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  שלי החשיבה האסטרטגיי� במלחמת לבנו� השנייהכ

אפרי� ענבר
1

  
  

 ביולי 12
מלחמת לבנו� השנייה החלה לאחר חטיפה של שני חיילי� ישראלי� ב

מוזכר  שדומהקרה מקרה  כשלושת אלפי� שנה שלפני,  לציי�ברצוני. 2007

ֲחִניָכיו ְיִליֵדי 
ַו9ֶָרק ֶאת; ִ>י ִנ7ְָ;ה :ִחיו, ַו7ְ9ִַמע 5ְבָר�": "ל# ל#"שבוע הבפרשת 

Aת, ֵביתA7ְל7ֹ ֵמאC רDָ7ְמָֹנה ָע ,�ֹEַעד, ַו9ְִר
�Eָ. א ַוֲעָבָדיוCַו9ֵָחֵלק ֲעֵליֶה� ַלְיָלה ה ,

7
ֵאת ָ>ל, ַו7ֶ9ָב .ְלַדDֶGָק, ֲא7ֶר ִמFְמֹאל, חAָבה
ַעד, ַו9ְִרEְֵפ�; ַו9ֵַ>�Hְוַג� ֶאת; ָהְרכ


נראה שמלחמתו של אברה�  ."ָהָע�
ַה7ִIָי� ְוֶאת
ְוַג� ֶאת, לAט :ִחיו CְרכA7H ֵה7ִיב

אני לא בטוח שמעשי אבות ה� תמיד . להשיב את החטופי� הייתה מוצלחת

  . לבני�סימ�

  

דברי יתמקדו בעיקר . ג� הישגי� יפי�היו במלחמה האחרונה היו כישלונות ו

חשיבה מסוג זה . בחשיבה האסטרטגית הישראלית כפי שהתגלתה במלחמה

אני לא בטוח שאני . ל"היא מנת חלק� של המדינאי� ושל הקצונה הבכירה בצה

האסטרטגית היא אבל נית� לומר שהחשיבה , יכול תמיד להבחי� מי אחראי למה

תוצאה של מפגש המוחות של חברי ממשלה בכירי� ע� בעלי התפקידי� 

אציג מספר אופני חשיבה שאפשר ליחס בקלות לדרג הצבאי . ל"הבכירי� בצה

לדעתי היו בעייתיי� ואשר , והמדיני העליו� בישראל בזמ� המלחמה האחרונה

  . נית� א� להגדיר� ככשלי חשיבה,ביותר

  

בקי' . עדר מוכנות למלחמה בחזית הלבנוניתיראשו� הוא ההכשל החשיבתי ה

2006 , �ותיו של יתכנשעל א�  ו,התגרה בישראל מעת לעת שהחזבאללהעל א

ל לא היה מוכ� כלל לעימות רחב היק� "צה, הארגו� לחטו� חיילי� היו ידועות

שאול , כבר בתקופתו של שר הביטחו� הקוד�.  עדויות ברורותכ# יש ל,ונגד

רות הצבאי של חיילי הסדיר בארבעה יהחליטה הממשלה לקצר את הש, מופז

קיצוצי� נעשו ל "תקציב צהשבזה לא היה סוד . 2007ממר' , עד שמונה חודשי�

נעשו . אימוני היחידות הלוחמותב בקיצור משמעותי , בי� היתר,ושהתבטא

 שהופסק, היה לח' הול# וגדל. קיצוצי� רבי� ג� בהיק� היחידות המשוריינות

רק יחידות , יתר על כ�. לבטל את קו הייצור של טנק המרכבה, בימי� אלו

של " שמורות הטבע"ל התאמנו על מודל שמתאי� לטיפול ב"של צהמעטות 

מספר שני� שהתרחשו במש# אפשר להצביע על תהליכי� , כלומר. החזבאללה

                                                 
 
  .א"איל� ומנהל מרכז בס
במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר' פרופאפרי� ענבר הוא 1
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מלחמה יצת שבה� המנהיגות הצבאית והמדינית לא ראתה את האפשרות לפר

  .2006התנסינו בקי' בו ג סוהמ

  

בתחילת המלחמה .  בתחו� בחירת המטרה הפוליטיתנעשהכשל חשיבה שני 

, שוני� אמרו לאזרחי ישראל גופי� )למעשה ממשיכי� לחזור על כ# עד היו�ו(

 שמטרת השימוש בכוח היא לייצר ,� לשעבר והדרג המדיני"כולל ראשי אמ

חזק המדינה יו, של חזבאללהלבנו� תהלי# פוליטי אשר יחליש את מעמדו ב

לישראל אי� סיכוי להשפיע באמצעות . זוהי טעות גדולה, לדעתי. הלבנונית

למדנו כבר . אמצעי� אחרי� על המערכת הפוליטית הלבנוניתבשימוש בכוח או 

למדנו ". סדר חדש"בכוח רב וניסינו לעשות בלבנו� נו יאז שה. 1982
את הלקח ב

  .ר# הקשה שזה מעבר לכוחנודב

  

שכוח� , עלינו להבי� שבמזרח התיכו� יש כוחות חברתיי� ופוליטיי� מקומיי�

תיכו� על פי האנחנו לא יכולי� לסדר את המזרח . גדול מכל התערבות חיצונית

זה נכו� ג� לגבי , לצערי. זה נכו� כמוב� לא רק במקרה של ישראל הקטנה. רצוננו

שיש לה כוח על א�  ,קאהניסיו� של המעצמה האמריקנית לבנות מחדש את עיר

המטרה של שימוש בכוח לא , לכ�. אינה נוחלת הצלחהצות הברית  אר,עצו� ורב

 זוהי מטרה לא ,צריכה להיות יצירת סביבה פוליטית יותר נוחה לישראל

. לפגוע ביכולות של האויבי� שלנוזה כ� יכולי� לעשות אנחנו מה ש. מציאותית

 להשתמש בכוח נגד מטרות השל אויביישראל צריכה להתמקד בסיכול היכולות 

היכולות להכאיב את צרי# למנוע מהיריבי� . אזרחיות או צבאיות, ישראליות

בוש המטרות המדיניות ישימוש בכוח יכולה להיות ג� שת המטר. לישראל

בניית מזרח . אבל לא בניית מזרח תיכו� חדש, שמציבי� לעצמ� היריבי� שלנו

  . מעי� אוטופיה שאי� בכוחנו להשיג,תיכו� חדש היא חלו� באספמיא

  

לחיפוש הדר# ליתר דיוק , שלישי שיי# לתחו� המטרות המדיניותהכשל ג� ה

בימי� הראשוני� של המלחמה הוצע על ידי משרד החו' . לסיי� את המלחמה

אשר יהפו# את דרו� לבנו� לאזור שממנו , לאומי
�להביא לדרו� לבנו� כוח בי

אני יודע . הרבה יותר קשה לפעול חזבאללהליהיה ושממנו , רו קטיושותילא י

  .זהתמכו ברעיו� שג� בתו# המערכת הצבאית היו אנשי� ש

  

לאומי יעמוד 
�הסיכוי שהכוח הבי, ואני מודה שנטל ההוכחה עוד לפנינו, לדעתי

שא� , אי� ספק.  והמטרה הזו לא תושג,דו הוא קט� עד מאהללובציפיות 


�נו� וא� הוא יחליט להתעמת ע� הכוח הביירצה לפעול בדרו� לב חזבאללה


 וראינו את אי,תרחישי� דומי� בעבר חווינו.  ידו תהיה על העליונה,לאומי
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ברגע שיעמדו בפני המתאבדי� , לעניות דעתי. לחצי�בעמידות� של כוחות זרי� 

  .  פשוט יקומו וילכו�" כוחות האו,של החזבאללה

  

 לא מצליחי� למנוע הברחות נשק � בלבנו�"אנחנו כבר יודעי� שכוחות האו

� לא מצליחי� למנוע "אנחנו ג� יודעי� שכוחות האו. מסוריה לחזבאללה

של או ,  פשוט שאלה של זמ�וז. היערכות חדשה של החזבאללה בדרו� לבנו�

לאומי רק יפריע 
�אז הכוח הבי ,החלטה של החזבאללה לפעול בדרו� לבנו�

  . ל נגד החזבאללה"לפעילות של צה

  

 הצרפתי� איימו :לאומיי�
�כל מיני בעיות ע� כוחות בינתקלי� בחנו כבר אנ

 דבר וה, ככל הנראה ירינו בטעות על כוח גרמני בי�,ירו על מטוסי� ישראלי�יש

כוחות זרי� בגבולותינו היוו תמיד . צדדיי�
גר� למתח מיותר ביחסי� הדו

אשר זיכרונ� בכירי�  ל"יש במשרד החו' וג� בצה, לצערי. מקור לתסבוכות

משתעשעי� ברעיו� , בשני� האחרונות. ואונוהי� אחר רעיונות שה� קצר ו

  .הטיפשי שנוכחות של זרי� תפתור בעיות שהמקומיי� לא יכולי� לפתור

  

במהל# המלחמה יצאה .  סוריה–כשל החשיבה הרביעי נוגע לשכנתנו בצפו� 

לחמה בעת המ. הממשלה הישראלית מגדרה להרגיע את החששות בסוריה

את� לא שייכי� לעניי� החזבאללה ואי� לנו שו� "אמרנו מספר פעמי� לסורי� 

הסורי� . לניסיו� הרגעה לא היה מקו�,  לדעתי."כוונות תוקפניות כלפי סוריה

שה� מפני צריכי� לדעת שה� עלולי� להיות מטרה למתקפה ישראלית 

 כאשר .ארגו� הלוח� נגד ישראל ומקיז את דמה, מחמשי� את החזבאללה

� אי� שו� סיבה אאירשל שהוא היד הארוכה של סוריה ו, לוחמי� בחזבאללה

אנו מטפלי� רק בחזבאללה ואת� תצאו נקיי� , אל תדאגו"להגיד לסורי� 

אמירות מסוג זה משדרות לדמשק שהיא יכולה להמשי# להקיז דמה . "מהעניי�

  . ל שהואש שתידרש לשל� מחיר כוחשל מבלי ,של ישראל באמצעות החזבאללה

  

 מער# הסוריהבזמ� מלחמת לבנו� אולי החמצנו הזדמנות לתקו� את , יתר על כ�

מער# הטילי� הזה . הטילי� ארוכי הטווח אשר מהווה איו� על ישראלשל 

צרי# . ישראל ובמלחמה הייתה הזדמנות לטפל באיו�שטח מכסה את רוב 

ני� את שפת הסורי� מבי. 1998מאוקטובר טורקי לזכור תמיד את התקדי� ה


תפסיק לתמו# בש העבירה אנקרה מסר ברור לדמשק 1998באוקטובר . הכוח

PKK) טורקית הסורי� נענו לתביעה ה. )טורקיהארגו� הטרור הכורדי שפעל ב

מול עליונות צבאית .  יש כוח צבאי רבטורקיו� שהבינו שמאחורי המסר הוכימ

כי� להגיד לסורי� בקי' ג� אנחנו היינו צרי. הסורי� נכנעו, טורקיתונחישות 

  . ולגבות את המסר במעשי�,פסיקו לתמו# בחזבאללהשיהאחרו� 
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הפוליטית , נראה שהמנהיגות הישראלית. תפיסתיכשל הכשל החמישי הוא 

והצבאית לא הבינה את היכולת המצטברת של טילי קטיושה לגרו� נזק קשה 

היו התבטאויות לפני המלחמה . היחס לטילי� קצרי טווח הוא מתמיה. לישראל

לא . "ה� יחלידו במחסני� של החזבאללה"כגו� , מזלזלות כלפי הקטיושות

ל על תכליות "במסמ# של צה, יתר על כ�. הייתה התייחסות רצינית לנושא הזה

 לא הופיע החשש או הצור# להג� על העור� ,שהודל� לאחרונה, המלחמה

� שנופלי� אסיחס דומה מתגלה כלפי טילי הק. הישראלי מפני קטיושות

  ."זה נשק סטטיסטי אשר גור� מעט אבדות: "בדרו�

  

מדינת ישראל . בסופו של דבר הקטיושות הפכו לסמל הניצחו� של חזבאללה

 ,ל הוא המנצח במלחמה"היה ברור לכול� שלא צהו  ביו� קטיושות200
ספגה כ

המנהיגות הישראלית לא השכילה להבי� את החשיבות . אלא החזבאללה

  .ל סוג נשק כזההמצטברת ש

  

הנטייה להסתמ# בעיקר על חיל האוויר . כשל שישי הוא בצורת השימוש בכוח

ו� ו כי,אפשר להבי� את הנטייה הזו. מנע ממהל# קרקעי הייתה שגיאהיולה

חיל האוויר יכול . שלחיל האוויר הייתה עליונות מוחלטת על כל היריבי� בצפו�

בסופו של ו, ד אבדותול במעט מאתו# יכולת לגרו� נזק גדו, לפעול למרחקי�

הנטייה להשתמש בחיל האוויר מובנת . דבר רוב המטוסי� חוזרי� הביתה

 זו הייתה ,אבל לחשוב שאפשר לגמור עניי� באמצעות חיל האוויר. ומוצדקת

במלחמת המפר' צות הברית אר. מראשזאת היינו יכולי� לדעת . טעות חמורה

 ובסופו של דבר היה , ימי�#100 במשק א הפציצה את עיר1991
 הראשונה ב

החייל הנוע' את , בסופו של דבר. צור# בתמרו� קרקעי כדי לכבוש את כווית

  . ולא העליונות האווירית,ניצחו�האות להדגל במקו� הנכבש הוא 

  

וזה לא דבר , במהל# המלחמה הייתה. כשל חשיבה שביעי נוגע לעניי� האבדות

. יס כוחות קרקע מפאת חשש מאבדותד מלהכנורתיעה גדולה מא, לגמרי חדש

דעת . החשש הזה מאבדות איננו משק� את דעת הקהל הישראלית, למעשה

וג� בזמ� המלחמה האחרונה הייתה מוכנה לשאת  דהאיפתאינההקהל בזמ� 

ראינו זאת באמירות של הורי� שכולי� ואנשי� שישבו . באבדות גדולות

 למרות הסיכוי לאבדות התחושה הייתה שראוי להמשי# במלחמה. במקלטי�

, מצד העור� הייתה נכונות גדולה לסבול. את המלחמה בניצחו�סיי� כדי ל

המנהיגות הצבאית והמדינית .  שלא נוצלה על ידי המנהיגות הישראליתנכונות

יש פה , דר# אגב. החליטה משו� מה שהע� עיי� ולכ� לא צרי# להרבות באבדות

. הצבא נועד להג� על אזרחי�. צבאהיפו# מוזר של ההבנה מדוע יש לקיי� 



  מלחמת לבנו� השנייה ולאחריה

 

 5

 החיילי� נועדו להילח� ולהג� על ,חיילי� דמ� אדו� פחות מדמ� של אזרחי�

  .האזרחי�

  

נראה לי שיש פה הפרה בוטה של החוזה החברתי הבסיסי שעליו , יתר על כ�

בתפישה הבסיסית של הוגי הדעות המדיניי� בהקמת מדינה . מושתתת מדינה

, על פי החוזה הזה חובת המדינה. המדינהבי� י� ונכתב חוזה בי� האזרח

אז האזרח מוכ� שהמדינה תכניס יד לכיסו . היא לספק ביטחו�, היחידה אולי

זה . מוכ� לשרת בצבאאז הוא ,  אז הוא מוכ� לעשות מאמ',כדי לקחת מיסי�

 ,פה המדינה הישראלית הפרה את החוזה הזה. החוזה החברתי הבסיסי ביותר

  .היא ממשיכה להפר אותו בגלל מה שקורה בדרו�, תילדע, דר# אגבו

  

הדרג הצבאי והמדיני לא , לדעתי. כשל החשיבה השמיני הוא בזיהוי המציאות

ההתייחסות ההתחלתית אל . שמדובר במלחמה, לפחות לא בהתחלה, הבי�

הייתה כאל פעולה צבאית , השימוש בכוח הישראלי ובתגובה של החזבאללה

ההחלטה לצאת למלחמה הייתה ללא מחשבה . כ# ברור
מוגבלת שמשכה לא כל

  . יותר אינטואיטיבית מרציונאליתהחלטה הייתה זו , תחילה

  

בנסיבות שנוצרו נראה לי שהיה . איני מבקר את ההחלטה לצאת למלחמה

באופ� בסיסי בוודאי שהיה צרי# להגיב בכוח על . מקו� לתגובה צבאית נרחבת

. # לחכות קצת ולחשוב מה רוצי� להשיגאולי היה צרי, ע� זאת. ההתגרות

 בממסד הביטחוני בעת  שוני�מתו# השתתפות בפורומי�, התרשמותי

היא שהגופי� הבכירי� ביותר לא נתנו דעת� על מהות הניצחו� , המלחמה

לא הייתה תפישה ברורה שמלחמה צריכה להסתיי� . בעימות ע� החזבאללה

  . לנצח כדי מלחמה יוצאי�של, בניצחו�

  

. הוא הנושא האמריקני, האחרו� שברצוני למנותול החשיבתי התשיעי כשה

מנהיגי ישראל לא הבינו שהמלחמה הזו היא מבח� לברית האסטרטגית בי� 

מודאגי� , במיוחד השמרני� ביניה�, האמריקאי�. צות הבריתישראל לבי� אר

: ה� מעלי� שאלות לא פשוטות. ל במלחמה האחרונה"ד ממה שקרה לצהומא

3,000
 א� הצבא הישראלי לא מסוגל לטפל ב? נחנו משקיעי� בישראללמה א 

 א� ההתקשרות ?לישראלנית� לוחמי חזבאללה למה להמשי# את הסיוע הרב ש

המדינאי� ? מה הטע� בהצות הברית ע� ישראל אינה מובילה להבסת אויבי אר

הישראלי� לא הבינו שהמלחמה בלבנו� הייתה מבח� לקשר ההדוק בינינו לבי� 

האמריקני� ראו את ההקשרי� האזוריי� של המלחמה . האמריקאי�

שה� , וו שישראל תנחיל מפלה לשלוחי סוריה ואירא�י והאמינו וק,בחזבאללה

אלא , הניצחו� במלחמה הזאת היה חשוב לא רק לנו.  של וושינגטו�הג� אויבי
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,  מעיב על היחסי� הקריטיי�2006הכישלו� הישראלי בקי' . צות הבריתג� לאר

  .החשובי� ביותר שיש לישראל ע� המעצמה העולמית

  

ו� שה� וכי, לצערי הרב אני לא בטוח שאת הכשלי� שמניתי אפשר לתק� בקלות

גופי ל, שחדרה למסדרונות משרד החו', קשורי� לחשיבה פשטנית ופסולה

 ,את הליקויי� הצבאיי�.  הפוליטיקאי�בקרבוכמוב� , ל"החשיבה של צה

 את קווי החשיבה הפסולי� ,אולי אפשר לתק� במהירותהטקטיי� והמבצעיי� 

 לבנו� תמה שקרה לישראל במלחמ, מבחינתי, לכ�. הרבה יותר קשה לתק�

  .השנייה הוא סיבה לדאגה



  בעיות בניהול המלחמה

אבי קובר
2

  
  

