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   דבר העורך:
שהוא  – AUSAבאוקטובר נערכת הועידה השנתית של 

ארגון של יוצאי צבא ארה"ב הפועל כלובי עבור הצבא 
פנטגון. הוהתעשיות הביטחוניות האמריקאיות מול הקונגרס ו

עורכת   AUSAבמסגרת הועידה שנמשכת שלושה ימים, 
, תעשיות אמריקהתערוכה ביטחונית, הגדולה ביותר בצפון 

חות בה חלק וסיב"ט מציג ביתן קביטחוניות ישראליות לו
  לאומי. 

האגף , עם  AUSAלמכון חץ יש הסכם שיתוף פעולה עם 
העוסק בקשר המקצועי צבאי עם צבא ארה"ב ובתוכו עם 

יק שלושה הוצאת הספרים שהוא מפעיל. בכנס באוקטובר נש
מלחמות " – AUSAידי  -פצו עלוספרים שתורגמו על ידינו וי

 –איראן ועיראק חתמו על הסכם לקידום שיתוף פעולה צבאי 
  2017יולי  23

ביולי על הסכם לקידומו  23איראן ועיראק חתמו ביום ראשון, 
והעצמתו של שיתוף הפעולה הצבאי ביניהן  כדי להילחם 

דיווח רדיו טהרן, ונראה שהחלטתן  - "בטרוריסטים ובקיצונים 
  עלולה לגרום הרמת גבות בוושינגטון.

שר ההגנה האיראני חוסיין דהגהן ומקבילו העיראקי אפרן אל 
עולה "הרחבת שיתוף הפ -היאלי חתמו על מזכר הבנות 

וחילופי מידע על לחימה בטרור ובקיצונים, ותחומי הביטחון, 
הלמידה, הלוגיסטיקה ותמיכה טכנית וצבאית הם בין עיקריו 

  של ההסכם הזה" לפי דיווח סוכנות הידיעות האיראנית.
עיראק השתפרו מאז שסדאם חוסיין ירד מכסאו - יחסי איראן

איראן היא ידי  שיעים. -והממשל העיראקי מובל על 2003 - ב
  מדינה שיעית ברובה.

נשיא ארה"ב טראמפ הביע דאגה ממה שנראה לו כהשפעה 
איראנית גוברת במלחמות האזרחים בסוריה, תימן ועיראק, 

  שם עשתה איראן יד אחת עם הלוחמים שיעים.
המתיחות בין איראן וארה"ב גבר מאז נבחר טראמפ, 

היציבות שהאשים את טהרן בגיבוי קבוצות קיצוניות וערעור 
  באזור.

בתחילת יולי, ציין טראמפ כי איומים חדשים צומחים 
 –"ממשטרים מנוולים כמו צפון קוריאה, איראן וסוריה 

  ומהממשלות שתומכות בהן".
צבא ארה"ב האשים את איראן בהחרפת האלימות בעיראק 

באמצעות  מימון האימון והציוד של המיליציות. איראן 
י נוכחות כוחותיה גורמת הכחישה והאשימה את ארה"ב כ

  לאלימות.

  
  

  חוסיין דגאהאן –שר ההגנה האיראני 
  

 בגיליון זה

     1  אירן ועיראק חתמו על הסכם שיתוף פעולה                                       

 1רוסיה פרסה כוחות ביטחון בסוריה                                                   

  3-   2         אירן מאדירה את חשיבות הכוח האפגני שהיא מפעילה בסוריה    

   3                                                  טקטיקות חדשות של דאע"ש         
  4                 אינטש                                          2.75רקטות חכמות     
  5אראקה                                                                -התקדמות ב     
  5טראמפ הציע לפטר גנרל                                                               
  7 - 6סולימני מתפאר                                                                           

של  "בנקודת הכובד"של פסח מלובני,  "בבל החדשה
של מטה  "הסורים על הגדרות", ומעוזג'קי אבן ושמחה 

זאת בהמשך  ני אשר.דבעריכת  1973 - פיקוד צפון ב
לספרו של עמנואל סקל "הסדיר יבלום, ו"סילביה 

  ברכות לכולם. –רן ומוטי כפיר רפאל" של רם או

  

רוסיה עשויה להתחיל בפריסת כוחות משטרה צבאית לאבטחת 
אזורי הביטחון בסוריה לאחר שהאזורים האלה ייקבעו במהלך 

  שבועיים או שלושה, כך מסרה סוכנות הידיעות טאס.
כוחות הביטחון עשויים להישלח על מנת להפחית את האלימות 

בחלקה המערבי של המדינה לפי ההסכם בין רוסיה, אירן 
אמר השליח הרוסי  –וטורקיה במהלך השיחות בקזחסטאן 

  אלכסנדר לוורנטייב לטאס.
"מותנה במוכנות המסמכים על אזורי הביטחון, אני חושב 
שפעולה מרוכזת לפריסת הכוחות עשויה להתבצע בתוך 

  שלושה". –שבועיים 
מבצעי האבטחה נידונו כאשר משטרו של אסאד ,בסיוע רוסיה, 
התקדם לשליטה בחלקה המערבי של סוריה ולנוכח התקדמות 

