בכיר בפנטגון :הזהרנו את ישראל
מהסכנות בטכנולוגיות הסלולר של סין
עמ1ס הראל

בכיר בפנטגון אמר ל״הארץ"
כי הממשל האנזריקאי הזהיר
את ישראל מפני הסיכון הביט
חוני שיהיה כרוך בהכנסה של
טכנולוגיות דור חמישי מתו
צרת סין לארץ ,עבור רשתות
הסלולה לדבריו ,מנהיגי סין
בחרו לאתגר את הסדר העולמי
שהתגבש לאחר מלחמת העולם

השנייה באופן שמאיים על
ביטחונה הלאומי של ארצות
הברית.
ג׳ון רוד ,תת־שר ההגנה האמ
ריקאי המופקד על סוגיות של
מדיניות ביטחונית ואחד מבכי
רי המשרד  -המתנהל כבר כח
צי שנה בלא שר קבוע ,מאז פרי
שת הגנרל ג׳יימס מאטים מתפ
קידו  -בא לישראל כדי להשתתף
בכנס הרצליה במרכז הבינתחומי.

שלשום נועד רוד עם בכירים יש
ראלים ,בהם ראש המועצה לביט
חון לאומי מאיר בן־שבת .כמו מפ
גשים קודמים בצמרת הביטחונית
והמדינית בשנה האחרונה ,נראה
שגם הפעם תפסה ההסתייגות
האמריקאית מעסקאות הטכנולו
גיה בין ישראל לסין מקום מרכזי.
בשיחותיו בארץ עסק רוד גם במ
שבר בין ארצות הברית לאיראן
במפרץ הפרסי ובהשלכותיו

האפשריות על ישראל.
רוד תיאר את מערכת היח
סים בין ארצות הברית לסין
כ״תחרותית"" .אנחנו מתחרים
כלכלית ,אבל לא נועדנו להיות
יריבים" ,אמר" .הנושא הגדול
ביותר שאנחנו רואים הוא שסין
ומנהיגיה בחרו לאתגר את הס
דר הגלובלי .השאיפה שלהם היא
להפוך לכוח העולמי המוביל".
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לדברי רוד" ,העניין אינו
שאיפתה של סין לצמוח ,איננו
חוששים מכך .מה שכן מטריד
אותנו הוא שבזמן שארצות הב
רית וישראל חולקות את אותו סט
ערכים ,את הכבוד לחופש ,לס
חר חופשי ,לתנועה חופשית של
רעיונות ,לקניין רוחני  -מה שא
נו רואים בסין הוא שמנהיגיה בו
חרים לאתגר את הסדר העולמי
הקיים ,שמסייע בכל זה".
עוד אמר תת־שר ההגנה:
"צפינו בעליית היכולות הצ
באיות של סין בדאגה מסוימת.
אנחנו רואים את התנהגותה של
סין בים סין הדרומי ,את ניסיונה
לקחת לידיה את השליטה בחלקים
מהאוקיינוסים ,להטיל אימה על
שכניה .איננו חוששים מעלייתה
של סין בדרכי שלום .הסיכון הוא
במה שמעבר לכך .אנחנו רואים
בזה את האיום ארוך הטווח הג
דול ביותר על ביטחוננו הלאומי
ועל דרך חיינו כיום".
הוא הבהיר כי ארצות הברית
אינה מבקשת מישראל להימנע
מכל יחסים עם סין ,וכי היא מצ
פה לסחר בין המדינות" .יש קשר
קרוב ביותר בין ישראל לארצות
הברית .דאגתנו העיקרית ,אשר
ביטאנו באוזני הישראלים ,היא
שראינו את סין מקיימת ׳כלכ
לה טורפת׳ באזורים אחרים בעו
לם :התנהגות שאינה רק מסחרית,
כששירותי הביטחון שלה משת
משים לצורכיהם בקשרים הכל
כליים שנרקמו .יש קשר די הדוק
בסין בין המדינה לבין מה של
כאורה נקרא המגזר הפרטי .סיפר
נו לידידינו בישראל על חלק מה
חוויות שעברו מדינות אחרות .מה

רוד בכנס הרצליה ,אתמול .עסק בהשלכות המשבר בין ארה״ב לאיראן על ישראל צילום :גלעד קוולרציק

