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 פתח דבר

רחים בסוריה. מחאות החקלאים מלאו עשר שנים למלחמת האז2021 בחודש מרס 

בעלת  -שהחלו בדרום המדינה הפכו להתקוממות עממית ולאחריה למלחמה של ממש 

בה נטלו חלק כוחות מקומיים, מיליציות אזוריות וצבאות  -גוון פוליטי, אתני ודתי 

לשלוח כוח צבאי שיסייע לבן בריתה,  2015סדירים. החלטתה של רוסיה בספטמבר 

אסד, הפתיעה את העולם, ותוך זמן קצר הטתה את הכף לטובת ־ר אלנשיא סוריה בשא

 השלטון הסורי. 

חזרתו של "הדוב הרוסי" למזרח התיכון ופעולתו בסוריה עומדות במרכזו של 

ספר זה, המאגד את פרי מחקרם של חניכי המכללות הצבאיות שהשתתפו בסמינר 

ללות הצבאיות, למדו לראשונה בתולדות המכ. 2019מחקרי שנערך בנושא במהלך 

יחד, במסגרת אחת, חניכים משלושת קורסי הליבה: המכללה לפיקוד טקטי המכשירה 

מפקדים בדרג המ"פ, קורס פו"ם אלון במכללה לפו"ם המכשיר את דרג מפקדי 

הגדודים והטייסות של צה"ל ומשתתפי המכללה לביטחון לאומי מהדרג הבכיר. 

הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  פרופסור דימה אדמסקי, חבר סגל בבית

במרכז הבינתחומי בהרצליה ועימו מגוון מרצים אורחים, מומחים בתחומם, הוזמנו 

אלוף אמיר ברעם, יחד עם המדריכה  479ידי מפקד המכללות הצבאיות ומפקד גיס ־על

האקדמית של המכללה לביטחון לאומי ד"ר ענת שטרן, לחלוק את ידיעותיהם אודות 

יבטים שונים של הנוכחות הרוסית במזרח התיכון. ביד בוטחת הוביל פרופ' אדמסקי ה

את המשתתפים להתוודע ליסודות ההיסטוריים ולמקורות האינטלקטואליים של 

אמנות האסטרטגיה הצבאית הרוסית, להיחשף להגות צבאית רוסית מודרנית וללמוד 

לאומית ועם גורמים ־על האינטראקציה של מוסקבה עם שחקנים בזירה הבין

 המשפיעים על המדיניות, האסטרטגיה ואמנות המערכה הרוסית במזרח התיכון. 

טקטי, אופרטיבי ואסטרטגי  -השילוב האינטלקטואלי של שלוש רמות הניתוח 

שהתפתחה גם מחוץ לשעות הלמידה הרשמיות של  תרם רבות לחשיבה המשותפת -

מנגנוני עומק "האחרּות" של רוסיה ו הסמינר. המשתתפים הפיקו תובנות על אודות

פי כוחות יציבים ולא יציבים, והתפיסה ־כגון ההיררכיה הרוסית, חלוקת העולם על

בהיבט העצמית כמעצמה המעוניינת לתפוס מחדש את מקומה בעולם רב־קוטבי. 

התרבותי התגלו הכבוד הרב שמעניקים הרוסים להיסטוריה ומורכבותה של רוסיה 

גם", שבו מתחים אינם מיושבים אלא משלימים זה את זה, כמו כעולם של "גם ו

במקרה של אימוץ תפיסת ניצחון המתמקדת בגבורה ולא בשכול חרף אבדות כבדות. 

יחסי ישראל ורוסיה לעומת יחסי הברית המשתתפים על ההבדלים בין כמו כן, עמדו 

יריבה -יתההברית, הבאים לידי ביטוי באפיונה של רוסיה כעמ־של ישראל וארצות
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(Frienemy)  המנהלת קשרים עם כל השחקנים במזרח התיכון, ובהם גם בעלי

 אינטרסים מנוגדים.

ייחודו של ספר זה בהיותו עיון אקדמי של אנשי מעשה המבקשים להפיק 

לקחים וידע מקצועי מתוך התבוננות באירועים היסטוריים המתרחשים לנגד עינינו. 

