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 מבוא

 

ותפיסות ייחודיות.  לו אופיינייםה תנאיםושלו, אילוצים מ"ביקשנו להראות שלכל דור היה סוג מלחמה 

 "משלה מלחמהית תקופה אפוא צריכה שתהיה לה תאורי כל

 1על המלחמהאוזביץ, קרל פון קל

 

"מהי מדיניותנו? אשיב לכם: להילחם. בים, ביבשה ובאוויר, בכל כוחנו ובכל העוצמה... מהי מטרתנו? 

אני יכול לענות במילה אחת: ניצחון; ניצחון בכל מחיר, ניצחון חרף כל האימה, ניצחון, לא משנה כמה 

 ארוכה תהיה הדרך וקשה. שכן ללא ניצחון, אין הישרדות"

 1940 במאי 13 ,הבריטי נאום בפני הפרלמנטמתוך נסטון צ'רצ'יל, וי

 

ה הורגש זה כבר, עבור מלחמתן של המדינות נזה מציע מסגרת חשיבה שחסרו מאמר

סוג העימות שהוא המקור לחלק הארי של האלימות הפוליטית  - הדמוקרטיות בטרור

  2ל מלחמה.ושמאפייניו הייחודיים מזהים אותו כסוג חדש ש ,בעולם כיום

 - אנו בוחנים במיוחד מה מקפל בתוכו המונח "ניצחון" בהקשר של המלחמה נגד הטרור

שיש לראות בניצחון תהליך וגורסים  -מלחמה נטולת נקודות התחלה או סיום ברורות 

  מתמשך של שמירה על הביטחון ועל ערכי היסוד של החברה.

תייחס גם למקרי בוחן אחרים. י תבסס בעיקר על מאבקה של ישראל בטרור, אךיוח הנית

שלב הטיעון תקף עבור דמוקרטיות בכללן, אך כמה מהמאפיינים שאנו סבורים אמנם 

 המנותחים כאן עשויים להיות תלויים בהקשר פרטני. 
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 טבע המלחמה

בין טבע המלחמה  בחיןה - תאורטיקנים של המלחמההמחשובי  - קרל פון קלאוזביץ

ודרך ניהולה  אופייהבין ו ((Concept of fighting, ימה")שאליה התייחס כ"תפיסת הלח

((Conduct.3  טבע המלחמה הוא קבוע. השימוש באלימות לשם השגת מטרות, בין אם

מאפיין קבוע של ההיסטוריה האנושית  ואמדובר בשטח, במשאבים, בהשפעה או בכבוד, ה

חול ִהשתנּות יסודית היסטוריה, ואינו צפוי להשתנות אלא אם ת־מראשיתה ואף מאז הפרה

המלחמה" )ושאנו של בטבע האדם עצמו. לעומת זאת, מה שקלאוזביץ כינה "ניהולה 

ד ונבנה ומופעל, תלוי מאכוח צבאי מגדירים כ"אופי המלחמה"(, כלומר הדרכים שבהן 

  4בטכנולוגיה ובתרבות.

לצורך הדיון כפי שעוד טען קלאוזביץ, שינוי באופי המלחמה מחייב תיאוריה חדשה עבורה. 

בניית והפעלת הכוח  –בתור הדרך שבה נלחמים  "תיאוריה של מלחמה"להלן, נגדיר 

במציאות טכנולוגית ותרבותית נתונה; התיאוריה של המלחמה עוסקת  –הצבאי 

היא מונח רחב יותר,  "תיאוריה של ניצחון"באסטרטגיה, דהיינו בשאלה כיצד יש להילחם. 

היעד המדיני )המציאות המדיניות שעבורה נלחמים( ובין שמתאר את יחסי הגומלין בין 

האסטרטגיה, שהיא האמצעי להשגתו. לאור כך, גיבוש תיאוריה של ניצחון מחייב כתנאי 

 5מקדים גיבוש תיאוריה של מלחמה.

ותי באופי המלחמה. היא הייתה שונה בצורה בולטת השינוי מייצגה המלחמה הקרה 

פיתוח הנשק  6קלאוזביץ את התאוריה שלו במקור. מ"מלחמות ההכרעה" שעליהן ביסס

היה עברו הגרעיני אילץ מדינות להתאים במהירות את תאוריות המלחמה שלהן: בשנים 

הניצחון קשור להצלחה בשדה הקרב, ואילו במלחמה הקרה המטרה כבר לא הייתה לנצח 

היו עלולות  התוצאותמלחמה, אלא להימנע ממנה. לולא היו המדינות ערות לשינוי זה, ב

 להיות הרות אסון.

