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יר בבית הספר לממשל, אסטרטגיה , מרצה בכדימה אדמסקי דר'אודות המחבר: 
ה ועמית מחקר במרכז המחקר של המכללה יודיפלומטיה במרכז הבינתחומי בהרצלי

שימש כעמית מחקר בתכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת  ,לביטחון לאומי
יורק. תחומי  הארוורד ובמכון לחקר מלחמה ושלום של אוניברסיטת קולומביה בניו

לאומי, לימודי אסטרטגיה, תרבות אסטרטגית והיסטוריה התמחותו הם ביטחון בינ
צבאית מודרנית. מחקריו בנושאים אלו התפרסמו בארץ ובעולם בכתבי עת אקדמיים 

) ו'תרבות אסטרטגית וחדשנות 2006מובילים. ספריו: 'מבצע קווקז' (מערכות, 
ידיו ) זכו בפרס צ'צ'יק לחקר ביטחון ישראל. במסגרת תפק2012צבאית' (מערכות, 

בצה"ל ובמשרד הביטחון, עסק במחקר מודיעיני ובתכנון אסטרטגי של מדיניות 
ביטחונית. בתפקידו האחרון שימש כעוזרו של מזכיר הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון 

  ('ועדת דן מרידור').
 
 
 

), גלריית טריטיאקוב, 1881-1889( 'בוגטירים'ויקטור ווסנצוב,  העטיפה:על 
בעל עוצמה פיזית, , גיבור-ל לוחםדמות ש ואטיר הבוג ,הרוסי בפולקלורמוסקבה. 

טירים , מופיעים שלושה בוג. בציוריוצאי דופןשיעור קומה, אומץ, החלטיות ותבונה 
סרטים מיצירות אומנות, מפרים, סממרכזיים, המוכרים היטב מאגדות ילדים, 

של  למגיניהם הם נחשבים. סיקליותיצירות מומו תיאטרוןמהקולנוע, מהרים, מצוי
 ות על רקע קודרמוצגהדמויות, ה .משלל סכנות חיצוניות ושל העם הרוסי רוסיה

ה כח סכננו ,של רוסיה איתנההה תמטפורה לעוצמן איום, הכל בכוננות ספיגה לו
בנשק אחר וניחן  אוחז מהבוגטיריםכל אחד  אולםמגן זהה,  הן נושאות. מתמדת

. שילוביות זו מאפשרת מענה לאיומים משלימותאך  ,בסגולות מערכתיות שונות
אולטימטיבית. הציור הרוסית העוצמה את ה גלמתמהיא מצבים מגוונים, וב ,שוניםה

 - איליה מורומץ :מבליט דימוי עצמי רוסי של תכונות אופי ומאפייני מסורת צבאית
 ,כשהוא חמוש באלה ובחניתמראש,  רחוק לזהות סכנותלמצופה הבמרכז, שטיר הבוג
הוא ניחן בעוצמה פיזית, מסמל ומשדר תבונה, שיקול . שבהםמוכר והחשוב ההוא 

צעיר יותר,  ימינו,לדעת, יסודיות, סובלנות, רוגע, הישענות על ניסיון ומסורת אבות. 
. מבין השלושה ריותפופולרמת השני בב ארוכה, דובריניה ניקיטיץ', החמוש בחרניצב 

 שליטהו לה, פיקחות, יכולות דיפלומטיותכשחוכמה, המייצג לצד עוצמה פיזית, הוא 
הוא משמש כיועצו וכשליחו של השליט לסוגיות  ,תרבויות אחרות. באגדותבשפות וב

רגישות ולמבצעים מיוחדים. אליושה פופוביץ', צעיר הבוגטירים, חמוש בקשת 
מבטא את אופיו הפואטי. אליושה ה ,כלי מיתר רוסי עתיק ,בגוסלי אוחזחצים ובו

תחבלנות, ב צולע, אך מקור עוצמתו ביצירתיות, שכן, הואן בעוצמה פיזית, ניח אינו
מכוונים שקריו, שלו, כמו גם פרצופיות ה-יכולות הונאה. דובתחכום, ובערמומיות, ב

הבוגטירים כתשלובת של תכונות מכלול הם. האחריטירים אף כלפי שני הבוג לעתים
, מתכתבים של רוסיהצבאי הי ואומהללאופי כמטפורה  מבקש להעבירציור האחת, ש

מערכתי ה תפקודהועם  של מוסקבה רטגיתטאסה הבאופן מובהק עם התנהגות
 .1שהפגינה במבצע בסוריה

                                                           
1 S.N. Abzelev, Istoritsizm Bylin I Spetsifika Fol’kliora (Leningrad: Nauka, 1982); I. Iu. 
Smirnov and V.G. Smolitskii (eds.), Dobrynia Nikitich and Alesha Popovich (Moscow: 
Nauka, 1974). “Thee Bogatyrs,” Curatorial description on Tretiyakov Gallery website. 
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/image/_id/245 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/image/_id/245
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 מבוא

ההתערבות הצבאית הרוסית בסוריה, אשר טומנת בחובה השלכות 

התרחשות חסרת א מדיות, הימ-איות ומדיניות מרחיקות לכת ורבצב

האסטרטגית של מוסקבה. מדובר בהתערבות  התתקדים בהתנהגו

סובייטית מחוץ לגבולותיה. להבדיל -ראשונה של רוסיה הפוסטה

ת עוצמה למרחקים אשר מקרינו ,ממעצמות עולמיות אחרות

מדים במ ,רבות הצבאית הקודמת של מוסקבהאסטרטגיים, ההתע

במזרח התרחשה לפני כארבעים שנה, באפגניסטן.  ,היקפים כאלהבו

זור הקרה, ולמרות מעורבותה העמוקה בא, במהלך המלחמה התיכון

מהתערבות  ,ככלל ברית המועצות, (ייעוץ ואספקת אמל"ח), נמנעה

עשתה זאת רק בשתי היא  לות ברית ערביות.בע ישירה בלחימה לטובת

היה שם  'מבצע קווקז'הזדמנויות נדירות ובאמצעות יחידות אורגניות. 

לטובת  ,1970בשנת  ,במלחמת ההתשה הסובייטי להתערבותהקוד ה

בסוריה בשנת  הקוד להתערבותההיה שם  '2מבצע קווקז 'מצרים; 

הקוד להתערבות כי שם טוענים מקורות רוסיים, כיום, . 19831

  .'3מבצע קווקז ' ואהנוכחית ה

המהלך הרוסי בסוריה, כמו אלה שקדמו לו בחצי האי קרים ובמזרח 

והגישה הדוקטרינרית  המסדרגיון האסטרטגי יאוקראינה, לרבות הה

להפעלת הכוח, הפתיעו רבים בקהילות המודיעין ובממסדים 

המתמקדים  ,יםהביטחוניים במערב. רבים מהם הניעו נחשול של מחקר

טחון יהקוד התפקודי של הקרמלין, במדיניות החוץ והב נו שלבאבחו

ובעולם ובמחשבה הצבאית הרוסית. במובן  במזרח התיכוןשל מוסקבה 

מסוים, מדובר בניסיון נואש של הקהילות האסטרטגיות במערב לפצות 

על עשורים של התעלמות מקצועית ואובדן מומחיות בנושא. תחת זאת, 

                                                           
ההתערבות הסובייטית וההפתעה  -מבצע קווקז ), 2006אדמסקי דימה ( 1 

 , תל אביב: מערכות.לית במלחמת ההתשההישרא
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וסיף ת ,כי בעתיד הנראה לעין ,ממסדים ביטחוניים במערבם מניחי

רוסיה לשחק תפקיד משמעותי באזור ובעולם. על כן, במערב, ובתוך כך 

גם בישראל, הולך ומתמסד מאמץ לחקור את התנהגותה האסטרטגית 

 והאופרטיבית של רוסיה ולבנות מסד ידע מקצועי בתחום.

טרטגיים ואופן מימושם מעבר לעניין הברור בהבנת המניעים האס

נודעת  ישראל, נה שלהאופרטיבי באחת הזירות המרכזיות לביטחו

צה"ל. עבור שונים הברבדים  משמעויות להתערבות הרוסית בסוריה

עליהם נדרשים מפקדי  ,המהלך הרוסי טומן בחובו אפקטים מסדר שני

. ניתן להצביע על שתי את הדעתצה"ל ומומחי מערכת הביטחון לתת 

הזדמנות ללמוד, באמצעות חקירה של  זוהיראשית,  :ת עיקריותזוויו

ארגון  עובר , כיצד'מנות המערכהא'הגישה המבצעית של רוסיה, ערש 

זאת, תוך  רפורמה, לומד, מפתח ידע ומחולל תהליכי חדשנות.צבאי 

, ההתערבות הרוסית בסוריה זאת ועודלחימה אקטיבית במספר זירות. 

 שההתנסות המערכתיתהחותם  דותאוחשיבה שיטתית מזמינה 

איראן,  -להשאיר על כוחות הציר  תידהעם צבא רוסיה ע המשותפת

 זבאללה. יסוריה וח

בה אודות מר לספק תשובות נחרצות לשאלות הלמחקר זה אינו מתיי

לספק תובנות ו להציג השערות מתחרותהיא נושאים אלה. מטרתו 

קרב המפקדים שיאפשרו שיח, חשיבה ועשייה ב ,וחומר למחשבה

והמבצעים האסטרטגיה  ם שלוניהול נם, תכנוםהמעורבים בעיצוב

העולות  ,זה תמציתית של עיקרי התובנותבצה"ל. המחקר מציע סינת

מעשרות מקורות ראשוניים ומשניים, רוסיים ומערביים, אודות 

דיניות החוץ והביטחון של הקרמלין התפיסה האסטרטגית, מ

מנות המערכה ההתערבות הרוסית על א ההשלכות הפוטנציאליות שלו

 זבאללה.ישל הציר, בדגש על ח

 ,'2מבצע קווקז 'ו 'מבצע קווקז' :בשתי ההתערבויות הקודמות

תהליכי קבלת  אודות אם כי לא מלאה, ,יחסית התגבשה תמונה ברורה
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ים והאופרטיביים של ההחלטות בקרמלין והבנת המהלכים האסטרטגי

' 3מבצע קווקז ' אודותנו . הבנתםשני עשרות כעבור רק ,מוסקבה

עוד יותר. ניתוח מערכתי של  תמוגבל ותהפוטנציאלי ווהשלכותי

הידע המתפתח  דוסיההתערבות, כפי שמוצע כאן, שואף לתרום למ

של  המהלכיאת ראיית העולם, הדימוי העצמי ו בנושא. המחקר מציג

ם מוסקבה, תוך שימוש במונחים מקצועיים ובסגנון ניתוח המקובלי

שואף לשקף את ומנוהל מעמדה שיפוטית,  אינובשיח הרוסי. הדיון 

אם העמדת הדברים  אףנתפסת במוסקבה, שהיא כפי  ,המציאות

תפס  ,סותרת תפיסות מקובלות במערב. לדוגמה, בעימותים האחרונים

מתגונן ומגיב, בעוד שמרבית  טוס קוואת עצמו כשחקן סטהקרמלין 

כשחקן קורא תיגר, תוקפני, זדוני הדעות במערב תפסו את מוסקבה 

משקפת את  כזו שאינהמוצעת כאן, הזו לויוזם. גישה מחקרית הפוכה 

, מעלה את הסבירות לטעויות אנליטיות ולהפתעות 'אחרותו של האחר'

 מודיעיניות. 

לוחמה 'נפוץ המונח  ,בתוך כך, יש מקום להבהרה טרמינולוגית. במערב

שילוב של  - עכשוויתההרוסית מנות המלחמה לתיאור א 'היברידית

יכולות צבאיות ולא צבאיות (מדיניות, כלכליות, דיפלומטיות, 

השגת שם מדינתיים ל-מדינתיים ולאשחקנים  ושל )דומהתודעתיות וכ

של חצי האי קרים,  ומטרה אסטרטגית. לפי פרשנות מערבית זו, כיבוש

חתרנות החיכוך במדינות הבלטיות והמה באוקראינה, חילה

בימים אלה,  טית, המיוחסת לרוסיה באירופה ובארצות הבריתברנקיה

. של רוסיההיברידית הלחימה הם אופרטיביים של תפיסת יהם ביטוי

משתמש במושג  אינו מקצועי הרוסי-בפועל, השיח הדוקטרינרי אולם

מושג שהשימוש בו  - זה בהתייחסותו לצבא רוסיה. לחימה היברידית

מתמודדת  עמהמערבית החס לחתרנות מתיי - בשנים האחרונותהחל 

כי  מוסקבה, סבורה ,שונות. למעשההמוסקבה, לשיטתה, בזירות 

מלחמה המערב הוא זה שמשלב עוצמה רכה ועוצמה קשה במסגרת ה

נגד רוסיה בעשורים  לחימה שכזו מנהלשוכי הוא היברידית ה

באמצעות ארגונים לא  ,קרמלין ברוסיהההאחרונים. חתרנות נגד 
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ם וארגוני זכויות אדם, עידוד של מרי אזרחי ומימון ממשלתיי

ם בעשורים האחרונים ימוסקבאי-פרו יםאופוזיציה, שינוי משטר

ולאחרונה  )'צבעהמהפכות 'לשעבר ( ברית המועצותבמדינות 

 - משטר בסוריהאת הניסיון לשנות המשטר בלוב והבאוקראינה, שינוי 

הם איים רוסים, ים והוגי דעות צבכל אלה, לשיטתם של אסטרטג

תופס את כל  אינוקרמלין הים ללחימה היברידית מערבית. יביטו

כחוליות מערכתיות במלחמה  אאל ,נפרדיםכ ללוה האירועים

מערב משלב יכולות משום שה ,מתמשכת. מלחמה זו היא היברידית

), כלכליות (סנקציות), תודעתיות בינלאומידיפלומטיות (בידוד 

החברה  וממשלתיות, כמו גם את איותצב רוסית)-אנטי תעמולה(

במאבק אחד. מול אתגר זה פיתחה רוסיה בשנים האחרונות  ,האזרחית

מלחמות 'או  'סימובדוקטרינת גר'המוכר כ ,מענה דוקטרינרי משלה

 .'חדשהדור ה

לוגיה של דלקמן: הפרק הראשון בוחן את הגנאהמחקר בנוי כ

וב והתכנון של גיון האסטרטגי ואת העיציההתערבות, סוקר את הה

קטיקה של בצע הרוסי. הפרק השני מציג את התאוריה והפרהמ

מנות המערכתית הרוסית, כפי שהשתקפו במבצע בסוריה. הפרק הא

 יהאודות השלכות השלישי מציע תובנות וחומר למחשבה

מנות המערכתית של יאליות של ההתערבות הרוסית על האפוטנצה

 זבאללה. יח
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 2התערבותהשל  גנאלוגיהה -א' פרק 

על בסיס דפוסי ההתערבות הקודמים, ולפי מקורות רוסיים אודות 

התקבלה במהלך  בסוריה כי ההחלטה להתערב ,המקרה שבנדון, נראה

התניעה מוסקבה  ,. באביב אותה שנה2015הראשונים של שנת  החודשי

תכנון ה, ושקדה על 'רכבת ימית'בסוריה, באמצעות ו ברוסיההכנות 

 '3קווקז 'ההתערבות. הרעיון המערכתי של מבצע מבצעי של ה

, תורגלו במהלך (תורת לחימה) תו"להוהפעולות המבצעיות, לרבות 

 םבחודשי '2015צנטר ' ,המרכזי בפיקוד התרגיל האסטרטגי השנתי

ספטמבר, בהשתתפות אלפי חיילים משלל הזרועות והפיקודים -אוגוסט

נמנו מפקד כוח המשלוח,  של צבא רוסיה. קצינים בכירים רבים, לרבות

אחראי על התרגיל. התרגיל שימש שדה ניסויים של שהיה הפיקוד עם 

נוצל כמסווה  והואאת ההתערבות, התו"ל ושל כשירות היחידות לקר

חל סקירובקה) להעברת חלק מהכוחות, לקראת המבצע שה(מ

. אילו מניעים הביאו את הקרמלין לעבור משלב 2015באוקטובר 

ב ההתערבות בסוריה? מה מלמדת ההחלטה על הקוד המעורבות לשל

)? בעתיד גם לידי ביטוי שייתכן שיבואהתפקודי של ההנהגה הרוסית (

אוריית ניצחון ומנגנוני סיום גיון מארגן, תיאיזה רעיון מערכתי, ה

אימצה רוסיה למבצע שלה בסוריה? כיצד השפיעו הלכי המחשבה 

מעריכה כתי? כיצד הצבאית הרוסית העדכנית על העיצוב המער

                                                           
 פרק זה מתבסס על המקורות המופיעים בפרסומים הבאים: 2 

Dima Adamsky (2010), The Culture of Military Innovation (Stanford 
UP); Dima Adamsky (2015) Putin’s Damascus Steal, Foreign Affairs, 
September; Dima Adamsky (2015)Putin’s Syria Strategy, Foreign Affairs, 
October; Dima Adamsky (2016) Putin’s Game in Syria Foreign Affairs, 
March. 
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תחילת  לאחרמוסקבה את מאזן ההישגים שלה, בראייתה היא, כשנה 

 .אלהם שאלות עההתערבות? פרק זה מתמודד 

 המנטליות האסטרטגית הרוסית והמניעים להתערבות

ההתערבות בסוריה היא כנראה אחת ההחלטות המורכבות ביותר 

משום זאת,  .2000מאז כניסתו לתפקיד בשנת  ,טיןשקיבל הנשיא פו

את הסכנות שהיא טומנת בחובה עבור שרידות משטרו. בבואנו לברר 

אה כי עמדה בבסיס ההתערבות, נרשאסטרטגית השיקולים המערכת 

מסורתי הדפוס ה את ההחלטהממחישה  נו,החומר העומד לרשות פיעל 

תפקודי של מנהיגיו. תחת הקוד את הו הקרמלין ו שלהתנהלותב

, םטרטגית והסגנון הקוגניטיבי הרוסיה של התרבות האסתהשפע

 אופי הוליסטי ,בדרך כלל ,ההחלטות והגישה של מוסקבהנושאות 

)kompleksnoe reshenie/kompleksnyi podhod( תפיסת מציאות .

מחבר מספר ההוליסטית מתאפיינת בסגנון חשיבה שאינו ליניארי, 

ך שכל קשורים, באופן סינתטי ואורגני, כ אינםלכאורה ששיקולים, 

ברוח דברים אלה,  .3מהלך משרת מספר הגיונות במישורים שונים

במלחמה הקרה  ,במזרח התיכוןבמקרה שבנדון, כמו בהתערבויות 

נשענת לאורך ההיסטוריה, יה רוסשל ובהחלטות אסטרטגיות אחרות 

, אזורי פנימי -ההתערבות בסוריה על הגיונות ממישורים שונים 

שר אסטרטגי ייחודי שנוצר בכל המישורים תלויה בהק היא וגלובלי, אך

 ,כן, לזהות חמישה שיקולים אסטרטגיים עיקריים אםהללו. ניתן, 

זהים  , ובדרך כזו לקדם אינטרסיםאשר הניעו את הקרמלין להתערב

הניסיון הנפוץ בקרב  בחשיבותם, בזירה הפנימית, האזורית והגלובלית.

 ,י סדר חשיבות יורדפ ים לתעדף אינטרסים רוסיים עלמומחים מערב

-חוטא למנטליות האסטרטגית הרוסית. סגנון חשיבה הוליסטי

דיאלקטי תופס את כל השיקולים כמכלול מערכתי אחד וכהגיונות 
                                                           

3 Adamsky (2010), Ch. 1. 
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המזינים זה את זה באופן הדדי. מתחים בין ההגיונות השונים, במיוחד 

אסטרטגי, נתפסים בחשיבה ההוליסטית כתופעה -הצבאיבמישור 

לפתור.  ואשר לא ניתן, ואף לא צריך ,הל ולמנףטבעית, שיש לנ

ההתערבות בסוריה, אם כן, נועדה לחולל מגמות חיוביות בשלל 

. להלן חמשת המניעים העיקריים שהוזכרו לעילהמישורים 

 :להתערבות

ראשית, מלחמת האזרחים בסוריה הולידה שני מניעים עיקריים 

די שנשקף האישרידותו של משטר אסד והאיום הג' -להתערבות 

מסוריה לרוסיה גופא. השיקול הראשון נתפס במערב כסיבה העיקרית, 

הדבר. הוא עמולתי, אך לא כך מסך עשן תכהשני נתפס כאמתלה וואילו 

מבעבע ברוסיה ובגבולותיה בעוצמות משתנות ה ,האד הסלפייאיום הג'

לסכנה אסטרטגית  2014ז , הפך בראיית הקרמלין, מא1991מאז 

. האיום של רוסיהלביטחון הלאומי  ,ת ורחבת היקףדייברורה, מי

בחמש  ,ראק והן בסוריהיחמות האזרחים, הן בעהתהווה על רקע מל

הטלטלה האזורית. לעימותים אלה  בעקבותהשנים האחרונות, 

-הצטרפו בהדרגה מספר אלפי מתנדבים מרוסיה ומהמעגל הפוסט

מים סובייטי, בעיקר ממדינות הקווקז, מרכז אסיה ואף מוסל

המדובר באירועים אין מהמדינות הסלאביות (רוסיה ואוקראינה). 

מגמה של ממש, לרבות חזרה של חלק באלא בדפוס חוזר ו ,בודדים

מדינות האם וקריאתם להצית את מוותיקי הקרבות לרוסיה ול

. קריאות אלה במזרח התיכוןהאד בבית, עוד טרם הניצחון הסופי יהג'

שנתפסה כמגמה  ,מית מביתאסלהא תרחשו על רקע ההקצנה הדתיתה

מיליון בני  עשריםאשר כשישית מתושביה (כ ,בעלייה חדה ברוסיה

אדם), אזרחים ומהגרים, הם מוסלמים סונים ברובם. המגמה החריפה 

על רקע ההתפתחויות באזור: מלחמת האזרחים בסוריה, ההכרזה על 

עלת הפו ,הח'ליפות, הצטרפותה לח'ליפות של אמירות קווקז נה שלכינו

משטר אסד. ערב ההתערבות, בתמיכה הרוסית ה תוהגבר בדרום רוסיה

בין אלפיים לחמשת אלפים לוחמים כי  ברוסיהגורמים רשמיים  העריכו

ם, הן בשורות דאע"ש והן בקרב כוחות יהצטרפו לגורמים הרדיקלי
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ת עצמאיות. הקרמלין הגדיר אותם ואחרים המתנגדים לאסד במסגר

שמסורתית  ,מונח רשמי -' עיקריהאויב 'כ 2015 רשמית החל מתחילת

 לארצות הבריתשמור בטרמינולוגיה הצבאית והמודיעינית הרוסית 

שקריאות חוזרות  לאחרגבר התסכול במוסקבה,  2014-החל בולנאט"ו. 

לאפשר לה להצטרף לקואליציה המערבית נגד דאע"ש  שנות מצדהונ

קרמלין, ריכוז מבחינת ה .4נענו בשלילה או בחוסר התייחסות

יצר הזדמנות אסטרטגית להנחתת  זוהאדיסטים בזירה מערכתית יג'

לרוסיה עתירי ניסיון מבצעי  ישובו בטרםמהלומת מנע עליהם, 

הצלחה חלקית מבחינת מוסקבה נתפסה  אףורעיונות קיצוניים. 

 לאור המצב הקודר אז.  ,כמגמה חיובית

להלום יותר קל מבצעית  שמבחינהלא רק כי  ,מוסקבה הניחה

הנשיא  אף עלולים האדיסטים כאשר הם מרוכזים, אלא לשיטתה,יבג'

, בהםרונה היו הגורם העיקרי למאבק אסד והקואליציה שלו, שעד לאח

האד העולמי, י'הן כחיץ נגד הג ,לספוג מפלה מכרעת ולחדול מלהתקיים

זור. זהו למעשה המניע השני להחלטה להתערב. בריתה בא יוהן כבעל

ובעלי בריתה בעיצומו של ניסיון צות הברית ארהיו מוסקבה,  בראיית

משטר. מימוש הלממש בסוריה את התרחיש הלובי, שסופו שינוי 

המוגדר ברוסיה כמלחמה היברידית, במיוחד  -מוצלח של תרחיש כזה 

נוכח הפלת קדאפי וההסכם עם איראן, שבראיית מוסקבה קירב בינה 

הבריתות של רוסיה  מערךת כל היה ממוטט סופית א -מערב בין הל

פוגע אף . אובדן של נקודת אחיזה ימית בסוריה היה במזרח התיכון

המרכזים מאחר ששל העוצמה הימית הרוסית,  המערך העולמיבכל 

בסוריה נועדו לא רק לתמוך בפעילות של השייטת הקבועה בים 

, אלא גם לתחזק 2010התיכון, אשר על הקמתה מחדש הוחלט בשנת 

מערכת התחלופה העולמית של הציים הרוסיים. שלושה מתוך  את כל

בים השחור) מהווים את שהצפוני וזה הצי החמישה (הצי הפסיפי, 

הגרעינית הרוסית.  המשענת העיקרית של הרגל הימית בטריאדה

                                                           
4 See: Ilya Kramnik (2015), Buria v Levante, Lenta Ru, June. 



 13במה למחשבות ורעיונות, גיליון מס'  -עשתונות 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 
 

ציים אלה  נמצאיםאולם, בשל מצבם המבצעי והחומרי הירוד, 

מרחב כ משמשן ברוטציה מתמדת סביב העולם, כאשר הים התיכו

תחלופה עיקרי, תוך הסתמכות על התמיכה הלוגיסטית מסוריה ומהים 

השתלטות על חצי על השנה קודם לכן, בעת ההחלטה  השחור. יודגש, כי

הדוקטרינה תפקיד מכריע גם כן. ימי השיקול ה היווההאי קרים, 

אף הימית הרוסית, שהתפרסמה מספר חודשים לפני ההתערבות, 

מול  ,האטלנטי (קריבמרחב ידו של הים התיכון הדגישה את תפק

דבר הנותן משנה תוקף לחשיבות השליטה  - )וארצות הבריתנאט"ו 

באופן מוטעה, כי התערבות שבסוריה. מוסקבה אף העריכה, ייתכן 

צות דאע"ש, תיתפס באור חיובי בארהמלחמה ב מעין זו, תחת דגל 

ת ההתערבות הקרמלין הציג א ים.יגורמים אירופ ובקרב הברית

במונחים הומניטריים גלובליים: הנחתת מהלומה נגד כוחות חושך 

במזרח הנלחמים נגד בני האור, לרבות שלל קהילות נוצריות  ,יםיברבר

מוצגת  . סוריהבינלאומיתללא תמיכה או חסות  נותרו, אשר התיכון

ה יכערש מוסד הכנסי - הרשמי והציבורי - ונתפסת בשיח הרוסי

 ,מה (במידה רבה של צדק), ובאמצעות התערבות צבאיתוהנצרות הקדו

את חובתה הרוחנית וההיסטורית ומממשת  רוסיה , למעשה,ממלאת

תפקידה הלאומי. פרשני המערב מרבים להגדיר טענות את את זהותה ו

מקומן  החמצה באשר להבנתיש בכך אלא שכתעמולה זולה,  האל

גיה, בלאומיות באידיאולווהאמונה  הדתשל חסר התקדים  ומעמדן

, בפרט ובמזרח התיכון ,בכלל של רוסיהביטחון החוץ והובמדיניות 

  .בעשורים האחרונים

מגמת הבידוד  לשבור אתמוסקבה בהתערבות הוא ל שהמניע השלישי 

שנה כהסנקציות שהוטלו על מוסקבה לפני  להפחית אתו הבינלאומי

כות באהדה בהכרח לז הייתה מוסקבה לאתקוותה של וחצי. יודגש, כי 

בעל שימצב אותה כשחקן מרכזי  ,אלא לחולל היפוך מגמה לאומית,נבי

מתוקף הנסיבות, ולא בהכרח מתוך הזדהות. במקביל, מעמד 

להתנתק מהזירה  עז צורך ימיםמשיקולים פנימיים, נוצר באותם 

בו הייתה רוסיה שאת גובה הלהבות במבצע  נמיךולה האוקראינית
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. להבדיל ממערכת הבזק בחצי וקראינהא במזרח שנהכמעורבת מזה 

המבצע במזרח אוקראינה להתבוססות בבוץ בהדרגה הפך האי קרים, 

של  הבשל חוסר יכולת ,מאשר תועלתיותר נזק  השמסב ,אסטרטגי

מוסקבה להפסיק את הקרבות בתנאיה היא, לנתק מגע ולחולל 

ת, תהליכים באוקראינה כולה. בתוך כך, הרצון ליצור זיקה בין הזירו

, גם היה מאפשר למוסקבה להתמודד והמזרח תיכוניתהאוקראינית 

במרחב המדינות הבלטיות  ,עם החיכוך הגובר מול מדינות נאט"ו

הנוכחות המסיבית של  הייתה ובמזרח אירופה. שם, באופן עקבי,

אפשרויות רק כוחות נאט"ו צוברת תאוצה, ומולה היו למוסקבה 

אפשרה התערבות בסוריה ה. ועל כן מסלימות ,תגובה סימטריות

הן מאוקראינה והן מהפריפריה האירופית,  ,להסיט את תשומת הלב

להתנעת  מהלתרג היה ניתןש ,ואולי אף ליצור אווירה קונסטרוקטיבית

 תהליך נורמליזציה עם המערב.