ין הכלים האנליטיים שמעניקה האקדמיה ובין המחקרים בספר מדגימים היתוך ב

מבטם המנוסה של אנשי המקצוע הצבאי. המחקרים בקובץ בוצעו על בסיס חומרים 

גלויים ובלתי מסווגים בלבד. מאחר שהלחימה בסוריה עדיין נמשכה והמחקר האקדמי 

הקיים לא נמצא מספק, עשו החוקרים לעיתים קרובות שימוש במקורות בלתי 

ליים. כך, לצד הספרות האקדמית עיינו החניכים בדיווחי עיתונות קונבנציונ

מנת לנתח ־ובסרטונים שפורסמו ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, טלגרם ויוטיוב על

כתבות טלוויזיה שתיעדו את  ניתחואת שיטות הפעולה של המורדים והצבא הסורי, ו

מן החניכים בהיכרותם  שיתוף הפעולה בין הרוסים לסורים. יתרון נוסף העמידו חלק

באופן אישי את התרבות הרוסית. כך יכלו לנתח לעומק את היבט התודעה המשמש 

 חלק חשוב במאמץ הלחימה, ולהגיע למקורות מידע שאינם זמינים לקורא הישראלי.  

מעורבות המעצמה מן המזרח שינתה את היקף הלחימה בסוריה ואת אופייה. 

ם טקטיים ומערכתיים ומתמקדים בממשק שנוצר המאמרים בספר זה עוסקים בהיבטי

בין מעצמה גלובלית ובין צבא סדיר, הנלחם במורדים הנוקטים לחימת ג'יהאד 

מודרנית. מן המחקרים עולות תובנות והתייחסויות רחבות יותר למעשה המלחמה 

 היבטי תודעה ורכיבים אזרחיים.  בצירוף משולב קרב המודרני, המפעיל יכולות

 

 עיקריים העולים מן המאמריםהלקחים ה

בשל מוראות המלחמה איבד הצבא הסורי  -איבוד ידע מקצועי ורכישתו מחדש  .1

את יכולותיו כצבא סדיר. ידע מקצועי נשכח ושיטות פיקוד נמחקו. הצבא הסורי 

נבנה מחדש בחניכה רוסית צמודה של תו"ל ואמל"ח, והוא שונה בתכלית מן 

 . 2011־רוץ המלחמה בהצבא הסורי ששכן לגבולנו עד פ

הלחימה במלחמת האזרחים הסורית  - ניוד שיטות לחימה בין הגזרות באזורנו .2

לבשה את צורתה של לחימת ג'יהאד מודרנית, שיובאה לסוריה באמצעות 

הארגונים האסלאמיים הקיצוניים. בשל תחרות הלמידה המתרחשת תמיד בין 

ימה הג'יהאדיות, ומה הכוחות הנלחמים זה בזה למד האזור את שיטות הלח

חזבאללה כבר נייד אותו  -שבוצע בגזרת סוריה עבר הלאה, לגזרות נוספות 

 לחזית הלבנונית, וחמאס מפיקה ממנו לקחים עבור הלחימה בעזה.
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במלחמת האזרחים  - עדכון התפיסה והתו"ל בהתאם להשתנות המלחמה .3

טי בסוריה השתנתה שיטת הלחימה. יש להבין את השתנות העולם הטק

במלחמות העידן החדש המתרחשת לנגד עינינו, ולערוך התאמות למציאות 

 החדשה.  

רוסיה משמרת את  - שימור אינטרסים באמצעות רכיבים לא צבאיים .4

האינטרסים הגאואסטרטגיים שלה באמצעות שילוב רכיבים שאינם צבאיים 

תם של בחזית הסורית, דוגמת מנגנוני פיוס והשקעות כלכליות. יש לבחון השפע

 ממדים נוספים לצד הממד הצבאי בשימור אינטרסים.

מאמר המבוא סוקר את הרקע ההיסטורי ואת היעדים  -ספר עשרה מאמרים ב

האסטרטגיים של רוסיה במעורבות הרוסית במזרח התיכון לאורך השנים מאת עורכת 

הספר; לאחריו, חמישה מאמרים שמציגים לקחים אופרטיביים וטקטיים העולים 

את מעורבותו של חזבאללה בלחימה בסוריה, ימה: סא"ל ארז שבתאי ניתח מהלח

ובחן את השינויים האופרטיביים והטקטיים של הארגון לנוכח ההשפעה הרוסית עליו; 