 .תו# התמקדות בהיבטי� הצבאיי�, בעיות בניהול המלחמהעסוק בבהרצאתי א

: ושאלתי, מלחמה ג� מנקודת מבט תיאורטיתהתבוננתי על ה, כחוקר מלחמות

; דומני כי התשובה לכ# היא שלילית? הא� יש בה חידוש תיאורטי כלשהו

המלחמה האחרונה איננה מייצגת שו� דבר שונה באופ� בסיסי ממה שהכרנו 

לכ� לא . לפחות מאז מלחמת העול� השנייה, סימטריות אחרות
במלחמות א

  .ארחיב את הדיבור בסוגיה הזאת

  

, א� בוחני� את המלחמה מנקודת המבט היותר צרה שלנו, לעומת זאת

  :שלושה היבטי� ייחודיי�לפחות מגלי� , ערבית
הישראלית

 4,000מעל . יתה חסרת תקדי� בהיקפהיהמתקפה על העור� האזרחי ה . א

ל הצליח להפסיק את "בלי שצהמ, רקטות או טילי� נפלו בשטח ישראל

  .שיגור�

 בתנאי� כמעט ,לפחות בשלביה הראשוני�, לההמלחמה התנה  . ב

לאומית רחבה 
�יתה תמיכה בייה, זוס פנימיצנהיה קונ. ליי�אאופטימ

יתה יוה, כולל תמיכה לא מפורשת מצד מדינות ערביות מתונות, ביותר

 ,הללוהתנאי� .  של העדר מגבלת זמ�,שידרו האמריקני�אותה  ש,תחושה

 את תחושות הכישלו� וההחמצה ע� רק החריפו ,כמעט אופטימאליי�שהיו 

  .סיו� המלחמה

, בעבר הבעיות העיקריות של ישראל היו בתחומי ההרתעה וההתרעה  . ג

שלונות ישלונות הרתעתיי� או כיוהיכולת הצבאית שלה פיצתה על כ

כפי ,  קוד� למלחמה האחרונה היה לישראל דימוי מרתיע
התרעתיי� 

� סיפק התרעה מפני "אמ, כ�
כמו. עיד נאו� נצראללה אחרי המלחמההש

זהו עניי� . ל היו מאוד לא מחמיאי�"ביצועי צה, לעומת זאת. אירוע חטיפה

שאי� לה שו� , שכ� המדובר בבעיה בסיסית, שאי� לעבור עליו לסדר היו�

. את הממשלה נית� להחלי�. קשר להשקפת עול� פוליטית כזאת או אחרת

  .לא את הצבא

  

 תו# שימת דגש על הפעלת ,יות בניהול המלחמהאעבור להצגת כמה בעיות מרכז

 לא הייתה וז. בעיה אחת קשורה לזיהוי מה שהתרחש כמלחמה. הכוח הצבאי

ג� מלחמת לבנו� הראשונה נפתחה כמבצע , הפע� הראשונה שדבר כזה קורה

כאשר לא ברור מלכתחילה שמדובר במלחמה ואי� מגדירי� . שהתפתח למלחמה

                                                 
 
 .א"סבמרכז בבכיר וחוקר למדעי המדינה  בכירמרצה הוא אבי קובר ר "ד22
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על , לכ# השפעה שלילית על גיוס המילואי�נודעת , את האירוע כמלחמה

על , על יישו� תכניות מבצעיות שהוכנו מבעוד יו�, מערכת הפצת המודיעי�

  .'על הפיקוד והשליטה וכו, המערכת הלוגיסטית

  

 בדפוס לחימה הקרוי ,ל בפרט"צהשל  ו,בעיה שנייה קשורה לדבקות של ישראל

שאדוארד , ל דפוס לחימה"ה אימ' צ1978
מאז מבצע ליטני ב". פוסט הרואי"

ללוחמה זו יש שני כללי� ". לוחמה פוסט הרואית"לוטווק כינה אותו בש� 

 אבדותהימנע מליש להשתדל . א: שלוטווק טבע את הראשו� שבה�, עיקריי�

לוחמה כזו מתאימה . יש להימנע מפגיעה באזרחי האויב. ב. לכוחותינו

קיומיות ונהנות מטכנולוגיה מנהלות מלחמות לא אשר , לדמוקרטיות מערביות

מסייעת לצמצ� עד כמה שנית� והמאפשרת פגיעה מדויקת מרחוק , מתקדמת

לוחמה זו מאפשרת להיות אפקטיבי . היפגעות כוחותינו ופגיעה באזרחי היריב

 ובה בעת לשמור על אמות מידה מוסריות ולזכות בלגיטימציה ,מבחינה מבצעית

, הזה עבד טוב למדי מול הפלסטיני�הדפוס . ואולי ג� חיצונית, פנימית

דפוס המלחמה הזה תמיד יוש� , בכל מקרה. ללהאובהצלחה חלקית מול חזב

כזו שבה רצוי , דהיינו, על ידי ישראל כשמנגד היה אויב שלח� מלחמה הרואית

  . ולא נורא א� נהרגי�יותר להרוג כמה ש

  

בלי . נוח אותהא# במלחמה האחרונה מ� הראוי היה לז, אני תמכתי בלוחמה זו

ויתור על דפוס פוסט הרואי וייזו� מתקפה קרקעית רחבה לא נית� היה להכריע 

או ליתר דיוק השאפתניות , צבאית ולממש את מטרות המלחמה השאפתניות

דבקות בכללי הלוחמה הפוסט הרואית הייתה עלולה ג� לקטוע את . מדי

 ובמקרה של  כבדותאבדותהמאמ' הצבאי במקרה שכוחותינו היו סופגי� 

, קאנאכפי שאכ� קרה במקרה של כפר , פגיעה קשה באזרחי� בצד השני

הדרג המדיני . עצר את המלחמה ליומיי� בלח' אמריקני" נזק סביבתי"כש

ודומה , לוחמה פוסט הרואיתלבי� הצבאי היטלטלו בי� לוחמה הרואית הדרג ו

 או לא  א� להפעיל,שזו הייתה אחת הסיבות להתלבטויות במהל# המלחמה

  .להפעיל כוחות קרקע גדולי�

  

בעיה שלישית מתייחסת לכמה הנחות יסוד ואמונות בעייתיות שעמדו בבסיס 

חיזקו את אשר , משינויי� טכנולוגיי�במידה רבה והושפעו , ניהול המלחמה

וגרמו להתפתחות יכולות , חשבו� יסוד התמרו�
יסוד האש בשדה הקרב על

  .מרחיקות לכת בתחו� המידע

  

בעוד .  האמונה הבעייתית הראשונה נית� לכנות בש� פולח� הטכנולוגיהאת

ל בכירי� ומצאו גישה "שלפני כעשר שני� חוקרי� אמריקני� ראיינו קציני צה
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ל אמריקניזציה "הרי שבשני� האחרונות עבר צה, מאוזנת לטכנולוגיה

על חשבו� תחכו� , גיו� טכנולוגייבי� השאר השתלט עליו ה. משמעותית

  .ולניתחב

  

אבל אי� להפו# , שצרי# לפתח אותו ולהשתמש בו, טכנולוגיה היא גור� חשוב

דגש יתר על טכנולוגיה עלול לגרו� לחשיבה על האויב כעל . אותו לחזות הכול

הנהני� ממודיעי� כמעט מושל� בזמ� , שכוחות המחוברי� ברשת, גור� נחות

, יקת והרסנית גבוההומיכולת פגיעה מדו, )דבר שאיננו בנמצא א� פע�(אמת 

 ג� א� המדובר בארגוני גרילה –באופ� כמעט סטרילי , יכולי� לטפל בו ביעילות

בעל , מוכ� להקריב, נחוש, תחבולני, ל אויב מתוחכ�"פגש צה, בפועל. וטרור

, המשחק א� הוא במגרש הטכנולוגי, מערכת פיקוד ושליטה חסונה וחסינה

  .ניהול לוחמה אלקטרוניתוכלי� ל, ולרשותו חימוש פשוט א# יעיל

  

צבא של� מעול� לא . אמונה בעייתית שנייה קשורה לביטחו� בכוח אווירי

איננה , המוזכרת לעתי� קרובות כמקור השראה, קוסובו. הוכרע מהאוויר

שכ� כושר הלחימה של הצבא הסרבי לא , דוגמה להכרעה צבאית אסטרטגית

מה ,  ולכלכלה של האויבידי הנזק שנגר� לחברה
וההכרעה הושגה על, נשלל

הכרעת גרילה וטרור מ� האוויר ג� היא בעלת . רבתי
שקרוי הכרעה אסטרטגית

ההישענות על כוח אווירי קשורה לפולח� . היתכנות נמוכה עד אפסית

במידה רבה , והיא חלחלה לתודעה זמ� רב קוד� למלחמה, הטכנולוגיה

  .הכללישהשתלטו על צמתי� חשובי� במטה , "הכחולי�"בהשפעת 

  

התפתחה בשני� האחרונות הישענות משמעותית , לצד ההישענות על כוח אווירי

בהנחה שהשילוב של כוח אווירי וכוחות מיוחדי� יניב , על כוחות מיוחדי�

 עד כמה מוגבל האפקט ובפועל התברר במלחמה הז. אפקטיביות מבצעית גדולה

, כוחות קרקע גדולי�של היחידות המיוחדות ושה� אינ� יכולות לשמש תחלי� ל

  .בוודאי א� רוצי� להשיג הכרעה צבאית או להסיר את איו� הקטיושות

  

מהתחזקות יסוד האש רבות שא� היא הושפעה , דובעייתית מא, תופעה נוספת

מעול� המושגי� האווירי " שליטה"היא חדירתו של המושג , על חשבו� התמרו�

זכורות לנו . לכיבוש שטחעד כדי הפיכתו לתחלי� , והימי לחשיבה היבשתית

באמצעות שליטה . ל במהל# המלחמהייב'ההתבטאויות בדבר שליטה על בינת ג

  .ובאמצעות שליטה אי� משמידי� תשתיות גרילה וטרור, אי� מכריעי�

  

ל ג� מהפיכה "צהר  עב,בהשפעת התחזקות יסוד האש על חשבו� התמרו�

לאור . יסטיי� מרחביי�שבמרכזה מער# ריכוזי יותר של אגדי� לוג, לוגיסטית
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עולה השאלה א� מער# , שכבר התגלו במלחמה הזאת, הבעיות הלוגיסטיות

מסוגל לתמו# במבצע קרקעי רחב היק� , שפותח בשני� האחרונות, מהסוג הזה

  .ע� יסוד חזק של תמרו�

  

כי א� נית� להשיג הישגי� צבאיי� , בי� היתר, מ� האמור לעיל נגזר לכאורה

בלי תמרו� , כוחות מיוחדי�, כוח אווירי, נולוגיה מתוחכמתמרשימי� בעזרת טכ

.  אי� צור# בכוחות מילואי� גדולי� המוכני� היטב ללחימה–' וכו, קרקעי

להצטייד , לתרגל, התוצאה הייתה שכוחות מילואי� רבי� חדלו להתאמ�

  .או להתחבר לטכנולוגיה מתוחכמת, כראוי

  

ביע בקצרה על שלוש בעיות וני להצברצ. עד כא� לגבי הנחות ואמונות מוטעות

המהלכי� . ד שנחשפה במלחמה היא בעיית מצביאותובעיה קשה מא .נוספות

בולט במיוחד . ישירי� ולא יצירתיי�, צפויי�, הצבאיי� במלחמה היו שקופי�

במש# שני� דיברו אצלנו על . היה המאמ' הסיזיפי לדחוק את חזבאללה צפונה

מי שמכיר מקרוב את המפקדי� הבכירי� , עלבפו. קציני� שה� ספרא וסייפא

מדובר בקציני� שדווקא מדגישי� את כלל 
בדר#שבמסלול המבצעי יודע 

זאת , "חיילי� מעשיי�" מה שלידל הארט כינה –האינטואיציה את הניסיו� ו

, נובי' כינה'בשעה שצבאות רציניי� מטפחי� את מה שהסוציולוג הצבאי ג

,  הכוונה לקציני�"ילי� אינטלקטואלי�חי"ב". חיילי� אינטלקטואלי�"

תמודדות הא# לצור# ה, שהמחויבות העיקרית שלה� היא לשאלות המעשיות

ע� הבעיות המעשיות ה� שואבי� השראה מתיאוריה צבאית ומהיסטוריה 

  .צבאית

  

המצביא , גנרל שוורצקופ� דיבר ה,לפני כמה שני�בטלוויזיה בסרטו� שהוקר� 

, על השראה שקיבל ממסע חניבעל לאיטליה, האמריקני במלחמת המפר'

סביר כיצד התכנו� האופרטיבי במלחמת המפר' נשע� על עקרונות המלחמה הו

שעבר מסלול הכשרה ,  קצי� מקצועיהואשוורצקופ� . היסטוריה צבאיתעל ו

ל המסוגלי� "הא� אנחנו יכולי� לחשוב על מפקדי� בכירי� בצה. שגרתי

בתכנו� ובביצוע , יה צבאית בדוקטרינהלחשיבה המשלבת תיאוריה והיסטור

  .א� בכלל, אני חושש שאי� רבי� כאלה? כמו שוורצקופ� ודומיו

  

ל כבר התרחקו מזמ� מניסיו� מלחמתי החורג מפעולות שיטור "קציני צה

. מסלולי ההכשרה שלה� כמעט שאינ� מלמדי� תיאוריה צבאית. בשטחי�

שרובה ככולה בשפה , יתהקציני� עצמ� אינ� קוראי� ספרות צבאית מקצוע

ה� בוודאי שאינ� מכירי� מקרוב את . שבה רוב� אינ� שולטי�, האנגלית

חלק מה� נשלחי� . ח�ישלא נס ל, סיי�אכתביה� של הוגי� צבאיי� קל
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 כדי מווכ. ללימודי� אקדמיי� בתחומי� שאינ� רלוונטיי� למקצוע הצבאי


ה� חומרי� לאבשני� האחרונות החדירו למוחותי, להוסי� חטא על פשע

זאת במקו� , כמו כתביה� של אדריכלי� ידועי ש�, צבאיי� כמקור השראה

קשה להוכיח קשר . פולר ואחרי�, לידל הארט, ומיני'ז, קלאוזבי', טסו
סו�

 שטבע גמוש" (גאוני� צבאיי�" אבל בהעדר ,יפאיסבי� ישיר בי� ספרא ו

  .זה מה שחשוב לעודד, )קלאוזבי'

  

. על ניהול המלחמה קשורה להססנות הדרג המדיניבעיה נוספת שהקרינה 

להגיע בהשפעת המלחמה הפוסט הרואית ומתו# אמונה בהבטחה כי נית� יהיה 

, לא הכריז הדרג המדיני על מלחמה,  מ� האוויר ובעזרת כוחות קטני�ההכרעל

�שבלעדיה לא , לא גייס מילואי� בזמ� ולא הורה על פעולה קרקעית רחבת היק

, עניי� זה. מה השאפתניות שהוא עצמו הציבחיג את מטרות המלנית� היה להש

הקרי� א� הוא לרעה על , סיונ� של ראש הממשלה ושר הביטחו�יבצירו� חוסר נ

  .ניהול המלחמה

  

�מומחי� השג� א� צדקו , במלחמה התברר. הבעיה של הגנת העור�, ולבסו

ית שוב והחברה הישראל, והנזק הפיזי שנגר� לעור� מטילי� היה מוגבל

אנחנו חיי� בעיד� שבו לפעמי� , הוכיחה כי היא בעלת כוח עמידה רב למדי

, במצב כזה. בעיני האזרחי� הביטחו� האישי חשוב יותר מהביטחו� הלאומי


החברה איננה סובלת אי�ה� , פיתוח� של אמצעי� מגווני� להגנה על העור

 דהיינו ע� העדר ,"הפקרת העור�"ואיננה משלימה ע� , אקטיביי� וה� פסיביי�

במיוחד , טיפול בבעיותיה� של מי ששוהי� במש# תקופה ממושכת במקלטי�

 –לקח זה יחייב חשיבה מחודשת על הגנת העור� . חולי� ונכי�, קשישי�, ילדי�

  .לפני המלחמה הבאה ובמהלכה

  

  

  

  

  





  הכשלי� בהכנת הכוח היבשתי למלחמה 

עמנואל סקל
3

  
  

  הכרעת המלחמה ועדיפויות בתקציב

. בסיוע חיל האוויר, וא� נית�, ידי כוחות הקרקע
מלחמה מוכרעת ביבשה ועל

בעיות מזג , )אוויר
 ילי קרקעט (א"הגנת טק: אלא שלסיוע זה מגבלות קשות

סדרי עדיפויות של , זמי�) סדר כוחות(כ "הימצאות סד, יו� ולילה תנאי ,וירוא

קשיי תיאו� , שורתקשרי תק, )לית"יה חיילית ולא כלל צהיברא(חיל האוויר 

  .'הרכשת מטרות וכו, )זיהוי עמית טור�(ט "בעיות זע, והכוונה

  

ונשכחת בי� , ג� בצבאות זרי�, כל מלחמהבהאמת הבסיסית הזו נחשפת 

 כ# שחיל ,פגו� בתקציבי�העדיפויות ה סדר הואהביטוי לשכחה . המלחמות

פי המדד 
ללו ביחס לכוחות הקרקע ע" מגיע"האוויר מקבל הרבה מעבר למה ש

  .של תרומה להכרעה

  

 דוגמאות ממלחמות ישראל

 א# ג� אז נקבעו התוצאות , חריגה אמנ�מלחמת ששת הימי� הייתה •

הסופיות ותודעת ההכרעה בהשמדת כוחות אויב והתייצבות כוחות קרקע 

  .לי� ברמת הגול�ִתהחרמו� וקו ה, הירד�, תעלת סוא': בתוואי� חיוניי�

הייתה של חיל האוויר בקרב המגננה בסיני תו ממלחמת יו� הכיפורי� תרוב •

לסיוע לכוחות הקרקע ") שריטה"תכנית ( וא� שהייתה תכנית ,אפסית

 חיל האוויר שמר על כוחו לבוקר ; היא לא בוצעה)אזור מוכה טילי� (ט"באמ

הופסק ש" (תגר" במצרי� :וירוא וחילות א" למבצע השמדת טק7.10
 ה

 ).שנכשל (5" וגמ�ד" ובסוריה ,)ראשו�המטס האחר ל

היכ� : " גונ� במרירות דרו�דיקותלונ� אלו� פהבתחקירי� אחרי המלחמה   

  " ?טחו�י מתקציב הב52%היה חיל האוויר שהוקצו לו 

ג� באפריקה הובלה והוכרעה המלחמה על ידי כוחות קרקע שהשמידו   

 היה מי שהגיב תגובה נדהמת .א באש תותחי טנקי� וארטילריה"בסיסי טק

המטומטמי� מהשריו� דופקי� לנו : " חיל האוויר)מרכז שליטה (ט"במשל

  !".א"את הטק

 והגיע להישג ,בהיק� מלא" ניסוי מעבדה"ג הפעיל חיל האוויר "שלמלחמת ב •

א# . א הסורי תו# מספר שעות" והשמדת הטק90:0 של יחס הפלות: מרשי�

                                                 
 