נגד המדינה ראקה, הנלחמים -המורדים הנעזרים בארה"ב א
  האסלאמית

פעולותיה הצבאיות של ארה"ב התמקדו בחלקה המזרחי 
והמרכזי של סוריה,  שם הכריזה המדינה האיסלאמית על עיר 

  בירתה של החליפות האסלאמית.
ביוני  27השיחות בקזחסטאן בחסות רוסיה נמשכו ביום שלישי  

  לתיחום השטח בו יפרסו הכוחות הרוסיים עדיין צריך להסתיים.
"בינתיים, קשה לדבר על הנוכחות של פקחים רוסיים ונציגי 
משרד ההגנה, אבל ניתן להעריך באופן כוללני כי משטרה 

  צבאית רוסית תפרוס כחיץ בין אזורי ביטחון" אמר לוורנטייב.
  

  

גוסט 11   2017  באו

ן    מס' ו לי   56    גי

איראן ועיראק חתמו על הסכם לקידום שיתוף פעולה 
 צבאי

  2017יולי  23 –  2017ביולי  4טרביס טריטן  –

רוסיה טוענת שהיא פרסה כוחות ביטחון 
 בסוריה
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איראן שיגרה אלפי לוחמים אפגאנים שיעים לשדות הקרב 
בסוריה והשליכה אותם הישר לקו הראשון במלחמה 

אסאד נגד המורדים -הברוטאלית של הנשיא באשאר אל
החמושים, שחלקם נתמכים על ידי גורמי חוץ, ונגד קיצונים 

  איסלאמיסטיים. 
לדברי משקיפים, הכוח המורכב בעיקר ממהגרים ופליטים 

גאניים שנקראו "דיוויזית פאטימיון" שנשלח לקו הראשון אפ
של ההתקפה, נשחק בשיעור גבוה ביותר, וארונותיהם של 

החיילים שנפלו הועברו בסך בטקס צבאי ונקברו בערי איראן 
  כמעט מדי שבוע. 

כדי לחזק את המוראל ולמשוך מתגייסים חדשים לפאטימיון 
רה האומללה משתדלת טהראן לצחצח את הדימוי של החבו

המורכבת בעיקר מפליטים אפגניים בני המיעוט  –הזאת 
היושב בהזאריסטן, דוברי פרסית שגוייסו ואומנו על השיעי 

  ידי הכוח החזק של משמרות המהפכה.  
הרשויות באיראן קראו לרחובות ברחבי המדינה בשמותיהם 

של הלוחמים האפגניים השיעים, התקשורת הממלכתית 
הלוחמים שנפלו והדגישה את קורבנם העלתה על נס את 

כשדימתה אותם לקדושים מעונים; החבורה זוכה לביקורים 
תכופים של הגנראל קאסם סוליימאני, הידוע כרב השפעה 

וכמי שמיטיב להתנהל מול התקשורת, ועומד בראש כוח 
קודס שאחראי למבצעים מחוץ -העילית הנקרא אל

  לגבולותיה של איראן. 
ג'אזירה -בחודש יוני על ידי תחנת אלבסרטים שהוקרנו 

המשדרת 
מקאטאר, 

נראה 
סוליימאני, 

המפקח על 
המאמץ 

המלחמתי 
של איראן 

בסוריה, כשהוא מתפלל ונושא דברים בפני הלוחמים 
  עיראק.- האפגאנים, בקרבת גבול סוריה

התקשורת האיראנית הממלכתית דיווחה באחרונה כי 
ת המיוחדים" חיזבאללה הלבנוני הוא שמאמן את "הכוחו

האפגאניים במיומנויות צליפה, ב"כלי נשק שהורכבו עליהם 
אמצעים לראיית לילה" וכן בתצפות. נמסר כי מאות טירונים 

הוצבו ברחבי סוריה. "למעשה אין שום ראיות של ממש לגבי 
קיומם של כישורים כאלה בקרב לוחמי פאטימיון", אמר עלי 

 Atlantic Councilאלפונה, עמית בכיר במכון המחקר 
בוושינגטון, הנחשב כמומחה מובהק בתחום הכוחות 

האפגאניים. "זהו מיתוס שמשמרות המהפכה מטפחים 
  בקפידה כדי להאדיר את יוקרתה של היחידה."

  בשר תותחים
מתנדבים   -בשקט  –הרשויות באיראן החלו לפרוש 

חמושים וביניהם אפגאנים רבים כדי להשלים כוחות 

ייעוץ ובלחימה לצד כוחותיו של אסאד איראניים אחרים ב
  .2011- לאחר שפרצה מלחמת האזרחים בסוריה ב

איראן גייסה אלפי מהגרים ופליטים אפגאניים שנמצאו 
בשטחה. יש גם ראיות לכך שטהרן מגייסת בחשאי מאות 

שיעים אפגאניים בתוך אפגניסטן. באפגניסטן יש רוב סוני, 
הם  – ההאזאריםקר בעי –אחוזים מכלל אוכלוסייתה  15אך 

שיעים בעלי קשר דתי לרוב השיעי באיראן. האו"ם מעריך כי 
מספר האזרחים האפגניים באיראן מגיע לכמיליון נפש 

מיליון.  3-בקירוב, אבל טהראן טוענת כי מספרם מתקרב ל
טהראן גירשה אפגאנים רבים וחוזרת לעתים מזומנות 

נאבקת כמו גם על קאבול, ה  –ומאיימת על מי שנותרו 
  בגירוש המוני. –במורדים משלה 

לטענת הרשויות באיראן הלוחמים נוסעים לסוריה ולעיראק 
מרצונם הטוב כדי לגונן על אתרים מקודשים לשיעים. 

