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לפני חמש שנים, הציג הצבא הרוסי במהלך מצעד יום הניצחון את הטנק החדש שלו – דור 
רביעי – ה- T14 ארמטה. באותה עת, משקיפים מבית ומבחוץ העריכו שזה טנק חדש במהותו, 
ותוכנית ההצטיידות ב-2,000 טנקים תשנה את יחסי הכוחות בנוגע לטנקים לטובת רוסיה. 
עיכובים בייצור וקשיים בתכנון הורידו את תכנון הייצור ל-130 טנקים, דבר שהוביל להערכה 

מתונה יותר של הכוח המשוריין של רוסיה. 

עדיין, כפי שמאמר קצר בעיתון רוסי מציג "הטנק היה ונותר הבסיס לכוח הצבאי הרוסי." 

המחבר פותח בסקירת הטנק וטוען כי החשש העיקרי של מדינות המערב במלחמה הקרה 
יותר  יש  "לברה"מ  כאשר  למאנש,"  תעלת  רצים  רוסיים  טנקים  של  השלגים  "מפולת  היה 

טנקים מנאט"ו וסין גם יחד." 

האחרונות  השנים   25 במהלך  ברה"מ  התפרקות  לאחר   , רוסיה  כיצד  מתאר  הוא  בהמשך 
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מרכזי  תפקיד  מילאו  הטנקים  והיכן  וגיאורגיה(,  )צ'צ'ניה  סכסוכים  בכמה  טנקים  הפעילה 
בסכסוכים אזוריים אחרים )עיראק, לוב, דונבאס, תימן וסוריה(.

המאמר מתאר את צי הטנקים הרוסי הנוכחי )יחידות, פריסה וסוג הטנק( וטוען שלצבא הרוסי יש 
כ-2,000 טנקים ביחידות מבצעיות ולפחות אותה כמות במחסני חירום. 

המחבר מצביע שלמרות שבפרסומים "הטנקים נקברים בעקביות," זה לא המצב בגלל "שאין 
טוען  הוא  בנוסף,  יהיה."  לא  ולעולם  ומיגון  תנועה  אש,  שילוב  של  במושגים  לטנק  דומה  משהו 
הלוחמה  תמיד  תהיה  היבשה  במים...לוחמת  או  באוויר  לא  האדמה  על  חי  ש"האדם  מאחר 

העיקרית."

המחבר מסכם בהצביעו כי "נקודת מגבילה משמעותית אחת היא – המחיר." המחבר מצביע על 
כך שזו הסיבה העיקרית להפחתת היקף הייצור של טנקי הארמטה מ-2,000 ל-130. 

הוא מסביר ש"הכמות הנוכחית )של כל הסוגים( של טנקים ביחידות מבצעיות בצבא רוסיה אינה 
מספקת בהתחשב בגודל המדינה, אורך גבולותיה ונקודות התורפה שלהם." 

הוא מעריך כי "רוסיה צריכה לפחות 5,000 טנקים בשירות וכמות דומה במחסנים."

הוא מציע שהטנקים האלה לא יפרסו כנגד נאט"ו )מאחר שכוחות נאט"ו אינם מוכנים ללחימה 
כזו( אלא במחוזות המרכז והמזרח כהגנה כנגד טנקי הצבא הסיני.

 http://nvo.ng.ru/armament/2020-02-20/1_1082_tanks.html
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מטען הודף רקטי רוסי חדש מגדיל את טווח הארטילריה - ברטלט

המאמר המצוטט לקוח מאיזבסטיה ועוסק בתוכניות הרוסיות להפעיל "פגזים סופר ארוכי טווח" 
לתומ"ת החדש 2S35 קואליציה SV ולמשפחת ההוביצרים מסטה, היכולים לשגר חימוש מדויק 
100 ק"מ. התחמושת הארטילרית המדויקת הרוסית כיום היא בעלת טווח מרבי  לטווח שמעל 
של 20 ק"מ. הפגזים הסופר ארוכי טווח יקנו לחטיבות ולדיביזיות המתמרנות ארטילריה אורגנית 
ארוכת טווח שלפני כן הייתה אפשרית רק ברמת הארמיה והקורפוס עם טילים כמו האיסקנדר 

 .)SS21( או הטושקה המיושן )SS26(

היא  המוגבר  הטווח  בעלת  התחמושת  הניסויים.  לשלב  בקרוב  תיכנס  התחמושת  הדיווח  לפי 
בתצורה טלסקופית כאשר הטיל המונחה מונע באמצעות מנוע רקטי. המטרה מסומנת על ידי 
סמן בלתי מאויש מהאוויר. רמת הדיוק תהיה דומה לתחמושת מדויקת כיום במדינות אחרות. 
היא מיועדת למטרות איכות. בניגוד לטילים בליסטיים, תחמושת ארטילרית לא ניתן ליירט על 

ידי מערכות נ"מ.

Increase Fivefold),” Izvestia Online, 5 March 2020. 
https://iz.ru/974543/anton-lavrov- 
roman-kretcul/dolgorukaia-pushka-dalnost-strelby-artillerii-rf-vyraste
t-v-piat-raz

roman-kretcul/dolgorukaia-pushka-dalnost-strelby-artillerii-rf-vyrastet-v-piat-raz
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האוכלוסיה הרוסית אינה בוטחת ברשויות ובכל זאת מאמינה בתעמולה

מגיפת הקורונה חשפה את אי-אמונו של הציבור כלפי הרשויות הרוסיות. עם זאת, הרוסים עדיין 
מאמינים בתיאוריות קונספירציה אנטי-מערביות המקודמות על ידי המדינה.

המצב לגבי מגיפת הקורונה ברוסיה הולך ונעשה מתוח יותר. פקידי רשות רוסיים מודים כעת 
בכך שהמבחנים הקיימים היו לא מדויקים לעיתים, וכי מספרם האמיתי של החולים עולה כנראה 
על המספרים שהרשויות מציגות. וכך, באמצע חודש אפריל הציעו רופאים המשתייכים לוועדה 
הקלינית לשליטה במגיפת הקורונה – אותה הקימו בעצמם – לכלול בתי חולים לטיפול בווירוס 
הקורונה ובדלקת ריאות במסגרת אחת. לדבריהם, רובה המכריע של התחלואה בקורונה נגרם 

על ידי וירוס חדש – גם אם הבדיקות הקיימות מצביעות על תוצאה שלילית כוזבת. 

בנוסף על הפחד מהמגיפה, הרוסים חשים כבר בהשפעותיו של השפל הכלכלי – החלקי. כ-50% 
החלה  מאז  המשפחה  של  בהכנסתה  משמעותית  צניחה  על  דיווחו  העובדים  הרוסים  מכלל 

התפשטותה של מגיפת הקורונה החדשה. 

בנוסף על הרקע של משבר כפול, הבחינו ממשלת רוסיה והנשיא ולדימיר פוטין בצניחה בשיעור 
התמיכה הציבורית. בחודש מארס, הבחינו אנשי מרכז לוואדה בירידה בשיעורי התמיכה בשלושה 
מוסדות ממלכתיים עיקריים – הנשיא, הממשלה וראש הממשלה. סקר שנערך באפריל הראה 
ושלוש  פוטין בשיעור של ארבע  ולדימיר  והיחס החיובי כלפי  צניחה במידת האהדה הציבורית 
חברתי  שאי-שקט  מזהירים  סוציולוגים  הקודמת.  בשנה  אוקטובר  לעומת  בהשוואה,  נקודות, 

מתאפשר כתוצאה מתמיכתה הלא יעילה של הממשלה באזרחיה.

