

החוץ  כשר  שכיהן  קיסינג'ר  הנרי  הבינלאומית.  במשוואה  ביותר 

האמריקאי, אמר פעם כי "במזרח התיכון אי אפשר לעשות מלחמה בלי 

מצרים, ואי אפשר לעשות שלום בלי סוריה."

ארה"ב  של  לסילוקה  האמצעי  להיות  יכולה  סוריה  רוסיה,  של  בעיניה 

מעמדה  את  ומעצימה  באזור  ונותנת  הנושאת  העיקרית,  כמעצמה 

הגלובאלי. איראן רואה בה שותפה בעימות השיעי-סוני הגובר.

ההשפעה  הגבלת  לגבי  ברורים  פחות  הרבה  יעדים  היו  לארה"ב 

האיראנית במדינה וחיסולה של דאע"ש. אבל הממשל של טראמפ ויתר 

עליהם, והכריז לפני כחודשיים כי ארה"ב תפנה את 2,000 חייליה.

ההכרזה על הקיצוץ בכוח הצבאי גרמה לבעלי בריתה הכורדים-סורים 

אל  לפנות  טורקית,  לתקיפה  וחשופים  מפוחדים  שהיו  ארה"ב,  של 

המשטר השולט בבקשת סיוע. קרוב לוודאי שבתוך זמן קצר יאלצו אותם 

להחזיר חלק גדול מהשטח שלהם בצפון מזרח המדינה לידי אסד, ובכך 

יקרבו אותו עוד להשתלטות על סוריה כולה.

יש מי שרואים בנצחונו של אסד ניצחון פירוס. חלקים גדולים מהמדינה 

חאלב.  התעשייה,  מרכז  זה  ובכלל  בלחימה,  לגמרי  ושוטחו  נהרסו 

האתגר הגדול ביותר הצפוי למשטר אסד יהיה שיקומו של אותו מרכז 

והחזרתו לקדמותו. 

קאמל עלאם, עמית-אורח במכון המחקרRUSI בלונדון, שנוהג לערוך 

ביקורים קבועים בדמשק, סבור שסוריה תוכל להתנהל בכוחות עצמה 

מבלי להיזקק ל-400 מיליארד דולר, שמומחי המערב סבורים שתצטרך 

יוכלו לכסות את היתרה  לא  וסין  רוסיה  איראן,  גם  על מנת להשתקם. 

בעצמן.

האיחוד האירופי קבע שלא יוציא אף לא יורו אחד על שיקום אלא אם 

כן תיתן הממשלה בטוחות שיתקיימו בחירות דמוקרטיות. בלעדי אותן 

בטוחות, הם "ישחקו" לידיו של אסד. אבל מנהיגים אירופים הנתונים 

ללחץ פוליטי כדי שיצמצמו את מספרי המהגרים בארצותיהם, עלולים 

עלאם.  סבור  רוסיה,  באמצעות  לפעול  דבר  של  בסופו  להשתכנע 

חברות   – השיקום  על  הרוסים  עם  יחד  לעבוד  יכול  האירופי  "האיחוד 

יווניות ואיטלקיות כבר נמצאות בסוריה, ויש גרמנים שתומכים גם כן," 

ציין. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/01/05/roads-lead-damascus-

world-welcoming-bashar-al-assad-cold/
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תעשיית הנשק המצרית – האם היא מצליחה?
chirinem@sdarabia.com – מאת: שירין מוחאנטאף, ביירות

ארבע שנים לאחר שנשיא מצרים עבדל-פאתח אל-סיסי נטל לידיו את 

ניהול ענייניה של ארצו, צצו תריסרי חברות בבעלות הצבא; הצבא עצמו 

להחזיר  מצרים  של  למאמציה  בבואה  כעין  מהירה,  התעצמות  עבר 

לעצמה את יוקרתה.

חשוב  כמה  ביולי  אל-סיסי  הדגיש  הזאת,  ההתקדמות  את  לחזק  כדי 

להמשיך בפיתוח החברות והמפעלים הקשורים למשרד הייצור הצבאי, 

לצד הגדלתה של התעשייה הלאומית, ייצוא התוצרת העודפת ופיתוחם 

של מוצרים צבאיים, שנועדו לענות על צורכיהם של כוחות הצבא. עוד 

המיניסטריון  בין  הפעולה  שיתוף  את  לקדם  הצורך  את  הנשיא  הדגיש 

ולחזק את  כדי לרכוש טכנולוגיה מודרנית  לבין החברות הגלובאליות, 

החדשנות המקומית. 

את  להרחיב  מצרים  תוכל  יפה,  יעלו  הנשיא  של  שתוכניותיו  בהנחה 

ותוכל  המקומיים,  לצרכיה  מעבר  שלה  הבטחוני-תעשייתי  הבסיס 

להתחרות ברמה הגלובאלית. שיתוף הפעולה הצבאי-טכני שבין מצרים 

חסרת  לרמה  "הגיע   – וארה"ב  סין  רוסיה,  בעיקר   – אחרות  ומדינות 

חוקר  אל-קנאני,  מוחמד  אמר  האחרונות,"  השנתיים  במהלך  תקדים 

בפורום הערבי לניתוחי המדיניות האיראנית. 

שר  בין  תכופים  ומפגשים  ביקורים  למספר  עדים  היינו  זו  "בתקופה 

הייצור הבטחוני, מוחמד אל-אסאר ומספר שרי הגנה, שגרירים וראשיהן 

אמיצים  קשרים  אותם  אמר.  בינלאומיות,"  ]נשק[  הגנה  חברות  של 

נועדו לשיתוף פעולה גלובאלי, הסביר אחמד קאמל אל בהיירי, מומחה 

פוליטיים  למחקרים  אל-אהראם  במרכז  אזוריות  בטחוניות  לסוגיות 

בתחום  הרוסים  עם  הניסיון  בהעברת  משתקף  "הדבר  ואסטרטגיים. 

ובתחום  הימי  הייצור  בתחום  גרמניה  עם  האווירית,  ההגנה  מערכות 

והטכנולוגיה  מאוישים  לא  אוויריים  טיס  כלי  באמצעות  סין  ועם  הנשק, 

הקשורה לכך," אמר.

ייצור  פוטנציאל  של  במונחים 

כי מצרים  ציין אל בהיירי  מקומי, 

אסטרטגיה  עכשיו  מעבדת 

היכולות  את  להגדיל  שנועדה 

עם  פעולה  שיתוף  "באמצעות 

להעברתן  בינלאומיות,  חברות 

קשות  טכנולוגיות  של  ולמיקומן 

רכות  טכנולוגיות  ורכיבים,  ייצור 

ידע ומידע בתוך הנשק של כוחות 

שעוסק  זה  במיוחד   – הצבא 

בתחום טילי ההגנה האווירית."