התחברה  ,יפות אלהבאשר לשא ,התחושה האופטימית במוסקבה

ההתקפלות האמריקאית ה. לנוכח זורי של רוסילדימוי העצמי הא

ועל רקע מספר הצלחות דיפלומטיות שלה במהלך הטלטלה  ,זורמהא

 ,את תפקיד המתווך האזורי מוסקבההאזורית, ייחסה לעצמה 

קיד שביכולתו להסלים או לייצב תהליכים. רוסיה העריכה שתפ

הנשק  תבעסק :זור בשנים הקודמותעל עצמה בא נטלהשהמתווך 

איראן, יאפשר לה, לאור ההססנות עם הכימי הסורי ובהסכם 

ואולי אף את כלל  ,האמריקאית, לייצב את מלחמת האזרחים בסוריה

סכסוך. עד ב םצדדיהלכל  הייחודיתסוני, בשל נגישותה -המתח השיעי

מגעים מתמשכים עם שלל שחקני המפתח  מוסקבהניהלה  ,ההתערבות

ם יסורתית היו נתונשחקנים שמעל טיפוח האזוריים ואף שקדה 

ת המפרץ, מצרים, ירדן, ערב הסעודית, מדינו להשפעה מערבית, כגון:

ם. על כן, התערבות הייתה ייישראל ואף חלק מגורמי האופוזיציה הסור

מחזקת את מעמדה של רוסיה באחד האזורים החשובים ביותר 

ביטחון שלה. על רקע משטר הסנקציות, הסנקציות הבמדיניות החוץ ו

עורי ימזון ותוצרים חקלאיים מערביים, ש הנגדיות שהיא הטילה על
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ירי הנפט והגז, דרסטית במחהירידה הובמיוחד  הגבוהיםאינפלציה ה

כלכלי  לשיתוף פעולהזור היה פותח אופציות טוס מתחזק באסט

צוא יאלטרנטיבי. מוסקבה ראתה בשווקי מזון אזוריים מקור לי

 ות אמל"חיבוא אלטרנטיבי לאירופה ומרחב הכנסות עיקרי ממכירליו

ואנרגיה גרעינית אזרחית. בשנים שקדמו להתערבות  (אמצעי לחימה)

קיוותה שמעמדה ואת שני האפיקים  מוסקבהבסוריה, קידמה 

בשני התקדמות משמעותית המתחזק בעקבות ההתערבות יאפשר לה 

מוסקבה לטפח הצליחה במהלך הטלטלה האזורית כבר המישורים. 

ות בקרב כל מי שהיה מעוניין מסורתיים ולקדם מכיר שווקים לא

 לשלם בעבור הנשק הרוסי.

לעיל, והן  שפורטוים יפוטנציאלההישגים הלבסוף, הן כתוצאה מ

של שחקן  בינלאומיטוס סטלמוסקבה צמה, שואפת כמטרה בפני ע

 לארצות הבריתשאין לו תחליף בפוליטיקה הגלובלית ואשר מתקרב 

מול וושינגטון  'בוקרתמתיחות מ' יצירת ,השפעתו. מבחינת מוסקבהב

אין קרים אחרים. וגם במ זה באירועאחת הדרכים להשיג זאת,  היא

לי נוסח המלחמה הקרה, אלא בסדרה של המדובר בעימות טוטא

 הבינלאומיתאזוריים, לקהילה המשברים יזומים שמשדרים לשחקנים 

ביחסים  ההולך ומתעצם של רוסיה הולזירה הפנימית את מעמד

שבא אופוליטית ויצר הנקמנות חושת ההשפלה הג. תהבינלאומיים

הגורמים המניעים את התנהגותה של רוסיה בעשור מבעקבותיה, הם 

ניתוחם של מומחים ב ,לעתים קרובות ,האחרון, אך הם נעלמים

עמדו  ,וגלובליים אזורייםפנימיים,  אלה:. מניעים את המצב מערביים

ירור הן ברעיון ביסוד ההחלטה להתערב בסוריה, והם משתקפים בב

 של מוסקבה מאז תחילתו.  ההמערכתי של המבצע והן בשלל מהלכי
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 ניצחון   האוריית ות מערכתיהרעיון האסטרטגי, היגיון הה

ם, ערב ההתערבות רוסיהשיח בקהילה האסטרטגית ובקרב מומחים 

ושליטתה  מצבה של מוסקבהומיד עם תחילתה, שיקף מודעות לכך ש

, וכי המבצע עלול מיטבייםוקים מלהיות רח יכיםבאירועים ובתהל

תועלת -אסטרטגי במישורים רבים. דיון במאזן עלות לכישלוןלהפוך 

ושל האתגרים המדיניים,  ההקשרמבצע שיקף הבנה מקצועית של של ה

. מקפלתהפוליטיים, הצבאיים, הכלכליים והחברתיים שההתערבות 

של מקבלי  הזיכרון הקולקטיבי הרוסי וזיכרונם האישי והמקצועי

עוצבו בצל הניסיון העשיר והמורכב של  וםכיההחלטות בקרמלין 

המערכות באפגניסטן, במרכז אסיה, בצפון הקווקז ובמזרח אוקראינה, 

ובתוך כך גם בצל התובנות אודות מגבלות העוצמה הרוסית. העיצוב 

של , המוצלח והכושל, הניסיוןעל והתכנון המבצעי בסוריה התבססו 

עים מול איומים בעימותים ובמבצ מערב ושל ישראל,, של הרוסיה

האד העולמי והאזורי. למידה והטמעה של לקחים יהיברידיים של הג'

קהילה בבתחומים אלה בלטו בפרסומים מקצועיים ובשיח מומחים 

ובאימונים של השנים  רגיליםהאסטרטגית הרוסית, בתו"ל, בת

דית ית ניכרת ומיהקרמלין רגישו הפגין האחרונות. בזירה הפנימית,

האליטות של  יהןיה הרחבה, ולספקותישל האוכלוס יהלדאגות

לא העימות העל רקע מהתערבות צבאית במדינה רחוקה, העסקיות 

חדה הירידה ה נוכחו ,כלכליהמיתון והבמזרח אוקראינה  מזהיר

 במחירי האנרגיה בשוק העולמי. 

נציאלית גית הפוטט, בראיית הקרמלין, הסכנה האסטראלהבנסיבות 

שעלול היה  ,)overextension( 'מאמץ יתר'הגדולה בהתערבות נעוצה ב

לחולל תפוקה שולית פוחתת ואף שלילית. לפיכך, על מנת לאתר את 

בין הטלת עודף אנרגיה אסטרטגית לבין שימוש מופחת  'טווח הזהב'

המספיקות 'קרון של יבאנרגיה זו, נראה, כי מוסקבה אימצה את הע

גיון מארגן של יכמעין ה) 'razumnaia dostatochnost( 'הסבירה

צ'וב רבקרון זה, ששורשיו התפיסתיים עוד בתקופתו של גויהמבצע. ע
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של הנוכחות מרבי זעור ה הקרה, משמעותו, בהקשר הסורי, מובמלחמ

לקדם מטרות מערכתיות  באופן שיאפשרהצבאית ושל השימוש בכוח, 

, בין 'פחות 'טווח הזהב'יה. מלחמה לא רצובמבלי לשקוע  ,טגיותרואסט

מי ומשתנה בהתאם הוא דינשימוש בכוח צבאי,  'דימדי' ל'יותר מ

קרון ילנסיבות, והזיהוי שלו מצריך חקירה מתמדת. יישום מושכל של ע

אוריה, השחקן, לפחות בת עלעשוי לשמור  'המספיקות הסבירה'

הנקודה שאחריה הטלת  - 'נקודת השיא של ההתערבות'מלחצות את 

אנרגיה אסטרטגית נוספת מייצרת תפוקות שליליות, ומסיטה את 

 לרעתה של מוסקבה. )sootnoshenie sil(מאזן המגמות והעוצמות 

של המבצע נגזר מעיקרון ) operativnyi zamysel(הרעיון המערכתי 

מה מערכתית אשר שאיפה להטיל מהלוה ה. בבסיסו מונחתמארגן ז

ת היוזמה האופרטיבית מהכוחות תשלול א ,קרי תיצור היפוך מגמה.

תית ותגובתית, תכתיב נהלוחמים באסד, תהפוך את התנהלותם למגנ

את כיוון האירועים וקצבם המערכתי, תמחיש את שרידותו של 

כל ניסיון להפילו בכוח, ועל כן תייצר בהמשטר ואת חוסר התוחלת 

 בשלות תודעתית ותנאים מבצעיים להתנעת תהליך מדיני. בהמשך לכך,

המהלומה לחולל אובדן כיוון, הלם נועדה וכאפקט מסדר גבוה יותר, 

אכיפת שם ל םיש לנצלש ,)udar oshelomliaiuschii(ודיכוי מערכתיים 

רת מיקה בזינה של רוסיה על השחקנים המעורבים ועל הדינהגיו

מהלומה  לאומית.זורית והבינהא - ובמערכות הסובבות רכההמע

שיטתם של מצריכה, ל אינה ,כאלהמממשת הגיונות ה ףמערכתית

סיבית של כוח. ברוח המחשבה הצבאית מומחים רוסים, הפעלה מ

גיון ייחודי ומספר יכמערכת מורכבת בעלת ה היריבהרוסית, נתפס 

מרסקת המהלומה על המרכזי כובד המאפשרים את מימושו. על כן, 

)drobiaschii udar (ים מאפשרה ,נגד מרכזי כובד אלה להיות מוכוונת

יקוד מערכת הפ :במיוחדואת שלמותה של המערכת היריבה, 

מות ומערכת ההכנסות והעוצ והשליטה, המערכת הלוגיסטית

זרועית -רבהמהלומה נועדה האוריה, פיננסיות. בת-הכלכליות
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ה ולאחר מכן משולבת לרסק את המערכת היריבה, לבודד את חלקיה

 פרד ושיטתי.לנטרל אותם באופן נ

ה בקואליציה בהנהגת מוסקבה שיקפה נאמנה את גם חלוקת העבוד

ה על עצמה את נטל. מוסקבה 'מספיקות סבירה'קרון המארגן של יהע

סיוע באש (בעיקר באמצעות כמו גם את העיצוב, תכנון וניהוג המערכה, 

-סיוע אווירי קרוב), באמל"ח מתקדם לכל הזרועות, במודיעין טקטי

וקה שוטפת. סיוע זה קודם אופרטיבי ואסטרטגי, בלוגיסטיקה ובתחז

במהלך  בהונפרסו לסוריה שהגיעו  ,באמצעות יחידות אורגניות רוסיות

של אלפי קצינים  רחב היקף, ובאמצעות מערך ייעוץ 2015ספטמבר 

ומומחים, אשר תוגברו באופן משמעותי ושולבו בכל זרועות הצבא 

אופרטיבית. למרות שיחידות -מהמטכ"ל עד הרמה הטקטית - הסורי

(הגנה  הגנ"א ,(לוחמה אלקטרונית) מיוחדים, ל"אאורגניות של כוחות 

ריון, צנחנים, נחתים ויחידות קשר ופינוי , תותחנים, שאווירית)

באופן עקבי לצמצם את מוסקבה מוקשים נפרסו בסוריה, ניסתה 

 חיל האווירהפעלתם למינימום הנדרש ולערב בקרב בעיקר יחידות של 

כוחות הקואליציה על על הלחימה היבשתית  ולהאציל סמכות ואחריות

ראקיות שיעיות י, מיליציות עמשמרות המהפכהצבא אסד,  -

של מנצח אסטרטגי  הואזבאללה. התפקיד שהיא מייחסת לעצמה יוח

 ומכפיל כוח מערכתי.

קווי המתאר של העיצוב המערכתי בסוריה, כמו במבצעים רוסיים 

כמו אי רוסית מסורתית, בעימותים אחרים, משקפים גישת תכנון צב

גם משקפים השפעה של רעיונות דוקטרינריים והלכי הרוח של תפיסת 

. המדובר באקלים )voiny novogo pokoleniia( 'מלחמות הדור החדש'

תים שלע רעיוני דומיננטי בממסד הצבאי הרוסי בשנים האחרונות,

 , על שם הרמטכ"ל הרוסי שקידם'סימוב'דוקטרינת גרמוגדר במערב כ

מלחמה 'גל של חדשנות צבאית (לפעמים אף נתפס במערב בטעות כ

, עומדת הטענה 'מלחמות הדור החדש'). ביסודה של תפיסת 'היברידית

מודרניות, באופן משמעותי יותר הבדבר הצורך לשלב במערכות 
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ם, קונבנציונליים לייקונבנציונ-ת המאמצים הצבאיים (עלבעבר, אמ

יים (מדיניים, דיפלומטיים, כלכליים צבא-ליים) והלאקונבנציונ-ותת

שימוש בכוח, יחסית התוך מזעור  - ותודעתיים), ועל בסיסם, להשיג

את האפקט המערכתי והאסטרטגי.  - לתקופות היסטוריות קודמות

אורגני של מגוון כלי ההשפעה הקינטיים ה םהאחריות על שילוב

העוצמה השייכים למוסדות , והתודעתיים (עוצמה קשה ורכה)

התכנון המערכתיים, נופלת (גם בתוך העיצוב ו ,הלאומית השונים

קטיקה הרוסית העכשווית) על כתפי הצבא. יודגש, כי למרות בפר

הדימוי הנפוץ בספרות המערבית ובקהל הרחב, רעיון מזעור השימוש 

מנות מערכתית איכותית ועל ח והשאיפה להישען במקום זאת על אבכו

  .5המחשבה הצבאית הרוסית בסיסה שלמונחים ביצירתיות מבצעית, 

דגש על גישה ה, לרבות 'מלחמות הדור החדש'תפיסה של הבתוך כך, 

עקיפה ושילוב מושכל של מגוון העוצמות הלאומיות לטובת אפקטים 

במחשבה ובניהול  השינוימאשר את יותר המשכיות  אתמבצעיים, מבט

 אינםסימוב גר ו שלעל כך בפרק הבא). דבריעוד ( של רוסיההאסטרטגי 

לצבא רוסיה, או לצבאות המערב, אלא מאבחנים כללית רק מתייחסים 

את המגמות המעצבות באופי המשתנה של המלחמה ושל העימותים 

שייכים באותה מידה לכל ממסד צבאי  הם המודרניים, וככאלה

שמשכיל לעשות בהם שימוש. בדרך כלל, להמחשת מימוש מוצלח של 

ם סימוב, כמו מומחים רוסי, מציין גרגישה חדשנית זו למלחמה

נוספים, את מבצע כוחות נאט"ו בלוב ושינוי המשטר בעקבותיו. שינוי 

חוגים קרב המשטר בקייב והעימות באוקראינה בכלל, נתפסים ב

ם כהצלחה חלקית של המערב לממש סוג כזה של עימות, רוסייצבאיים 

שממחישה  הבעוד שמלחמת האזרחים בסוריה, מהווה לשיטתו, דוגמ

ניסיון כושל לממש גישה זו, שמומחים צבאיים רוסים מגדירים גם 

סביב  ,(של המערב). במובן זה, חדשנות רעיונית 'מלחמה היברידית'כ

                                                           
5 For example see: Reina Pennington (2016), Was the Russian Military a 
Steamroller? From WWII to Today, War on the Rocks, 6; Michael 
Handel (1981), Numbers Do Count: The Question of Quality over 
Quantity, Journal of Strategic Studies, Vol.4. No. 3, pp. 225-260. 
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לשיטתו של , נועדה בממסד הרוסי 'מלחמות הדור החדש'התפיסה של 

קטיקה של אוריה ובפראת הפער עם המערב בת הרמטכ"ל, להדביק

 .6מבצעים מודרניים

מתוך שלל הרעיונות שפקדו את הממסד הצבאי הרוסי, יש להבליט 

ניהול המבצע לנטיות שלה לעיצוב ובטענה אחת במיוחד, בשל הרל

-מיקה צבאית טקטית, דינ'מלחמות הדור החדש'הרוסי בסוריה. לפי 

אופרטיבית בשטח ודינמיקה מדינית דיפלומטית בפורומים 

ליים ושלובים (סינתטיים) טגרשונים, מהווים חלקים אינ בינלאומיים

ניגוד לצורה בה הדברים מוצגים ב מבצע.ה שלמערכתי הרעיון השל 

פי הגישה הרוסית, מאמץ  תים בגישה האסטרטגית המערבית, עללע

צבאי ומהלך מדיני אינם עוקבים (קרי השלב הצבאי קודם לשלב 

מאמץ מערכתי אחד, המדיני), ואף אינם מקבילים, אלא מבטאים 

לי. כך, למרות המתחים הפוטנציאליים בין המהלכים י ואינטגראורגנ

מדובר  ,בזירות שונות, כמיטב המסורת של החשיבה הדיאלקטית

במסגרתה המתחים בין המאמצים השונים ש, 'ניגודיות משלימה'ב

להשגת מטרה משותפת.  יואינם מבטלים זה את זה, אלא פועלים יחד

כדי לקדם את עמדותיה, הן מוסקבה חוללה משברים והגבירה מתחים 

והן בשדה הקרב, תוך יצירת לחץ רציף,  המשא ומתןסביב שולחן 

באופן שמשלים זה את זה. על כן, מערכה מעוצבת לפי קווי המתאר של 

עולה בקנה  ,ממומשת בצורה מושכלתהיא , אם 'מלחמות הדור החדש'

 .'מספיקות סבירה'אחד באופן טבעי עם העיקרון של 

סקבה סימנה כיעד אסטרטגי של המבצע את השיקום, נראה, כי מו

לית הסורית, תחת שלטון באופן חלקי, של השלמות הטריטוריאלפחות 

יבטיח את המשכיות האחיזה הרוסית בנכסיה שותחת שליט  חילוני

יכולה האסטרטגיים בסוריה. כל עוד התנאי האחרון מתקיים, 

                                                           
6 See: Dima Adamsky (2015), Cross Domain Coercion: The Current 
Stage of Russian Art of Strategy, (Paris: IFRI). 
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רטגיות, מוסקבה, בהתאם לנסיבות המערכתיות ולמגמות האסט

, דרך תרחישי 'סוריה הקטנה'מ -להסתפק במנעד תרחישים רחב 

(פחות אוטונומיה למחוזות לעומת המרכז הפדרלי)  'הפדרציה'

(יותר אוטונומיה למחוזות לעומת המרכז הפדרלי), ועד  'הקונפדרציה'ו

. כמו כן, נראה, כי לשיקום מלא של השלמות הטריטוריאלית הסורית

, כל אחר מקובל על מוסקבה, כמו גם כל מועמדהנשיא המכהן, אסד, 

את  יבטיחוומאזן הכוחות בפוליטיקה הסורית הפנימית,  הואעוד 

הקרנת עוצמה  ויאפשרו שכיות השליטה והאינטרסים הרוסייםהמ

אוריית הניצחון הרוסית מכוונת ליצור אפקטים צבאיים אזורית. ת

ו מייצבים את , ויחדיומדיניים, המזינים אלה את אלה באופן הדדי

משטר, בין אם ה מרב מתנגדימוציאים ממעגל הלחימה ו המצב בסוריה

את מוסקבה . בסוריה מממשת משא ומתןבכוח הזרוע או באמצעות 

 primerenie(נוסחת הפעולה המסורתית שלה: תהליך הפיוס 

vrazhduiuschih storon(  בשטח מותנע במקביל לניהול הלחימה

 אמור להתכנס לתהליך המעברהוא ו ייםולמגעים מדיניים דיפלומט

)perekhodnyi periud( שלאחריו מגיעה הסדרה פוליטית ,

)politicheskoe uregulirovanie (.במקביל,  באמצעות בחירות כלליות

 אףחזקה ואוריית ניצחון זו, אמורה להימשך לחימה נוקשה, לפי ת

 פיוס. יותר, נגד כלל השחקנים האחרים שנמנעו מלהצטרף לתהליך ה

הניסיון  מבוססים עלאוריית ניצחון זו, לרבות מנגנון הסיום שלה, ת

יה. זו גם יסיום המלחמה הצ'צ'נית השנשל המוצלח, בראייה הרוסית, 

נשיא. כהחוויה הביטחונית המעצבת הראשונה עבור פוטין  את מהווה

לפלג ולפצל את  הקרמליןניסה , האלפייםאז, בתחילת שנות 

'נית, באמצעים צבאיים ומדיניים, לטפח, מתוך האופוזיציה הצ'צ

דירוב מוסקבאי (ק-דים, מנהיג מקומי פרומפקדי השדה של המתנג

-באמצעות תהליך פיוס כללי וסיוע כלכלי, ולרכז סביבו האב)

הכוחות הרוסיים הגבירו את מרבית האופוזיציה. במקביל,  ,הומניטרי

עד לחיסולם בשטח את הפעלת הכוח הצבאי נגד שאר המתנגדים, 
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מדינית -צבאיתהמערכה ההפיזי הכמעט מוחלט. מגנון סיום זה, לרבות 

משולבת וכינון מנגנון הפיוס, התממשו בסוריה מהשלב הראשון, ה

וביתר שאת מאז הכרזת הפסקת האש ועם פתיחת מרכז הפיוס (בין 

-דאע"ש או אל ם עםמשטר אסד לכוחות המתנגדים שאינם מזוהי

שקבוצות המתנגדים  ,מניחה 'יה של סוריהצ'צ'ניזצ'קאעדה). ה

בשל  -חסר תוחלת, או שיעברו  הואישתכנעו כי מאבק צבאי נגד אסד 

הקצנה נוספת, יחברו לכוחות  -לחץ צבאי גובר מצד כוחות הקואליציה 

ועל כן  ,)'צרהונ-חזית אל'מחוץ למסגרת הפיוס (למשל, דאע"ש וש

 ים.יהפכו למטרות לגיטימיות לתקיפה בידי הרוס

 רוסיתהעצמית ההערכה ה

ביניים של מוסקבה את הישגיה עד כה משקפת אופטימיות ההערכת 

זהירה: המערכה על עתידה של סוריה אמנם עוד ארוכה, אך המבצע 

פשר, ברמות שונות של הצלחה, לקדם את שלל המטרות המקוריות יא

של ההתערבות. מבחינה כרונולוגית, מדובר בהערכה עצמית דינמית: 

, בעוד ת יותרוחיובי תאופטימי התחושה הייתה 2016אמצע אביב  עד

. אופטימיות זהירה הדברים החלו להשתנותשהחל מנקודה זו ואילך 

על רקע מספר הצלחות אופרטיביות ומה  ,נשמרה גם במהלך הקיץ

ית. אשנראה ממוסקבה כסימנים קונסטרוקטיביים בגישה האמריק

מוצע מטה נועד לשקף את רוח מאזן המגמות החיוביות והשליליות ה

 הדברים בקהילה האסטרטגית הרוסית במהלך השנה החולפת.