 .א"סבמרכז בבכיר חוקר עמנואל סקל הוא ) 'מיל(ו� אל33
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יו�מלחמת התשה ובמלחמת הרעו� חוב העלבו� הצורב ביכל זה היה פ

 .עזר ויצמ�) 'מיל(כפי שאמר אלו� , "הטיל כופ� את כנ� המטוס: "הכיפורי�

למדו , לעומת זאת, ג לא תר� הרבה לקרב היבשתי"שלמלחמת ההישג ב  

א ועברו לאסטרטגיית "הגנת הטקאת שיפרו , הסורי� את חולשותיה�

  .)קרקע
טילי קרקע (ק"טק

  

ל לדרג "ר מהרמטכ המסר שכנראה הועב2006מלחמת לבנו� השנייה בקי' ב

חיל האוויר יפתור את כל , לא צרי# להכניס כוחות קרקעש  היההמדיני

בכ# , הריסת תשתית החזבאללה ופגיעה במער# הרקטות לסוגיה�: הבעיות

א# למרבה , הרעיו� טוב לכשעצמו". בו' הלבנוני"נחסו# נפגעי� ולא נשקע ב

 .הצער לא ישי�

  

רקטות  א# .רוב� תו# זמ� קצר, דוהרקטות ארוכות הטווח אכ� הושמ בפועל

מ נורו עד הרגע האחרו� בקצב של " מ122
 מ ו" מ�107 של קצרות טווח בקטרי

שלא נית� , מאוחרת מדי, התפתחה הבנה מאוחרת, מעשית.  רקטות ליו�250
כ

  .כ קרקעי גדול" ירי הקטיושות ללא הכנסת סד אתלהפסיק

  

, על הפעלה מגומגמתלפני הפסקת האש הוחלט " רגע" הייתה שהתוצאה

היה חלקו לא שב,  של כוח קרקעי, זמ� בלתי אפשרירבסד, מבולבלת ומאוחרת

, פקודות לא ברורותמ, נוהלי קרב אינסופיי�ממותש היה ו, בכשירות

  .כניסות ויציאות סרק מעבר לגדרומ, דחיותמ ,עיכובי�מ, ביטולי�מ

  

ה להערי# כי קיימת נית� הי) 11.8.2006 (ליל שבת בו החלה הפעולה הקרקעיתב

תימש# ג� מעבר להפסקת האש של בוקר יו� שני בשבוע היא אפשרות ש

בדומה להפסקת האש (. משו� שהחזבאללה ימשי# לירות, שלאחר מכ�

הפסקת אש , 22.10.1973
ב, הראשונה בחזית המצרית במלחמת יו� הכיפורי�

מיה ארהכיתור , והובילה להמש# לחימה, שנשברה בגלל המש# ירי מצרי

24.10.1973
 והפסקת אש שנייה בהשלישית .(  

  

  ?עדיפויות בי� המלחמותסדרי הבנושא קורה מה 

 כפי ,כל מלחמהבהאמת הבלתי נמנעת שמלחמה מוכרעת ביבשה מוכחת 

אשר ר שבראש הכוח "שמוכח שגבול ההישג הקרקעי נקבע על ידי לוח� החי

מוכח  .המובילצמוד לקצה התותח של הטנק , מגיע לראש הגבעה האחרונה

, 2006אי� לחשוש מהפעלת� כמו בקי' וש , כוחות קרקעללאשאי� דר# לנצח 

זולת זה שאנחנו מייצרי� במו החלטותינו ,  או אחר"בו' לבנוני"משו� שאי� 

  .שגויות) וג� צבאיות(ומכניסי� עצמנו לתוכו בהחלטות מדיניות 
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 נשכחת ,קרקעעל ידי כוחות הנעשית הכרעה ביבשה שההתובנה  היא שהבעיה

ואינה מתורגמת לכלל עדיפות תקציבית ,  המלחמהכל פע� ששוקע אבקב

  . התהלי# הזה חוזר על עצמו.ליבשה

  

מאפיל בדיוני התקציב על , שהוא ער# אמיתי, הער# האסטרטגי של חיל האוויר

מתוקצב חיל האוויר בתקצוב יתר ביחס , העובדה שבהכרעת הקרב ביבשה

  .מקופחי� לאור# שני� וכוחות הקרקע ,לתרומתו

  

טחו� וראש ישר ב, ל"� רמטכקל להרשי. אי� ספק שהופעה חיצונית קובעת

בפרופיל , טחונייבייחוד א� נושאי המשרות האזרחיות נטולי רקע ב, ממשלה

בערכ� האסטרטגי ובאינטליגנציה הגבוהה של , הנאה של הציפורי� הכסופות

דות היבשה הכבדות זאת לעומת אפרוריות ומגושמות יחי, מפעיליה�

  . והמאובקות

  

  ?מתמש# בתקציב הביטחו�הקיצו' העל מה הושת 

 החל קיצו' מתמש# בתקציב הביטחו� והוא הושת 1982
ג ב"מסו� מלחמת של

שלא לדבר על , כשירותעל שהתקשו יותר ויותר לשמור , ברובו על כוחות הקרקע

התקלות באופ� נחשפו , וטל ללחימההכ הקרקעי "כשהסד, 2006בקי'  .שיפור

  :כואב

מאפשרת מהל# פתיחת אינה במידה שו ,כ הסדיר קט� דרמטית"הסד •

  . ונדרש גיבוי מסיבי של מילואי�, כמוביל, מלחמה משמעותי איתו

כ העוצבות המשוריינות "בצד בניית יכולות חשובות לכשעצמ� צומצ� סד

בצורה מסוכנת תו# התעלמות לא אחראית מאפשרות התלקחות ביותר 

 שעימותי� נמוכי עצימות מלווי� על א� . ג� ללא התראה,ה אחתמגזר

לא ת� עיד� המלחמות בה� ידרשו מאמצי תמרו� של , אותנו כבר מספר שני�

, במלחמה .כושרנו לבצע מאמצי� כאלה נפגע מאוד. העוצבות המשוריינות

מצטרפת אשר שואלי� מפקד יחידה , וזאת יודע כל מפקד שחווה אותה

  "?ע� כמה טנקי� באת": למסגרת אחרת

עד מלחמת יו� הכיפורי� התבצעו אימוני� .  מצב משבר–מפולת באימוני�  •

האימוני� הואצו . בסיני וג� בגזרות אחרות, במקצב של קו ועור� סדורי�

1981
 עד התקדרות שמי לבנו� ב, מאוד אחרי מלחמת יו� הכיפורי�.  

פגעו , ג" לקראת שלפינוי סיני והקפצות חוזרות ונשנות של הסדיר לצפו�  

ה� , כ שאומ� עדיי� באופ� סדיר"בסדירות האימוני� א� שלמלחמה נכנס סד

  .ביחידות הסדירות וה� במער# המילואי�

 .ל בלבנו� צמצמה משמעותית את יכולת הסדיר להתאמ�"שהיית צה  

כמות אימוני מער# בבמקביל גר� הקיצו' בתקציב לירידה באיכות ו
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 שבועות 17 סטנדרטי� של בקושי רבבעו ונשמרו למרות זאת נק. המילואי�

  .ההכשרה נשמרה. )תעסוקה מבצעית (מ" שבועות תע17
מו� לסדיר ויא

המצב משו� שה� הסדיר וה� את האינתיפאדה הראשונה החמירה  •

 .המילואי� שקעו בה מעל לצוואר

משכי ההכשרות . השנייה שאבה את הסדיר לתוכה כלילהאינתיפאדה  •

זאת בעיד� בו נקלט , צומצמו בצורה קיצונית, ייחוד בשריו�ב, מו�יומקדמי א

 שהוא מערכת מורכבת הדורשת רכישת מיומנות יסוד 4מ� יטנק המרכבה ס

 .גבוהה והתמדה באימוני רענו� לשמירת כשירות

)  חודשי�4
5עד (טנקיסטי� סדירי� מצאו את עצמ� מתנתקי� לחודשי�   

. מביא כאמור לאיבוד כשירותזה כוניתוק , ר"מהטנקי� עקב תעסוקת חי

ביד נותר ע� רגלי� על הקרקע בסביבה רובה סער ר ע� "בעוד שחייל החי

הרי שניתוק צוותי טנקי� , שהיא פחות או יותר סביבה טבעית עבורו

א� שברמה , באופ� דומה. הוא חמור ביותר) רכב קרבי משוריי� (מ"מהרק

מגלי� , רצת מלחמהכשפו .נגר� נזק לצוותי ארטילריה והנדסה, פחותה

 שאינ� יודעי� להכניס ,טנקיסטי� לא יודעי� להעלות זחל שנפרסהש

המיטב את כושר� למצות שו, לפעולה את מערכת כיבוי האש האוטומטית

  .מהמערכת המופקדת ביד� נפג� באופ� חמור

חילי והמערכת מאבדת מיומנות 
כמעט אימוני� בשיתו� פעולה בי�אי�  •

  .וביטחו�

  

טייסי� בסדיר ודאי לא יורשו להמריא ללחימה במצב כשירות , הלצור# השווא

שאינו בכשירות לפי כל על א� א# גדוד טנקי� סדיר נשלח ג� נשלח , כזה

  .קריטריו�

  

 דילמה בהקיצו' הכבד בתקציב השקלי הצי. במילואי� המצב חמור לא פחות

ח "מלהא� בנושאי העתיד של פיתוח והצטיידות בא? היכ� לחתו#: קשה ביבשה

או לסגור מערכי לחימה שלמי�  אימוני המער#את הא� לצמצ� ? מתקד�

ה� בתדירות� וה� , כ# נמצא שאימוני המילואי� הידלדלו ה� במשכ�? ויחידות

 תרגילי מפקדות או תרגילי� .מ"לא יורי� ולא נוסעי� ברק: מו�יבמקדמי הא

  . שלדיי� אינ� תחלי� למיומנות בהפעלת מערכות הנשק

  

 תוק� חוק שירות המילואי� ובכ# הוטלה מגבלה דרקונית נוספת על לאחרונה

  .יכולת אימו� מער# זה בצורה נאותה

  

מער# המילואי� כמעט ואינו , י מילואי�ימ בהקצאת בנתוני� אלה של מגבלות

, וכל הנטל ביבשה מוטל על כתפי הצבא הסדיר, )ביטחו� שוט� (ש"מבצע בט
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נוצר מצב שחטיבות . ירת כשירותשנפגע אנושות ה� בהכשרות וה� בשמ

המילואי� לא מתאמנות במש# שני� וכשה� מוטלות ללחימה צפות ועולות כל 

טייסת לא תעלה לאוויר באותה רמת הכשרה א# , ושוב לצור# השוואה. הבעיות

, כפי שאכ� קרה, חטיבת מילואי� תוטל ותופעל ג� ברמת כשירות אפסית

  .והתוצאה ידועה

  

ט נדרש לבצע משימות "המח. ה היא דבר מסוב# מאודהפעלת חטיבה בלחימ

ארטילריה , ר"תו# שילוב טנקי� וחי, בזירות שונות, מורכבות ביו� ובלילה

אי# . לטפל בבעיות מורכבות ועוד, י קרבקולקבל סיוע אווירי כולל מס, והנדסה

ברוב , ט לבצע זאת במלחמה א� לא תרגל זאת באימוני� ואי� לו"יוכל המח

 ?ניסיו� קרבי קוד�, המקרי�

  

 י�הסדיר שחיחיילי�  להבדיל מ.ביחידות המילואי� האימוני� ה� הדבק

במילואי� נותרה רק תקופה קצרה של מספר ימי אימוני� כדי לשמר , ביחד

הדבק היחידתי נסדק . וזה לא מספיק, לכידות� ולחבר בי� כל המרכיבי�

בי�  האמו� בי� מפקד ל נסדק.חברתיתומנהיגותית , פיקודית, מבחינה מקצועית

  .כל החולשות מתגלות במלחמהו ,פקודיו

  

הבעיה היא . איכות הלוחמי� והמפקדי� טובה מאוד והשביחה ע� השני�

בהשוואה ) דאי אינו באשמת דור המפקדי� הנוכחיושו(חוסר ניסיו� קרבי 

) ותיקי�וה(קדש ממבצע , לקודמיה� שההיסטוריה זימנה לה� רצ� מלחמות

  ).הצעירי� יותר(ג "של מלחמת עד

  

ג וניסיונ� הצבאי הוא "חלק ממפקדי האוגדות של היו� לא לחמו אפילו בשל

ותיקי� יש רבי� שבדר# כזאת וג� בי� ה, אגב(ש באינתיפאדה "בטפעילות רק 

על חוסר בניסיו� קרבי ). או אחרת לא חוו מלחמה במסגרת שירות� ותפקידיה�

א# צבא היבשה , וני זירות לחימהוכמ באימוני� , במידה מסוימת,נית� לפצות

היעדר ו הצירו� של חוסר ניסיו� קרבי .לא מקבל אפילו את המינימו� הנדרש

  .אימוני� הוא חמור ביותר

  

הסבת מפקדי� לשריו� חשובה ורבי� מהמפקדי� המהוללי� בחיל ה� 

התנאי הוא קיו� מסלול הסבה ב� כמה פרקי יסוד ורכישת ניסיו� . מוסבי�

המסר המועבר במינוי לפיקוד על אוגדה .  יחידות משוריינותפיקודי על

מקצוע היבשה . הוא שלילי ופוגע, או ע� הסבה מגוחכת, משוריינת ללא הסבה

  .מורכב ומסוב# וצרי# ללמוד אותו בכבוד המקצועי הנדרש
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  ?מה צרי# לעשות

  . תקציב הביטחו� אתלהגדיל •

למיסוד ההכשרות , יבשה באפליה מתקנתחילות הלתת תוספת תקציב ל •

  .בסדיר ולאימו� נאות ה� לסדיר וה� למילואי�

להפעיל תכנית חירו� להחזרה לכשירות של כל המער# הלוח� ביבשה  •

  .מ"באימוני� באש ועל גבי רק

עליו להסיט , בהנחה שלא תהיה לצבא תוספת תקציב חיצונית משמעותית •

  .הליבש) ולא רק(חיל הי� מל מחיל האוויר ו"תקציבי� בתו# צה

דבר ,  האמריקאיסיועאמצעות כספי היבשה הצטיידות בחילות הלאפשר ל •

  .שישחרר שקלי� לאימוני�

. ל שלוש שני�ששירות לסדיר ולהשאיר מש# שירות הקיצור את לבטל  •

וישפיע , אינו מתאי� לתנאי� שבה� מצויה מדינת ישראלהשירות קיצור 

  . כשירותועל כ ו"קשות על גודל הסד

המער# ולהפעילו את לאמ� יהיה ות המילואי� כ# שנית� חוק שיראת לתק�  •

. מ כדי לשחרר יחידות סדירות להכשרות ולאימוני� משופרי�"ש בתע"בבט

  .תיקו� חוק שירות המילואי� היה מהל# פופוליסטי מיותר

  .כ בסדיר"הסדאת לשמר וא� לתגבר  •

  .לשחזר מפקדות שדה מסוימות •

להימנע משינויי� תכופי� צרי# כ� 
 צבא מיליציוני ועלהוא ל "יש לזכור שצה •

 ב"מערכות תקשורת ושובבייחוד  –ח "האמל, התורה, בתחו� הארגו�

בהיעדר אימוני� לא יכול צבא מילואי� לעכל התוספות . )שלילה ובקרה(

  .והשינויי�

שהיית מפקדי� מאחור  :לשמר ערכי פיקוד ומנהיגות ולשק� ערכי� שנפגעו •

 מסכי הפלזמה .ועוד, בערכי דבקות במשימהפיחות , ולא ע� היחידות לפני�

ויש לחזור לאיזו� , לי� שימשו כפיתוי להישארות מפקדי� מאחור"בחמ

סיי� של פיקוד אב חדישה ובי� ערכי מנהיגות קל"הנכו� בי� טכנולוגיית שו

  .מלפני�

  

רק . זאתי אפשר ואסור להשוות בי� מלחמות אבל זה בהחלט מפתה לעשות א

הרחוקה קיבלו האוגדות והמושמצת ג "ת שלבמלחמ: כדי להזכיר נשכחות

סדיר הכ " הסד.וה� נעו, פקודה לנוע קדימה" הכבדות והמגושמות) "הסדירות(

�, והיו תקלות, הגיע ע� כל התקלות, ובעקבותיו מילואי� לגיבוי ושמירת רצ

 .מ שהיה גבול הקונצנזוס דאז" ק40תו# ארבע וחצי יממות לקו המטרה של 

והפליגו אל " עלו יאסר ערפאת וחבר מרעיו על ספינה 1982ובספטמבר 

  .סידור טוב מאוד שהלוואי ונית� היה לשחזרו היו�, "השקיעה



  ?מה למדה אירא� מהמלחמה

זאב מג�
4

  
  

 ;ָ>ְרעC ְוָנָפלC, ֵהGָה .ֱאלֵֹקינC ַנְזִ>יר' ְ;�7ֵ ה, ַוֲאַנְחנC; ְוֵאMֶה ַבCNִסי�, ֵאMֶה ָבֶרֶכב"

של שכתוצאה ,  כ# גרסו ברוב תמימות� אבותינו."ַוIְִתעAָדד, ְחנPַ CְמנCַוֲאַנ

חיו באשליה שמערכות מוכרעות , אמונת� הילדותית והפרימיטיבית בכוח הרוח

נשקי� איכותיי� יותר וחיילי� מיומני� , לא רק על ידי דיוויזיות גדולות יותר

 ידי תפיסות עול� ומסכות  על– ואפילו בראש ובראשונה –אלא בנוס� , יותר

.  לעומת זו של יריבתה,ערכי� מסוימות שמאפיינות אוכלוסייה של מדינה אחת

קיי� קשר ישיר בי� הנורמות ,  ראציונאליתעל פי שיטת� הנאיבית והבלתי

לבי� סיכוייו לשרוד ולהביס , המוסריות וההשקפות האידיאולוגיות של לאו�

  ."צבאות' אמר ה, כי א� ברוחי, א בכוחלא בחיל ול. "את אויביו בשדה הקרב

  