לאזרחי  חיוני  כתחום  נחשב  ובינוני,  קל  נשק  כלי  של  ייצורם  "בנוסף, 

רואה  בהיירי  אל  נשק,  לייצוא  הנוגע  בכל  אבל  ציין.  כיום,"  מצרים 

פוטנציאל בעתיד הלא רחוק, במיוחד משום שמצרים כבר החלה לייצא 

כמה סוגי נשק למדינות אפריקאיות וערביות, כמו עיראק, לדוגמה."

אך מצרים מעוניינת לחבור לא רק למדינות גדולות, אל-קנאני ציין כי 

מצרים  ממשלת  עם  שיחות  ניהלה  אפריקה,  מדרום  פרמאונט  קבוצת 

במשך חודשים אחדים, מתוך רצון להרחיב את "יכולת הייצור הצבאי 

של מצרים וחיזוק מעמדה כיצואנית נשק למדינות אפריקאיות אחדות." 

שתייצר  מודרנית  ביטחון  תשלובת  של  כינונה  את  לכלול  יכול  הדבר 

סוגים שונים של ציוד צבאי, ובכלל זה שריוניות. 

מכיוון  במיוחד  בתחום,  ניכרת  נוכחות  יש  ולרוסיה  שלסין  אלא 

לדברי  לוושינגטון.  קהיר  בין  הפרידה  האחרונות  בשנים  שהפוליטיקה 

בכיר בתעשיית הנשק המצרית, שביקש לשמור על אלמוניותו, התעשייה 

האמריקאית מאבדת את שליטתה במכירות הנשק למצרים. "וושינגטון 

ולקוחה גדולה בשוק  מבינה שמצרים היא שותפה אסטרטגית חשובה 

בבירור  חוששים  שהאמריקאים  להניח  אפשר  לכן  האמריקאי.  הנשק 

מהאפשרות שמא הצד המצרי ייפול לזרועות הרוסים או הסינים." אמר. 

"עלה בידה של מוסקבה לגבש את מעמדה ככוח מרכזי בסוריה, והיא 

למנוע  פועלת  ארה"ב  לפיכך  לצידה;  תורכיה  את  להעביר  הצליחה 

תורכיה  של  פעולתה  את  לשחזר  או  למוסקבה,  להתקרב  מקהיר 

שנחלצה מההשפעה האמריקאית."

אבל, אל-קנאני משוכנע כי היחסים התעשייתיים שבין ארה"ב ומצרים 

בתערוכת  ישתתפו  נשק  המייצרות  חברות   36 "למעשה,  "בריאים". 

ניכר  'אדקס' ]תערוכת הביטחון שמצרים מקיימת[ בחודש הבא. אילו 

היינו עדים להשתתפות  לא  ביניהן[  היחסים  ]על  רישום שלילי  איזשהו 

אמריקאית עצומה שכזאת." אמר. 
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האם נאט"ו מסוגלת להביס את רוסיה? – הברית הצפון אטלנטית עלולה לספוג תבוסה במלחמה וטראמפ לא עוזר
מאת: טום אוקונור

דונלד טראמפ, דורש מבעלות בריתה של נאט"ו להעלות את  הנשיא 

המערב,  מדינות  של  הצבאית  הברית  בהוצאות  הכספית  השתתפותן 

שהמומחים הביעו ספקות לגבי יכולתה להגיב על תקיפה רוסית. לאחר 

מפגש הפסגה של מנהיגי החברות בנאט"ו, שהתנהל כקרקס, נראה כי 

המצב חמור עוד יותר מכפי שסברו תחילה.

וקרנות  ארה"ב  ממשלת  ידי  על  הממומן  המחקר  מכון  ראנד,  חברת 

לאורך  המתוחה  הצבאית  ההתנהלות  אחר  בקפידה  עקב  פרטיות, 

הבלטיות,  המדינות  ובשלוש  בפולין  במזרח,  נאט"ו  של  גבולותיה 

ארבעה  הברית  להן  הוסיפה   2016 שבשנת  וליטא,  לאטביה  אסטוניה, 

צוותי קרב. באותה שנה נודע לחוקר הביטחון הבכיר דייוויד שלאפאק 

ולעמיתו מייקל ג'ונסון דרך סימולציות מרובות של משחקי מלחמה, כי 

סביר להניח שהכוחות הרוסיים יוכלו להשתלט על בירותיהן של המדינות 

הבלטיות בתוך שעות ספורות, ועל פי אחד התרחישים ייתכן שהפעולה 

תימשך יום אחד בלבד. 

כאשר נשאל שלאפאק באחרונה, במה השתנתה ההערכה הזאת מאז, 

ציין החוקר "איתותים" חשובים מצידה של נאט"ו, כמו למשל הרחבת 

האימונים והתרגילים, המשפרת את שיתוף הפעולה בין חברות הברית. 

כי  וצוין  אופטימיים,  פחות  היו  ממצאיו  מבצעית"  ראות  "מנקודת  אך 

ארבעת צוותי הקרב לא יהוו משום התנגדות של ממש להתקפה רוסית 

כוללת. לדברי שלאפאק ל"ניוזוויק", "לא נראה לנו שהם יחוללו הבדל 

גדול. הם יהיו מוגבלים מאוד מבחינת יכולות הלחימה שלהם במקרה 

של קרב."

 ,1949 נאט"ו הוקמה על ידי ארה"ב ובעלות בריתה המערביות בשנת 

בדיוק בעת שהיריבות המתפתחת בינה לבין בריה"מ נעשתה למלחמה 

קרה שארכה עשרות שנים. בריה"מ הגיבה בהקמתה של ברית וורשה, 

שסרו  הסוציאליסטיות  הלוויין  מדינות  בין  קולקטיבית  הגנה  ברית 

ישירה,  מלוחמה  להימנע  הצליחו  הגלובאליים  הפלגים  שני  למרותה.  

השלישי  העולם  של  האלטרנטיביים  בעימותים  התמודדו  זאת  ותחת 

עד להתמוטטותה של ברית המועצות בתחילת שנות ה-90 של המאה 

ה-20, שאפשרה גישה מערבית רגועה יותר לרוסיה ולצידה קיצוץ מפליג 

בהיערכות נאט"ו למלחמה.

ולדימיר פוטין, לשקם את עוצמתה הצבאית  רוסיה,  כאשר החל נשיא 

האשימה  נאט"ו  והתחדשה.  המתיחות  חזרה  ה-21,  במאה  ארצו  של 

את פוטין בכך שהוא מערער את היציבות באזור, ואילו מוסקבה הגיבה 

בטענה כי הקואליציה המערבית מאיימת על בטחונה הלאומי של רוסיה. 