דיווחים מסוימים מעלים את האפשרות שמציעים 
לאפגאנים תמורה כספית וכן היתרים להתגורר באיראן על 

ה אומר כי משמרות מנת שיצטרפו ללחימה בסוריה. אלפונ
המהפכה מחשיבים את הלוחמים האפגאנים כבשר 

תותחים, בשל ההשקעה הזעומה, לכאורה, באימונם 
  והחשיפה הצפויה להם בשדה הקרב.

בראיון שהתקיים עם אנשי המחלקה הפרסית בבי.בי.סי. 
אמרו עריקים מחטיבת פאטמיון שנמסר כי נמלטו לתורכיה 

י אנשי משמרות המהפכה ויוון יחד עם פליטים סורים, כ
אימנו אותם במשך שבועיים עד שלושה שבועות קודם 

שהוצבו בסוריה. אחמד שוג'ה שעבד בארגון הבינלאומי 
Human Rights Watch  כחוקר הפעולות של אפגניסטן

ציין כי לוחמי הפאטמיון מעולם לא מגדירים את עצמם כמי 
להגן שהוצבו באזורים עירוניים כדי לשמור על השקט או 

על האתרים המקודשים שנשלחו אליהם כדי שיגוננו 
  עליהם. 

"הם תמיד במדבר, תמיד לוחמים בקרב הקשה, סופגים 
אבידות ששיעורן גבוה," אומר שוג'ה, שעוקב אחר 

התעמולה המקוונת של הפאטימיון ומשוחח עם לוחמיהם 
  .2016מאז 

  אלפי לוחמים
האפגאנים שנהרגו אין שום נתון מדויק לגבי מספרם של 

בסוריה, שעל פי ההערכה שלחה לשם איראן מתנדבים 
ויועצים צבאיים באלפיהם, כדי לקעקע את כוחותיו של 

  אסאד.
  התקשורת האיראנית מדווחת דרך קבע על ההלוויות

  הללו  אך אינה מרבה בפרטים על אודות נסיבות מותם. 
  ראש "קרן הקדושים המעונים" באיראן אמר בנובמבר כי

לוחמים, בהם איראנים, אפגאנים  1000-נהרגו יותר מ
ופקיסטאנים שנשלחו על ידי איראן לסוריה. אלפונה טוען, 

בהסתמכו על מספר ההלוויות שנערכו ללוחמים אפגנים 
אפגאנים נהרגו בקרבות בסוריה  656באיראן כי לפחות 

, ולדבריו המספר הזה "גבוה במידה 2013מאז ספטמבר 
  ה."חסרת פרופורצי

 `פרוד בז'אן

 איראן פועלת להאדרת יוקרתו של חיל המשלוח האפגאני הנתון במצור בסוריה
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משמרות המהפכה שלחו גם קצינים משלהם לדיוויזיה, ובכך 
הוסיפו למספרם של הקצינים האיראנים שנהרגו בסוריה. 

אלפונה אומר כי דיוויזיית הפאטימיון ספגה "שחיקה בשיעור 
קטסטרופאלי", שיעור גבוה בהרבה מזה שהוכר על ידי 

אחוזים מכלל הכוח. לדבריו,  20לכל הפחות  -טהראן  
לוחמי פאטמיון נשלחו לסוריה בסך הכל מאז החל  15,000

. מומחים אומרים כי הנתונים 2011-העימות בסוריה ב
העגומים הללו לא צריכים להאפיל על חשיבותה של הקבוצה 
למשמרות המהפכה ולמטרותיו הצבאיות של הארגון בסוריה 

  ומעבר לה. 
"לוחמי פאטמיון היו חלק בלתי נפרד מהתוכנית להקל את 

הלחץ על כוחות אסאד", אומר שוג'ה. איראן סיפקה תמיכה 
לכל הפחות בדמות יועצים  2012צבאית לכוחות אסאד מאז 

צבאיים ומתנדבים, אך היא מכחישה כי היא משגרת כוחות 
שלה. ובכל זאת, התקשורת האיראנית דיווחה על -מצבאה

מותם של מספר מפקדים איראנים לצד מאות לוחמים 
  איראנים. 

לזכות נוי במהלך המלחמה לטובתו של אסאד נזקף השי
הסיוע של איראן והתערבותה של רוסיה באמצעות מתקפת 

;  אסאד הוא בעל בריתן של שתי המדינות הפצצות ממושכת
  מזה זמן רב. 

