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  מבוא 

מגמה זה החלה . רוב מדינות המזרח התיכון הגדילו את השקעתן בביטחון בשנים האחרונות

 על הזירה 2001בספטמבר  11-בשלהי שנות התשעים ואינה נוגע דווקא להשלכות אירועי ה

בעוד שבמרבית שנות התשעים נאמדה ההוצאה הממוצעת האזורית על . הבינלאומית

.  מיליארד דולר70 - נמדדה ההוצאה בכ2001נכון לשלהי , מיליארד דולר 50-התחמשות בכ

ב להפעיל כוח רב על מנת לשנות משטרים ולכבוש מדינות "סביר להניח שנכונותה של ארה

שמסומנות מבחינתה כמדינות תומכות טרור תעודד את ההוצאה על ביטחון בקרב מדינות 

  . האזור

  

  :ל מדינות האזור כל מדינה בנפרדלהלן נפרט את המגמות בהתחמשותן ש

  סוריה

העלתה סוריה את , 2000אסד לתפקיד הנשיא ביוני -מאז כניסתו הרשמית של בשאר אל

יש לציין .  מיליארד דולר אשתקד7.5- מיליארד דולר בשנה ל5-ההוצאה הביטחונית שלה מ

הליך כחלק מת. שתקציב הביטחון עלה למרות שלא חל שיפור במצבה הכלכלי של סוריה

מבחינה צבאית חייבים . ההתחמשות הסורים מנסים לרכוש מרוסיה מטוסי קרב חדישים

רוב כלי ,  מכיוון שלמרות כוח השריון המרשים שלהם, הסורים לחדש את צי מטוסיהם

סוריה לבדה לא . הלחימה שבידי הסורים מפגרים בדור אחד או יותר מאלו שבידי ישראל

ג של שתי "בשל היקף התל, בנוסף לכך. ל במערכה צבאיתיכולה להתמודד בהצלחה עם ישרא

האחרונה לא ,  החימוש בין ישראל לסוריהבמרוץ, המדינות שנוטה במובהק לצידה של ישראל

כפועל יוצא מכך הצבא הסורי ממשיך בהצטיידות רבתי . יכולה להדביק את הפער עם ישראל

 בליסטייםבטילים בית של סוריה נמשכת הצטיידות אינטנסי, כמו כן. ט"מ ונ"של סוללות נ

סוריה ממשיכה לפתח את יכולתה בכל , כהשלמה לכך.  טילים300-שמונים כיום בסביבות ה

הנוגע לנשק כימי וביולוגי ובמקרה הצורך היא מסוגלת לחמש את ארסנל הטילים הגדול שלה 

  .  קונבנציונאליבנשק לא 
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  איראן 

 בינואר 29-בוש בנאום על מצב האומה ב' ורג'הנשיא ג. ב המחלוקת הבינלאומיתנמצאת איראן בל, לאחר כיבושה של עיראק

תקציב הביטחון המצומצם שלה ביחס למדינות האזור . יחד עם עיראק וצפון קוריאה" ציר הרשע" טען שהיא חלק מ2002

בדומה . ממנו 5%-וב לג לקר" מהתל3%סכום זה מהווה עלייה מסביבות , יחד עם זאת.  מיליארד דולר בשנה5-עומד על כ

בינתיים אין עיסקה משמעותית שיצאה לפועל . לסוריה גם איראן מנסה לרכוש מרוסיה מטוסי קרב ואף טנקים מתקדמים

איראן פיתחה מטוס לתקיפה קרקעית וטנק , למרות זאת. ולדימיר פוטין, ב על נשיא רוסיה"וזאת כנראה עקב לחצי ארה

 המערך הצבאי שלה אינו מהווה איום על ישראל קונבנציונאליתבסך הכל מבחינה . מערכה שאיכותם ככל הנראה בינונית

 איראן השיגה בשנה קונבנציונאלי-בשדה הבליסטי והלא. הסעודית-כמו שהוא מהווה איום ממשי על מדינות המפרץ וערב

טיל זה מסוגל . מ" ק1,300 בעל טווח של 3ביולי השנה איראן הודיעה על השלמת טיל השיהאב .  מרשימיםהישגיםהאחרונה 