: ומזמ� נהיר לנו שאי� כל זיקה בי� הדברי�, התקדמנו והחכמנו מאז מאוד

מה שקובע בסופו של דבר , יהיה המצב הרוחני והמוסרי של החברה אשר יהיה

 של עימות צבאי הינו הכושר הקרבי והרמה הטכנולוגית של כל יואת תוצאות

 אנו יודעי� ."האד� בטנק ינצח"אלא ,  המוסרי ינצחלא האד� המאמי� או. צד

העובדה שבכל עשרות ומאות הכנסי� , למשל, ולכ� מובנת לחלוטי�, זאת עכשיו

לא ק� ולא יקו� ולו דובר , סביב ענייני ביטחו� שנערכי� במחוזותינו מידי שנה

או , רמת מודעות הע� למורשתו, הלדוגמ, אחד כדי להציג ניתוח מעמיק של

 .'וכו, או אחוז הנוכחות בבתי הכנסת בשבתות, הצדק החברתי במדינהמצב 

או במקרה , הרצאה כגו� זו שתועבר בכנס לענייני ביטחו� תעורר תמיהה וגיחו#

שמיד לאחר ,  הקהלשלהטוב תיתקל בהנהוני� מעושי� ומבטי� סימפטיי� 

 מאזני�, מכ� יחזור לדבר בטוני� רציניי� על טילי� קצרי וארוכי טווח

ג� לא ידונו מ� ,  מאותה סיבה."מעשיות" ועוד כהנה וכהנה סוגיות אסטרטגיי�

מה יודע הנוער : "הסת� בוועדת וינוגרד לחקר מלחמת לבנו� בשאלות בסגנו�

כיצד החברה שלנו מתייחסת לגר הגר : "או" ?# והתלמוד"הישראלי על התנ

ל לגבור "ל צהמה הרלוונטיות של שאלות מסוג אלה ליכולת ש, שהרי" ?בתוכה

וכל מה שהוא מסמל מבחינת , הש� אלוקינו ?באוויר ובי�, על שונאינו ביבשה

ההתנהגות המוסרית , הזהות הלאומית, ההתערות במסורת, השייכות למולדת

אבל ;  כל זה נחמד–וההתלכדות שלנו בתור חברה סביב מוסכמות יסודיות 

  .י�תנו לנו את הרכב ואת הסוס: טיי�אאנחנו אנשי� פרגמ

  

                                                 
 
איל� וחוקר בכיר 
ר זאב מג� הוא ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכו� באוניברסיטת בר"ד44

 .א"במרכז בס
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? מה למדו האיראני� ממלחמת לבנו� השנייה: נתבקשתי להתייחס לשאלה

, לאחר נבירה בנאומי� האחרוני� של מנהיגי הרפובליקה האסלאמית

 לותבדרשות של איאתול, בבלוגי� באינטרנט, במאמרי� בעיתונות הפרסית

 ובחומרי� רבי� אחרי� אני יכול להעיד שהאיראני� למדו מ� ,במסגדי�

שאנחנו הישראלי� באמת : הזו ומתוצאותיה דבר אחד מעל לכלהמלחמה 

 בדר# שלא – שרטטתישכעת " מציאותית"וה" טיתאפרגמ"חושבי� בדר# ה

,  ושמכיוו� שה�–נלחמי� " למה"נלחמי� וה" אי#"רואה כל קשר בי� ה

חושבי�  אינ�, ברית� האסלאמיסטיי� והפונדמנטליסטי�
האיראני� ובני

, הלחימה בכל המישורי�בי� קשר ישיר בי� האמונה ובדר# הזאת אלא רואי� 

את התפיסה .  אותנו מדפי ההיסטוריה תו# זמ� קצרמועליי עלינו ווגבריה� 

אלה ברכב ואלה בסוסי� ואנחנו בש� "העמוקה והחיונית הטמונה במשפט 

אבל בינתיי� השכלנו , אמנ� הבאנו אנחנו היהודי� לעול�" הש� אלוקינו נזכיר

ואחרי� הרימו אותה וכעת רצי� ,  ארצה בהתנשאות וביהירותלהשלי# אותה

הרפובליקה האסלאמית של :  ובראש�–איתה קדימה בדר# להישגי� אדירי� 

  .אירא�

  

, אפילו נדהמו, האיראני� באמת הופתעו, בדומה למנהיגי ומלומדי מדינות ערב

ל האגדתי למחו' קבוצת גרילה קטנה כמו החזבאללה "יכולתו של צה
מאי

רבי� ביד , אי# נפלו גיבורי� ביד חלשי�. להגיע ליעדי� שלו תו# ימי� ספורי�ו

איזה : והאמת שה� בקושי חיפשו, הסבר צבאי לא מצאו האיראני�? מעטי�

, שואלי� האנליסטי� האיראניי�, הסבר צבאי יכול להיות לתופעה מוזרה זו

ומטרי� אותו צבא שניצח שלוש מדינות ערביות בבת אחת וכבש מאות קילש


 הגיע לליטני כמעט בי�1982
 אותו צבא שב; שה ימי� בלבדיבכל חזית תו# ש

ומאז התאבזר במיליארדי דולרי� נוספי� של הציוד המתקד� ביותר , לילה

אי# פתאו� צבא בלתי מנוצח זה אינו מסוגל להתקד� שבעה ; בעול�

רו� הפית !?ראללהצ נאנשיקילומטרי� עלובי� בתקופה של חודש ימי� נגד 

ניטיב א� נתחיל . חייב להימצא במקו� אחר, החליטו האיראני�, לתעלומה


יה
שבכה"פור ב'אסאע
א
 משיד'בציטוט ארו# מניתוח מצמרר שהציע הפרש� ג

  : לקראת סו� המלחמה באוגוסט, או תחנת השהידי� האיראנית,"גרא�
איסאר

  

צעו באזור כל היסטוריו� של המזרח התיכו� יודע שהרפורמות הראשונות שבו"

מנהיגי האימפריות , בחלו� המאה השמונה עשרה. הזה היו רפורמות צבאיות

המוסלמיות התחילו להבי� שא� ברצונ� להתמודד בהצלחה מול האיומי� 

אי� מנוס מלאמ' שיטות , הרבי� על ריבונות� הנובעי� ממעצמות אירופה

מצרי� תחת ה� ב, קל עשו
את זה ה� חיש. אירופאיות, קרי, לחימה מודרניות

וג� כא� , מאנית תחת הסולט� מחמוד השני'תוה� בקיסרות הע, מחמד עלי
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 וביתר שאת ,די� שאה ולאחריו
אל
אצלנו באירא� בתקופת מלכותו של נאצר

בכל . הרוד� אויב הדת רזא שאה, תחת מייסד השושלת הפהלוית הארורה

ת הכוחות המקומות האלה הובאו קציני� זרי� לעזור לארג� מחדש ומהיסוד א

ציידו אות� ברובי� , הלבישו את החיילי� במדי� אחידי�, הצבאיי�

א# לימי� התגלה .  הכל–להסתער , לנווט, לימדו אות� כיצד לעמוד, ואקדחי�

הבריטי� דרסו את הכוחות המצריי� : אשכל המאמ' הגדול הזה לשוו

הצרפתי� מחצו את הכוחות של ,  והשתלטו על מצרי�1882
 באיסקנדירה ב

מאנית הפסידה 'תוהאימפריה הע,  והשתלטו על סוריה1920
פייסל במיסלו� ב

והבריטי� והרוסי� חדרו פנימה לתו# אירא� כמו , במלחמה הגדולה ונכחדה

ההוגי� המוסלמיי� נאלצו שוב לעשות . לתו# חמאה במהל# אותה מלחמה

? אי# זה שכל שיטות הלחימה שאימצנו מ� המערב לא הואילו מאומה: חושבי�

מקור הכוח של הצבאות המערביי� עמוק יותר : ומהר מאוד הגיעו למסקנה

זוהי מערכת הערכי� והמוסדות הלאומיי� : משיטות ואביזרי הלחימה שלה�

 ערכי� –ושמתוכ� הצבא צומח ושעליה� הוא מג� , הצבא שעומדי� מאחורי

 –ת תחושת אחדות ונאמנו, שוויו� זכויות, לאומיות, ומוסדות כמו דמוקרטיה

בעקבות הבנה זו החלו ! זהו מקור העוצמה האמיתית של צבאות אירופה

משטרי המזרח התיכו� להקנות לאזרחיה� לפחות את הצורה החיצונית של 

בתקווה שבכ# יחזקו את המדינה ויחד , חלק מ� המוסדות המערביי� האלה

לא היה צור# להסתכל מעבר ! אבל שוב לשווא: איתה ג� את הצבא שלה�

כדי להיווכח , 1967של " אסו�" או ה, באירא� ע� הדחת מוצדק1953עות למאור

ואז סו� סו� התעוררו המוסלמי� . שג� הפע� השינויי� לא שיפרו את המצב

אבל א� , אמנ� זה נכו� שיש קשר ישיר בי� ערכי החברה והכושר הצבאי: והבינו

מאותו ! יזה מביס את המטרה לגמר, הערכי� בנדו� ה� ערכי� זרי� ומיובאי�

אלה מתוכנו שיקר היה לה� כבוד , רגע שקלטו את האמת הצרופה הזו

האסלא� ומצוותיו של אללה התחילו להיאבק למע� בניית חברות המושתתות 

שיא . על המורשת המקורית הייחודית שלנו כמוסלמי�', על הקורא� והחדית

של השיאי� של תהלי# מבור# זה הוא כמוב� הקמת הרפובליקה האסלאמית 

ומאז מדינתנו , ומיני' חה על ידי המנהיג הגדול איאתולל1979
אירא� ב

עד כדי כ# שהיו� אפילו האמריקאיי� בכל כוח� ומאוד� , מתחזקת והולכת

  .לא יעזו לחשוב אפילו על לפלוש לתו# אדמתנו הקדושה

  

.  התהלי# היה הפו#]ממשי# הפרש�[במדינה הציונית ובהיסטוריה היהודית 

 מנהיגיו ידעו היטב שיש קשר ]כית"בתקופה התנ[# של ע� זה בתחילת הדר

אלה ידעו ג� , ולא רק זה, הדוק בי� הצלחה במלחמה ושמירה על ערכי�

לא כאלה , שהערכי� שעליה� חייבי� לשמור הינ� הערכי� המקוריי� שלה�

כשהקימו היהודי� את המדינה . ששאלו ממדינות ותרבויות וציוויליזציות זרות
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ה� עדיי� האמינו שקיי� קשר בי� ,  שלה� בפלסטי� במאה העשרי�המודרנית

לפחות , ועדיי� האמינו שערכי� אלה חייבי� לנבוע, איכות הצבא וערכי החברה

כתוצאה גבר הצבא שלה� פע� . מ� המסורת הייחודית של עמ�, במידה רבה

שהתרחקו מ� הערכי� האמיתיי� , אחר פע� על המדינות הערביות השכנות

אבל בעשורי� האחרוני� המדינה והחברה . מערכי האסלא�,  היינו,שלה�

היהודית מחליפות יותר ויותר את הערכי� המקוריי� שלה� בערכי� 
הציונית

וא� הרחיקו לכת בזמ� האחרו� וניתקו לגמרי את הקשר בי� ערכי� , מערביי�

סומכי� א# ורק על , היו� הישראלי� מאמיני� בכוח בלבד. לחימהבי� ו

שאי� לה� לא , וגיבורי החזבאללה לעומת זאת; י� ועל המטוסי� שלה�הטנק

סומכי� על , מאמיני� יותר מאי פע� דווקא בכוח הרוח, טנקי� ולא מטוסי�

נלחמי� , סומכי� על אללה יתבר# ויתעלה, הערכי� שהקנה לה� האסלא�

וככל ששני התהליכי� . והנה לעיניכ� התוצאה. בידיה� ומתפללי� בלב�

 מתקדמי� – זה במחנה המוסלמי לעומת זה במחנה הציוני –� האלה ההפוכי

 –הגורל המר של המשטר הציוני אליו התייחס לא פע� הנשיא שלנו , והולכי�

  ."הול# ג� הוא ומתקרב – המחיקה המוחלטת של מדינת ישראל מעל פני תבל

  

פרשנות מרשימה זו איננה הדוגמה היחידה של זכוכית המגדלת בה בוחני� 

וג� איננה הדוגמה , יו� האיראני� כל שינוי וכל תזוזה בחברה הישראליתה

ל בלבנו� נעוצה בחברה ישראלית "היחידה של הטיעו� כי הסיבה לכישלו� של צה

הנכונות של הציוני� להשאיר . "שאיבדה את עצמה ושכחה את ערכיה

הסביר מאמר " ,מאחוריה� את בתי הכנסת שלה� במהל# יציאת� מעזה

, מראה בצורה חד משמעית שאי� לה� אלוקי�", "המשהרי"בעיתו� מערכת 

עתה ה� יגורשו בקלות ; ולכ� ג� אי� לה� כל קשר דתי או רוחני לאר' הקדושה

 :ציטט פסוק מ� הקורא� "ווא�'ג"כתב בעיתו� ." מכל חלקי פלסטינה הכבושה

ואללה הפ# אות� לקופי� , זכרו את אלה מבני ישראל שהפרו את השבת"

 והמשי# ותיאר כיצד יותר ויותר מסעדות וחנויות פתוחות בישראל –" סי�מאו

חיבור אחר ציטט ג� הוא פסוק מ� הקורא� הגורס כי סדו� . ביו� השביעי

ואז הקדיש , דו� בערי� אלהסה נהרסו כליל בגלל התפשטות מעשי ועמור

 יו� אחד; ארבעה עמודי� צבעוניי� למצעד הגאווה ההול# ומתקרב בירושלי�

, במהל# תשדירי� מיוחדי� המיועדי� לחיילי חזבאללה, בזמ� המלחמה

: את שיעור הקורא� היומי שלה במילי�" תחנת השהידי�"הקדימה אותה 

כי בזמ� שאת� , הוי צאצאי� של הארי הלוח� עלי ב אבי טאלב, זכרו"

האויב הבא לקראתכ� מקשיב , מקשיבי� לדברי אללהו תעלה בספרו הקדוש

ה� ; את� נלחמי� למע� אמונה אילאהית. בית ריקה ומטמטמתלמוסיקה מער

." כמו אדוניה� האמריקני�, נלחמי� למע� החופש להיות הוללי� ושטופי זימה

 קש להג� על הנשיא מחמודיב, דרש� אחד
 בטלוויזיה האיראנית פרש�
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כשהוא מתייחס באופ� מפורש ואד מהשמצות מערביות וישראליות 'גאחמדינ

לפחות נית� לומר שהנשיא שלנו איננו זנאי ": אמר, למשה קצבלביל קלינטו� ו

�מדוע : "שיראזי בדרשה שהעביר לא מזמ�
 א
מכאר�ה סיכ� איאתולל." ונוא

החיקוי העלוב של נורמות השט� הגדול ? ה� דואגי� כל כ# לגבי פצצה גרעינית

על ידי השט� הקט� מוביל כעת להתפוצצות של שחיתות מוסרית בקרב החברה 

יונית אשר בקרוב תמוטט משטר זה מבפני� בצורה הרבה יותר יעילה מנשק הצ

  ."אטומי כלשהו

  


התקשורת האיראנית עטה בתיאבו� רב על כל דוגמה של סכסוכי� פני�

, ימני� ושמאלני�, דתיי� וחילוניי�, נזי� וספרדי�כא� זה בי� אש, ישראליי�

, ציונות
פוסט"אמר בש� במ. ציוני�
ציוני� ופוסט
אנטי, ציוני�
לא, ציוני�

, "כיהא�" מתאר כתב של העיתו� –" משבר הזהות והתנוונות הצבא בישראל

) חרדי�, היינו" (יהודי� דתיי�"את סלעי המחלוקת בי� , בדייקנות לא מבוטלת

 נוספת תחת באותו עיתו� כתבה; )מתנחלי�, היינו" (יהודי� קיצוניי�"ו

מתענגת על , " האדמות הכבושותמבט על תהלי# בריחת המוחות מ�"הכותרת 

המספר הגדול של עולי� רוסיי� לישראל שלטענתה לא הצליחו להשתלב 

גרסה לכת השט� ואפילו , והצטרפו לארגוני� כמו יהודי� למע� ישו, בחברה

מאמר בעיתו� הרפורמיסטי ; או עזבו את המדינה, נאצי�
ואישראלית של הני

ני� רשמיי� לגבי הירידה השנתית המחבר נתולדברי  הציג "יזד
 א
אאפטאאב"

 אל פונה כשהוא ,אמנאי'חללה ותאהמנהיג העליו� אי; של יהודי� מהאר'

 עשר הטט את הפסוק הארבעי צ,ר� בזמ� מלחמת לבנו�טהתלמידי אוניברסיטת 

היהודי� א� פע� לא ילחמו נגדכ� כאיש אחד ע� לב : "קורא�ב 59של פרק 

." � מפולגי�האמת היא שלבותיהאבל , את� חושבי� שה� מאוחדי�. אחד

סיי� , "אתתלאעאת"ראללה שהתפרס� בעיתו� צובמכתב עידוד לחס� נ

 הוא כותב ,"תחזיק מעמד" ):30:60(אמנאי את דבריו ג� בציטוט מ� הקורא� 'ח

מאלה שאינ�  ואי� ל# מה לפחד, כי הבטחתו של אללה אמת היא", ראללהצלנ

  ."בטוחי� בדרכ�

  

 ועכשיו היא מלמדת את כל העול� –היא למדה ? חמהמה למדה אירא� מ� המל

 מאובזר , שלא משנה כמה מתקד�–המוסלמי דר# כל הצינורות האפשריי� 

, בסופו של דבר,  א� אי� לו רעיו� אחיד ונעלה להילח� למענו,ומיומ� הצבא

זוהי הנוסחה . ידרדר ויובס, הוא יתנוו�, מוקד� יותר או מאוחר יותר

ולא רק בהקשר , היו�אסלא� 
דאר אלוצי� בכל שמתפשטת כאש בשדה ק

ציוויליזציה זו נתפסת בעיניי . אלא בנוגע לציוויליזציה המערבית כולה, לישראל

ופת טרודפת בצע וש, לא בטוחה בעצמה, מנוונת, האסלאמיסטי� כמדורדרת

לא משנה א� תשאלו את אדווארד גיבו� או את , כל הסימני� של קריסה: זימה
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יותר ,  מול מערב מתפורר כזה עומדי� מאות מיליוני מוסלמי�.אלדו�'אב� ח

הזמני בי� הסוני� והשיעי� מאבק  למרות ה–ויותר מאמיני� כל יו� שעובר 

, ההשוואה הזאת נותנת לאיראני� בפרט.  ג� יותר ויותר מלוכדי�–ראק יבע

האמונה והמומנטו� הדרוש כדי , הביטחו�, את הכוח, ולאסלאמיסטי� בכלל

  .אירופה וישראל לגיהינו� עלי אדמות,  את חיי תושבי ארצות הבריתלהפו#

  

  

  



  ?מה באמת רוצה חזבאללה

מרדכי קידר
5

  
  

נראית כבלתי ניתנת לפתרו� מבלי לחקור " מה באמת רוצה חזבאללה"השאלה 

מתו# מציאות , שכ� כיצד נית� לחדור מרחוק, את מנהיג הארגו� במכונת אמת

מבוססת על ה, ארגו� שהנהגתו היא כת סגורהאל דרג הכוונות של , אחרת

אינפורמציה משולבת 
 מפזרת סביבה דיסו, היכרות אישית ונאמנות דתית

  ?בתעמולה

  