אלפונה אומר כי באמצעות גיוסם של האפגאנים הצליחה 
" שמסוגל למלא את מרחוקטהראן לכונן "כוח מבצעי המופעל 

איראניות -ישותיה של איראן במלחמות בעתיד. קבוצות פרודר
מפתח במערכות - שהוקמו ברחבי האיזור נעשו לשחקני

  הצבאיות המתנהלות בלבנון, עיראק, סוריה ותימן. 
אלף") " -هزار המילה הפרסית "הזאר" מן  ,هزاره: פרסיתב )הזארה[

בחבל הזראג'אט  אפגניסטן אשר חי ברובו במרכז פרסית הוא עם דובר
  ]פקיסטןוב איראןוכן ב הזאריסטן או

  

לוחמי דאעש הנצורים פתחו במתקפת נגד 
נואשת, כשהם מחופשים לאנשי הכוחות 

-סינאא ואל- הדמוקרטיים הסורים, בסביבת אל
מאשלאב שבקרבת ראקה, כך נמסר מהארגון 

  הסורי המפקח על זכויות האדם. 
לוחמים  40 – 30-המיתקפה בוצעה על ידי כ

בערך, מסר אותו מקור. דיווחים שהגיעו מאזורי 
הקרבות מצביעים על כך שהלוחמים התחפשו 

(הכוחות הסורים הדמוקרטים,  SDF-במדי ה
ים) עם פתיחת הכוללים חיילים כורדים וערב

המיתקפה. נראה כי בטקטיקה הזאת יש מן 
החידוש, כך הסביר הקולונל ג'ו סקורוקה, הדובר 

  (נחישות טבעית).  Inherent Resolveשל מבצע 
"לוחמי דאעש לבשו את מדי הצבא של הכוחות 
הסוריים הדמוקרטיים וביצעו התקפות על שתי 

בחלק המזרחי של ראקה," שכונות הנמצאות 

קובע הדו"ח של הארגון הסורי המפקח על זכויות 
  האדם.

"ראינו דיווחים על דאעש במדי צבא ובמדי 
משטרה במוסול. עדיין לא ראיתי דיווחים על כך 

  בראקה," ציין סקורוקה.
שימוש שאינו הולם במדי צבא נחשב לפשע 
מלחמה בעיני הקהילה הבינלאומית, מסביר 

האנום, פרופסור למשפט  ד"ר הארסט
בינלאומי בביה"ס למשפטים ודיפלומטיה ע"ש 

פלצ'ר באוניברסיטת טאפטס בבוסטון. אלא 
שלא ברור כיצד הדבר נתפס במלחמות 

אזרחים. "הגדרתו של המושג לא יאה פתוחה 
להצעות", אמר האנום. כך נראה שזה בסדר 
ללבוש מדי אויב כדי להסתנן ליחידה כל עוד 

הסביר. אבל אבסורד  –וך בקרב אין הדבר כר
  הוא לצפות שדאעש תכבד את חוקי המלחמה. 

המתקפה התרחשה בעת שלוחמי דאעש 
הנואשים שהתבצרו בתוך העיר כותרו לגמרי 

על ידי הכוחות הדמוקרטיים הסוריים. כל 
היציאות הראשיות מהעיר שנעשתה לשדה 

הדמוקרטיים, קרב נחתמו על ידי הכוחות 
הבהיר דובר בפנטגון. לדברי ארגון המשקיפים 

הסורי המפקח על זכויות האדם עלה בידיהם 
סינאא -של לוחמי דאעש לתפוס את שכונת אל

לאחר ש"מטוסי הקרב של הקואליציה לא 
  הצליחו להדוף את ההתקפה", נאמר בהודעה.

ההשתלטות על השכונות היא מכה לכוחות 
הדמוקרטיים הסוריים לאחר שהגיעו ביום 

רביעי לחלק הצפוני הקיצוני של חומת ראפיקה 
המקיפה את העיר העתיקה של ראקה הכוחות 
הדמוקרטיים הסורים מתכוננים עתה להשתלט 

  שוב על האזור. 
המבצע לשחרור ראקה נמשך כבר שלושה 

שהתגלעה לגבי שבועות. אלא שמתיחות 
התמרונים הצבאיים של הטורקים בצפונה של 
סוריה מאיימת על שיחרורה הקרב של העיר 

  שארגון דאעש הכריז עליה כבירתו. 