הסגר  להוראות  לציית  הרוסים  של  באי-נכונותם  גם  משתקף  השלטון  כלפי  גובר  אהדה  חוסר 
שהמדינה הכתיבה. אפילו ערוץ "נזיגאר טלגרם" התומך בקרמלין מודה כי יישומם של אמצעי 
החירום אינו זוכה לתמיכת האוכלוסיה ואף שחק לגמרי את ההערכה החיובית למוסדות המדינה. 
המגבלות  לנוכח  כועסים  האזרחים  ברוסיה.  אור  שראו  בפרסומים  מופיעים  נוספים  פרטים 
ותירוץ  חדשים  דיכוי  למעשי  כהזדמנות  כלחץ,  אלה  לפעולות  ומתייחסים  משיתה  שהממשלה 

שמשמש אנשים מסוימים להשיג רווח במרמה . 

ואולם, אין לפרש צניחה ברמת האמון ברשויות כנכונות מצידם של רוב הרוסים ללמד סנגוריה 
על שינויים ליברליים. לצד האי-אמון כלפי הממשלה, אזרחי רוסיה עדיין מאמינים בתיאוריות 
קונספירציה אנטי-מערביות שונות. יתרה מזאת, המרירות הכללית הנובעת מסיבוב חדש של 
רגישויות  רבה  במידה  מעצימים  המתפשטת,  המגיפה  מפני  החשש  עם  יחד  כלכליים,  קשיים 

אלה, הכופות על רוסים רבים לחפש הסברים פשוטים ואויבים חיצוניים שהאשם יוטל עליהם. 

המגיפה  גורמי  על  מהשורה  אנשים  עם  משוחחים   MBK Media רשת  של  האזוריים  הכתבים 
ומציינים כי מרביתם הזכירו את "הקנוניה של המערב, חוסר התועלת שבמסיכות, רמאות על 
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מנת להעלות מחירים, התכונות של הג'ינג'ר והענישה שאלוהים מטיל." )10 באפריל(. תיאוריות 
הקונספירציה על מקורו הבריטי או האמריקאי של הווירוס כ"נשק ביולוגי" המשודרות גם על ידי 
המדיה הרוסית המנוהלת על ידי המדינה, עוררו מחשבות כאלה )הבי.בי.סי ברוסית, 9 באפריל(. 
תיאוריות רדיקליות עוד יותר זוכות לתפוצה בקרב הקהל הדוגל בימין ברוסיה, וביניהן זו הטוענת 
כי "ממשלת העולם" גרמה למגיפה כדי לחסל את האוכלוסיה "העודפת", מצדיקה את השואה, 

מחלישה את המדינה ושולטת בציבור מצטמצם והולך.

זאת ועוד, לפי פרסומי מרכז לב גומיליוב, הלכי-רוח קסנופוביים הולכים ומתעצמים ברוסיה זו 
השנה השנייה. מאז 2017 הנאמנות לאפליה, המונעת מסיבות אתניות, עלתה מ-54 אחוזים 
ל-71, וזו קרבה לסמנים המקדימים את הלחימה בקרים בשנים 2013-2012, וכל רוסי שני תומך 
עכשיו בסיסמה "רוסיה לרוסים". בעיצומה של הנסיגה הכלכלית והתחרות הגוברת על מקומות 
עבודה, לצד החששות מפני מקורה "הזר" של הקורונה, ואיבת הילידים כלפי המהגרים עתידה 
הרדיקלי,  השמאל  אל  ועוברת  הולכת  הרוסי  הרוב  של  הפוליטית  אהדתו  בעת,  בה  להתעצם. 

מעצימה את הנוסטלגיה לברית המועצות. 

בעיות  גם  גילתה  ברוסיה  הקורונה  התפרצות 
תוך  בהן,  לעסוק  צריכות  שהרשויות  אחרות 
בנושאים  האוכלוסיה  של  הבנתה  הגברת 
וכתבים  נבזורוב  אלכסנדר  של  לדעתם  אלה. 
במצב  ספונטנית  הכרה  אחרים,  רוסיים 
הממשלה  של  מפעולותיה  רצון  ואי-שביעות 
בכל אורחות החיים הולכים ומתעצמים. ובאופן 
פרדוקסלי, הכרה זו אינה סותרת את תיאוריות 

הקונספירציה החביבות על הרוסים. 

למעשה, אלה משתלבים היטב בתפיסה המתעצמת והולכת )אפילו בקרב אנשים מן השורה( 
של  "סוכנים"  הם  עצמו(  פוטין  אפילו  )לעיתים  הרוסיים  האוליגרכים  ובמיוחד  הקרמלין  לפיה 
המערב העוין. כחלופה לרשויות הקיימות, אנשים אלה חולמים על "סטאלין אמיתי" וממשלה 
פופולארית באמת, המסוגלת לכונן צדק חברתי ולבסוף לגונן על רוסיה מפני "אויבים" מרובים. 

מינימאלי.  היה  הרחוב  במחאות  חלק  יקחו  דעותיהם  שאלה  הרוסים  כי  הסיכון  לאחרונה,  עד 
ואולם, על רקע של מגבלות חדשות והאפידמולוגיה המחריפה במהירות, והתנאים הכלכליים, 
הדבר נעשה יותר ויותר אפשרי. בינתיים, השירותים המיוחדים של הרוסים )סילוביקי( שבעשורים 
האחרונים הצליחו לנטרל במידה רבה את האופוזיציה הליברלית, אין שום מושג כיצד להתמודד 
עם התנועה הכיאוטית של יחידים שיש להם השקפות שונות אך מאוחדים בחוסר שביעות רצונם 
מהממשלה. כתוצאה מכך, לאחר שבמשך שנים דיכאו את המחאה ה"אינטלקטואלית", ייתכן 
שהרשויות ייתקלו בתופעה מסוכנת הרבה יותר מבחינתן – מרד רוסי "נטול פשר וחסר רחמים".
https://jamestown.org/program/russian-population-does-not-trust-the-authorities-but-still-believes-the-propaganda/
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מוסקבה מקימה יחידות מיליציה קוזקיות להפעלה אפשרית כנגד אוקראינה
פול גובל

על-פי דיווחים מהעת האחרונה מוסקבה מפעילה קבוצות קוזקים לאורך הגבול האוקראיני-רוסי 
יחידות  וטשרניחי – אזורים רגישים המדאיגים מאוד, בעוד הקרמלין הפעיל  ליד חרקיב, סומי 
להיות  עשויה  הזו  החשיפה  ב-2014.  אוקראינה  מזרח  לדרום  שלו  הראשונית  בפלישה  דומות 
שהקרמלין  האחרון  הסימן  הם  עת,  באותה  אבל,  התוקפנות.  במימי  לשכשך  כניסיון  מכוונת 
בזירה  היציבות  מתערערת  כאשר  להן  להתכחש  לו  המאפשרות  כאלה  קבוצות  לו  שיהיו  רוצה 

הבינלאומית או בתוך חבר העמים.

