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תועמלנים התורכים גם עיוותו עובדות על מנת להציג את 	 
יוון כתוקפן.

מבחינה 	  יווניים  הם  שהאיים  יודעת  שתורכיה  פי  על  אף 
עליהם  להשתלט  רוצים  השלטונות  והיסטורית,  חוקית 
את  לקדם  כדי  הנראה  ככל  "תורכיזציה",  בהם  ולבצע 
בין  באנטוליה  שעשו  כפי  היוונים,  של  לחיסולם  המערכה 

השנים 1914 ו-1923 וגם לאחר מכן. 
יש להתייחס לכל התקפה נגד יוון כהתקפה נגד המערב. 	 

מוחלטת  דעים  תמימות  יש  בלבד  אחת  סוגייה  לגבי  רק 
ויריבתה  בתורכיה,  השולטת  והפיתוח,  הצדק  מפלגת  בין 
הראשית, מפלגת העם הרפובליקנית – הביטחון המלא בכך 
יש  כן  ועל  היוונים,  ידי  על  שנכבש  תורכי  שטח  הם  יוון  שאיי 
לכבוש אותו ולהחזירו לתורכיה. התורכים מאמינים בכך בכל 
נימי נפשם, הם משוכנעים עד כדי כך שמנהיגי שתי המפלגות 

איימו בפומבי לפלוש לים האגיאי.

העימות היחיד בנושא זה בין שתי המפלגות הוא התחרות מי 
מהן חזקה ופטריוטית יותר ולמי יש האומץ להוציא לפועל את 

 ,CHP,האיום שהשמיעו נגד יוון. בעוד שמפלגת העם התורכית
מאשימה את מפלגת הצדק – AKP, מפלגתו של הנשיא רצ'פ 
שטחים  על  להשתלט  ליוון  שאפשרה  בכך  ארדואן,  טאייפ 
תורכיים, הרי שזו מאשימה את ה-CHP, המפלגה שכוננה את 
באמצעות  האיים  על  להשתלט  ליוון  שהתירה  בכך  תורכיה, 
התורכי-איטלקי  ההסכם  ב-1924,  שנחתם  לוזאן,  הסכם 
האגיאי  בים  באיים  שהכיר  מ-1947,  פאריס  וחוזה  מ-1932, 

כטריטוריה יוונית. 

האיים  את  "נתנה"  תורכיה  כי  ארדואן  אמר   2016 בשנת 
"נמצאים במרחק צעקה."  וכי הם  לנו"  שייכים  היו  ש"בעבר 
הוא הוסיף: "המסגדים שלנו, המקומות הקדושים שלנו עדיין 

שם," וכיוון בדבריו לכיבושם של האיים על ידי העותומנים. 

הביטחון  לתפיסת  בוועידה  ארדואן  הצהיר  כן  לפני  חודשיים 
החדשה של תורכיה: "]הסכם[ לוזאן... מעולם לא היה כתבי 
טוב  הסכם  להשיג  וניאבק  בזה  נדון  שאנחנו  ברור  הקודש. 
של  וצילומים  מפות  בתקשורת  פורסמו  מכן  לאחר  יותר." 
"שלדברי  זה  הוא  השטח  כי  ציינו  בהם  האגיאי  בים  האיים 

ארדואן מסרנו לאחרים בלוזאן."
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ירושה  מאחוריו  להניח  העליונה  מטרתו  את  לממש  כדי 
שקדמו  התורכים  המנהיגים  כל  שהותירו  מה  על  שתאפיל 
שתהיה   ,2023 שנת  לקראת  מטרות  כמה  ארדואן  ניסח  לו, 
שנת יובל המאה לכינונה של הרפובליקה התורכית, ולקראת 
הביסו  שבו  זה  מאנזיקרט,  לקרב  האלף  שנת  היא   ,2071
ג'יהדיסטים מוסלמים תורכים מאירופה המרכזית את הכוחות 
של  הארמנית  הרמה  בתחומי  הנוצרים-יווניים  הביזנטיניים, 

הקיסרות הביזנטית. 

לכידות  ליצור  רצון  הוא  הללו  המטרות  את  המניע  הרעיון 
אלא  לתורכיה.  נוספים  שטחים  של  סיפוח  לקראת  לאומנית 
שכדי לשנות את גבולותיה של תורכיה, ארדואן חייב לשנות 
ביקורו  לפני  האירוניה,  למרבה  לוזאן.  הסכם  את  לבטל  או 
נס  על  שהועלה  דצמבר,  בחודש  ביוון,  היומיים  בן  הרשמי, 
לכתבים  ארדואן  אמר  תורכיה-יוון,  ביחסי  חדש  לעידן  כאות 
יווניים כי הסכם לוזאן זקוק לעידכון. במהלך הסיור – שהיה 
הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה תורכי מזה 65 שנים, 
הסכם  את  לתקן  חייבים  כי  שלו  המנטרה  על  ארדואן  חזר 

לוזאן. 

קמאל   ,CHP-ה מנהיג  את  ארדואן  תקף  חודש  כעבור 
קיליצ'אדרוגלו, וחזר והאשים את המפלגה בכך שחתמה על 
ליוון במהלך המו"מ. "נספר  הסכם לוזאן שבו נמסרו האיים 
לאומה שלנו על כך," אמר ארדואן. פירושה של הכרזה זו היא 
משפטית  מבחינה  שייכים  שהאיים  כך  עם  משלים  שארדואן 
ליוון. ועם זאת, ובה-בעת, הוא מכנה את הבעלות היוונית על 
השטחים הללו "פלישה" – ככל הנראה משום שהאיים הללו 
רוצה  הוא  ועכשיו   – העותומנית  הקיסרות  בתחומי  פעם  היו 

להחזירם אליו. 

פחות,  לא  תוקפנית  רטוריקה  נקטה   CHP-ה גם  ובינתיים 
יוון כבר  כי  קיליצ'אדרוגלו אמר לפרלמנט התורכי  ומנהיגה, 

"כבשה" 18 איים. כאשר נמסר כי קביעה זו גורמת "אי-נוחות" 
 CHP-ה יו"ר  סגן  הגיב  קאמנוס,  פאנוס  היווני  ההגנה  לשר 
הממונה על ענייני החוץ, אוזטורק יילמאס "אל ליוון לבחון את 
הסבלנות שלנו," ועוד דווח כי אמר ש"תורכיה היא הרבה יותר 
יווני שיתגרה בתורכיה "יחטוף  וכי כל שר  מאשר ממשלתה" 
שיש  ייווכח  בהיסטוריה,  יעיין  קאמנוס  אם  בראש...  פטיש 

דוגמאות רבות לכך."