 טקטיקות חדשות של דאע"ש 

 איראן פועלת להאדרת המשך
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מרבית העימותים הצבאיים שמתרחשים בעולם בימים 
לחימת גורמי  –סימטרית -אלה מתאפיינים בלחימה א

גרילה/טרור כדאעש ודומיו,  בצבאות וארגונים 
לא אחת  וניים ממוסדים, מלחמה שמתרחשת,טחיב

  יה חפה מפשע.יבקרבת ואף בתוך אוכלוס
הצבאות הסדירים והארגונים הסדורים נדרשים 

בנסיבות אלה לפעול בתקיפות והחלטיות ע"מ לעצור 
ובמידת האפשר לנטרל את הטרוריסטים תוך הקפדה 

מנעות מפגיעה יעל פגיעה בארגוני הטרור וה
  לוחמת ומזעור נזק סביבתי. יה שאיננהיבאוכלוס

היכולת האווירית ובעיקר בתקיפה מדויקת וסטרילית 
מהווה מרכיב חשוב בהתמודדות עם האסימטריה 
שיוצרים ארגוני הטרור, זוכה בחודשים האחרונים 

בתוספת של אמצעי לחימה מתקדם , מדויק וממוקד 
רקטה  –באפקטים שלו זאת לצד עלויות ברות השגה 

  תת על כתם לייזר.ימתבימ"מ  70בקוטר 
אפשר והאמור לעיל הוא שהביא את צבא ארה"ב 

,בשלהי השנה שעברה, להחליט על הצטיידות 
מ"מ  70(  2.75קרקע בקוטר "-ראשונית ברקטת אוויר

 APKWS, רקטה המכונה   BAE SYSTEMS) של 
 Advanced Precision Killאו בשמה המפורש 

Weapon System    החלטה זו של ה .ARMY 
 סיימה למעשה, תחרות ארוכת שנים על תקציב

ה  .חכמות 2.75הצטיידות  של הצבא ברקטות "
APKWS  מתבייתת על כתם לייזר ההנה רקטה

וסטטית בדיוק של  ניידת ומאפשרת פגיעה במטרה 
  ק"מ.  5-1.5מ', ובטווחים של  2עשרות ס"מ עד 

מתחיל בראשית המאה כאשר  APKWSסיפורה של ה 
כים מבצעיים מחד והרצון לחסוך בעלויות על רקע צר

מאידך, יצא הצבא בדמ"צ לרקטה בקוטר –החימוש 
אינטש, רקטה שתתבסס על רכיבים קיימים  2.75

תשוגר ממשגרי הרקטות ( לדוגמא  רלבנטים,
HYDRA  הקיימים   בסד"כ ותאפשר שימוש (

במערכות ציון בלייזר שקיימות בתפוצה רחבה על 
תקיפה ומטוסי סיוע קרוב. יתרה –מאות ואלפי מסוקי 

מכך, כבר אז הבשיל הרעיון של יישום הרקטות גם על 
  כלי טייס בלתי מאוישים ( כטב"מים).

אחד ממרכיבי הדמ"צ המרכזיים נגזר מהצורך לפגוע 
במטרות קטנות יחסית ובד"כ לא משוריינות או 

משוריינות במיגון קל וזאת בעלות של רבע/שליש 
 APKWSששימש עד להבשלת ה  מעלות טיל הלפייר

,כאמל"ח העיקרי בתקיפות מטרות עוינות ע"י המסוקים 
  ומטוסי הסיוע הקרוב.

הפרויקט עבר דרך ארוכה של עליות ומורדות 
ובסביבות מחצית העשור הראשון של המאה החליט ה 

ARMY  על הפסקת הפעילות וההובלה עברה
התכנון נמסר למספר חברות שנבחרו  לאחריות הצי.

להוביל הפיתוח  BAEנבחרה  2009ומומנו לשם כך וב 
).הצי אישר  LRIPוההערכות להצטיידות ראשונית ( 

ובמהלך 2012הרקטה להצטיידות ברבעון ראשון של  

אותה שנה התקבלה ההחלטה על ייצור סידרתי בקצב 
  א.מל

המתחרים הביאו להתמודדות גישה שמרנית של יישום 
גם –ראש ביות לייזר בחרטומו של החימוש. הם כמו 

BAE  התבססו בפעילותם על הכוונת מנהלת הפרויקט
לעשות שימוש רב ככל האפשר ,ברכיבי מדף ובהם 

הציעה וזכתה   BAE SYSTEMSהמנוע והרש"ק. 
נים התקנת חייש -,בזכות גישה חדשנית ומקורית

לקליטת החזרי הלייזר מהמטרה על כנפוני הניהוג 
והעברת המידע באמצעות סיב לייזר למקטע 

האלקטרוניקה והשליטה. היתרונות שהושגו בדרך זו 
כללו: העדר צורך בהזזת הרש"ק, שיפור הדיוק ומניעת 

הפחתת ביצועי רש"ק בשל אילוצי מיקום הרב"ת 
ם בחרטום כפי שהוצא ע"י שאר המתחרים.מה ג

) שנפתחים רק  4שהשימוש בחיישנים על הכנפונים ( 
לאחר היציאה מהמשגר ,מצמצם מהותית את החשיפה 

לתופעות הירי ואחרות להם ,חשופים רב"תים 
  שבחרטום.

