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  כיום מאפייני המלחמה של הדמוקרטיות נגד הטרור

 

פיינת בשקיפות גבוהה ובשונות אתצורה של המלחמה החדשה המ - טרורבהמלחמה 

המבדילים אותה מ"מלחמות ההכרעה" שהכרנו חודיים, היא בעלת מאפיינים יי - רבה

מתקיימת ותכופות  ,אינם באמת נפרדים זה מזה. חשוב להדגיש שמאפיינים אלה בעבר

 השפעה הדדית במגוון אופנים; אנו מציגים אותם בנפרד למען בהירות הניתוח. ביניהם

 

ֶקֶרב האנשים  מלחמה בְּ

בקרב האנשים שונה. זו המציאות שבה  "המלחמה ,רופרט סמיתהגנרל הבריטי פי ־על

הם שדה הקרב. ־כל מקום, הםכל האנשים וב - בבתים ובשדותוהאזרחים ברחובות 

חים, נגד אזרחים, בנוכחות אזר - להתחולל בכל מקוםההתנגשויות הצבאיות עשויות 

יעד שיש להשיג, לא פחות ה ,בהגנה על אזרחים. האוכלוסייה האזרחית היא המטרה

 1."מאשר לגבור על כוח אויב

מטרת המאבק  בזירה המתאפיינת בשקיפות גבוהה ובהעברה קבועה של מידע בזמן אמת,

בהתאם לכך, המדד העיקרי לערכן של פעולות  2לזכות בלגיטימיות בעיני האנשים. אהי

בעיני הלוחמים עצמם משני  - השאלה כיצד הן נתפסות בעיני כלל בעלי העניין אהו

בעיני האוכלוסייה שבשמה לוחם האויב; ובעיני  ,הצדדים, בעיני האוכלוסייה של המדינה

החשופים לשטף המידע. להשגת לגיטימציה בעיני אוכלוסיית הצד  משקיפים "ניטרליים"

, כפי שהתרחש במקרים רבים של מערכות במיוחד ותחשובלהיות השפעות  ותעשוי אחרה

 .נגד התקוממות

                                                           
1 , 19Smithבע על ידי סמית', שם.ט. המונח "מלחמה בקרב האנשים" נ 
2., 932016Brooks,   
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במשמעות שחל שינוי ההיא  ,אחת ההשלכות העיקריות של דגש חדש זה על האנשים

כל שנדרש היה להכיר את האויב  ,מרה "דע את אויבך". בעברוברוחב היריעה של הא  

 - ואילו כיום חיוני להכיר את החברה של האויב ,בהיבטי המנהיגות והיכולות הצבאיות

. במקום לראות את היריב שמתקיימים בה הרכבה האנושי, מאווייה והמתחים הפנימיים

 שהובילה. הבנת ההבדלים היא של ממש המפתח להבנה אכמקשה אחת, ההבחנה הי

ית נהאמריק( ולהצלחה 1995-1994רוסית בצ'צ'ניה לפני הקרב על גרוזני )להצלחה ה

בהצלחה חלקית, נגד  ,בעזהדומה גישה צה"ל אימץ  3.(2004בקרב פלוג'ה השני )

 .הלהילחם באזרחים במקום בפעילי אותו רולגרביקשה אסטרטגיית חמאס ש

אזרחים. בשני ין בומלחמה בקרב האנשים מביאה לטשטוש רבות מההבחנות בין לוחמים 

הצדדים הופך העורף האזרחי לחזית החשובה ביותר במלחמה: ארגוני טרור מבקשים 

להם עצמם אין לרוב שלהכות ישירות באוכלוסייה האזרחית ולא בכוחות הצבא, בעוד 

שטחים או מתקנים לוגיסטיים המופרדים ממתקנים אזרחיים או מהאוכלוסייה. במלחמה 

לרוב פחות חשובה מיכולתה של החברה לשמור על תפקוד  אי, עוצמה צבאית הומעין ז

  4אפקטיבי תוך כדי משבר ולקיים את ערכי הליבה שלה.

בין ולהבחין בין טרוריסטים יש הכרח אלא שבה בעת, לצורך המאבק על הלגיטימציה 

בין האוכלוסייה ושמתוכה הם פועלים. ניתן לתקוע טריז בין אנשי הטרור  החברה האזרחית

שיגור מקביל בו ,תקווה לאוכלוסייה האזרחיתמתן בת אותם רק במאמץ כפול: הסוב

 התקפות "כירורגיות" נגד פעילי טרור. 

ובאפגניסטאן  5ראק )בהובלת גנרל דיוויד פטראוס(יבע ארצות־הבריתזוהי הגישה שנקטה 

מנת שאסטרטגיה ־ביהודה ושומרון. על נקט ושצה"ל 6)בהובלת גנרל סטנלי מקריסטל(,

                                                           
3 249mith, 2005, S 
4 an, 2018, 31.yalon and GittlemA 
5, May 11, 2007: “This fight The Washington PostThomas E. Ricks, “Gen. Petraeus Warns Against Using Torture,”   

depends on securing the population, which must understand that we—not our enemy—occupy the moral high 
ground”;   ראו גםBrooks, 2016, pp. 94, 379 (n. 28). 