גדושה בדוגמאות למתקפות הרצחניות  ואמנם, ההיסטוריה 
שביצעו התורכים ביוונים של אנאטוליה. אחד המקרים הללו, 
באיזמיר  והארמנים  היוונים  בנוצרים  שנעשה  הנורא  הטבח 
1922 הודגש בנאום שהשמיע דוולה באצ'לי, העומד  בשנת 
בראש המפלגה הלאומנית MHP שבו אמר: "אם הם ]היוונים[ 
להירדף  להם  מתחשק  אם   – הים  לתוך  שוב  ליפול  רוצים 
שוב – אדרבה. האומה התורכית מוכנה והיא חדורת אמונה 
לעשות זאת שוב. מישהו חייב להסביר לממשלת יוון מה קרה 
ב-1921 וב-1922. אם אין מי שיסביר להם זאת, אנחנו יודעים 
איך לדבוק כמו כדור על הים האגיאי, לרדת כמו מטר ניצחון 
ההיסטוריה  את  מחדש  וללמד  ולחזור  מהשמים,  מבורך 

לשלוחי המאמינים בצלב." 

התועמלנים התורכים מעוותים את העובדות בניסיונם להציג 
המיניסטריון  מזכ"ל  לשעבר  יאלים,  אומית  כתוקפן.  יוון  את 
להגנה לאומית, אמר באחרונה "יוון הפכה את האיים שהיוונים 
השתלטו עליהם למחסן נשק ולעמדות צבאיות שיוון תשתמש 

בהם בעתיד, בהתערבות הצבאית שלה נגד תורכיה." 

לקיים  משלהם  מניעים  יש  התורכים  שלפוליטיקאים  דומה 
את הקיבעון הקיים בהם לגבי האיים – שאיפת ההתפשטות 
התורכית, המסורתית, זו התורכיפיקציה של השטחים היווניים, 
 – האיסלאמי  הכיבוש  של  הדגל  וספינת  הניאו-עותומניות 
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רוסיה ולוחמה כימית
מאת: נורלן עלייב

בעיצומו של העימות ה"כימי" בסוריה מחפשת רוסיה נשק ביולוגי אמריקאי ברפובליקות הסובייטיות לשעבר
)התפרסם ב- Eurasia Daily Monitor כרך 15 גיליון 58(

הג'יהאד. יש גם סיבות אסטרטגיות לכך שהם רוצים לפלוש 
ראש  סגן  שמסר  מהודעה  שעולה  כפי  האיים,  את  ולכבוש 
הממשל טוגרול טורקש בעניין שליטתה של תורכיה בקפריסין 

מאז 1974:

"קיים מידע כוזב לפיו תורכיה מתעניינת בקפריסין מכיוון שיש 
חיו שום תורכים בקפריסין,  שם תורכים... אך אפילו אם לא 
לא  שתורכיה  מפני  קפריסין,  בשאלת  עוסקת  תורכיה  היתה 

מסוגלת להניח לזה."

ואותה מנטאליות תופסות לגבי האיים בים  אותה התייחסות 
יווניים  הם  האלה  האיים  כי  יודעת  תורכיה  כי  אף  האגיאי. 
להשתלט  רוצים  השלטונות  וההיסטוריה,  החוק  מבחינת 
את  לקדם  כדי  הנראה  ככל  לתורכים,  ולעשותם  עליהם 
מערכת החיסול של היוונים, כפי שעשו באנאטוליה בין השנים 

1914 ו-1923 ואחריהן. 

ובעלות  ארה"ב  של  האווירית  התקיפה  ערב  באפריל,  ב-12 
שהתרחשה  הכימית  התקיפה  על  בתגובה  בסוריה,  בריתה 
משרד  של  הציבור  יחסי  אשת  קבעה  בדומה,  באחרונה 
תוכניות  באמצעות  כי  זאכארובה,  מאריה  הרוסי,  החוץ 
הממומנות על ידי הפנטגון, ארה"ב מקימה רשת של מעבדות 
כי:  הוסיפה  עוד  התיכונה.  ובאסיה  בקווקז  מיקרוביולוגיות 
"עצם העובדה שיש פעילויות רפואיות-ביולוגיות של הפנטגון 
בקנה מידה גדול על גבולה של רוסיה," מעורר דאגה מיוחדת 

במוסקבה. 

עיתוי הודעתה של זאחארובה ראוי לציון – שבועות ספורים 
סרגיי  לשעבר  הרוסי  הסוכן-הכפול  של  הרעלתם  לאחר 
סקריפאל ובתו בבריטניה באמצעות גז עצבים שיוצר ברוסיה, 
וזמן קצר לאחר שכוחותיו של באשאר אל-אסד תקפו אזרחים 
כיוון שכך, האישומים הללו לגבי  גז כלור.  בדומה באמצעות 
הם  התיכונה  ובאסיה  בקווקז  שנמצא  אמריקאי  ביולוגי  נשק 
לבדיקה  רוסיה  של  האסימטרית  מתגובתה  חלק  כמדומה 

שהתקיימה  היוונית  לתרבות  ושריד  סימן  כל  של  החרבתו 
התורכית  הפלישה  עד  יווני  שטח  שהייתה  הקטנה,  באסיה 
פחות  בתורכיה  נותרו  כיום  הושלמה.  כמעט  ה-11,  במאה 

מ-2000 יוונים. 

לנוכח העובדה שתורכיה ביצעה פלישה ברוטאלית לקפריסין 
שהיא  באיומים  יזלזל  לבל  למערב  מוטב   ,1974 בשנת 
משמיעה עכשיו נגד יוון – משני צידי הספקטרום הפוליטי של 
המערבית.  הציביליזציה  של  הולדתה  ערש  היא  יוון  תורכיה. 
היא גובלת באיחוד האירופי. יש להתייחס לכל התקפה נגד 
שנדם  שהמערב,  השעה  הגיעה  המערב.  נגד  כהתקפה  יוון 

לנוכח מעשי הזוועה התורכים, יבלום את אנקרה.

אוזאי בולוט היא עיתונאית תורכית שנולדה וגדלה בתורכיה. 
כיום היא מתגוררת ועובדת בארה"ב.

המתרכזת בשימוש הישיר או העקיף שעושה רוסיה בתקיפות 
בנשק כימי, כמו גם העימות המקיף שלה עם המערב. 

כוננה  כאשר  הקודמת,  המאה  של  ה-90  שנות  שלהי  מאז 
המחקרים  בתחום  שלה  השותפויות  את  לראשונה  ארה"ב 
קריסתה  לאחר  שנוסדו  ריפובליקות  כמה  עם  הביולוגיים 
שכזה  פעולה  שיתוף  כי  וטענה  מוסקבה  חזרה  בריה"מ,  של 
בכירי  של  ללעגם  המרכזית  המטרה  רוסיה.  על  איום  מהווה 
שבגיאורגיה,  לוגאר"  "מעבדות  היו  רוסיים  ומומחים  ממשל 
באזרבייג'ן ובאחרונה גם בקזכסטן. מתקנים אלה העוסקים 
לצמצום  נאן-לוגאר  תוכנית  במסגרת  נבנו  ביולוגי  במחקר 
סנאטורים  שני  של  שמותיהם  את  ונושאים  הביולוגי,  האיום 
התוכנית  לוגאר.  וריצ'ארד  נאן  סאם  בכירים,  אמריקאים 
החומרים,  המומחיות,  של  הפצתם  את  למנוע  מכוונת 
הציוד והטכנולוגיות שעלולים לתרום לפיתוחם של כלי נשק 
הסוכנות   –  DTRA ניהלה  התוכנית,  במסגרת  ביולוגיים. 
– פרויקטים לצמצום  האמריקאית לצמצום סכנה ביטחונית 



      ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                                                                                                                       גיליון מס' 65
4

האיום הביולוגי ברוסיה, בקזכסטן, באוזבקיסטן, בגיאורגיה, 
באזרבייג'ן ובאוקראינה.