נתון  שהיה  קרים,  האי  חצי  את  לשטחה  רוסיה  סיפחה   ,2014 בשנת 

פוליטית,  התקוממות  בה  שהתחוללה  בעת  אוקראינה,  של  לשליטתה 

ואשר לדברי מוסקבה איימה על ביטחונם של מרבית הרוסים האתניים 

שחיו שם. נאט"ו הגיבה אז בחיזוק האגף המזרחי שלה בעזרת יצירתם 

בוורשה,  ב-2016  שהתקיים  הפסגה  במפגש  הקרב  צוותי  ארבעת  של 

העיר שבה כוננה בריה"מ את ברית ההגנה שלה, כשישים שנים קודם 

לכן. 

מסמכים  גם  ולצידו  מ-2016  שלאפאק  של  הדו"ח  הראה  שמאז,  אלא 

מאז  שחלפו  בשנים  נאט"ו  של  הפיקוד  מבנה  הידרדר  כיצד  אחרים, 

על  יתרון  יש  עדיין  שלרוסיה  שייתכן  כזאת  במידה  הקרה,  המלחמה 

המערב. במאי, הוציאה ראנד דו"ח נוסף שהצביע על "הנחיתות הנוראה 

בכוח אדם ובציוד שבה יימצא כוח נאט"ו שיגן על המדינות הבלטיות, 

בימים ובשבועות הראשונים של הקרב הקונבנציונאלי."

על פי הדיווח של מאי, כוחות נאט"ו המשולבים, מורכבים מכוח אדם 

בן 31,813 ו-129 טנקים. אלה יתייצבו למול כוח רוסי בן 78,000 חיילים 

ו-757 טנקים. מספר כלי הטיס של נאט"ו עולה פי ארבעה וחצי על זה 

של רוסיה; לנאט"ו יש רק מטוסי קרב בני הדור החמישי, אבל "לרוסים 

הגנה  בין  לשילוב  שנוגע  במה  העכשוויים,  נאט"ו  כוחות  על  יתרון  יש 

אווירית, ארטילריה ארוכת-טווח ולוחמה אלקטרונית," נאמר בדו"ח.
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"לנוכח עמדתה העכשווית של נאט"ו ויכולתה, בכלל זה גדודי הנוכחות 

משוריינת  חטיבה  של  מתחלף  קרב  וצוות  המוגברת  הקדומנית 

בימים  זמן-מרחק  של  ניכר  מיתרון  נהנית  עדיין  רוסיה  אמריקאית, 

נגד  הקונבנציונאלית  הקרקעית  המערכה  של  הראשונים  ובשבועות 

המדינות הבלטיות," נכתב בדו"ח של 2018. 

באזור  ממילא,  מאוד  המיומנים  כוחותיה  את  רוסיה  שיפרה  בינתיים, 

הצבאי המערבי הגובל במדינות הבלטיות. במובלעת הבלטית החמושה 

תכליתיים  דו  טילים  העבירו  במיוחד,  בקלינינגרד,  היטב  והערוכה 

ובוצעו תרגילי אש. שלאפאק אמר לשבועון "ניוזוויק", כי מנהיגי רוסיה 

תוכניות  להם  ויש  נאט"ו,  שעשתה  מה  את  לבטל  בהחלט  "התאמצו 

נוספות להעצים את מעמדם באזור."

רק ארה"ב לבדה, עודנה כוח חזק הרבה יותר מאשר רוסיה, אבל בעלי 

בריתה האירופיים פזורים במספרים מצומצמים. הזזת תגבורות לשדה 

שלוש  בין  הבירוקרטיות  המריבות  בשל  רבות  בעיות  תעורר  הקרב, 

וכן אי ההתאמה בין פסי הרכבות, לצד  היבשות, התשתית המזדקנת, 

למזרח  עד  רק  שהגיעו  נאט"ו,  מדינות  בין  אחרות,  שילוחיות  בעיות 

לבצע  בנאט"ו  דחקו  הללו  המגבלות  הקרה.  המלחמה  בימי  גרמניה 

שינויים אירגוניים, אך רפורמות כאלה אינן זולות, והיחיד בנשיאי ארה"ב 

שכינה אי פעם את הברית כארגון שאבד עליו כלח, הרחיק עוד יותר לפי 

ואיים להפסיק את התמיכה אם החברות האחרות בנאט"ו לא  הדיווח 

יעלו את הוצאותיהן הצבאיות.

לפחות  אחוזים  בכ-40  עלו  אמנם  נאט"ו  על  ארה"ב  שהוצאות  ובעוד 

מצדו  חריפה  ביקורת  עצמה  הברית  ספגה  טראמפ,  של  ממשלו  בימי 

יותר כלפי פוטין  של המנהיג הרפובליקני. טראמפ, שנקט עמדה רכה 

מאשר רבות מבעלות בריתה של ארה"ב באירופה, דרש מהן שיגדילו 

קובעים  נאט"ו  של  הנהלים  בה.  שולטת  שארה"ב  בברית  תמיכתן  את 

מהתל"ג  אחוזים   2 הפחות  לכל  להוציא  חייבות  החברות  שהמדינות 

הזאת  בדרישה  עומדות  אינן  החברות,  מרבית  אך  ביטחון,  על  שלהן 

וטראמפ רוצה להעלות את הרף ל-4 אחוזים.

האחרים  למנהיגיה  טראמפ  בין  ביותר  פומבי  לקרע  גרם  הזה  הוויכוח 

גרמניה  צרפת,  קנדה,  כמו  חשובים  ברית  בעלי  ובכללם  הברית,  של 

הגדיר  טראמפ  בבריסל.  נאט"ו  של  הפסגה  מפגש  במהלך  ובריטניה, 

שורה  שהפיק  בכך  במיוחד  הצטיין  המפגש  אבל  כהצלחה,  ביקורו  את 

אינם  שלאפאק  לדברי  ואשר   – מביכים  ומפגשים  סותרים  דיווחים  של 

קולקטיבית  הגנה  כברית  לפעול  ליכולתה  או  לנאט"ו  טובות  מנבאים 

מגובשת. 

"אני  שלאפאק.  אמר  התקדמות,"  איזושהי  שהושגה  חושב  לא  "אני 

חושב, כי מה שאתם רואים הוא איזשהו היבט של תוכנית הריאליטי של 

הסצנה הפוליטית, נראה לי שזה משהו שהאמריקאים התרגלו לצפות 

לו – מייצרים משבר כשבעצם אין שום דבר, ואז מגלים איזשהו פתרון 

וטוענים לניצחון, אבל האירופאים חשים קצת רתיעה." 