6, Kabul, Afghanistan, July 6, 2009. International Security Assistance Force, Tactical DirectiveNATO,   

זה שונה מקרב  ...עלינו לכבד את האוכלוסייה ולהגן עליה מפני דיכוי ואלימות.. זהו מאבק למען תמיכת האוכלוסייה: "גנרל סטנלי מקריסטל

 ."לרגי
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"הכוח המינימלי הדרוש להשגת  - ת תעבוד חייב השימוש בכוח להיות סביר ומידתיכזא

שימוש בכוח מופרז יביא  7.איזנקוטל גדי ", ראדאז הרמטכ"ל ֹו, כפי שהגדירהיעד הצבאי"

יפחית את הלגיטימציה ואת התמיכה בעיני הקהילה וכנראה לתוצאה הפוכה מהמבוקש, 

חשוב לזכור שהאוכלוסייה המקומית אינה  8כאחת. מית והאוכלוסייה המקומיתבין־לאוה

 יאלץ לשלםאם תבהכרח עם מטרותיהם של ארגוני הטרור, אך היא תיטה לכך יותר מזדהה 

  את מחיר המלחמה.

 

 היברידיות 

הרעיון של "משחקי  , הפילוסוף לודוויג ויטגנשטיין הדגים אתחקירות פילוסופיותבספרו 

פי ־על 9אות בו ארנב או ברווז באותה מידה של סבירות.אמצעות שרטוט שניתן לרלשון" ב

תרחיש של  אהמלחמה החדשה הימרצה למשפטים ועיתונאית, ברוקס, פרופ' רוזה 

 ,ברווז": בהקשר אחד זוהי פעילות עבריינית; בהקשר אחר מדובר בפעולות אלימות-"ארנב

תופעה  אשה הינפרדות זו מזו; בהקשר שלישי ניתן לפרש אותה כמלחמה. המלחמה החד

היברידית. אבדה כליל הבהירות של ההבחנות המוכרות בין עת מלחמה לימות שלום, בין 

 10בין פשע, בין יחסי החוץ לענייני הפנים ובין הממד הצבאי לתווך האזרחי.וסכסוך מזוין 

ההיברידיות של המלחמה החדשה קוראת תיגר על רבות מהתפיסות הוותיקות של 

מי. אחת השאלות המרכזיות שעולה היא אם בין־לאוושל החוק ה מייםבין־לאוהיחסים ה

מלחמה או פעילות לאכיפת החוק. אחת ההגדרות  הואהמאבק בין מדינה לארגון טרור 

אין מקום לארגוני טרור. אלא שבה  11","מאבק אלים בין מדינות אהרווחות של מלחמה הי

כדי להשיג יעדים פוליטיים, באלימות נגד מטרות אזרחיות משתמשים ארגוני הטרור  אםש

                                                           
 .2018דצמבר  ,, המרכז הבינתחומי הרצליה18ה־על מאזן החוסן והביטחון הלאומי בכנס הרצליה  גדי איזנקוט וףאל־במתוך דבריו של ר 7
חלק מהשחקנים המקומיים והבין־לאומיים כופרים בעצם זכותה הבסיסית של המדינה להתקיים , ובכלל זה המקרה הישראלי, במקרים מסוימים 8

 .במצב זה לא סביר שאופן ההתנהלות של המדינה ישנה את תפיסותיהם. לגיטימית בלתיורואים בה 
9Hoboken  Blackwell,-, trans. G. E. M. Anscombe, 4th ed., WileyPhilosophical Investigations6 Ludwig Wittgenstein,   

NJ, 2009, p. 22. 
10223.–, p. 35, pp. 2212016Brooks,   
 .921' מע, שם 11
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מערכת אכיפת החוק במבנה הקיים שלה חסרה את הכלים הדרושים כדי להתמודד עם 

 שאינה מתיישבת עם ההגדרות המסורתיות של פשיעה. ,אתתופעה ז

ההתנגשות בין הגישות השונות להגדרת תופעה זאת מתועדת היטב בהיסטוריה הקרובה. 

בין והתגלעה מחלוקת בין אגף המודיעין של צה"ל  2000־בכשפרצה האנתפאדה השנייה 

הייתה מהלך אלים מתוכנן של יו"ר הרשות  האם האנתפאדה - בשאלה ,השב"כ

הפלסטינית, יאסר ערפאת, שנועד לקצור הישגים מדיניים שלא הצליח להשיג בשיחות 

או שמדובר בהתקוממות עממית נגד הכיבוש הישראלי וכן נגד הרשות  ;ידודיו קמפ

ממשלת ישראל קיבלה את עמדת צה"ל  ?מויסטינית, שנתפסה כמשתפת פעולה עהפל

ובחרה במענה צבאי  ,מדינתי שהאנתפאדה הייתה מהלך אלים מתוכנן שביצע שחקן לא

 כלפי הרשות הפלסטינית. 

האם לראות אותם  - 2001בספטמבר  11ניצבה בפני דילמה דומה בעקבות  ארצות־הברית

 ?או פשעים נגד האנושות ,רצח המוני ,נפשעים פליליים או כמעשים ,כסכסוך מזוין

בכיבושה בכוח של וך מזוין והגיב סהממשל האמריקני הגדיר את הפיגועים הללו כסכ

 12ראק.ין ובהמשך של עאאפגניסט

למעשה, המלחמה נגד הטרור אינה מלחמה במובן המסורתי וגם אינה פעילות אכיפת 

רטגיה הולמת עבורה מחייבת הכרה באופייה . בניית אסטןיהתשחוק, אלא שילוב של 

את הרעיון של הניצחון, ובכלל זה המטרות והאמצעים להשיגו, יש לראות  13ההיברידי.