יה הרוסית, יברא ראשית, :מספר מגמות בפירוש נתפסות כחיוביות

הוא די מול המערב בהקשר של עתידו של אסד ההישג הברור והמי

ארצות ניסתה , אשר, לשיטתה של מוסקבה, 'תרחיש לוב'מניעה של 

אינה אופציה,  כבר בסוריה. החלפת אסד בכוח הזרועלקדם  הברית

שדרש המערב, אלא  כפיתנאי מקדים לתהליך מדיני, ד ועועזיבתו אינה 

שדרשה מוסקבה  פירק תוצאה אפשרית של תהליך הפיוס והבחירות, כ

א יה 'תרחיש לוב'מלכתחילה. יודגש, כי בראיית מוסקבה, מניעה של 
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שמדובר בתבוסה  אחרעצמה, מ הישג שמשמעותו רחבה יותר מסוריה

ניסיון כושל  - של המאמץ המערבי להטיל מהלומה היברידית נוספת

בשורה של מאמצים במסגרת התחרות האסטרטגית של המערב עם 

סיבית מרוסיה. שנית, לטענת גורמים רשמיים, המבצע הטיל מהלומה 

סובייטי. מאות לוחמים, לרבות -האד מהמרחב הפוסטיג'על גורמי 

מפקדי שדה, נהרגו בסוריה והורחקו מגבולות רוסיה. שלישית,  מספר

רוסיה הצליחה להעמיד את עצמה כשחקן מפתח אזורי, העמיקה את 

שחקנים באזור, לרבות אלה שמסורתית היו מצויים הקשריה עם שלל 

תחת השפעת המערב. רביעית, היא הצליחה לפרוץ את הבידוד 

ית לעמוד במגעי הגלובל , הכריחה את השחקנים בזירההבינלאומי

הורידה  ,מה, גימדה את הנושא האוקראיני, וככללתיאום והידברות ע

מסדר היום, דיפלומטית ומעשית, את סוגיית חצי האי קרים, כך 

זה הפך בתודעה העולמית למעין עובדה מוגמרת. המדינות עניין ש

 ,הבלטיות, ומזרח אירופה ככלל, הפכו למוקד החיכוך האסטרטגי

אחורית, הן מבית והן השמותיר את הנושא האוקראיני בבמה  באופן

 teatr voennykh( . חמישית, מוסקבה ניצלה את זירת המבצעיםמחוץ

deistvii( ליות מתקדמות, הפגנת יכולות קונבנציונללניסוי ו הסורית

 ,יקת מנגדין למרחקים ארוכים כוחות ואש מדובמיוחד היכולת להקר

המבצע שינה ים, ם של אנשי הצבא הרוסורמות. לשיטתממגוון פלטפ

בסוריה את תדמית הצבא הרוסי מבית ובעולם, והמחיש הן לאנשי 

ת המדרגה שחלה בעוצמה המקצוע והן לקהל הרחב את קפיצ

לית הרוסית. בסטנדרטים רוסיים, המדדים השונים של הקונבנציונ

המערכה הם חסרי תקדים: קצב מבצעי מהיר, כשירות ואפקטיביות 

. מבחינה יחסית דות נמוךוכן מספר אב ות נשק ושל כוח אדםערכשל מ

דות ותאונות ביחס ליום של אבמאד ת, מדובר במספר נמוך סטטיסטי

אפגניסטן, בפעילות מבצעית ממוצע בעימותים קודמים בגרוזיה, 

 ,השנייה מלחמת העולםבוכמובן  בהתערבויות במהלך המלחמה הקרה

, אשר למרות השוני 'ית הגדולהטטריומלחמה הפ'ההמכונה ברוסיה 
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המהותי מהמבצע הנוכחי בסוריה, עדיין משמשת מסגרת התייחסות 

 יה רוסית. יעיקרית, ברא

במסגרת זאת, יש להדגיש את חשיבות המרכיב האחרון לקהילה 

 -האסטרטגית הרוסית. בולטים במיוחד שלושה אפקטים מסדר שני 

"ח ואיתותים ניסוי כלים ויצירת ידע מקצועי, מכירות אמל

אסטרטגיים. ראשית, מוסקבה תופסת את סוריה כשדה ניסויים 

שדה יכולותיה הצבאיות החדשות ולאימוני כוחותיה. ללתפיסותיה ו

כל אחת מן של מגוון המערכות ל ניסוי כלים סוריה אפשרהמערכה ב

כמו באפיזודות המערכתיות בחצי האי  - הזרועות, וסיפק הזדמנות

צבאית הרפורמה את הלקדם ולשכלל  - ינהקרים ובמזרח אוקרא

המתרחשת במהלך העשורים האחרונים ברוסיה. פעימה משמעותית 

, אשר חשפה את 2008-מלחמת גרוזיה ב לאחרשל הרפורמה התרחשה 

את  רטטהשולית הרוסית הקונבנציונמה החולשות והפגמים של העוצ

 ,ותהשואף לחדשנ ,כיווני המאמץ העיקריים. הממסד הצבאי הרוסי

מכונת למידה מתמדת. דפוס ייחודי של כמספר שנים  מזהמתנהל 

ה דרוגם מתוך צירוף הנסיבות, על רקע ס ,למידה התהווה באופן יזום

רי מייצר רעיונות תו"ל חדשניים; עימותים צבאיים. שיח דוקטרינ של

הם ד לאחר מכן ומי ,אימונים בוחנים תפיסות חדשותתרגילים ו

 ,בעקבות ניסיון מבצעי ,פהילות תפיסתית ענבשדה הקרב; פענבחנים 

מפיקה לקחים, ושוב מיישמת תובנות בתרגילים ואימונים, וחוזר 

חלילה. אקוסיסטמה זו של למידה נועדה להבטיח יכולת לזהות פער 

בין תפיסות ויכולות לבין המציאות המשתנה ולגשר עליו בקבועי זמן 

שהתרגיל  פימה, כהלמידה הבא. לדוג סבבקצרים ככל הניתן, עד 

הכין, על בסיס הלקחים  האסטרטגי השנתי של פיקוד המרכז הרוסי

כך מהמערכות הקודמות, את כוחות המשלוח לקראת המבצע בסוריה, 

תרחש בפיקוד הדרומי הש '2016קווקז 'התרגיל האסטרטגי השנתי 

לאורם תפיסות  בחןתבסס על הלקחים של הלחימה בסוריה, וה

אשר פיקד על כוחות המבצע במהלך שנת  ,דש. גנרלויצר ידע ח ויכולות

למפקד הפיקוד הדרומי (אחד  2016הלחימה בסוריה, מונה בקיץ 
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 מחמשת הפיקודים המרחביים בצבא רוסיה). מינוי מפקד כוח המשלוח

אלא מהווים  ,אינם מקריים ,התרגיל השנתיכמו גם  למפקד הפיקוד

 למידה.  מערכתחלק מאותה 

ת הפגנת יכולות מבצעיות של מגוון מערכות , באמצעוזאת ועוד

את רוסיה מהזרועות השונות, על התו"ל ומערך הייעוץ הנלווה, מנצלת 

הזירה הסורית כחלון ראווה למכירת אמל"ח בשוק העולמי והאזורי. 

פשרות כי תסתמן מגמה חדשה בדפוס בתוך כך, אין להוציא מכלל א

ניתן כבר  דות לכךעבשוק מכירות האמל"ח.  ה של רוסיההתנהלות

הפגנת היכולות הרוסיות באוקראינה. בניגוד לעבר,  לאחר לראות

כאשר ההצעות הרוסיות כללו בעיקר מכירה של מערכות נשק בודדות, 

זרועיות, לרבות מערכות -לקדם חבילות של יכולות ביןרוסיה לה הח

, המוכרת 'בועה חוסמת גישה'מאפשרות להקים מעין  יחדיול"א, אשר 

 A2/AD Anti Access Area Denial-ינולוגיה המערבית כבטרמ

Bubbles. בועות כאלה בים הבלטי (חבל קלינינגרד), מ שמוטרד המערב

לאפקט  ם בכךבים השחור (חצי האי קרים) ובים התיכון (סוריה) תור

במזרח השיווקי ולאטרקטיביות של חבילות כאלה בעיניים של שחקנים 

לית מעוניינים לחסום את הגישה ובאסיה, אשר פוטנציא התיכון

המערכתית והאסטרטגית למרחבי ההשפעה שלהם. לדוגמה, כבר 

 ,המצופה ההיקף מעל ,ניכר באופן עלו 2016במחצית הראשונה של 

הדבר . 7והן לאסיה למזרח התיכוןחוזים למכירת אמל"ח רוסי, הן 

 מיתון.האינפלציה וה מוכתלכלכלה הרוסית  חיזוק קריטימהווה 

כוללים הף, מספר רב של מהלכים רוסיים בסוריה, במיוחד אלה לבסו

-ליותשימושיות (קונבנציונ-סטרטגיות דוהפעלה של פלטפורמות א

גרעיניות) נועדו לספק איתותים אסטרטגיים למערב בהקשר של זירות 
                                                           

7  Nikolai Litovkin, Kira Egorova (2016), Russian Aircraft Sales Boosted 
by Syrian Campaign, Russia Beyond the Headlines, 27 June; Editorial, 
(2016), SMI Uznali, o Namerenii Indii Kupit’ Rakety Kalibr, Lenta Ru, 1 
September.  
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באשר להפגנת אחרות וחיכוכים פוטנציאליים עתידיים. הדבר נכון 

 ךחת סיכונים מבצעיים ומערכתיים, אנכונות לקו יכולת להקרין כוח

בהקשר של אופן השימוש בצי המפציצים הגרעיניים (טיסות  עיקרב

סביב אירופה לטובת הפצצה בסוריה וחזרה לבסיסים ברוסיה) ובשיגור 

ימיות. -שימושיים מפלטפורמות אוויריות, ימיות ותת-טילי שיוט דו

באירופה קהלי היעד ל אלההיטב יכולות  לשדרמוסקבה דואגת 

. תדמית עוצמה זו כבר מתורגמת לאכיפה אסטרטגית ובארצות הברית

בזירה  ,(הרתעה וכפייה) בזירות חיכוך אחרות, בראש ובראשונה

לאור פעילות נאט"ו  ,להתעצםהמתחים  וסיפיםהאירופית, שם מ

הכוללת תרגילים צבאיים, הצבה מראש של אמל"ח והגברת נוכחות 

 קבועה. 

בשיח הרוסי התייחסויות למספר מגמות שליליות.  מנגד, ניתן לזהות

לחוסר היכולת שלה, עד כה, ולמרות  היטב ראשית, מוסקבה מודעת

ולפתח  האסטרטגית, לייצר תנופה מערכתית היפוך מוצלח של המגמה

הצלחה בזירות מבצעיות שונות בסוריה, וכן לקדם משמעותית את 

עם ובתחושת כישלון,  מדוברה איןתהליך הפיוס. את התהליך המדיני ו

לובים אלה ניכרת מודעות לקושי ולמורכבות לחולל תהליכים ש זאת,

בולטת גם תחרות סמויה של שליטה במגמות  בקצב הרצוי. על רקע זה

ובתהליכים בין רוסיה, איראן ואסד, אשר מוסקבה בהחלט מודעת לה. 

לצורך לייצר ביחס בשלבי המבצע הראשוניים שררה תמימות דעים 

המשטר. לאחר ייצוב המצב  ו שלפוך מגמה ולהבטיח את שרידותהי

ופיתוח הדרגתי של ההצלחה, התגלעו חילוקי דעות בין שלושת 

השחקנים אודות השליטה העתידית בסוריה וכיווני המאמץ העיקרי 

את תלותו באופן עקבי לאסד  וכיחבשדה המערכה. מוסקבה מנסה לה

 הודעות על פינוי הכוחות, אךבה, באמצעות ביקורי פתע של אח"מים ו

בקרב כי אין לה, עד כה, יכולת משמעותית לפתח  חשהעדיין  היא

 מוסקבאית לאסד וליצור-האליטות הסוריות אלטרנטיבה פרו

מאזן כוחות רצוי. תסכול נוסף של  בפוליטיקה הסורית הפנימית

מוסקבה משתמע מחוסר יכולתה לשלוט בתהליכים המערכתיים בשדה 
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, וכך אחד, היא תופסת את המבצע כיצירה מערכתית שלה הקרב. מצד

השתלשלות האירועים. מכאן, תופסת  גם רבים אחרים העוקבים אחר

כאחראית על התוצאה האסטרטגית  ,נתפסתגם ו ,את עצמה מוסקבה

היותה אחראית על התוצאה, היא אינה שולטת למרות , ועדייןבסוריה. 

 בהובלתה. שחות הקואליציה באופן מלא על התהליך ועל התנהגות כו

ה המקורית, תיימאוכזבת מחוסר יכולתה, בניגוד לציפאף מוסקבה 

ארצות רמול היחסים עם לפלטפורמה לנ המערכה בסוריהאת להפוך 

לשיטתה של רוסיה, . לקראת המבצע ובמהלכו, היה בסוריה, הברית

תי בין שתי המדינות לכל מקום אחר, שיתוף אינטרסים אמבניגוד 

שתיהן. של דאגה משותפת מתוך האדי יג'-תפיסת האיום הסלפי לאור

בשלל נושאים הנוגעים  ארצות הבריתאולם, למרות מגעים רבים מצד 

אף  ארצות הבריתוש אינו ממומש פוטנציאל זהשמוסקבה ה חשלזירה, 

מנצלת את סוריה כשדה חיכוך נוסף, עד כדי ניסיון להכשיל את המבצע 

לארצות הברית, לשגר מוסקבה מנסה  ,2016הרוסי. החל מאביב 

מרוצה מקצב  אך היא אינה ם של שיתוף פעולה,במסגרות שונות מסרי

ארצות . היעדר נורמליזציה רצויה עם ומהיקפה יתאההיענות האמריק

החזית האירופית, שם ממשיכה ברית  תמקשה על הרגע אף הברית

ים, נאט"ו לתגבר כוחות ויכולות, לרבות מערכות הגנה נגד טיל

תיאום עם החוסר  נתפסות במוסקבה כהתגרות אסטרטגית של ממש.ש

האד האזורי מדאיג את מוסקבה יבעניין מגמות הג' ארצות הברית

 ארצות הבריתה ההדרגתית של תלאור דאגתה הגוברת מיציא ,במיוחד

מאפגניסטן. מגמה זו, בראיית מוסקבה,  ובמיוחד ,מהמזרח התיכון

של משמעותית יבות ולחולל התפשטות חוסר היצ עלולה להגביר את

באפגניסטן ולאחר מכן במדינות מרכז אסיה, בראש הג'יהאד 

ובראשונה בטורקמניסטן, טג'יקיסטן ואוזבקיסטן, ולאחר מכן לזלוג 

היעדר המשכיות בשל פוטנציאל זה, ו ולקזחסטן ולקירגיזסטן. תחת צל

ולכים דינות אלה, ההשלטונית ברורה של מנהיגי הדור הנוכחי במ

לסוגיית ביטחון  ,בראיית מוסקבה ,זור כולוהאהופך ומזדקנים, 

 כל אתגר ביטחוני אחר.  , שמגמדת בטווח הזמן הקרובלאומי
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קבה, קשורה מגמה אסטרטגית נוספת, הנבחנת בקפידה במוס

. למרות תיאום עמדות במזרח התיכוןהעולה של סין לתפקידה 

ליתרון מוסקבה ן, מודעת ושותפות למראית עי בינלאומייםבפורומים 

לעצב  סיןמסוגלת  ,היחסי של סין מול רוסיה. הודות לעוצמתה הכללית

 באופן לא פחות משמעותי במזרח התיכוןתהליכים גאופוליטיים 

באופן מאוזן  סין ואולי אף יותר. להבדיל מרוסיה, מושקעת ממוסקבה,

ומטפחת  במחנה השיעי,הן במחנה הסוני ו , הןמבחינה כלכלית ומדינית

זוריים. מוסקבה מאמצת מכוון ומאוזן את שחקני המפתח הא באופן

ותיה מוגבלות בעיקר להשפעה יכולשלהבדיל מסין,  אלאגישה זהה, 

טרטגיות של סין, . למוסקבה אין אשליות לגבי השאיפות האסצבאית

זור, והיא עוקבת מקרוב אחר היבטים ביטחוניים הן בעולם והן בא

מדיניים סיניים -כלכליים םלמהלכילאחרונה אשר החלו להתלוות 

באזור. סין הגבירה בשנתיים האחרונות את נוכחותה הימית הצבאית 

, ניצלה פינוי אזרחים מאזורי במזרח התיכוןבקווי התעבורה הימית 

הסכסוך בלוב, בתימן ובסוריה לטובת למידה מערכתית על הקרנת 

עם  ,יה בים התיכוןבהיסטור לראשונהעוצמה, קיימה תרגילים ימיים 

רוסיה ועם מצרים, והקימה, לראשונה באזור ובעולם, מרכז תמיכה 

. בראיית מוסקבה, 2015טכנולוגית קבוע בג'יבוטי בסוף -לוגיסטית

בשילוב עם השקעות תשתית סיניות לאורך דרך  ,סימנים אלה מהווים

 נוכחות הסינית באזור, דברשל ההמשי הימי, אינדיקציה לעלייה גוברת 

שבעתיד עלול להציב את רוסיה על מסלול התנגשות עם סין, במיוחד 

 זור.ח שוק האנרגיה ומכירות האמל"ח באבמישור פיתו

מסתמנת מגמה מורכבת. מוסקבה מודאגת  לבסוף, גם בזירה הפנימית

מההשפעה הפוטנציאלית של התנהלותה בסוריה על עמדותיה של 

ם ת מאזרחים רוסיקהילה המוסלמית ברוסיה. קהילה זו מורכבה

מיליון  כעשריםלשעבר, מונה  ברית המועצותוממהגרי עבודה ממדינות 

שישית מאוכלוסיית רוסיה, עם שיעור גידול טבעי גבוה. כאיש ומהווה 

מקהילה זו הם מוסלמים סונים, המרוכזים  90%-מ למעלהיודגש, כי 

סטן ובשקירוסטן) ובערים טטרבבשתי רפובליקות במרכז המדינה (
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במוסקבה, בה מתגוררים כשני מיליון  ,דולות, בראש ובראשונההג

 מוסלמים, דבר שהופך אותה לעיר המוסלמית הגדולה ביותר באירופה

מוסלמית הכי גדולה באירופה). הכלוסייה ואה(ואת רוסיה למדינה עם 

במהלך שני העשורים האחרונים עוברת קהילה זו תהליכי הדתה 

תהליכי הקצנה דתית ברבדים הדרגתיים ומשמעותיים, לרבות 

חברתיים ובמרכזים גאוגרפיים שונים. אין זו הפעם הראשונה שקהילה 

זו חווה התערבות צבאית של מוסקבה במדינה מוסלמית או נגד שחקן 

. המאבק נגד תנועות במזרח התיכוןמוסלמי כלשהו בגבולותיה או 

שורה דתיות במרכז אסיה ובקווקז, ההתערבות באפגניסטן ו-לאומיות

סובייטית, -של עימותים צבאיים באותם אזורים בתקופה הפוסט

אולם,  במיוחד שתי המלחמות בצ'צ'ניה, הם המקרים הבולטים.

מתרחשת על רקע זהות ש ההתערבות הראשונה הילהבדיל מכל אלה, זו

באופן חסר תקדים בקרב הקהילה , סלאמית מפותחתעצמית א

, רוסיםבראיית מומחים  סובייטי. הדבר,-המוסלמית במרחב הפוסט

ברפובליקות ספר מגמות שליליות. רבים, במיוחד כבר מחולל מ

הקווקזיות של הפדרציה הרוסית, רואים את ההתערבות דרך הפריזמה 

 המזרח התיכוןפקדה את ששיעית -של מלחמת האזרחים הסונית

בעשור האחרון. רוסיה, בעיקר בשל הבריתות המסורתיות שלה ובשל 

זבאללה, נתפסת כמעצמה יצבאית עם סוריה, איראן וחהקואליציה ה

ביקורת לדבר אשר גורם להרמת גבות, תהיות ואף  -שיעית -אזורית פרו

 בהדרגההפכה  אף ם. סוריהוגלויה בקרב מיליוני סונים רוסי סמויה

ם מכל רוסי-תוך למוסלמים קיצוניים אנטילאבן שואבת ולכור הי

זרחים בשנות השלושים במלחמת האשהסכסוכים הקודמים. כפי 

מתנדבים בעלי אידיאולוגיה לבריגדות הבינלאומיות ספרד משכה 

הפכה  ,שיסטית מרחבי תבל, כך, בעקבות ההתערבות הרוסיתפ-אנטי

ם, גרוזינים, יאסיאתי-סוריה לזירת לחימה מושכת עבור צ'צ'נים, מרכז

טטרים, לרבות הטטרים של קרים, ומוסלמים אחרים עם תחושות 

בעקבות העימותים של שלושת העשורים האחרונים  ,וסיותר-אנטי

במרחב הפוסט סובייטי. בנוסף, ניכרת ברוסיה עצמה הגירת עבודה של 

מוסלמים מזרחה, לאזורי אורל, צפון רוסיה וסיביר, כאשר חלק 
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ייה סלאבית ם לאזורים דלילי אוכלוסעמממהגרי עבודה אלה מביאים 

בתי  צנה ניכרת גם במערכתהקהלוגיה מוסלמית קיצונית. ואאיד

יסים לצבא הרוסי. בעקבות ההתערבות, ואף בקרב מגו ברוסיההסוהר 

קהילה האסטרטגית קרב הב גוברת אלה לנושאיםלב התשומת 

 הרוסית.

 ההודעה על הוצאת הכוחות

מענה לחלק מהמגמות ההודעה על הוצאת הכוחות נועדה לתת 

. למרות הכותרת ולהבליט את הישגי המגמות החיוביותהשליליות 

שלה, הודעה זו, יותר מכל דבר אחר, מסמלת את המשכיות 

האסטרטגיה והרעיון המערכתי הרוסיים בסוריה, והיא נועדה לייצר 

זור ובעולם, להמשך מימושם. ההודעה , מבית, באתנאים אופטימליים

ממחישה נאמנה את הסגנון האסטרטגי הרוסי. בשל הבלבול שהיא  אף

וננים, היא מאפשרת לקרמלין ליצור תנאים בקרב המתבזורעת 

 המשך האפשריות, מספקת מרחב תמרוןמערכתיים לכל מגמות ה

ומפחיתה את תדמית השקיעה בבוץ הסורי, שלשיטתה של מוסקבה, 

לקדם באופן אקטיבי. בהתאם לעיקרון של וושינגטון החלה 

מוסקבה , התאימה 'מלחמות הדור החדש'וברוח  'המספיקות הסבירה'

מכלול היכולות המערכתיות שלה לנסיבות המשתנות. במקביל  את

למאמצי הפיוס ולהוצאה המתוקשרת היטב של חלק  ,להידברות

 מוסקבהמהפלטפורמות הצבאיות שלה בחזרה לרוסיה, המשיכה 

כולות מתקדמות שונות, הכניסה יהמערכה הלהפציץ מטרות בזירות 

לה בכל הזרועות, הגבירה את מערך הייעוץ שו חדשות מכל הזרועות

 משתרע כיום מרמת המטכ"ל הסורי עד הרמה הגדודית. ה

, כמו )kompleksnyi(מדי מ-הוליסטי ורב הואהחלטה זו של ן היגיוה

להראות מוסקבה . כלפי אסד ואיראן, ניסתה לותההגישה הרוסית בכל

 ביקשהמיקה ובמנגנוני הסיום, ובדרך זו שהיא שולטת בעיצוב הדינ

 חישבה יהם האסטרטגיות; לגורמי האופוזיציה,למגר את שאיפות
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תי; מול האזור, כוונות חיוביות ונכונות לפיוס אממוסקבה לאותת 

הודעה כזו מנטרלת את הלגיטימציה של תורכיה וסעודיה מלהתערב, 

; בזירה 2016תרחיש שמוסקבה העריכה כסביר מאוד בסוף חורף 

 בונה קבה לשדר מסרובמיוחד מול וושינגטון, קיוותה מוס הבינלאומית

לקראת פגישות מזכיר המדינה עם הנשיא פוטין, וכחלק מהמגמה נוסף 

ים בתהליך ההסדרה בסוריה. אהכללית להגיע להסכמה עם האמריק

צרכיה של רוסיה לבסוף, ואולי החשוב מכולם, ההחלטה שירתה את 

בהדרגה את מאמצי הקרמלין ההודעה הגביר . כחודש לפני מבית

מית. הנרטיב העיקרי היה מסר של ניצחון והשלמת התעמולה הפני

הצלחה בתהליך המדיני ובניהול המבצעי,  ,קרי -המשימה בסוריה 

של מלחמת מה לסיו יביאושניהם בהובלת מוסקבה, אשר יחדיו 

 רמול. מלכתחילה שקדתהליך נלפיוס ולייצוב של סוריה, ל האזרחים,

סטגנציה בכלכלת יה על רקע ילהבטיח את תמיכת האוכלוס הקרמלין

רוסיה ולאור הזיכרון הקולקטיבי הטראומטי מאפגניסטן. הודעה ברוח 

, מנטרלת את אירוע מוצלח וחולףזו, המקנה להתערבות תדמית של 

הקרמלין רגיש להלכי הרוח  שני החששות הללו בתודעת הקהל הרחב.