אחד  שנחל  בהרגשה  יצא  טראמפ  שהנשיא  חושב  "אני  הוסיף  עוד 

כאן  השאיר  הוא  דבר,  של  בסופו  אבל  ציבור,  ביחסי  שלו  מהניצחונות 

אנשים שמרגישים כי רימו אותם, ואינם יודעים בבירור מהי עמדתה של 

ארה"ב."

טראמפ על אפגניסטן: הסובייטים צדקו כשפלשו למדינה

בישיבת  הסובייטית-אפגאנית  ההיסטוריה  לנבכי  נכנס  ארה"ב  נשיא 

הקבינט הראשונה בשנה זו.

הנשיא דונלד טראמפ, העביר שיעור היסטוריה מבולבל ודיבר בשבחי 

הפלישה הסובייטית לאפגניסטן והכיבוש, שנמשך עשר שנים. 

"הסיבה לכך שרוסיה נמצאה באפגניסטן הייתה משום שהטרוריסטים 

נכנסו לרוסיה. הייתה להם הזכות להימצא שם," אמר טראמפ בישיבת 

כי לא היה מודע כלל לכך שארה"ב  ונדמה  הקבינט הראשונה השנה, 

הייתה הגורם הבינלאומי העיקרי שתמך בצד השני לעימות – זה שנאבק 

ברוסים.

אפגניסטן,  של  המוג'אהדין  את  וחימשו  מימנו  בריתה  ובעלות  ארה"ב 

ארגון שכלל בתוכו אנשי מיליציות אנטי-קומוניסטיות ולוחמים מארצות 

חוץ.

המומחים ציינו כי בניגוד לטענתו של טראמפ, מעולם לא היו דיווחים 

כלשהם לגבי התקפות טרור על רוסיה בשנות ה-80. אפילו "התועמלן 

הסובייטי החסר בושה שבכולם", לא טען מעולם שהטרוריסטים האפגנים 

תקפו את רוסיה, ציין המומחה לאפגניסטן, בארנט רובין שרואיין על ידי 

"וושינגטון פוסט".

במהלך נאומו המשונה, קשר טראמפ בין קריסתה של בריה"מ בשנת 

1991 ופעילותה של מוסקבה באפגניסטן. לדבריו, רוסיה הייתה בעבר 

ברית המועצות, "אפגניסטן עשתה אותה לרוסיה. מפני שהם פשטו את 

הרגל בגלל הלחימה באפגניסטן."

 ,1979 בשנת  לאפגניסטן  בריה"מ  של  פלישתה  בין  בלבל  שהוא  ייתכן 

מלחמת  לבין  אזרחים,  מיליון  ו-2   500,000 בין  של  מותם  את  שגרמה 

ונפשעת"  צ'צ'ניה השנייה, ב-1999, שקדמה לה פעילות "טרוריסטית 

כפי שמוסקבה כינתה זאת, על ידי בדלנים צ'צ'ניים ברוסיה.
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עוזרים בכירים וחברי קבינט שחזרו לעבודתם חרף השבתתם של משרדי 

של  בגורמיו  התעמק  ארה"ב,  שנשיא  בעת  בשקט  הקשיבו  הממשלה, 

אחד העימותים הארוכים ביותר, והעקובים מדם ביותר שידע העולם. 

כשר  מתפקידו  שהתפטר  מאתיס,  ג'ים  הגנראל  את  עקץ  טראמפ 

ההגנה, ואמר כי לא היה מרוצה מעבודתו של מאתיס באפגניסטן. "זאת 

אומרת, אני מאחל לו כל טוב," אמר טראמפ, "אבל כידוע לכם, הנשיא 

אובמה פיטר אותו, ובעצם, גם אני עשיתי זאת. אני רוצה תוצאות." 

שבו  כשבוע  לאחר  טראמפ  של  הראשונה  הפומבית  הופעתו  הייתה  זו 

התבצר בבית הלבן, ושהה בו גם בחג המולד וגם בראש השנה האזרחית, 

בעת שמשפחתו חגגה במועדון הפרטי שלו, מאר-א-לאגו בפאלם ביץ', 

פלורידה. 

שבעה  שישה,  במשך  לבדי,  לגמרי  הלבן  בבית  הייתי  יודעים,  "אתם 

בין  דילג  כיצד  תיאר  הוא  טראמפ.  סיפר  מאוד,"  בודד  הרגשתי  ימים. 

ערוצי הטלוויזיה וצפה בתחנה אחרת, PBS – ולא בזו שהוא נוהג לצפות 

בשידוריה, כדי להעביר את הזמן. 

ולשאת  לבוא  ירצו  שאנשים  למקרה  כאן  להיות  צריך  שאני  "הרגשתי 

ולתת לגבי הביטחון בגבול," הסביר טראמפ. "הייתי לגמרי לבד בבית 

הלבן – זה בניין גדול, עצום – חוץ מאשר הבחורים שנמצאים על הדשא 

עם המקלעים." וכיוון לאנשי השירות החשאי והסגל הצבאי, ששומרים 

על הבית הלבן בכל ימות השנה. 

במשחקים.  משחקים  לא  והם  מצוינים.  אנשים  הם  אליהם...  "נופפתי 

"קיוויתי  אמר.  מחייכים,"  לא  אפילו  הם  כאילו.  מנופפים  לא  ובכלל 

שמישהו אולי יחזור לכאן כדי לשאת ולתת. אבל לא עשו את זה."

ובינתיים הסתיימה פגרת החג הארוכה, והבדידות שחווה הנשיא הגיעה 

לסיומה – הוא חזר לעבודה. חלק מאנשי הממשל נמצאו במקום, אך 

הממשל  של  הזמנית  ההשבתה  בשל  לעבודה  לחזור  נמנע  מאחרים 

שמשפיעה על מאות אלפי עובדי ממשלה. 

"ההשבתה תימשך," אמר הנשיא, "ככל שיידרש." 

ווסט  ודיבר על ה'ראפר' החביב עליו, "אפילו קנייה  אחר כך התעודד 

יצא היום ואמר המון דברים נהדרים על טראמפ".

"זו תהיה שנה מלהיבה מאוד. אני חושב שזו תהיה שנה טובה מאוד. יש 

אנשים שחושבים כי היא תהיה קשה ומלאה מחלוקות, ונראה שכך יהיה, 

אבל אנחנו הולכים לסדר את הדברים." דברי הנשיא טראמפ.

https://www.thenational.ae/world/the-americas/trump-on-

afghanistan-the-soviets-were-right-to-invade-1.808915

טראמפ מותח ביקורת על מפקדי הצבא, על בעלות ברית ומבכה את "המלחמות האינסופיות"

החלטתו  על  שהגן  בעת  בביטול,  אמר  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 

"חול  אלא  אינה  סוריה  כי  מסוריה  האמריקאים  הכוחות  את  לפנות 

ומוות", ולגלג על מה שכינה "המלחמות האינסופיות" של ארה"ב.