 במונחים של מלחמה ושל אכיפת חוק גם יחד.

 

 עדרה של הכרעה צבאיתיה

בספרו "כיצד דמוקרטיות מפסידות במלחמות קטנות" טוען גיל מרום שדמוקרטיות 

חמות קטנות כיוון שאינן מסוגלות לפעול ברמת האלימות והאכזריות מפסידות במל

                                                           
 219' מע, שם 12
13, p. 223.2016Brooks,   
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הוא נשען על ההנחה שהדרך העיקרית להשיג  14הדרושות כדי להגיע להכרעה צבאית.

 ניצחון עוברת בשדה הקרב. 

שקיפות גבוהה ושונות רבה, מדובר בהנחה  להמלחמה מתחוללת במצב ש ואולם אם

, נהנית "כניעה־אי"הו "הכרעה"הת ות אסטרטגי, שבה מתנגשוובמלחמה כז 15מפוקפקת.

האחרונה מיתרון ברור. רמת השקיפות הגבוהה מטילה מגבלות חמורות על השימוש בכוח 

 השגת הניצחון.בין ובידי הצד החזק, ותכופות מתקיים מתאם הפוך בין השימוש בכוח 

אף המכות  ועל , עיקר המלחמות שנלחמת ישראל הן נגד ארגוני טרור. עם זאת,1973־מ

הן בלבנון והן בשטחים פלסטיניים, ארגוני הטרור המוחצות שכוונו ליכולות הצבאיות של 

מעולם לא הניף אף ארגון טרור דגל לבן. לא זו בלבד, אלא שהשימוש שעשתה ישראל 

 16בכוח סייע לחמאס ולחזבאללה בהתאמה להעצים את התמיכה הפנימית במאבקיהם.

 17וונטית בסוג זה של מאבק.הכרעה צבאית התבררה כלא רל

ראק יבע ארצות־הבריתהכרעה צבאית התבררה כלא רלוונטית גם עבור מלחמותיה של 

בהצלחה רבה, עמדה  ון. מיד לאחר מהלכי פתיחה של לחימה קלסית שנוהלאובאפגניסט

בפני התקוממות עממית שבה לא יכלה לטפל באמצעים צבאיים בלבד.  ארצות־הברית

תמיכה של האוכלוסייה את הג יהשל היאטרתם של כוחות הצבא מ ,בסכסוך מסוג זה

פי פרופ' ־. עלההפך מאסטרטגיה הדורשת להגיע להכרעה צבאית מהירה - המקומית

 18.": "ככל שתפעיל יותר כוח, כך אתה פחות אפקטיביברוקס

הגיעו  ,דמוקרטיות מסוימות, שפעלו בלי מגבלות כלשהן אפשר לטעון שמדינות לא

לנקה בארגון "הנמרים ־איות מרשימות. הדוגמאות הן מלחמתה של סרילתוצאות צב

רוסית נגד המורדים ־הטמיליים" וכן, ממש זה לא כבר, המערכה המשותפת הסורית

                                                           
14, p. 152003Merom,   כאשר המלחמה בטרור טרם הוגדרה אך ניכר היה שמדובר , 90־"מלחמות קטנות" נטבע בשנות ה. המונח

ימותים, על מנת להגדיר סוג זה של ע זאת, חוקרים פיתחו כינויים שוניםלנוכח בעימות שונה ממלחמות ההכרעות ההכרעה הקלסיות. 
 "מלחמות קטנות", עימות בעצימות נמוכה", "המערכה שבין המלחמות" ועוד. ובהם

15 4 2005,417 (n. 33); Smith,  2016,Brooks, . 
16Gallup News 3 Richard Burkholder, “Lebanese See Hezbollah as Politically Stronger After Conflict with Israel,”  

Service, November 17, 2006; Adam Taylor, “Poll: Hamas Popularity Surges After War with Israel,” The Washington 
Post, September 2, 2014. 

17175. 2018,Freilich,   
1893 (n. 25) 2016,Brooks,   
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 יםממחישן, אבסוריה. עם זאת, מקרי בוחן אחרים כגון הפלישה הסובייטית לאפגניסט

נובעת , הגדרת הניצחון על כך עדר כל אילוץ, אין כל ערובה להכרעה צבאית. נוסףישגם בה

מתוך ערכיה של החברה. אם חברה דמוקרטית מוותרת לחלוטין על ערכיה ועל כאמור 

 לומר שנחלה ניצחון. לא ניתןכללי ההתנהגות שלה במלחמה בטרור, 

 2019בינואר  העניקאיון שינראה שגם ההנהגה הצבאית מבינה את הדינמיקה הזאת. בר

, אמר תחומית בהרצליה־שחק במכללה הבין־"ל אמנון ליפקיןבמסגרת הכנס לזכרו של רא

זמננו הוא תופעה מורכבת שלא ניתן להתמודד ־הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט שהטרור בן

להתערבות בקוסובו  נוגעהעלה רופרט סמית בתה באמצעים צבאיים בלבד. טענה דומה אי

רת כמפקד יש בהןשן, אראק ובאפגניסטיולמלחמות בע 20של המאה ה־ 90־בשנות ה

ולימים למד אותן כחוקר: "בכל המקרים הללו הצליח כוח צבאי להביא אולי להצלחה 

אין  :את התקוות המדיניות הצליחה לממשלא  וצבאית מקומית, אך תכופות ההצלחה הז

 19יותר ניצחון מכריע".

