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 1שונותמלחמה בעידן של שקיפות ושל 

 

 2חמה מסוג זה כבר אינה קיימת"מל :מייםבין־לאומלחמה כאירוע עצום ומכריע במחלוקת ביחסים ה"

 

להשפיע על החיים  ושממשיכות ,20־ה מאהבשהתרחשו שתיים מהמהפכות המעצבות 

ועל המציאות הפוליטית כיום הן מהפכת המידע, ובכלל זה האינטרנט והשפעותיו על 

באופן כללי יותר, והגלובליזציה של  בעולםתקשורת על דרכי ההמדיה העולמית ו

ניכר על  השפיעו באופן המהפכות אל 3לה והתרבות העולמית.הכלכ ,הפוליטיקה

 הגברת השקיפות והגיוון שבה.על ובייחוד המלחמה, 

 פס רחב התפתחויות טכנולוגיות דוגמת האינטרנט, יכולת שידור קול ותמונה וקישוריות

שינו לבלי הכר את זרימת המידע ברחבי העולם והגבילו את יכולתן של המדינות לשלוט 

וכעת  ,גם קהלי היעד של אמצעי התקשורת פיתחו ציפיות שונות מדיווחי חדשות 4בה.

 תי. ימצפים לקבל מידע בזמן אמ  

ערך חדשותי בעיני  יבעל םה, המתלווים אליו ובעיקר מופעי האלימות מעצם טבעו, סכסוך

מי משודרים ללא הרף ובזמן בין־לאועניין  שמעוררים מפיקי המדיה והצרכנים, וסכסוכים

הלוחמים עצמם, או  מצדאו דרך עדשותיהם של צלמי הטלוויזיה,  - מת ברחבי העולםא

עושים שימוש בטלפונים החכמים כדי ש( NGOsבידי אזרחים או ארגונים לא ממשלתיים )

בדו אפוא את היכולת לשלוט בשטף ימדינות א 5ת.והחברתי ותלהעלות תמונות לרשת

 המידע.
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 הבעוד מכמה בחינות עשויות יכולות אל. התפשטות טכנולוגיות המידע סיפקה למדינות יכולת חסרת תקדים למעקב אחר אזרחיהן ולשליטה בהן 4

 .הטענה כאן היא שהמדינות כבר אינן נהנות משליטה בלעדית על המידע עצמו, להגביר את כוחן של המדינות
5Small Wars & al Dimension of Contemporary Insurgency and Counterinsurgency,” David Betz, “The Virtu 

Insurgencies, 19(4) (December 2008), pp. 510–540; Scott Douglass, “Waging the Inchoate War: Defining, Fighting, and 
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 יהתפקידן של המדיה ושל הגלובליזצ