                                                           
3., 127, 1976Clausewitz  
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 . ,Victory in War, 6Martel-13: ראו גם הדיון של מרטל, על בסיס קלאוזביץ 5
שהיום היינו מגדירים תחת הכותרת לוחמה  החלקם כאל, היו גם סוגי עימות נוספים, שבה נוסחה התאוריה הקלסית של המלחמה, 19במאה ה־ 6

 .אלא שהסוג הדומיננטי של המלחמה שהשתקף בתאוריה הצבאית היה מלחמה הכרעתית. שנעדרו הכרעה צבאית ברורה הוכאל, התקוממות נגד
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המועצות סימנה את ניצחון הדמוקרטיה הליברלית ואת ראשיתו של ־התפרקותה של ברית

ודות להתפתחויות טכנולוגיות, תרבותיות וכלכליות, הניצחון באחד העימותים העידן חדש. 

אם כי היה משקל גם להשפעות  - בלא שנורתה ירייה אחת הושג הגדולים בהיסטוריה

ולהתערבויות צבאיות דוגמת  ,כלכליות של מלחמות "באמצעות שליח" )ּפרֹוקסי(ה

", כהר עוצמה"טביעת המושג ל ההוביל וזהתפתחות ן. אהפלישה הסובייטית לאפגניסט

כלכלי הטכנולוגי, הבתוכו את ההיבטים הלא צבאיים של הכושר המדעי, הכורך 

 ותפים וההשפעה התרבותית. תעשייתי, כמו גם את החוסן החברתי, הערכים המשהו

 כהר עוצמההמונח נזנח מאוחר יותר לטובת הגישה של "עוצמה חכמה", המכירה בכך ש

 עוצמהתפיסת ביטחון שלמה בלי הגיבוי של  הכדי לבסס עלי המספיק האינבפני עצמה 

בד בבד, יכולתה של מדינה לממש את יעדיה  7קשה והנכונות המוכחת לעשות בו שימוש.

קשה, אלא מתבססת על השגת האיזון הנכון  עוצמהעוד באורח בלעדי על  אינה נסמכת

 8בין גורמים רבים ושונים המשפיעים על התוצאות.

במקום לנסות  .לא הביא לשינויים בחשיבה הצבאיתסיומה של המלחמה הקרה כך או כך, 

בחרו בדרך כלל לשוב לתאוריה תאורטיקנים צבאיים לגבש תאוריה חדשה של מלחמה, 

, של מאבק בין מעצמות אירופיות החולקות תרבות ומארגנות 19־קלסית של המאה הה

את צבאותיהן באופן דומה, ושבה הכרעה צבאית בשדה הקרב היא תנאי מקדים לניצחון 

 המאבקים הצבאיים שאפיינו את הזירה העולמית שלאחר תום המלחמה הקרה 9פוליטי.

לא השפיעו באופן  - דינתיים באסיה ובאפריקהמ בעיקר מאבקים בין מדינות לארגונים לא -

אנשי צבא ואקדמיה טרם הביאו  דיונים בקרבעל חשיבתם של מקבלי ההחלטות. ניכר 

 10.ומקובלתלאימוצה של מסגרת חשיבה חדשה 
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Ayalon & Idit Shafran Gittleman, Democracy's Struggle Against Terror: A View from Israel, Israel Democracy Institute, 
Jerusalem, 2018, pp. 12-14. 

9, 2nd ed., Cambridge University Press, Victory in War: Foundations of Modern Military PolicyWilliam C. Martel,  

Cambridge, 2011, pp. 8, 341; Blum, 2013, 392; Smith, 2005, 25. 
10How Everything Became War and 372; Rosa Brooks, –371 , 2011,391, p. 421; Martel , 2013,1; Blum 2005,Smith,  

the Military Became Everything, Simon and Schuster, New York, 2016, pp. 36, 221–222. 
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 עלייתו של הטרור

תשומת לב רבה יותר הסבו הברית ־ארצותב 2001בספטמבר  11ם שהתרחשו ב־פיגועיה

ספור ספרים, מאמרים, מחקרים ודיונים ־ן. אי21־המלחמה במאה הלהשפעות הטרור על 

עסקו בהיבטים הצבאיים, המשפטיים, הטכנולוגיים, הכלכליים והמוסריים של מלחמת 

הדמוקרטיות בטרור. אלא שחלק הארי מתוכם התמקד בתאוריה של הלוחמה, כלומר 

המדינית שלמענה מציאות שעוסקת בלהילחם, ולא בתאוריה של הניצחון,  איךבשאלה 

 במסגרת הניצחוןשל משמעות  אין הבנה ברורה עד היום 11נלחמים מלחמה מסוג זה.

באופן מפתיע, מרבית המאמרים שכן דנים במטרות המדיניות של  12המלחמה בטרור.