 להציגתים לענוטים ים ימומחים מערבש מכפייותר של הציבור הרוסי, 

, ועל כן ביים בקפידה את הטקסט, את הקונטקסט ואת אותו

הסבטקסט של ההודעה. למחרת ההודעה, באירוע מתוקשר היטב, כינס 

בקרמלין מאות ממשתתפי המבצע, לרבות מפקד כוח המשלוח,  פוטין

במיוחד התמקד  ,לטקס הענקת אותות הגבורה והציון לשבח. בנאומו

שסיום המבצע תורם  רמז במשתמעו בצרכיה הכלכליים של רוסיה

לחיסכון כלכלי. לשיטתו, המבצע עצמו אפשר לחסוך תקציב לאומי, 

מומן מתקציבי התרגילים והאימונים. פוטין אף הוסיף, כי שכן הוא 

הכשרה ואימון של הכוח באמצעות מבצע צבאי מאין תרגיל טוב יותר 

הדגישו במיוחד את המונח  י. פוטין ומאמצי התעמולה הרוסייםממש

מטבע לשון זה מהדהד בזיכרון שכן כסמל של המלך,  'צאת כוחותהו'

הקולקטיבי הרוסי עם התמונה החיובית ביותר של ההתערבות 

כוחות סובייטים חוצים את הגשר מעל נהר הגבול בחזרה  -באפגניסטן 

לרוסיה. פוטין בחר לנאום את נאום הניצחון המתוקשר שלו באולם 
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 -הקדוש  אורגיג האולם על שם -ין המרכזי והחגיגי ביותר של הקרמל

 ,הנאציםאת נאום הניצחון המפורסם על סטלין נאם במקום בו 

 לסבלנותו ,נות העוצמה הצבאית הרוסיתובמהלכו הרים כוסית למצוי

של העם הרוסי ולאמונתו במנהיגו. ההקבלות שאירוע זה נועד ליצור 

ין פוטין צי ,מודע מדברות בעד עצמן. במסגרת הנאוםה-בתודעה ובתת

יכולות  - האש מנגדאת הן את הכוחות והן  ,את נכונותו לשגר בחזרה

מספר בסוריה שאכן קיימות בארסנל הרוסי ואשר נוצלו בידי מוסקבה 

 בעוצמות גוברות. ,מאז ההודעה ובמהלך המשך המבצע ,פעמים

 



 13במה למחשבות ורעיונות, גיליון מס'  -עשתונות 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

35 
 

 תאוריה - רוסיתהמערכתית המנות אה - ב'פרק 

 8ופרקטיקה

מויים המקצועיים של האסטרטגים עולם המושגים והדי מהו

ומנהלים  אשר עיצבו, תכננו ,השליטה הרוסית והאופרטורים במוטת

ובאמצעות אילו מונחים הם  יום את המבצע הרוסי בסוריה? כיצדכ

מבצעים מודרניים? בתוך איזה אקלים על חושבים על אסטרטגיה ו

המנטליות האסטרטגית שמעצבת מקצועי הם מתפקדים? מהי -רעיוני

מושגים הם עורכים ניתוח לו את התנהגותם המבצעית? באמצעות אי

של  המערכתי של המבצע בסוריה? פרק זה מציג את עקרונות הדוקטרינ

עומדים בבסיס ניהוג ה ,מנות המערכהאשל הניהול האסטרטגי ו

, לספק האחת :המבצע הרוסי בסוריה. הדיון נועד להשיג שתי מטרות

 בדברהשוואתית לחשיבה ביקורתית  למפקדי צה"ל מסגרת התייחסות

 המטרה השנייה היאניהוג המערכה. לתכנון ולגישתם הם לעיצוב, 

להציג את מכלול הרעיונות שעשויים פוטנציאלית לשמש את מפקדי 

להתחדש בתחום התכנון המבצעי הארגון זבאללה, אם וכאשר יתחיל יח

מרכזיים, (על כך בפרק הבא). פרק זה מציג מושגי יסוד ספורים, אך 

מתיימר להציגה  הוא אינואולם המחשת הגישה הרוסית,  שםל

הצבאית גיגי המחשבה השניתן, מחבר הפרק בין  היכןבמלואה. כמו כן, 

בדבר נרי להציג אב טיפוס ג השאיפה היא. הרוסית לבין המבצע בסוריה

בהכרח להתנהלות בסוריה, או  אינו קשור בחלקוהחשיבה הרוסית, ש

 מוצג כאן. אינואך  ,קשורלחלופין 

                                                           
8 See: Yaacov Falkov (forthcoming), Forest Spies: Intelligence 
Operations of the Soviet Partisans (Oxford UP); Shimon Naveh (1997), 
The Pursuit of Operational Excellence; Andrei Kokoshin (2003), 
Strategicheskoe Upravlenie: Teoriia, Istoricheskii Opit, Sravnitel’nyi 
Analiz (Moscow: ROSSPEN); Andrei Kokoshin (2005),  Strategicheskoe 
Upravelnie v Voennoi Sphere: Khrestomatiia (Moscow: Maks Press); 
Adamsky (2010); Svechin (1927). 
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מיון מסוימים באתגרים המקצועיים לכאורה, ניתן להבחין בקווי ד

עמם מתמודדים צבא רוסיה הפועל בסוריה, וצה"ל, בהקשר המאבק 

תרגום מספר אתגרים:  ניצבים בפני שניהם - עם שחקנים היברידיים

אופרטיביים לתוצאות מדיניות מסדר גבוה יותר, הצבאיים ההישגים ה

מדינתי; -שילוב שלל מנגנוני העוצמה הלאומית, מול שחקן לאתוך 

תחומית צבאית, דיפלומטית, כלכלית, הומניטרית, -צורך במערכה רבה

צורך לאמץ מסגרת תפיסתית התקשורתית ותודעתית מבית ובעולם; 

טגי ייחודי; המשגת המערכת לעיצוב מערכה נגד שחקן בעל אופי אסטר

שדה המערכה. כמו כן, שניהם נדרשים  והכשרה מודיעינית של היריבה

מהלומה; לעצב רעיון מערכתי ולהשתנות -לתפקד כתשלובת מודיעין

וחתירה מתמדת  מערכה באמצעות הפקת לקחים, למידהתוך כדי ה

דיפלומטי -מאבק מדיניבלזיהוי ההיסט; לשלב מאמצים בשדה הקרב 

ת מערכה על התודעה; לתרגם דירקטיבה מדינית אמורפית לתכליבו

לנהל מתחים ו רעיון מערכתי; לעצב מנגנוני סיוםלאסטרטגית ו

בהקשר של  ,צה"ל וצבא רוסיהתופסים עצמם מערכתיים. בנוסף, 

 . , אם כי מסיבות שונותמעצמתיים כצבאות ,הזירה הסורית

מערכתיות, גישת המומחים הות מיון אלה בסוגיואולם, למרות קווי ד

רעיוני, תרבות פוליטית  ם התהוותה ומתנהלת מתוך הקשרהרוסי

ומסורת צבאית שונים מאלה של צה"ל. אחד ההבדלים  ואסטרטגית

העיקריים נעוץ בתרבות הניהול האסטרטגי. ככלל, הדרג המדיני העליון 

קוו -טוסשימור הסטלרור ביחס לשינוי או במוסקבה נוטה לגבש חזון ב

-ואירמת סיכון בהאסטרטגי בכל סוגיה שעל הפרק, לרבות תרחישים 

כמו בסוריה. בתוך כך, הדרג המדיני מאפיין את מהותו,  ותודאות גבוה

המצב הקיים, ומשתף את הדרג עומקו והיקפו של השינוי או שימור 

מדרגי מובנה, מפותח, מתמשך ועשיר. -במסגרת שיח בין הבכירהצבאי 

 ,יחסית התנהלות זו מתורגמת בסופו של דבר להנחיה מדינית ברורה

לתהליכי העיצוב והתכנון הצבאיים. ככלל, התכנון המשמשת בסיס 

מתנהל תחת הנחיות מדיניות מעורפלות,  אינוהאופרטיבי במוסקבה 

הדרג המדיני מסורתית, משלל סיבות  בוחרואילו במקרה הישראלי 
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 .9אלהתרבותיות ופוליטיות, להימנע מעיסוק שיטתי בשאלות יסוד 

מדיני. הדרג ו של התוהתנהלניכר שינוי מסוים ב ,, כי לאחרונהיודגש(

אמירה נכונה אולי לעת שיגרה, בתכנון אופרטיבי נטול הקשר, אולם ה

ית ימספק קונקרטיזצהמעורבותו באופן טבעי, דבר עולה  ,בעת מלחמה

נבדלת  'מנות המערכהא'ו 'אסטרטגיה'יתר). כמו כן, תפיסת המושגים 

קה ר לאופן השימוש בהם בפרקטיבהיבטים מסוימים בכל הקשו

אוריה הצבאית המקובלת בישראל וברוסיה. בכפוף לשונות זו, פרק ובת

להעתיק אותה, אלא על מנת במטרה לא  ,זה מנגיש את הגישה הרוסית

ורך חשיבה ביקורתית האסטרטגית והמערכתית לצ 'אחרות'להתבונן ב

 מנות צבאית.על גישתנו לא

 'המצביא האינטגרלי'

רביים תדיר את הפתעתם מומחים מעביטאו בשנתיים האחרונות 

הרציפות התפקודית לאורך מהגמישות ומהמהירות, ממהאפקטיביות, 

ינה ובעיקר מזרח אוקראבקרים, חצי האי כל מוטת השליטה הרוסית ב

, לאופן תפקודם של הרוסיםמעת ביחס נשבסוריה. פליאה נוספת ה

לאומיות  המרשימה של מוסקבה לשלב עוצמות הקשורה ליכולת

כנית מלחמה או מהלך אסטרטגי כלשהו. ים במסגרת תמתחומים שונ

שלא  ,מדובר בגישת ניהול אסטרטגימספר מומחים אף טוענים, כי 

רוסית ולא את הגישה ה ,פיינה מסורתית את שרשרת הפיקוד הרוסיתא

מישורים: בהקשר של  לושהקת בשלמלחמה. טענה זו אינה מדוי

ובהקשר של תרבות  הלאומי,ביטחון התרבות הניהול הרוסית בתחום 

דימוי הממסד הצבאי בהקשר של החשיבה האסטרטגית הרוסית ו

לרוסיה מערכת ניהול יש  ,בתחום הביטחון הלאומיכמערכת לומדת. 

                                                           
שיקולים  -ה ), המלחמה הבאה עם חיזבאלל2016דקל אודי, אוריון אסף ( 9

, תל אביב: המכון למחקרי עשור למלחמת לבנוןאסטרטגיים ואופרטיביים, בתוך: 
 ביטחון לאומי.
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-ותרבות שיח בין) sistema strategicheskogo upravleniia(אסטרטגי 

 אשל שני מאפיינים אלה בגישה הרוסית הי תםמדרגי ייחודיים. הבנ

על ו ,בסוריה כיום םהרוסי ם שלהתנהלותאופן  י לעמוד עלכד תמרכזי

 באופן כללי. ,התנהלותה האסטרטגית של מוסקבה בעתיד

, התקופה הסובייטיתלפני  –היסטורית, המחשבה הצבאית הרוסית 

רבתי עוסקת בהפעלה של -הניחה כי אסטרטגיה - במהלכה ולאחריה

ה הצבאית השגת המטרשם שלל המשאבים והעוצמות של המדינה ל

והתכנון שתומך בה,  רבתי-, אסטרטגיהכיום כן, ברוסיה הסופית. על

כוללים לא רק הפעלה של כוח צבאי, אלא גם דיפלומטיה, כפייה 

כלכלית, מבצעים מיוחדים, מבצעים קיברנטיים ומבצעי השפעה 

יה ועל הכוחות יתודעתית (על היריב, על בעלי הברית, על האוכלוס

גיוס, לפי הצורך, של עוצמות התעשייה והמשק  ואף המזוינים מבית)

הלאומיים (על אף היותם, לכאורה, פרטיים). בהתאם לתפיסה כזו של 

אסטרטגיה בעת החדשה, ועל בסיס לקחים שהופקו מסדרה של ה

הוגי דעות פיתחו מהפכות ומלחמות שפקדו את רוסיה בתחילת המאה, 

המצביא 'יון את רעבתקופת הצאר וכן בעידן הסובייטי  צבאיים

קושר יחדיו את ה ,על ברמה הלאומית-. המדובר במנהל'האינטגרלי

שלל העוצמות והשיקולים המדיניים, האידיאולוגיים, החברתיים, 

הוא  'המצביא האינטגרלי'הכלכליים והצבאיים למאמץ מלחמתי אחד. 

העומד בראש  ,או נשיא) נה (בין אם זה צאר, מזכיר המפלגהראש מדי

בארכיטקטורה ניהולית  .10מעין ועדת שרים לענייני מלחמהגוף מיוחד, 

תפקיד חשוב ומיוחד, המוכר בז'רגון המקצועי  מקבל המטכ"ל זו

מוח של ה'נסמך על  'המצביא האינטגרלי'. 'מוח של הצבא'הרוסי כ

(המטכ"ל) ומצופה ממנו לא רק לתפקד כמומחה לסוגיות  'הצבא

את מכלול המגמות מבצעיות וצבאיות, אלא להבין -אסטרטגיות

                                                           
10 Kokoshin et. al. (2015), pp. 128-127; Svechin (1927), Strategiia; B.M. 
Shaposhnikov, Mozg Armii (Moscow: Voennyi Vestnik); S.M. 
Shtemenko (1989), General’nyi Shtab v Gody Voiny (Moscow: 
Voenizdat). 
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המצביא 'מעסיקים את ה ,צבאיים והצבאיים-והשיקולים הלא

 'המוח'ולבטא אותם בעיצוב הרעיון המערכתי. כמו כן, על  'האינטגרלי

אוריה על הת אלהות מגמ ן שלהשפעת מה תהיה )'predvidit( לצפות

ובר במלחמה, מבצע, מערכה והפרקטיקה של ניהול העימות (בין אם מד

 .11או קרב)

מהות עמוקות  השתרשה ות שונים ומסגרות ארגוניות שונותתחת שמ

רעיון זה בתרבות הניהול של הביטחון הלאומי והאסטרטגיה של רוסיה 

כפי  -תות משבר או מלחמה כגון ע ,'תקופות מיוחדות'היום. ב מאז ועד

סביב רעיון מתגבש  -שחווה ההנהגה הרוסית את העת הנוכחית 

מיישם את החלטותיו. החל ש ,ף מיוחדהמצביא האינטגרלי גו

פונקציה זו של הפיקוד הצבאי העליון מכונה  ,מהתקופה הצארית

, אך תצורתה המודרנית התגבשה בתקופה )stavka( 'סטאווקה'

נשענת על רעיונות מבית מדרשם של הוגי דעות היא הסובייטית ו

 בגרסאות שונות, מאז המהפכה ועד ים קודמים. כך, היא קיימתצבאי

ם עתיים מעוגנת בחוק וללעתהיום. סטאווקה מהווה ישות ייחודית, 

מטרתה לייצר הרמוניה רעיונית וניהולית בין המדיניות שלא, 

לאסטרטגיה הצבאית. שיטת ניהול זו התגבשה בתקופת מלחמת 

ומינוי  )revvoensovet( 'ועדות צבאיות מהפכניות'האזרחים בדמות 

האסטרטגי המדיני ממומש לאורך כל שהבטיחו כי ההיגיון קומיסרים, 

שרשרת הפיקוד הצבאית. מאוחר יותר, נוצרה ארכיטקטורת שילוב 

 הייתהגיון המדיני להיגיון הצבאי. בעת משבר יאינטגרלי בין הה

סטאווקה את ביטויה הטוטלי. כך, למשל, במהלך הפונקציית  מקבלת

לול סטאווקה, בהובלת סטלין, שעסקה במכהמלחמת העולם השנייה, 

גיות שנחשבו לאסטרטגיות, החליטה הן בעניין הפרויקט הגרעיני הסו

 .12י התשלומים ברכבת התחתית במוסקבהוהן בעניין הסדר

                                                           
11 Kokoshin et. al.  (2015), pp. 131-132. 

12 A.A. Kokoshin, V.A.Veselov, A.V. Liss, I.S. Fisenko (2015), 
Sovremennye Voiny I Voennoe Iskusstvo (Moscow: URSS), pp. 24-26. 
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בדמות נשיא רוסיה ובמנגנון  'המצביא האינטגרלי'רעיון מגולם כיום, 

הניהולי בקרמלין, המופקד על סוגיות צבאיות בעלות הקשר מדיני, 

כולל את שר  'המצביא האינטגרלי'די של ג המיכלכלי או אסטרטגי. החו

הרמטכ"ל, שר החוץ, שר הפנים וראשי קהילת  פים:ההגנה, שאליו כפו

הוקם במשרד ההגנה הרוסי מרכז לאומי  2014בשנת  .13המודיעין

פיקוד, שליטה ובקרה על הן: גוף עליון שמטרותיו  - לניהול ההגנה

ת הביטחון הלאומי. מות המדינה לטובמשולבת של שלל עוצה תןהפעל

ושל רעיון  'המצביא האינטגרלי'ניתן לראות בו ביטוי מעודכן של רעיון 

סטאווקה המסורתי. המרכז מאפשר ניהול אינטגרטיבי של מטות ה

לית עד הרמה ים, אזרחיים וצבאיים, מהרמה הפדרנטיבהארגונים הרל

קוד ומהווה מוצב פי ,בשגרה ובחירום ,המקומית. הוא פועל באופן רציף

במספר מקרים מתוקשרים היטב במהלך ניהול המבצע  .14עליון לנשיא

שבאמצעותה הפך המרכז לסטאווקה וירטואלית של ממש,  ,בסוריה

דיווחים ומסרו  'המצביא האינטגרלי'הנשיא פוטין ופמליית  קיבלו

ישיבות דומות נערכו בעת תרגילים  הנחיות לכוחות המעורבים במבצע.

קופתיים אודות סוגיות אסטרטגיות הקשורות אסטרטגיים ודיונים ת

תן לראות במרכז החדש לביטחון הלאומי. על אף שבמהותו ובתפקודו ני

כי זו האחרונה הוקמה,   יצויןימת של רעיון הסטאווקה, התגלמות מסו

קבוע ומובנה  הואבדרך כלל, רק בעת מלחמה, בעוד שגוף חדש זה 

 בממסד הביטחוני הרוסי.

אינה וב עוצמות צבאיות ואזרחיות בשגרה ובחירום המיומנות של שיל

שהתגבש בתקופת הנשיא  ,)vertikal' vlasti( 'האנך השלטוני'נובעת מ

צומצם, שנוצר בעשור פוטין, ואף לא מחוג מקבלי ההחלטות המ

מורכב ברובו מאנשי כוחות הביטחון בעבר או בהווה ו האחרון סביבו

                                                           
13 Kokoshin et. al. (2015), pp.129-130. 

14Vitalii Tzymbal, Valerii Zacepin (2015), Novaia Sistema Upravlenia 
Oboronoi Rossii, Ekonomicheskoe Razvitie Rossii, Vol.22, No.5, pp.80-
83. 
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)siloviki(יותר  'הרמוני'שרים ביטוי מלא ו. שני צירי פעילות אלה מאפ

של תרבות הניהול האסטרטגי המפקידה את גיבוש האסטרטגיה בידי 

אלה של המטכ"ל. רעיונות  'אופרטורים'ובידי  'המצביא האינטגרלי'

ם בסוף המאה ן סובייטיולאחר מכ ,יםשפיתחו הוגי דעות צבאיים רוס

טבעי ן באופלמעשה מתכתבים  ,15העשריםותחילת המאה  התשע עשרה

יותר. לאורך מאות שנים, עד עם מסורת פיקוד רוסית עתיקה 

הופקדו , השמונה עשרהבמאה , לרפורמות של פטר הגדול

 האדמיניסטרציה האזרחית והפיקוד הצבאי בידי דמות אחת

)voevoda( בעלי סמכות  .'להחימוביל ', שתרגומה המילולי הוא

אר ועד רמת בתפקיד זה התפרסו בכל רמות מוטת השליטה, מהצ

ה כללית. הדבר היה טרצייניסהמחוז, וריכזו פונקציות צבאיות ואדמ

 היום עדבפולין, למשל,  ישויות הפוליטיות באירואסיה.נפוץ במרבית ה

 , כהמשך לאותה מסורת.voevodstva-המדינה מחולקת ל

 מדרגי-שיח בין

-מערכת ניהול אסטרטגי זו נסמכת על תרבות ייחודית של שיח בין

מסבצ'ין בעבר ועד  - ם בולטיםים רוסיי. הוגי דעות אסטרטגמדרג

צבאי הרוסי אקלים -מתחזקים בממסד הביטחוני - קוקושין בהווה

המקדש לא רק את עליונות המדיניות על האסטרטגיה הצבאית,  ,רעיוני

מניח מעורבות של הדרג המדיני העליון בסוגיות ה כזה אלא גם

 )operatsiia(דרג המבצע מקצועיות מתחת לרמה האסטרטגית ב

משנה תוקף  מקבל הדברם, לשיטת המומחים הרוסי .16ובטקטיקה

הנוכחי של העימותים, כאשר לעתים קרובות מושגים אופיים לאור 

במבצעים צבאיים ו ברמות נמוכות וצבאיים מדיניים אפקטים

                                                           
15 A.A. Svechin (1927), Ob Integral’nom Polkovodtse, I Roli Genshataba, 
in: Strategiia (Moscow: Voennyi Vestnik,), pp. 45-46, 237-239. 

16 Kokoshin et. al. (2015), p. 41; Svechin (1927), Strategiia. 
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מנות של א בהאחת מסוגיות הלבתוך כך,  .יחסית מצומצמים

רציפות ' איון הרוסים האת מומחי הביטחם כיו ותהמעסיק המלחמה,

 postoiannoe politicheskoe upravlenie( 'מלחמההניהול המדיני של 

voinoi( , מנות האסטרטגיה הצבאית, אלא גם ברמת אלא רק ברמת

 בעימותים הדרג המדינירשאי לפי תפיסה זו,  .17המערכה והטקטיקה

מקרוב אחר  , ואף מוכרח בנסיבות מסוימות, לעקובמודרניים

כישלון או הצלחה שכן ההתנהלות הצבאית ברמה המבצעית והטקטית, 

לגרור במישרין השלכות  יםאו של סדרת מערכות, יכול יחידשל מבצע 

מדיניות 'בנסיבות אלה, כאשר  .18צבאיות ואף מדיניות-אסטרטגיות

טוענים , פעילות ברמה הטקטיתהעם  ישירותמקושרת  'העל

כי מערכת הפיקוד, השליטה, הבקרה  ,יםוסאורטיקנים צבאיים רת

חייבת להיות  ,מהדרג המדיני העליון עד לדרג הביצוע ,והתקשורת

 .19כולה לאורך מוטת השליטהה, רציפ

בעניינים צבאיים  'המצביא האינטגרלי'של  'התערבות'לצד היתר ל

המחשבה האסטרטגית הרוסית מהאסטרטגיה מצפה מקצועיים, 

המטרות  ן שלדיוק מקסימלי בניסוח דינימהדרג המהצבאית לדרוש 

הן בשדה הקרב, הן במסגרת מבצעי  ,צבאי בכוח שימושל הפוליטיות

במבצעים מוגבלים. הדבר מחייב את הדרג המדיני, להכיר הן הרתעה ו

מקרוב את מנגנון העיצוב, התכנון והביצוע של החלטות צבאיות בכל 

ם, הדבר נחוץ סימומחים רוהרמות מתחת לרמה האסטרטגית. לשיטת 

הידרדרות והן בניהול אסטרטגי ושליטה בהסלמה (הן שם במיוחד ל

עצירתה) בעת משבר הכולל שימוש, או איום בשימוש, בכוח צבאי. ב

                                                           
17 Kokoshin et. al. (2015), pp. 65-67. 

18 A.A. Kokoshin (2009), Revoliutssia v voennom dele I problem sozdaniia 
sovremennykh vooruzhennykh sil Rossii, Vestnik Moskovskogo 
Universiteta (Mezhdunarodnye Otnosheniia I Mirovaia Politika) Vol. 25, 
No. 1, pp. 66-68, 97. 

19 Kokoshin et. al. (2015), p. 134. 
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מודעות מקצועית משקפות  הן טענות אלה אינן בגדר מס שפתיים, אלא

אוריה ובפרקטיקה של הגישה הרוסית מעוגנת בתה ,מפותחת

על לימוד  ,בין השאר ,ת מקצועית זו מתבססתלאסטרטגיה. מודעו

, מחוצה לההן ברוסיה והן  ,שיטתי של כישלונות היסטוריים בתחום זה

שנבעו מזיקה רופפת מדי בין המטרות המדיניות לבין הפעלת הכוח, 

ומהיעדר  ' שלהאולוגיזציית יתראיד'מערפול ההנחיה המדינית, או מ

ים, הכנת טרטגיה הרוסומחי האסלשיטתם של מ .20מדרגי-שיח בין

משימה מקצועית  אהי )gibkii plan voiny( 'כנית מלחמה גמישה'ת

בת הניהול האסטרטגי. היא נעוצה בלאינטלקטואלית מורכבת, ועל כן 

ותרבות ייחודית  'מצביא האינטגרלי'ארכיטקטורה ניהולית התומכת ב

ון שר גמישות בעת עיצוב ותכנאמורים לאפ ,יחדיומדרגי -של שיח בין

כנית מלחמה או מבצע ולהבטיח כי הניהול הצבאי של העימות של ת

 .21כתב עם רעיונות פוליטיים מתהוויםית

ליות האסטרטגית הרוסית ועימות צבאי כמאבק בין המנט
 מערכות מתחרות

וסית בסוריה הרשימו מומחים התנהלות הרבמספר מאפיינים 

ומספר  סיתיחזמן קצר  פרק חסית, תוךבעוצמה מוגבלת י :םמערבי

, הצליחה מוסקבה לשנות את המגמות המערכתיות מוגבלדות אב

. 'עלילת המערכה'העיקריות לטובתה ואף לנסח מחדש, במובן מה, את 

ושאים והגיונות המערכה שימשה את ההנהגה הרוסית למינוף מגוון נ

זאת, בדגש על יכולת כניסה זור והן בזירות אחרות. הן בא ,אסטרטגיים

אך עם רעיון וגישה מערכתיים  ,זון אסטרטגי ברורעם חלמערכה 

 ,ודאות והתהוות מתמדת. כן-, על מנת להשתנות נוכח אידיים גמישים

ודאות מערכתית; יצירה וניהול -רתיעה מאי היעדר :אצל הרוסים ולטב

של אנרגיה מערכתית באופן מתוחכם, אך לכאורה לא מתוכנן בקפידה 

                                                           
20 Kokoshin et. al. (2015), pp. 55-59, 63-65. 

21 Kokoshin et. al. (2015), pp. 44-45. 
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דור המלחמות 'תעשייתי (-הפוסט מראש; גישה דוקטרינרית של העידן

ממשק בה בלם, ומשחקנים אחרי יותר ), שרוסיה הבינה טוב'החדש

את  רחיבבאופן שמ ,מד הדיפלומטימתמשך בין הממד הצבאי לבין המ

ואפקטים אלה  זו דרג המדיני. צורת התנהלותשל  מרחב התמרון

ות ת, הרווחותרבות ומנטליות אסטרטגי ן שלמתאפשרים בזכות

 מנות המערכה,ומסורת מיוחדת של א ה הצבאית הרוסיתבמחשב

 תכנון מבצעים. לבסיס רעיוני לעיצוב ו תמהווה

ליות האסטרטגית הרוסית והמחשבה הצבאית הרוסית מייצרות המנט

עדשה מיוחדת דרכה נתפסים מאבקים כהתנגשות בין מערכות 

מורכבות. היסטוריונים, אנתרופולוגים ופסיכולוגים תרבותיים 

 ,ובעניינים צבאיים בפרט ,כי תפיסת המציאות הרוסית בכלל ,יניםמצי

מתאפיינת בגישה הוליסטית ובהסתכלות מערכתית על סדרי העולם 

)sistemnoe/kompleksnoe myshlenie( גישה זו באה לידי ביטוי .

מנות, ספרות ברתיים: דת, מדעים, פילוסופיה, אבמגוון תחומים ח

 אאל ,אוריה פורמליתבאימוץ של תמדובר ה איןשבה צבאית. ומח

אים תנ לצדשכנראה אפשרה,  ,טיבית מנטלית טבעיתיבנטייה קוגנ

אוריה המערכתית הצבאית הת ה שלחברתיים נוספים, את פיתוח

נראה כי של המאה הקודמת.  העשרים והשלושיםבשנות  ,הסובייטית

י ים פיתחו ומיסדו, לפנים רוסישדווקא הוגי דעות צבא, האין זה מקר

 רמהואת המנות המערכה עמיתיהם במערב, את הרעיון של א

פעילות  כיצירה מקצועית תבונית.המלחמה  של המערכתית

אוריה של תרחשה כשני עשורים לפני מיסוד התאינטלקטואלית זו ה

נוצרה  ,במובנים רבים .22מערכות כלליות בחוגים מדעיים מערביים

עם סוגיות מבצעיות אילוץ להתמודד המנות המערכה הרוסית מתוך א

נחיתות חומרית ואיכותית מול מערכת יריבה חזקה  בשלמורכבות 

המדיני לדרג -יותר, וגם על מנת לפתור מתחים בין הדרג האסטרטגי

 הצבאי.-האופרטיבי
                                                           

22 Falkov (forthcoming); Naveh (1997); Adamsky (2010). 
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של מערכת המתנגשת עם  אבמסגרת גישה זו, התפיסה העצמית הי

 ה.עלי משפיעהמנסה להתאים את עצמה אליה ובמקביל  ,המציאות

עימות עם שחקן אחר, אשר נתפס כמערכת יריבה, נתפס כמאבק 

מעצב הדדית, בין שתי מערכות  ,)protivoborstvo(אינטראקטיבי 

כל מערכת שואפת לכפות את הגיונה על המערכת שמורכבות. מאחר 

) 'המספיקות הסבירה'לעיל גישת  ומינימום מאמץ (ראבהיריבה, 

גיון יההנדרשת להמשיג את  היא ולמנוע ממנה את השגת אותו אפקט,

 ,של עצמה ושל היריב) sistemoobrazuiuschaia logika(המערכתי 

מלחמה ה של בשדה הקרב על פי גישה זו, כתנאי בסיסי לניהול המאבק.

