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מעמודהמשך

המשפיעיםהאנשיםאחד

הט־מגישהנשיא,עלביותר
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)ומ־פציפיסטייםכמעטנאומים

שכנעים

$TS1$ומשכנעים($TS1$

$DN2$ומשכנעים($DN2$)המלחמה.בגנותלמדי

אפשריותרהנציבמחנה

מחודשת,התעוררותלזהות
עגומהתקופהלרביםשמזכירה

ממשלשלהנלהבתהיציאה

קלושים,בתירוציםהשני,בוש
ב-3002,בעיראקלמלחמה
למתקפתמאוחרתכתגובה
מכיווןבספטמבר.11שלהטרור

המארחיםמהאנשיםשחלק

שלבנואתבהתלהבותכעת

בוושינגטוןהאיראניהשאה

שנה,16לפניגםבסביבההיו

בבעתההנזכריםשישפלאאין

נשיאשליריבוצ׳לאבי,באחמד

צ׳לאביחוסיין.סדאםאז,עיראק

מהאופוזיציהשרלטןאותוהוא

אתלדחוףשסייעהעיראקית

בגדאד,שללבוץהאמריקאים

מופרזמודיעיןהפצתבאמצעות

סיועעלשקרי(רבות)ופעמים

ועללאל־קאעדהסדאםשל
שהוחזקהמוניתלהשמדהנשק

בעיראק.
ממשברגםחוששיםהבדלנים

ארצותעלשיתרגשחדשכלכלי

מלחמה.תפרוץאםהברית,

אםתשובה:לכאורהישלנצים

מאליו,יקרוםהאיראניהשלטון
המופעלהכלכליהלחץתחת
אלאמלחמה,אינהזועליו,

בעלותמוצלחאסטרטגימהלך
לשלוחצורףיהיהלאנמוכה.

אמרי־חייליםאלפימאות

קאים

$TS1$אמריקאים$TS1$

$DN2$אמריקאים$DN2$לאמהםואלפיםלמפרץ

בשקיותכגופותהביתהישובו

במלחמהשקרהכפישחורות,

בעיראק.הארוכה
אתבמפורשביטאטראמפ

בייחודממלחמה,הסתייגויותיו

להימנעהחלטתואתכשנימק
איראןשלעונשיןמתקיפת
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הגרעיןלהסכםהתנגדותהביע

עלהכבדהלחץבחידושותמיכה
הבחירותבמערכתכבראיראן

הכריזהאחרוןבמאילנשיאות.

שנהסנקציות,שלחדשגלעל

לפרושהחלטתואחריבדיוק

מההסכם.

האמריקאי,ההגנהשרתת

בריאיוןהשבועאמררוד,ג׳ון
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המש־להחלפתחותריםבממשל
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נית
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רתי־לצדטראמפ.החלטותעל

עתו

$TS1$רתיעתו$TS1$

$DN2$רתיעתו$DN2$,גדולמאמיןהואממלחמות

ונצואלהועדמסיןכלכלי,בלחץ

לכפותמצליחהאינה)ארה"ב

שמ־אפילושלטון,שינוישם

דובר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$בחצרמרוששתבמדינה

אתשנימצדשלה(.האחורית

בנזיוחדמפזר,שהואההצהרות

עליוהאהובהתקשורתבאמצעי
לפע־קלתמידלאטוויטר,

שנשיאלאחרשלשום,רקנח.

כיהצהיררוחאני,חסןאיראן,

עלההגבלהאתתפראיראן
שנקבעההאורניוםהעשרת
מעברותעשירהגרעין,בהסכם

"היזהריצייץ:הואל-%76.3,

עשוייםהםאיראן.האיונזים,עם

שמעו־כפיאותךולנשוףלחזור

לם
$TS1$שמעולם$TS1$

$DN2$שמעולם$DN2$לך".קרהלא
לפסגההסיכוישעה,לפי

האירא־עםטראמפשלמפויסת

נים,

$TS1$,האיראנים$TS1$

$DN2$,האיראנים$DN2$השבועבתהילתשקרהכפי

קטן.נראהקוריאה,בצפון
להוטהאינהבטהראןההנהגה

שלהאזוריותהשותפותלכך;