  .הזירה והנושא, הזמ�: הניסיו� שאעשה לענות על השאלה יחולק לכמה ממדי�

 –טווח הבינוני ל, דשי� הקרובי�ו הח–בממד הזמ� אתייחס לטווח הקצר 

בממד הזירה אתייחס .  מעבר לכ#–טווח הארו# לו, יו�שלוש מה
כשנתיי�


�זירה הבילזירה הערבית ול, זירה הכלל לבנוניתל, לזירה הפני� שיעית

  .האזרחי והפוליטי, בממד הנושא אתייחס לנושאי� הצבאי. לאומית

  

חזבאללה . מבולבלופגוע , ע� סיומה השאירה המלחמה את חזבאללה חבול

 בפני האשמות מתנגדיו מבית ומחו' על כ# שהוא עמד לאור# המלחמה ואחריה

, שגה בהערכתו את הישראלי� ותגובת�,  טעה בחישובי�– כלומר נצראללה –

חורב� ונסיגה של ,  אל הרס,על עדותיה ומפלגותיה השונות, וגרר את לבנו� כולה

 בפני חזבאללה היא – ועדיי� עומדת –המשימה העיקרית שעמדה . השני� אחור

  . ח פוליטיוטימיות שלו כארגו� וככהשבת הלגי

  

  :במישור הצבאי הסיק חזבאללה מספר מסקנות חשובות מהמלחמה

ולכ� א� יתחדשו , חיילי� ואזרחי�, ישראל רגישה לפגיעה בחיי אד� .1

 . עליו לעשות מאמ' מרוכז לפגוע על מנת להרוג, בכל קנה מידה,קרבות

ווח הנורי� במטחי� לישראל אי� עדיי� מענה לקטיושות ולטילי� קצרי ט .2

להבדיל מטילי� גדולי� , ממשגרי� קלי� המובלי� ומופעלי� על ידי אנשי�

ולכ� , לטווחי� בינוניי� וארוכי� הזקוקי� למשגרי� כבדי� על גבי כלי רכב

 .פגיעי� יותר

בשל , לישראל קשה להתמודד ע� טילי� הנורי� מתו# בתי� ומבי� בתי� .3

 התקשורת כמרתיע לא פשוט בפני כ# משמשת. אפשרות הפגיעה באזרחי�

 .ישראל

                                                 
 
 .א"סאיל� וחוקר במרכז ב
אוניברסיטת ברבערבית במחלקה ל מרצה הואמרדכי קידר ר "ד55
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, טילי� נגד טנקי� ה� הנשק היעיל ביותר בלוחמת גרילה כמו זו שהייתה .4

נגד חיילי� המתמקמי� בבתי� או נעי� ו, ני�משורייכלי רכב , רכבכלי נגד 

 . ביניה�

  

במישור הפוליטי הפנימי גרמה המלחמה וההרס שהביאה לקיטוב העמדות 

 �שבמרכז"  במר'14"וני� קואליציית המכ,  לארגו�י�גדתנמה: כלפי חזבאללה

לסוריה התומכת , לעומד בראשו, הגבירו את שנאת� לארגו�, עומד סעד חרירי

נשק ,  המרעיפה עליו כס�,הספונסרית שלו 
 ולמעצמה האיראנית ,בו מקרוב

סמיר , ונבלאט'מנהיגי� בולטי� כדוגמת וליד ג. ותמיכה פוליטית ומוסרית

הטיחו בארגו� את , מרוני נצראללה בטרוס צפיר– המנהיג הדתי הנוצריע ו'עג'ג

ואת האשמה , ההרג וההגירה שנכפתה על אלפי�, החורב�, אשמת ההרס

כדאי בתשתיות ובאמינות של לבנו� כמדינה ש, בתיירות, פגיעה הקשה בכלכלהב

שבנה לעצמו בשני� " מדינה בתו# מדינה" עקב שמירתו על מעמד ,להשקיע בה


והיותו מייצג קו אסלאמי, נאמנותו של חזבאללה לסוריה ואירא�. אחרונותה

 מדירה שינה מעיני מי שרוצה לראות בעתיד לבנו� ,איראני
 שיעי
פונדמנטליסטי

הג� , כוחות אלה. פתוח וסובלני, בעלת צביו� מודרניו, דמוקרטית, פלורליסטית

הנחישות , וניאי� לה� הכוח המיליצי, שה� נהני� כיו� מרוב בפרלמנט

ובעיקר נגד כוחו הצבאי , והלכידות הנדרשות לפעולה נמרצת נגד חזבאללה

  .אשר כול� חוששי� שיופנה במועד כלשהו נגד�

  

אחר המלחמה כגו� היחיד שיש בידו אמצעי� להארגו� הופיע מיד , מנגד

 לבסס את ,בעיקרו, חלק מהתשתיותו, לשק� את בתי הנפגעי�" ירוקי�"

 נחוש –וחשוב מכל , פטריוטי, אמי�, ה כגו� מאורג�יהאוכלוסיאמינותו בקרב 

 לא תזיז אותו ,אשר ג� מלחמה אכזרית כמו זו שחווה, בדעתו וצמוד למטרותיו

  . מעמדותיו הברורות

  

  :במישור המדיני הסיק חזבאללה מספר מסקנות

א# הוא מצטמצ� והול# ע� התמשכות , לישראל יש אמנ� מרחב פעולה רחב .1

שבמהלכו תקיז ישראל את דמה , כ� יש לשאו� לעימות ממוש#ל. העימות

תינת� כנראה שלאומית 
�ותמסמס את לכידותה הפנימית ואת התמיכה הבי

  .להנהגתה בתחילת עימות

בי� ו, בדר# כלל תומכות בישראלאשר , העול� הערבי מחולק בי� ההנהגות .2

  שלהעימות מתמש# מצליח זעמוש ככל .תומ# בחזבאללהאשר רחוב ה

זו סיבה נוספת לשאו� לעימות . את ההנהגות נגד ישראל" לכופ� "הרחוב

  .ממוש#
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  :בטווח הקצר עומדות בפני חזבאללה המטרות הבאות

גיוס לוחמי� חדשי� במקו� אלו שנהרגו ,  שיקו� כוח האד�–בזירה הצבאית 

חלקה ,  הצטיידות מחודשת בנשק ותחמושת,אימונ� בלבנו� ומחוצה להוונפצעו 

אי� בידי מידע . בעיקר טילי� נגד מטוסי� ואניות, � שלא היו בידו בעברמסוגי

א# אני מערי# שמאז שהסתיימה המלחמה הצליח חזבאללה למלא , מודיעיני

, שהייתה לו ערב המלחמהתחמושת  א� לא בכל כמות ה,את מחסניו ברוב

א# אימונ� , גיוס לוחמי� מתבצע בקצב משביע רצו�. א� יותרשוייתכ� 

  .2007להערכתי עד אמצע , רת� לעימות בינוני עד רחב זקוק לזמ�והכש

  

 הארגו� עושה כמיטב יכולתו לבסס את מעמדו –בזירה הפוליטית הפנימית 

במסגרת , בחלקה הגדול עדיי� קיימתו ,הפוליטי ואת עמדת הווטו שהייתה לו

 היותו המיליציה החמושה היחידה במדינה מקנה. הפוליטיקה הפנימית בלבנו�

 פואד סניורה בהרכבה הנוכחי כמעט ו שלממשלת. לו משקל פוליטי רב

וחזבאללה מנסה לנצל את מצבה כדי להרחיבה ולהחדיר לתוכה את , משותקת

לא מוצו כל עוד . וי�והנוצרי שעבר את הק,  כדוגמת מישל עו�,תומכיו

א# ברקע ,  הארגו� ממשי# לשחק את המשחק הפוליטי– האמצעי� הפוליטיי�

כלומר להעביר אל הרחוב את זע� המוני , "לרדת לרחוב" האיו� שלו עומד

נגד אות� מגזרי אוכלוסייה הממשיכי� לראות , אנשיו ותומכיו השיעי�

ומנסי� להמשי# את המסורת , מפגר ואסלאמי פנאטי, בשיעי� ציבור נחות

שה� משרתי� בכ# את אלה מאשי� חזבאללה . הלבנונית של דחיקתו לשוליי�

 המחייבת את פירוק 1701תומכי� בהחלטה , אמריקה והמערב, לאת ישרא

ובכ# נשק ההגנה היחיד המסוגל להג� על לבנו� מפני ישראל , נשקו של הארגו�

נצראללה מאשי� את מתנגדי .  ובעמההבוגדי� ב, ה� דוקרי� את לבנו� בגבה

מונח שדי בו , חזבאללה בכ# שה� עלולי� לדרדר את לבנו� למלחמת אחי�

יר צמרמורת בגבו של כל לבנוני שאירועי שנות השבעי� והשמוני� זכורי� להעב

  .לו

  

עלולה להיות שיבוש ,  שחזבאללה מאיי� בה,הירידה לרחוב של משמעותה

באופ� היכול להביא את הלבנוני� חזרה למלחמת , חברה ומדינה, סדרי שלטו�

� שאי� בעיקר מכיוו, מתנגדי חזבאללה חוששי� מאוד מתסריט זה. אזרחי�

הסכ� טאא� משנת . תלי הפוליטיקהו מחו' לכולה� כוח אמיתי להתמודד מול

 פירק את המיליציות למעט , השני�14 שש� ק' למלחמת האזרחי� בת ,1989

ממשיכי� עד היו� אשר , שזכה בנעורי� מחודשי� בחסדי הסורי�, חזבאללה

. וליטיקאי�פיצוצי� וקניית פ, להשפיע על המתרחש בלבנו� באמצעות איומי�

ימשי# להיות חרב , ג� א� לא ימומש בעתיד הקרוב, האיו� בירידה לרחוב
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מה שמביא אותנו לטווח , התלויה מעל ראש� של מתנגדי חזבאללה עוד זמ� רב

  .הבינוני

  

   –בטווח הבינוני 

 ישא� חזבאללה לשוב ולהתחפר בדרו� לבנו� במקומות בה� –במישור הצבאי 

וא� להרחיב את מער# המחפורות בכפרי� , ברהיו כוחותיו מחופרי� בע

הארגו� שוא� להחזיר לידיו את המעמד המיוחד שהיה לו בדרו� . וביניה�

אפשרה לו לעשות באזור ) לנד
חזבאללה(שכ� השליטה על האזור , לבנו�

הבעיה שחזבאללה יתמודד עמה היא המגבלות . ובתושביו כטוב בעיניו

באמצעות צבא זה אזור ו בעולה שלרות הפישהממשלה עלולה להטיל על ח

הא� יהיה שוב : ל את תפקידו"כמו ג� האופ� והרצינות שבה ייקח יוניפי, לבנו�

 יבסס חזבאללה את אחיזתו – ועמדות התצפית שלו –חיל המג� שתחת אפו 

או שהפע� המצב , ל ובחייליו"רה טילי� במוצבי צהי ומאחורי עמדותיו י,בשטח

  .יהיה שונה

  

מדינה בתו# " ה ישא� חזבאללה לשפר את מעמד–יטי הפנימי במישור הפול

 והכבדת מנופי ההשפעה על ,ע� הרחבת הייצוג בממשלה, שיש לארגו�" מדינה

, סיונותיו לדחוק את רגלי תנועת אמל השיעיתיהארגו� ימשי# בנ. החלטותיה

. ולו כדי להגדיל את נוכחותו בפרלמנט במסגרת המושבי� המוקצי� לשיעי�

שכ� בממשלה כזו יקל עליו ,  קורא להקמת ממשלת אחדות לאומיתהארגו�

לפריסתו , בעיקר אלו הנוגעות לנשקו, להיות חלק לגיטימי מקבלת ההחלטות


אל(והפרבר הדרומי , בעלבכ, דרו� לבנו�: ולסמכויותיו באזורי� החשובי� לו

י� לכל זמה לפירוק נשקו ולא יסכוהארגו� יעצור בגופו כל י. של ביירות) דאחיה

כוחו של חזבאללה חשוב . מגבלה שירצו האחרי� להטיל עליו בנושא הצבאי

  .ביותר בשל משקלו בתכניות ארוכות הטווח של הארגו�

  

,  חזבאללה ימשי# לנסות לקבל הכרה כארגו� פוליטי לגיטימי–במישור הערבי 

בשל אופיו , למרות העוינות הרבה שמקרינות כלפיו ממשלות ערביות רבות

קשרי הארגו� ע� סוריה והיותו . ובשל היותו שיעי, האנטי ממסדי, יציוניהמיל

מקני� לו עמדת כוח של ,  לאחר שזו אולצה לסגת ממנה,נציגה של סוריה בלבנו�

בה מיוצגת לבנו� דווקא אשר מי שיש להתחשב בדעתו ג� בדיוני הליגה הערבית 

נאומיו וראיונותיו של בשאר אסד . נציגי ממשלת לבנו�, ועל ידי מתנגדי

הוא אימ' , שהוא נשיא מדינהעל א� שדשי� מאז המלחמה מעידי� על כ# ובח

הוא רואה בשיטות . חלקי� נרחבי� מהדוקטרינה המיליציונית של הארגו�

שיצליח להחזיר לסוריה את הגול� , הפעולה של הארגו� את המרש� המנצח

, בעכו, � את זכות השיבה מסוריה ומלבנו� אל בתיה� בחיפהולפלסטיני, הכבוש
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זו , חזבאללה מתנגד בתוק� ליוזמת השלו� הערבית. בנצרת ובטבריה

 –שכ� יוזמה זו קוראת , 2002שהתקבלה על דעת הפסגה ערבית בביירות במר' 

ולפתרו� מוסכ� ,  להכרה ערבית קולקטיבית בישראל–  מסוימי�הג� שבתנאי�

חזבאללה מתנגד להכרה בישראל שכ� בעיניו .  הפלסטיני�1948י לבעיית פליט

 פתרו� לבעיית הפליטי� שיהיה מוסכ� ג� על ישראל יהיה .אי� לה זכות קיו�

  .דבר שחזבאללה מתנגד לו באופ� נחר', בהכרח אזרוח� בלבנו�

  

  : בטווח הארו# מתאחדי� מישורי ההתייחסות

, מתנגדי חזבאללה, " במר'14"ר� לכל דוברי ז: במישור הפוליטיקה הפנימית

ברור מעל לכל ספק שמטרתו האסטרטגית של חזבאללה היא , סוריה ואירא�

יו� העדה השיעית ה. הכס� והרח� השיעי, באמצעות הנשק, להשתלט על לבנו�

ושאיפות אנשי חזבאללה ה� להוציא את העדה , היא הגדולה בעדות לבנו�

רתית שבה היא חיה לאור# השיעית מעמדת הנחיתות הפוליטית והחב

כזו שאללה , דוגמת אירא�" ולאית אלפקיה"ההיסטוריה ולהקי� רפובליקת 

 חס� –ובלבנו� , אמנאי'ח עלי –ש� ): רהבאר
ה(מאיר את דרכו של המנהיג 

  .נצראללה

  

, נשקו של חזבאללה יהיה הכלי שבאמצעותו ייצאו השאיפות מ� הכוח אל הפועל

את הרזורקציה , שיעי שיוביל את המהפכה השיעיתוכ# תהפו# לבנו� לראש גשר 

 אל שאר חלקי – אינשאללה –אל תוככי העול� הסוני וממנו , של המסתדעפי�

 ודבריו צוטטו בפרסו� ,דיבר על כ# במפורש במר' השנהאמנאי 'חעלי . העול�

  .רשמי של חזבאללה

  

למי�  מוס–הברירה שתעמוד בפני האחרי� , לאחר שישתלט חזבאללה על לבנו�

לחיות תחת שלטו� ,  תהיה בי� להתאסל�–דרוזי� ועלווי� , נוצרי�, סוני�

האסלא� ולזכות במלוא האפשרויות שהאסלא� השיעי מקנה למיעוטי� דתיי� 

  . להגר לאר' אחרתבי�ו, ואתניי�

  

אפשרות אחרת שהחלו לדבר בה בחודשי� האחרוני� היא חלוקת לבנו� לשתי 

, � באזורי� שבה� יש רוב לאוכלוסייה השיעיתמדינת חזבאללה שתקו: מדינות

ע� ספק לגבי אחדותה , הבקאע ומערב ודרו� ביירות, בדרו� לבנו�

מדינה שבמרכזה יעמדו הנוצרי� " פטי ליבא�"מולה תקו� . הטריטוריאלית

העלווי� וחלקי� , המוסלמי� הסוני�, ויתחברו אליה� הדרוזי�, המרוני�

סכימו לנישואי מותעה ע� האיאתוללות של אשר לא י, ליברלי� בעדה השיעית

א# החשש מפני , של תרחיש זה מחפשי� בעול� ספונסרי� לרעיו�תומכיו . קו�

מעטי� בעול� , לעומת זאת. ג� א� תהיה זו מדינה קטנה, מדינת חזבאללה רב
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שכ� מלחמת , עיראק חוזר ללבנו�שקיי� היו� ברוצי� לראות את המצב 

  .עיי� ער# עיראק. תיי� בלבנו� שיעית בגוו� איראניאזרחי� לבנונית עלולה להס

  

וצעדי� אלו אינ� נחבאי� , צעדי חזבאללה מזה שני� מכווני� להשיג מטרה זו

ויש בה� אפילו נוצרי� , א# אלו מפוררי� ומפורדי�, מעיני מתנגדי חזבאללה

בעבור הבטחה ,  למכור את נשמת� לשט� השיעי– כמו מישל עו� –שמוכני� 

בהחלט זה אבל , נשמע הזויאולי זה . תקופת העתיד השיעי של לבנו�כלשהי ל

להיות בעלי הבית הלגיטימיי� ,  שנה1,350תוא� את חלומ� של השיעי� מזה 

לאחר שהשלטו� נגזל מה� שלא בצדק לאחר מות הנביא , על העול� האסלאמי

 ,בעיראק ה� בדר# לביסוס שלטונ�,  שני�27באירא� ה� כבר שולטי� . מוחמד

 שנה 30מישהו חשב לפני ? ומדוע שלא יחלמו וא� יתכננו עתיד כזה בלבנו�

הסמל של חזבאללה על מג� ? שהאסלא� השיעי ישלוט בשתי מדינות אלה

:  מבטא היטב את שאיפות חזבאללה2000צחו� מאי יהניצחו� שהופ' אחרי נ

 �על דגל לבנו� בסמל חזבאללה שבו הזרוע החשופה את הארז הירוק להחלי

מתו# האדמה שכיסתה " תחיית המתי�"יוצאת במעי� , ניקוב'אוחזת בקלצה

פורצת את גדרות התיל ומראה לעול� כולו מי היא , את גופות השיעי�

צחו� ינ. הקבוצה שאללה תומ# בה ונות� לה את הניצחו�" אלפיאה אלמנצורה"

זו ,  בדר# הנכונה– למרות הנזקי� והפגיעות – מוכיח לחזבאללה שה� 2006

  .שתביא אות� להגמוניה באר' הארזי�



ערכות ימאכזבה לה :מדיניות ארצות הברית במלחמת לבנו� השנייה
  אזורית חדשה

  

אית� גלבוע
6

  
  