תשלובת 'נים של כל שחקן כנתפסים כל הכוחות המזוי מודרנית,ה

. )razvedovatel'no-udarnii kompleks/sistema( 'מהלומה-מודיעין

מתגבש מתוך המגמות אופי המאבק בין התשלובות הללו בשדה הקרב 

 מנות המערכה בתקופה היסטורית נתונה.העיקריות של א

 מערכתיתהמנות אה

מנות היא תחום בא) operativnoe iskusstvo(מנות מערכתית א

יה לבין הטקטיקה, ובו מגובשות המלחמה, הממוקם בין האסטרטג

. )operatsiia(ל הכנה וביצוע של המבצע אוריה והפרקטיקה שהת

מנות המערכה כפופה לאסטרטגיה, אחראית על ביצוע מטרותיה א

ורה היא מעמידה משימות ומגדירה את מאפייני הטקטיקה שעב

שלטה במחשבה  העשריםבעשורים הראשונים של המאה  .23קונקרטיות

מנות מערכתית מתקיימת בכל לפיה א ,הצבאית הסובייטית גישה

עורף, אולם הסוג הגבוה ביותר שמכפיף בועות והחיילות, לרבות הזר

זרועית -מנות המערכה הביןא הואתחתיו את שאר התחומים 

)obschevoiskovoe operativnoe iskusstvo( מהעקרונות המנחים .

                                                           
תעה פי התו"ל הרוסי, גם משימות איתות אסטרטגי לטובת כינון משטר הר על 23 

 מנות המערכה.יציב, הן בתחום אחריותה של א
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 לות בתחום בנייןם של זרועות וחיחודייייעקרונות  יםשל תחום זה נגזר

גם אז וגם כיום מקובל לתפוס את השיח  . אולם,ווהפעלת נו, ארגוהכוח

י ומשולב, ועל כן דיון זרוע-ברמה המערכתית כהוליסטי, בינתחומי, רב

מנות מערכתית ברמת הזרוע הבודדת מקובל פחות. עיצוב נפרד על א

מנות ביטוי מקצועי עיקרי של א הםותכנון מבצעים ברמה האופרטיבית 

היו סווצ'ין,  'ות המערכהמנא'בין המייסדים הבולטים של מושג  .24זו

טוכצ'בסקי, שפושניקוב, אובורביץ', וטריאנדפילוב, אשר שקדו על 

פיתוח תחום ידע זה מתחילת המאה הקודמת. התחום התמסד 

 העשרים והשלושיםבמחשבה הצבאית ובפרקטיקה הסובייטית בשנות 

 השבעים והשמוניםבשנות  ארצות הבריתונכנס ללקסיקון של צבא 

קרב אוויר 'מה בצבא היבשה ועל רקע פיתוח דוקטרינת במסגרת רפור

מנות מאפייני הגישה המערכתית וא). Air-Land Battle( 'יבשה

לאורך כל ההיסטוריה הצבאית  בארצות הבריתהמערכה התקיימו 

שהמודעות לרמה זו  ,ים מכירים בכךאשלה, אולם, מומחים אמריק

 ות הבריתבארצמנות המערכה התמסדה על א ולחשיבה השיטתית

ה של המחשבה הצבאית הסובייטית. טענה דומה נכונה גם, תבהשפע

החל  ,במובן מסוים, למסע הרעיוני של צה"ל לעבר חשיבה מערכתית

  .25התשעיםמסוף שנות 

 'רעיון מערכתי'מנות המערכה מנחה כיצד לנצח באמצעות א

)pobezhdat' zamyslom(,  וזו גם הציפייה המקצועית העיקרית

י המסורת הצבאית הרוסית, לפ .26ורים של המטכ"ל הרוסימהאופרט

בת המקצוע למנות המערכה לאורטית בתחום אהכשרה תנחשבת 

                                                           
24 Dmitry Rogozin (ed.) (2011), Voina i Mir v Terminakh i 
Opredeleniiakh: Voenno-Politicheskii Slovar’ (Moscow: Veche), Ch. 6; 
Kokoshin et. al. (2015), p. 88-90. 

25 Naveh (1997); Adamsky (2010); Kokoshin et. al. (2015), pp. 89-95. 

26 Kokoshin et. al. (2015), pp. 131-132. 
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ערובה לקידום בדרגות.  אהצבאי, ומצוינות של יצירתיות מערכתית הי

מהווה תכונה ) operativnoe tvorchestvo( מערכתית יצירה ויצירתיות

על  ,מבצעים בסביבה מתהווה מאפשרת לעצב ולנהלהמרכזית במיוחד, 

 ,ביירקע חיכוך קלאוזביציאני, הן ברמה הטקטית והן במישור האופרט

לת גם המשתנה של המלחמה. יצירתיות מערכתית כול הלאור אופי

ינים לטובת השגת מטרות מדיניות שימוש לא קרבי בכוחות המזו

 'מנות הג'סטה האסטרטגיתא'גיון מסוים על הצד שני. יואכיפה של ה

)iskusstvo strategicheskogo zhesta(כתבת במהותה עם היגיון , המת

ה במערב, מודגשת כאחד הכיוונים יאוריית ההרתעה והכפיהאיתות בת

מקוטלגת  אך בה בעת היאהעיקריים של המחשבה האסטרטגית, 

דורשת היא , ודיה מפותחת כלא אוריה הצבאית הרוסית העכשוויתבת

  .27פיתוח נוסף

ם מצטטים הוגי דעות מתקופת הצאר מחים בכירים רוסימפקדים ומו

וכן מהעידן הסובייטי, המציגים את הצבא כמערכת לומדת ומשתנה 

תמיד. כושר ההסתגלות מבוסס על חקירה של ההיסטוריה ושל אופיה 

אוריה פורמלית של ה, וכן על מתודולוגיה ותהמשתנה של המלחמ

ורטיים מוצקים אלה אבחון מהפכות בעניינים צבאיים. יסודות תא

ים, אך בשל נסיבות תמיד לרשותם של הפרקטיקנים הרוס עומדים

. בנקודות לידי ביטוי מלאתמיד באים אינם הם  ,היסטוריות שונות

תות הסלמה ומלחמות, יכולות אלה מתחדדות היסטוריות קריטיות, בע

ובולטות במיוחד. לדוגמה, היצירתיות המערכתית נעקרה כמעט כליל 

לם השנייה, אך צמחה הטיהורים של סטלין ערב מלחמת העובמהלך 

פריחה רעיונית דומה התהוותה בתקופת הרמטכ"ל מחדש במהלכה. 

שוב  . באופן דומה, תחת פוטיןהשמוניםהסובייטי אוגרקוב בשנות 

מנות ם של עקרונות אם למימושיתפיסתי-תנאים ארגונייםנוצרו 

ים סבורים במערב, עתשל מדובר, כפיה איןסיים. על כן, המערכה הקל

                                                           
27 Kokoshin et. al. (2015), pp. 74-75. 
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אלא בתחייה מחדש של עקרונות התנהלות מסורתיים  ,בחידוש מהפכני

אוריה מערכתית רתיות המערכתית. מדובר למעשה בתבמישור היצי

, הפרי האינטלקטואלי העיקרי בהקשר אסטרטגי חדש. כך או כך ,ישנה

ת ון וניהוג של מבצע בזיר, כאמור, עיצוב, תכנהואמנות המערכה של א

 על לימוד המערכת היריבה. המערכה, המתבססים

 לימוד המערכת היריבה

תמיכה מודיעינית במאבק והכשרה מודיעינית של שדה המערכה 

מאפשרים להמשיג את המערכת היריבה ולגבש את הרעיון המערכתי 

 'תחזוקה מבצעית (קרבית)'הדבר מבוצע כחלק מ .28של המבצע

)operativnoe [boevoe] obespechenie( -  מערכת של פעולות

, במטרה ליצור תנאים אופרטיביות להכנת המבצע, לקראתו ובמהלכו

קיזוז לאפקטיביות של הכוחות וההגברת לליים להפעלת הכוח, אופטימ

מודיעין  -חזוקת המבצע מהלומות מפתיעות של היריב. במוקד מאמץ ת

 זאת, בנוסף ומאבק מידע. סקירובקה (הונאה) מערכתיתמערכתי, מ

בין  למשימות לוגיסטיות שמתקיימות ברמת הזרועות והחיילות.

של המערכת  'מרכזי הכובד'המאמץ המודיעיני לאבחן את נועד השאר, 

להסתיר את אלה מנגד היריבה ואת כיוון המהלומה העיקרית שלה, ו

לצורך  ,מערכת שלנו. יודגש, כי לימוד של המערכת היריבההשל 

אך גם באמצעות חיכוך  ,ללא מגע ישיריכול להתבצע  ,המשגת הגיונה

מודיעין באמצעות 'כוחני יזום. מאמץ זה, המוכר ברמה הטקטית כ

אפקטיבי  הואאך  ,ככלי קיצוניאמנם נתפס ), razvedka boem( 'קרב

 לפיתוח ידע אודות המערכת היריבה, בדרך כלל תוך כדי המבצע.

רטגית, רוסיה קיימה למידה מודיעינית אודות סוריה ברמה האסט

והגבירה מאמץ זה בעיקר עם פרוץ מלחמת האזרחים. המשגה של שלל 

השחקנים כמערכות מורכבות בהתנגשות וניסיונות להשפיע על מהלך 

                                                           
28 Falkov (forthcoming); Rogozin (2011). 
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, להחלטה כי 2014העניינים, הביאו את מוסקבה, כנראה במהלך שנת 

הובילו התערבות צבאית נראית כחלופה האופטימלית. מרגע זה, 

דה מוכים יותר, ברמת אגפי המטכ"ל, למיהדרגים המערכתיים הנ

של שדה  'ההכנה המודיעינית'ים, והכנות. לשיטתם של מומחים רוס

בעיקר של אגף המודיעין הצבאי של  ,הצלחה אהמערכה בסוריה הי

. ההכנה המודיעינית של מרחב המערכה נמשכה מספר )GRU(המטכ"ל 

בצע הכנה (מ 2015על מנת לאפשר את פריסת הכוחות בקיץ  ,חודשים

מודיעיני דומה התנהל במשך מספר חודשים לקראת ההתערבות 

). מערכה מודיעינית זו לקראת 1999-במלחמת צ'צ'ניה השנייה ב

ינים של בעלי ירת מנגנוני שת"פ עם הכוחות המזוהמבצע כללה: יצ

בריתו של אסד; טיפוח רשת סוכנים, מקורות ויכולות לטובת יצירת 

והכשרה של כוחות הקואליציה ומתנדבים,  בנק מטרות דינמי, ייעוץ

 זבאללה ומיליציות שיעיות אחרות, לקראת הקרבותיכנראה לרבות ח

במטרה להניאם מהמשך  ,; מגעים עם כוחות האופוזיציהובמהלכם

ההכנה כללה לניטרליות ופייסנות. בנוסף,  םהלחימה, או להטות

מידת  היריבה של במערכת שונים של מרכיבים אבחוןהמודיעינית 

. במונחים של התו"ל )'dogovorosposobnost( הנכונות לפשרות ולפיוס

כוחות הפריסת  את מאפשרהמבצע מודיעיני מיוחד, בהרוסי, מדובר 

ייחודיותו ם מדגישים את הפעלתם במהלך המבצע (מומחים רוסיו

על רקע פעילות מודיעינית מיוחדת של שירותי  ,של המבצע וומורכבות

, תורכיה וערב הסעודית בזירה לקראת צות הבריתארהמודיעין של 

אחת  הואמימוש פוטנציאל פיוס בעתיד  .29ההתערבות הרוסית)

הדרכים לפרק את המערכת היריבה מהגיונה ולרסקה. לצד זאת, 

נוטים לפיוס,  אינםאבחנה מודיעינית כזו מאפשרת לסמן גורמים ש

 אשר נגדם יש למקסם את העוצמה הקינטית. 

                                                           
29 Aleksei Mihailov (2016), Zvezda Razvedchika, VPK, 11 May; Tsiganok 
(2016). 
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 )operatsiaמבצע (

הכנות מודיעיניות וגיבוש רעיון מערכתי הם מיסודות תכנון המבצע. 

מכלול של מערכות, מהלומות, קרבות עוקבים  הוא) operatsiiaמבצע (

על בסיס רעיון ותכנון אחודים  ,לאורך זמן ,מתואמים ומסונכרנים

)edinyi zamysel i plan(, .מטרת המבצע היא לכפות את  בזירה נתונה

על המערכת היריבה. סיווג המבצעים נעשה על  שלך האסטרטגי ןההיגיו

אוגראפי), טיפוס (זרועי) וסוג (מטרת המבצע), שיחדיו היקף (גפי 

אוריה . הת)operativnyi razmakh( 'תנופת המבצע'מתכנסים ל

ניהול מבצעים, להבטיח בבעיצוב ו קבעונותלמנוע  מבקשתהרוסית 

ים ולאפשר את גמישות ויציבות שילוביות בין שלל הכוחות המשתתפ

, על מנת להבטיח דינמיות רעיונית ויציבותו (פיקוד ושליטה) הפו"ש

תכנון של נטילת נחשב המאמץ העיצובי,  בתוך ומוביליות ביצועית.

חד התנאים ושימורה לא )operativnaia initsiativa(יוזמה מערכתית 

בסוריה היגיון הפעלת הכוח הרוסי  ההכרחיים להצלחת המבצע.

מכלול של תנאים  אממחיש זאת נאמנה. יוזמה מערכתית הי

שנוצרים סובייקטיבית ואובייקטיבית ומאפשרים לכפות  ,סביבתיים

שליטה ביוזמה מרחיבה את חלופות הפעולה  .את רצונך על היריב

ומגבילה את אלה של הצד השני. יוזמה מערכתית מושגת על ידי מכות 

ועזת של כוח, השגת עליונות בכל ית ונמנע, הפעלה מפתיעה, אסרטיב

פעולות האויב. משך המבצע ) skovyvanie(ושיתוק  מדי המערכהמ

(ארוך, קצר) כאחד המאפיינים שלו, תלוי במכלול של גורמים, אך 

הריאלי  )tempy razvitiia operatsii(קשור קשר הדוק לקצב המערכתי 

ר שתלוי של השגת המטרות, ויכול להיות שונה מהמתוכנן, דב

 באפקטיביות הפיקוד. 

התוצאה הסופית  אהי) 'operativnaia tsel(תכלית או מטרה מבצעית 

לפירוק  היא הכוונה ,אליה חותרים מעצבי המבצע. בדרך כללש
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והשתלטות על יעדים או שטחים בעלי  )razgrom(מערכתי של היריב 

מימוש של משימות  באמצעותחשיבות. התכלית המבצעית מושגת 

המוגדרות בתכנון מבצעי  ,)operativnaia zadachia(עיות מבצ

)operativnoe planirovanie( .הערכת מצב, עיצוב  :תכנון כוללה

לרבות היגיון הטלת המהלומות,  ,תכלית המבצע ורעיון מערכתי

שיתוף וכן כלים ושיטות לביצועם, לרבות  ,משימות מבצעיות ואופיין

תכנון המהווה "ש. בעת שלום, ופו זרועי, לוגיסטיקה-פעולה בין

מבצעי תהליך בלתי פוסק ומעגלי: גיבוש המשימות האסטרטגיות ה

(בשיח עם הדרג המדיני), לימודן וניתוחן, הערכת המצב, קבלת החלטה 

כנית המבצע עם המערכתית, תכנון המבצע, בחינת ת אודות התכלית

מה, לחמשחקי מבכנית בתרגילים ודרג האסטרטגי הגבוה, בחינת התה

 והפעלת המעגל מחדש. בעת מלחמה,הפקת לקחים ותיקונים בהתאם 

מתבצעים בקבועי הם אך נשמרים מרבית החלקים של מעגל התכנון, 

 זמן קצרים ודחוסים יותר.

 )operativnyi manevr(ותמרון מערכתי  )udar(מהלומה 

לא . זו )udar(הביטוי של הרעיון המערכתי מגולם בתפיסת המהלומה 

אלא לנטרל אותה,  ,בהכרח להשמיד פיזית את המערכת היריבהנועדה 

 ,לפרק אותה למרכיבי משנה ולשתק את יחסי הגומלין ביניהם. בסוריה

 kontr(הפעלת הכוח הרוסי עם עקרונות מהלומת הנגד  מתכתבת

udar(, מבוצעת על ידי אשר שנועדה להחזיר את המצב לקדמותו, ו

לרסק ולפרק לחלקיקים את המכוונות  ,סדרה של מהלומות משנה

 , להדוף את אנשיה מהשטח הכבוש)rassechenie(המערכת היריבה 

ולהכשיר תנאים למתקפת הנגד. את מלאכת המהלומה מוביל כוח 

, כשליבת הרעיון )voiska operativnogo ob'edineniia(משימה 

 napravlenie glavnogo( 'כיוון המהלומה העיקרית'המערכתי הוא 

udara(סדרה של השפעות עוקבות ומסונכרנות  אהלומה עיקרית הי. מ
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חותרת לפירוק מכריע  היאעל מרכזי הכובד של המערכת היריבה. 

)razgrom (מטרתן של מימוש מטרות המבצע. לשל כוחות האויב ו

 בזירת המערכה היא) vspomogatel'nye udary(עות ימהלומות מסי

מהלומות שיקרית, בעוד ליים עבור המהלומה העליצור תנאים אופטימ

נועדו להטעות את היריב ולשתול  )demonstrativnyi udar(מופגנות 

ית, אצלו תודעה כוזבת לגבי הרעיון המערכתי וכיוון המהלומה העיקר

סקירובקה (ההונאה) המערכתית. והן מקודמות כחלק ממכלול המ

מהותם של שני סוגי המהלומה האחרונים מוגדרת על ידי הרעיון 

 כתי.המער

לעתים השפעתה אשר  ,יודגש, כי התכנון המבצעי דורש הפעלת כוח

 sistematicheskie boevye(מוגבלת, אך היא שיטתית ורציפה 

deistviia( מאמץ זה נועד לשתק את פעילותו של היריב, לחולל נזק .

המשך, ועל במהלומות למצטבר ותנאים אופרטיביים נוחים למערכות ו

ם, המערכה שבין (במובן מסוים רעיון המב" ןיהבינכן מתנהל 

הוא סדרה של ) operatsiia( מתכתב עם גישה זו). מבצע  המלחמות,

. המדובר במכלול של )srazheniia(מערכות עוקבות מסדר נמוך יותר 

לאורך תקופה  מסוימת,בזירה  ,, מאוחדים ברעיון מערכתי)boi( קרבות

 של המבצע.  בינייםהמטרות את להשיג  שנועדומסוימת 

של אש או של כוחות נועד  )operativnyi manevr(תמרון מערכתי 

, יולהסיט את מגמות המערכה לרעת היריב, לחמוק ממהלומות

להעתיק את ריכוז האנרגיה המערכתית בין הווקטורים של המבצע, 

 ולצורך ריכוז מאמצים בכיוון המהלומה העיקרית, ולתת מענה למהלכי

יריב. תמרון מערכתי משולב עם מהלומות הוא כלי בלתי צפויים של הה

אלא  ,מתוכנן מראש אינועיקרי לעיצוב המערכה תוך כדי לחימה. הוא 

מתארגן במטה המבצעי בהתאם למציאות האופרטיבית המתהווה. 

ותוך הפעלת  קצרזמן  פרק תמרונים אלה מתוכננים ומבוצעים תוך
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 sistemy mer operativnoi(מערכת הונאה והטעיה מערכתיים 

maskirovki i dizinformatsii .( כיבוש של ראש גשר מערכתי

)operativnyi platsdarm( - ש המבצע מממנו מתמ , אשרשטח כינוס

יוצאות מהלומות ומערכות עוקבות, לרבות תמרונים מערכתיים ממנו ו

 מבצע בזירת מלחמה מרוחקת.  ו שלמהווה תנאי מקדים לתחילת -

 דות וגמישות מערכתית דיאלקטיקה של עמי

ושילוביות ) edinyi operativnii zamysel(אחדות הרעיון המערכתי 

) mezhvidovoi vzaimodeistvie i obschevoiskovoi boi(זרועית -רב

מיות בשדה , המאפשרים גמישות ודינהם שני אלמנטים דוקטרינריים

ית לבין התכל ,ני ברמה הטקטיתרכה. הם מתווכים בין האקט המכהמע

האסטרטגית מסדר גבוה יותר. עקרונות אלה מצמצמים נטיות 

דוגמטיות לתכנון מדוקדק עד הפרט האחרון, ומאפשרים סנכרון בין 

מאמצים שונים ויכולות של המערכת וכן גמישות רעיונית וניהולית 

 )operativnoe vziamodeistvie(במוטת השליטה. שילוביות הכוחות 

המבצע במסגרת הרעיון המערכתי. מתבטאת בתיאום שלל מאמצי 

צריך להתכתב  )operativnoe postroenie voisk(עיצוב כוח המשימה 

עם הרעיון המערכתי ועם התנאים האופרטיביים המשתנים בזירת 

ואת ) 'ustoichivost(המערכה, ולאפשר באותה מידה את עמידות הכוח 

עיצוב על  בהתאם לנסיבות המשתנות. ,היכולת לערוך תמרונים גמישים

לאפשר את הגברת המאמצים של כיווני המערכה העיקריים  אףהכוח 

תגובה של היריב, פיתוח המהלכי ) sryv(ברגעים מכריעים, שיבוש 

וייצוב ההצלחה המערכתית, וזאת, לצד אבטחת עמידות גבוהה של 

כוחות חיפוי מערכתי  ם שלבאמצעות ,הכוח מול מהלומות היריב

)voiska operativnogo prikrytiia(  .המגנים על כוחות המהלומה

של מספר רב של  תםבשל השפע ,מהלך המבצע נמצא בהשתנות מתמדת

לספק לכידות והיגיון להפעלת  וסיףגורמים, אולם הרעיון המערכתי מ
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הכוח. לצורך מענה למשימות מערכתיות בלתי צפויות, לרבות פיתוח 

פקד זירת המערכה של הצד השני, מחזיק מ תוהצלחה או קיזוז הצלח

 operativnyi(או המפקדים תחתיו את כוחות העתודה המערכתית 

rezerv(. 

 ,כוחות שונים את יציבות המערכתמערערים בסביבה כאוטית ודינמית 

קרון המנחה של המערכת הוא שבכל ישבאופן טבעי שואפת לאיזון. הע

רגע נתון היא מנסה להחזיר לעצמה את שיווי המשקל, אך מבלי 

 מתבקשת ,שינוי. על כן, מצד אחדפני מלחשוש מהשתנות או  ירתעלה
גמישות זו מתאפשרת הודות לעוגנים  מנגד,להיות גמישה, אך  המערכת

טקטית -מייצבים שתורמים לאיזון. הגורמים המייצבים ברמה הטכנו

במקרה מאפשרים למערכת גמישות ברמה המערכתית. כך, ניתן לראות 

חים גמישות המבטי ',מייצבים טקטיים'כ את הגורמים הבאיםהסורי 

 ,ומאמץ לוגיסטי ואבטחתי מתמיד מערכתית: הקמת בסיסים

מאפשר מנגנון לביצוע תקיפות, לרבות רוטציה של כוחות ומערכות. ה

ניים ושונים בתכלית קרונות הפעולה ברמה הטקטית הם מכע

סטייה לים מקום לאלתור וותירמאינם ומנות המערכה מעקרונות א

טקטית -ניים אלה ברמה הטכנווטוקול פעולה נוקשה. מייצבים מכרמפ

משענת ברמה המערכתית בעת שהמערכת מנסה להסתגל כמשמשים 

 לסביבה משתנה. 

מיות ודוגמטיות מערכתית, בין מוש עיקרון זה קשור למתח בין דינמי

. הניסיון המבצעי, על ההצלחות והכישלונות שבו, הקבוע לבין המשתנה

ת לם השנייה ובאפגניסטן (שתי חוויות מעצבות עיקריובמלחמת העו

נים ולפרקטיקנים צבאיים ונקודות ייחוס נפוצות ביותר לתאורטיק

ובמקביל  ,ים), לימד את הרוסים לא להירתע מדינמיות רעיוניתרוס

להימנע מדוגמטיות מבצעית. בעקבות הניסיון המר באפגניסטן 

  :עשורים האחרוניםב תיםהעימומבטאים ובמלחמת צ'צ'ניה הראשונה, 
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, 2008, המלחמה בגרוזיה, 2001-1999ה, ימלחמת צ'צ'ניה השני - 

אימוץ של  -, והמבצע בסוריה 2015-2014העימות בקרים ובאוקראינה, 

מת יה והשלישית של מלחיבאופן דומה, לקראת השנה השנ עיקרון זה.

ה מנות המערכה על הגישת לאמיהעולם השנייה גברה הגישה הדינ

מיות וגמישות הם פועל יוצא של הדוגמטית. בכל המקרים האלה דינ

למידה אפקטיבית של טעויות ותמורות במערכת היריבה ובסביבה 

בין  מובנההמערכתית. יצירתיות מערכתית נועדה ליישב את המתח ה

 גמישות, ועל כן לאמצע בין הקבוע לבין המשתנה.ליציבות 
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מנות ל האהשלכות פוטנציאליות ע -ג' פרק 

 זבאללהיהמערכתית של ח

כי החוויה המערכתית המשותפת של צבא רוסיה וכוחות  ,סביר להניח

חותם כלשהו של  ותירהקואליציה במהלך שנת לחימה אינטנסיבית ת

ההשפעה  ימה -עולה השאלה חדשנות צבאית על כל אחד מחברי הציר. 

מנות האהמבצעית המשותפת עם הרוסים על הפוטנציאלית של החוויה 

המערכתית של הציר? פרק זה מתמודד עם שאלה זו תוך התמקדות 

הציר. ההתמודדות  ותמכסה את שאר חבר אינו אולם הוא ,זבאללהיבח

 אינומספר מגבלות מתודולוגיות. הפרק  תוךעם שאלת המחקר נעשית 

זבאללה שמאפשרים חדשנות; הוא יחוקר את מנגנוני הלמידה של ח

זבאללה יח נחשף תפיסות ויכולות רוסיות לויטוען קטגורית לא אינו

הוא , והארגון הפנים ולמד, מה מתוך דברים אלה הביןו ;ובאיזו מידה

על מגבלות הלמידה, מסוגל ליישם. שאלות חשובות אלה, בדגש 

זבאללה יוכן שאלות מערכתיות אחרות שהתעוררו בח מגבלות היישום

למחקרי המשך. בעקבות הפקת הלקחים מהמבצע המשותף, הן בסיס 

 הפרק שלפנינו נועד לאפשר דיון עתידי בשאלות אלה על בסיס הידע

בניתוח מאמצי מתמקד הפרק מנות המערכתית הרוסית. אודות הא

יכולים לשמש מסגרת הצבא רוסיה בסוריה, בעיקריים החדשנות ה

 זבאללה, אם וכאשר יחל מסע החדשנות שלו.יהתייחסות לח

רוסי כמעבדה תפיסתית ומבצעית למגוון סוריה נתפסה על ידי הצבא ה

חילות הצבא הרוסי ואגפי המטכ"ל. חלק לנושאים הקשורים לזרועות ו

גרעין, רובוטיקה,  :ניכר ממאמצי הלמידה של הרוסים בתחומים כגון

, הקרנת כוחות ואש למרחקים גדולים ועוד, פחות חיל האווירצי, 

ימים של ים מסוזבאללה. עם זאת, ניתן לזהות תחומים לחינטיברל

 ,לימוד וחדשנות מצד הרוסים לשם סיביתחפיפה ניכרת בין השקעה מ

זבאללה. מתוך דגשי הלמידה של ילבין תחומי העניין המערכתיים של ח

בולטים במיוחד שני נושאים: מערכות בתחום המידע  ,הרוסים במבצע
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ומבצעי כוחות מיוחדים. בשני התחומים, על בסיס הלקחים הנלמדים 

ואמות את הת ,תפיסות הפעלה ייחודיות ן שליה, בלט פיתוחברוס

נטיות ברל יששני התחומים כי ל. נראה, 30המשתנה של המלחמה האופי

זבאללה, באופן שמצדיק התמקדות ימנות המערכה של חדית לאיימ

 בהם במסגרת הפרק הנוכחי. 