ויש־סעודיההברית,ארצות

ראל,
$TS1$,וישראל$TS1$

$DN2$,וישראל$DN2$אםוספקבתוקף;יתנגדו

בהרגותלהסתכןמוכןטראמפ

)בהםשלוהכבדיםהתורמים

היהודי־אמריקאיהמיליארדר

שהואלפנירגעאדלסון(שלדון

חדשה.בחירותלמערכתנכנס

בכאילומו"מ

השבועשערךהרצליהבכנס

התקייםהבינתחומיהמרכז

בפורוםמאלףמלחמהמשחק

שלתרחישהוצגשבוסגור,

משלחותביןישירותשיחות

אחריואיראן,הבריתמארצות

במפרץ.נוספתעתידיתהסלמה

הורכבההאמריקאיתהמשלחת

בהםבכירים,מומחיםמכמה

ואנשיטראמפממשליוצאי

אתבוושינגטון.מחקרמכוני

נציגיםבהיעדרהאיראנים,

אנ־שיחקומטהראן,אותנטיים

שי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$ישראלים,ואקדמיהמודיעין
במוסדלשעברבכיריםבהם

למשחקהתרחישאתובאמ"ן.
יורםבמילואיםתת־אלוףכתבו

במילואיםואלוף־משנהחמו

אבן־טל.אודי
הצ־ביןהראשוןבמפגש

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$היש־הגישות.פערבלט

ראלים־איראנים

$TS1$הישראליםאיראנים$TS1$

$DN2$הישראליםאיראנים$DN2$לשיחותניגשו

סבל־מו"משלגישהמתוף

ני,

$TS1$,סבלני$TS1$

$DN2$,סבלני$DN2$לה־בולהגיעיהיהשאפשר

סכמות

$TS1$להסכמות$TS1$

$DN2$להסכמות$DN2$ארוכההתמקחותאחר

נכנ־האמריקאיםוערמומית.

סו

$TS1$נכנסו$TS1$

$DN2$נכנסו$DN2$קמ"ש,120במהירותלחדר
לקבלהיריבלצדמציעיםכשהם
אוולהיכנעשלהםהתכתיביםאת

נכ־הישראליםולחטוף.להסתכן

נסו

$TS1$נכנסו$TS1$

$DN2$נכנסו$DN2$האירא־לתפקידעמוקכךכל

נים

$TS1$האיראנים$TS1$

$DN2$האיראנים$DN2$באמתשהופתעוהיהשנראה

נעלבו.ואפילו
מילאוהאמריקאיםהנציגים

אבלרב,בכישרוןתפקידםאת

אתאובולטוןאתייצגוהםהאם

שלטראמפאתובעצם,טראמפ?

שלטראמפאתאוהזה,השבוע

לע־התקשוהםגםהבא?השבוע
נות.

$TS1$.לענות$TS1$
$DN2$.לענות$DN2$מס־בלאהסתייםהמשחק

קנה

$TS1$מסקנה$TS1$

$DN2$מסקנה$DN2$,מביניםהכלכיחותכת

שתיביןבסוףייקבעושהדברים

הנשיא.שלאוזניו

לטלפוןלאזה
תיארל"הארץ"ריאיוןבאותו

אתהאמריקאיההגנהתת־שר

כ"תחרותלסיןארצוביןהיחסים

לאיבה".להפוךחייבתשאינה

ישראליתקרבהמפניהאזהרה

המ־הענייןהיתהלסיןמופרזת

רכזי

$TS1$המרכזי$TS1$

$DN2$המרכזי$DN2$בשיחה.לקדםביקששרוד

שהביעוההסתייגותעלכשנשאל

האמ־מהציבדימוסאדמירלים

ריקאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$בה־הסיניתמהמעורבות

רחבת

$TS1$בהרחבת$TS1$

$DN2$בהרחבת$DN2$במהירותעברחיפה,נמל

אתמעסיקשבאמתמהעללדבר

הסי־הניסיוןבלימתהממשל

ני

$TS1$הסיני$TS1$

$DN2$הסיני$DN2$טכנולו־שיווקעללהשתלט

גיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$לרשתות(50חמישידור

חברתבאמצעותבעיקרהסלולה

הזהירשהממשלאמררודוואווי.