שהתחיל בעסקאות לבניית נמלים
ולהתקנת תשתית טלה־קומוניק־
ציה ,נמשך מיד במעורבות של
מערכת הביטחון הסינית ,ראינו
את סין משקיעה בפרויקטים של
תשתית במקומות אחרים .זה לא
היה סיפור שמח לרבות מהמדי
נות האלה".
רוד ציין בפרט את הקשר
בין ממשלת סין לחברת הענק
"ויאויי" ,שארצות הברית סימ
נה כמקור סיכון מיוחד ואף בי
קשה מכמה מדינות הקרובות
אליה להימנע מרכש טכנולו
גיה של הדור החמישי מתוצ
רת החברה הסינית" .סין וחברת
וואווי גנבו טכנולוגיה מחברות

אמריקאיות כמו טי־מובייל" ,אמר
רוד" .זה מקור משמעותי לדאגה,
בשל הסיכון הנשקף לידידה קרו
בה שלנו כמו ישראל ,אם תשתמש

רה־ על איראן" :אני מבין
מדוע ישראל מודאגת
ומדוע עליה להישאר
בכוננות גבוהה"
בטכנולוגיה מסוג זה".
רוד סירב לפרט מה הוחלט
בשיחות עם מארחיו הישרא
לים" .דנו בנושאים הספציפיים
הללו .אני יכול לומר שקיימת
הבנה משמעותית מצד שותפינו.

אשאיר לממשלת ישראל להצהיר
מה היא מתכוונת לעשות .הם היו
קשובים מאוד לדאגותינו .זה היה
דיאלוג ,לא מונולוג".
רוד הצטרף להאשמות האמ
ריקאיות הישירות כלפי איראן,
על אחריותה לסדרת ההתקפות
האחרונות על מכליות ואתרי נפט
במפרץ הפרסי" .זה סוג התנהגות
שמטריד אותנו במיוחד" ,אמר.
"אני גם מבין מדוע ישראל מו
דאגת ומדוע עליה להישאר בכו
ננות גבוהה .ישראל ממשיכה לע
מוד בפני האיום הנשקף מארגונים
המקבלים תמיכה מאיראן ,כמו
חיזבאללה .הגידול ביכולות)הצ
באיות( שראינו מדאיג בהחלט".

הוא הוסיף כי ארצות הברית
נקטה צעדים צבאיים כדי להת
מודד עם ההתקפות האיראניות,
ובהם העברת כוח ימי ובראשו
נושאת המטוסים לינקולן לאזור
וקירוב מפציצים מדגם בי.52-
"אנחנו רוצים לשדר מסר שלפיו
אנו מוכנים לחלוטין להגיב אם
יאתגרו אותנו או אם האיראנים
ישתטו מספיק כדי לעסוק ביותר
מסתם פרובוקציות נגדנו .כפי
שאמר הנשיא טראמפ ,כל פגי
עה באנשינו תיתקל בתגובה חרי
פה מאוד".
עם זאת ,רוד הוסיף כי "הדרך
למשא ומתן פתוחה לרווחה .הנ
שיא היה ברור מאוד בכך שהוא
מעוניין במגעים עם איראן ,ושהוא
מוכן לשבת ולדבר עמם בלא
תנאים מוקדמים .אי אפשר להיות
ברור יותר מזה .הוא מעוניין בשי
חות האלה והוא מחויב להן לח
לוטין .ההזמנה הוצגה לאיראנים
פעמים רבות".
רוד טען כי קמפיין "הלחץ המ
קסימלי" שארצות הברית מפעי
לה נגד איראן כבר השפיע השפ
עה ניכרת על הכלכלה האיראנית.
הוא ציין כי מכירות הנפט האירא־
ניות ירדו מכ 2.5-מיליון חביות
ביום עד לפחות מ 500-אלף ,בלחץ
הסנקציות המחודשות .הכלכלה
באיראן התכווצה ,לפי קרן המ
טבע העולמית ,בב  ,3.7%והשנה
צפוי כיווץ נוסף של כ" .6%-ההש
פעה על הכלכלה שלהם משמעו
תית מאוד" ,אמר רוד" .המטרה
היא שהמשטר ישנה את התנה
גותו בנוגע לפרויקט הגרעין ,לטי
לים ארוכי הטווח ,לסיוע לארגוני
טרור  -ויחזור לשולחן הדיונים".
עמוס הראל