היה זה חלק  המדוברעדר הכרעה צבאית )במקרה יגם המלחמה הקרה התאפיינה בה

ב יותר של הימנעות מהתנגשות צבאית ישירה(. מרכיבים מסוימים בתאוריה מהקשר רח

שפותחה עבור המלחמה הקרה, כמו תשומת לב רבה יותר להרתעה, עשויים להיות 

 שימושיים גם בהקשרי המלחמה נגד הטרור.

 

 סכסוך מתמשך

 20עדר נקודות התחלה וסוף ברורות למעשי האלימות.יהמלחמה החדשה מתאפיינת בה

ברּוקס טוענת שהתמשכותה של המלחמה היא תוצאה של שינוי פרדיגמטי פ' פרו

 ,באופייה. מהפכות טכנולוגיות החלישו את המדינה והפחיתו את חשיבותם של הגבולות

מובן שמגמה זאת מתעצמת גם בגלל  21מדינתיים. ובמקביל העצימו יחידים ושחקנים לא

: "מלחמה נגד , כדברי ברוקסבאיתעדרה של ההכרעה הציאופיים של ארגוני הטרור וה
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

תים קרובות אין להם הנהגה מרכזית מובנית לא יארגונים המשנים פניהם בהתמדה ושלע

 , לשעבר סגן ראש המל"ל,פרייליך צ'ק כפי שקבע 22."בהסכם שלום 'להסתיים'יכולה 

יריבים בלתי סדורים  - בהתייחס לניסיון הישראלי, "טבעם של האיומים החדשים

לנהל קרב המשלב פגע קשות ביכולתה של ישראל  - עמוק באוכלוסייה אזרחית המוטמעים

פעילי טרור  כל עודסמית,  לפי 23והוביל ללחימה ארוכה יותר". תנועה ואש להשגת הכרעה,

התוצאה היא  24וגרילה נמנעים משדה הקרב, בלתי אפשרי לסיים סכסוך בהכרעה.

 נגמרים. רבה, ואולי אף בלתילהיות ממושכים בהשהסכסוכים בני זמננו נוטים 

במגוון אופנים. צה"ל אימץ את רעיון  ואוצר המילים הצבאי העכשווי נותן ביטוי למגמה ז

המתאר את המציאות של מאבק מתמשך שחווה כיום  (המערכה שבין המלחמותהמב"ם )

: איון לבן כספיתי; כפי שהגדיר זאת ראש מערך המבצעים המיוחדים של צה"ל ברישראל

במערכה שבין המלחמות, שמתקיימת כל הזמן, אתה בעצם מנסה לדחות ככל האפשר "

"מבצעים  כנים זאתמ ארצות־הבריתכוחות המזוינים של קרב הב 25."את המלחמה עצמה

כדברי  - השימוש במונח כזה מצביע על עידן של עימות מתמשך צבאיים שאינם מלחמה".

ל או כלום, החלה התורה הצבאית ול הכ"במקום לראות במלחמה מצב עניינים שברוקס, 

 26".על גבי רצףלהדגיש שעימות מתרחש 

הממסד הצבאי שהחל לתפוס את המציאות של התמשכות המלחמה, עבר מתפיסה של 

מלחמה כוללת המכוונת להכרעה מהירה, לכזאת המכוונת לשמר את הכוח לפרק זמן 

ספות, והמטרה עברה מהכרעה בלתי ידוע. מפקדי צבא הפכו לגורם מרסן מפני פעולות נו

ברוקס כותבת ש"אם  27בשדה הקרב ליצירת התנאים להסכמה מדינית באמצעים אחרים.

נכיר בכך שהמלחמה אינה מצב נדיר היוצא מן הכלל, אלא גורם הנוכח תמיד בענייניהם 

אולי נוכל לפתח מערכת כללים ומוסדות עבור התחום המשתרע בין  [...] של בני האדם
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

על המדינות  משפיעטרור בשל המלחמה אופי המתמשך ה 28.לת ושלום מלא"מלחמה כול

יש לו תפקיד חשוב גם בהגדרה המחודשת של מושג ו ,הדמוקרטיות המנהלות אותה

 םאירוע יחידני שנועד להתרחש בעתיד. אכהניצחון. במלחמות העבר הוגדר הניצחון 

 תרחשת בהווה. המלחמה מתמשכת, יש להגדיר את הניצחון כתופעה מתמשכת המ

 