 5,000למעלה מ  BAE SYSTEMSעד כה יוצרו ע"י 
רקטות . בלמעלה ממאה מקרים נעשה שימוש מבצעי 

 נוספות. ברקטות  בחזית האפגאנית  ובמשימות
והוכיחה את   APKWSנבחנה ה   2013במהלך 

התאמתה כאמצעי לחימה לנטרול/השמדת כלי שייט 
קטנים ומהירים. כלים  מהסוג שנתפס כאיום של 

  גם מדינות מסוימות.  -טרוריסטים כמו
נבחנה ועברה תהליכי "פתיחת  מעטפות"  APKWSה 

הפעלה על מגוון רחב של כלי טייס וביניהם : מסוקי 
58-OH ,AH-1/1Y    וUH-1W  ,64-AH,S60-MH  ,

407 BELL  16.מטוסי קרב/סיוע קרוב-F,10-A,B8-
AV ,10-OV 6ו-ATגם כטב"מים ומסל"טים.-,כמו  

 
 

 

   

 דני זאבי

 2.75רקטות  חכמות  " 

Dan Zeevi - Consultant, Marcom & BD 
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שבוע צבא ארה"ב מפרסם דו"ח על התקדמות כל 
הלחימה של הכוחות הנתמכים על ידו הלוחמים 

ראקה מדאע"ש. הסיבה שאינכם שומעים - לשחרור א
על כך יותר מדי היא בגלל שזה מתקדם היטב. אתמול 

בעיראק, קולונל ראיין דילון  ארה"ב) דובר צבא 27/7(
 45אמר שבמערכה הנמשכת חודשיים , שוחררו 

הצבא הסורי הדמוקרטי.  ידי -עלראקה - א-זים המאחו
הם תוקפים מזרח וממערב ובמהרה שני הכוחות 

מטר,  800 -"המרחק ביניהם כיום הוא פחות מ יפגשוץ
וכאשר יפגשו הצבא הסורי הדמוקרטי ישלוט על כל 

ראקה". דילון אמר שאחת -חלקה הדרומי של א
מהקבוצות שארה"ב תמכה בהם בסוריה, הוצאה 

מת התמיכה מאחר והיא פעלה על דעת עצמה, מרשי
מבלי להיוועץ או לעדכן. "בדרום סוריה קבוצת 

השוהדה אל קאריאטן ערכה סיורים מחוץ לשטח 
שהוגדר לה, בשטח שהוסכם עליו כשטח בהפסקת אש 

וערכה פעולות שאינן ממוקדות בלחימה בדעא"ש, 
הקואליציה תומכת רק בשותפים הממוקדים בלחימה 

  אמר דילון. בדאע"ש" 
אורמ שהם ממשיכים למחוק שמות  ארה"בצבא 

מרשימת המבוקשים הבכירים בדאע"ש. אתמול 
) הקואליציה פרסמה רשימה של שעה אנשים 27/7(

שנהרגו בתקיפות מהאוויר בעירקא ובסוריה בחודשים 
האחרונים "הורדת בכירי דאע"ש האלה שבשה את 

ולתם ייצור ופרסום התעמולה של דאע"ש .  ואת יכ
  לממן את פעולותיהם" אמר דילון.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הנשיא טראמפ הציע לפטר את מפקד הכוחות 
באפגניסטן במהלך פגישה סוערת בה הוא רתח מזעם 

על שארה"ב לא מנצחת במלחמה. מר טראמפ הביע 
את תסכולו בגלל חוסר התקדמות באפגניסטן במהלך 

שהגיעה פגישה עם יועצים לביטחון לאומי בכירים 
  לשיא בהצעתו לפטר את גנרל ג'והן ניקולסון.

מר טראמפ אמר לג'ימס מאטיס, מזכיר ההגנה, ולג'וזף 
דנפורד ראש המטות המשולבים, שהם יכולים לשקול 

את הדחתו של גנרל ניקולסון מתפקידו "אנחנו לא 
מנצחים" הוא אמר. לאחר הפגישה , סטיב באנון 

"בתחרות האסטרטג הבכיר של מר טראמפ פתח 
שאגות" עם היועץ לביטחון לאומי מקמאסטר על כיוון 

  לפי דיווח של סוכנות רויטר. –המדיניות באפגניסטן 
הנוכחים היו המומים מהצעת הנשיא שהצבא מאפשר 

לארה"ב להפסיד במלחמה. ימים לאחר מכן, גנרל 
מקמאסטר הציג לנשיא תכנית לתגבר את המאמץ 

ת ההצעה. הדיווח רק כדי שהוא ידחה א ןבאפגניסט
ביולי צץ לאחר שפגישה  19 -מהפגישה בחדר המצב ב

שניה הייתה אמורה לדון במדיניות לאור קיפאון המצב 
באפגניסטן. מר טראמפ הסמיך את הפנטגון להחליט 

כמה כוחות נוספים לפרוס שם אבל מאוחר יותר הציב 
  מגבלה כמותית. 

מר טראמפ דרש יותר מידע על אפשרויות "סיום 
לחמה" באפגניסטן ורטן על חוסר באופציות במה מ

שהוצג לו. הוא שאל במופגן מדוע ארה"ב צריכה עדיין 
שנים. הבית הלבן אמר שלא  16לאחר  להיות באפגניסטן

  התקבלה שום החלטה על שינוי פרסונלי באפגניסטן.
מר טראמפ, שהביע כבר בעבר ספקנות לגבי מערובות 

מעבר לים, עשוי לשקול ניעור רציני,  ארה"בצבאית של 
שיכול להביא להדחת גנרל מקמאסטר מתפקידו כיועץ 

לביטחון לאומי ולהציבו כמפקד הכוחות באפגניסטן 
  במקום גנרל ניקולסון.