השנה,  שלו  הראשונה  הקבינט  ישיבת  לפני  הדברים  את  אמר  הנשיא 

ומגוונים,  רבים  בעניינים  שעסק  התקשורת  עם  ארוך  מפגש  במהלך 

השניים  בפועל.  החדש  ההגנה  שר  שאנאהן,  פאט  יושב  כשלשמאלו 

הצבא  בכירי  לבין  טראמפ  בין  לכאורה  המתפתח  הקרע  את  גם  גילו 

ובדרום  התיכון  במזרח  האמריקאית  האסטרטגיה  לגבי  האמריקאי, 

אסיה. 

דברי ביקורת על הצבא

וציין כי העבודה איתו היא "תענוג עצום"  טראמפ שיבח את שאנאהן, 

משרד  ובכירי  הצבא  מפקדי  על  שלו  הביקורת  בדברי  פתח  כך  ואחר 

ההגנה, בגין מה שתיאר ככשלים מרובים. 

את  לחסל  באמת  שמסוגל  ארצנו  של  בהיסטוריה  היחיד  האדם  "אני 

ואנחנו  זה,  את  עושים  אנחנו  "לכן  לכתבים,  טראמפ  אמר  דאע"ש," 

אומרים שנחזיר את החיילים הביתה כי זהו מקומם."

שאנאהן נכנס לתפקידו בפנטגון בתחילת ינואר, בעקבות התפטרותו של 

שר ההגנה ג'ים מאתיס. טראמפ התייחס למאתיס כאחד מ"הגנראלים 

לאחר  בדצמבר,  התפטרותו  את  הגיש  מאתיס  ואילו  כהגדרתו  שלי", 
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אנשי  כ-2,000  וכי  הובס,  דאע"ש  כי  פתאומי  באופן  הודיע  שהנשיא 

הצבא האמריקאי שלחמו בארגון הטרור של המדינה האסלאמית יוחזרו 

את  ודחה  טראמפ  חזר  התקשורת  עם  שיחה  שבאותה  אלא  לארה"ב. 

קביעתם של מאתיס ובכירים אחרים, כי נוכחותם של כוחות אמריקאים 

בסוריה חיונית כדי להנחיל לדאע"ש תבוסה שלא יתאושש ממנה. 

ייתכן, באחוזים  כן,  יכנסו למדינה שלנו'.  ואז הם  'אה,  אומרים,  "כולם 

קטנים מאוד," אמר הנשיא. "אבל אתם יודעים לאן הם ילכו? לאיראן, 

ששונאת את דאע"ש יותר מאיתנו. הם הולכים לרוסיה."

טראמפ ביטל גם את ההנחה שנוכחות אמריקאית בסוריה, יכולה לשרת 

מלחמת  של  שנים  שמונה  במרוצת  שנהרסה  במדינה  אחרת  תכלית 

ואיראן.  רוסיה  ידי  על  נתמכת  בה  השולטת  הממשלה  ואשר  אזרחים, 

"סוריה אבדה לפני זמן רב," אמר, "איננו מדברים על הון עתק. אנחנו 

מההבטחה  נסוג  הנשיא  כי  נראה  זאת,  ובכל  ומוות."  חול  על  מדברים 

יחזרו  בסוריה  הנמצאים  האמריקאים  הכוחות  כי  בדצמבר,  שהשמיע 

הגיעה  דאע"ש,  על  היסטוריים  ניצחונות  "לאחר  כי  הכריז  אז  הביתה. 

השעה להחזיר את האנשים הצעירים והנהדרים שלנו הביתה!" 

"מעולם לא אמרתי שזה ייעשה מהר או לאט," ציין טראמפ וביטל את 

דיווחי התקשורת על פיהם הכוחות האמריקאים ייסוגו מסוריה במהלך 

ארבעת החודשים הבאים. "אבל אנחנו יוצאים בעוצמה רבה."

"לא עשו עבודה כל כך טובה"

ובכירים  מאתיס  ההגנה  שר  של  מתפקודם  אי-נחת  גם  הביע  טראמפ 

באפגניסטן  האינסופית  כמלחמה  שתיאר  מה  בשל  בצבא,  אחרים 

והקרבות נגד הטאליבן והמדינה האסלמית בנפת חוראסאן. 

הם  "אבל  הנשיא.  אמר  שרצו,"  הכסף  כל  את  שלנו  לגנראלים  "נתתי 

על  במיוחד  חריפה  ביקורת  מתח  הוא  טובה."  כך  כל  עבודה  עשו  לא 

זמנית  בו  להילחם  בכירים  מפקדים  שני  של  רצונם  היה  שלדבריו  מה 

זה  לחמו  הארגונים  ששני  בעת  בדיוק  ובדאע"ש-חוראסאן,  בטאליבן 

בזה. "זה הדבר הכי מטורף שראיתי מימיי," ציין טראמפ. "למה אנחנו 

צריכים להיות מעורבים בזה? אמרתי שעלינו לתת להם להילחם. שני 

הצדדים הם אויבינו."

אף שהנשיא סירב לגלות פרטים כלשהם, אמר כי הממשל שלו עתיד 

מנהלת  ארה"ב  כי  וציין  באפגניסטן,  לעשות"  שנכון  "משהו  לעשות 

מגעים עם הטאליבן ומדינות אחרות. "הודו שם. רוסיה שם," אמר.

הצבא  לאנשי  מאתיס  קרא  היוצא,  ההגנה  שר  של  הפרידה  באיגרת 

הוא  אויבינו."  נגד  ולהתייצב  "להחזיק מעמד לצד בעלי הברית שלנו, 

מערכת  של  כוחה  עם  אמיץ  בקשר  קשור  כאומה  "כוחנו  כי  עוד  כתב 

הבריתות והשותפויות הייחודית שלנו."

אבל טראמפ מתח ביקורת על בעלות בריתה ושותפותיה של ארה"ב, 

עיראק  סוריה,  כמו  במקומות  בארה"ב  השתמשו  שלדבריו  משום 

ואפגניסטן, כדי להוסיף כספים לקופותיהם. "מה שעשו מדינות אחרות 

ואחר  חיילים  כמה  לנו  שנתנו  הוא  באחרונה,  ארוכה  תקופה  במשך 

לכתבים.  טראמפ  אמר  העולם,"  סוף  זה  היה  כאילו  כך  על  דיברו  כך 

"אנחנו מסבסדים את הצבאות שלהם במיליארדים על מיליארדים של 

מיליארדי דולרים, פי כמה וכמה עלותם של החיילים האלה."