 .לכלי התקשורת, הממוסדים והאחרים, עשויה להיות השפעה קריטית על סכסוכים

ד בשאלה עד כמה איתנים אנשים ויכולתה של המדיה לעצב דעות בנושא מסוים תלויה מא

עם  אמצעיות שלהם הבלתיומה היו ההתנסויות  ,בדעתם בנושא המדובר מלכתחילה

ד דעות ות הליברליות במערב יש מעט מא. לרובם המוחלט של האזרחים בדמוקרטיוהנושא

 ועוד פחות מכך, זרים סכסוכיםלענייני חוץ ונוגע למגובשות מראש, אם בכלל, בכל ה

ד על ושהתמונות והדיווחים על סכסוכים נוטים להשפיע מא ,התנסות אישית בהם. מכאן

  6.אנשיםתפיסותיהם של 

ם של האזרחים מעצבות תפיסותיה :השפעתה של המדיה אינה עוצרת בתפיסות ולםאו

לים ידפוסי הצריכה. במ כמו גםדפוסי ההצבעה  באמצעותאת הפוליטיקה בדמוקרטיות, 

מידתיים,  אחרות, כאשר מעשיו של אחד מהצדדים בסכסוך נתפסים כלא מוסריים או בלתי

הצבעה לטובת  באמצעותהן  ,את הצד הזה "להעניש"יכולים אנשים בכל רחבי העולם 

ן באמצעות הו ,מית בובין־לאולהגביל את פעולותיו ולגרוע מהתמיכה ה מדיניות שתכוון

 7להביא לפגיעה ישירה בכלכלתו.שנועד חרם על מוצריו 

אחד היעדים במלחמה הוא לזכות בתמיכת הציבור; בעולם גלובלי מדובר ביעד חשוב עוד 

השימוש בכוח להגביל את  עשויות מיתבין־לאויותר, כיוון שבעולם כזה לגיטימציה ותמיכה 

התרחשויות ה, אזי כשמוסיפים לכך את היבט השקיפות 8.הסכסוך ולהשפיע על תוצאות

מית בטווח הארוך, בין־לאובשדה הקרב, שבעבר נועדו להשפיע על הפוליטיקה ה
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8Oxfrod, d University Press, , OxforIsraeli National Security: A New Strategy for an Era of ChangeCharles D. Freilich,  

2018, pp. 92–99. 
־יותר מאשר עבור מעצמת, הדגש על לגיטימציה בין־לאומית וחשיבותה עשוי להיות בולט יותר עבור מדינות קטנות וצעירות יותר דוגמת ישראל

 .אך בשני המקרים לגיטימציה בין־לאומית היא משתנה חשוב ורלוונטי. על דוגמת ארצות־הברית
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כמעט ברגע התרחשותן, והקשר בין תוצאה צבאית לתוצאה מדינית אינו משפיעות עתה 

 ארי. ילינ

תים להרחיק מדינה יה בסיקור שלילי במיוחד עשויה לעהצלחה בשדה הקרב שעול

ברחבי למגע רב יותר בין חברות שונות  הובילה בד בבד, מגמת הגלובליזציה מהניצחון.

לאומיות הפכו למרכיב משפיע ־הופיעו בזירה: חברות רב שחקנים מסוג חדשו ,העולם

כדי  יםפועליים ממשלת ארגונים לאהתארגנויות אזרחיות ו; שבין מדינותבהתנהלות 

הטכנולוגיה המודרנית מקלה על  ,לו; וחשוב מכאו באופן ישיר ממשלות להשפיע על

 יחידים ועל קבוצות להפעיל אלימות פוליטית ברמות שונות.

בעוד בתאוריה הקלסית שנוסחה בידי קלאוזביץ, המלחמה מתנהלת כמעט אך ורק בין 

והה, הרי ככל שמתרחבת במת מדינות עצמאיות וריבוניות בעלות רמת לכידות גב

סוגים להפוליטיקה העולמית כך אנו רואים יותר ויותר מלחמות המתרחשות בין מדינות 

כמו גם בין מדינות  9מדינתיים, כגון ארגוני טרור וקבוצות מורדים, שונים של שחקנים לא

ונים רבים מהארג 10דתי או תרבותי. התארגנויות פוליטיות מסוגים נוספים, למשל על רקעל

אופי של יחסי בטקטיקות צבאיות ושרשראות פיקוד, ובאידיאולוגיות, ב נבדלים לגמריהללו 

  צבאי.-דרג פוליטי

יכולתם להמשיך להילחם גם  ארבים מהיריבים החדשים הללו הומשותף להמאפיין בולט 

. ניתן היה לראות זאת להיכנענוכח אבדות כבדות, שסביר שהיו גורמות לצבא סדיר 

ן, אהמועצות לאפגניסט־בווייטנאם ובפלישתה של ברית ארצות־הבריתה של במלחמת

אסטרטגיה של  2014.11־בעזה ב "איתן צוק"דוגמאות קרובות יותר, למשל מבצע בכמו גם 

ולתהליך מתמשך שבו קשה לזהות  ,סופי־ןאיכניעה עשויה להפוך מלחמה למאבק ־אי

 סיום. נקודות ברורות של התחלה ו
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 סכסוךה סיווג