מר בנון שפגש באריק פרינס, מייסדה של חברת 
האבטחה הפרטית בלקווטר כדי לשוחח על הצעות 

סטן בשכירי חרב. מר באפגני ארה"בלהחליף את כוחות 
מאטיס דחה את האפשרות הזו. הוא אמר בחודש 

שעבר שהממשל מצוי קרוב להכרזה על אסטרטגיה 
חדשה לאחר שלא עמדו בתאריך יעד בהם הציבו 

לעצמם, אבל "הרעיון הגדול" הזה שדן הפריסה 
  באפגניסטן עדיין לא גובש.

נהרגו כהתקפת  ארה"בהפנטגון הודיע ששני חיילים של 
 -אבדות של הטליבן על שיירה בקנדהר. קרוב להת

רובם  –חיילים אמריקנים פרוסים באפגניסטן  8400
  בתפקידי הדרכה.

 -חיילים אמריקנים נהרגו באפגניסטן מ 2400 -קרוב ל
פצועים. פעילות הטליבן  20,000 - ועוד כ 2001

החמירה את מצב המדינה בשנה שחלפה, כאשר 
ים לבלום את פעילות כוחות הביטחון האפגניים מתקש

  הקיצונים.
   

 הציע לפטר גנרל באפגניסטן פטראמ ראקה-א-התקדמות ב

 2017באוגוסט  3 –טיימס 



    56ליון מס' יג                    6
     

  
מיג'ור גנרל קאסם סולימני, מפקד כוחות קודס של 

ביולי בכנס של  3 -משמרות המהפיכה, נשא דברים ב
  עיראק שנערך במחוז קרמן. -ותיקי מלחמת אירן

סולימני שיבח את המאמץ הממושך שעשו משמרות 
תפיהם את נטל המאבק המהפיכה כשנטלו על כ

הפלסטיני והתפאר בכך שהשפעתה של טהרן במזרח 
התיכון התעצמה כתוצאה מהלחימה בסוריה. הוא גינה 

את סעודיה וגם את הביקורת הפנימית באירן כנגד 
כוחות המשמר. הגנרל ביכה את הפחיתה שחלה 

  בקיום מצוות הדת באירן.
סולימני העלה על נס את חשיבותו של יום קודס, 

ידי האייטולה חומייני, קורא להשמדת -שנוסד על
ישראל ומביע תמיכה בפלשתינאים. חגיגות יום קודס, 

בתמיכת טהרן נערכות במספר מדינות בחודש 
  האחרון.

"אחת היוזמות החשובות ובעלות הערך של האימאם 
חומייני היה מרכוז העניין הפלשתיני במערכת, וחומייני 

ן" אמר סולימני. הניף את דגלו של המהדי באיר
 12 - האימאם השיעי מהמאה ה –האמונה במהדי 

שעתיד לקום לתחיה לפני יום הדין. סולימני נזף 
במספר מדינות ערביות המקיפות את הפלשתינאים 
המדוכאים. טהרן מאשימה מדינות ערביות במעילה 

בעניין הפלשתיני, משום שאותן מדינות ערביות 
דאגתן לנוכח  הרחיבו את קשריהן עם ישראל בשל

  עוצמתה של איראן.
ההגנה הגלובאלית שמעניקה הריפובליקה האיסלאמית 

לנדכאי עיראק וסוריה, אמר סולימני, העצימה את 
הפופולאריות של איראן בעולם. ראיות אחרות 

מצביעות על כך שההפך הוא הנכון: במרוצת העשור 
האחרון הוליכה המדיניות האזורית של טהרן לצניחה 

ס החיובי שזכתה לו איראן ברחבי המזרח חדה ביח
  התיכון ובעולם.

"מטרת הטרוריסטים הטאקפירים (הרואים בשיעה 
כופרים) הייתה להכניע את הרפובליקה האסלאמית .. 

העומדים מאחורי המגמה הזו מקדמים אותה, וזאת 
בעוד שגדולתה ועוצמתה של הרפובליקה המוסלמית 

ת סופה של של אירן  אחרי הופעת דאע"ש  ולקרא
  דאע"ש גדלה עשרות מונים".

כמו בכירים אירניים אחרים, סולימני טען שהמדינה 
האסלאמית הייתה גל חתרני של אויבי טהרן נגד 

אירן -הרפובליקה האסלאמית. אמנם כוחות נתמכי
וכוחות דאע"ש  נלחמו זה בזה בעיראק ובסוריה, טהרן 

את נעזרה בכוחות סוניים ג'יהדיסטיים כדי להצדיק 
מעורבותה בחו"ל ואת הג'יהאד שלה להגנת מסגדים 

  שיעיים קיצוניים. –שיעיים מרעלים אנטי 
סולימני שיבח את מזלו של המשטר הסורי שקומם את 
עצמו מחדש, אף כי לא הזכיר את המעורבות הרוסית 

הגלגל לאחור. "יום אחד, שהייתה חיונית בסיבוב 
סוריה ניצבה בפני הרבה בעיות, וכיום הממשלה 

הסורית מתחזקת מדי יום... כיום מקובל על הכל שלא 
  ניתן להביס את המערכת הסורית " אמר.