בסוף מארס, אלכסנדר בלוקובילסקי דיווח ברדיו שמוסקבה הציבה מומחים לענייני הקוזקים 
של ביטחון הפנים )FSB( להכין יחידות מיליציה חדשות ולשלב אותן ביחידות קיימות של הצבא 
הנשיא  האחרון  בסתיו  בלוקובילסקי  על-פי  מקצועי.  צבאי  אימון  להם  לתת  כך  ידי  על  הרוסי, 
פוטין הצביע על חשיבות הקוזקים במבצעי שירותי הביטחון המקומיים והזרים על ידי מינוי אטמן 

ניקולאי דולודה כמפקד הכללי שלהם. כידוע, דולודה היה פעיל בסיפוח קרים לפני שש שנים.

מוסקבה נעזרה בקוזקים בקרים ובדונבאס וקידמה כמה יחידות קוזקיות בצבא הרוסי במספר 
הרוסי.  הגיוס  במאגר  ירידה  של  בבעיות  לטיפול  האחרונות  השנים  חמש  במהלך  נקודות 
אנונימי  אוקראיני  תקשורת  ערוץ  של  הטענה  על  מתבססת  הנוכחית  האזעקה  קריאת  אבל, 
כחיילים  הרוסי  בצבא  משתלבים  הקוזקים  לכן  קודם  ימים  שכמה  הטוען   )UkraineHack(

מקצועיים והיחידות שלהם מקבלות תפקידים מורחבים בדונבאס ובמקומות אחרים.

כדי להבין את המתרחש ומה על הפרק צריך להכיר שהחלוקה החשובה בין הקוזקים כיום אינה 
בין הקבוצות הוותיקות כמן דון, קובאן, טרק וכדומה המייצגים את החיים בתקופת הצארים. כיום 
החלוקה היא בין יורשי הקהילות ההיסטוריות האלה )כמה מיליונים( והרישום הפורמלי כ"קוזק" 
ארגון שהוקם על ידי ממשל פוטין. הארגון הפורמלי מגדיר קוזק בשם בלבד והוקם כנגד מתנגדי 

הקרמלין בבית ובחו"ל.

קבוצות הקוזקים המקוריות – בשונה מיחידות הקוזקים שהוקמו על ידי הממשל – לוחצות חזק 
נפרדת בסקר הרוסי 2020. הקוזקים המקוריים האלה השיגו השבוע  כיום להירשם כלאומיות 
 – כקוזקים  להגדרה  כיחידים  זכותם  את  אישר  בקראסנודאר  משפט  בית  כאשר  לניצחון  סימן 

בעוד שבעבר נרשמו כרוסים.

פעולות כאלה הן איום למאמץ הקרמלין לקדם קבוצות אתניות רוסיות כ"אומות ממוסדות" על 
ידי הקטנת היקפן במיליון או יותר. כדי לקדם מאמצים כאלה בהגדרה העצמית של הקוזקים, 
מוסקבה העלתה את מעמד הקוזקים הרשומים, שהכריזו שהם "רובד צבאי" של רוסים אתניים. 
הקרמלין הקנה להם יותר אחריות בהקשר לשליטה מקומית, כולל שיגור קוזקים לשבירת הפגנות 
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ולתת להם יותק כסף ומעמד בניסיון למשוך אחרים לשורותיהם.

שליטתה  את  הידקה  הממשלה  ובחו"ל,  בבית  שלה  הקוזקים  את  מקדמת  מוסקבה  כאשר  גם 
ולא כאומה. מומחים שונים הציעו שזה היה  עליהם, בציינה את מעמדם כיצירה של הקרמלין 
היעד מההתחלה. אם מוסקבה משתמשת ברישום הקוזקים להזין את כוחות הכיבוש בדונבאס, 
של  מלאה  שליטה  תחת  יהיו  האלה  הקוזקים  חדש,  אלימות  סבב  להניע  או  נעשה,  שכבר  כפי 

הממשלה הרוסית ולא שחקנים עצמאיים.

נימוקי הקרמלין לאימוץ אסטרטגיה כזו ברורים: הקהילה הקוזקית הגדולה ביותר – היסטורית – 
חופפת את השטח שהוא כיום הגבול האוקראיני-רוסי. בשימושה בקוזקים, מוסקבה יכולה לקדם 
את הרעיון שאלה הם למעשה אוקראינים הרוצים לברוח מהתמיכה באוקראינים נתמכי קייב. 
פוטין שמה שמתרחש במזרח אוקראינה הוא מלחמת  כזו תואמת לחלוטין את דרישת  מגמה 

אזרחים ולא פלישה רוסית, עמדה שרבים במערב מקבלים כסבירה או לפחות צריכה להישקל.

להפעיל  עומדת  רוסיה  שממשלת  משמעה  אין  קוזקים  ברישום  רוסי  שימוש  על  האחרון  הדוח 
סבב אלימות חדש. זה יכול להיות טיפול פשוט בסבב אלימות חדש. יכול להיות שיש להם קשיים 
באיוש יחידות בשטחים הכבושים. אבל נראה שיחידות קוזקים כאלה, עם ההכחשות המקובלות, 
רף  את  להעלות  יחליטו  הם  שלאחריה  מבוכה  ליצור  אותם  לפרוס  עשויה  שמוסקבה  סימן  הם 

האלימות כנגד אוקראינה.

https://jamestown.org/program/moscow-sets-up-new-cossack-paramilitary-units-for-
possible-use-against-ukraine/
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דו"ח אוקראיני על עמידות ושרידות רק"ם ורכב בלחימה בדונבאס באוקראינה

הדו"ח חובר על ידי חוקרים מהמכון המרכזי למחקר של חימוש וציוד צבאי של צבא אוקראינה 
והוא הוצג בכנס בלונדון ב-20 בינואר 2020 – מחבריו פרופסור ואדים סליוסר וולדיסלאב סוטניק.

עיקר ממצאי הדו"ח:

מאש 	  כינוס  בשטחי  נפגעו  לתיקון(   ניתנים  )לא  שהושמדו  הרכב  וכלי  הרק"ם  מרבית 
ארטילרית )75%(, 

ל-11%  גרמו  נ"ט  וטילי   RPG כמו  נ"ט  ונשק  מהפגיעות  ל-14%  גרמו  ופיצוצים  צד  מטעני 
מהפגיעות. רק"ם מושמד בשטחי כינוס.

מערכות ארטילריה

מטענים מאולתרים

טילי נ"ט

טנקים - רק"ם

GRP - נק"ל

רק"םארטילריהרכב

ניתוח של נזק בקרב לרק"ם במרחב המבצעים



     

               ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                               גיליון מס' 90

     

9       ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 90

על-ידי  	  – בעיקר  ומרגמות(  )רקטות, ארטילריה  חימוש מעל  כנגד  צריך לשפר את המיגון 
מערכות שיבוש וחסימה.

רעיון למערכת הגנה כנגד חימוש מעל – נגמ"ש עם תותח 40-30 מ"מ תחמושת עם מרעומי 	 
קרבה ומכ"ם על הרכב.