 עצימות משתנה

הכוח הצבאי המופעל  ה שלעוצמלהיקף ות לנוגעבהקשר של המלחמה, עצימות הסכסוך 

בשדה הקרב. במאבק מתמשך שבו הכרעה צבאית אינה אפשרות סבירה, נוטה עצימות 

במלחמות הכרעה קצרות. מלחמה נגד  רק אקיימ־עצימות גבוהה היא בת - הסכסוך לדעוך

מתאפיינת לרוב בפרקי זמן קצרים של עצימות גבוהה, שלפניהם ובעקבותיהם  ארגוני טרור

עצימות לעימות ב כהנמו בעצימות תקופות של עצימות נמוכה יותר. המעבר מעימות

או שהוא יכול להיות תוצאה של הסלמה  ,יכול להתרחש ביוזמתו של אחד הצדדים הגבוה

נמוכה, עשויה הזירה או החזית לא מכוונת. במיוחד בתקופות הזמן של העצימות ה

  29מית.בין־לאולמשל משדה הקרב לזירה ה - העיקרית של המאבק לעבור למקומות אחרים

־ראק מיאת הרעיון של עצימות משתנה בע ינם הצבא האמריקברוקס מדגימה כיצד ייש

 למציאות מעגלית בת שישה שלבים: בהתאם  2008

קדות בפעילות אזרחית בשטחים עדרה של כל פעילות צבאית והתמישלב אפס, ה .1

 ;הכבושים

 ;חיזוקם של כוחות מתונים ושימוש במנופים כלכליים .2

  ;חיזוק ההרתעה, בעיקר באמצעות תצוגות עוצמה בלתי אלימות .3

 ;נטילת היוזמה .4

  ;השגת שליטה, שלב הכולל מבצעים צבאיים בעצימות גבוהה .5

 שיתוף פעולה עם כוחות מקומיים והחברה האזרחית.  .6
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

ראק יבעי נהאמריקידי משרד ההגנה ־אומצה על ",מבצעי הייצובזו, שזכתה לשם "ת מדיניו

 30ן, כמו גם בהתערבויות באפריקה.אובאפגניסט

 

 מלחמה בשלוש חזיתות

משלום, דרך סכסוך ומשבר ועד למלחמה  ארי:יהתפתחה באופן לינההכרעה  מלחמת

אית לפעילות בחזית המוכרעת בשדה הקרב באמצעים צבאיים. אז הובילה ההכרעה הצב

 31בהסדר מדיני חדש. מהמית, שהסתייבין־לאוה

שונות רבה ושקיפות גבוהה, שבהן הקו בין שלום למלחמה שמתאפיינות בבמלחמות 

אלא מקבילה ארית ילינמית והביתית אינה בין־לאוה ,מטושטש, הפעילות בחזית הצבאית

בהכרח החשובה ביותר.  זמנית. בשונה ממלחמות בעבר, החזית הצבאית אינה־ולרוב בו

אנו  21־קבע ש"במאה ה אש המטה הכללי הרוסי,ולרי גרסימוב, סגן שר ההגנה ורגנרל 

כללי המלחמה  [...] עדים לנטייה לעבר טשטוש הקווים המפרידים בין מלחמה ושלום

צבאיים לצורך מימוש היעדים הפוליטיים  עצמם השתנו. תפקידם של אמצעים לא

מקרים רבים הם אף עולים באפקטיביות שלהם על עוצמתו של והאסטרטגיים גדל, וב

 32."הנשק

חזית הבית )"העורף"(,  - החזית האזרחית אבמלחמה נגד הטרור הי המרכזית החזית

הכוללת את מוסדות המדינה במגוון רמות כמו גם את רשתות הקשרים החברתיים 

שים פרטיים. החזית המרכיבים את החברה האזרחית, את המגזר העסקי, משקי הבית ואנ

 הדרך אלרוב המטרה העיקרית של ארגוני הטרור, המניחים שפגיעה בה הי אהאזרחית הי

העברת הדגש , תיאר את ראללהצמזכ"ל חזבאללה, חסן נ 33להשגת יעדיהם. הטובה ביותר

: "כדי לשחרר את בנאום "קורי העכביש" המפורסם מהחזית הצבאית לחזית האזרחית

בטנקים ובמטוסים. בעזרת שהידים נוכל לכפות את רצוננו על האויב הארץ אין לנו צורך 
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היא  ,הזאת, שברשותה נשק גרעיני ואת חיל האוויר החזק ביותר באזור 'ישראל' [...] הציוני

 34."חלשה יותר מקורי עכביש

הגורם החשוב ביכולתן של דמוקרטיות לזכות במאבק על החזית הביתית הוא חוסן חברתי. 

כ"כושרה של מערכת  וס קאק ופטריק סקדפולרק הגדירו את החוסן חברתיהחוקרים מרק

להתמיד במצב התפקוד הנוכחי שלה, בעודה ניצבת בפני הפרעות ושינויים, להסתגל 

מדינות יכולות לחזק את  35.לאתגרי העתיד ולהשתנות בדרכים שמחזקות את תפקודה"

ברים והגדרה מראש של החוסן החברתי שלהן במידה מסוימת באמצעות היערכות למש

מידת על  לוקודם כבסופו של דבר, החוסן החברתי נשען  ולםאומטלות ושל תחומי אחריות. 