סולימני דיבר על התפשטותם של  המבצעים האירניים 
בסוריה במהלך המלחמה "לפני כמה שנים, מספרם 

מם היו לנו יחסים לא עלה על של היחידים והתנועות ע
מספרן של האצבעות בידינו, כיום יש לנו יחסים עם 
מאות ואלפים...בעוד שמדינות מסוימות מתווכחות 
איתנו ודורשות "אל תתמכו בממשלה הסורית", הן 
מתייצבות לצד הרפובליקה האסלאמית כיום וצריך 

  לשנות את מדיניותן".
וח הגיוס העממי מפקד כוח קודס הילל את עלייתו של כ

העירקי, תערובת של מיליציות עיקריות בהן שולטת  
ידי  משמרות המהפיכה. הוא -קבוצה הנתמכת על

השמיט את העובדה שסיוע אווירי של ארה"ב היה חיוני 
  במערכה נגד המדינה האסלאמית. 

"הצבא העירקי נע כצבא לאומי איסלאמי חזק. בזכות 
צלנו", ציין הכוחות העממיים. משהו דומה קרה א

בהתייחסו למבנה משמרות המהפיכה והבסיג' 
המיליציוני.  טהרן רוצה לממש את השגיה בעירק 

  באמצעות הצבא העירקי.
הגנרל האיראני לעג לסעודים "אם יש הרבה נפט 

במדינה....אבל שליט משוגע, דברים נוראים 
מתרחשים, וכך קורים דברים משוגעים כמו מלחמה 

אלה אינם יכולים לכבות את בתימן והאווילים ה
השרפה". מלחמת האזרחים בתימן נכנסת לשנתה 

השלישית, סולימני חזה עליה בתמיכה האירנית 
בלוחמי הברית ההוטית הנאמנים לנשיא הקודם עלי 

סלאח מבקשת -עבדאללה סאלח. הברית ההוטית
  להביס את הקואליציה בין סעודיה והאמירויות. 

חלק שבחים לתקיפת הטילים שביצעו  סולימאני
משמרות המהפיכה על עמדות המדינה האסלאמית 

בסוריה בחודש שעבר. "היו לכך מספר הישגים 
חיוביים, אחד מהם המחיש את הנכונות  של 

הרפובליקה המוסלמית לפעול ואת העיקרון שהרצון 
חשוב יותר מהתוצאה". מקורות ישראלים טענו 

נכשלה, כאשר טיל אחד שתקיפת הטילים האירנית 
בלבד פגע במטרה. בכל זאת, הדגיש שתקיפת הטילים 

הדגישה את המקצועיות של המומחים בבניית טילים 
  מדויקים .

"עקבתי אחרי אימונים רבים של טילים ובכלל זה טילים 
אמר. הוא התייחס לפסוק מהקוראן  -אמריקניים" 

אמר בציינו "תנועה זו של הכוח הייתה אמיתית, כמו שנ
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 תרבות וחברה

'לא חשוב מה שאתה זורק כאשר אתה זורק, אלוהים 
  הוא הזורק'".

אשר לפוליטיקה פנימית התבטא סולימני בחריפות 
בהתייחסו לביקורת על משמרות המהפיכה, ובעקיפין 

ית, התייחס לנשיא חסן רוחני "ברפובליקה האסלאמ
כולנו אחראים לחללינו, לחברה, לדת ולמדינה. הבגידה 

הגדולה ביותר היא התכנסות של ספקות על בסיסי 
המערכת הזו...שום יום לא צריך להחליש את הכוח". זו 

כנראה התייחסות לביקורת שמתח רוחאני לאחרונה 
נגד משמרות המהפיכה במהלך מסע הבחירות 

  לנשיאות. 
...הציבו אותי כמטרה לא את "אל תשוו את הכוח איתי

  הכוח...ללא הכוח לא תהייה מדינה" הוא אמר.
בשמירת הדת באירן, הוא סולימני אישר את הירידה 

האשים בכל את מדיניות המשטר לקידומה של תפיסת 
הדת שלו "אסור לנו לגרום לאנשים לרחוש פסימיות 
כלפי הדת ולהפחיד את האוכלוסייה מפני המאמינים 

האדוקים, מאחר שהרחקת אנשים גורמת לשיעור 
גירושין גבוה, גידול בשחיתות חברתית וירידה 

שאחדים מבקשים  בערכים.. כיצד קורה
להפחיד את האוכלוסייה מפני המאמנים 

הדתיים? אלה אסטרטגיה ומדיניות 
  מוטעים".

מפקד משמרות המהפיכה הודה בעבר כי 
רק חמישה אחוזים מכלל המסגדים באירן 

  פעילים ברציפות במהלך השנה.
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