הדו"ח מציג לקחים בתחום המיגון האקטיבי והפסיבי ושבשים	 

הדוח סוקר את ההתגוננות בפני מיקוש – לפי ממצאיו %22 מכלי הרכב ו-%61 מהרק"מ 	 
שהושמדו נפגעו ממטענים מאולתרים ומוקשים, %11 מכלי הרכב ו-%12 מהרק"מ שהושמד 

נפגעו מ-RPG ונשק קל )נישא(. %71 נפגעו מאש תותח טנקים, ו-%31 נפגעו מטילי נ"ט. 
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רק"ם שנפגע ממיקוש ומטעני צד

הדו"ח מציג ניתוח השמדה על ידי  נשק נישא )RPG נשק טרמובארי "שמל" וכדומה( 	 

כל אמצעי 	  דורש הגנה על   – וצליפה  חודר שריון  נשק קל  כנגד  צורך במיגון  הדו"ח מציג 
התצפית והכינון ומיגון נהגי נגמ"שים )קליע ח"ש של רובה צלפים N37 7.62 יכול לחדור 

מיגון נגמ"ש מ- 450 מ'(.

המסקנות הכלליות של מחברי הדו"ח הן כי רק"ם עתידי צריך שדרוג בכל תכונותיו:	 

הבנת הסביבה

מיגון

קטלניות

ניידות

את מצגת הדו"ח באנגלית ניתן לקרוא בקישור: 

https://thedeaddistrict.blogspot.com/2020/03/analisys-of-combat-damage-of-ukrainian.
html
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איזו דמוקרטיה תקרוס עכשיו?
מאת: סטיבן פלדסטיין

הונגריה הייתה הקורבן הדמוקרטי הראשון לווירוס הקורונה – ייתכן שלא תהיה האחרונה

בחודש מארס, הפכה הונגריה לדמוקרטיה הראשונה שנפלה קורבן לווירוס הקורונה. במהירות מדהימה 
התקין ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, צו חירום שהקנה לו סמכויות יוצאות דופן למשך תקופה בלתי 
מוגדרת, והתקין מגבלות דרקוניות על חירויות פוליטיות. המומחים החלו מייד להתווכח איזו דמוקרטיה 

תהיה זו הבאה בתור, שעתידה לקרוס בגלל השתלטות פוליטית אוטוקרטית.

אלא שבעוד אשר דמוקרטיות אחרות מתמודדות במהומה פוליטית גוברת, אף לא אחת מהן לא חוותה 
השתלטות דומה על השלטון. היו מקרים רבים של "התחלקות" במהלך המגיפה, ובהם סימנים בלתי 
צפויים של היחלשות ההנהגה, התגבשותה של עוצמה פופוליסטית, חוסר ודאות לגבי התמורות הפוליטיות 
המתרחשות, וקריסות אלימות שמערערות את הלגיטימיות של המדינה. אם הדמוקרטיות שחוות את 

הבעיות האלה אינן מסוגלות לשנות את המסלול, התוצאות הפוליטיות יהיו חמורות. 

קריסות ההנהגה המוזנת על ידי מגיפה הן נפוצות והן חמורות במיוחד בברזיל, אינדונזיה והפיליפינים. 
ברזיל היא המדינה בעלת הסיכויים הטובים ביותר לראות את הדחתו של מנהיגה בשל התגובה הכושלת 
שלו למגיפה. במקום לנהוג לפי הדוגמה של ממשלת הונגריה, שניצלה את המשבר לטובת רווח פוליטי, 
הנשיא ז'אר בולסונארו הקיז את תמיכת הציבור דרך תגובה בלתי צפויה ולא אחידה. הוא תיאר את 
ודחה את כל ההצעות לעשות שימוש  הווירוס כתרמית, המליץ על תרופות עצמיות שטיבן לא הוכח, 
באמצעי ריחוק-חברתי-לאומי. מקרי המוות כתוצאה מהווירוס התרבו בתלילות וחוקרים מ"אימפריאל 
הגבוה ביותר בעולם. כתוצאה מכך,  קולג'" בלונדון מעריכים כי שיעור התחלואה בברזיל עכשיו הוא 
שיעור התמיכה בבולסונארו קרס פלאים. )כמובן, אפשר לטעון כי הסתלקותו של מנהיג בלתי יציב ולא 
צפוי כמו בולסונארו יהיה הישג לדמוקרטיה של ברזיל ויוכיח כי התפוררות דמוקרטית אינה תמיד דבר 

רע(.

בדומה  כשלו  לא  דוטרטה,  רודריגו  הפיליפינים,  ונשיא  וידודו,  "ג'וקווי"  ג'וקו  אינדונזיה,  נשיא  כי  אף 
לבולסונארו, שניהם חשפו פגמים בלתי צפויים במנהיגותם – וכך צצו ועלו תהיות לגבי המשך שלטונם. 
באינדונזיה, לא טרח ג'וקווי לספק הנחיות ברורות לריחוק חברתי ואפילו שיווק תרופה שהופקה מעשבי 
מרפא, אך בין סגולותיהם לא הוכחו כלל המסוגלויות להרחיק את הווירוס. כתוצאה מכך אינדונזיה תופסת 
את המקום השני – אחרי סין – במספר המיתות שנגרמו באסיה על ידי וירוס הקורונה. יש המתלחשים על 
כך שתגובתו ההפכפכה של ג'וקווי פתחה למעשה את הדלת בפני אנשי הצבא הבכירים, שחזרו ותפסו 
תפקיד פוליטי נכבד יותר. בפיליפינים נהג דוטרטה על פי ספר המשחקים האופייני שלו וסיגל לעצמו 
טקטיקות של "האיש החזק" כדי להתמודד באתגרים פוליטיים. הוא התיר פקודות "ירי כדי להרוג" לאלה 
יותר מ-17,000 בני אדם בגין עבירות הקשורות לסגר.  ועל פי הנמסר שלח לכלא  שהפרו את הסגר, 
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תסכולו של הציבור לגבי מנהיגותו הגיעה לשיא בשל "סלקו את דוטרטה עכשיו", סיסמה שפשטה ברחבי 
העולם ורשמה לזכותה 500,000 "ציוצים".

הללו  המנהיגים  אשר  בעוד 
דמוקרטי  באורח  שנבחרו 
תמיכת  את  עתה  מאבדים 
הניהול  בגלל  הציבור 
הכושל כל כך של המגיפה, 
לגבש  מצליחים  אחרים 
דמוקרטי  באורח  כוחם  את 
פולין  ישראל,  הודו,  פוקפק. 
וסרי-לנקה הן דוגמאות מוצלחות לכך. בהודו עודדה ממשלתה של נארנדרה מודי – ובמקרים מסוימים 
תרמה במישרין – למידע הכוזב והמוטעה לגבי וירוס הקורונה, והתמקדה במיעוטים אתניים ופוליטיים. 
 – באחרונה  שהתקיימו  המפלגות  בבחירות  רג'פאסקה  גוטאבאיה  הנשיא  באחרונה  זכה  בסרי-לנקה 

בנובמבר אשתקד, ובהן קיבץ וכינס את הרוב האתני של בני הסינהאלה. 