בבאקו,  הממשלה  עם  בשיתוף   DTRA סייעה  באזרבייג'ן, 
לשדרוג מערך מעבדות האיבחון האזוריות ברחבי המדינה, 
כוננה מערכת אלקטרונית לאומית לדיווח על מחלות, והעניקה 
הכשרה טכנית במעבדות קליניות ואפידמיולוגיות וכן בנהלים 
וטרינאריים. נוסף על כך, שיפרה את אמצעי הבטיחות בכלל 
מקומיים  מדענים  שיתפה  התוכנית  במיוחד.  והביולוגיים 
העוסקים במחקר של מחלות נפוצות וכן סיפקה ציוד, והייתה 
מעבדה  של  בבנייתה  טכניים  ופיקוח  ניהול  על  אחראית 

מרכזית במימונה של אזרבייג'ן.

בגיאורגיה סייעה DTRA לבניית המרכז לחקר בריאות הציבור 
ששודרג באחרונה לרמה 2 בבטיחות ביולוגית, בעזרת כספים 
מתמיכה  נהנתה  קזכסטן  גם  ארה"ב.  ממשלת  שהעבירה 
ביולוגית. בסוף  רבים בבטיחות  וביצעה שיפורים  אמריקאית 
שנות ה-90 ביטלה תוכנית נרחבת לייצור נשק ביולוגי, ועתה 
היא פועלת לתיגבור בטיחותם של חומרים ביולוגיים, להעסיק 
– ולהעניק משכורות נאות – למומחים בעלי ידע רב בביולוגיה, 
מעבדת  הציבור.  בריאות  מתקני  של  להרחבתם  לדאוג  וכן 
תנאי  בה  יש  באלמאטי;  ב-2015  נפתחה  המרכזית  הבירור 
מסוכנות,  מחלות  בחקר  מעבדה  לניסויי  מפליגים  אבטחה 
המתקן  פוטנציאליות.  מגיפות  לגבי  התראות  מעבירה  והיא 
בה  הועסקו  שאלמלא  למדענים  קבועה  תעסוקה  גם  מספק 
ולמכור את הידע המתקדם שלהם –  היו עלולים להתפתות 

על הפוטנציאל ההרסני שלו – לגורמים עוינים.

ההאשמות הנלוזות שהפנתה מוסקבה כלפי שיתוף הפעולה 
הזה נחלקות לשלוש קטגוריות: קודם כל כלפי ארה"ב, ושיתוף 
להשתמש  שעלולים  מקומיים  מדענים  עם  שלה  הפעולה 
של  ודגימות  המידע  העברת  בקטריולוגי;  נשק  לייצור  בו 
סודות  של  לחשיפתם  להביא  עלולים  לארה"ב  פאתוגנים 
צבאיים וביולוגיים מימי בריה"מ, שרוסיה היא היורשת החוקית 
בפני  סובייטיים  סודות  של  חשיפתם  לצד  ובנוסף,  שלהם; 
וושינגטון, פעילויות כאלה שנעשות על ידי גיאורגיה, אזרביג'ן 
ומדינות אחרות שהשתחררו מהשלטון הסובייטי מאיימות על 
האינטרסים של רוסיה. אף על פי שהטענות הללו נדחו שוב 
באזרבייג'ן  בגיאורגיה,  ומומחים  ממשל  אנשי  ידי  על  ושוב 
ובקזכסטן, הפצתו של המידע השלילי על מעבדות אלה גברה 

בשנים האחרונות.

בהפרת  ארה"ב  את  האשימו  הרוסי  החוץ  במשרד  בכירים 
בעבר  אונישצ'נקו,  גנדי  הביולוגי.  הנשק  להפצת  האמנה 

 DTRA-ש המעבדות  כי  טען  הציבור  לבריאות  השירות  ראש 
חלק  מהוות  הסובייטי  השלטון  שלאחר  בתקופה  בהן  תמכה 
כי  אמר  עוד  ארה"ב.  של  הביולוגי  הנשק  בתוכנית  חשוב 
בגיאורגיה  הנמצאים  אמריקאים  צבאיים  מיקרוביולוגים 

יכולים להדביק – במכוון – יתושים בחיידק הזיקה. 

את  בארמניה  התקשורת  מאמצעי  חלק  האשימו  ב-2016 
מעבדות ריצ'ארד לוגאר באחריות למותם של עשרה אנשים 
שהוצג  בסיס  חסר  אישום   – החזירים  שפעת  בשל  יותר  או 
על  שלילי  מידע  הרוסית.  בתקשורת  אפילו  שכזה  בתור 
אזרבייג'ן  של  התקשורת  באמצעי  גם  הופיע  מעבדות  אותן 
וקזכסטן. באחרונה טענו עיתונאים בדגסטן, ובראשם מוכתר 
אמירוב, כי המעבדה בגיאורגיה הפיצה נשק ביולוגי בדגסטן 
ובצ'צ'ניה. אמירוב כתב עתירה שהופנתה אל ולדימיר פוטין 
ובה ביקש מנשיא רוסיה ליזום "חקירה לבירור פעילויותיה של 
מעבדת לוגאר ]בגיאורגיה[ בקשר לאיום הנשקף לבטיחותם 
על  עיצומים  להטלת  קרא  וכן  רוסיה,"  אזרחי  של  הביולוגית 

אנשים פרטיים וגופים משפטיים הקשורים למתקן הזה. 

פעולה  משתפת  ארה"ב  כי  הטוען  העיקש  הרוסי  הנאראטיב 
האמנה  הפרת  תוך  סובייטיות-לשעבר  רפובליקות  כמה  עם 
נוח  צידוק  למוסקבה  מאפשר  ביולוגי,  בנשק  שימוש  לאי 
להפעיל לחץ נוסף על שכנותיה הפוסט-סובייטיות, כמו גם כלי 
אסימטרי בעימות עם המערב. בהתאם למסורת הסובייטית, 
היא  אותו  בכוח  בשימוש  תכופות  לעיתים  נעזרת  מוסקבה 
מצדיקה כמאמץ הגנתי. בשנים האחרונות, השתמשה רוסיה 
להטיל  כדי  והביולוגי  הבקטריולוגי  הנשק  באיומי  ושוב  שוב 
העימות  לנוכח  משכנותיה.  אחדות  על  כלכליים  עיצומים 
זאחארובה  שהשמיעה  שהביקורת  ייתכן  ארה"ב,  עם  הגובר 
כוונה  לשעבר,  הסובייטי  במרחב  לוגאר"  "מעבדות  לגבי 
כאזהרה דיפלומטית לוושינגטון: מוסקבה מסוגלת להשתמש 
ב"איום הביולוגי" הזה כעילה להפעיל לחץ נוסף על שותפיה 
תוכנית  נגד  שבוצעו  לתקיפות  כתגובה  באזור,  המערביים 

הנשק הכימי של סוריה. 
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מצעד יום הניצחון שרוסיה מציינת ב-9 במאי הוא אירוע שנתי 
שבו מוצגים בראוותנות אמצעי לחימה. לכן נוהגים משקיפים 
הצגה  הינו  המצעד  בדקדקנות.  המצעד  את  לבחון  צבאיים 
לצרכים  צבאית  עוצמה  בתצוגת  המשולבת  לאומנית 

גיאופוליטיים.