בפנטגון,  Net Assessment-אנדרו מרשל, הראש האגדי של משרד ה

עצם היכולת לאבחן ולהעמיד שאלות נכונות אודות סוגיה  כי טוען,

הישג כביר. הדבר מאפשר למקד נכון את  אאסטרטגית כלשהי, הי

למידה. פרק זה הבמיוחד בשלבים הראשוניים של  ,המאמץ המחקרי

וחותר לאבחן מספר שאלות מערכתיות,  השראתו מהנחיה זואת שואב 

דות החשיבה וההתנהגות ן תאפשר לייצר תובנות אועמשההתמודדות 

מספר השערות אשר ניתן, מציע  הפרקזבאללה. יהאסטרטגית של ח

באמצעות מחקרי המשך, לאשש או להפריך אודות לקחים ותובנות 

אלא לאפשר  ,המטרה להציע גזירה פוסקתאין שהארגון יכול להפיק. 

זבאללה בסבב הלחימה ימנות המערכתית של חדיון ביקורתי אודות הא

רק מציע השערות אודות ההשפעה הפוטנציאלית של המבצע הבא. הפ

מנות תחומים: עיצוב ותכנון המערכה, א זבאללה בשלושהיעל ח

מנות המערכה של הכוחות המיוחדים. וא המאבק הרדיואלקטרוני

את הדגשים של הלמידה הרוסית ולאחר מכן מציע תחילה הפרק סוקר 

 זבאללה.יהשלכות לחההשערות אודות 

 ויצירתיות מערכתית פוטנציאליתזבאללה יח

                                                           
30 Anatolii Tsyganok (2016), Voina v Sirii I ee Posledstviia dlia 
Blizhnego Vostoka,  Kavkaza I Tsentral’noi Azii (Moscow: AIRO XXI, 
Also see for the first examples of the lessons learned: O.S. Tanenia and 
V.N. Uriupin (2016), Nekotorye voprosy primenennia vozdushnikh 
desantov v sovremennykh usloviiakh, Voennaia Mysl’, no. 7, July  pp. 18-
25;  K.A. Trostenko (2016), Informatsionnoe protivoborstvo v operativno-
tackticheskom zvene upravleniia, Voennaia Mysl’, no. 8, August, , pp.20-
25. 
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תכנון לעל בסיס הדיון בפרק הקודם אודות הגישה הרוסית לעיצוב ו

 יהאסטרטגי ומבצעי, ניתן להציע חמש השערות לגבי השלכות

 זבאללה. ימנות המערכתית של חפוטנציאליות על האה

ה של מודעות מערכתית תההשערה הראשונה קשורה להבשל

 ,ם את המבצע בסוריה כמערכה שלהםזבאללה. הרוסים תופסייבח

. 'ראשון כינור'כ מבצעיהתכנון העיצוב והבעת  ,ותופסים את עצמם

 שיתוף הפעולהלמרות היותו חלק אינטגרלי במערכה, ולמרות עומק 

זבאללה בהכרח גישה מלאה לשלבי העיצוב ילחאין והיקפו הנרחב, 

רבות שמעווהתכנון המבצעיים השונים שהרוסים מובילים. סביר, 

מאפשרות מבט  אינןוהשתלבות בביצוע  חלקית בתכנון המערכתי

נסיבות ב ף. עם זאת, אהועומק מערכתי ומצמצמות את רוחב ההבנה

. ולהתפתחזבאללה להבשיל יהמודעות המערכתית של חיכולה אלה, 

הארגון יכול להתחיל לתפוס את עצמו ביחס ליריביו, לרבות צה"ל, 

מהלומה, -ןם בין תשלובות מודיעיבמונחים של מפגשים מערכתיי

 ולחשוב על חיכוך אסטרטגי ומערכתי במונחים כאלה. 

 יכוליה בעשייה הרוסית, יעל רקע צפ נובעת ההשערה השנייה. מכאן

ל שלהתחיל לפתח ידע שיטתי, מתודות ומיומנויות מוצקות  הארגון

טיבי: אופרהאסטרטגי והתכנון השונות של הלרמות  ,יצירת מודיעין

עיצוב האוריית ניצחון; מודיעין לטובת יעין מסדר גבוה לטובת תמוד

והכנה מודיעינית של שדה המערכה ברמה המבצעית.  המערכתי

בהן שחקן מעצב שזבאללה לדרכים יחשפה את ח הפעילות הרוסית

גיון מערכתי ולאחר מכן בוחר מטרות תקיפה לטובתו. כמו כן, יה

שמאפשר  ,ל יצירת מודיעיןההתנהלות הרוסית הציגה גישה דינמית ש

אוריית הניצחון תוך ך כדי המערכה, עד כדי התאמות בתלהשתנות תו

 עי זמן של ההחלטה והביצוענחשף לקבו אףכדי המערכה. הארגון 

מדים ובקבועי זמן שתומכות בסגירת מעגלים קצרים, במולטכניקות 

-מודיעין'תשלובת השכנראה לא הכיר בעבר. שיטות העבודה בתוך 
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למהלכים  ותרגומן, המאפשרות קבלת החלטות מהירה 'ומהמהל

 זבאללה.ילח למידה משמעותי עהן מצאופרטיביים, 

יכולה להמחיש לארגון ש ,מעורבות הרוסיתנוגעת ל שלישיתההשערה ה

 -המובנות באופן טבעי בתשלובת מודיעין ,את החולשות והמגבלות

 יועל מגבלותלפתח ידע מתקדם יותר  באפשרותו של הארגוןמהלומה. 

מאז ההתערבות  מהלומה.-פועל כיום כתשלובת מודיעיןששל צה"ל, 

ראשונה, לתפקוד לאורך זמן של תשלובת לזבאללה, יחנחשף הרוסית 

נחשף לשלל לא  הארגוןזרועית. סביר, כי -מעין זו במערכה מתמשכת רב

התשלובת, וכנראה הכיר חלקים כל אחד ממרכיבי  שלהפרטים 

מודר כליל מחלקים מסוימים. אולם, ור מאחרים, מים טוב יותמסוי

על  יותר טובהו רחבהסביר גם כי בעקבות חוויה כזו הוא אוחז בתמונה 

יותר מאי פעם.  ,ממשקים בין חלקיה השוניםהתפקוד התשלובת ועל 

בתוך כך, ייתכן, כי במסגרת למידה זו הוא נחשף גם לאילוצים, 

ה בעת פעילותה. במובנים חולשות ותקלות שהתשלובת הרוסית הפגינ

תשלובת זו מתכתבת עם הגיונה של  ,גיון המארגן שלהירבים של הה

צה"ל. לפיכך, של מהלומה מודרנית, ובכלל זה עם זו -תשלובת מודיעין

אפשר כי הארגון ישליך מהאילוצים והחולשות שנחשפו בתפקוד הרוסי 

את קד על השחקן הישראלי, וינסה להגביר אותם ככל שיוכל, וכן ימ

 בניצול מגבלות אלה.שלו ידע הפיתוח 

יכולה לשפר  ה מקרוב בתפקוד הרוסייצפי ההשערה הרביעית היא כי

מדובר ביכולת לנהל  מורכב.הש פו"ההמודעות של הארגון בתחום  את

במסגרת  ,אלא מול יחידות אחרות ,לא רק בתוך יחידה אורגנית ,שפו"

ית, בהנחה שמיומנות טורזרועית משולבת. תא-לחימה קואליציונית רב

לא רק לחימה הדבר זבאללה, יאפשר יכזו תתחיל להבשיל בח

נה, אלא תיאום מערכתי קואליציונית במסגרת זירת מערכה אחת נתו

פיות שונות מול ישראל (לבנון, רמת הגולן, עזה, סיני, אוגרעם זירות ג

נות שוה). מיומנויות תכנון מערכתי קואליציוני בזירות יהודה ושומרון

המבצעית של צה"ל לבודד זירת מערכה  ועלולות לאתגר את יכולת
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כי בעקבות הדגמת היכולות הרוסיות  ולהתמקד בה. כך, ייתכן מסוימת

של חמא"ס ברצועה,  יחשוב הארגון במונחים מעשיים יותר על רתימת

 ,פוטנציאליתבדואים בסיני, השבטים של הו ת הגולןמבר חזיתה

, לטובת סדרה של מערכות בעלות היגיון כהמשמרות המהפ בתיאום עם

 אחוד בזירות שונות.

חמישית, ההתנהלות הרוסית, במיוחד בתחום מאבק המידע (על כך 

מנות רגון הזדמנות לשפר עוד יותר את אבהמשך), סיפקה לא

האיתותים האסטרטגיים החשאיים והלא מסלימים (למשל, באמצעות 

 ףת תשתיות קריטיות). אפגיעות נקודתיות וחשיפת יכולות בתקיפ

בהיעדר ידע מוצק אודות מנגנוני הלמידה והפקת הלקחים של 

שהפגין  ,זבאללה, ניתן להניח כי למידה כזו תהיה טבעית לארגוןיח

זבאללה קשוב לסוג כזה של יגבוה. ח כושר איתותלאורך השנים 

לימוד מהגישה הרוסית למאבק המידע, באופן שכולל: לערוך חשיבה ו

וודאות, דיסאוריינטציה, מניפולציה של שחקן -ות יצירת אימיומנוי

ותחבולנות מבצעית.  )aktivnye meropriiatiia(מבוהל, מבצעי השפעה 

מנות היישום של אמההכשרה ומ בלתי נפרדכל אלה מהווים חלק 

המערכה בצבא רוסיה, והם זכו לדגש מיוחד דווקא בשנים האחרונות 

דבר ישרת את הארגון במסגרת . ה'מלחמות הדור החדש'במסגרת 

ב ולתחזק מול ישראל וכן במישור מאזני ההרתעה שהוא מנסה לעצ

 מנות האיתותים האסטרטגיים.א
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מבצעי מאבק רדיואלקטרוני: מהות הגישה הרוסית 

 זבאללהיחעל השלכות הו

 רוסיתהמהות הגישה 

 'מאבק רדיואלקטרוני'או בהמשגה הרוסית  'לוחמה אלקטרונית'

מרכיב בתחום רחב  הוא) radioelektronnaia bor'ba(ר"א) (להלן: מ

, ומוכר במערב )informatsionnaia bor'ba( 'מאבק מידע'יותר המכונה 

תפיסת וב הצד השנית רואה בתודע 'מידע מאבק' .'לוחמת סייברכ'

את כלל  לכוון ישאליו  ,את מרכז הכובד המערכתי שלו המציאות

מר"א. על כן, תחום זה הון גם לגבי הדבר נכהמאמצים האופרטיביים. 

לכפות את רצונך על  מר"א כחלק ממנו, נועדהמנות המערכה, ושל א

 כמבצעהן  ,בהתנהגותו האסטרטגית והאופרטיבית ולשלוטהיריב 

ית, והן כחלק סללא שימוש בכוח קינטי וללא פלישה פי ,, קריעצמאי

כתיים תנאים מערמאבק המידע בהבשלת מסייע  שבוקינטי,  ממבצע

מאבק המידע, ובמיוחד מבצעי  את עוצמתו. ומכפיללשימוש בכוח 

מר"א, זוכים לתשומת לב עצומה ומופעלים באופן אקטיבי במיוחד ה

במסגרת המבצע הרוסי בסוריה. על כן, יש להבין את הפעילות הרוסית 

ייחודית רוסית  ומתוך הסתכלות בזירה הסורית בתוך הקשר רחב יותר

 מנות המערכתית.אעל תחום זה של ה

מגישות  ואות מבדליםהרוסי  המידעשלושה מאפיינים של מאבק 

הוליסטית גישה . ראשית, מדובר בבמערב בתחום הסייברמקובלות 

)kompleksnyii podhod(31, יניםשתופסת את הקוד ואת התוכן העוי 

                                                           
31 K.I. Saifetdinov (2014), Informatsionnoe protivoborstvo v voennoi sfere, 
Voennaia mysl', No. 7, pp. 38-41; Chibisov and Vodkin (2011); Vorob’ev 
(2007); Strel’tsov (2012); Editorial (2007), Sredstva Informatsionnoi 
bor’by (informatsionnoe oruzhie) in: Voenno-Entsiklopedicheskii 
Slovar’ (Moscow: Voenizdat); I.N. Vorob’ev (2007), Informatsionno-
udarnaia operatsiia, Voennaia mysl', No. 6, pp. 14-21; S.I. Bazylev, I.N. 
Dylevskii, S.A. Komov, A.N. Petrunin (2012), Deiatelnost Vooruzhennykh 
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דיגיטלית -אלקטרומגנטיתמידה. חבלה ב בהכשלובים זה בזה וחשובים 

את המכוונים לתמרן  ,מאמצים משולבים ןהתית תודעוחתרנות 

: מערכות 32'אמצעי מאבק המידע'כוללים ברוח זו, התנהגות הקורבן. 

 מאבקתקיפה קיברנטית של רשתות ממוחשבות, מערכות 

אמצעי הגנה והתקפה של מערכות שו"ב ופו"ש, לוחמה רדיואלקטרוני ו

. אמצעים יה ודיסאינפורמציה מערכתייםיפסיכולוגית, הונאה, הטע

ת מידע שמשלבת יריבה מהלומהמערכת אלה מאפשרים להנחית על ה

 . תודעתייםו דיגיטליים, אלקטרונייםאלמנטים 

הכוונה  .edinstvo usilii(33( יחוד המאמציםשנית, גישה זו חותרת לא

, בינם תודעתייםהטכנולוגיים והמאמצים הסינרגיה של לסנכרון ול

מדיניים. סינרגיה של ודיפלומטיים  ,לבין עצמם ומול מהלכים קינטיים

באמצעות היברידיות השחקנים תים לעמאמצים מתאפשרת ה

 . המעורבים

הגישה הרוסית מדגישה את הרציפות המערכתית  שלישית,

)bezpririvnost' על היבטיה הטכנולוגיים מידע, ה). לוחמת

עימותים  המתנהל לקראת, מתמשך מהלךכנתפסת , והתודעתיים

                                                                                                                         
Sil Rossiiskoi Federatsii v informatsionnom prostranstve: printsipy, 
pravila, mery doveriia, Voennaia mysl', No. 6. pp. 25-28; V.I. Kuznetsov, 
Y.Y. Donskov, and A.S. Korobeinikov (2013), O sootnoshenii kategorii 
'radioelektronnaia borba' i 'informatsionnaia borba', Voennaia mysl', No. 
3, pp. 14-20; Antonovich (2012); 

32 (sredstva informatsionnoi bor'by) 

33 Gerasimov (2013); Safetdinov (2014); Strel’tsvo (2012); V.I. Kuznetsov, 
Y.Y. Donskov, and O.G. Nikitin (2014), K voprosu o roli i meste 
kiberprostranstva v sovremennykh boevykh deistviiakh, Voennaia mysl', 
No. 3, pp. 13-17; S.G. Chekinov and S.A. Bogdanov (2011), Vliianie 
nepriamykh deistvii na kharakter sovremennoi voiny, Voennaia mysl', No. 
6 pp. 3-13; S.G. Chekinov and S.A. Bogdanov (2013), Priroda I 
Soderzhanie voin novogo pokoleniia", Voennaya Mysl’. 
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 עתות'ול 'שלום עתות'להלכם ולאחריהם. החלוקה , במניםמזוי

הקשורות ברעיון  ,מדובר ברצף של מערכות .קיימתמתאינה  'מלחמה

יחדיו את כל הפעולות ברמה האסטרטגית, האופרטיבית  הכורך ,מכונן

והטקטית. אין לרצף מערכות זה התחלה ברורה ומצב סיום ברור, אלא 

היקף  רק משתנים ,תיותהמערכ רק רעיון מכונן. בהתאם לנסיבות

נועדה לוחמת  ',שלום'במערב  מכונהמה ש בעתות. ןועוצמת ותהמהלומ

ובעת הפעלת כוח,  ,מידע ליצור אפקטים של השפעה, הרתעה וכפייהה

עת מלחמה, היא נועדה לאפשר עליונות בתחום קבלת ב ,קרי

מידע המאבק ש מאחר גרסימוב, הרמטכ"ל הרוסילטענת  ההחלטות.

 היא מאמץ מינורי קינטישל כוח  תון בלתי פוסק, הפעלמנוהל באופ

בהכרח  שאינם ,קינטיים-המסייע לשלל האמצעים הלא ונקודתי,

    .34להם מקום דומיננטי בעימותש, צבאיים

צבא רוסיה מסגרת ארגונית ייעודית הקים , 2014נראה, כי בשנת 

 Voiska((פיקוד, מפקדה או זרוע) של כוחות בתחום מבצעי המידע 

Informatsionnykh Operatsii(.  ים לזרוע או מקביל במובן מסוזה גוף

לפיקוד הסייבר במדינות אחרות. ייתכן, כי גוף חדש זה קיבל אחריות 

כנגד השפעה  ןתקשו"ב והמידע שזורם בתוכהכוללת על הגנת מערכות 

תחום. בשל בעוינת, וכן, ככל הנראה, אחריות על המבצעים ההתקפיים 

שלב תחת ל הגישה הרוסית, נראה כי המסגרת החדשה תש המאפייני

מדים של מאבק המידע: רדיואלקטרוני, קורת גג אחת את שלושת המ

מר"א, הקיברנטי ותודעתי. בתוך כך, בולט במיוחד תפקידו של אלמנט 

מר"א במחשבה התחום בעל מסורת עשירה וארוכת ימים (תולדות 

, כאשר הצי 1905 בשנת יפן-הצבאית הרוסית מתחילות במלחמת רוסיה

. )הרוסי ניצל את גלי הרדיו לשבש תשדורות תיאום אש של הצי היפני

של  יהןיתרונות ,'מלחמות הדור החדש'ם, בעידן רוסילטענת מומחים 

מר"א לאחד ההיכולות הרדיואלקטרוניות והקיברנטיות הופכים את 
                                                           

34 V. Gerasimov (2013), Tsennost' Nauki V Predvidyenii, Voenno-
Promyshlennyi Kur’er 8 (476). 
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הכלים המבצעיים העיקריים בכלל, ולאחד המענים לדוקטרינה 

רונות אלה הופכים . יתבפרט Third Offset(35(ית המתהווה איקהאמר

. 36לאחת האלטרנטיבות העיקריות להשמדה קינטית אףמר"א האת 

אחריות מבצעית  אלההדוקטרינה הרוסית לכוחות מייחסת מסורתית, 

נמצאים תחת גם על שלושה תחומי עיסוק, השלובים זה בזה, ועל כן 

, דיכוי )radioelektronnaia zaschita(: הגנה תקורת גג אח

)radioelektronnoe podavlenie( ) ומודיעיןradioelektronnaia 

razvedka .( מודיעין'תשלובת ההתחום הראשון נועד להגן על מרכיבי- 

הן מתקיפה אלקטרומגנטית והן מתקיפה קינטית (לרבות  ',מהלומה

הלום ומודיעין מאפשר). משימת הדיכוי נועדה ל חימוש מונחה מדויק

במטרה  ',מהלומה-מודיעין'תשלובת הבכל אחד מהמרכיבים של 

מודיעין מתייחסת לאיסוף הלשבשה ולנטרלה. לבסוף, משימת 

רדיואלקטרוני לטובת מגוון מהלומות קינטיות ואלקטרוניות, לרבות 

מר"א. מודיעין נגדי והתמודדות עם השל  ובאחריותשאינן מהלומות 

 .37לקטגוריה זו אף מתייחסת מאמצי רכישת המטרות של האויב

ים להיטשטש כאשר מדובר מר"א יכולהגבולות התיחום בין משימות 

טרול של מהלומות נגד ארטילריה, רכישת מטרות (לרבות נבבחסימה ו

אדומה על חמ"מ, -נגד כוחות ארטילריה של היריב), השפעה אינפרא

 .  וכלי טיס בלתי מאוישיםמטוסי ביון ושו"ב 
                                                           

35 Anatolii Sokolov (2016), Zontik Nad Siriei, VPK, No. 19 (634), 25 
May; V.I. Esin (2015), Politika SShA v Oblasti Protivoraketnoi Oboroni I 
ee Vliianie na Strategicheskujiu Stabil’nost’, Mezhdunarodnye 
Otnosheniia I Mirovaia Politika (Vestnik Moskovskogo Universiteta), 
Vol.7, No.3, (July-September), p.9; L.V. Pankova (2015), Strategicheskaia 
Stabil’nost’ I Novaia Amerikanskaia Strategiia Kompensatsii, 
Mezhdunarodnye Otnosheniia I Mirovaia Politika (Vestnik 
Moskovskogo Universiteta), Vol.7, No.3, p.117, 123, 125-126, 134. 

36 I.Iu. Lastochkin (2015), Rol’ I Mesto Radioelektronoi Bor’by v 
Sovremennykh I Buduschih Boevykh Destviiakh, Voennaia Mysl’, No. 
12, pp.14-19. 

37 Kolesova, Nosenkova (2015), pp. 13-43, 222-241; Boiko (2016). 
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והתפקוד  אורטי, התרגיליםמצביעים השיח הת בשנים האחרונות

מנות המערכתית מר"א באה פו שלהמבצעי על עלייה מתמדת בהיק

העיקריים  מהאתגריםאחד  הואמר"א ההרוסית. שיפור ביכולות 

ר. הפיגור למעלה מעשומזה רפורמה הצבאית הרוסית, המתנהלת ב

הצמרת  היכו את 2008-ב עם גרוזיה והיקף הליקויים שנחשפו במלחמה

מה, תוקצב מר"א סומן כאחד ממוקדי הרפורההרוסית בתדהמה. 

 תפיסתיתבאמצעות פעילות דכון היטב, זכה להצטיידות מסיבית ולע

 ווהטמעת כולות, בתפיסות, במודיעין ובשו"במר"א ביהדרוג שפה. ענ

זרועיים ניכר בתרגילים מאז -אופרטיבי במבצעים רב-בדרג הטקטי

מאפשרת עליונות המר"א, כיכולת ה יצרבשנים האחרונות  .2009

אורטי בממסד הצבאי גל של עיסוק תבתחום המידע וקבלת ההחלטות, 

כאשר תובנות ורעיונות חדשים מהשיח נבחנים בתרגילים,  ,38הרוסי

מיושמים בעימותים וחוזר חלילה. הכוחות הרוסיים ניצלו את העימות 

אים: שיבוש מר"א הבהבאוקראינה כשדה יישום ולמידה של היבטי 

וטלוויזיה;  ת, לרבות רדיו, טלפונים סלולרייםתקשורת אלקטרומגנטי

-שיבוש הפעלת כטב"מים, על ידי חסימה של המפעיל או של איתות ה

GPSבאמצעות פיצוץ יזום באוויר של  ,; שיבוש הפעלה של ארטילריה

פגזים בעלי מרעום אלקטרוני; שיבוש יכולות השו"ב של מערכות 

ורת המבוססים על תקש ,תוקף-ושל מעגלי אוסף רכישת מטרות

 , איתרורית. בחלק מהמקריםאלקטרומגנטית, אלחוטית וסלול

 ,כטב"מים רוסיים נושאי יכולות מר"א את מרכזי השו"ב והתקשורת

  .39רוסיתהארטילריה העל ידי בהמשך אשר הושמדו 

                                                           
38 See: V. A. Balybin (2016), Zavoevanie prevoskhodstva nad protivnikom 
v upravlenii primenitel'no k operatsii (boiu), Voennaia Mysl’, No.3, 
March, pp.3-8. 

39 Phillip Karber, Joshua Thibeault (2016), Russia’s New Generation 
Warfare (Vienna VA.: Potomac Foundation). 
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כי יכולות  ,עדויות מתרגילים ומהניסיון המבצעי המצטבר מלמדות

 "א על גבי פלטפורמות ימיות, אוויריות ויבשתיות, הפכו כיוםמרה

 זרועי ברמה הגדודית-רבהכוח מהלחלק אינטגרלי  בצבא רוסיה

לקחים ההעיסוק ההולך ומתרחב במר"א, לרבות יישום  .40והחטיבתית

זרועי השנתי. -בתרגיל האסטרטגי הרבמאוקראינה, הגיע לשיאו 

, בהשתתפות צבא רוסיה של מרכזהשהתנהל בפיקוד במהלך התרגיל, 

אלף איש, הופעל מספר חסר תקדים של מערכות  תשעים וחמישה

מר"א (לרבות איסוף, הגנה ותקיפה בספקטרום אלקטרומגנטי 

וקיברנטי), כטב"מים ומערכות שו"ב, וכן רכישת מטרות ומודיעין 

)C4ISR .( התרגיל אימן יחידות מר"א ומודיעין סיגינטי, הפרוסות

עים ומחוץ לה, לחשוף את מרכזי הפו"ש והחפ"קים של בזירת המבצ

, בזמן אמת, ןולהעביר לנטרל את תפקודם, לרכוש מטרות ,41המורדים

מתמרנים המשולבים והמשימה הוללא הפסקה, לכוחות  זמןלאורך 

שולבו שבזירת המערכה. יחידות מר"א הפועלות מחוץ לזירה, וגם אלה 

ונו, באמצעות מערכות שו"ב במערכים מתמרנים באוויר וביבשה, כיו

האש ישירה והאש התמרון את וכן אוטומטיות, את תמרון הכוחות 

                                                           
40 See: Antulio Echvaria (2016), Operating in Gray Zone: An 
Alternative Paradigm for the US Military Strategy (Carlilse, PA.: US 
Army War College,) p.27; Phillip A. Karber (2015), ‘Lessons Learned’ 
from the Russo-Ukrainian War: Personal Observations,” Potomac 
Foundation, July 6. 

41 Iurii Lastochkin (2016), Rossiskaia tekhnika prevoshodit zapadnie 
analogi, Oruzhie Rossii, 15 April; Oleg Goriunov (2015), Unichtozhit’ 
Umnii Snariad Odnoi Radiovolnoi: Voiskam REB 111 let, Zvezda TV 
Chanel, 15 April. 