וכפי שכתב הסוציולוג אהילן קאדירגמר, המגיפה אפשרה לממשלה לתגבר את "הדחיפה שלה לגייס 
כוחות חברתיים מרכזיים ולגבש את השליטה, ולבלום משבר כלכלי." הממשלה אימצה תגובה צבאית 
למגיפה ופתחה בחיפוש נרחב, אנטי מוסלמי אחר שעיר לעזאזל. רג'פסקה אינו מתנזר מניצול פוליטיקה-

של-זהות לטובת רווח פוליטי – הוא זה שהשחיז רבות מהטקטיקות הללו כאשר שימש כשר הגנה, בשלבים 
האחרונים של מלחמת האזרחים הברוטאלית בסרי-לנקה.

ישראל ופולין הן דמוקרטיות חזקות יותר והאפשרות להפיכה פוליטית נראית מצומצמת יותר. אבל 
שתי המדינות מציגות סימנים מדאיגים של קיצוניות פופוליסטית. בישראל מינף ראש הממשלה נתניהו 
את משבר הקורונה עד תום, והסתייע בשילוב של הפחדה, רטוריקה פופוליסטית וקידום עצמי, על מנת 
והצדק  ולהישאר בראש המדינה. ממשלת החוק   – לתפוס עסקה של חלוקת הכוח הפוליטי מהאוויר 
השולטת בפולין מתקדמת במרץ לקראת הבחירות לנשיאות ב-10 במאי, חרף סגר לאומי שבעיקרו מונע 
מאנשי האופוזיציה לצאת למערכת הבחירות. בה בעת, הממשלה דוחפת שינויים במערכת המשפט כדי 

לכונן "אולם של שליטה יוצאת דופן" לאימות הבחירות. 

דמוקרטיות אחרות – בכללן בוליביה ולבנון – עומדות כיום בפני שינויים פוליטיים שנבלמו בשל המגיפה. 
בבוליביה התחייבה ממשלתה של ג'אנין אנייז לערוך בחירות במאי 2020 כדי לבחור יורש למנהיג הפועל 
מזה זמן רב, אוו מוראלס. בחודשים בין-לבין, היא פתחה בגל של רדיפות פוליטיות ופירקה חלקים מרכזיים 
מרשת הביטחון הסוציאליסטית של המדינה – פעולות שהיו הרבה מעבר למנדט שניתן לממשלה זמנית. 
וירוס הקורונה חולל עיכוב מתמשך בתהליך הבחירות, מה שאפשר לאנייז להמשיך בניהולו של סדר היום 
הפוליטי הבלתי מכליל שלה. לבנון, מצידה, טולטלה על ידי מחאות כלכליות מאז אוקטובר. כתוצאה 
מהמגיפה שררה שלווה מתוחה בעת שסגר שהקיף את המדינה כולה ריתק את האזרחים לבתיהם, אבל 
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ב-26 באפריל, יחד עם ההקלה במגבלות שהוטלו בגין הקורונה, התחדשו המחאות העממיות. ההפגנות 
לוו במיוחד על ידי מחירי המזון המרקיעים, שנוצרו בגלל המטבע הכושל של לבנון. עד כה, לא הצליחה 
הממשלה להשיג בפרלמנט את המניין הדרוש להעברתו של חוק הוצאות גדול, שנועד להקל על משבר 
 Human Rights זכויות האדם המזון. לא ברור מה קרה לאחר מכן. אייה מאג'זוב, מפעילות משמר 
Watch ציינה: "תגובתה הלא מתואמת ולא מספקת של הממשלה למגיפה שחקה עוד יותר את אמון 
הציבור ואת יכולתו לסייע לאנשים להתגבר על המגיפה ולחלץ את לבנון מהמשבר הכלכלי הגרוע ביותר 

שפקד אותה מזה עשרות שנים."

ידי  ההתערבות הדמוקרטית מהסוג המסוכן ביותר בעיצומה של המגיפה היא האלימות שננקטה על 
כוחות הביטחון, על מנת לקיים את מגבלות הסגר. בניגריה ובקניה הרגו כוחות המשטרה עשרות בני 
אדם כדי להטיל סגר מוחלט. בקניה נורו למוות על ידי המשטרה 12 בני אדם לפחות, וכך הפך הסגר 
במדינה "לאחד הקטלניים ביותר בעולם", לדברי "וושינגטון פוסט". מעשי ההרג לוו בתצורות אחרות 
של ברוטאליות משטרתית, בכללן השימוש בתחמושת חיה כדי לפזר את ההמונים, הלקאות נרחבות, 
התנכלות לעיתונאים ואפילו התזת גז דמעות לעבר עוברים ושבים שהזדרזו להגיע לבתיהם לפני החלת 
הסגר ]העוצר[. רק ניגריה מתחרה בקניה במה שנוגע להריגות שנגרמו על ידי המשטרה בהקשר לסגר 
הקורונה. באפריל רשמה לעצמה ניגריה הצטיינות מפוקפקת – אנשים רבים יותר )לכל הפחות 18( נהרגו 
בידי כוחות הביטחון, שכפו את הסגר, מאשר אלה שמתו בגלל הקורונה )12( באותו זמן. שתי המדינות 
סובלות מחולשה דמוקרטית עיקשת ומאלימות קבועה של המשטר. לא ברור אם התגובות המגושמות 
שלהן יובילו לקריסה פוליטית. אבל אם יימשכו מקרי המוות בחסות הסגרים, יעלו גם מקרי המוות בתוך 
הסגר, ואז תתעצם גם חוסר היציבות הפוליטית במידה דומה. בעוד אשר בפיליפינים לא נרשמו מקרי 
מוות כה רבים הקשורים לביטחון כמו בקניה או בניגריה, הרי שכמות המעצרים והסגר האדירים שלה, לצד 
ה"שיא" שנרשם לזכותה של הממשלה בכל הנוגע לזכויות האדם )קבוצות שונות מעריכות כי "המלחמה 

בסמים" שדוטרטה הכריז עליה המיתה יותר מ-20,000 בני אדם( מעוררים חששות רבים. 

מהי הדרך הטובה ביותר לבלימת הקריסה הדמוקרטית במערך המדינות האלה? 

כל מצב נושא עימו אתגרים יחודיים משלו. בקבוצת המדינות הראשונה – ברזיל, אינדונזיה, פיליפינים 
– נתגלתה חולשת מנהיגות לא צפויה, וסיכון להתרחשותו של שינוי פוליטי פתאומי שייגרם על ידי הפיכה 
צבאית. מתווי המדיניות בארה"ב ובמקומות אחרים, שמקווים לבלום פעולות שכאלה, חייבים להעביר 
מסר ישיר: לא תהיה שום סובלנות כלפי הפיכות, ויהיו להן תוצאות פוליטיות וכלכליות ניכרות. יש להעביר 
מסר דומה אם המנהיגים הנלחמים )רלבנטי במיוחד לברזיל ולפיליפינים( יבחרו להסתייע בדיכוי אלים 

כדי לבלום מראש יריבים פוליטיים.