המצעד של שנת 2018, מתרחש בזמן שבו גוברת המתיחות 
רוסיה עם ארה"ב. דונלד טראמפ הלם בסוריה  ביחסיה של 
לאחר מתקפה בנשק כימי בדומא על ידי מסוקי MI8 שהשליכו 

חביות כלור.

אדם  בני  עשרות  מתו  העולמית  הבריאות  סוכנות  על-פי 
בטילים  ישראלים   F15 מטוסי  תקפו  באפריל  ב-9  בתקיפה. 
את בסיס חיל האוויר הסורי T4 כך דיווח משרד ההגנה הרוסי.

הצבא הרוסי, כפי שנראה בתצלומי החזרות בשטח האימונים 
אלבינו, מתכונן להציג את עוצמתו. טילים היפרקוליים ורק"מ 
כבד ללחימה בשטחים בנויים הם בין האמצעים שנצפו כבר.

אך אין זה הכול. רוסיה תחזור ותחשוף את טנקי T14 ארמטה 
שהופיעו כבר בשנת 2017. הקרמלין עשוי גם להציג את מטוס 

ה-SU47 החמקן.

מחוץ  גם  המיוצר  רק"ם  מעניינים,  היותר  האמצעים  אחד 
רוסיה  )מחסל(.  "טרמינטור"  הנקרא   BMPT-ה הוא  לרוסיה, 

ייצרה את הרק"מ הזה לראשונה לפני עשור על בסיס תובת 
T72 אבל רק קזחסטן אימצה אותו.

ונקראת     T90-ה תובת  בסיס  על  היא  החדשה  הגרסה 
BMPT-72  "טרמינטור 2". הרק"מ מיועד ללחימה במרחבים 
כמו  כבד,  מיגון  נושא  הוא  במיוחד.  לכך  ומותאם  אורבניים 
טנק, וחמוש במגוון כלי נשק שרק"מ קל יותר חסר בדרך כלל.

התותח בעל זווית הגבהה גדולה יכול לירות לקומות העליונות 
של מבנים – לקח מהמלחמה בצ'צ'ניה ובאפגניסטן.

אוטומטיים  תותחים  שני  יש  שבצריח  לראות  ניתן  בתצלום 
30 מ"מ 42A2. בכל צד של התותח יש שני משגרי טילי נ"ט- 
ATAKA-T. בשונה מה-BMPT המקורי, הפעם משלב הצבא 

הרוסי את ה-BMPT 2- בשירות.

ה"טרמינטור" הרוסי יוצג במצעד יום הניצחון
מאת: רוברט בקהאוזן – 12 אפריל 2018
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לרוסים,  אישום  כתבי  לשלוח  מתחיל  מאלר  שרוברט  "בעת 
רצוי שימצא את האמריקאים שגייסו אותם סוכנים רוסים כדי 
לסייע להם בהתקפתם על מערכת הבחירות של 2016", כך 

כותב הסוכן הכפול האמריקאי, נאוויד ג'אמאלי.

קפיטן  אותי  שאל   – המכתב?"  של  העתק  בידך  יש  "האם 
ותר  ניכר בו שהוא נרגש בעת שבחן את פניי  אולג קוליקוב. 
אחר איזושהי תגובה. זמן קצר לפני כן סיפרתי לקפיטן, איש 
המיועדת  המודיעין  לתוכנית  התקבלתי  כי  הרוסי,  המודיעין 
רב  לא  זמן  בתוך  וכי  האמריקאי  הצי  של  המילואים  לאנשי 

אהיה קצין מודיעין. 

חודשים אחדים לפני כן העברתי לאולג העתקים של מסמכים 
בשלב  אבל  בפנייתי,  והן  בתוכנית  הן  שעסקו  ואחרים  כאלה 
יותר: הוא רצה שאעביר אליו ראיות ממשיות  הזה כבר רצה 
יותר, ראיות שיוכל להעביר לממונים עליו כהוכחה לחשיבותו 
של האיש שגייס לשמש כמרגל לטובת רוסיה. זו הייתה אחת 
פנים-אל-פנים,  מפגשי  על  שהתבססו  הרבות,  משיחותינו 
ואפשרו לי להוליך שולל את המרגל הרוסי הוותיק ולגרום לו 
נכס  הייתי  למעשה  אשר  בעוד  אותי,  מגייס  הוא  כי  להאמין 

.FBI-מבצעי של ה

אין זה מפתיע שרוסיה מעורבת באורח פעיל באיסוף מודיעין 
על ארה"ב וכן ביישום פעולות שנועדו לערער את אמריקה. זו 
אמנות שרוסיה מלטשת ומוציאה לפועל מאז ימיה הראשונים 
של המלחמה הקרה ועד עצם היום הזה, ואשר כתבי האישום 
בחקירת  שעוסק  המיוחד  הפרקליט  מאלר,  רוברט  שהגיש 
)וידו  רוסים   13 נגד  בארה"ב,  בבחירות  הרוסית  המעורבות 
עדיין נטויה, לפי המדווח( מאששים כי אותה מעורבות עודנה 

פעילה מאוד.

ממשלת רוסיה אינה נזכרת כלל בכתבי האישום של מאלר, 
אך הם מציגים את שיטות הפעולה של הזרוע המבצעת – כמו 
בחשאי  שיפעלו  סמויים  סוכנים  שולחים  שבו  האופן  למשל 
]בארה"ב[ ואלה הם סמנים מובהקים לשירותי הביון שלהם. 
ולעיתים קרובות הם  קציני המודיעין הללו מגיעים לארה"ב, 
מעמידים פני דיפלומטים, בנוהל שידוע כ"כיסוי לא רשמי". 
על פי כתבי האישום של מאלר, הם מגיעים "למטרת איסוף 

מודיעין שעליו יתבססו פעולותיהם של הנאשמים."

אני יודע מניסיוני האישי כסוכן כפול – פעלתי נגד הביון הרוסי 
משנת 2005 ועד 2009 – כי הם אוספים את המודיעין הזה על 
ידי איתורם וגיוסם של אזרחים אמריקאים שישמשו כ"נכסים 

מבצעיים".

בעידן הדיגיטלי מקובל לשאול מדוע יש צורך לגייס מרגלים: 
מודיעין  לאסוף  פשוט  מסוגלים  אינם  הביון  שירותי  האם 

מרחוק? לשם מה להסתכן ולשלוח רוסים לארה"ב?