 .בצורה מיטבית במהלך משבר מתמשך הלכידות של הציבור ועל יכולתו לתפקד

 ,תות משבריבע "חזית הבית"את  מחזקים הנרטיבים הלאומיים ,בחברה הומוגנית

מצעות הבלטת המכנים המשותפים. לעומת זאת, בחברה ומגייסים את האזרחים בא

אחת מהקהילות שבה מזדהה עם האויב מבחינה לאומית,  אם , ובמיוחדושסועההטרוגנית 

 שסעיםיביא המשבר לרוב להעמקת ה ,דתית, או תרבותית )או שהיא נתפסת ככזאת(

־חוסן ביןבין ו יחוסן לאומבין ויערער את החוסן. לפיכך, בחברה הטרוגנית הכרחי להבחין 

קהילתי מבוסס ־מבוסס על הנרטיב של קהילת הרוב, החוסן הבין לאומיעוד חוסן . בקהילתי

בין  קהילות ומגזרים שונים. ככלל, כמידת האמון , בניעל תחושת ביטחון בין האזרחים

 כך עוצמת החוסן החברתי.קהילות שונות, 

, הפכו את הדמוקרטיות המערביות מגמות של גלובליזציה ושל הגירה כמו גם גלי פליטים

במיוחד רצונן של קבוצות מהגרים לשמר את  - ליותר ויותר הטרוגניות. שינויים דמוגרפיים

מעוררים בדרך כלל תגובה שלילית בחברה  - זהותן התרבותית, הלשונית והערכית

הקולטת, מה שמוביל לקיטוב עמוק יותר ולפיצול חברתי. דבר זה משמש בתורו כקרקע 

כלל המגמות הללו מחייבות  36ורייה לצמיחה והתפשטות של תנועות קיצוניות ושל טרור.פ
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במחלוקות חברתיות  תווךקהילתי. היכולת ל־ביןהדגש רב יותר על חיזוק החוסן שימת 

א מאפיין ייחודי של המערכות הדמוקרטיות; למעשה, זהו אחד יולחזק את האמון ההדדי ה

דווקא קהילתי מחייב ־שחיזוק החוסן הבין ,. מכאןממקורות העוצמה הבסיסיים שלהן

 על נורמות דמוקרטיות, במקום ויתור עליהן או השעייתן בעתות משבר. מוגברת הקפדה 

מית. במסגרת "תיאטרון בין־לאוהחזית ה אבמלחמה בטרור הי בחשיבותההחזית השנייה 

עבור ארגוני מטרה מרכזית  היא מית ושלילתה מהיריבבין־לאוהשגת תמיכה  ,הטרור"

ארגוני טרור מוגבל  :ההבחנה בין טרור מוגבל למוחלטחשוב לעמוד על הטרור. גם כאן 

מית, בעוד ארגונים המחויבים לטרור מוחלט בין־לאומבקשים לזכות בהכרה ולגיטימציה 

מית. פעולותיהם מתמצות לרוב בניסיון להטיל אימה, בין־לאואינם מתחשבים בקהילה ה

 עם קבוצות המחויבות לטרורבהתמודדות תור תחת החברה. לפיכך, למשוך מגויסים ולח

 מוחלט, המאמץ העיקרי מושקע בחזית הצבאית.

יכולתה של מדינה לנהל  37.לגיטימציהקבלת  אמית היבין־לאוהדרישה העיקרית מהחזית ה

מערכה אפקטיבית נגד טרור תלויה בהכרה במערכה זאת כצודקת מצד מדינות אחרות 

עדר לגיטימציה מתבטא פעמים רבות במניעת ימית. הבין־לאובקהילה הושחקני מפתח 

בעידן  מסחריים ותרבותיים ברמות שונות. ,וכן בניתוק יחסים דיפלומטיים ,תמיכה

בחשבון את דעת הקהל העולמית,  הביאהשקיפות הגבוהה חייבת שאלת הלגיטימציה ל

תמונות המלחמה ורה למית קשבין־לאות היחסים בין ממשלות. לגיטימציה א כמו גם

לאיפוק ולשמירה על העליונות המוסרית; זוהי סיבה נוספת הציבורשמועברות אל 

 .בין פעילי טרור לאזרחים ולשמירה על עקרון ההבחנה בהפעלת כוח

מית של מדינה יש להבדיל בין שלושה סוגי לגיטימציה: בין־לאוהלגיטימציה ה בהערכת

מית בין־לאובסיסית היא נכונותה של הקהילה הבסיסית, זירתית ומצבית. לגיטימציה 

לקבל מדינה כחלק ממשפחת האומות, בהתבסס על ערכיה המכוננים. לגיטימציה זירתית 

מית לקבל את מדיניותה של המדינה ביחס לסכסוך נתון בין־לאוהיא נכונות הקהילה ה

של  ככזאת העולה בקנה אחד עם ערכי הקהילה. לגיטימציה מצבית היא מידת הקבלה
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