החשש לגבי קבוצת המדינות השנייה )הודו, סרי לנקה, ישראל ופולין( הוא מפני דגמים ארוכי טווח של 
התפוררות דמוקרטית. אמנם הסיכונים המיידיים לחוסר יציבות פוליטית הם מינימליים, אך יש פוטנציאל 
לנזק משמעותי בעתיד. האסטרטגיה האופטימלית היא שמתווי המדיניות בארה"ב ובעלי בריתם יזהו 
מחסומים דמוקרטיים ספציפיים שצריך לכבדם, ולהבהיר הבהר היטב כי יינקטו אמצעים נוקשים כמו 
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יישום עיצומים מכוונים, אם ימשיכו מנהיגיהם לפרק את המבנים הדמוקרטיים. 

אשר לקבוצת המדינות השלישית – בוליביה ולבנון, שהשינויים הפוליטיים בהן נתונים לאיומים, למתווי 
ההתנהגות  לעומת  טראמפ  ממשל  של  הבולטת  השתיקה  יותר.  רבות  אופציות  לגביהן  יש  המדיניות 
הפוליטית המחפירה של אנייז בבוליביה, צריכה להיפסק. התמיכה הציבורית בדרך שקופה ואחראית 
לפעולות  שנוגע  במה  ותכרע  תחזור  בטרם  פעמיים  לחשוב  לאנייז  לגרום  עשויה  אמינות  לבחירות 
שאינם ליברליות. בלבנון, הסיכון קצר המועד הגדול ביותר הוא משבר מזון נרחב המאיים ברעב על 
מיליוני לבנונים. הקהילה הבינלאומית צריכה לפעול לצד רשויות ממשלתיות כדי לפתור את הבעיה 
ההומאניטרית המיידית הזאת. המשאבים מעטים, והעולם לא יכול להתיר מצב חירום מתעצם שהולם 
בלבנון ויערער את יציבות האזור כולו. יש לקוות שהדבר יאפשר מרווח לדיאלוג פוליטי רציני שיתייחס 

לדאגות ולצרכים הנרחבים יותר של המפגינים.

לבסוף, לקבוצת המדינות הרביעית שחווה רמות גבוהות של אלימות משטרה – ניגריה וקניה; מתווי 
המדיניות חייבים להתבטא בבהירות רבה כלפי אי הנחת שלהם. דמוקרטיות שהשקפותיהן דומות צריכות 
להתבטא בבהירות רבה לגבי התנגדותן. דמוקרטיות שהשקפותיהן דומות יכולות לשקול את האפשרות 
להעביר החלטה באמצעות ועדת זכויות האדם של האו"ם שחושפת ומגנה התנהגות זו. בעבר לחצו 
ארה"ב ומדינות אחרות על השלטונות בניגריה ובקניה לבצע את הרפורמות ולפתח אחריות נאותה כלפי 
כוחות הביטחון. ייתכן שהגיעה השעה לחזק את הנזיפות הללו בסנקציות ממשיות – כמו למשל מניעת 

סיוע או הטלת עונשים על אשמים. 

ההשלכות  אבל  העולם.  ברחבי  לדמוקרטיות  משמעותי  מבחן  למקרה  ונעשה  הולך  הקורונה  וירוס 
השליליות אינן מתאימות במדויק לסל אחד של הגזמה פוליטית בסגנון הונגריה. דמוקרטיות אחרות 
השקיעה  תתעצם  אם  ושונות.  מגוונות  תגובה  לאסטרטגיות  וזקוקות  מורכבות  בהתפרקויות  מתנסות 
הדמוקרטית, נוכל להוסיף עוד נפגע לסכום הנורא שכבר נגרם על ידי הקורונה – שקיעתן של הדמוקרטיות 

שהיו חלושות מכדי שיעמדו בפני הנטיות הדיקטטוריות של מנהיגיהן. 
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בלבול  לזרוע  מנת  על  רוסיה  של  הדיסאינפורמציה  שיטות  את  מאמצים  סיניים  ממשל  אנשי 
בארה"ב ומדינות מערביות אחרות – כך לדברי מקורות ואנליסטים מערביים. 

דיפלומט  אמר  הדיסאינפורמציה,"  מצב  כל  את  יותר  עוד  והחריף  המגיפה  במהלך  החל  "זה 
מאחת המדינות הבלטיות לכתב "וושינגטון אקזמינר".

החלטתה של סין להפיץ מידע כוזב לפיו ארה"ב היא האחראית למגפת הקורונה הכעיסה את 
הנשיא טראמפ, ועוררה סיבוב נוסף של האשמות וטענות נגד החלטתו לכנות את המגיפה "וירוס 
תהיה  שזו  ייתכן  כי  סבורים  המדינה  עובדי  שאינם  ואנליסטים  אמריקאים  ממשל  פקידי  סיני". 
אבן-ציון לנכונותה של סין להפעיל מערכות השפעה מאותו סוג שרוסיה הפעילה כדי לנצל את 

המחלוקות במדינות המערב. 

"בעבר היה תיעוד מועט ודיון ציבורי מצומצם בלבד לגבי השימוש שעושה המפלגה הקומוניסטית 
הסינית ב'בוטים, טרולים' ובטקטיקות אחרות בסגנון רוסי שהופעלו נגד הציבור מחוץ לגבולותיה 
של סין," ציינה באחרונה לאה גבריאל, השליחה המיוחדת של הסטייט-דיפרטמנט. "וכך ראינו 
שנועדו  הקורונה,  לגבי  סותרות  תאוריות  לקדם  בייג'ינג  של  מצדה  מרוכזים  מאמצים  בינתיים 
מהי  לדעת  יתאפשר  לא  שכלל  ייתכן  לפיה  התפיסה  את  וליצור  אשם  להסיט  ספקות,  לזרוע 

האמת."

מנוהל  ארה"ב  של  התנתקותה  כלפי  המכוונת  כזאת  שלילית  תעמולה  האנליסטים,  לדברי 
הפעולה הקבוע של סין, הנוהגת לקדם את פעולותיה ואת השקפותיה לגבי האירועים, וייתכן אף 

שהתוצאה הייתה שלילית כיוון שעוררה את כעסן של מדינות המערב. 

מומחה  אנטרפרייז",  "אמריקן  מכון  איש  קופר,  זק  אמר  הסינים,"  של  בהתנהגותם  שינוי  "זהו 
אקזמינר".  "וושינגטון  לכתב  באסיה,  ארה"ב  של  והבריתות  וסין  ארה"ב  בין  התחרות  בעניין 
"אם הם ימשיכו בכך, הם יתפסו את העניין. אני סבור שלאט-לאט המפלגה הקומוניסטית תלך 

ותשתפר, התעמולה תהיה יעילה יותר."

במסרים  אלא  לטקטיקה,  שנוגע  במה  רק  לא   – רוסיה  את  מעתיקה  שסין  נראה  זה,  בשלב 
הספציפיים הנשלחים. כך למשל, טענתה של סין כי צבא ארה"ב הביא את נגיף הקורונה החדש 

לווהאן הומצאה למעשה במערך הדיסאינפורמציה של הקרמלין.

רווחים  להפיק  התאפשר  ולסינים  מקדמים,  שהרוסים  בערוצים  החלה  הזאת  "התיאוריה 
מהרגשות האלה, כשחזרו והשתמשו באותם נרטיבים בדיוק," אמר דניאל מילו, המומחה למידע 
המדובר  שככל  "כך  אקזמינר".  ל"וושינגטון  בבראטיסלבה,   GLOBSEC-ב בכיר  אנליסט  כוזב, 
בשימוש באותם נרטיבים המטילים את האשם על ארה"ב או קידומן של תיאוריות קונספירציה 

מסוגים שונים – כן, יש תיאום."