את ההשפעה ההדדית של השקיפות והשונות בארבע קטגוריות שונות של  מציג 1תרשים 

הציר האנכי מייצג את רמת השקיפות בסכסוך, הנמדדת בהיקף המידע הזמין  12.סכסוך

סימטריה, ההבדל ־, והציר האופקי מייצג את רמת האועדכניות המידעעבור צופים מבחוץ 

ארגון משאבים( ותרבות )אידיאולוגיה, וארגון נשק, כמו בין השחקנים במונחי צבא )

 .(ומהחברתי, אסטרטגיה וכד

 

 1תרשים 

 'ד 'ג

 'ב
א

' 

 השפעת רמות השקיפות והשונות הגוברות על הסכסוך כיום

 

( בין השחקנים ובשקיפות דמיון( מאופיינים בשונות נמוכה )'א )רביע 'א מסוגסכסוכים 

שדה הקרב. לציבור על המתרחש ב רועבהמבמידע שולטות מדינות בעוד ה ,נמוכה

כלל לתאוריה הקלסית של המלחמה, שבה מושג  סכסוכים מסוג זה מתאימים בדרך

                                                           
 .et al Ayalon ,,2016 256–257: תרשיםהמקור ל 12

  
  גבוהה שונות (דמיון) נמוכה שונות

 גבוהה שקיפות

 נמוכה שקיפות
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הניצחון באמצעות ההצלחה בשדה קרב של לוחמה רגילה. מלחמות העולם הראשונה 

( מאופיינים בשונות גבוהה בין 'ב )רביע 'ב סוגא'. סכסוכים מ סוגסכסוכים מ ווהשנייה הי

מושגים הניצחונות בעיקר בשדה הקרב,  'נים ובשקיפות נמוכה. בסכסוכים מסוג בהשחק

סדורה כדי לקזז את היתרונות  אך סביר שהצד החלש ינקוט שיטות של לוחמה בלתי

 13.נגד התקוממות םהמלחמה תלבש צורה של מבצעי יוכ ,הצבאיים של הצד החזק

. ייני השחקנים ובשקיפות גבוהה( מתאפיינים בדמיון במאפד')רביע ד'  וגסכסוכים מס

שפותחה עבור מבצעים מסוג זה, ומוכרת בתור "המהפכה בעניינים  ערכהתאוריית המ

רמת השקיפות הגבוהה אך פועלת  של (, מנסה להתחשב בהשפעותRMAצבאיים" )

שקיבלה ביטוי מוצלח  ,תאוריההנחה שמדינות עודן מסוגלות לשלוט בזרם המידע. הב

תקיפה מדויקת, , תמרון - כוללת ארבעה מרכיבים בסיסיים ,1991־בבמלחמת המפרץ 

 14וכן טיפול בתקשורת. - עוצמה בחלל ולוחמת מידע

 יםאפיינתכיום, מ המקובלותם ביותר בצורות הלחימה י, שהם הרלוונטיג' מסוגסכסוכים 

כלל, גם אם לא תמיד, מדינות נגד שחקנים לא  ברמת שונות גבוהה בין השחקנים )בדרך

(, 2006ינתיים( ובשקיפות גבוהה. דוגמאות לעימות מסוג זה הן מלחמת לבנון השנייה )מד

ושלושת  (2013-2003) ובעיראק( 2014-2001)ן אההתערבות האמריקנית באפגניסט

 .2014־ו 2012, 2008-9המבצעים שניהלה ישראל מול עזה בשנים 

הכיסוי התקשורתי  מדינתיים לנצל את לרוב ישאפו שחקנים לא ג' מסוגבסכסוכים 

 תים קרובותישלעעל חולשתם הצבאית. דבר זה נעשה בשתי דרכים,  פצותדי ללטובתם, כ

. הראשונה היא שימוש בשקיפות ובחשיפה כ"מכפיל כוח" כדי להגביר זו את זו משלימות

את האפקט של פיגועי טרור ולזרוע פחד בקרב אזרחי המדינה שנגדה פועלים השחקנים 

או בקרב אזרחי מדינות אחרות. שימוש באסטרטגיה זאת נעשה לא מכבר הלא מדינתיים, 
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 .2013-2014-במאלי ב "סרוואל"ומבצע  2004ה השני ב־'קרב פלוג, 2002־ן באבאפגניסט "אנקונדה"מבצע  ןה' דוגמאות למבצעים מטיפוס ב