. מכאן שמדינה מסוים מית את התנהגותה של מדינה במצב או במבצעבין־לאוהקהילה ה

מעורבת במבצע צבאי לא לגיטימי כעשויה להיתפס כשחקן לגיטימי )לגיטימציה בסיסית(, 

(, או כמנהלת מבצע צבאי לגיטימי, אך עושה שימוש בטקטיקות בלתי זירתית)לגיטימציה 

 38.מוסריות )לגיטימציה מצבית(

במלחמה בטרור חייבת החזית הצבאית להתמודד עם חוסר היכולת להגיע להכרעה, כמו 

, העיהסכסוך. בדומה למאבק בפש במהלךהעצימות המשתנה של המאבק  עם גם

אלימות לרמה את הביכולתה של המדינה לצמצם  נמדדת לחימה בטרורשל הההצלחה 

ולאפשר לקובעי  ,הליבה שלה ערכישימור שמאפשרת לחברה לתפקד באופן נורמלי תוך 

צריך להיות הגנה על  והמדיניות לנהל תהליך דיפלומטי. מכאן שהיעד הצבאי במלחמה הז

התפרצויות האזרחי המדינה, על שטחה ועל התשתיות; להאריך את פרק הזמן שבין 

עצימות גבוהה; וליצור הרתעה ארוכת טווח, הכוללת הפעלת כוח באופן ב המאופיינות

 ריב לשנות את מדיניותו.שיגרום לי

הרתעה גמישה, כלומר האיום בהפעלת כוח צבאי מדוד  אהו הבמימוש יעדים אלמרכזי כלי 

המשולב בקשת רחבה של עיצומים ותמריצים כלכליים, פוליטיים ודיפלומטיים. היעד הוא 

 יקהענבין האוכלוסייה שבתוכה הוא פועל, ולוהטרור ארגון כפול: ראשית, ליצור הבחנה בין 

את באמצעות פיתוח קשת רחבה של אפשרויות מענה תקווה; ושנית, למזער  אחרונהל

 .של ממשדרדרות לכלל עימות יהסכנה שבהתכתשויות שוליות המ

זה  לנוסף עכוח להפעיל השימוש בכוח, כלומר לא  של ריסוןמחייבת הרתעה גמישה 

, שציין כי ידי איזנקוט־להשיג את התכלית הצבאית. עיקרון זה הודגש עלעל מנת הנחוץ 

לא התפתחו לכדי  2016-2015 מהלךבהעובדה שאירועים ביטחוניים שהתרחשו 

כוח הופעל באופן  :לשימוש בכוח נוגעתוצאה של מדיניות נכונה ב אאנתפאדה שלישית הי

. בין ארגוני טרור והימנעות מענישה קולקטיביתוממוקד, שדרש הבחנה בין אוכלוסייה 
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

האתגר הוא ליצור אווירה ביטחונית חיובית ולמנוע התרחבות נוספת  איזנקוט הוסיף כי

  39אבטלה. %47להעניק תקווה לאוכלוסייה שיש בה  , ובמקבילבידי חמאס

כאשר מנהלים את המלחמה בשלוש חזיתות, הניצחון נשען על הצלחה טקטית בשלושתן. 

 יניהן.וכן לאזן כראוי את המאמצים ב זו על זו,חשוב להעריך את השפעתן 

 