סין מאמצת את טקטיקת הדיסאינפורמציה של רוסיה כדי לערער את ארה"ב
מאת: ג'ואל גרקה, 8 במאי 2020
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למגפת  סין  של  תגובתה  את  קידמה  רוסיה  כי  וציינה  דומה,  השקפה  נקודת  הציעה  גבריאל 
הקורונה על חשבונן של בעלות הברית המערביות. "הם דחקו את הנרטיב הכוזב לפיו ארה"ב 
וממשלים מערביים אחרים השתמשו במאמצים להכיל את הקורונה כחלק ממזימה להגביר את 
שליטת הממשלות באוכלוסיותיהן," אמרה. "הן ניסו לדחוק את הנרטיב הכוזב על פיו רוסיה וסין 
הן מנהיגות גלובאליות בכל הנוגע להשתלטות על הווירוס, בעוד אשר האיחוד האירופי, מדינות 

ברית נאט"ו וארה"ב אינן מוכנות או מסוגלות לעסוק בבעיה."

דינמיקה זו מעלה את השאלה אם סין מתכננת להפוך מבול דיסאינפורמציה שכזה לחלק קבוע 
ברפרטואר שלה. האנליסטים מסכימים על כך שכוונותיה של בייג'ינג אינן ברורות, אך ייתכן שסין 

תרגיש שהתמריצים אחראים יותר מאשר רוסיה. 

ויורד, ולכן תפסיד רק מעט אך תפיק רווח רב מיצירת תוהו  "רוסיה היא מעצמה שכוחה הולך 
לשימור  הברית  של  הבכירה  החוקרת  הגרמנית,  מרשל  מקרן  בראנדט  ג'סיקה  אמרה  ובוהו," 
הדמוקרטיה בקרן מרשל. "בהיותה מעצמה עולה, סין עלולה להפסיד הרבה יותר... היא משחקת 
אסטרטגיה של סדר מחודש. היא מחפשת עולם שתורם יותר לאינטרסים שלה. היא מתעניינת 

באותם סוגים של שברים שמאפשרים זאת – אך לא גורמים התרסקות מוחלטת."

הערכתה של בראנדט הייתה עשויה להיתפס כמחשבה מרגיעה בשולי התערבותה של רוסיה 
הבינה  אמצעי  וגם  האנושיים  הכספיים,  המשאבים  יש  לסין   .2016 של  הבחירות  במערכת 

המלאכותית שיכולים לגמד את זממותיו של הקרמלין, הזהיר מילו. 

"תארו לעצמכם שסין תחליט להקים מפעלי טרולים, ובהם מיליונים על גבי מיליונים של קציני 
צבא, או סתם אנשים, שמקבלים שכר כדי לעשות אותם דברים בדיוק שעושים הרוסים. הרישום 
יכולות הבינה  יחליטו להפוך את  עשוי להיות אדיר," אמר האנאליסט מ-GLOBSEC. "אם הם 
כדי  הללו  ביכולות  להשתמש  או  להשתלט  לנסות  כדי  הסינים,  בנו  אותה  שלהם,  המלאכותית 
להפיץ נרטיבים כוזבים מסוגים שונים. אני חושב שבכלל לא נוכל אפילו לחזות את מידת חומרתן 

של התוצאות." 
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https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/china-adopts-russian-dezinformatsiya-tactics-to-undermine-the-us?
utm_source=breaking_push&utm_medium=app&utm_campaign=push_notifications
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בעוד האינפלציה פוגעת חמורות במטבע האיראני, המדינה משנה שמות ומספרים 
מאת: פארנאז פאסיהי
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המטבע האיראני, הריאל, שאיבד חלק גדול מערכו לעומת הדולר, יוחלף על ידי הטומאן, 
שלדברי הממשלה ערכו יגיע לכ-10,000 ריאל.

במשך שנים רבות מאוד, התלבטה ממשלת איראן לגבי שינוי המטבע הלאומי, הריאל, על ידי 
של  מצדה  העיצומים  שבו  באופן  הכרה   – הנקוב  מערכו  אפסים  ארבעה  של  בסיסית  החלפה 

ארה"ב וכשלים בניהול הכלכלה תרמו לאינפלציה במדינה. 

באחרונה נקט הפרלמנט האיראני צעד זה והתיר את החלפתו של הריאל ביחידת מטבע בסיסית 
אחרת, הנקראת טומאן. ערכו של כל טומאן יגיע ל-10,000 ריאלים במסגרת השיטה החדשה. 

למגפת קורונה שהפכה את איראן למרכזה האיזורי של המחלה, היה תפקיד מכריע בהשפעתה 
הסכם  את  דחה  טראמפ  ממשל  כאשר   ,2018 מאז  פברואר.  מאז  הריאל  של  נוסף  פיחות  על 

הגרעין וחזר והטיל עיצומים על איראן, צנח ערך המטבע האיראני בכ-60 אחוזים בקירוב. 

"ביטולם של ארבע אפסים הוא צעד חיוני לפישוט הטרנסקציה הכספית," כתב עלי רביי, דובר 
ממשלת איראן בהודעת טוויטר. 

מועצת המפקחים, גוף שבו אנשי דת שמרניים המפקח על הפרלמנט, אמור לאשר את החוק, 
מהמחזור,  הריאל  מטבעות  של  הרחקתם   – השינוי  את  ליישם  שנתיים  המרכזי  לבנק  יהיו  ואז 

והנפקתם של טומאנים במקומם. 

איראן,  של  המרכזי  הבנק  נגיד  ידי  על   2019 בתחילת  שהוגשה  חוק  מטיוטת  נובע  השינוי 
עבדולנאסר המאטי. הוא ציין כי המטבע פוחת 3,500 פעמים מאז 1971 וכי לאיראן לא הייתה 
האיראנית  התקשורת  דיווחי  פי  על   – הלאומי  המטבע  של  כבודו"  את  "לשמור  אלא  ברירה 
הרשמית. המאמצים שהשקיע קודם לכן הנשיא חסן רוחאני, שביקש לשנות את המטבע עוד 

ב-2016 כלל לא יושמו. 

החישובים  על  מאוד  רבה  במידה  יקל  המיותרים  האפסים  של  קיצוצם  כי  אמרו  השינוי  תומכי 
הפיננסיים באיראן משום שהאיראנים היוצאים לקניות לא יצטרכו עוד לשאת מטענים כבדים של 
ריאלים כדי לשלם על המוצרים – דבר שעליהם לעשות עתה בגלל האינפלציה. לפני כשלושה 

שבועות שיעור החליפין של הריאל היה 156,000 לדולר אחד. 

אלא שהמתנגדים טענו כי התוכנית הייתה הוצאה נוספת בעת שהממשלה כבר התמודדה עם 
גרעון תקציבי של בין 30 ו-50 אחוזים במהלך שנת הכספים הקרובה. לדברי המבקרים, השפעתו 

של השינוי במטבע לא הייתה יותר מאשר קישוט של חלון ראווה. 