"צריך לכבד את המדינה שלנו," אמר הנשיא. 

https://www.voanews.com/a/trump-criticizes-militar y-

commanders-allies-and-bemoans-endless-wars-/4726807.html
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פסימיות רוסית
פבל ראב, 14 בינואר 2019

וגוברת  2019 ציפיותיה של רוסיה מתונות, ואכזבתה הולכת  עם פרוס 

גביע העולם  לנוכח התאוששותה המקרטעת. ב-2018, מיקדו משחקי 

והבחירות לנשיאות, חרף התוצאה הידועה  את תקוותיה של המדינה, 

אלא  החברתיות.  וההטבות  הגמלאות  להעלאת  ציפיות  עוררו  מראש, 

מהעבודה  הפרישה  גיל  כשהועלה  בתסכול  התחלפו  הללו  שהתקוות 

בחמש שנים תמימות. התחזית העגומה לשנה זו הוחרפה בשל הפיצוץ 

האזרחי,  השנה  ראש  ערב  במגניטוגורסק  הטבעי  הגז  בשדות  שאירע 

שבו קיפחו את חייהם 39 בני אדם. העימות המתמשך באוקראינה חדל 

לעורר כל התגייסות "פטריוטית" ואילו הענקת הממשל העצמי לכנסייה 

האורתודוכסית האוקראינית, לאחר חתימתו של הפטריארך האקומני 

בגדר  היו  האורתודוכסים,  של  המולד  חג  ערב  קונסטנטינופול,  של 

חדשות עצובות לרוסים רבים. 

אך תשומת הלב והדאגה של הציבור ברוסיה מתמקדים עתה בבעיות 

כלכלי  משבר  צופים  למשאל  המשיבים  מכלל  אחוזים   57 פנימיות. 

פוטין  ולדימיר  הנשיא  לדאגתם.  שותפים  אינם  אחוזים   32 ורק  קרוב, 

אינן  שלו  הפקודות  אבל  כלכלית  דרך"  "פריצת  לממש  מתכוון  עדיין 

יכולות לשנות את המציאות – קיפאון וסיאוב. הבנק העולמי שינה את 

תחזית הצמיחה שלו לגבי רוסיה, והוריד אותה לשיעור של 1.5 אחוזים – 

ואפילו זה נראה אופטימיות מוגזמת. האינפלציה הואצה מעבר לעלייה 

ממשיכות  הבית  משקי  של  הכנסותיהם  ואילו  המיסוי,  של  המזדחלת 

להצטמק, וכך הופרכו בעליל ההבטחות הרשמיות הפסבדו-אופטימיות. 

בשיעור  הגידול  הוא  במיוחד  מדאיגה  צמיחה  על  המורה  אחד  סמן 

החובות של משקי הבית. 

כדי  המערב  ידי  על  שהוטלו  בסנקציות  מסתייעים  קרובות  לעיתים 

מוצג  האמריקאי  הממשל  רוסיה.  של  הכלכליים  קשייה  את  להסביר 

כגורם האכיפה העיקרי של אותם עיצומים. כישלונה של רוסיה בפיתוח 

דיאלוג רם-דרג עם ארה"ב היה אחת האכזבות המרות ביותר של 2018, 

במיוחד לאחר פסגת הלסינקי ביולי. חוסר העניין המוחלט שמפגין נשיא 

ארה"ב, דונלד טראמפ, לגבי ענייני הפיקוח על הנשק, שבדרך כלל הם 

כאשר  אבל  פוטין;  את  להפתיע  צריך  היה  לא  מכרעת,  חשיבות  בעלי 

הוא  בינוני,  לטווח  הגרעיני  הנשק  מהסכם  לפרוש  הלבן  הבית  החליט 

כלל לא היה מוכן לכך. פוטין הגיב על כך בדברי רהב נוספים והכריז כי 

המוצלחת  המתנה  היה  "אוונגארד",  העל-קולי  ראש-הקרב  של  הניסוי 

ביותר לרוסים. אלא שהציבור גילה התלהבות זעומה בלבד, ועסק יותר 

בדאגותיו לגבי עיצומים חדשים. פוטין הופתע גם מהחלטתה של ארה"ב 

להוציא את כוחותיה מסוריה, נסיגה שמוסקבה דרשה מזה זמן רב אך 

הפגת  הייתה  אחת  מיידית  תוצאה  תתממש.  שזו  ציפתה  לא  מעולם 

נאלצה  מוסקבה  תורכיה.  עם  רוסיה  של  המתוחים  ביחסיה  המתיחות 

במשטרו  התמיכה  של  העצומות  ההוצאות  את  יחלקו  כיצד  לחשב  גם 

הרעה  להשקעה  שהתשואה  עוד  מה  איראן,  עם  אל-אסד  באשר  של 

הזאת כלל לא מובטחת. המשחק הגיאופוליטי הרחב יותר עם ארה"ב 

היה תמיד הגורם המרכזי במדיניותה של רוסיה בסוריה, ועתה נותרה 

וסיכונים  רווחיות  לא  התחייבויות  מקומיות,  מריבות  עם  רק  מוסקבה 

גבוהים. 

מיזם  סין  עם  השותפות  מהווה  רוסיה,  של  העצום,  המזרחי,  בחלקה 

שניכר  הקיפאון  היטב.  מתקדם  הוא  אין  אך   – לקרמלין  רב-חשיבות 

להתייחס  ואפילו  בחשדנות  להתנהל  לבייג'ינג  גורם  הרוסית  בכלכלה 

במיאוס כלפי מיזמים עסקיים משותפים. באחרונה ביטלה סין תוכניות 

הדדיות.  פיננסיות  בהעברות  מקובל  למכשיר  הרובל  את  להפוך 

ארה"ב  בין  הסחר  במלחמת  התנודות  אחר  בדאגה  עוקבת  מוסקבה 

שלה.  האינטרסים  על  לענות  שיוכלו  אופציות  שום  מוצאת  ואינה  וסין 

של  בכלכלתה  ההאטה  את  מחריפות  הזה  בעימות  והמורדות  העליות 

סין, המאיימת לדרדר את כלכלתה של רוסיה ממצב של קיפאון לנסיגה 

הקיימת  זו  כמו   – ובייג'ינג  וושינגטון  בין  ההפוגות  בינתיים,  מובהקת. 

למעשה,  סין.  של  כשותפה-בכירה  רוסיה  של  ערכה  את  מערערת   –

רואה שום סיבה לערב את מוסקבה בקנוניה המסובכת  אינה  בייג'ינג 

סביב פירוקה – המפוקפק – של קוריאה מנשק גרעיני. תחת זאת, סין 

מארגנת בזהירות את המפגש הבא בין טראמפ לקים ג'ונג-און.