 מלחמה המאתגרת את הדמוקרטיה

ה תעם תחילת עלייתו של הטרור העולמי, שבה ועל ,20ה־של המאה  70־המשנות 

השאלה כיצד דמוקרטיות ליברליות, המושתתות על שמירה על כבוד האדם ועל זכויות 

להילחם באפקטיביות נגד טרור בלי להזדקק לדיכוי אלים בדגם של מדינות יכולות האזרח, 

והמוסדות הערכים בין ויחסים המורכבים שבין הטרור , שדן בפול וילקינסון'פרופ שטרה. מ

מצב '"בהיסטוריה יש דוגמאות למכביר של  :כתב ,של הדמוקרטיות הליברליות מכונניםה

 40."דמוקרטיות לדיקטטורות בקלות מרשימהסחפו מדינות ש 'צבאי'שלטון או  'חירום

אשר הטרור הופך אלים וקטלני יותר והלחץ הציבורי נה דמיונית. כנאי האפשרות הזו

הדמוקרטיים כדי להתמודד איתו  והבלמים האיזוניםמלוותר על כמה הפיתוי , גובר מתעצם

, "דמוקרטיה מתגוננת"ביעילות רבה יותר. התרת הרסנים מסתמכת על הפרדיגמה של 

כויות האדם הגורסת שהמגבלות שמטילות דמוקרטיות על השימוש בכוח וההגנה על ז

הנטייה להסרת האיזונים  41מבנית אל מול פני הטרור. השחול הןאפילו בשעת מלחמה 

והבלמים מחריפה כאשר מבצעי הפיגועים נתפסים כ"אחרים" מבחינה דתית, אתנית 

תרבותית וכאשר המאבק בטרור מתנהל הן בחזית הצבאית והן בחזית הביתית, דבר ו

 פחות ק מהאויב החיצוני וככאלה שראוייםהמקל על התייחסות לאזרחים כאל חל

 42לזכויות.
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

ב  התגובה  . ומבחינה ז חשובמקרה בוחן  היאבספטמבר  11לפיגועי  בריתה־צותבארית מ 

־צותארהעמידו את  - פעם ארגון טרור כלשהו הקטלניים ביותר שביצע אי - הפיגועים

י. כחלק מההתמודדות בפני איום הטרור הגלובלי והעלו אותו על סדר היום העולמ בריתה

 באופן ניכרצעדים להגברת ביטחון הפנים. הוגברו  ברית־הצותארעם איום זה, נקטה 

טחון יהמעקב האלקטרוני ואיסוף המודיעין מבית, הוקמה סוכנות פדרלית שייעודה ב

המולדת וצומצם הפיקוח המשפטי; עוד נקבעו הליכים שיאפשרו מעצר ללא הגבלת זמן 

רבים מהצעדים הללו נתקלו נרחב באלימות במסגרת חקירות.  ימושובלא משפט ואושר ש

  .קונגרס, אך הם לא נחסמו או בוטלובציבור ובאמנם בהתנגדות ובביקורת 

רע שהוא בגדר "הברית יש יתרונות וניתן לטעון ־לכל אחד ואחד מהצעדים שנקטה ארצות

בין מלחמה, ויפת החוק אולם השילוב של כולם יחד הביא לטשטוש מסוכן בין אכו. "הכרחי

ולהתייחסות לחזית האזרחית כאל חזית לחימה. נוצרו גם התנאים המקדימים להקמתה 

"לא בדרך של קנוניה או קשר , של מדינת משטרה פוטנציאלית, כפי שטען בריאן ג'נקינס

לאורך זמן. דמוקרטיה אוכלת את עצמה מורגשת  חשאי, אלא כהתפתחות כמעט בלתי

כשלכך מתווספת הנטייה של המלחמה נגד הטרור להיות נעדרת  43בנגיסות קטנות".

. נעשית מוחשית במיוחד , הסכנה למוסדות הדמוקרטייםההתחלה או סיום ברורנקודת 

ונדרש לגבש  ,לפיכך יש לראות בטרור איום קיומי על זהותה של המדינה הדמוקרטית

 אסטרטגיה חדשה להתמודד מולו בהתאם. 

לפיה שלבחון לצד המסקנה נשקפת מהמאבק בטרור יש את הסכנה לדמוקרטיה ה

החוסן החברתי, ושבחברות הטרוגניות מבוסס  אהמטרה הראשונה במעלה של הטרור הי

חוסן זה בראש ובראשונה על אמון הדדי וכבוד. כבוד זה מובטח בעיקר בזכות נורמות 

 דמוקרטיות ומוסדות דמוקרטיים חזקים.

כבדות משקל. רעיון הדמוקרטיה המתגוננת עשוי  הללוההשלכות של כלל השיקולים 

מיושם לפרק הרעיון בחזית הצבאית ואם של המאבק מצוי מרכז הכובד  אם להיות מוצדק

החוסן  אזמן מוגדר מראש. אבל אם מקור העוצמה העיקרי במלחמה נגד הטרור הו
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 בטרורה של הדמוקרטיה במאבק "ניצחון"מושג ההגדרה מחדש של  מערכות עומק:

 

ה. הערכים הדמוקרטיים וההתמודדות עם הטרור למעשה מחזקים זה את ז יאז ,החברתי

חירויות, עשויים  ה שלחוקים לשעת חירום והשעיכגון מנגנוני הדמוקרטיה המתגוננת, 

חותרים תחת יכולתה של החברה הם אך בטווח הארוך  ,להיות יעילים לטווח הקצר

להוביל להקצנה גוברת ולהתפרצויות ולהתמודד עם האיום ועלולים אף לערער אותה, 

 אלימות מצד מיעוטים מּודרים.

זאת אנו מציעים להרפות מפרדיגמת הדמוקרטיה המתגוננת, המבוססת על הנחת  נוכחל

ולאמץ במקומה  ,בין שמירה על הדמוקרטיהוקיומו של מתח מּובנה בין שמירה על הביטחון 

ההגנה על הערכים הדמוקרטיים שרואה את פרדיגמה חלופית של דמוקרטיה מכלילה, 

על ערכי הדמוקרטיה ושימורם אינה רק מטרה טרור. הגנה במלחמה במרכיב חיוני ומרכזי כ

ל וכיחברתי ולסהחוסן ה לשימורשצריך לעמוד בה, אלא נדבך מרכזי וחיוני באסטרטגיה 

הערובה  אהאיום הנשקף מצד הטרור. שמירה על זכויות המיעוטים לנוכח הטרור הי של

ל החברה, את השפעת הטרור עמקטינה שהיא מפני ביטחון, בדיוק הק וזיהטובה ביותר לח

 44מית( והן מבית.בין־לאוהן מבחוץ )החזית ה

לדון בסוגיית השימוש בעינויים  1996בספטמבר כאשר נדרש בית המשפט העליון 

"לא פעם נלחמת , אהרן ברק, כי דאז בית המשפט ן נשיאצייבחקירת חשודים בטרור, 

ליונה, הדמוקרטיה כשאחת מידיה קשורה לאחור. חרף זאת ידה של הדמוקרטיה על הע

שכן שמירה על שלטון החוק והכרה בחירויות הפרט, מהוות מרכיב חשוב בתפיסת 

שהדמוקרטיה אינה טוענים אנו בניגוד לדבריו המפורסמים של השופט ברק,  45טחונה".יב

האסטרטגיה שמאמצות מדינות דמוקרטיות רבות  .מנצחת למרות מגבלותיה, אלא בזכותן

הדמוקרטי בסכנה של עצם אופיין ו של דבר את מלחמה בטרור מעמידה בסופצורך הל

ובתאוריה  - מעלה צורך דחוף בתאוריה חדשה של המלחמה עובדה זוהתמוטטות מבפנים. 

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

 

את חשיבותה של החזית האזרחית בגיבוש תפיסת ניצחון.  גדילהאיום על הדמוקרטיה מ

חלטות במלחמה, כמו גם של השפעותיה של כל אחת מהה מתמדתהוא גם מצריך בחינה 

 על אופייה הדמוקרטי של המדינה. ,השפעתן המצטברת של