לשינוי  כלל  בדרך  מגיעות  ממשלות  כי  אמר  בפאריס,  היושב  איראני  כלכלן  חאוואנד,  פריידון 
מלחמת  לאחר  אירופה  מדינות  שעשו  כפי   – כלכלי  במהפך  האחרון  כשלב  הלאומי  המטבע 
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העולם השנייה, או תורכיה, באחרונה. 

מצד  העיצומים  של  המשתקות  ההשפעות  בשל  חאוואנד,  לדברי  ההפך,  את  עשתה  איראן 
יכולתה של המדינה למכור נפט או לנהל עסקות פיננסיות  ארה"ב שצימצמו במידה רבה את 
בינלאומיות. בנסיבות אלה, כך אמר, שינויים כלכליים בסיסיים אחרים שייתכן כי ממשלת איראן 

תרצה לנקוט, יהיו קשים לביצוע.

"אתה מתקן קודם את הכלכלה, כרגיל, ואחר כך מחליף את המטבע," אמר חאוואנד. "הממשלה 
נתונה בתסבוכת פיננסית, ואין שום צפי לסיוע פיננסי שיבוא מבחוץ או בפנים, לכן הם מנסים 

את הפעולה הזאת." 

https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/middleeast/iran-currency-inflation-rial-toman.html



     

19       ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 90

     

             ידיעון מכון "חץ"                                                                                                                                גיליון מס' 90

כוחות איראניים משתלטים בשוגג על מכלית סינית 
מאת: ריצ'ארד ספנסר, כתב לענייני המזרח התיכון

נפט  מכלית  על  שהשתלטו  בכך  חשודים  איראן  של  האסלאמי  המהפכני  מהמשמר  מלחים 
בכניסה למפרץ – אך רק כאשר שיחררו אותה התברר להם כי זו מכלית סינית. 

הופעלה התראה בינלאומית לאחר שמערכת האזהרה של הצי המלכותי הבריטי דיווחה על כך 
שחמושים בלתי מזוהים עלו על סיפונה של המכלית.

מערך ההתראה של מחלק המבצעים המסחרי-ימי של בריטניה המספק מידע ביטחוני לספינות 
אזרחיות ברחבי העולם, לא זיהה את הספינה ואת התוקפים. דרייאד גלובאל, חברת המודיעין 
ורשומה  קונג  הונג  דגל  את  המניפה  מכלית   ,"SC "טייפי  היא  הספינה  כי  מסרה  הבריטי  הימי 

בשנחאי, שהייתה בדרכה לסעודיה. נמסר כי צוותה, המונה 22 ימאים, הוא סיני. 

מעקב ימי הראה כי הספינה הפליגה אל תחום של חמישה מילים ליד החוף האיראני, בקרבתו של 
נמל בנדר-אל-ג'אסק, אבל בתוך שעות אחדות שוחררה והמשיכה במסעה אל נמל אל-ג'ובייל, 
שבו הייתה אמורה לאסוף מוצרי נפט מזוקקים. דרייאד גלובאל מסרה בניתוח האירוע כי לספינה 
לא הייתה שום סיבה מסחרית לחבור לאיראן, אבל משמר המהפכה האיראני ידוע כמי ששובה 

בני ערובה ומשתלט על ספינות של מדינות שיש לו סכסוך עימן.  

צבא ארה"ב מסר כי 11 ספינות של צי המשמר האסלאמי המהפכני  התקרבו באחרונה קרבה 
יתרה ומסוכנת לספינות הצי האמריקאי במפרץ הפרסי, וכינה את הפעולה "מסוכנת ומתגרה." 
אמריקאית  מספינה  יארד  עשרה  של  למרחק  האיראניות  הספינות  התקרבו  מסוים  בשלב 
שהשמיעה כמה אזהרות, ובכלל זה צפירות אזהרה מצופריה ורעש אקוסטי ממתקן ארוך-טווח. 

"הפעולות המסוכנות והמתגרות של ה-IRGCN הגבירו את הסיכון בחישוב שגוי והתנגשות ולא 
עלו בקנה אחד עם ההסכם המוכר בכל העולם לגבי התקנות הבינלאומיות למניעת התנגשויות 
ותאונות בים," נמסר מהצי האמריקאי.  שר החוץ מייק פומפיאו אמר לרשת "פוקס" "דיברנו 
כצוות... אנחנו שוקלים מהי התגובה הטובה ביותר ומהי הדרך הטובה ביותר להגיב ולהביע את 

אי הנחת שלנו לגבי... מה שאירע."

יולי אשתקד, עלו אנשי המשמר המהפכני והשתלטו על "סטנה אימפרו", מכלית נפט  בחודש 
שבדית המניפה דגל בריטי, במפרץ הפרסי. המכלית שוחררה רק לאחר שהרשויות בגיברלטר 
חשדות  בגין  שהוחרמה  איראנית  מכלית  דאריה",  "אדריאן  נגד  האישומים  את  לבטל  ניאותו 

שהעבירה נפט לסוריה תוך הפרת הסנקציות של האיחוד האירופי.

פעולה  העולם,  ברחבי  ספורים  ידידים  ולאיראן  איראני,  נפט  קונה  עדיין  סין  שבה  "בתקופה 
שכזאת היא חריגה ביותר וכלל לא תקדם את האינטרסים של איראן," מסרה דרייאד גלובאל. 
"לדגלה של הספינה יש פוטנציאל להטיל ספק לגבי אמתותה של התקרית כולה, אך אין להתעלם 
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מהאפשרות שאיראן ניהלה פעולה זו, או שיחידות הצי או ה-IRGC האיראניות פעלו בחופזה."

והיא  הכלכלית,  ברמה  הפחות  לכל  איראן,  של  ביותר  החשובה  הבינלאומית  התומכת  היא  סין 
ממשיכה לקנות נפט איראני חרף העיצומים האמריקאיים. המסחר הזה מבוקר בקפידה על ידי 

ארה"ב וכן על ידי אתרים המסתייעים בתדמיות של לוויינים. 

בינתיים המשיכו ציי המערב לפטרל בתוך המפרץ ומסביבו, בתקווה למנוע חזרה על ההשתלטות 
על "סטנה אימפרו". זו התרחשה לאחר סדרה של התקפות על הספנות המערבית ואשר יוחסו 
על  שהוטל  יותר  הנוקשה  העיצומים  משטר  על  תגמול  כפעולת  ונתפסו  המהפכה,  למשמר 
תעשיית הנפט האיראנית על ידי הנשיא טראמפ כאשר הוא פרש מהעסקה הגרעינית של 2015. 

שהטילה  העיצומים  להסרת  קוראת  היא  המערב.  על  לחץ  להפעלת  חדש  מניע  יש  לאיראן 
ארה"ב ופנתה בבקשה לקבלת הלוואה בסך 5 מיליארד דולר מקרן המטבע הבינלאומית, כיוון 

שכלכלתה הלוקה קרסה בשל מגפת הקורונה וצניחתם של מחירי הנפט. 

בינתיים לא נמסר כל הסבר לתקרית על ידי איראן, סין או הונג קונג. 

https://www.thetimes.co.uk/edition/world/iranian-troops-seize-chinese-tanker-by-mistake-z38jx3m57