כפי שלמדתי במהלך השנים בהן דיברתי עם הביון הרוסי, אנשיו 
יש מי שיאמרו שהם לא פחות מפרנואידים.  חשדנים מאוד, 
נוכחתי כי דווקא בשל היותם כאלה, הרוסים מעוניינים לאזן או 
למתן את חשדותיהם על ידי הבנת המקור שמספק להם את 
המודיעין – והדבר מצריך מפגשי פנים-אל-פנים. כך למשל, 
הדוא"ל  דרך  מודיעין  תיקי  לספק  החוזרות  הצעותי  למרות 
או בדרכים אחרות, שאינן מצריכות מפגש אישי עימם, חזרו 
לשוחח  כדי  להיפגש  התעקשו  הם   – וסירבו  שלי  המפעילים 
איתי. התברר לי כי הפגישות הללו היו חיוניות לצורך ההערכה 
שהיה עליהם להעריך אותי. הרי אם אין הם בוטחים בי, אין הם 

יכולים לתת אמון במודיעין שהעברתי אליהם. 

הרוסים גייסו אותי כדי שאשמש כמרגל – וזה מה שהם רצו
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הרי  כמקור,  בי  ולבטוח  אמינותי  את  לבחון  יכלו  אם  מנגד, 
שאותו אמון הורחב וכלל גם את המודיעין שסיפקתי להם. 

ונאמנים  מוכרים  סוכנים  על  להסתמך  אחרת  סיבה  היתה 
בו.  רצתה  שרוסיה  המודיעין  על  להגן   – מודיעין  לצורך 
הם  כי  תחושתם  על  גם  השפיעה  הרוסי  הביון  של  הפרנויה 
נתונים למעקב מתמיד על ידי הבולשת הפדראלית, זהו אורח 
חשיבה שנעשה אמין לנוכח התיאור המפורט של הדוא"לים 
והשיחות ששוחררו לפרסום, לצד כתבי האישום שהגיש מאלר 

באחרונה. 

היה  הרוסיים  המודיעין  קציני  ידי  על  שנאסף  המודיעין  ערך 
יורד במידה רבה אילו גילתה הבולשת הפדרלית כי רוסיה היא 
המודיעין  את  אאסוף  שאני  העדיפו  כן  ועל  אותו,  שאספה  זו 
ובעידן  למענם, במקום לנסות ולעשות זאת בכוחות עצמם. 
נצחי  קיום  פוטנציאל  להם  שיש  אינסופיים,  פירורים  של 
לכאורה, מוטב פי כמה לאפשר למקור אמריקאי לאסוף את 
ורק אז להסתכן בכך שיזוהו או  ולהעבירו לידיהם,  המודיעין 

ייחשפו כאשר יעשו זאת בעצמם. 

נוכחתי כי אותה פרנויה גרמה לרוסים לנהוג בבררנות מופלגת 
כלפי אותם האנשים שבחרו לגייס. לא די שאדם יופיע וימסור 
פיסת מידע מסווג ופיקנטי ביותר. הם רצו להבין מדוע אותו 
אדם נכון לרגל למענם. התשובה לכך היתה חשובה לא פחות 

)אם לא יותר( – מאשר המודיעין שנכס יכול לספק.

לצי  להתגייס  נחוש  צעיר,  אדם  שהייתי  בכך  די  היה  לא 
חייב  היה  שלי  הרוסי  המפעיל  מודיעין:  כקצין  האמריקאי 
להאמין כי ברצוני לרגל למען רוסיה. פירוש הדבר שהיה עליי 
ליצור אישיות שתתאים לפרופיל שהרוסים מייחסים למרגל. 
אמנם לא יכולתי לשנות את שמי או את מקום מגורי או כתובת 
הקולג' שבו למדתי, אך יכולתי להמציא קריקטורה של האדם 
שהאמנתי כי הרוסים מחפשים. וכך שיחקתי את התפקיד של 
גבר צעיר ושחצן, שרוב מעייניו נתונים לכסף, ואשר מבחינתו, 
השירות בצי אינו אלא דרך להשיג את המידע שיוכל למכור 

לרוסיה על מנת להתעשר. 

היה זה פרופיל שהרוסים הבינו וקיבלו, ובסופו של דבר מסיבה 
זו הם גם אפשרו לי להיכנס למערך המרגלים שלהם. 

קושנר  ג'ארד  של  הביטחוני  שהסיווג  כך  על  כששמעתי 
"הורד", נשמתי נשימה גדולה של הקלה. אני בטוח שרוסיה 
שלה,  הביון  בפעילויות  שיסייעו  אמריקאים  לגייס  המשיכה 
שעשוי  אדם,  של  פרופיל  אותו  לנוכח  להתנהל  ותמשיך 
להיענות לחיזוריה, זה שנכון למכור בכסף את הגישה והמידע 

המתאפשרים לו הודות למשרה שלו.

כבר אין ויכוח לגבי העובדה שרוסיה גייסה אמריקאים שיסייעו 
לה בהתקפתה על ההתנהלות בבחירות 2016. השאלה היא, 
בכך  ובטוח  סמוך  אני  אמריקאים?  אותם  מיהם  למעשה, 

שרוברט מאלר פועל כדי לתת את התשובה. 

]נאוויד ג'אמאלי – מחבר הספר "איך תלכוד מרגל רוסי"[



8      ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                                                                                                                       גיליון מס' 65

צוללת בריטית בדו קרב עם הצייד-הרוצח – "החור השחור" של הקרמלין
מאת: מארק הוקהאם וטים ריפלי, "סנדיי טיימס"

"חתול  במרדף  מעורבת  הייתה  בריטית  תקיפה  צוללת 
ועכבר" שבו השתתפו צוללות וספינות מלחמה רוסיות – כך 

גילו מקורות צבאיים.

לפני שבועות אחדים, כאשר תרזה מיי התלבטה בשאלה אם 
עליה להורות על מתקפה נגד סוריה, התחוללה דרמה מתחת 

לפני חלקו המזרחי של הים התיכון. 

שזכו   – שתיים  אולי   – אחת  רוסית  צוללת  ההערכה,  פי  על 
במערב  צבאיים  מומחים  של  בפיהם  השחור"  "החור  לכינוי 
המלכותי  הצי  צוללת  אחר  רדפו   – שקטות  כה  שהן  מכיוון 

הבריטי, החמושה בטילי שיוט.

מעריכים כי שתי פריגטות רוסיות ומטוס נגד צוללות, חיפשו 
את  להציב  כדי  תמרנה  שזו  בעת  הבריטית  הצוללת  אחר 
טילי השיוט שלה, מדגם "טומאהוק" בטווח הרצוי לירי לעבר 
מטרות צבאיות סוריות. התפתח מרדף מתוח ומסוכן במשך 
התאמצה  "אסטיוט"  מדגם  הצוללת  כאשר  אחדים  ימים 

לחמוק מכלי השיט הרוסיים.