האינטרס האמריקני במלחמת לבנו� :  עוסק בשלושה נושאי�ה זמאמר

 והלקחי� שארצות ,המדיניות וההתנהלות האמריקנית בזמ� המלחמה, השנייה

מ� הראוי לפתוח את הדיו� בנושא בהפרכת .  מתוצאותיההברית מנסה להפיק

הטיעו� . שני טיעוני� שקנו אחיזה בעיקר במזרח התיכו� ובארצות הברית עצמה

הראשו� הוא שארצות הברית יזמה ותכננה את המלחמה בעצה אחת ע� 

.  כניסוי של תכנית צבאית לתקיפת התשתית הגרעינית של אירא�,ישראל

רצות הברית התאכזבה מאוד מתוצאות המלחמה ולכ� הטיעו� השני הוא שא

חסרי שחר ללו שני הטיעוני� ה. היא אינה רואה עוד את ישראל כנכס אסטרטגי

  .וקשורי� יותר למלחמה פסיכולוגית מאשר לתורה אסטרטגית

  

, מזכיר החזבאללה, הטיעו� הראשו� הופיע בנאומי� פומביי� של חס� נצראללה

נצראללה אמר שהופתע . צבאית שניחתה על לבנו�כאמצעי להסביר את המכה ה

 ואילו היה יודע שהתגובה תהיה כפי ,מאוד מהתגובה הישראלית הקשה

הוא הסביר שהתגובה . לא היה חוט� והורג חיילי� ישראלי�, שהייתה

ישראל : הישראלית חרגה מדפוס שהתקבע לאור# זמ� רב באירועי� דומי�

אינה נוקטת פעולת גמול צבאית , משלימה ע� חטיפת חייליה ואזרחיה

,  ולבסו� עושה עסקה,רכרוכי על שחרור�שא ומת� מנהלת מ, משמעותית

הואיל והפע� חרגה . משלמת מחיר יקר ומשחררת מאות אסירי� ערביי�

הוא שעמד מאחורי ההחלטה , ארצות הברית, גור� אחר, ישראל מהדפוס הזה

וב לוודאי שנצראללה עצמו קר. הישראלית לצאת למלחמה נרחבת כל כ# בלבנו�

אבל הוא השמיע אותו משו� שהוא מומחה למלחמה , אינו מאמי� בהסבר הזה

 וחשב שבכ# יצמצ� את הביקורת הקשה שהוטחה בו ,פסיכולוגית ולתעמולה

  .על כ# שגר� להרס כה רב בלבנו�

  

. אבל לא רק נצראללה טוע� שארצות הברית עמדה מאחורי התגובה הישראלית

, למשל, א את אותו טיעו� ג� בתקשורת האמריקנית ובכתבי עתאפשר למצו

מבקר קבוע של מדיניות החו' האמריקנית ושל : במאמרי� של סימור הרש

מבח� , שהמלחמה בלבנו� תוכננה להיות קדימו�" יורקר
ניו"הוא כתב ב. ישראל

לפעולה צבאית של ארצות הברית נגד המתקני� , של אסטרטגיה וטקטיקה

 קוד� לכ� הוא טע� שארצות הברית החליטה לתקו� את 1.של אירא�הגרעיניי� 

                                                 
 וחוקר בכיר במרכז איל�
 באוניברסיטת בר למדעי המדינה במחלקה חבר'פרופאית� גלבוע הוא 

 .א"בס
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שהיא כבר הגדירה מטרות וגיבשה תכניות מבצעיות והשאלה היחידה , אירא�

המלחמה בלבנו� לא הייתה יותר , מבחינתו. שנותרה היא של עיתוי והזדמנות

לבדיקת יעילות� של פצצות חודרות בונקרי� , למשל. מאשר שדה לניסוי כלי�

שה� דומות אולי , או לשימוש בחיל האוויר כדי לפגוע בתשתיות באירא�

הרש היה כתב אמי� יחסית בתקופת . לתשתיות שחזבאללה בנה בדרו� לבנו�

המלחמה בוייטנא� אבל מאז יכולתו העיתונאית והפרשנית הידרדרה והתזות 

בעיקר בנושאי , שהוא הפי' בסוגיות שונות של מדיניות החו' האמריקנית

הטיעוני� של הרש בסוגיות אירא� ולבנו� . מפוקפקות למדי, המזרח התיכו�

אינ� מפקפקי� ,  והערביבעיקר בעול� המוסלמי, אבל רבי� בעול�, מגוחכי�

  .בטענותיו

  

הטיעו� המופר# השני הוא שבעקבות כישלונה במלחמה איבדה ישראל את 

התאכזבה אי� ספק שארצות הברית . מעמדה בוושינגטו� כנכס אסטרטגי

מהתפקוד הצבאי הלקוי של ישראל ומהכישלו� להשיג הכרעה ברורה ומהירה 

ארצות הברית ציפתה . ג� בישראל הופיעה אכזבה דומה. של כוחות החזבאללה

משמעיי� 
יהיו חד, בניגוד לכישלונות שלה בעיראק, שההישגי� הישראלי�

� קיוו שניצחו� קובעי המדיניות בוושינגטו, יתר על כ�. מהירי� יותרויותר 

ישראלי מכריע ישפיע לטובה על מעמדה של ארצות הברית בגזרות אחרות 

במזרח התיכו� שבה� מתנהלי� מאבקי� אלימי� בי� מוסלמי� מתוני� לבי� 

שטחי� באפגניסט� וב, אירא�ב,  כמו בעיראק,מוסלמי� פונדמנטליסטיי�

לונות התוצאה בלבנו� הצטרפה לטור הכיש, מבחינה זו. הפלסטיניי�

 דיי
ל במקו� שבו היה פוטנציאל לעצור את המגמה ע,האמריקניי� באזור

  .תומכיובפגיעה משמעותית בארגו� אסלאמי מרכזי ו

  

אבל מכא� להגיע למסקנה שישראל איבדה את מעמדה האסטרטגי בוושינגטו� 

אפשר .  זה קצת מוגז�–יכולה לוותר על היחסי� ע� ישראל שארצות הברית ו

ח התיכו� עומדות בתור מעצמות אמינות ומבוססות שרק מחכות לחשוב שבמזר

, מבחינה צבאית. ברית קרובה של ארצות הברית
להחלי� את ישראל כבת

 ולכ� בעיניה של ארצות ,טכנולוגית ואסטרטגית לישראל יש עדיי� נכסי� רבי�

�לא ש ו,הברית היא תמשי# להישאר מעצמה ונכס אסטרטגי שאי� לו תחלי

  2.בעתיד הנראה לעי�לי� תחיהיה לו 

  

  האינטרס האמריקני

ג� א� ארצות הברית לא יזמה ולא תכננה את המלחמה בלבנו� היה לה בוודאי 

אי אפשר לנתק את המלחמה מאירועי� . אינטרס מובהק במהלכה ובתוצאותיה

 ומהאסטרטגיה שארצות ,אחרי� שהתרחשו במזרח התיכו� בשני� האחרונות
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 מאז פיגועי ,מאבק בטרור האסלאמי הגלובליהר# הברית גיבשה ויישמה לצו

האסטרטגיה הזו כללה . יורק ובוושינגטו�
 בניו2001הטרור בספטמבר 

 )הב�(בוש ' ורג'לטווח הקצר אימ' ממשל ג. מרכיבי� לטווח קצר ולטווח ארו#

הענשה התבטאה . אסטרטגיה של הרתעה המבוססת על הענשה ומלחמת מנע

 כמו ,משטרי� שתמכו והעניקו חסות לארגוני טרורבשימוש בכוח צבאי להפלת 

 ו שלמלחמת מנע באה לידי ביטוי בהפלת משטר.  באפגניסט�טאליבא�משטר ה

 שמפתח נשק להשמדה , מתו# הנחה שמשטר כזה,דא� חוסיי� בעיראקצ

 שישתמשו בו נגד מטרות אמריקניות , יעביר אותו לארגוני טרור,המונית

ארצות הברית ציפתה שהפלת המשטרי� . העול�בארצות הברית עצמה וברחבי 

באפגניסט� ובעיראק תייצר הרתעה יעילה נגד כל משטר שיעניק חסות לארגוני 

ממשל בוש הגדיר הפיכת משטרי� אוטוקרטיי� , לטווח הארו#. טרור

לדמוקרטיי� במדינות המזרח התיכו� כדר# הטובה ביותר להתמודד ע� הביצה 

מטרה הייתה לבנות על חורבות משטרי ה. שמייצרת את יתושי הטרור

 שיהוו מודל ,מערביות
דא� חוסיי� דמוקרטיות פעילות ופרוצ וטאליבא�ה

  .מוצלח למדינות ומשטרי� אחרי� בעול� המוסלמי והערבי

  

האסטרטגיה לטווח הקצר והארו# נכשלה בכל החזיתות החשובות במזרח 

 רק שלא הושגה לא. סוריה והרשות הפלסטינית, אירא�, עיראק: התיכו�

. והטרור התחזקו במידה ניכרת" ציר הרשע"הרתעה ודמוקרטיה אלא ש

 והוא נשע� ,המשטר החדש בעיראק לא הצליח להתמודד ע� גלי טרור ענקיי�

ממשל בוש הניח . במידה רבה על נוכחות צבאית משמעותית של ארצות הברית

אול� זו , �על תכניות הגרעי� של איראשא ומת� לאיחוד האירופי לנהל מ

והיא דוהרת ללא מעצורי� , צרפת וגרמניה, בריטניה, הצליחה לשטות בנציגיו

הצליחה ארצות הברית לשכנע , 2006רק בדצמבר . לקראת רכישת נשק גרעיני

וזאת בעיקר עקב , את מועצת הביטחו� להטיל סנקציות מינימאליות על אירא�

 2006ינית שנערכו בינואר בחירות לרשות הפלסט. סי�של התנגדות� של רוסיה ו

כתוצאה מכ# לא יצרה הנסיגה הישראלית מעזה . הסתיימו בניצחו� החמאס

ירי ,  להיפ#,מקפצה לתהלי# מדיני או לנסיגה נוספת משטחי יהודה ושומרו�

ג� הניסיונות לשכנע . טילי� מעזה לעבר שטחי ישראל התגבר והחמאס התחזק

שלא ו, ראק ושל נשק לחזבאללהאת סוריה למנוע מעבר של טרוריסטי� לעי

רצח ראש .  נכשלו,יושבי� בדמשקהיהאד 'חסות למנהיגי החמאס והגלתת 

 גר� למרי המוני שהביא לצמצו� השפעתה של , ראפיק חרירי,הממשלה לשעבר

. מערבית בראשות פואד סניורה
ולחיזוק הממשלה הפרו, סוריה ויציאת צבאה

ייתה זו תוצאה ישירה של מהל#  אבל ה,סוריה ספגה אמנ� מהלומה בלבנו�

  .שהיא יזמה או עודדה
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 והיו לה השלכות על כל ,המלחמה בלבנו� לא הייתה אירוע מקומי מוגבל

חזבאללה מהווה בורג חשוב . חזיתות המלחמה והמאבק של ארצות הברית


אל, סוריה, בציר הטרור והתוקפנות האסלאמי והערבי שכולל ג� את אירא�

המאבק . יהאד האסלאמי'חמאס והג, ר שפועלי� בעיראקארגוני הטרו, קאעדה

צדדית 
אי� ספק שהיציאה החדשהיו� כמעט . בנוי על מערכת של כלי� שלובי�

 עודדה את הפלסטיני� לאמ' את מודל 2000
 והחפוזה של ישראל מלבנו� ב

הכישלו� האמריקני בעיראק מעודד . החזבאללה ולפתוח באינתיפאדה השנייה

 ומאפשר לאירא� ללעוג למעצמות שמנסות למנוע , באזוראת כל הקיצוני�

צדדית מעזה תרמה לניצחו� החמאס 
היציאה החד. ממנה נשק גרעיני

ניצחו� ישראלי בלבנו� היה עשוי להשפיע על , מאיד# גיסא. ולהתחזקותו

  .הקיצוני� בכיוו� ההפו#

  

 – בעיתוי קריטי לארצות הברית בכל ארבע החזיתותפרצה בלבנו�  המלחמה

הנושא העיקרי בבחירות . חודשי� ספורי� לפני בחירות אמצע הכהונה לקונגרס

ממשל בוש עמד לספוג מפלה עקב התחושה בציבור . הייתה המלחמה בעיראק

צרי# לסיימה ולהחזיר את שה להישגי� ולביוהאמריקני שהמלחמה אינה מ

חמה טעות לצאת למלזו הייתה שרוב משמעותי בציבור חשב . הכוחות הביתה

בוש .  ורוב גדול עוד יותר העניק לבוש ציוני� נמוכי� מאוד על תפקודו,בעיראק

היה יכול להשתמש בניצחו� ישראלי כדי להוכיח שעדיי� יש מקו� להשתמש 

. הטרור האסלאמיאת  ושנית� להביס באמצעותו את הרדיקליז� ו,בכוח צבאי

ב האסטרטגי  ע� השלכות לגבי המצ,הכישלו� הישראלי יצר תחושה הפוכה

  .הדמוקרטי� זכו לניצחו� בבחירות ולרוב בשני בתי הקונגרס. והצבאי בעיראק

  

המשא ומת� הארו# בי� נציגי האיחוד . העיתוי הקריטי השני קשור לאירא�

הכרזות נשיא . אירא� על פיתוח תשתית גרעינית מוצה ונכשלבי� האירופי ל

ראל בצירו� הכחשת ל הצור# להשמיד את ישע אד'אחמדינגאירא� מחמוד 

פיתוח טילי� לטווחי� ארוכי� ותמיכה משמעותית בכס� ובנשק , השואה

 היו צריכי� כבר מזמ� להניע את ,ארגוני הטרור הפלסטיניי�בבחזבאללה ו

להטיל סנקציות קשות על ,  ובעיקר את חברי מועצת הביטחו�,המעצמות

 את שיעור המלחמה עצמה חשפה. �" ואולי בכלל לסלק אותה מהאו,אירא�

 ניצחו� מכריע של ישראל היה עשוי לסייע .האיו� העקי� של אירא� על ישראל

נגד שאיפות ההגמוניה של , לאומית
� וביאזורית, בכינו� קואליציה רבת עוצמה

  .הכישלו� הישראלי צמצ� את היכולת להפעיל את האופציה הזו. אירא�

  

ה היה שהמצור המדיני נרא.  היה עיתוי המלחמה קריטיסטיניתג� בזירה הפל

, לאור התסיסה בעזה. והכלכלי על ממשלת החמאס יצר הזדמנות להפיל אותה
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הקמת : ח והחמאס לנהל ביניה� משא ומת� על הנושאי� הבאי�"נאלצו הפת

שחרור אסירי� , יל השבוי גלעד שליטיהחזרת הח, ממשלת אחדות לאומית

רת הכספי� שישראל הפש, הפסקת ירי הטילי� מעזה על ישראל, פלסטיניי�

 ,ומדינות אחרות מעבירי� לרשות הפלסטינית ושהוקפאו לאחר ניצחו� החמאס

ניצחו� ישראלי על החזבאללה היה עשוי . חידוש התהלי# המדיניעל ואולי ג� 

 חיזק את כישלו�ה.  אבל הכישלו� הביא לתוצאה ההפוכה,לחזק את המגמה הזו

י� בעזה תשתית דומה לזו החמאס שמנסה בחסות הפסקת אש מפוקפקת להק

  . ולהשתמש בה נגד ישראל בעיתוי שיראה לו,הקי� החזבאללה בלבנו�ש

  

עברה תקופה קצרה מאז . עיתוי המלחמה בחזבאללה היה קריטי ג� ללבנו�

ידית של צבא ישהלבנוני� יצאו לרחובות בעקבות רצח חרירי וקראו ליציאה מ

 אבל באמצעות סוכניה ,כוחותיהסוריה אכ� פינתה את . סילוק סוכניהלסוריה ו

. תפקודה של ממשלת סניורהעל והחזבאללה המשיכה לאיי� על יציבותה ו

 משו� ,מבח� כוח קריטי בי� סוריה לבי� ממשלת סניורה התקרב מאוד

לאומי מיוחד לשפיטת 
 �די� בי
תהקמת בישממשלת לבנו� הייתה צריכה לאשר 

ת בית המשפט משו� שהוא היה סוריה והחזבאללה התנגדו להקמ. רוצחי חרירי

א� . ירות שיזמו וביצעו את הרצחיחוש� את הסורי� ועושי דבר� בב


היה משפר את הסיכוי לשמור על הממשלה הפרוהדבר החזבאללה היה מובס 

תוצאת המלחמה . מערבית שארצות הברית השקיעה מאמ' רב בבנייתה

 שמסכ� את ,ללההחלישה את ממשלת סניורה וגרמה לעימות בינה לבי� החזבא

  .קיומה

  

 ,ארצות הברית רצתה מאוד לראות ניצחו� ישראלי מכריע ומהיר על החזבאללה

משו� שלפי הערכותיה הוא היה עשוי לסייע בהשגת מטרות אסטרטגיות 

חיסול . חשובות בכל ארבע זירות המאבק הרלבנטיות לאינטרסי� האמריקניי�

לח' י דומינו שאפקטל לייצר החזבאללה ככוח צבאי משמעותי בלבנו� היה יכו

מתו# . מזרח התיכו�באויבי ארצות הברית בלבנו� ובאזורי� אחרי� על 

שארצות הברית נקטה במהל# , האינטרס הזה נגזרו מהלכי� ספציפיי�

  .המלחמה ומיד לאחריה

  

  מדיניות ארצות הברית במהל& המלחמה

 לרבות זיהוי ,י�בכל עימות אלי� בי� ישראל לבי� שכנותיה עולי� נושאי� קבוע

עמדות , דיוני�; בעיקר חימוש מדויק, סיוע צבאי; הגור� שאחראי למלחמה

דתיות השימוש ימ; לאומיי� כמו במועצת הביטחו�
�והחלטות בארגוני� בי

גיבוש ומימוש המדיניות האמריקנית . מועד סיו� המלחמה ודר# סיומה; בכוח

 ,יר ובניסיו� האמריקניבסוגיות אלו מותנה לא רק באינטרס האמריקאי היש
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 וביחסיה של ארצות הברית ע� מדינות ,אלא ג� באירועי� שמתרחשי� בשטח

  .וגורמי� באזור ומחוצה לו

  

זהו תמיד נושא חשוב . הנושא הראשו� הוא קביעת הגור� האחראי למלחמה

הטלת אחריות על הצתת . במאבק המוסרי והתקשורתי על דעת הקהל בעול�

מהרגע הראשו� . ש� לפינה ומקשה על תוקפנותוהאש דוחקת את הצד הא

 שתק� בירי ,ב את כל האחריות לפתיחת המלחמה על החזבאללה"הטילה ארה

חדר לשטח הריבוני של , טילי� מאסיבי את הישובי� הישראלי� בצפו� האר'