טילים כאלו  20-כלפי אומדנים שונים איראן מסוגלת לייצר . להגיע לרוב שטחה של מדינת ישראל ומאיים גם על תורכיה

 . טילים400 -ומד על כהעמ " ק500-מ ו"ק 300-בשנה וזאת מבלי לקחת בחשבון את ארסנל הטילים שלה לטווח בינוני של כ

המתח גבר לאחר שאנשי .  האחרונים גם עלתה לדיון בזירה הבינלאומית סוגיית פיתוח הנשק הגרעיני של המדינהבחודשים

AIEA2-ה
הנושא קיבל חשיפה .  חשפו מידע על פעילות לפיתוח נשק אטומי בניגוד לאמנות שאיראן חתומה עליהן

תוכנית זו צברה תאוצה , למרות זאת.  שמעוניינת שהתוכנית תיפסקב"מארה עקב לחץ כנראה, בתקשורת הבינלאומית

היה ולא יינקטו . וככל הנראה איראן רכשה ומפתחת אמצעים ליצירת נשק אטומי וכורה אורניום, בשנתיים האחרונות

 תוכל לייצר נשק אטומי השערות מודיעיניות מעריכות שהיא, צעדים כלשהם שימנעו ממנה את המשך פיתוח הנשק האטומי

  .  שנים4-3תוך 

  עיראק

. T - 72 טנקי 800 טנקים מתוכם 2,000-לרשותו עמדו כ.  נותר הצבא העיראקי חזק1991-על פניו גם לאחר מלחמת המפרץ ב

אולם האיום הממשי שיוחס לה .  מטוסי קרב הנחשבים למתקדמים יחסית80מתוכם , חיל אוויר בן מספר מאות מטוסים

מהאמונה שיש ברשותה , אסטרטגי במזרח התיכון בשנים האחרונות נבע יותר מאשר מהיכולת הבליסטית שלהבשיח ה

 זאת לצד הנכונות של המשטר להשתמש בהם או להעמיד חלק מהם לרשות קונבנציונאליכמות ואיכות רבה של נשק לא 

 של המדינה היעלמותה. יתוח נשק אטומילחששות אלו נוסף החשש שעיראק עומלת במרץ על פ. גורמי טרור בינלאומיים

יחד עם . והוסיפו אלמנט מאיים על סוריה ואיראן מאידך, כגורם בעל יכולות שכאלו סילקו איום משמעותי על ישראל מחד

 מאוכלוסיית עיראק הם שיעים גובר החשש שהיה ויקום משטר דמוקרטי במדינה היא תהפך לבעלת 60%-מאחר וכ, זאת

  . התיכון-בר שיערער לחלוטין את המאזן בין המדינות במזרחד, ברית של איראן

  ערב הסעודית 

 היא הוציאה 2001בשנת . ערב הסעודית נמנית על המדינות שמוציאות הכי הרבה משאבים על התחמשות בנשק מודרני

הצבא . וןמה שהציב אותה שביעית בעולם מבחינת ההוצאה השנתית על ביטח,  מיליארד דולר על ביטחון21-למעלה מ

 M1A2 בטנקי מצוידהסעודי שהנו צבא קבע הפך בשנים האחרונות לצבא מודרני לכל דבר מבחינת חימושו בהיותו 

, נדה החברתית צברה תאוצה רבה בחברה הסעודית'יחד עם זאת האג. F-16אמריקאיים חדשים וכן מטוסי קרב מסוג 

 כבר הביאו להחלטות בדבר סיום הנוכחות הצבאית של דמוקרטיזציה ובמיוחד עליית האיסלאם, שאלות של התמערבות

החשש , זאתלמרות . צמצום בהשקעה הביטחונית והפניה של יותר משאבים לנושאי חינוך ופיתוח כלכלי, 2004ב עד "ארה

רוב השיעי בעיראק גורם לחששות בצמרת השלטון הסעודי שפנתה באחרונה ן ומהתמיכה לה היא זוכה מהאמהתחזקות איר

  . לנשיא פקיסטן הגנרל מושרף בבקשה שיסכים לספק מטרייה גרעינית למדינה כהגנה מפני מתקפה אפשרית של איראן