בשנים האחרונות רבו המרדפים של צוללות רוסיות ובריטיות 
בצפון האוקינוס האטלנטי, בים הצפוני ובים התיכון. מעריכים 
זה הוא הפעם הראשונה בה מתחולל דו קרב תת  כי מקרה 

מימי במהלך ההתארגנות לתקיפה.

להטיס  שהחל  האמריקאי  הצי  הגן  הבריטית  הצוללת  על 
הים  של  המזרחי  חלקו  מעל   P8 מדגם  ימיים  סיור  מטוסי 
הרוסיות.  והצוללות  הספינות  אחר  לעקוב  מנת  על  התיכון 
לשאת  ומסוגל  ספינות  לאיתור  שנועדו  בחיישנים  מצויד   P8

טילים, טורפדו ומוקשים. 

למרדף  שנועדו  "קילו"  מדגם  רוסיות  ספינות  כי  מעריכים 
הרוסי  הימי  בבסיס  המוצבות   )hunter-killers( וקרב 
בטארטוס שבסוריה, הובילו את המרדף. הן מונעות בעזרת 
אותן  לחמש  וניתן  חשמלית,  והנעה  דיזל  של  גנרטורים  שני 

בטורפדו, ובטילי שיוט וטילים נגד ספינות. 

איאן בלנטיין, מחברו של ספר העוסק בלוחמת צוללות ציין כי 
"אותן שתי ספינות 'קילו' מהוות איום משמעותי."

לצוללת הבריטית יש כוח אש מוגבל. אפשר להעריך שנשאה 
היא  אותם  "טומאהוק"  מדגם  שיוט  טילי  מכ-20  יותר  לא 
המים.  לפני  מתחת  בעודה  מייל   1000 למרחק  לירות  יכולה 
טילי   154 לשאת  מסוגלות  האמריקאיות  מהצוללות  חלק 

"טומאהוק".

ניק צ'יילדס, חוקר בכיר ב-IISS, המכון הבינלאומי למחקרים 
אסטרטגיים השוכן בלונדון, אמר כי: "על פי ההשערה מלאי 
פחות  הוא  הבריטי  ההגנה  משרד  לרשות  שעומד  הטילים 

מ-100 "טומאהוק".

עוד ציין כי "האמריקאים ירו 59 טילים בשנה שעברה כאשר 
תקפו בסיס אווירי אחד ]בסוריה[ – והמספר הזה מלמד מהי 

היכולת הנוספת שבריטניה עשויה להביא."

בבריטניה מכשירים את מפקדי הצוללות לירות מספר טילים 
הוסיף:  צ'יילדס  מלהיחשף.  להימנע  כדי  אחת,  בבת  מועט 
טילים,  יורה  ואתה  באזור,  יותר  רב  זמן  נמצא  שאתה  "ככל 
כך אתה חושף יותר את מיקומך, וכשהמדובר בצוללת, היא 

נעשית פגיעה."

בסופו של דבר הצוללת הבריטית לא השתתפה בתקיפה. 

   

     ספינת הצי הבריטי "אסטיוט", אחת משש   

     הצוללות  מסדרת "אסטיוט" שבסיסן בבסיס 

     חיל הים הבריטי קלייד.
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לדבריהם, טראמפ היה מעוניין להיראות כמי שמאשש סדרה 
של "ציוצים" לוחמניים בפעולה ממשית, ועם זאת הוזהר כי 
תגובה תוקפנית יתר על המידה עלולה לגרום להתלקחותה 
של מלחמה נרחבת יותר נגד רוסיה. הפשרה שהושגה הייתה 
פחות  שנמשכו  המטרות,  בשלוש  מצומצמות  פגיעות  אותן 

משתי דקות. 

הוויכוח משקף פער בין טראמפ לבין שר ההגנה, אשר בשונה 
מכל החברים האחרים בקבינט, הצליח לקיים מערכת יחסים 
ידידותית עם הנשיא, אפילו בעת שריסן אותו. אלא שהדברים 
השתנו בחודש אפריל: עד אז, שימש היועץ-לשעבר לביטחון 
לאומי, לוטננט גנראל ה.ר. מקמאסטר חיץ בין השניים: לעיתים 
גנרל   – ההגנה  שר  של  דעתו  את  לקבל  היועץ  נטה  תכופות 
בעל ארבעה כוכבים שפיקד על חיל הנחתים קודם פרישתו. 
אלא שעם פרישתו של מקמאסטר מונה במקומו ג'ון ר. בולטון 

לתפקיד היועץ לביטחון לאומי, והחיץ חדל להתקיים. 

גורמים בממשל ובקונגרס אמרו כי להערכתם, בולטון, הידוע 
שר  של  דעותיו  את  לקבל  ייטה  לא  הניציות,  בהשקפותיו 
ההגנה; ובינתיים החלו החברים הריפובליקנים הניאו-שמרנים 
ששר  כך  על  דאגתם  את  לבטא  החוץ,  במדיניות  העוסקים 
בסוריה  אסטרטגית  טריטוריה  על  מוותר  מאתיס  ההגנה 

לטובתן של איראן וסוריה. 

מרבית המנהיגים בעולם רואים את מאתיס כקול החזק ביותר, 
בתוך  האמריקאית,  החוץ  במדיניות  ביותר,  האמין  אף  אולי 

ממשל שסבל מטלטלות תכופות בשל פיטורים והתפטרויות 
הגנראל  של  פרישתם  הנשיא.  של  הבכירים  יועציו  מבין 
מקמאסטר ושר החוץ, רקס טילרסון, מיקדה תשומת לב רבה 
לצידו  תידרך,  מאתיס  בקבינט.  מאתיס  של  בתפקידו  יותר 
של הגנרל ג'וזף דאנפורד, יו"ר המטות המשולבים, את חברי 
הסנאט והקונגרס לגבי התקיפות בסוריה במפגשים סגורים. 

"אנחנו חייבים לרסן את הנשיא הזה, כל נשיא שהוא, כאשר 
מלחמה,"  לנהל  הקונגרס  של  החוקתית  באחריותו  מדובר 
מקליפורניה.  דמוקרטית  קונגרס  חברת  לי,  ברברה  אמרה 

היא כינתה את התקיפות בסוריה "בלתי חוקיות".

המחוקקים  בתי  בשני  החברים  את  לשכנע  ביקש  מאתיס 
בצורך לבצע תקיפה משותפת עם בריטניה וצרפת, ולא קיבל 

את הרשאתו של הקונגרס. אך הוא ניצח בקרב הגדול יותר.

התקיפות  של  צמצומן  לגבי  העליונה  על  כשידו  יצא  מאתיס 
לשלוש מטרות שלא היה בהן כדי לסכן את שלומם של כוחות 
עוד,  מה  סוריה.  ברחבי  צבאיים  במתקנים  הפזורים  רוסים 
שאותם 105 הטילים לא פגעו ביחידות הצבא הסורי שעל פי 
ההערכה הן האחראיות לביצוע התקיפה בנשק כימי בדומה, 
סמוך לדמשק. בסופו של דבר היו אלה פגיעות מכוונות היטב 
שסתרו את דברי טראמפ על תגובה מתואמת גדולה הרבה 

יותר שעשויה להימשך ימים או שבועות. 