אפש־מעורבותמפניישראלאת

רית

$TS1$אפשרית$TS1$

$DN2$אפשרית$DN2$הסיניתהביטחוןמערכתשל

בארץ,טכנולוגייםבפרויקטים
חברותעםלכאורהשייחתמו

אזרחיות.

שהתקייםמבויםבמו"בו
הישראליםהשבוע,

הצליחואיראןבתפקיד
מהאמריקאיםלהיעלב

הממשלשלמבטומנקודת

עםהעיקריהמאבקהאמריקאי,

טכנו־עלבתחרותהואהסינים

לוגיה

$TS1$טכנולוגיה$TS1$

$DN2$טכנולוגיה$DN2$.אתשיפרוסמיוחדשנות

עצ־ימצאהחמישיהדורתשתית

מו

$TS1$עצמו$TS1$

$DN2$עצמו$DN2$גונ־סיןגדולה.יתרוןבעמדת

בת

$TS1$גונבת$TS1$

$DN2$גונבת$DN2$מציעהמהמערב,טכנולוגיות

אחרותלמדינותרצפהמחירי

אבלהתחרות.אתמנצחתוכך

שמסכ־המדינותהארוך,בטווח

מות

$TS1$שמסכמות$TS1$

$DN2$שמסכמות$DN2$עלו־גדולותעסקאותעמה
לות

$TS1$עלולות$TS1$
$DN2$עלולות$DN2$מנוצלות.עצמןלמצוא

משדריםשהאמריקאיםהמסר

אםהוא:בעולםלידידיהםכעת

חמישידורטכנולוגיותתרכשו

בל־להסתדרתצטרכומהסינים,

עדינו

$TS1$בלעדינו$TS1$

$DN2$בלעדינו$DN2$הביטחוני.בתהום

אסףבמילואיםתת־אלוף

המח־תוכניתאתמנהלאוריון

קר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$למחקריבמכוןישראל־סין

אוריון.(inss)לאומיביטחון
על"התחרותכיל"הארץ"אמר
המידעתעבורתתשתיותהקמת

חזיתבקדמתנמצאתהעתידשל

אר־ביןהאסטרטגיתהתחרות

צות

$TS1$ארצות$TS1$

$DN2$ארצות$DN2$המעצמותשתילסין.הברית

נו־מדינותתמיכתעלמתחרות

ספות

$TS1$נוספות$TS1$

$DN2$נוספות$DN2$טכ־יתרונותלקנותכדי

נולוגיים,
$TS1$,טכנולוגיים$TS1$

$DN2$,טכנולוגיים$DN2$וביטחוניים.כלכליים

האיומים,עם"היזהרי

טראמס.צייןאיראן",

לחזורעשויים"הם

אותן"ולנשוך

סיניותחברותמעורבותמניעת

הדרי־היאבארץG5בתשתיות

שה

$TS1$הדרישה$TS1$

$DN2$הדרישה$DN2$ביותרוהמפורשתהברורה

תוךלישראל,הממשלשהפנה
שלההזיקהשלברורההדגשה

ול־האמריקאיהביטחונילסיוע

שיתוף

$TS1$ולשיתוף$TS1$

$DN2$ולשיתוף$DN2$המודיעיני".הפעולה

ישראלעלאוריון,לדברי

האמרי־לדרישהבחיובלהיענות

קאית

$TS1$האמריקאית$TS1$

$DN2$האמריקאית$DN2$ולקדםלהמשיךבעתובה
שפ־בתחומיםסיןעםיחסיהאת

עילות
$TS1$שפעילות$TS1$

$DN2$שפעילות$DN2$אינהבהםוכלכלהמסחר

לביט־חמוריםבסיכוניםכרוכה

חונה

$TS1$לביטחונה$TS1$

$DN2$לביטחונה$DN2$.העיקריותהטענותהלאומי
מתוארותוואווינגדהממשלשל

,2019מאפרילהפנטגוןבדו"ח

נא־בדו"ח.65בתשתיותהעוסק

מר

$TS1$נאמר$TS1$

$DN2$נאמר$DN2$׳דל־לקיוםראיות"נמצאוכי

תות

$TS1$׳דלתות$TS1$

$DN2$׳דלתות$DN2$אבטחהוחולשותאחוריות׳

אלוראיותהחברה.במכשירי

המו־קהילתלדרישותקשורות

דיעין

$TS1$המודיעין$TS1$

$DN2$המודיעין$DN2$מקומיותמחברותהסינית

המשתמשיםאודותמידעלאסוף

הסי־הסייברחוקואילושלהן".