קרקעי במלחמת ־בחן לעומק את השתנות השימוש בתווך התתסרן יאיר אלשייך 

ובאמל"ח מול איום  האזרחים והסיק מכך על הצורך של צה"ל לערוך התאמות בתו"ל

; סא"ל גרישה רויזין בחן את פעולתו של חיל האוויר הרוסי בסוריה ועמד על רכיבי זה

ניתח את סדרת הקרבות של סרן מאור משה תרבות ותודעה שהנחו את פעולתו; 

הצבא הסורי על בסיס המכללות בעיר ַחַלּב, שמהם ניתן ללמוד רבות על אובדן 

ת של צבא סוריה ואת ההשפעה הרוסית עליו; סרן אורי הכשירויות והיכולות הטקטיו

חזוט ניתח את תהליך ההשתנות של הצבא הסורי ואת אופן לחימתו באמצעות עיון 

חטיבה סדירה בצבא הסורי שהפכה תוך כדי המלחמה לכוח  -בפעולתו של כוח הנמר 

 למחצה, שאותו אימצו הרוסים לשמש כחוד החנית של הצבא הסורי. -מיליציוני

שלושה מן המאמרים הפנו מבט לאחור, אל ההיסטוריה הרוסית, ובחנו מה 

ניתן ללמוד ממנה עבור צה"ל. תא"ל גלעד בירן ביקש ללמוד מניסיונם של הסובייטים 

על־מנת ליישם  ,בנייתו והפעלתו של מערך אסטרטגי להגנה נגד טיליםעל אודות 

סרן חיים  .תמ"ס על ישראל מערך ההגנה האקטיבית נגד איומיבלקחים רלוונטיים 

ובמלחמות הצ'צ'ניות  ןאבאפגניסטהרוסים הצנחנים  פרייזלר בחן את הפעלת

בהתמודדות עם מתאר בנוי, סבוך והררי, הדומה לאלה שעימם מתמודד צה"ל. סרן 

על  2008דניאל לוגינוב ניתח את האופן שבו השפיעה רפורמת 'המראה החדש' של 

חיל הצנחנים בעימות מוגבל. המאמר הסוגר את הפעלת אש במסגרת צק"גים של 

עיין באופן שבו רס"ן אלכסיי ינקובסקי הספר בוחן רכיב לא צבאי שהפעילה רוסיה. 

מיישמת רוסיה את תפיסת הלחימה ההיברידית במסגרת מרכזי הפיוס שהקימה 
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מחקר נוסף שבוצע במסגרת הסמינר ושכותרתו "מרכיב ההשפעה בלחימה  בסוריה. 

עיונים בביטחון עוצמה חדה ככלי גאואסטרטגי", פורסם בנפרד בכתב העת  -הרוסית 

 .2020בנובמבר  לאומי

בסיום הדברים אנו מבקשים להודות לפרופ' דימה אדמסקי שפתח לנו צוהר 

ללמידה משמעותית ולמרצים האורחים בסמינר: סא"ל )מיל'( דניאל ראקוב, רס"ן 

אלישע סטואין ומר שלמה קאשי שהציגו זוויות  אלרון, רס"ן )מיל'(־)מיל'( אנה פמפלוב

מגוונות ועיונים מרתקים, פרי מחקריהם וניסיונם המקצועי. תודה למפקדי הקורסים 

במכללות, שנתנו את ברכתם לעריכת הסמינר ועודדו את משתתפיו להעמיק בלמידה. 

גם תודה למפקד פו"ם אלון תא"ל אוהד נג'מה, ולמפקד המלט"ק אל"ם פיני יוסף, ש

תודה נטל חלק בסמינר ופיקד על המשלחת שיצאה לסיור למידה ברוסיה בסיומו. 

מערכות על ליווי כתב היד והסיוע בהוצאתו כתב העת מיוחדת למר עדי לרנר עורך 

שיצאו עמנו למסע העמקה לימודי בעקבות  –יותר מכול, אנו מודים לחניכים לאור. 

רתות אותם בתפקידיהם ומועילות הדוב וחזרו ממנו עם תובנות מקצועיות, המש

  לצה"ל כולו.  

   

 בברכת קריאה פורייה ומלמדת,     

 

 

 אלוף אמיר ברעם       ד"ר ענת שטרן,   

 מפקד פיקוד הצפון               ראשת קבוצת המחקר ועורכת הספר                     

 