והצרפתים  הבריטים  האמריקאים,  של  המתואמת  "התגובה 
כוחנו  של  האמצעים  כל  את  תשלב  האלה  הזוועה  למעשי 

הגנראל מאתיס רצה באישור הקונגרס לפני התקיפה בסוריה. אלא שדעתו לא התקבלה
הלן קופר, 17 באפריל

שר ההגנה האמריקאי, ג'ים מאתיס, דחק בנשיא טראמפ לקבל את אישור הקונגרס בטרם פתחה ארה"ב במתקפה האווירית 
נגד סוריה, אך טראמפ שהיה מעוניין בתגובה מהירה ודרמטית, לא קיבל את המלצתו, כך מסרו בכירים בצבא ובממשל. 
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הנשיא  אמר  כך  והדיפלומטי,"  הכלכלי  הצבאי,   – הלאומי 
התחוללו.  התקיפות  כאשר  שנשא  לאומה  בנאום  טראמפ 
"אנו נכונים להמשיך ולקיים את התגובה הזאת עד שהמשטר 

הסורי יחדל משימוש במרכיבים הכימיים האסורים."

לא  כי  מסר  והפנטגון  נוספות,  תקיפות  שום  היו  לא  מאז  אך 
פעמית",  חד  פעולה  היתה  "זו  נוספות.  תקיפות  מתוכננות 
התקיפות  לדבריו  הופסקו:  שהתקיפות  לאחר  מאתיס  אמר 
האוויריות היוו "מסר ברור ביותר שנועד לשכנע" את הנשיא 
בני  נגד  כימי  בנשק  ישתמש  לבל  אסד,  אל  באשאר  הסורי, 

עמו. 

לגבי  באחרונה  טראמפ  הנשיא  והשמיע  שחזר  האיומים 
היו ערובה  תגובה חריפה לתקיפות שבהן נעשה שימוש בגז 
לכך שצבא ארה"ב יתקוף את סוריה, כך מסרו שניים מאנשי 

משרד ההגנה, בתנאי שזהותם לא תיחשף. 

ובכל זאת, מאתיס המשיך לפעול על מנת לקבל את הסכמת 
הפנימי  בוויכוח  המעורים  אנשים  לדברי  כך  הקונגרס, 
הלבן  בבית  אחדים  מפגשים  במהלך  בעניין.  שהתנהל 
שהתקיימו בשבוע שעבר, הדגיש מאתיס את חשיבות החיבור 
שבין פעולות צבאיות לבין תמיכה ציבורית – השקפה שהוא 

דוגל בה זה זמן רב.

הקולונל פטריק ס. ריידר מחיל האוויר האמריקאי, דוברו של 
הפנימי  הוויכוח  על  לשאלה  להשיב  סירב  דאנפורד,  הגנרל 
שבין הפנטגון לבית הלבן בקשר לטווח התקיפות לפני שניתנה 
השנייה  הציבורית  המחלוקת  זו  למעשה,  לפעולה.  הפקודה 
שהתגלעה בין הנשיא טראמפ לבין השר מאתיס בעניינה של 

סוריה בחודש שחלף.

ימים ספורים לפני ההתקפה הנחשדת ככימית, אמר הנשיא 
אמריקאים  צבא  אנשי  שכ-2000  לכך  מוכן  הוא  כי  טראמפ 
לוחמים  הם  שבו  הקרב,  משדה  יצאו  בסוריה  כיום  המוצבים 
לצידם של הכורדים, כבעלי בריתם, נגד דאעש. השר מאתיס 

ומקורבים אחרים שכנעו את הנשיא להימנע מנסיגה מידית.

החרפתה  לנוכח  דאגה  מסתמנת  כי  ציינו  הפנטגון  אנשי 
אמריקאיות  צבאיות  לפעילויות  בקונגרס  ההתנגדות  של 
התקפות  לאחר  שאושרה  הרשאה  על  עדיין  המסתמכות 
הטרור של 2001 גם מבלי שהקונגרס ישתכנע בנחיצותן של 
של  הכימי  הנשק  תוכנית  את  יתקפו  בטרם  פעילויות,  אותן 

אסאד.

טראמפ לא רצה בהכרח לפגוע בסוריה בעוצמה רבה שתכניס 
את רוסיה למלחמה, כך אמרו אנשי הממשל. עם זאת, הוא 

רצה שתגובתו תישמע תוקפנית. 

צ'ולט  דרק  אמר  הגדולה,"  ההצגה  את  רוצה  פשוט  "הוא 
דחף  מאתיס  "לכן  אובמה,  של  בממשלו  ההגנה  שר  מעוזרי 

כנראה דלת פתוחה."

מאתיס מודאג במיוחד מהגזמה בכמות החיילים האמריקאים 
בסוריה. הוא לא רוצה שארה"ב תסטה מהמדיניות המוצהרת 
המתחוללת  בלחימה  רק  להתמקד  עליה  פיה  על  שלה, 
בסוריה נגד דאעש, ולהימנע מלצלול לתוך מלחמת האזרחים 

הנמשכת זה שבע שנים. 

להמשיך  לאסאד  סייעו  איראניות  ומיליציות  רוסיים  כוחות 
ולקיים את שלטונו למרות מחאותיהם של לוחמי האופוזיציה 

הסורית המאשימים אותו ב'מצור ברוטאלי' נגד המדינה. 

מבחינה  הנשיא  את  'לכסות'  בדיוק  הספיקה  "התקיפה 
פוליטית, אך לא מספקת כדי להצית מלחמה עם הרוסים," 
במלחמה  שירות  תקופות  שתי  שהשלים  סולץ,  ג'ון  אמר 
הוותיקים  החיילים  קבוצת  כיו"ר  כיום  ומכהן  בעיראק 
רבות  מגבלות  שהוטלו  ברור  "היה   .VoteVets הליבראליים, 
על פעילותו של הצבא, והיה ברור שכל מי ששירת בצבא ידע 

על כך, כמדומה, חוץ מאשר הנשיא."

מאתיס ערער בפומבי על הטענות שעוררו מחלוקת ציבורית 
יחסי  מהלומת  אלא  אינן  המצומצמות  התקיפות  פיהן  ועל 

ציבור המכוונת אל אסד.

"הצרפתים, הבריטים, האמריקאים, בעלי ברית, כולם בעלי 
על  האיסור  את  לקיים  כדי  יחדיו  עבדנו  בנאט"ו,  בריתנו 
השימוש בכלי נשק כימיים," אמר מאתיס בפנטגון. "עשינו מה 
שנראה לנו כנכון על פי החוק הבינלאומי, על פי חוקי ארצנו."

מאתיס הוסיף, "ואני מקווה שהפעם אסד יבין את המסר."
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הדבר האחרון שנחוץ למזרח התיכון הוא מדינה נוספת בעלת 
אם  רק  לקרות  יכול  זה  אך  גרעיני.  נשק  לבנות  פוטנציאל 
ותקים לא פחות  ארה"ב תטעה לגבי תוכניותיה של סעודיה 

מ-16 כורים גרעיניים לייצור חשמל במשך 25 שנים. 