ני

$TS1$הסיני$TS1$

$DN2$הסיני$DN2$המשךאתמתנה2017מיוני

בסיןזרותחברותשלפעילותן
לידיוטכנולוגיותמידעבמסירת

הצורך.במידתהסיניותהרשויות

"הצעדיםכיאומראוריון

נוב־וואווינגדהאמריקאיים

עים

$TS1$נובעים$TS1$

$DN2$נובעים$DN2$בביטחוןלפגיעהמחששהן

בת־לפגיעהמחששוהןהלאומי,

חרותיות

$TS1$בתחרותיות$TS1$

$DN2$בתחרותיות$DN2$ארצותשלה.הכלכלית

עליונותהבשמירתרואההברית
רא־אינטרסבעולםהטכנולוגית

שון

$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$,כלעלשמקריןבמעלה

שלה.הלאומיתהעוצמהממדי

המתקדמותהיכולותלאורסין,
תשתיותובפריסתבפיתוחשלה
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משמ־כשחקןנתפסתהסיניות,

עותי".

$TS1$."משמעותי$TS1$

$DN2$."משמעותי$DN2$כיאמרובממשלבכירים

שו־מדינותשלהפעולהשיתוף

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$יח־אתמסכניםוואוויעם

סיהן

$TS1$יחסיהן$TS1$

$DN2$יחסיהן$DN2$וושינגטון,עםהביטחוניים
פרצהבכךמותיריםשהםמשום

גישהשתאפשרלסיניםאפשרית

האמריקאיים.ולסודותלתשתיות

האמרי־"האזהרותלדבריו,

קאיות

$TS1$האמריקאיות$TS1$

$DN2$האמריקאיות$DN2$וואווימעורבותבעניין

ישראליותתקשורתבתשתיות

ביותרהגבוהיםבדרגיםוהעברתן

הנו־שלמיקומואתמשקפות

שא

$TS1$הנושא$TS1$

$DN2$הנושא$DN2$שלהנוכחיהיוםסדרבראש

שב־האיוםהאמריקאי.הממשל

חרה

$TS1$שבחרה$TS1$

$DN2$שבחרה$DN2$להדגיש,הבריתארצות
הביטחו־בסיועאפשריתפגיעה

ני,

$TS1$,הביטחוני$TS1$

$DN2$,הביטחוני$DN2$יש־שלעליוןלאינטרסמכוון

ראל,
$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$בביטחונהתווךעמודשהוא

לפיכךמעריךאוריוןהלאומי".
רכי־יותקנושלאמאוד"סבירכי

בים

$TS1$רכיבים$TS1$

$DN2$רכיבים$DN2$הח־הדורבתשתיותסיניים

מישי

$TS1$החמישי$TS1$

$DN2$החמישי$DN2$."בישראל

יובלבמילואיםאלוף־משנה

תפקידיםשמילאשרשבסקי,
אומרהמודיעין,בקהילתבכירים

משמעותימקוםיש"לישראלכי

התי־במזרחהסיניתבאסטרטגיה

כון.

$TS1$.התיכון$TS1$

$DN2$.התיכון$DN2$רצוןסיבות:שלושלכךיש
יש־טכנולוגיהעלידלשיםסיני

ראלית

$TS1$ישראלית$TS1$

$DN2$ישראלית$DN2$,לרשתותלחדורייחודית

אתולהגדילבישראלתקשורת

במ־סיןשלהכלכליתהנוכחות

שק

$TS1$במשק$TS1$

$DN2$במשק$DN2$האח־הסיבותשתיהישראלי

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$שלביחסיהגםשכיחות

לדבריו,אחרות".מדינותעםסין
כעתמכךהנשקףשהאיוםאף

כאןישהארוך"בטווחגבוה,אינו
אס־היבטיםבעלמשמעותי,איום

טרטגיים

$TS1$אסטרטגיים$TS1$

$DN2$אסטרטגיים$DN2$."לישראל
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