  מדינות המפרץ

הסעודית - עתידה לפרוס את כלל בסיסיה הצבאיים שיפונו מערבכך שהיא, ב"מדינות המפרץ שיפרו את יחסיהן עם ארה

הנושא של היעדר . ב"המדינות הללו משקיעות משאבים רבים ברכישת מערכות נשק מתקדמות מארה, במקביל לכך. בקרבן

ורר ב מע"היכולת של מדינות המפרץ להתמודד עם שכנותיהן החזקות מהן והישענותן המוחלטת בביטחונן על כוחה של ארה
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רכש זה ממשיך , למרות זאת בשל אופיים  האוטוריטרי של המשטרים במדינות הללו. מחלוקות וביקורות במדינות המפרץ

  . ללא סימנים להאטה

  מצרים 

חלק ניכר מהפיתוח מתאפשר הודות לסיוע השנתי הצבאי . בשנים האחרונות נמצאת מצרים בתנופת מודרניזציה של צבאה

. מיליארד דולר בשנה 2.5- מיליארד דולר ומהווה למעלה ממחצית התקציב לביטחון שנאמד בכ1.3-ב שעומד על כ"מצד ארה

כמו . 2007 אברהמס שמיוצרים במצרים עד M1A2- טנקי ה800-כך על סדר היום של הצבא המצרי תוכנית להצטיידות ב

חיל האוויר המצרי מנסה . שלהם לחיזוק המערך הארטילרי הגדול MLRSבשנה האחרונה הצטיידו המצרים במשגרי , כן

בנוסף לכך המצרים מתעתדים . י' לתגבור מערך מטוסי הקרב שלו וכן מסוקי תקיפה מסוג אפצD דגמי F16 - לרכוש מטוסי

מצפון קוריאה זאת למרות , מ" ק1,300- טילים לטווחים של כ20רכשה מצרים , מבחינה בליסטית. לרכוש עוד שתי צוללות

 20-במצרים פועלים כ. מ" ק500- ו300- לטווחים של כC- וB- טילי סקאד200רשותה עומדים בערך ב ול"מחאות מצד ארה

יחד עם זאת ישנן השערות שבמהלך השנים הבאות תפתח המדינה נשק . IAEA-כורי מחקר בכפוף למנגנוני הפיקוח של ה

למרות שתוכנית ההצטיידות . כימי וביולוגיכמו כן מידי פעם זורם מידע על כך שלרשותה עומד מגוון רחב של נשק . גרעיני

מצרים לא מצליחה לייצב את הכלכלה שלה בין השאר בשל הפגיעה בתיירות ולפי , ג"שלה מהווה רק חלק מזערי מהתל

ידי רפורמות -ים תדיר על השלטון נחשב ליציב אולם הוא מאו.20%-אומדנים שונים שיעור האבטלה במדינה עומד על כ

ב אינם תורמים אף הם "המתח במזרח התיכון כתוצאה מהנוכחות ומלחצי ארה. יצוניים מוסלמים מאידךליברליות מחד וק

  . ליציבות המשטר

  תורכיה 

.  מיליארד דולר לשנה10ג שלה שהם בסביבות " מהתל5%-תורכיה שומרת ביציבות על הוצאות הביטחון שלה שמהווים כ

תקוות לסיוע אמריקאי נגוזו . נה נמצאת בשפל כלכלי כבר מספר שניםהשקעה גדולה זאת בביטחון מתקיימת למרות שהמדי

היחסים הביטחוניים בין ישראל , לעומת זאת. בזמן מלחמת המפרץ האחרונה, על רקע המחלוקות בין שתי המדינות

לתורכיה ממשיכים להיות טובים כאשר ישראל משתמשת במרחב האווירי התורכי לאימונים והתעשייה הביטחונית 

  ".5אופק  "מהלווייןתורכיה נהנית ממידע המסופק , כמו כן. שראלית משביחה את השריון והמטוסים התורכייםהי

לשם כך הם משקיעים בשדרוג של . שהוא ברובו מיושן, הבעיה העיקרית של התורכים היא מודרניזציה של צבאם הגדול

 מטוסי 220ב בעשורים האחרונים עומדים לרשותם "בזכות יחסיהם עם ארה.  מערכות לחימה קיימות וברכישת נשק חדיש

F16  מדגמי Cו -D .  