 אלא כוח מורדים רחב היקף, ,יודגש, כי האויב בתרגיל לא היה צבא קונבנציונאלי
 nezakonnyeמבוזר ומצויד היטב, הפועל בשיטות של שחקן היברידי (

vooruzhennye formirovaniia,העיצוב המערכתי של  הנעש ). לטענת שר ההגנה
התרגיל, לרבות העלילה המערכתית ובימוי האויב, על בסיס לקחים שנלמדו 

שונות של המזרח הבחזיתות  ,קאעדה ודאע"ש-באן, אליהטאל ם שלמהתנהלות
 התיכון בשנים האחרונות. 
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במספר), שנים עשר כל הדגמים של הכטב"מים הרוסיים (כ מנגד.

 ,מר"אהלרבות אלה הנושאים מערכות ל"א, השתתפו בתחזוק מאמץ 

אשר נשען על כמאה מערכות מסוגים שונים. המערכות הוקצו לזרועות 

ובמקביל פעלו באופן עצמאי לטובת המאמץ המבצעי הכולל.  ,ותשונה

מר"א והן הנבחנו במהלך התרגיל, הן בתחום שמספר רב של משימות 

', למבצע בסוריה, אשר החל חזרה גנרלית'כבתחומים אחרים, שימשו 

 .42מיד עם תום התרגיל

 46%-מר"א להשתדרג: כהכוחות  , המשיכו2016במהלך שנת 

 200-כישות או עברו השבחה, ותפקודן נבחן במהלך מהמערכות הן חד

. 201543תרגילים בשנת  110-עלייה מ -זרועיים -עודיים ורביתרגילים י

מתכנן צבא רוסיה לפתוח שדה אימונים ייעודי ראשון  2018בשנת 

היחידה שלהם נושאת לשיטתם של מפקדי הזרוע,  .44מר"אהלכוחות 

של היריב, להשגה  חמ"מהבאחריות עיקרית לנטרול מהלומות 

ולעיצוב וניהול המערכה  עליונות בתחום קבלת ההחלטותהשימור לו

צבא רוסיה משתמש כחלק מהחדשנות הכללית בתחום,  .45בתחום זה

ה מר"א. מבחינתהבסוריה כמעבדה לפיתוח ידע מערכתי בכל היבטי 

 ,הזירה הסורית הזדמנויות למידה חסרות תקדיםמאפשרת רוסיה,  של

, ארצות הבריתשל מגוון שחקנים ( -במרחב קטן יחסית  - בשל ריכוזם

ם ינאט"ו, מדינות ערב, תורכיה, ישראל ושלל שחקנים היברידי

ואסימטריים), על רקע ניהול מערכות במרחב הימי, היבשתי והאווירי, 

בתנאי אמת מבצעיים. סוריה מאפשרת למידה פסיבית באמצעות 

                                                           
מבחינת הרעיון המערכתי, עלילת התרגיל, בימוי האויב, וכן הכוחות שהופעלו,  42 

ור טילי שיוט ימיים ומפציצים אסטרטגיים, כל אלה התכתבו עם העיצוב לרבות שיג
 https://www.youtube.com/watch?v=Esfl7_ncF4Q.'3קווקז 'המערכתי של מבצע 

43 Oleg Goriunov (2015), Unichtozhit’ Umnii Snariad Odnoi Radiovolnoi: 
Voiskam REB 111 let, Zvezda TV Chanel, 15 April. 

44 Lastochkin (2016). 

45 Goriunov (2015). 
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אשר מייצר  ,ך אופרטיבי יזוםמעקב ואיסוף, וכן למידה באמצעות חיכו

תגובות מבצעיות הממחישות דפוסי תפקוד של שחקנים ושל מערכות. 

סביר מאוד, כי בעקבות המבצע, ואולי אף כבר במהלכו, התקיים 

תהליך אינטנסיבי של הפקת לקחים. תובנות דוקטרינריות ומעשיות 

מי בפיקוד הדרו שהתקיים, '2016קווקז 'בתרגיל השנתי יושמו ממנו 

 בסתיו השנה. 

ניכר מאמץ רוסי לשפר את הורדת החתימה באשר לפיתוח ידע מבצעי, 

ומול  הכטב"מים מול איסוף) snizhenie zametnosti(המודיעינית 

 ,שיוט; לשבש ולחסום הפעלה של מטעני צדהחמ"מ וטילי הביות 

, וכן טלפונים ניידים )radioupravliaemye fugasy(הנשלטים מרחוק 

, בסוריה .אוויר)-(טיל זעיר קרקע טזק"ארכישת מטרות של  ומערכות

הרוסיים, באוויר, בים וביבשה תחת חיפוי  הכוחות פעלו

רמות האוויריות והיבשתיות רדיואלקטרוני, כאשר חלק מהפלטפו

מבצעת  Krasukha, מערכת ה. כך, לדוגמ'חבילות מר"א' ןמנשאו ע

 נשאו מערכותמסוקים , מטוסי קרב ובסוריה חמיימיםחיפוי על בסיס 

שולבה  Infauna מסוג , בעוד שמערכתVitebsk-ו Khibiny מסוג

הפרוסים  IL-20מסוג בנוסף למטוסי אלינט אלה כל  בכוחות היבשה.

 .46בזירה

מר"א מתמקד בשלוש הנראה כי פיתוח הידע הרוסי בתחום  ,כיום

אופרטיבית מתפתח -שלובות זו בזו. ראשית, ברמה הטקטיתהתפיסות 

מבצעים העיון של מצור רדיואלקטרוני של זירת הר

)radioelektronnaia izoliatssia/blokada( מצור זה מנוהל באמצעות .

כוחות הפועלים מחוץ לזירת המערכה ובתוך העומק האופרטיבי של 

                                                           
46 Dmitry Litovkin (2016), Boevoi Internect: Rossia obkatala v Sirii 
noveishie obraztsi voennoi elektroniki, Ezhenedel’nik Zvezda, No.15 
(83), 21 April. Also see: Sokolov (2016). 
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מים בעלי "היריב, כגון קבוצות מר"א מערכתיות מתמרנות וכטב

דיואלקטרוני אמור פועלים בתוך הזירה. מצור רה ,יכולות מר"א

 .47להכרעה מערכתיתו להיתרגם לעליונות בתחום המידע

-מתפתח הרעיון של מהלומה אלקטרונית שנית, ברמה המערכתית

על מערכות  )elektronno-informatsionnyi udar(אינפורמטיבית 

נועדה לשבש או לחלופין לשתק את אשר פו"ש של היריב, השו"ב וה

, כי מדובר חשוב להדגישוג אצלו. תהליכי קבלת ההחלטות והניה

 ognevoe i(כוללת השפעה קינטית אינפורמטיבית משולבת ה ,בתפיסה

informatsionno-tekhnicheskoe vozdeistvie ( על זרמי המידע בתוך

המודיעיני, הפיקודי,  :המערכת היריבה, לרבות זרמי המידע באפיקים

מצטבר של רשמי (רשתות חברתיות). האפקט ה-האופרטיבי והלא

עייה של המהלומה על זרמים אלה מכוון לדמורליזציה של הכוחות, הט

ושיבוש של הרעיון המערכתי של היריב  מקבלי ההחלטות המערכתיות

)sryv operativnogo zamysla(48.  

מבוססי רשת  כי במבצעים מודרניים ,ים טועניםשלישית, מומחים רוס

גבולות בין הממד הולכים ומטשטשים ה מנות המערכה בכלל,ובא

הן בתחום ההגנה והן בתחום  ,מד הקיברנטיהרדיואלקטרוני לבין המ

                                                           
47 S.A. Gritsenko, L.B. Rezancev, O.N. Skliarova, I.Iu. Cherednekov, 
(2016), Dezoragnaizacii Upravelniia Nezakonnimi Voennimi 
Formirovaniiami v Khode Kontrterroresticheskoi Operatsii, Voennaia 
Mysl’, No.5, pp. 22-27; S.A. Gritsenko, L.B. Riazantsev, I.Iu. 
Cherednikov (2016), Otsenka effektivnosti spsosobov dezorganizatsii 
upravleniia vooruzhennykh formirovanii, Voennaia Mysl’, No.7, July pp. 
44-47; Also see: V.I. Vladimirovski and V.I.Stuchinskii (2016), 
Obosnovanie primenenija avionosnsikh nositelei sredstv radioleletronnoi 
bor’bi v operativnoi glubine dlia zavoevania informatsionnogo 
prevoshodstva, Voennaia Mysl’, No. 5, pp. 15-21. 

48 A.A. Boiko (2016), O Zaschischennosti Informatsii v Voinskih 
Formirovanii v Sovremennom Vooruzhennom Protivobostve, Voennaia 
Mysl’, No.4. April, pp. 38-51. 
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קיברנטי -מרחב אלקרומגנטיההתקפה. על כן, לטענתם, יש לדבר על 

מגלם אותם בתוכו, ולפתח עבורו ש ,על מרחב המידע או לחלופין אחוד,

 ,  מומחיםכלל בדרך תם, מציינים,תפיסת הפעלה ייחודית. לחיזוק טענ

 .49בתחום זה והתפיסתי של סיןצעי ם את הניסיון המברוסי

 זבאללהיחעל השלכות 

"א על מרהכיצד יכולה להשפיע, אם בכלל, הגישה הרוסית בתחום 

זבאללה? ניתן יאוריית הניצחון של חההתנהגות האופרטיבית ועל ת

להציע מספר תובנות והשערות, שאישושן או הפרכתן במחקרי המשך, 

 זבאללה.יידע מערכתי חדש אודות חיאפשרו פיתוח 

כשיר המערכתית,  תודעתוכי מבחינת בשלות  ראשית, ניתן לטעון

מר"א הת והתפיסות של וזבאללה ללמוד ולבחון ביקורתית את היכוליח

). תהיה אשר אליהן נחשף בסוריה (תהיה רמת החשיפהשהרוסי, 

ך לאחר שכבר בנה לאור ,ה מערכתית עם הרוסיםייחוועבר הארגון 

שנים יכולות מתקדמות בתחום האש (טק"ק, טק"א, וטק"י), המודיעין 

(לרבות כטב"מים לטווחים ארוכים ויכולות סיגינט), השו"ב והקשר 

כך שלמעשה, בבעלותו כל המרכיבים  כות פו"ש ממוכנות).(לרבות מער

תחכום של מכלול המורכבות וה. רמת 'מהלומה-מודיעין'תשלובת השל 

 המאפשרת ללמוד  ,חה מודעות מקצועיתיל מבטיהמערכות שהוא מפע

. גם אם התפיסותאת , ובעיקר הרוסיות ץ חלק מהיכולותלאמ שאוףול

מצטייד במערכות רוסיות מתקדמות שהוא נחשף  אינוזבאללה יח

אם הוא עושה זאת באופן חלקי, ניתן להניח כי עדיין,  אףאליהן, ו

ית. זאת, במונחים מבחינתו, מדובר בקפיצת מדרגה תפיסתית משמעות

משלבים באופן ה ,מערכתיהעיצוב ההפעלה והשל היכרות עם תפיסת 

                                                           
49 N.A. Kolesova and I.G. Nasenkova (2015) Radioelektronnaia Bor’ba: 
Ot Eksperementov Proshlogo do Reshaiushego Fronta Buduschego 
(Moscow: Tsentr Analiza Strategii I Tehnologii,), pp.232-233. Also see: 
Lastochkin (2015). 
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 'דיכוי', 'הגנהלצורכי 'זרועי, יכולות מר"א -אינטגרלי, במסגרת קרב רב

אשר  ,אופרטיבית. מדובר בשחקן היברידי-טקטיתה, ברמה 'מודיעין'ו

ימים בעולם הסייבר השקיע בעשור האחרון מאמצים מסו

טרוניקה, וסביר כי במהלך האפיזודה הנוכחית עקב מקרוב רדיואלקהו

מבצעי. התעניינות הניהוג באחר שחקן שמשלב יכולות מר"א בתכנון ו

שהשתכלל גם בתחום תכנון וניהול לחימה  ,כזו תהיה טבעית לארגון

השתנות תהליכי הגדולות, בעקבות  תצורותזרועית ב-יבשתית רב

 הלך מלחמת האזרחים בסוריה.זבאללה במיח ים עלחדשנות שעוברהו

מר"א קהילה לומדת של השנית, ניתן להניח כי תיווצר סביב סוגיית 

תחום זה מתכתב גם עם תחומי העניין של סוריה ושל שכן הציר, 

איראן. שני השחקנים עוברים בשנים האחרונות, בעוצמות ובדרגות 

 מד הקיברנטי והאלקטרומגנטי, באופןבות שונות, מסע אל הממורכ

זבאללה לפתח ידע באמצעות בעלי בריתו. יודגש, ישיש בו כדי לסייע לח

ל"א הבתחום  וממוסדכי איראן וסוריה, בעיקר בשל עיסוק מתמשך 

סייבר, הן שחקניות עם הסתכלות מערכתית ורחבה יותר בתחום, הו

בצבא סוריה פועל מזה עשורים מערך מאחר שזבאללה. ייחסית לח

מנחיל ובכל הזרועות,  ,רמות האופרטיביותמרמת המטכ"ל עד ה ,ייעוץ

כי החניכה הדוקטרינרית  ,עקרונות התו"ל הרוסי, סביר להניחאת 

מר"א. יוזכר, כי הקצונה הבינונית והבכירה המשתרעת גם לתחום 

בהן , שרוסיותהסובייטיות והצבאיות הבסוריה חונכה באקדמיות 

ות מנא לעומק, כחלק מההכשרה הכללית באמר"הנלמד נושא 

תכנון מבצעי. ייתכן, כי החלק של מערך הייעוץ האחראי במערכתית ו

, על רקע קפיצת המדרגה הדרמטית אף הואמר"א תוגבר העל נושאי 

מאז תחילת המבצע. כמו כן, ניתן  ,בהיקף ובגיוון של מערך זה בסוריה

מהווה פלטפורמה נוחה למומחים כי מסגרת ארגונית כזו  ,להניח

אשר מיסדה את  -יראן כי א ,צועי חדש. סבירים לפתח ידע מקרוס

על ו ן של יכולות ותפיסותושוקדת מזה זמן על גיבוש תחום הסייבר

הגישה הרוסית למר"א. היא כשירה ומעוניינת לחקור את  אף - ןהפעלת

בחלק ממאמצי המר"א  ,ואולי אף שולבו ,כי שתיהן נחשפו על כן, סביר
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של לחימת הקואליציה של אסד, ניהוג התכנון וההרוסיים, הן במסגרת 

קשורים ישירות  אינםוהן במסגרת מאמצי הלמידה הרוסיים, אשר 

מעניינים את הסורים ואת האיראנים. מאחר  אךלניהול המערכה, 

מדובר בלמידה משותפת של הציר, תובנות שנוצרות בקרב המומחים ש

זבאללה. אם מומחי יהאיראנים והסורים יכולות לזלוג למומחי ח

ים אכן מנצלים את סוריה לפיתוח ידע מערכתי בתחומי א רוסמר"

 עמםהעניין העיקריים שפורטו לעיל, מומחי הציר אשר נמצאים 

הדברים מקרוב, חרף  קואליציוני, מסוגלים לעקוב אחריתוף פעולה בש

 . אפשרימידור 

תובנות שנוצרות, הן באופן עצמאי והן  ,זבאללהישלישית, מבחינת ח

נופלות על  אאל ,ריקהלומדת, אינן מתהוות בחלל  באמצעות קהילה

אוריית הניצחון שלה. בשנים ם תע ותמתכתבו היקרקע רעיונית פורי

זבאללה לקזז, בדרך כלל באופן יח ו שלהאחרונות ניכרת שאיפת

צה"ל במספר תחומים מערכתיים ולחולל  ו שלאסימטרי, את עליונות

זבאללה שוקד כבר יכי ח ,ידועשמאזני הרתעה במישורים שונים. מאחר 

 ,צה"ל באוויר ובים ו שלתקופה ארוכה על מאמץ לקזז את עליונות

באמצעות יכולות ותפיסות אסימטריות, ניתן להניח כי הוא יכול לאמץ 

גישה דומה להתמודדות עם עליונות צה"ל בתחום המידע, ומכאן 

בתחום היבשתי. מאמץ לקזז את יכולות צה"ל בתווך האלקטרומגנטי, 

ות מבית מדרשם של מומחי מר"א מבצעי-באמצעות פרקטיקות טכנו

ים, עלול לשבש את יכולתו של צה"ל לסגור מעגלי תקיפה, כפי רוס

שהם מתנהלים כיום. מאמצי קיזוז אלה יכולים להיות מכוונים לכל 

על הקשרים ו צה"לשל מהלומה -אחד מהחלקים של תשלובת מודיעין

קטן, מהיכולות של צבא  ף אםק, אהשונים ביניהם. במציאות בה חל

עלול אופרטיבית, -נתונות לתקיפה ברמה הטקטית ,היבשה הדיגיטלי

התמרון היבשתי של צה"ל בלבנון להשתבש ובעקבותיו גם הרעיון 

את  ל. התפתחותה של מציאות חדשה כזו תחייב"צהשל המערכתי 

 השתנות. ללימוד ולבירור, ל צה"ל
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נמצאים  ,מעשור למעלהשר זה, כי מזה יש לזכור בהק , ורביעית,מכאן

זבאללה בתחרות למידה אודות שדה הקרב הריק (שק"ר). יצה"ל וח

יכולות מר"א בסיסיות מופעלות באופן מתוחכם, משולבות בתוך 

ועלולות לאתגר את היכולות שצה"ל  זבאללהיהרעיון המערכתי של ח

די עם תופעת ההיעלמות, עד כ ותפיתח בשנים האחרונות להתמודד

שמתכתב באופן  ,של שק"ר חדש. המדובר בכלי מערכתי והיווצרות

בעשורים שפיתח הצד השני  ,טבעי עם מגמות ספיגה, הסתרה והרתעה

א, משולב עם יכולות ל" .50מסגרת החדשנות הצבאית שלוב ,האחרונים

מיומנויות בתחום ההיעלמות, יכוון סייבר, יכולות קינטיות ו

 ,מיםמערכתיים מסוי 'חירשות'ו 'יוורוןע' בצה"ל לייצר פוטנציאלית

טקטיות  'בועות'לרבות ניסיון לגרום לצה"ל לתמרן ולפעול בתוך 

 . 'ריקות'

העתקה ביקורתית ומתוחכמת של פרקטיקות רוסיות בתחום  ,לבסוף

להעצים את  אףמר"א, במיוחד בהיבטי הדיכוי והמודיעין, עלולה ה

י בעשור האחרון, עבר זבאללה. יודגש, כיהיכולות ההתקפיות של ח

מדפוס התנהלות של  , מבחינת יכולותיו ותפיסותיו,זבאללהיח בהדרגה

תפיסת ההפעלה של  היגיון של ישות היברידית.לארגון טרור 

זבאללה, במיוחד על רקע יכולות האש, השו"ב והמודיעין שהוא צבר, יח

מהלומה -מתאר של תשלובת מודיעיןהמתחילה להידמות לקווי 

דירים, לרבות בצה"ל. אימוץ של חלק מהתפיסות והיכולות צבאות סב

לשפר  פרימיטיביים ביותר, עלול אף אםמר"א, השל הרוסים בתחום 

את יכולות התקשו"ב, איסוף המודיעין ורכישת המטרות, וכתוצאה 

תוקף של הארגון. חשיפה -מכך להיתרגם לשיפור בסגירת מעגלי אוסף

ם גנה, בתחום הדיכוי ובתחורוסיות, בתחום הההמר"א הליכולות 

, לראשונה מקרוב ופגשאוריה בת שהארגון הכיר יכולות -המודיעין 

                                                           
50 Itai Brun, Carmit Valensi, The Other RMA, in: Dima Adamsky, Kjel 
Inge Bjerga (2012), Contemporary Military Innovation (London: 
Routledge). 
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להשתפר בתחום הדיוק,  ועשויים לאפשר ל -מבצעית הכנית כחלק מהת

זאת, תוך הבטחת רמת  ספקים והמהירות של סגירת המעגלים.הה

 וןרין על הרעיון המערכתי של הארגלהקבכוחה של יכולת זו השרידות. 

(מטרות צבאיות  'נגד כוח'ולאפשר לו להרחיב את בנק היעדים למטרות 

ותשתית אסטרטגית תומכת במאמץ המלחמתי), מבלי לוותר על היגיון 

בדרך כלל ש ,(תשתית אזרחית וריכוזי אוכלוסייה) 'נגד ערך'המהלומות 

ה לעתיד, יזבאללה. על כן, בראיישל חיסודי כרעיון מערכתי  ותנתפס

מר"א הזבאללה בתחום ישנות צבאית פוטנציאלית של חעלולה חד

להסתמן כאחד האלמנטים המרכזיים בתחרות הלמידה וההשתנות של 

 הארגון מול צה"ל. 
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השלכות המבצעי כוחות מיוחדים: מהות הגישה הרוסית ו
 זבאללהיפוטנציאליות על חה

 51מהות הגישה הרוסית

והמודיעינית  מנות המערכתיתמבצעים מיוחדים הם תחום נפרד בא

עובר בשנים האחרונות, בין השאר באמצעות המבצע ההרוסית, 

בסוריה, חדשנות דרמטית. כוחות מיוחדים (להלן: כ"מ) התמסדו 

יה, במהלכה יכמסגרת ארגונית נפרדת לקראת מלחמת העולם השנ

ובמיוחד לאחריה, בתוך קהילת המודיעין, ולבסוף בתוך המודיעין 

). במהלך 'ייעוד מיוחד'(קיצור של  'פצנזס'תחת השם  )GRU(הצבאי 

ספצנז, שמנו ההאסטרטגי של חטיבות  ןייעודהיה המלחמה הקרה 

 יים באירופהאהכוחות הגרעיניים האמריק את לנטרלאלפי לוחמים, 

. לצבא הסובייטי לברית המועצותנאט"ו פלישת  את תמערכתילשבש ו

חדים של כוחות מיו רחבת היקףלהקים מסגרת יחסית  קל היה

זו נבנתה ש משום ,המיועדים למ"מ בהיקפים אסטרטגיים, בין השאר

על בסיס השלד הארגוני והניסיון המבצעי של מפקדת תנועת 

. מפקדה זו הייתה כפופה לך מלחמת העולם השנייההפרטיזנים במה

בנוסף  .52והופעלה באמצעות שירותי המודיעין הסובייטייםלמטכ"ל 

                                                           
51 See: Yaacov Falkov (forthcoming); Kvachkov (2004); Christopher 
Andrew, Oleg Gordievsky (1999), The Inside Story of Special 
Operations From Lenin to Gorbachev (New York: Harper Collins); 
Pavel Sudoplatov (2002), Spetsoperatsii (Moscow: Olma Press); Sergei 
Kozlov (2009), Spetsnaz GRU - Otcherki Istorii (Moscow: Russkaia 
Panorama); Viktor Suvorov (2000), Akvarium (Moscow: Olma Press); 
Colby Howard, Vitalii Pukhov (2015), Brothers Armed: Military 
Aspects of Operation in Ukraine (New York: East View Press); Tor 
Bukkvoll (2015), Military Innovation Under Authoritarian Rule, Journal 
of Strategic Studies, Vol. 38, No. 5, pp. 602-625,; Mark Galeotti (2015), 
Spetsnaz: Russia’s Special Forces (New York: Osprey); Sergei 
Kanchiukov (2012), KSO Rossii: - Kontseptsia Sozdaniia, IAREX,  11 
December. 