ילי� ישראלי� והעביר אות� לשטח יהרג וחט� ח, התקי� סיור ישראלי, ישראל

 אירא� –קפה בחריפות את החזבאללה ואת פטרוניו ארצות הברית ת. לבנו�

 והגדירה את התגובה הצבאית הישראלית כפעולה לגיטימית של הגנה –וסוריה 

ארצות הברית תמכה ג� במטרות המלחמה .  ובכ# ג� הצדיקה אותה,עצמית

 ,המוצהרות של ישראל ובכלל� פגיעה ממשית בכוח הצבאי של החזבאללה

הריסת התשתיות הצבאיות של חזבאללה , ל לבנו�צמצו� השפעתו ההרסנית ע

 העברת השליטה בשטח לממשלת לבנו� ושחרור החיילי� ,בדרו� לבנו�

  .החטופי�

  

אחת הבעיות החשובות ביותר שהתעוררו במהל# המלחמה בלבנו� הייתה 

 בי� המתקפה , לכאורה,יחס הול� שצרי# לשרור –שאלת המידתיות 

זו אינה סוגיה .  של הצד השניתו� תגובהפרובוקטיבית של הצד האחד לבי

 והיא נחשפה כבר במהל# מלחמות הדור ,ישראלי
חדשה בסכסו# הערבי

 , וביתר שאת,היא שוב פרצה. הפלסטיניות האחרו� ובשתי האינתיפאדות

מדינות וארגוני� רבי� ובכלל� מדינות האיחוד האירופי . במלחמה בלבנו�

טענת� .  אבל ביקרו את היקפה,תאישרו את זכותה של ישראל להגנה עצמי

, הייתה שישראל מסבה אבדות ונזק לאזרחי� ולתשתיות האזרחיות בלבנו�

בהיק� רב מדי שאינו תוא� את שיעור האבדות והנזקי� , רותיבעיקר בבי

הביקורת הזו מתעלמת מהקושי . שטילי החזבאללה גרמו בישראל

 תחילה תוק� מטרות האובייקטיבי שקיי� בלחימה מול ארגו� טרור שבכוונה

.  תו# הפרות בוטות של חוקי המלחמה,אזרחיות בישראל מלב אזור אזרחי

בעיקר ,  משו� שחלק מהמבקרי�,בביקורת הזו יש ג� לא מעט צביעות

הפעילו בעצמ� כוח חסר כל פרופורציה נגד מטרות , האירופי� והרוסי�

ת דחתה את ארצות הברי. צניה'ו בקוסובו ורוסיה בצ"למשל נאט, אזרחיות

הטענות בדבר שימוש מוגז� בכוח מצד ישראל והאשימה את החזבאללה 

 משו� שהוא משתמש ,לפגיעות בתשתיות אזרחיות ובאזרחי� בלבנו�יות אחרב

במהל# המלחמה נוצר מחסור . בה� להתקפות על מטרות אזרחיות בישראל

ל  וארצות הברית נענתה לבקשות ישרא,בסוגי� מסוימי� של חימוש מדויק
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בי� השאר כדי לפגוע במטרות של חזבאללה תו# גרימת נזק קט� , וסיפקה אותו

  .ככל האפשר לאזרחי� תמימי�

  

תקופת הזמ� העומדת לרשותה של ישראל לצור# ניהול מלחמה הייתה תמיד 

התופעה הזו בלטה בעיקר במצבי� שבה� גורמי� עויני� ויריבי� רצו . מוגבלת

נוצרה סכנה להתרחבות המלחמה כאשר  או ,למנוע הישגי� צבאיי� ישראלי�

 האויבי� היו יוזמי� החלטות במועצת ר# כללבד. ולכניסת גורמי� נוספי�

 לארצות הברית ,על
בתוק� מעמדה כמעצמת. הביטחו� שקראו להפסקת אש

הייתה תמיד השפעה מכרעת על הזמ� שעמד לרשות ישראל להשגת מטרותיה 

באללה ולבנו� דרשו הפסקת אש אחרי חז. והיא השתמשה בה במלחמות ישראל

אירופה ומדינות ערביות ומוסלמיות דרשו הפסקת אש . כמה ימי� של לחימה

ארצות הברית דחתה את כל הדרישות הללו ואפשרה . אחרי כמה ימי� נוספי�

לישראל להמשי# את הלחימה עד המועד שבו ממשלת ישראל הסכימה להגיע 

  .להפסקת אש

  

� "האו. �"ישראלי הסתיימו תמיד בהחלטות של האו
מלחמות בסכסו# הערבי

לעתי� קרובות . צדדיות
הפ# לזירה עוינת לישראל בשורה של החלטות חד

לעתי� . �"ארצות הברית היא המגנה העיקרית והחשובה ביותר של ישראל באו

לעתי� קרובות רק . צדדיות במיוחד
 היא מטילה וטו על הצעות החלטה חד

. כמה מדינות במיקרונזיה מצביעות נגד החלטות כאלהישראל ו, ארצות הברית

2004
ב. � ובארגוניו חשובה מאוד לישראל"הפעילות האמריקנית באו, לפיכ# 

התובעת את פירוק נשקו של החזבאללה ) 1559(קיבלה מועצת הביטחו� החלטה 

ישראל .  החלטה זו לא בוצעה מעול�.ופריסת צבא לבנו� בגבול ע� ישראל

שלאחר המלחמה יפורק חזבאללה מנשקו ויאבד את שליטתו רצתה להבטיח 

� שתסיי� את המלחמה ניטש ויכוח בי� ישראל "על החלטה באו. בדרו� לבנו�

 שהיו , לבי� כל שאר החברות,משמעי
 שדרשו ניסוח ברור וחד,וארצות הברית

בסופו של דבר הושגה פשרה שהייתה קרובה . מוכנות לקבל ניסוח מדולל ועמו�

החלטה (עמדות הישראליות מאשר לעמדות של חזבאללה ותומכיו יותר ל

1701.(  

  

את מדיניות ארצות הברית בתקופת המלחמה יש להערי# על פי האינטרסי� 

היו שלושה .  אבל ג� לפי האילוצי� שפעלו על מקבלי ההחלטות,האמריקניי�

ת עמדות של ממשלות ערביות מתונו, אופי המלחמה בלבנו�: אילוצי� עיקריי�

האילו' הראשו� נובע מהמצב המוזר בו ישראל נלחמה . ועמדות באירופה

הדילמה הייתה .  ולא נגד לבנו� עצמה,בארגו� טרור שהשתלט על דרו� לבנו�

בלי למוטט את מ ,אי# לאז� בי� הרצו� לחסל את החזבאללה ככוח לוח�
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הפתרו� הישראלי היה .  בת הטיפוחי� של ארצות הברית–ממשלת סניורה 

 אבל לא תמיד נית� היה לייש� ,ודד ולתקו� א# ורק את אזורי החזבאללהלב

  . אותו

  

, אמריקניי�
בעיקר הפרו, ממשלי� ערביי�. האילו' השני נוגע לעמדה הערבית

גינו בפרו' המלחמה את החזבאללה ובכ# הצדיקו בעקיפי� את התגובה 

שישראל וככל , אבל ככל שעבר הזמ� ולא הושגה הכרעה ברורה. הישראלית

שינו הממשלות הערביות המתונות את , המשיכה להסב נזקי� כבדי� ללבנו�

 ודרשו מארצות הברית להפעיל עליה לח' להפסיק ,ביקרו את ישראל, �עמדת

האיחוד האירופי אמנ� . אילו' דומה הופיע בעמדה האירופית. את הלחימה

  והצדיק את התגובה,האשי� את החזבאללה באחריות לפרו' המלחמה

משכות הלחימה ואירועי� טרגיי� כמו ההפצצה בכפר יאול� ה, הישראלית

אירופה טענה שהנזק .  גרמו לתפנית ולביקורת חריפה על ממדי התגובהקאנא

הפעילה לח' ו, שנגר� ללבנו� אינו פרופורציונאלי לפרובוקציה של החזבאללה

 ג� במחיר של תוצאה שתתפרש ,על ארצות הברית שתעצור את המלחמה

כל אלו היו אילוצי� לא פשוטי� אבל . הישג לחזבאללה ולאסלא� הרדיקאליכ

  . ארצות הברית הדפה אות� עד לשלב שבו ישראל הסכימה להגיע להפסקת אש

  

  השלכות ולקחי� 

 אלא ,לא היו לו הרבה ברירות. בתו� המלחמה הכריז בוש שישראל ניצחה

 בממשל ,לעי�אבל מאחורי הק, לאשר הצהרות דומות של ממשלת ישראל

.  ההערכות היו מורכבות יותר,ובחוגי� אסטרטגיי� שפועלי� מחוצה לו

מתרחש במזרח התיכו� ההצטרפו למחשבות נוגות לגבי המלחמה תוצאות 

פקידי ממשל ומומחי� השוו בי� המלחמה .  ואופי המלחמה בטרור בפרט,בכלל

יעו למסקנה  והג,בעיראק לבי� האינתיפאדה השנייה והמלחמה השנייה בלבנו�

שדמוקרטיה ליברלית מערבית מתקשה מאוד להשיג ניצחו� מכריע על ארגוני 

ארגו� טרור כמו חזבאללה . טרור בעלי אחיזה מוטמעת בקרב קהילות אזרחיות

יכול לטעו� להישג ממשי בכ# שהוא בכלל מחזיק מעמד נגד צבא חזק כמו 

, יו� דומהההשוואה העלתה שארצות הברית וישראל עמדו מול א. ל"צה

מלחמה . השתמשו באמצעי� צבאיי� דומי� והגיעו לתוצאות מאכזבות דומות

 ה� בצד ,חשש מפני אבדותל ידי הרואית שמהלכה מוכתב במידה ניכרת ע
פוסט

ידי ומשמעותי לארגוני י יתרו� מה מעניק,של# וה� בקרב אזרחי הצד השני

  . מאתרי� אזרחיי�יריב ומנצלי� אותה היטב ומודעי� לחולשה הזאשר היריב 

  

ג� התקווה לבנות משטרי� דמוקרטיי� במזרח התיכו� כנוסחה לייבוש הביצה 

 ולא ,הרעיו� נכשל בעיראק וברשות הפלסטינית. שמצמיחה יתושי טרור נכזבה
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ברשות הפלסטינית התוצאה הייתה . ברור מה מידת הצלחתו באפגניסט�

ארצות .  לקיצוני החמאסבחירות דמוקרטיות העניקו ניצחו�. הפוכה מהמצופה

לא א# היא  ,הברית רואה בבחירות את הביטוי המובהק ביותר של דמוקרטיה

בינה שבחירות צריכות להיות המעשה האחרו� בבניית דמוקרטיה ולא מ

, הצעדי� הראשוני� צריכי� לכלול הגנה על זכויות אזרח בסיסיות. הראשו�

מערכת , ני� חופשיתתקשורת המו, רשות שופטת עצמאית, הפרדת רשויות

כל אלה לא היו . יעילה לאכיפת הסדר והחוק ושקיפות תקציבית וכלכלית

ארצות הברית לא הבינה שאי� לאפשר , נוס� לכ#. קיימי� ברשות הפלסטינית

לתנועות פוליטיות כמו החמאס לנצל הלי# דמוקרטי כמו בחירות כדי לחסל 

  3.דמנטליסטיתאת הדמוקרטיה ולהחליפה בתיאוקרטיה אסלאמית פונ

  

צחו י נ2006בבחירות אמצע הכהונה לשני בתי הקונגרס שנערכו בנובמבר 

המסר לבוש . ה הנושא העיקרי והמכריעיתהמלחמה בעיראק הי. הדמוקרטי�

להחזיר את שיש  ובעיקר ,היה שיש צור# לשנות את האסטרטגיה האמריקנית

  .צבא ארצות הברית הביתה מהר ככל האפשר

  

הרואיות 
דרני אינו מספיק כדי לנצח מלחמות פוסטא� כוח צבאי מו

אילו , ודמוקרטיה מאפשרת דווקא לקיצוני� האסלאמיי� לתפוס את השלטו�

אמצעי� עשויי� להיות יעילי� במלחמה נגד ארגוני טרור וגרילה אסלאמיי� 

 אישי ממשל בולטי� לשעבר וחוקרי� כמו שר החו' ?ומדינות שתומכות בה�


� המכה� היו� כנשיא המועצה ליחסי� בי,רד האס'צר ורי'הנרי קיסינג

הוצאה מדורגת של כוחות : המליצו על היפו# המדיניות הקיימת, לאומיי�

ארצות הברית מעיראק תו# הבטחת יציבות השלטו� הנוכחי באמצעות 

  .צדדית וקואליציות מדיניות
דיפלומטיה רב

  

יש לכנס ועידה שור אמר שארצות הברית אינה יכולה לנצח בעיראק 'קיסינג

 כולל אירא� וסוריה כדי ,לאומית בהשתתפות כל שכנותיה של עיראק
�בי

האס קבע שארצות . להשיג הסדר סביר ליציאת כוחות ארצות הברית מש�

הברית איבדה את ההשפעה הדומיננטית שהייתה לה במזרח התיכו� מאז שנות 

י# לגבש אסטרטגיה  וכי האזור הפ# להיות מסוכ� הרבה יותר ולכ� צר,השבעי�

מפלגתית מיוחדת 
 ח שחיברה ועדה דו" המלצות ברוח זו הופיעו ג� בדו4.חדשה

ר לשעבר של "יימס בייקר ויו'שבראשה עמדו שר החו' לשעבר הרפובליקני ג

ח קרא " הדו5.ועדה לענייני חו' של בית הנבחרי� הדמוקרט לי המילטו�וה

ניהול משא ומת� ושיחות ע� ל, לפינוי מדורג של צבא ארצות הברית מעיראק

  . ישראלי
  ולפתרו� כולל של העימות הערבי,אירא� וסוריה
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 קיבל בוש ,מ� הראוי לציי� שמיד לאחר כשלו� הרפובליקני� בבחירות לקונגרס

, ארכיטקט המלחמה בעיראק, את התפטרותו של שר ההגנה דונלד רמספלד

) (CIAדיעי� המרכזית מי שהיה ראש סוכנות המו, והחלי� אותו ברוברט גייטס

בחיבורי� של הקוראי� . המילטו�
ועדת בייקרובתקופת בוש האב וחבר ב

לשינוי באסטרטגיה האמריקנית וג� באמירות של כמה פקידי ממשל בכירי� 

ושל אישי� לא , יועצה המיוחד של שרת החו' קונדוליזה רייס, כמו פיליפ זליקו

בולטת זיקה שה� עורכי� , יראמריקאי� כמו ראש ממשלת בריטניה טוני בלי

 טועני� שהמש# ה�. הישראלי
בי� המצב בעיראק לבי� העימות הפלסטיני

ישראלית מפריעה לארצות הברית ולמערב לכונ� 
האלימות הפלסטינית

ערב הסעודית ומדינות , ירד�, קואליציה ע� מדינות ערביות מתונות כמו מצרי�

ע� חתירת אירא� לפיתוח ויצור  לצור# התמודדות ע� הטרור בעיראק ו,המפר'

ראות כמי שמתעניינת יארצות הברית צריכה לפחות לה, לדעת�. נשק גרעיני

  .פלסטיני
ומעודדת משא ומת� ישראלי

  

המסקנה העיקרית מהמלחמה בלבנו� היא שאי� אופציות טובות להלח� 

תוצאות המלחמה חיזקו מבחינה תודעתית . בארגוני� אסלאמיי� קיצוניי�

יהאד 'חמאס והגה, סורי שכולל את החזבאללה
את הציר האיראניומעשית 

מערביות במזרח התיכו� כמו 
הציר הזה מאיי� להפיל ממשלות פרו. האסלאמי

הציר הזה . מערביות
  ולהחלי� אות� בממשלות אסלאמיות אנטי,זו של סניורה

ג� חותר להעצי� את האלימות הפלסטינית נגד ישראל ולהכשיל כל משא 

וש מודה שהמדיניות שננקטה עד עכשיו באזורי הקרבות והמתיחות ב. ומת�

 6. והוא מחפש דרכי� חדשות,במזרח התיכו� לא הניבה את התוצאות המקוות

תוצאות המלחמה בלבנו� מחזקות את המגמה הקוראת לשינויי� מפליגי� 

  .באסטרטגיה המזרח תיכונית של ארצות הברית
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  העול� הערבי לאחר המלחמה

סראייל זי
7

  
  

ה�  .כלי התקשורת הערבי� הייתה התעניינות רבה במלחמה האחרונהב

בלט . כיסו אותה באופ� חסר תקדי�ו, שידורי� מיוחדי�מלחמה הקדישו ל

לאחר המלחמה אות  בלבנו� קיבלושכתביו , זירה'ג
במיוחד ערו' הטלוויזיה אל

ל הערכה מידי נציגי החזבאללה על תרומתו של הערו' למאמ' המלחמתי ש

  .החזבאללה

  

הישראלית 
המלחמה הערבית"זירה נעשו תחת הכותרת של 'ג
דיווחי� של אלה

 אפילו לא ".שינוי כיוו�"מבצע או , מערכה, מבצע, לא פעולות, כלומר". השישית


הערביתלחמה המ"אלא , הפלישה הישראלית או ההתקפה הישראלית על לבנו�

  ".הישראלית השישית

  

ה בלבנו� ומחוצה לה אינו יכול שלא להגיע באמת בוח� מה קרשאבל מי 

, ישראלית
לא הייתה מלחמה ערביתו ז. למסקנה שהערו' טעה טעות חמורה

א� אנחנו רוצי� להשתמש . בעבר בה� שהורגלנוהמלחמות בוודאי לא כמו 

 הייתה וז, ישראלית השישית
  לא הייתה המלחמה הערביתוז, בפראזות

 המאבק שלנו . בעצ� מהות העניי�ו וז,ישראלית הראשונה
המלחמה האיראנית

 פועל, נוסד, אבל בעצ� המאבק שלנו היה בארגו� שנוצר, בחזבאללהאמנ� היה 

הוא ,  על ידי האיראני�אנשיו הודרכו .מ� בהשראה ובהכוונה איראניתמומו

העול� הערבי . ומיני'ח נית� לו על ידי ומאפילו ש ,צויד בחימוש שהגיע מאירא�

לא היו בצד של מהעול� הערבי חלקי� ניכרי� . מה מהמלחבעצ� נפקד

שהמערכה לא , אולי אפילו יותר, והצטערו כמונו, לצד ישראלחזבאללה אלא 

  . עתו של ארגו� החזבאללהנהסתיימה בהכ

  

בוודאי בשנות החמישי� , ערבי כמאוחד וכמלוכדהעול� בעבר תפסנו את ה

ות ערבית ומנהיגי� מנהיג, קולקטיב ערביאז היה קיי� , ובשנות השישי�

בי� א� זה נאצר , ושבהבל פיה�, להוביל את האזור כולוהיו שיכולי� , �יערבי

האזור ינוע בדר# של א� קבעו א� האזור יל# למלחמה או , או לימי� סאדאת

 קולקטיב שחש ופועל ,המוני� לרחובותהוציאו מנהיגי� שאלה  היו. שלו�

  .כל זה חל� ואיננו. לתשומת לבגוש של מדינות שראוי להתייחסות ו. יחדיו

  