במיוחד אפשר לסמן את עוצמתו הרבה של הצי התורכי שהמדינה משקיעה בפיתוחו וכן בניסיון לרכוש עוד מטוסי קרב 

חוששים בינתיים התורכים . רכש זה הוקפא בינתיים עד לשיקום היחסים בין שתי המדינות. ב"חדישים וטנקים מארה

התיכון ייקבע במידה רבה כמו -מקומה של תורכיה במזרח.  של  איראןקונבנציונאלית- והלאהבליסטיתבעיקר מהיכולת 

  . ידי הנטייה בתוך המדינה לכיוון התמערבות או איסלאמיזציה-במרבית המאה שעברה על

  ישראל 

מדינת ישראל שהוצאות הביטחון . חון בישראלהלחימה נגד הרשות הפלשתינאית הביאה לגידול בהוצאות השנתיות על ביט

הכל -בסך. 3ג שנה שעברה" מהתל10%-ג השקיעה בביטחון קרוב ל" מהתל8%-שלה עמדו בשנים האחרונות על סביבות ה

ב "הסיוע מארה, השקעה זאת. כחמישית מתקציב המדינה,  מיליארד דולר בשנה10-תקציב הביטחון עמד על קרוב ל

יחד עם . התיכון-גורמים לכך שלישראל יש את הצבא האיכותי ביותר במזרח, ומערכת היחסים הביטחונית הטובה עמה

 וסימנים 4 סימן שאלה זאת נוגעת במיוחד לפיתוח טנק המרכבה. זאת עתיד הפיתוח של מערכות נשק בישראל אינו בטוח

. F16- I מטוסי קרב 100- ב2009לעומת זאת חיל האוויר אמור להצטייד עד . מתקדמים יותר לנוכח הקשיים הכלכליים

ששוגר במאי שנה " 5אופק ", ן ריגול משלהי שמתפעלת לוויבאזור ישראל כיום היא המדינה היחידה ,בתחומי הריגול

עקב המוסכמה שיש ברשותה מספר לא ידוע של טילים ופצצות , גרעיניתישראל נהנית מהרתעה , בנוסף לכך. שעברה

  . גרעיניות
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  סיכום

 בזירה הביטחונית בא לידי הקונבנציונאלי השימוש בנשק 

בפעם הראשונה בניהול . ביטוי פעמיים בשנתיים האחרונות

בפעם השנייה . העצימות עם הפלשתינאים-הסכסוך נמוך

 היה הגורם המרכזי בכיבושה של הקונבנציונאליהנשק 

ב ובעלות בריתה במהלך החודשים "ידי ארה-עיראק על

עליונות אווירית ושליטה קרקעית . אפריל השנה-מרץ

באמצעות יחידות הטרוגניות מאומנות וחמושות במיטב 

הפועלות במשולב בהתבסס על מידע מודיעיני , הטכנולוגיה

 RMA- המראות לפחות באופן חלקי בשני המקרים כי

שבבסיסה העיקרון שאיכות , מהפיכה בסוגיות צבאיות

היא גישה , טכנולוגית וארגונית עדיפה על מסה כמותית

. קונבנציונאליתשמוכיחה את עצמה בכל הקשור ללוחמה 

 של עיראק עוצמתה היחסית היעלמותהלאחר , ביחס לכך

  . של ישראל ביחס למדינות האזור רק התגברה

, רכש של נשק מצד מדינות האזורהגברת ה, יחד עם זאת

עליית השפעת האיסלאם הקיצוני ברחוב המוסלמי עלול 

חוסר יציבות , כמו כן.  לעוינותניטרליותלהפוך מדינות 

מתמשך בעיראק עלול רק להסלים את היציבות האזורית 

ב מפעילה על רוב "המעורערת ממילא בעקבות הלחץ שארה

, ה שלשם הגנתהלא תורמת העובד, לכך. המשטרים באזור

מהלך , מדינה כמו איראן מאיצה את פיתוחו של נשק אטומי

  .  שאת תוצאותיו קשה לשער

  

  

  

  

  

 


	                            נטיות בהתחמשות המדינות במזה"ת 
	מבוא 
	סוריה

	איראן 
	עיראק
	ערב הסעודית 
	מדינות המפרץ

	תורכיה 
	ישראל 
	סיכום