14 Washington DC, Center, Northrop Grumman Analysis ,What Is the Revolution of Military Affairs?Barry Watts,  

1995, p. 56; Michael E. O’Hanlon, Technological Change and the Future of Warfare, Brookings Institute Press, 
Washington DC, 2000; Stuart E. Johnson and Martin C. Libicki, Dominant Battlespace Knowledge: The Winning Edge, 

National Defense University Press, Washington DC, 1995. 
 .2003-והשלב הראשון של המלחמה בעיראק ב 1991-דוגמאות לסוג כזה של קונפליקטים הן מלחמת המפרץ ב
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ושידר  פיגועים והוצאות פומביות להורג )דאעש(, שביים "המדינה האסלאמית"בידי ארגון 

, "טרור הוא 1974־בריאן ג'נקינס בהמומחה האמריקני לטרור ; כפי שניסח זאת אותם

  15תיאטרון".

כוונים שנוקטים שחקנים לא מדינתיים כדי להציג האסטרטגיה השנייה כוללת מהלכים מ

כה משבעזה  "עופרת יצוקה"את עצמם כקורבנותיו של צד חזק יותר. במהלך מבצע 

חמאס את ישראל בכוונה לתוך אזורים מיושבים בצפיפות, במטרה להעלות את  תנועת

מי לאובין־ולהפעיל לחץ  בעולם ת הקהלמספר הקורבנות בקרב האזרחים וכך לזכות באהד

 16על ישראל שתעצור את המבצע.

 

 "אליטייכנית רות"סכסוכים כ

ר )נרטיב( של הקורבן הוא רב עוצמה הן עבור התקשורת והן עבור קהלי היעד. ־הסיפֶּ

ְקשר: תמונה של ילד עומד מול טנק תעורר  תמונות יוצרות השפעה רבה יותר מאשר הֶּ

 17.הזדהות עם הצד החלשל שדית ידית. לכך נוספת הטיה פסיכולוגית מייאהדה מי

 שיובילו לשינוידיות יעשויות להיות השלכות מיכזו כשמדובר בדמוקרטיות, לאהדה 

 מית. בין־לאותמיכה הב

הדינמיקה שנוצרת כתוצאה מכך היא כזאת שבה המלחמה הופכת במובן מסוים 

: מהלכים צבאיים ננקטים לא כדי להשיג הצלחה בשדה הקרב, אלא "אליטייכנית רות"ל

וכן בעורף של הצדדים  דימויים חזקים, שיעצבו את התפיסות בעולם ה שלכדי להפיק סדר

ומתרחב לכל נמתח  מאבד את משמעותו הגאוגרפית,. למעשה, שדה הקרב הלוחמים

מופע  ואוחיבורי האינטרנט. סוג כזה של עימות ה תמונותאותו ה מובילותאליו שמקום 

פעיל בהגדרת הגיבור והנבל ובהשפעה על אינטראקטיבי, שבו הצופים נוטלים חלק 

                                                           
15Santa  5261,-, RAND Corporation, PInternational Terrorism: A New Kind of WarfareBrian Michael Jenkins,   

Monica, CA, 1974, p. 4.  ,"סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראליתאלמגור )עורך(, -רפאל כהן; ראו גם גבריאל וימן, "תיאטרון הטרור ,
 .264-247, עמ' 1999ספריית פועלים, בני ברק,  -הקיבוץ המאוחד 

ך ההתייחסות אליה הוסרה ב־א"(, אסטרטגיה של גדודי עז א־דין אלקסאם)"ה בפירוש באתר חמאס עאסטרטגיה זאת הייתה מוצהרת והוב 16