השאלה שזכתה לפתע בקדימות סנסציונית במשך החופשה הפוליטית 

הסכסוך  של   – להלכה   – האפשרי  הפתרון  היא  ברוסיה  הקבועה 

שנתון  סכסוך  הקוריליים,  האיים  דרום  לגבי  יפן  עם  הטריטוריאלי 

בקיפאון במשך זמן רב. ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, היה זה ששילח 

סדרה של איתותים לגבי האפשרות לפתרון עוד בשנה שעברה, לאחר 

הפגישה עם פוטין במסגרת פסגת ה-G-20 שהתקיימה בבואנוס איירס 

בחודש דצמבר. אין ספק שקיים רציונל משכנע שיכול לגרום לקרמלין 
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לבחור בפריצת דרך ביחסים עם יפן, וכך להפחית את תלותה הגוברת 

של רוסיה בסין, וגם לחולל פריצה מועילה במשטר העיצומים המערבי. 

פוטין  של  ה"פטריוטים"  בוחריו  בסיס  בקרב  שהתעורר  שהזעם  אלא 

בהם  כרוכה  פשרה  שכל  שהסיכונים  שכזאת,  היסטריה  לרמת  הגיע 

עלולים לבטל את כדאיות יתרונותיה. שר החוץ הרוסי הכריז כי יפן יצרה 

"עיוות גס של מהות ההסכמים" בין פוטין ואבה, אך לא ביטל את ביקורו 

של שר החוץ היפאני טארו קונו, שהגיע למוסקבה ב-12 בינואר. ברור 

שמוסקבה מעוניינת להמשיך בשיחות לגבי האיים, ומקווה שההבטחה 

וכי  ממש,  של  תשואות  איזשהן  להפיק  עשויה  סבירה  עסקה  שתותווה 

הנרחבת  הגיאופוליטית  בתמונה  זה  לפרט  לב  לשים  תתחיל  וושינגטון 

של האוקינוס השקט. 

היעדרו של רצון פוליטי להחלץ מהמבוי הסתום הזה חופף את היעדר 

הרצון לנהל את ההתערבות הסורית היקרה – ואת היעדרן של אופציות 

טובות לגבור על הקיפאון בעימות עם אוקראינה שחשיבותו העכשווית 

יותר. כל ההסתבכויות הפוליטיות הנטולות-תקווה מותירות את  גדולה 

אפשרויות הבחירה  מצטמצמות  פוליטית שבה  בתוך מערבולת  רוסיה 

במדיניות החוץ שלה לכדי שילוח סמלי של שני מפציצים אסטרטגיים 

לטיסה הלוך-ושוב לוונצואלה. 

ל"סגירת"  בהשוואה  חמור  פחות  להיראות  עשוי  שכזה  נעים  לא  מצב 

הרוסית  התעמולה  בבריטניה.  הברקסיט  פרשת  או  בארה"ב  הממשל 

על  ואף  המרביות.  הרעש  רמות  עד  הללו  העניינים  את  לנצל  מיטיבה 

העגום  העתיד  לנוכח  מדוכדכת  עודנה  רוסיה  של  אוכלוסייתה  כן,  פי 

ארבע  הנמשכת  בהכנסה  המתמדת  הירידה  בעקבות  הפנים  בענייני 

פוטין  של  לנשיאותו  שנותרו  השנים  חמש  האליטות,  של  לדידן  שנים. 

יביאו עימן רק שינויים ומינויים שרירותיים, קטטות פנימיות מלוכלכות, 

וחקירות מערביות לגבי מקור ההון שהועבר מרוסיה למערב. אולי פוטין 

יהיה שבע רצון מההידרדרות העלובה הזאת, אך הוא נעשה גם רגיש 

יותר ויותר להתקפי פאניקה ולתגובות-יתר לאתגרים פתאומיים. 

https://jamestown.org/program/russias-pessimistic-prospects-

for-2019/

צבא רוסיה מבקש היתר להפיל מטוסי נוסעים
איגור איבנקו, סוכנות הידיעות "מוסקבה"

מיניסטריון ההגנה הרוסי, הכין טיוטה של כללים חדשים שיתירו לאנשי 

צבא להפיל מטוסי נוסעים שנחטפו.

גם  הצבא  לאנשי  שמתירים  סותרים  סעיפים  כוללת  הקיימת  החקיקה 

לירות לעבר מטוסים אזרחיים שנחטפו על ידי טרוריסטים, וגם אוסרים 

להפיל מטוסים שחדרו לשטחה של רוסיה, אם יש בהם נוסעים.

לפגוע  הרוסי  הצבא  אנשי  יוכלו  ההגנה,  משרד  תקנות  יתקבלו  אם 

צוין  כך  לנחות",  לפקודה  לציית  "שמסרבים  נוסעים  מטוסי  ולהפיל 

בטיוטת התקנות של המיניסטריון, שהוצגה על מנת לעורר ויכוח ציבורי.

"למרבה הצער, האנשים שבמטוס ימותו, אבל הדבר ימנע קטסטרופה 

נוראה יותר," ציטט "איזווסטיה" את דברי הסנאטור פרנץ קלינטסביץ'. 

הסנטור הוסיף כי התקנות החדשות הן אמצעי נחוץ שמופעל "במדינות 

רבות אחרות."

"אותות  באמצעות  היעד  את  יזהירו  בתפקיד  הרוסיים  המטוסים 

חזותיים" או "אזהרה". על פי המסמך שהוגש, הפקודה להפיל מטוסים 

שאינם מגיבים, תיושם במקרה של "סיכון של ממש למותם של אנשים 

על  אווירית  התקפה  של  ישיר  איום  זה  ובכלל  סביבתית,  לתאונה  או 

תשתית קריטית."

נאמר  כך  ערובה,  בני  עליהם  אין  אם  חטופים  מטוסים  לתקוף  הותר 

מהם  הדורש  מהשידור  שמתעלמים  ומל"טים  קרב  מטוסי  בטיוטה. 

לצאת מהמרחב האווירי של רוסיה, יופלו אף הם. 

]המשפטיות[",  הסתירות  כל  את  לחסל  אמור  הזה  החדש  "המסמך 

ציטט "איזווסטיה" מדבריו של המומחה לענייני צבא ולאדיסלב שוריגין.

על פי ההערכה התקנות ייכנסו לתוקף בתוך כחודש, על פי הטיוטה.

https://themoscowtimes.com/news/russian-military-seeks-

permission-to-shoot-down-passenger-planes-64110
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שיכתוב ההיסטוריה בסגנון פוטין
מאת: טום פארפיט, מוסקבה

התקופה הקשה בחייו של פוטין לא נכללה בהיסטוריה

היה  שהנשיא  האירועים  את  מצניעים  ברוסיה  המוצגת  בתערוכה 

מעדיף לשכוח

במוסקבה הועלתה תערוכה היסטורית, המתארת את תקופת שלטונו 

כמו  במחלוקת,  שנויים  אירועים  בה  נכללים  לא  אך  פוטין,  הנשיא  של 

למשל טביעתה של הצוללת "קורסק".