הצלחות ה"מלחמות ההכרעה", מבשונה  כימלחמה זאת ובשאלה אם הושגו, מדגישים 

תים יולע ,בשום אופן את הניצחון המדיני נגד הטרור הצבאיות בשדה הקרב אינן מבטיחות

 13אותו. ותאף מרחיק

נגד הטרור משרטטות של מדינות דמוקרטיות ניתוח והערכת הניצחון במלחמה להגישות 

ת ואכזריאת האין ביכולתן של דמוקרטיות לנקוט  ות,גישלפי אחת התמונה עגומה. 

מצליחות מדינות דמוקרטיות  אם ,גישה אחרתלפי  14הדרושה כדי להביס ארגוני טרור.

סכנה , התוצאה היא פגיעה בדמוקרטיה עצמה עד כדי ולהפעיל אלימות ברמה כז

מציעה תאוריה של ניצחון איננה אף אחת משתי הגישות הללו  15.מבפנים לקריסתה

שהשמירה על מניחה  זה במאמרהמוצגת שתוכל לתמוך במסגרת חשיבה שלמה. הגישה 

גם אמת המידה  אולפיכך הי ,א מטרת המלחמה בטרוריה־איההערכים הדמוקרטיים 

 לניצחון.

                                                           
1112, 376. 2011,Martel,   
כלומר למנוע ביצוע , שבו העדיפות ניתנה ליעד טקטי, עובדה שהמלחמה של ארצות־הברית בטרור החלה כמבצע תגובתיאחת הסיבות לכך היא ה 12

ביטאה באופן מובהק ניצחון במונחים של מלחמה ", ציר הרשע"הבסתו של , אלא שהמטרה שגובשה לבסוף. התקפות נוספות על אדמת ארצות־הברית

 .הכרעתית
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142003. Cambridge, , Cambridge University Press,How Democracies Lose Small WarsGil Merom,   
15, How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorism CampaignsAudrey Kurt Cronin,  

Princeton University Press, Princeton NJ, 2009. 
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מהפכת מהגלובליזציה וכתוצאה מבאופי המלחמה שחלו את השינויים  נבחןזה  במאמר

בסיס לסוג חדש של מלחמה, וכן את המאפיינים של האויב שמולו  הםשלשיטתנו  המידע

ההגדרה הקלסית של ניצחון. משנים באופן יסודי את  הנערכת מלחמה זאת. שינויים אל

כיצד חוסר היכולת לנחול ניצחון  ןבחנו תלוי בלתי משתנהאל ניצחון כל תייחסנ לאחר מכן

נתייחס לניצחון  ,באמצעים צבאיים משפיע על האופן שבו הלחימה מתנהלת; לבסוף

המוצעת  החדשה של המלחמה התאוריהמה משמעותו במסגרת  ןבחנותלוי כמשתנה 

 . כאן

נדרשים עדיין צבאות  - ר ספק, איננו טוענים שחלף עידן המלחמה הקלסיתלמען הס

והן  ,להתכונן הן ל"מלחמות קלסיות" שבהן מושגת הכרעה צבאית בשדה הקרב

 מהם ל"מלחמות קרות" של הרתעה. הצורך להיערך לסוגים שונים של מלחמה, שכל אחד

תמודדים קובעי המדיניות מו מיעשאתגר  ואכוח ותפיסה מבצעית נפרדת, הבניית דורש 

בסיס  שמשת זה אמרבמ המוצעת התאורטית תקוותנו היא שהמסגרת 21.16־במאה ה

 להמשך דיון ומסגרת לעיצוב מדיניות במאבקן של מדינות דמוקרטיות בטרור. 

בין ניצחון שוהזיקות  הגדרה כזונפתח בהצגת הגדרה לניצחון במלחמה, החשיבות שב

נציג את המאפיינים הבסיסיים  לאחר מכןיה להשגתו. בין האסטרטגוכמטרה מדינית 

 ,מהפכות המידע והגלובליזציה של מלחמה: המבדילים את המלחמה בטרור כסוג נפרד

הדיון במלחמות שבין מתוך מיקוד של שהולידו עידן של שקיפות ושל שונּות במלחמה. 

ל מטרותיהם התבסס עבטרור הארגוני  נסווג את ,בין ארגון טרורומדינה דמוקרטית 

מאפיינים ייחודיים של  כמהנתאר הם נוקטים כדי להגשימן. שהשונים והאמצעים השונות 

השינויים הנגרמים בעטיים בתאוריה של הניצחון בסוג זה של  לצדהמלחמה בטרור, 

המחייב להבנתנו הגדרה מחדש מלחמה. לבסוף נציע מתווה חדש של תפיסת הניצחון, 

 .השחלו באופי המלחמ השינוייםמ עולהשל המושג כ
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