52 N.I. Vorob’ev, V.A. Kiselev (2013), Spetsial’naia Operatsiia v Novom 
Oblike, Voennaia Mysl', No.3. March, pp. 3-13. 
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פלישה), ההגרעיני ושיבוש  אגר הנשקמת אסטרטגיות (נטרול ולמשימ

הספצנז באחריות על משימות מסורתיות יותר, כגון איסוף נשא 

מודיעין אסטרטגי, מערכתי וטקטי, לטובת הצבא ולטובת הדרג 

מבצעים מיוחדים נקודתיים. בדומה לגישה המערבית על המדיני, ו

ין לכ"מ, שלושת התפקידים הבסיסיים של הספצנז כללו: איסוף מודיע

אינם בעל ערך אסטרטגי, שאמצעי איסוף מן השורה  בדרך כללמיוחד, 

מודיעינית ומבצעית,  ית מיוחדת ותמיכהיכולים לייצר; פעילות מבצע

במאמץ מערכתי בזירת המלחמה; ולבסוף, ייעוץ והכוונה מבצעית של 

השתנה כוחות זרים. בתקופות היסטוריות שונות, בהתאם לנסיבות, 

על דגש משמעותי  הושםת התפקידים. לאחרונה, המינון בין שלוש

י האיסוף פעילות מבצעית ישירה, אם כי לא על חשבון מאמצ

 אלא בנוסף להם. ,האסטרטגי

, שני תהליכים מהותיים עברו על ברית המועצותלאחר התפרקות 

כוחות הספצנז. ראשית, בשונה מהעבר, ובעיקר כתוצאה מתחרות 

 'ספצנז'משמעות המושג התרחבה  ארגונית ופוליטיקה בירוקרטית,

. בשני GRU-הלכ"מ של בהקשר רק לא בשיח המקצועי הצבאי הרוסי, 

יחידות שונות, גם מחוץ לצבא, את אימצו העשורים האחרונים, 

בניסיון לנכס לעצמם תהילה וכבוד ארגוניים. לעתים,  ,'ספצנז'התוספת 

המשימה של  הלמומחיות צרה של הכוח, או לחשיבותהמושג מתייחס 

למכלול הכוחות המיוחדים המושג המופקדת בידיו. כיום, מתייחס 

בצבא (כ"מ של מודיעין צבאי, של הנחתים, של הצנחנים, של הצי, של 

המנהל הגרעיני במשרד ההגנה, של זרוע הטילים האסטרטגיים) 

ובארגוני הממסד הביטחוני (כ"מ של כוחות משרד הפנים, משרד 

הביטחון הפדרלי, שירות אבטחת  המשפטים, המשטרה, שירות

ושירות  GRU-ה ,האישים הפדרלי ושירות המודיעין החיצוני). לרוב

המודיעין החיצוני נושאים באחריות להפעלת הכ"מ מחוץ לגבולות 

מים גם עימותים צבאיים, אבל במקרים מסוירוסיה, במיוחד במסגרת 

העניין. כ"מ של הצבא ושל שירותים אחרים מופעלים נקודתית לטובת 

של הספצנז עברה שינוי דה פקטו. על רקע  יושנית, גם מהות משימות



 13במה למחשבות ורעיונות, גיליון מס'  -עשתונות 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

77 
 

איכות הצבא הקונבנציונלי, ומתוך צרכים מבצעיים בדרדרות כללית יה

 ,של הצנחנים ושל הנחתים ,GRU-היחידות הספצנז של נתפסו דחופים, 

 בקווקז ,האחרונים העשורים של בעימותיםככוחות עילית, והופעלו 

במסגרת קווי המתאר של צבא  ,לעתים קרובות, אסיה ובמרכז

הם הפכו לכלי המערכתי האפקטיבי היחיד של  ,קונבנציונאלי. דה פקטו

רק כיום, במסגרת ייעודם המקורי.  זה הצבא הרוסי, למרות שלא היה

  חלק מהפרקטיקות כאחריותם הרשמית.החלו להתמסד הרפורמה, 

הרוסי רפורמה כוללת,  מנוהלת בכל זרועות הצבא 2008מאז שנת 

במסגרתה נרשמו גם שינויים מבניים ותפיסתיים בכ"מ. מספר גורמים 

התניעו את הרפורמה: תפקוד מאכזב של הצבא הקונבנציונלי בגרוזיה; 

שהושם לימוד מעמיק של ניסיונם של כוחות זרים בתחום המ"מ; דגש 

 הרפורמה הכללית על העצמת הדרג החטיבתי והגדודי, עדבעקבות 

להפיכתם לעוצבות יסוד; וכמובן אקלים רעיוני אודות האופי המשתנה 

מקנה לכ"מ ולמ"מ ה ',מלחמות הדור החדש'של המלחמה (תפיסת 

מה בספצנז זכתה לביקורת ורתפקיד מרכזי בעימותים מודרניים). הרפ

משום שהתנהלה באופן כאוטי, בין השאר בשל  ,רבה בחוגי הצבא

ע חילופי גברי (הרמטכ"ל ושר ההגנה). תפניות חדות וסותרות על רק

בפיקודים כ"מ האחת המטרות של הרפורמה הייתה להפוך את 

לכוחות הקונבנציונליים. תחילה, תחת  ערכתיכוח מ מכפילל המרחביים

, ועברו GRU-ה ו שלהספצנז מאחריות חטיבות הוצאוגיון זה, יה

יים, ישירה של הפיקודים המרחביים. אולם, כעבור שנתה םלאחריות

, תחת הנהגת מערכת הביטחון החדשה, הוחזרו חטיבות 2013שנת ב

השר והרמטכ"ל מאחר שעם זאת,  .GRU53-המקורי ב ןהספצנז למקומ

כ"מ, ההחדשים דבקו במתן דגש יתר על המשימות המבצעיות של 

ים ימבצעהכוחות המפקדת  -ואף הוקם גוף חדש הרפורמה המשיכה 

 Komandovanie Sil Spetsial'nykh(כמ"מ) המיוחדים (מפקדת ה

                                                           
53 Colby and Pukhov (2016); Aleksei Mikhailov (2015), Komu Streliat’ iz 
Manluhera, VPK, 13 May. 
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Operatsii( אם בכפיפות ישירה לרמטכ"ל,  2013. גוף זה הוקם באביב

שנים קודם לכן (מספר מומחים  עבודת המטה בעניין החלה מספרכי 

-ים מניחים, כי בדומה לכוחות הספצנז, מפקדת כמ"מ הוכפפה ברוס

 .GRU(54-בסופו של דבר לראש ה 2016

שמהות העניין נותרה  חראמלא משנה כהוא זה,  ועדיין, השיוך הארגוני

בעינה. הגוף החדש אמון, בין השאר, על מבצעים בעלי חשיבות 

אסטרטגית ומערכתית. דגש זה על פעילות מבצעית ישירה (מונח 

מערבי) משתקף בהשוואה של מפקדת הכמ"מ עם כוחות הספצנז של 

חטיבות  מסורתית, ולמרות שימוש מאולץ מכורח הנסיבות,. GRU-ה

כנון צעים עצמאיים, אלא חלק מעיצוב, תמבשל הספצנז אינן יחידות 

תו וניהוג מערכתיים מסדר גבוה יותר. מטרתן העיקרית היא הפק

)dobycha( מכפיל כוח, מודיעיני או ו של מודיעין אסטרטגי ומערכתי

מבצעי, לטובת מפקד זירת המערכה או הדרג האסטרטגי. הם גם 

המיועד למשימה אסטרטגית ממוקדת (למשל, חבלה יכולים להיות כוח 

בארסנל הגרעיני של האויב או של מרכזי הפו"ש והשו"ב שלו). לעומת 

כמ"מ מפעילה יחידות עצמאיות מבחינה מבצעית הזאת, מפקדת 

נועדו לבצע משימות קרביות (רחבות יותר ממ"מ שולוגיסטית, 

מיוחד באותם מסורתיים) בעלות חשיבות אסטרטגית לדרג המדיני, ב

מקרים כאשר הוא מעדיף לא להפעיל כוחות צבא בהיקפים גדולים. 

היא כלי בידי מדינאים רוסים להתמודד עם  הכמ"ממפקדת  ,ככזו

 אין אופוליטיים.ביטחוניות במסגרת עימותים ג-ניותסוגיות מדי

 SOCOMמדובר, לטענת מומחים רוסים, בתעתיק של פיקוד ה

לא כפופים שלל  לעת הזו,חדשה, י, משום שלמפקדה האהאמריק

, של GRU-הכ"מ של צבא רוסיה. חטיבות הספצנז של היחידות 

שימרו את פלוגות הסיור האורגניות אף הצנחנים ושל הנחתים, ש

                                                           
54 Aleksei Mikhailov (2016), Upravlenie Glavnogo Udara, VPK, 10 
February. 
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כי הדגש על מבצעים ישירים  אך נראה ,55מתקיימות במקביל, ןשלה

 . אלהמאפיין גם יחידות 

די של יייקרי והמאיום הייחוס העהיה הקמתה,  נראה, כי בעת

המפקדה תרחיש של חוסר יציבות והידרדרות במרכז אסיה, צפון 

הקווקז, אפגניסטן, וכן תרחישים שונים סביב המשחקים האולימפיים 

בעל חשיבות עצומה עבור הנשיא פוטין. מאז שהיה בסוצ'י, אירוע 

הקמתה, ניכרת תחרות אינטנסיבית בין גופים שונים בצבא, בעיקר 

זרועות ואגפי המטכ"ל, על תיחום האחריות. הדיון בדבר פיקודים, 

משוריין של כוח אורגניים מרכיבים הצורך לספק למסגרת החדשה 

תמך על זרועות אחרות, ממחיש את ואווירי (תובלה ותקיפה), או להס

מדובר באירוע בהתהוות, לא ניתן לפסוק שגודל האירוע. מאחר 

בגוף בעל חשיבות עליונה כיום  כי מדובר ,בעניינים רבים, מעבר לטענה

של הדרג המדיני בענייני יחסית ובעתיד. ניכרת גם מעורבות גבוהה 

שמשמש את  ,הגוף החדש, נוכח העובדה כי מדובר בכלי אסטרטגי

פי המחשבה  עכשוויים (אוקראינה וסוריה), ועלההקרמלין בעימותים 

מדי מבצעים מיוחדים בכל ממתרחשים ת, הצבאית הרוסית המודרני

מדים בעלי רגישות הם נועדו למ ,בראש ובראשונה אך, המערכה

 .56פוליטית

כמ"מ בארסנל הכלים הרוסי, המ"מ והבעקבות החשיבות שקיבלו 

למידה מעמיקה  המחייביםמפקדי הצבא מתח ומורכבות,  נוצרו בקרב

את  כווןים שיכול לרעיוני מסוופיתוח ידע חדש. מחד, קיים בסיס 

ופיתוח מסגרת ארגונית חדשה  ה שלת, הקמתהליכי בניין הכוח

תפיסות הפעלה חדשות בעבורה. מפתחי הבסיס הרעיוני לגוף החדש, 

אוריה של העניין מזה זמן מה, תופסים את התאשר שוקדים על 

                                                           
55 Colby and Pukhov (2016); Aleksei Mikhailov (2015), Komu Streliat’ iz 
Manluhera, VPK, 13 May. 

56 Kokoshin et. al. (2015), pp. 121-122. 
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ך כפיתוח המש )teoriia spetsial'nykh operatsii(מיוחדים המבצעים ה

ן המכונן של . הרעיוהעשריםמשנות  אוריית המערכה העמוקהשל ת

וכך  ,'יצירת חזית פעילה בעומק העורפי של האויב' הואאוריה זו ת

נטרל, את היכולות להשפיע מערכתית על כל עומקו כדי להגביל, ואף ל'

. עוצמת המאמץ 'ליות של היריב להמשיך להיאבקהחומריות והמור

ת התפיסה לגבי החזית המערכתי בעומק אמורה לשבש אצל האויב א

מגובשים  ,אורטייםלמרות מספר הגיגים ת ,מנגד .57רכהוהעורף במע

לגבי תפקיד הכמ"מ (שיכולים לשמש משענת רעיונית  ,באופן יחסי

עיקר התו"ל וההכשרה של כוחות הספצנז כוונו  ,מוצקה), מסורתית

להפקת מודיעין ולמבצעים מיוחדים נקודתיים. הם לא הוכשרו באופן 

 בהם מהווהש ,בצעים רחבי היקףפורמלי ואחוד לעצב ולהוציא לפועל מ

אופוליטיות מורכבות (כגון השתלטות כוח הספצנז כלי מרכזי בסוגיות ג

 על חצי האי קרים). 

צהרות מפקדי הצבא והמודיעין הרוסי מודעים לפער בין המשימות המו

כנית ההכשרה והאימונים אשר גובשו של הכוחות המיוחדים לבין ת

, תפיסתית ומעשית, על מנת לגשר בתקופה הקודמת, ופועלים נחרצות

מנות המערכה, עימותים בדומה לתחומים אחרים של א .58עליו

צבא רוסיה, מאפשרים פיתוח ידע מעשי חלק  לוקחבהם שעכשוויים 

בתחומים נדרשים. ידע זה נבחן לאחר מכן בתרגילים, ושוב מיושם 

בעימותים. ההשתלטות על חצי האי קרים היה מבצע ראשון 

, של הצנחנים GRU-מפקדת הכמ"מ, לצד ספצנזים של הבהשתתפות 

 -עוצבו תרגילים זרועיים ובין ,לקחיםהושל הנחתים. על בסיס הפקת 

זרועיים, ובחינת היכולות והתפיסות החדשות המשיכה בשדות הקרב 

עיקרית להמשך ההופכת סוריה למעבדה  ,2015במזרח אוקראינה. מאז 

חימה במזרח אוקראינה הרפורמה. המבצע בחצי האי קרים, הל

                                                           
57 V.V. Kvachkov (2004), Spetsnaz Rossii (Moscow: Voennaia 
Literatura,), Ch. 3 (Obshee polozhenie teorii spetsial’noi operatsii). 

58 Mikhailov (2015). 
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והמבצע בסוריה מאפשרים לפתח ידע חדש, לבחון אותו, להסתגל 

 ולהתחדש בהתאם.

 זבאללהיחעל השלכות 

רוסיים שילבו בפעילותם מעטפת של לוחמים הכ"מ הסביר, כי בסוריה 

מקומיים. צורת פעולה זו הופגנה בגרוזיה, בקרים ובאוקראינה, 

רוסיים להתפצל הכ"מ הל ובמסגרתה נוהגות יחידות קטנות ש

 ,זעירות עוד יותר, לשלב לתוכן לוחמים מובחרים מקומיים למסגרות

לפעול באופן מבוזר אך ומכירים את זירת המבצעים ואת היריב, ה

מתואם. המדובר בדפוס חוזר, כאשר כוחות משימה קטנים שנוצרו אד 

 ,וןלטובת רעיון מערכתי נת לפרקי זמן מוגדרים, יחדיוהוק, פועלים 

משלבים לעתים ת שיטה זו, עד הפעילות הבאה. במסגר ,ואז מתפרקים

שכירי חרב מקצועיים מרוסיה ומצפון הקווקז, וכן את רוסיים הכ"מ ה

עמיתיהם מהכ"מ של צ'צ'ניה (כפי שהתרחש במלחמות בגרוזיה 

יודגש, כי לטענת ראש הרפובליקה הצ'צ'נית, קדירוב,  .59ובאוקראינה)

כ"מ מה צ'צ'ניים םנגד דאע"ש מאות לוחמי וןבמזרח התיכפועלים 

שורות המורדים, הן בסוריה והן אשר חלקם הוחדרו ל, מודיעיןמהו

 ראק, טרם ההתערבות הרוסית.יבע

כי  ,חאם דפוס פעילות מעין זה התממש גם בסוריה, אזי ניתן להני

 ,ים יצרו כוחות משימה אד הוקקבוצות קטנות של לוחמים רוס

זורי פועלים באהת של הציר, במיוחד אלה עיליהמורכבים מלוחמי 

בה של זירת המערכה, וכן משכירי חרב מצויים, שכבר עבדו או הל

עובדים עם מסגרות הספצנז הרוסי ופעלו בסוריה עוד ערב ההתערבות. 

כי  ,פעולה כזה יכולה להתרחש במקביל בזירות שונות. ייתכןאופן 

ים אף להפעיל את רוס כזה של פעילות, ישקלו מפקדיםבנוסף לסוג 

                                                           
59 Ilya Rozhdestvenskii, Anton Baev, Polina Rusiaeva (2016), Prizraki 
Voiny: Kak v Sirii Poyavilas’ Rossiskaia Chastnaia Armiia, RBK, 9 
September. 
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הכ"מ במסגרות אורגניות גדולות יותר (מחלקתיות), במסגרת פיתוח 

ידע מקצועי ולטובת הרעיון המערכתי בסוריה, ובאופן שיתכתב עם 

כזה בכוחות הספצנז. אולם, ברור כי סוג  הרפורמההרעיון המכונן של 

רכתי העיקרון המע מולדית מתח מובנה ישל הפעלה ופיתוח ידע ייצר מי

, שפורט לעיל. על כן, 'המספיקות הסבירה'הרווח בחשיבה הרוסית של 

נראה, כי צבא רוסיה נאלץ לפתח ידע מערכתי בסוריה במגבלות 

 הקיימות.

כי עד כה ביצעו אנשי מפקדת הכמ"מ  ,מקורות רוסיים מדווחים

בסוריה מגוון פעילויות, לרבות: משימות מודיעין אסטרטגי ומודיעין 

לתקיפה של טילי שיוט  ,שת מטרות, ציון מטרות בזמן אמתעומק, רכי

מפלטפורמות ימיות וממפציצים אסטרטגיים רוסיים, חילוץ טייסים 

בפעילויות וקופסאות שחורות של מטוס ומסוקים שהופלו, והשתתפות 

מבצעיות קריטיות בזירות המערכה השונות. אמנם, מרבית העובדות 

נגישים במקורות  אינםיקף עדיין אודות פעולותיהם במבצעים רחבי ה

אך מקורות רוסיים מדווחים על פעילות משותפת של מפקדת  ,60גלויים

וניתן להניח, על בסיס תחומי העניין ודפוסי  ,61הכמ"מ עם כ"מ סוריים

הפעילות של הרוסים, כי מגע מבצעי דומה התרחש גם עם לוחמי 

שלאורך זבאללה. הדבר כנראה נכון, במיוחד על רקע העובדה יח

שונים של ה הרוסיים מעין גשר בין מרכיביהכ"מ שימשו ההמבצע 

 הקואליציה. 

רוסיים יכולה, פוטנציאלית, הכ"מ המערכתית משותפת עם  התנסות

. שלושה מספר תחומים של פיתוח ידע מערכתיבזבאללה יח עללהקרין 

כ"מ של התחומים מזמינים בחינה נפרדת, במיוחד על רקע שיפור של 

חשיפה לגישה הרוסית יכולה לעודד  . ראשית,)כוח רדואן(לה זבאליח

                                                           
60 Aleksei Mikhailov (2016), Boitsy Chetvertogo Izmerenia, VPK, 20 
April. 

61 Aleksei Mikhailov (2015), Za Chernyi Iaschik, VPK, 16 December. 
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 בלתי נפרדכחלק כ"מ השל  םאת הארגון לפתח ידע אודות תפקוד

. ניתן להניח כי כוח רדואן מהלומה של הארגון-בתשלובת מודיעין

רוסיים, למיומנויות תו"ל טקטי, הכ"מ העם  יהםנחשפו, במהלך מגע

מודיעיניות, לנק"ל וציוד מיוחד  לחשאיות, לחדירה עמוקה, להטמנות

בהיעדר  ףרוסיים, אהכ"מ הפרקטיקות של השיטות הפעלתו. אימוץ לו

את הדיוק, את יכולות טכנולוגיות מתקדמות, יכול לשפר את ההספק, 

זבאללה יהאפקטיביות והשרידות של חאת  הגמישות,את המהירות, 

 רגוןהא יצר לעצמו בשנים האחרונות בעת סגירת מעגלי תקיפה.

 ,באמצעות חדשנות והשתנות ,בתחומים אלה לשדרוגפוטנציאל 

. חל שיפור משמעותי ביכולת מלחמת האזרחים בסוריהעקבות ב

אש וקצב השו"ב, דיוק הפו"ש וההאיסוף הקרבי שלו, במיומנויות 

סגירת המעגלים. על רקע זה, העתקת חלק מהתו"ל הרוסי יכולה 

רה שלו לעומק הטקטי לשמש את הארגון לשיפור יכולות החדי

 לגורמי האש ןוהאופרטיבי של ישראל לצורך רכישת מטרות, העברת

 סיוע בסגירת מעגלים באמצעות ציון מטרות בעומק. לשם ואף 

זבאללה. יאוריית הניצחון של חכ"מ על תההשפעת  הואהתחום השני 

שלצד הרעיון המערכתי  ,בשנים האחרונות ניכרים סימנים לכך

לחמת אש ארוכה ומתישה ככל הניתן, ואסטרטגיה המסורתי, קרי מ

בה שלה יגיון הלשה ,הפסד, מתגבשת בארגון פרדיגמה אחרת-של אי

באמצעות ייזום מהלכים יבשתיים,  ,נעוץ בקיצור המערכה, בין היתר

זמן מצומצם לצורך יצירת אפקט פרק כגון כיבוש שטח ואחזקתו ל

סוימות, שתי אסטרטגי תודעתי. יודגש, כי בהינתן התאמות מ

הפרדיגמות אינן מצויות בסתירה ואף יכולות להשלים זו את זו (למשל, 

מהלכים יבשתיים  ת אש המתרחשות במקביל, ואף לטובתמהלומו

מדובר ביכולת קריטית,  .62)הם, שינוצלו כמנגנון סיום המערכמוגבלי

מספק לצה"ל אינו כי הדרג המדיני בישראל, ככלל,  ,לאור העובדה

ה לתנאים נוחים לסיום ירטגית ברורה, פרט לציפיהנחיה אסט

                                                           
 ).2014( סא"ל נ' 62 
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 צחון ולצה"לימאפשרים לצד השני לנכס לעצמו נ אינםש ,המערכה

כ"מ, וכפועל היפור ביכולות ש .63הפסד (במסגרת המערכה על הנרטיב)

צה"ל לספק  תו שלאוריית ניצחון חדשה, יכול לקזז את יכוליוצא ת

רוסיים הכ"מ השירה שאפקט זה לדרג המדיני. מיומנות מבצעית י

אף בחלקם,  יועתקוהרפורמה שלהם, אם  במסגרתמנסים לפתח 

אוריית הניצחון לממש באופן משופר את תזבאללה ייאפשרו לח

רדואן מעין כוח חי"ר מתקדם. בעקבות כוח היה  ,החדשה שלו. עד כה

(פלוגת  הוא עלול להפוך למעין פלס"ר ,המשותפתהמערכתית החוויה 

בעל לא רק כוח מסייע למאמץ הכולל, אלא  ,קומנדו, קריאו כוח  סיור)

קה, כיבוש שטח חדירה עמו :לייצר אפקטים מערכתיים, כגון יכולת

כפלטפורמה  ,לטובת בימוי תמונת ניצחון ,םזמן מסויפרק והחזקתו ל

זבאללה בתחום זה, בעקבות ילמנגנון הסיום. אם הפוטנציאל של ח

 כיצד משליך - אכן השתכלל רוסיים,הכ"מ האופרטיבי עם המגע ה

את מחזק  הדבריצחון של הארגון? האם אוריית הנעל ת הדבר

רדגימה יזבאללה עוד יותר לכוון הפאו מטה את ח ,קיימתהאוריה תה

יחסית או משנית  מאוזנתהייתה  חדשה, שלפני ההתערבות הרוסיתה

תהיות ה? אלה יכולות להיות 'הפסד-אי'מסורתית של הרדיגמה לפ

מודעות שלו בתחום הלאור וכאשר אם  ,זבאללהיות של חמערכתיה

 מתואר לעיל.כקיים קפיצת מדרגה כ"מ, הוא יה

כ"מ הזבאללה עם חדירות עומק של יהתמודדות ח הואהתחום האחרון 

בהתאם לדפוס זה, מפקדים בדרג האופרטיבי הרוסי  . אםשל ישראל

ה זבאללישונות את עמיתיהם מחהמבצעיות האכן שילבו בזירות 

פי  בפעילות מבצעית, סביר כי הכשירו אותם בתרגולת בסיסית, על

לעיל). אם כך, במהלך שנת הלחימה  וסי של הכ"מ (ראהתו"ל הקל

זבאללה נחשפו לשיטות יכוח רדואן של חמהאחרונה, עשרות לוחמים 

 ,הפעולה וליכולות הללו, באופן שהופך אותם למעשה לסוכני ידע

גודל של מאות  בסדר ,אלה בקרב הארגוןמיומנויות  המסוגלים להפיץ

                                                           
 ).2016דקל, אוריון ( 63 
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לוחמים נוספים. במובן מסוים, ולמרות השוני המהותי באוריינטציה 

של השחקנים, תופעה זו מתכתבת עם צורת ההכשרה של הכוחות 

פלוגות 'בעזרת הכשרה בבמקור אשר התגבשו  ,המיוחדים של צה"ל

זו סיבית הארבעים). הכשרה מ(בהובלת וינגייט בשנות  'הלילה

בטכניקות של הספצנז יכולה לשפר באופן משמעותי את רמת הכשירות 

עם חדירה של כוחות מסוגלותו להתמודד את זבאללה ויהכוללת של ח

 לעומק האופרטיבי שלו בזירות שונות. של ישראלמיוחדים 
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 אחרית דבר

למחקר זה, שיועד, בראש ובראשונה, למפקדי צה"ל ולמומחי מערכת 

קים: הפרק הראשון הציע ניתוח מערכתי של הביטחון, שלושה חל

ההתערבות הרוסית בסוריה, לרבות המניעים האסטרטגיים, אופן 

כל זאת,  -מימושם האופרטיבי והערכת ביניים של תוצאות המבצע  

ד, מנקודת מבטה של מוסקבה; הפרק השני תיאר את מושגי היסו

ם את מנות המערכה הרוסית, אשר מעצביבתאוריה ובפרקטיקה של א

התנהלותה של מוסקבה בסוריה, ובכלל, באפיזודות אסטרטגיות 

בזירות אחרות ובזמנים שונים; בפרק השלישי הובא ניתוח של החותם 

הפוטנציאלי, שהחוויה המבצעית המשותפת של חיזבאללה עם צבא 

 רוסיה עתידה להשאיר על הארגון. 

פיינים למחקר היו שלוש מטרות מרכזיות: להכיר לקוראים מספר מא

של התרבות והמנטליות האסטרטגית הרוסית, את יסודות המחשבה 

הצבאית הרוסית ואת הקוד התפקודי של מנהיגי רוסיה, על מנת 

לאפשר חשיבה שיטתית ומעמיקה אודות התנהלותה האסטרטגית 

העכשווית והעתידית של מוסקבה; לספק לפרקטיקנים הישראלים 

בדבר גישתם לעיצובן, תכנונן  מסגרת התייחסות השוואתית וביקורתית

וניהוגן של מערכות מודרניות, על רקע אופיה המשתנה של המלחמה; 

להציע מודל, שבאמצעותו ניתן יהיה לחקור את החדשנות הצבאית 

ואשר  -חיזבאללה, סוריה ואיראן  -המתהווה בקרב שחקני הציר 

 יכולה לצבור תאוצה בעקבות ההתבוננות וההתנסות המערכתיות לצד

 צבא רוסיה. 

המחקר אף בחן את ההשפעה הפוטנציאלית של המבצע הרוסי על 

, אמנות המאבק חיזבאללה, בתחום עיצוב ותכנון המערכה

מנות המערכה של הכוחות המיוחדים. המחקר לא הרדיואלקטרוני וא

הציע גזרות פוסקות, אלא מספר תובנות והשערות, שאישושן או 

תוח ידע מערכתי חדש אודות הפרכתן במחקרי המשך, יאפשרו פי
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חיזבאללה. בנוסף, על בסיס מקרה הבוחן של חיזבאללה, נערך ניסיון 

להתוות גישה מחקרית כללית, שניתן יהיה ליישמה גם על איראן ועל 

מנות המערכתית מנת לאפשר דיון ביקורתי אודות האסוריה, על 

 המתהווה של הציר לקראת סבב הלחימה הבא. 

ופן משמעותי, סביר כי ההתערבות הרוסית בסוריה בעקיפין, אולם בא

תאיץ עוד יותר את תחרות הלמידה בין צה"ל לבין שחקני הציר אודות 

קווי המתאר של שדה הקרב העתידי. תחרות למידה זו עתידה להתניע 

דינמיקה של חדשנות צבאית בקרב כל השחקנים המעורבים, לרבות 

ישראלים כלי חשיבה צה"ל. מחקר זה ביקש לספק לפרקטיקנים ה

שיטתיים, ביקורתיים ומערכתיים על דינמיקה חשובה זו, ולהתנהל 

מולה מתוך יוזמה מעשית ויצירתיות רעיונית בתחום בניין הכוח, 

 ארגונו ותפיסת ההפעלה שלו.
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'גמישות הרואית' בחשיבה  -מי ישתה את 'כוס התרעלה'? ), 2014שלום דרור (

 ) (מסווג, פנימי, לא להפצה)9(גיליון  על המענה לאתגר האיראני

 

דיון  -התפתחות הגישה הישראלית להרתעה ), 2014בידץ יוסי, דימה אדמסקי (

 )8ליון (גי ביקורתי בהיבטיה התאורטיים והפרקטיים
 

  מאפיינים, סיבות ומגמות -המחאה בקרב ערביי ישראל ), 2014ר"ז (

 )7(גיליון  

 

 מרכיבי חוסן ארגוני כמפתח לרציפות תפקודית בצה"ל), 2014אל"ם ש' (

 )6(גיליון  

 

קווים משפטיים לדמותה, יישום  -ההתקפה הקיברנטית ), 2013אפק שרון (

 )5(גיליון  חב הקיברנטיכללי המשפט הבינלאומי על לוחמה במר

 

השלכות התגרענותה של איראן על 'הסדר הגרעיני ), 2013( אודיז מירב-צפרי

 )4(גיליון  'העולמי

 

על העברת מלחמות האש לשטח האויב ועל הכרעה ), 2013אורטל ערן (

 ) (מסווג, פנימי, לא להפצה)3(גיליון  פרדיגמטית



 
 

 

 

"ל? על למידה בהקשרי בניין חדשנות פרדיגמטית בצה), 2013אורטל ערן (

 )2(גיליון  הכוח, הפעלתו ומה שביניהם

 

דפוס אסטרטגי  -'פרדיגמת סבבי ההרתעה' ), 2013אורטל ערן, תמיר ידעי (

  )1(גיליון  ודוקטרינה במבוי סתום
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