מצפון  שהוקם  שלי"  ההיסטוריה   – "רוסיה  החדש  בביתן  העובדים 

2000 , עת החל  למוסקבה – הצניעו ארבעה "אירועים חשובים" מאז 

פוטין לכהן כנשיא. 

פוטין ספג ביקורת על כך שלא טרח לחזור מחופשתו במהלך האירוע 

של ה"קורסק", שבו 118 ימאים קיפחו את חייהם, לאחר שהתפוצץ אחד 

מקליעי הטורפדו של הצוללת. 

בתיאטרון  בתיאטרון  צופים  מאות  על  השתלטו  חמושים  איסלמיסטים 

במוסקבה, אך החלק הארי מבין 130 האזרחים שנהרגו במקום, נקטלו 

את  לשתק  כדי  למקום  הזרימו  הרוסיים  הביטחון  ששירותי  הגז  ידי  על 

הטרוריסטים.

טרוריסטים איסלמיים חמושים חדרו לבית ספר ביום הלימודים הראשון, 

והפכו את הילדים, ההורים והמורים, לבני ערובה. יותר מ-330 מביניהם 

נהרגו כתום המצור העקוב מדם והשנוי במחלוקת.

המלחמה  במהלך  לגיאורגיה  הפלישה  בשל  רוסיה  את  גינו  במערב 

ראש  היה  ופוטין  כנשיא,  אז  כיהן  מדוודייב  דימיטרי  אוסטיה.  בדרום 

הממשלה.

ביתן "רוסיה – ההיסטוריה שלי" נפתח לפני שבועות אחדים במוסקבה, 

על  הנתמך  כלל-ארצי  מפרויקט  חלק  והוא 

הביתן  כי  אמר  פוטין  התרבות.  מיניסטריון  ידי 

כל  על  ארצנו,  של  אובייקטיבית  תמונה  "מציג 

הניצחונות, ההישגים והבעיות."

בשינויים  הבחין  בתערוכה  המבקרים  אחד 

פוטין",  ועד  רוריק  מימי  רוסיה  של  ב"היסטוריה 

התקשורת  לפייסבוק.  צילומים  שיגר  והוא 

המקומית החלה לטפל בעניין. 

של  קבלתה  את  כללו  נמחקו  שלא  האירועים 

רוסיה לארגון הסחר הבינלאומי ב-2012, ו"שיבת 

קרים לרוסיה" ב-2014, ותחילתה של המערכה 

הצבאית של רוסיה בסוריה,  ב-2015.

ששוחח  הביתן,  דובר  טאראסוב,  אלכסנדר 

עם עיתונאים, אישר כי אכן נעשו שינויים אך לטענתו הם נעשו במיצג 

שנמצא עכשיו באיזור האיחסון ואינו מהווה חלק מהתערוכה.

נוסף  וכך  חדש,  כהשג  הוצג  פוטין  של  והמשופר  המצוחצח  עברו 

לביוגרפיה שלו. הנשיא לחץ על  ההדק  וירה את יריית הצהריים היומית 

במבצר פטרוס ופאולוס בפטרבורג, כאשר הרוסים חגגו את חג המולד 

האורתודוכסי.

בשיחה עם אחד הנוכחים אמר פוטין "קיבלתי גם דרגת סגן כתותחן, 

מפקד יחידת מבצעי הוביצר – 122 מ"מ". עובדה זו לא נזכרה בביוגרפיה 

הרשמית של הנשיא, שם נאמר כי בחר ללמוד משפטים במקום לשרת 

בצבא, כדי להתקבל לשורות הק.ג.ב.

אלא שבמהלך התקופה הסובייטית, סטודנטים – גברים – עברו הכשרה 

צבאית על מנת שייעשו לקציני מילואים. גם אזרחים יכלו לקבל הכשרה 

עם  פעולה  לשיתוף  המתנדבים  ל"ארגון  התגייסות  עם  כלשהי  צבאית 

צבא היבשה, חיל האוויר והצי". ב-2016 הקימה רוסיה את ה"יונארמיה" 

עם  הקומוניסטים"  "החלוצים  של  מרכיבים  המשלב   – הנוער  צבא   –

אלה של "ארגון המתנדבים לשיתוף פעולה עם צבא היבשה, חיל האוויר 

והצי."

https://thebarentsobserver.com/en/security/2018/11/putin-new-

weapons-preparedness-and-patriotism-are-priorities
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כטב"מ חמקן רוסי חדש נצפה בסיביר 
מאת: איוון אוגילבי

שנבנה  כטב"ם,   – אוחוטניק  של  תמונות  על  דיווחו  צבאיים  מומחים 

2017. אתר אינטרנט  ידי  חברת סוחוי שנראה לראשונה בתחילת  על 

תמונות  פרסם  במטוסים,  המתמחה   – מלחמה"   "אזור   – אמריקאי 

בנובוסיבירק  בניסויים שנערכו  חדשות של אוחוטניק שצולמו ממרחק 

בנובמבר. 

האחרון,  ביוני  אינטרפקס  מתערוכת  שם  בעילום  ממקור  דיווח  לפי 

הכטב"ם דור שישי היה בניסויים בקיץ האחרון וצפוי לטוס ב-2019. 

"באם זה צילום של אוחוטניק או דגם אחר, ואם זה אמיתי, זו ההוכחה 

נכתב  תוקפים."  כטב"מים  לפיתוח  מחוייבת  נותרה  שרוסיה  הנוכחית 

באתר האינטרנט האמריקאי.

על פי אתר "אזור מלחמה" – בהשוואה לטרקטור הגורר אותו בתמונות 

– מידותיו של האוחוטניק  הן כמידותיו של מטוס קרב בינוני, אבל קצר 

יותר ועם מוטת כנפיים גדולה יותר. 

לו  נראה כי הכטב"ם מונע בעזרת  מנוע של מטוס קרב, דבר שיסייע 

"צריך  בספק"...  מוטל  להיות  עשוי  זה  "אבל  מלא.  מטען  עם  להמריא 

"תצורת  שונה"...  להיות  עשוי  הסופי  הדגם  טיפוס.  אב  שזה  לזכור 

"אזור  באתר  נכתב  מגושמת."  נראית  האחורי  בחלקו  האוחוטניק 

מלחמה".

https://themoscowtimes.com/news/new-stealth-drone-spotted-

far-east-russia-reports-64275