השנייה  המדינה  להיות  רוצים  שהם  אומרים  אינם  הסעודים 
שהולך  באזור  גרעיני  נשק  מאגר  שבידיה   – ישראל  אחרי   –
לייצור  רק  ישמשו  הכורים  לדבריהם,  יציב.  פחות  ונעשה 
עתודות  על  להסתמך  שיוכלו  כך  פנימיים,  לצרכים  אנרגיה 
הנפט הכבירות שלהם שימשיכו להפיק הכנסה ממדינות חוץ. 

גוברים לכך שהסעודים מעוניינים  ניכרים סימנים  ועם זאת, 
יריבתם  את  לבלום  כדי  גרעיני  נשק  ייצור  של  באופציה 
המובהקת, איראן, שהיתה לה תוכנית גרעינית דינאמית עוד 
בטרם קיבלה עליה את הצמצומים שנדרשו במסגרת העסקה 

שנעשתה בשנת 2015 עם ארה"ב ומעצמות אחרות. 

מאמציו של ממשל אובמה לשאת ולתת על הסכם להעברת 
טכנולוגיה גרעינית אזרחית – כנדרש ממדינות קודם שניתן 
לאפשר להן לקנות את הטכנולוגיה הגרעינית האמריקאית – 
מחויבות  עצמם  על  לקבל  הסעודים  של  סירובם  בשל  כשלו 
פלוטוניום,  ומחזור  אורניום  מהעשרת  לחדול  משפטית 
גרעיני. איחוד  ניתן להשתמש להפקת דלק עבור נשק  בהם 
האמירויות קיבל על עצמו התחייבות שכזאת בהסכם שנחתם 
שיתוף  של  לעסקות  המידה  אמת  את  קיבע  ואשר  ב-2009 

פעולה אזרחי בתחום הגרעיני.

הדואג  נשיא  של  בימיו  חדשים,  מגעים  מתנהלים  ועכשיו 
לצרכיה של קהילת העסקים האמריקאית ומחזר בתוקפנות 
בעמדה  נמצא  טראמפ  להלכה,  הסעודים.  המנהיגים  אחר 
נוחה להפציר בסעודים לקבל את אמת המידה הנהוגה. הוא 
לכורים  מועשר  דלק  לקנות  לריאד  יותר  שכדאי  לטעון  יכול 
בסעודיה.  לייצרו  מאשר  נמוך,  במחיר  זרים  ספקים  מידיי 
יותר את הקשרים עם ארה"ב שהבטיחה  יאשש  טיעון שכזה 

לגונן על הממלכה הסעודית מפני אויביה. 

טראמפ  שממשל  המגבלות  לגבי  שאלות  צצו  בינתיים  אך 
שהצדדים  מההסכם  כחלק  יקבלו,  הסעודים  ואשר  ידרוש, 

עומדים לפתוח במו"מ לגביו.

הדרישה לקיים תנאים מחמירים עלולה לאלץ את הסעודים 
מגבילות  דרישות  מטילות  שאינן  סין,  או  מרוסיה  לקנות 

את  יענישו  ובכך  קוריאה,  מדרום  או  מצרפת  או  שכאלה, 
ומצטמקת,  שהולכת  האמריקאית,  הגרעינית  התעשייה 
ולהוטה להשיג עסקים חדשים ומכניסים. תאגיד ווסטינגהאוס 
וחברות אחרות שבסיסן בארה"ב מעיינות באפשרות להקים 

קונסורציום.

אך במקרה של כשל, שבגינו לא ייכללו מגבלות חיוניות בשום 
עסקה שהיא, יהיו הסעודים חופשיים להפנות את הטכנולוגיה 
שלהם לעבר ייצור נשק גרעיני. הדבר יערער את המאמצים 
כלי  של  הפצתם  את  למנוע  ארה"ב  של  בהנהגתה  שנעשו 

הנשק האלה.

זה זמן רב שארה"ב מובילה בטכנולוגיה הגרעינית במכירותיה 
אזרחי  גרעין  הסכמי  באמצעות  המוסדרות  אחרות  למדינות 
לאי  מדדים  תשעה  של  קיומם  את  הדורשים  צדדיים,  דו 
הפצת הנשק. הם כוללים את ההתחייבות שאף לא אחד מבין 
חומרי  לייצור  ישמש  ארה"ב  שסיפקה  הגרעיניים  החומרים 
נפץ גרעיניים, וכן שאף לא אחת מהטכנולוגיות ושום נתונים 
יועברו לצד שלישי כזה או אחר בלא הסכמתם  מסווגים לא 
וכי המדינה המעורבת בהסכם לא תעשיר  של האמריקאים, 

אורניום ולא תמחזר פלוטוניום. 

להם  יש  כי  זאת  בכל  טוענים  הסעודי  הממשל  שאנשי  אלא 
הזכות להעשיר ולמחזר את החומרים במסגרת ההסכם לאי 
גישה  למדינות  לאפשר  ערבות  המהווה  הגרעין,  של  הפצתו 
אם  הגרעיני.  הנשק  את  שיזנחו  בתנאי  כאלה,  לטכנולוגיות 
חילוקי הדעות האלה ייתקעו את המו"מ, ארה"ב עלולה לאבד 

האם תסייע ארה"ב לסעודים להשיג נשק גרעיני?
מאמר מערכת של הניו יורק טיימס )25 בפברואר, 2018(
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את ההזדמנות לאכוף על התוכנית הסעודית איזשהם תנאים למניעת הפצתו של הנשק, לביטחון גרעיני ובטיחות גרעינית. 

משום כך ייתכן שראוי לשקול את הפשרה שהוצעה על ידי רוברט איינהורן, שבעבר נמנה עם צוותי המו"מ הגרעיני של ארה"ב, 
אך רק במקרה שהמאמצים לקבוע תקנים מחמירים יותר לא יעלו יפה. הסעודים יידרשו אז לקבל עליהם התחייבות שתופסת 

מבחינה משפטית לוותר על העשרה ועיבוד במשך 15 שנים – לא עד קץ כל הימים, וכך מרחיקים את השאלות הקשות.

בסופו של דבר, הקונגרס רוצה להדגיש את זכותו לומר את המילה האחרונה לגבי העסקה, או לקבוע תנאים מחמירים במקרה 
שהממשל לא יעשה זאת. בין התנאים – בדיקות יסודיות, מעמיקות של מתקני הגרעין בסעודיה, בדומה לנוהל שאיראן קיבלה 

על עצמה. 

יד, אחריותו של הקונגרס משפיעה לא רק על העתיד הגרעיני של  בהתחשב בכך שטראמפ מתייחס לנשק הגרעיני כלאחר 
סעודיה אלא גם על החלטות שתורכיה, מצרים ומדינות אחרות יקבלו לגבי השגתו של נשק גרעיני. המחוקקים חייבים להתקין 

מחסומים על מנת שמדינות נוספות לא יתקרבו יותר להשגתו של נשק גרעיני. 
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