2014. 
17Alex P. Schmid and Janny De Graaf, Violence as Communication: Insurgency, Terrorism and the Western News  

Media, London: Sage Publications, 1982, p. 69 



 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

מגבלה ברורה על היכולת לעשות  מציבה השקיפות ,התוצאה הסופית. בתוך ההקשר הזה

למשל, יכולה  ,מית של המדינה. כךבין־לאושימוש בכוח, באמצעות איום על הלגיטימציה ה

ד תמימיכנערה פלסטינית  גדוד  מאשריותר מית בין־לאוה זירההמאבק בלהשפיע על  עהֶּ

 18.צבאי

שלעיתים הופך את יחסי הכוח בין  המצלמה עצמה לנשק את ךכוחן של התמונות הופ

חסר ומעצימה את החלש,  צבאית, : היא מחלישה את הצד החזקמתמודדיםהצדדים ה

ההשפעה  משמעותלא מדינתי הנאבק במדינה. ארגון שהוא לרוב אמצעי הלחימה, 

תמונות כשב עלולה להרחיק מהניצחון א שהצלחה בשדה הקרישמפעילה התקשורת ה

של אחד מית. ככל שההצלחה הצבאית בין־לאוהתמיכה את ה ותשל הרס ומוות שוחק

 ,ייראה כתוקפן וכנבל. פעמים רבות הואמכרעת ומובהקת יותר, כך גדל הסיכוי שהצדדים 

את עוצמת הדימויים או את השלכותיהם ופועל כדי להסתיר את  מבין אינוהצד החזק 

 19את הבעיה. רק מחריףבאופן ש ,ונותהתמ

מלחמה שונות לחלוטין ניתן היה לראות  פיסותמקרה מובהק של התנגשות בין שתי ת

ישראל שיגרה את אנשי הקומנדו שכ 2010.20בתגובתה של ישראל למשט לעזה במאי 

היא פעלה במסגרת תפיסת לוחמה קלסית:  "מאווי מרמרה"ה הימי לעלות על סיפון

לעזה. מזווית הראייה של  הוההצלחה נמדדה במניעת הגעת ,כאיום הנתפס ההספינ

המתכננים הצבאיים המטרה הזאת הושגה, אף שהמבצע גבה את חייהם של תשעה 

 שנפצעו. 20ועוד  ,הספינה פעילים טורקיים )ועשירי שמת מפצעיו מאוחר יותר( על

שונות ושקיפות עימות בעל ל פעלו מתוך אסטרטגיה שהותאמהלעומת זאת,  ,המפגינים

מטרתם הייתה ליצור אירוע תקשורתי שיעלה את המודעות לסגר הימי על עזה  - גבוהים

לחץ להסיר אותו, גם במחיר של סיכון חייהם. הפשיטה של חיל הים  ישראל ויפעיל על

                                                           
 .2018בספטמבר  29, הארץ", ריאל מדריד אירחה את עהד תמימי והעניקה לה חולצה עם שמה, "עוזי דן 18
אשר מציג את המאבק הפלסטיני נגד גדר , הסרט'. חמש מצלמות שבורות'דוגמה מובהקת לדינמיקה הזאת היא הסרט שהיה מועמד לאוסקר  19

קה גישה מזי. במבט לאחור, מדובר בל במטרה למנוע את הפצת התמונות שהכילו"נסוב סביב שבירת המצלמות בידי חיילי צה, ההפרדה בבילעין
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הישראלי על הספינות הועילה למטרתם הרבה יותר מאשר לו היה המשט מגיע ליעדו. וכך 

לתבוסה דיפלומטית, שבסופה נאלצה ישראל להתנצל בפני טורקיה  הפכה הצלחה צבאית

ניכר ששחקנים לא מדינתיים  21ותי.הולשלם לה פיצויים, וכן להקל את הסגר באופן מ

 הרבה יותר ממדינות. מהר מסתגלים למשמעויותיה של המלחמה החדשה 
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