                                                 
א " באוניברסיטת תראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכו� ואפריקההוא אייל זיסר ' פרופ

 .וחוקר בכיר במרכז דיי�
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ות  כבשה את אחת המדינריתהבצות כאשר אר, את במלחמת עיראקזראינו 

,  ולעול� הערבי לא היה מה להגיד,העשירותו, הגדולות, ת החשובותוהערבי

  .ואפילו לא עמדה בעניי�

  

 וראינו סטיניפל
אט מהסכסו# הישראלי
ראינו את העול� הערבי מתנתק אט

אי� יותר . רבי במלוא חדלונו במהל# המלחמה האחרונה בלבנו�את העול� הע

אי� כבר . במוב� הפוליטי של העניי�שלא  בוודאי ,אי� יותר קולקטיב. עול� ערבי

, מפוצלותויש אוס� של מדינות חלשות . מנהיגי� ערבי� שמכתיבי� סדר יו�

 על , אבל ג� כחברה,לחמות כמשטרונ, בבעיותעד צוואר שקועות אשר 

  .ידות�שר

  

. עולה ופורחת אירא�, חלשות העול� הערביישל המתמש# על רקע התהלי# ה

ל שג� את כוחה  אלא ,החולשה הערביתאת המלחמה הזאת חשפה לא רק 

אירא� שני איומי� כ� עמדו בפני בראשית שנות התשעי� ובמהל. אירא�

עשה "ש, משטר הטאליבא� המטור� באפגניסט�, אחד: אסטרטגיי� חשובי�

ראה בו מה שבאמת אוסאמה ב� לאד� מפני ש,  למשטר האיראני"המוותאת 

משטר . חשבו� וצרי# לחסלבבוגדי� שאית� צרי# לבוא  – חושב על השיעי�

 מערבהאיו� השני מ .הטאליבא� היה כל הזמ� על ס� של מלחמה ע� האיראני�

 שפלש וניסה למוטט ולחסל, של אירא�" אהוב ליבה, ידידה", אדא� חוסיי�צ –

בא . שתי מצוקות אסטרטגיות איראניות, שני איומי�. את המדינה האיראנית

אדא� חוסיי� והביא את צ של ו ואת משטרטאליבא� חיסל את משטר ה,בוש

  . מצויה בו היו�שהיאצב עיראק למ

  

לאור# ההיסטוריה כחס� בפני שימשה עיראק  שמבצרהש היא משמעות הדבר

. נפר', בואכה חופי הי� התיכו�, ההחדירה האיראנית אל מרחב הסהר הפור

האיראני� מגבירי� את , בעיראקמשפיעי� דר# השער הפרו' האיראני� 

.  משמעות העניי�וז. והאיראני� מצויי� ג� בלבנו�, השפעת� על סוריה

  .ההשפעה וההשקעה האיראנית נחשפו במהל# המלחמה, הנוכחות

  

יו ה, פ� חסר תקדי�העול� הערבי למע� ישראל באו התגייס בראשית המלחמה

 ה� קיבלו לכ# .שגינו את החזבאללה על הרפתקנותו, דוברי� סעודי� רשמיי�

שהסעודי� והירדני�  על כ# האיראני� התלוננו. ממצרי� ומירד�, גיבוי מכווית

� איראניי� לטוס מעל שמיה� ילא מאפשרי� אפילו למטוסי סיוע אזרחי

  .� יהיה במטוסי� האלה נשקפ, שלא לדבר על מטוסי� אחרי�, בדרכ� לדמשק

  

שעמדת� , קאעדה
אליהדיסטי� ואנשי 'כא� כדאי לציי� את עמדת� של הג
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קאעדה 
אלמנהיג , יוזרקא לצערנו. ידועהללה אהחזבוכלפי השיעי� כלפי 

כי הוא הבטיח אישית , לצערנו, אני אומר. בעיראק חוסל על ידי האמריקאי�

ראללה הוא ציפשו את ראשו של נראללה ואני חושב שמכל אלה שחצלחסל את נ

  .אתזהיה היחיד שהיה עושה 

  


 או יותר נכו� חזב אל,של חזבאללהו ד והעמדה הזויש כא� עמדה ברורה מא

שמענו את דרשותיו של .  התגברה תו# כדי המלחמה– מפלגת השט� –שיטא� 

ברור שכשישראל תוקפת צרי# להילח� . סגנו של אוסאמה ב� לאד�, זואהירי

שכשאנחנו לוחמי� בישראל , שלא יבינו מזה, אבל בשו� פני� ואופ�. אלנגד ישר

  .כי לעזור לחזבאללה זה דבר אסור, אנחנו עוזרי� לחזבאללה

  

 של החזבאללה לא באה ואנחנו והכרעת, המלחמה התפתחה כפי שהתפתחה

. אירא� לא נבלמהש השלכה והיא כ#יש ל. מצויי� ע� ההשלכות של המלחמה

  .עוד יותר את הסכנה שאירא� מציבה לאזורדגישה ההמלחמה 

  

יש  אבל . אנחנו רואי� את הניסיו� של מדינות ערב להתגייסומול הסכנה הזאל 

למע� הקמת ,  אולי ג� פועלי�צות הבריתבאר,  בישראל מביעי� תקווה:בעיה

50
 מהמטור� של שנות ה,מנאצר חששב� גוריו� בעבר .  שהיא קואליציהואיז ,

בש� , את ישראל וסחב את כל העול� הערבי אחריושאיי� להשמיד 

 , הפרסיהאל השא, אל אויביו של נאצרלכ� פנה ו, אידיאולוגיה משיחית קיצונית

 היו� אנחנו מדברי� על . והקי� את ברית הפריפריה, ואל אתיופיהטורקיהאל 

אבל אי אפשר , פעולות שאפשר לנקוט  יש.להבנתי לא יצלחש, ניסיו� דומה

כדי להגיע לשיתו� , משו� שמדינות ערב, בי� היתר. י� הזה עד הסו�ללכת בעני

. סטינימבקשות תשלו� במטבע הפל,  עמוק ואינטימי ע� ישראל,פעולה אמיתי

שרוב� תמכו , שבניגוד למדינות הערביות ולשליטי� הערבי�, וכא� צרי# לומר

 עשרה במצרי�
בנות הטיפש. הרחוב הערבי זה כמוב� משהו אחר, בישראל

שה� תומכות מפני  לא ,ראללה על קיר חדר�צתולות את התמונות של חס� נ

אותה וליות אאותה המנטזו . שהוא פוגע בישראלמפני  אלא ,באידיאולוגיה שלו


אתר האינטרנט של אל, זירה נט'ג
 אחוז מגולשי אל49.5שמביאה , תפישהה

� באוסמה להגיד שה� תומכי,  האנשי� היותר משכילי� בעול� הערבי,זירה'ג

  .לאד�� ב

  

אנחנו יודעי� שכל ניסיו� התמתנות וניסיו� ללכת קדימה של מדינות ערביות 

רואה את התמונות של העימותי� ע� אשר , הוכשל בסופו של דבר על ידי הרחוב

על רקע זה אנו שומעי� שוב את הדיבורי� על יוזמה סעודית ועל . ני�סטיהפל

לגבי הסיכוי לקד� תהלי# מדיני מול  רב ספקבאני . ניסיו� לקד� תהלי# מדיני
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אני לא , ומכא� לגייס את מדינות ערב יחד לקואליציה מול אירא�, ני�סטיהפל

  .חושב שהדבר הזה יביא תועלת

  

מדינות ערב רואות שאי� יכולת פרקטית ומעשית להתמודד ולמנוע מאירא� 

נות מדיה. שלהות כל מדינה ערבית מסיקה את המסקנו, להפו# לגרעינית

אירא� שכ� , יה מבקשות את האופציה הגרעיניתיאחת אחרי השנ, ערביותה

ללא איו�  ,אירא�ג� כיו� . מצרי�עבור  ו איו� קיומי עבור סעודיההיאגרעינית 

הפעילות החתרנית שלה באזור בוודאי , התרסהובמעורבות עוסקת ב, ניגרעי

 התנתקות תהלי# שלתכנס ל ריתהבצות א� אר. תגבר בחסות נשק גרעיני

כל אחד לכ� . וישראל היא פרטנר בעייתי, היא לא תביא כל תועלת, מהאזור

פשוט ורוד� , אנחנו לא הולכי� לקראת מזרח תיכו� שקטהזו מהבחינה ו ,לעצמו

  .שלו�

  

. הישגי�ג� ו לנו שהי רבי� בעול� הערבי מנסי� לשכנע אותנו : סוריהבנושא

ע� , בסוריה רואי� את הדברי�. �זה לא האופ� שבו רואי� בסוריה את הדברי

החזבאללה הצליח בסופו של , החזבאללה ניצחבעיניה� . כהישג, כל מורכבות�

  . דבר לכפות על ישראל להסכי� להפסקת אש בלי שהוכרע

  

מעוניי� בהסדר שהוא ד ואסד מציב אקדח לרקתנו ואומר בצורה פשוטה מא

שהוא חבר , ש מנהיג ערבילא צרי# להתעל� או לזלזל בעובדה שילדעתי . מדיני

והוא אומר , שאומר, החזבאללה וסוריה, �איראשל בקואליציה , בציר הרשע

 לא מבקש לחסל את מדינת ,נשיא אירא�ל בניגוד לחזבאללה ו,אני: את זה

  .ישראל אלא מעוניי� להגיע איתה להסדר מדיני

  

ממורשת כמתחייב , בינתיי� פניה של סוריה ה� עדיי� להסדר מדיני ע� ישראל

, אבל בשאר ג� אומר לנו . ובאופ� שבו סוריה תופשת את האינטרסי� שלה,האב

, 1967 ביוני 4
גבול ההמחיר הוא נסיגה לש, וג� את זה צרי# להביא בחשבו�

מדבר בשאר . ג� זכות כזו או אחרת על חופי הכנרת, הווה אומר. שפת הכינרתל

ללא  ,חוות פומביותללא ממשא ומת� , נו אליומשא ומת� אחר ממה שהורגלעל 

ה שממשלה מאי� כא� את  .חיוכי� וראיונות לתקשורתללא ביקורי� בישראל ו

ישראל איננה  . לו א� היא מבקשת להוביל תהלי# מדיניהקובישראל כל כ# זק

הממשל מבחינת ג� . עניי�מעוניינת כרגע בהסדר כזה בגלל מורכבות ה

לכ� אנחנו כנראה לא הולכי�  ו,בינתיי� על מה לדבר אי� בושוהאמריקאי 

  .לקראת פריצת דר# דרמטית ע� הסורי�

  

 שני� של 35מי שחושב שסוריה תעשה איתנו שלו� ותית� בעיטה לאירא� אחרי 
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אחרי שאירא� ,  ועוד קוד� להיותו משטר, המשטרע�קשרי� ושל ברית הדוקה 

הוכיחה את עצמה כבעלת הברית האפקטיבית היחידה והאמיתית של המשטר 

  .בעניי� זהנכונה לו אכזבה ג� , הסורי

  

שצרי# , אני ג� חושב. להבנתי בשאר רוצה הסדר מדיני ע� ישראל בתנאיו

את� אינכ� מעונייני� בהסדר , שבו הוא אומר, להאמי� לחלק השני של דבריו

 שיח שגבר בתקשורת וזה.  ולכ� אני שוקל ג� אפשרויות אחרות,הזה על פי תנאי

זה לא . אולי כלקח ממלחמת לבנו�, ת מאז מלחמת לבנו�הסורית בצורה דרמטי

באופ� חסר תקדי� , שבסוריה, זה אומר.  יוצא למלחמהאסדאומר שמחר 

 לעשות משהו ולא לשבת בשקט כמו שה� #מדברי� היו� על האפשרות שצרי

 .1974 במאי 31
ישבו מאז נחת� הסכ� הפרדת הכוחות ב
 

  

  





  להמלחמה והמערכת הפוליטת בישרא

ואל סנדלרשמ
8

  
       

בי� פוליטיקה חיצונית ופוליטיקה פנימית בהקשר של שזיקה אעסוק בהרצאה ב

ולכ� ,  לישראלת ייחודיהפני� איננענייני חו' וענייני זיקה בי� . מלחמת לבנו�

 לדעתי .ריתהבצות  תהיינה מאראביאעיקר הדוגמאות ש. נית� ללמוד מאחרי�

 ג� על מצבי� ,מצאה את עצמהת בה� ארצות הבריאפשר ללמוד מהמצבי� 

בחלק הראשו� אתרכז באסטרטגיות חיצוניות הנובעות . שאנו נתקלי� בה�

 – בחלק השני אבדוק אסטרטגיות פוליטיות בשתי הזירותו, מאילוצי� פנימיי�

  .הפנימית והחיצונית

  

חיצונית מבחינת הדיסציפלינה הוא פוליטיקה הקשר בי� פוליטיקה פנימית ו

. חלוטי�שתי מערכות שונות לעוסקי� באנו שכ� , � ביותראחד המסובכי

לאומית היא 
 �ואילו המערכת הבי,  היא מערכת היררכיתמערכת הפנימיתה

שבה� קיימי� , ג� א� היו� אנו רואי� מערכות פנימיות. אנרכיתמערכת 

עדיי� מרבית האלימות . עדיי� נית� להבחי� בשוני, "כל דאלי� גבר"מצבי� של 

או במדינות שסועות מבחינה אתנית החסרות לאומית 
 �ערכת הבימתרחשת במ

למעשה מצב� נית� להגדרה כ# ש, או זהות מדינית ברורה/ממשל מרכזי אית� ו

  .לאומית
�כמערכת בי

  

הבחנה נוספת בי� שתי המערכות היא בכ# שמדיניות חו' צריכה להיות מונעת 

מדיני צרי# לגבור על האינטרס ה, זאת אומרת, raison d'etatשיקולי� של מ

כא� קיימי� . בפוליטיקה הפנימית הציפיות שלנו שונות. שיקולי� אחרי�

אול� הבחנה . בירוקראטיי� וארגוניי�, פוליטיי�,  אישיי�:אינטרסי� אחרי�

ד מבחינה וחיצונית היא בעייתית מאפוליטיקה זו בי� פוליטיקה פנימית ו

שיקולי� פנימיי� גוברי� על ו,  קיי� קשר בי� השניי�מציאותב. אמפירית

זיקות אלה עולות כבר בספרות המחשבה המדינית שאנחנו . האינטרס המדיני

 מאחר שג� "אמורי�" אני אומר ,אמורי� ללמד במחלקות למדע המדינה

מחשבה את הוות ירגו� של הפוסט מודרניז� אשר ע'במחוזותינו השתלט הז

חלק מהבלבול והכשלי� ל ואחראי ל"חדר ג� לצה בהירה ואשרהפוליטית ה

  . המבצעיי�

  

" טובות"לי האיטלקי אנו שומעי� את העצות הווהחל מקונטילה ההודי ומקיא

                                                 
 .א" וחוקר בכיר במרכז בסאיל�
 באוניברסיטת ברבמחלקה למדעי המדינה' פרופשמואל סנדלר הוא 
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א� יש ל# אויבי� פנימיי� תמצא ל# אויב חיצוני ואז תשקוט "לנסי# דוגמת 

 , שנה500עצות מסוג זה שניתנו לפני אלפי שני� ולפני . "האופוזיציה הפנימית

יציבות פנימית 
 כאשר עקב אי, פני מלחמת ששת הימי� להסוריוניתנו בחזרו 

 הזיקה בי� �שעד היועל א� .  בדמשק את הגזרה ע� ישראל'חימ� משטר הבעת

 אי� ספק ,חיצוני עדיי� לא הוכחה אמפיריתקונפליקט קונפליקט פנימי ו

  .קיימי� בפועלכאלו תבונה הפוליטית חייבת להניח שקשרי� הש

  

אשר ,  תיאוריות מתו# מספר רב של תיאוריותברצוני להציג בקצרה שלוש

תיאוריות אלה רלוונטיות . חיצונית
 פנימיתהזיקה המקובלות היו� בתחו� 

 ואני מתאר לעצמי שה� תשארנה ,מבחינת ישראל בזמ� מלחמת לבנו� ואחריה

  .ג� בעתיד כ#

   

 תופעהקיימת . rally around the flagהתיאוריה הראשונה עוסקת באפקט של 

את התופעה ראינו . פורצת מלחמה הע� מתגייס סביב המנהיגכאשר ש, הידוע

 וראינו ,2003
  בלת מלחמת עיראקיראינו אותה בתח, ריתהבצות בארהזו 

  .אותה ג� באר' כאשר פרצה המלחמה האחרונה

  

כא� אנו מזהי� .  דעת הקהל במלחמה מתמשכתתנה תמיכיתיאוריה שנייה עני


� ואי� הרבה חוקיות ביחסי� בי,להיות חוק אשר בדיעבד הפ# ,תהלי# הפו#

מדינות דמוקרטיות נלחמות מלחמות פריפריאליות כאשר  :לאומיי�

  את ואי� מה לעשות בכדי למנוע, הממשל מאבד תמיכה ציבורית,מתמשכות

  .הישנות התופעה

  

א אשר התקיי� לפני פרו' מלחמת עיראק "באחד הכנסי� של מרכז בס

 עדיי� לא ריתהבצות נו האמריקאיי� שלדעתי אריהזהרתי את עמית, השנייה

צות שארטענו מרבית המשתתפי� האמריקאי� . נרפאה מסינדרו� וייטנא�

טילי השיוט המדויקי� , היכולות החדשות של חיל האוויר.  השתנתהריתהב

העובדה היא שה� לא א# . יאפשרו מלחמה פריפריאלית, וצבא המתנדבי�

לחמות קטנות אינ� פופולאריות במדינות מ.  והסינדרו� הזה חוזר,נרפאו

ובי� א� נקרא לה� , הרואיות
 בי� א� נקרא לה� מלחמות פוסט. דמוקרטיות

ככל . מלחמות בעצימות נמוכה 
 LIC Low Intensity Conflict) (שלמלחמות 

, )הידוגמת מלחמת העול� השני(� קיומיות אינ ו,מתמשכותללו שהמלחמות ה

 ואנחנו כנראה ,ה� תעלנה ביוקר מבחינה פוליטית. ה� לא תהיינה פופולאריות

  .ריתהבצות את בבחירות הקרובות לקונגרס ולסנט בארזנראה 

  

ששחק� פוליטי מוצא עצמו תמיד משחק שני , תיאוריה שלישית אומרת
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 והקברניט צרי# כל ,משחק אחד פנימי ואחד חיצוני. משחקי� סימולטאנית

 מזוהה ע� איש מדע המדינה ואוריה הזהתי. הזמ� לאז� את בי� שתי המערכות

משמעותה היא ששחק� פוליטי אשר נכשל בהשגת . )Putnam (רוברט פטנ�

 ג� כשיש לו עדיפות ,תמיכה פנימית לא יוכל לתפקד ביעילות בזירה החיצונית

 ניצחונות חיצוניי� אינ� מתורגמי� אוטומטית לדיבידנדי� , ולהפ#,צבאית

דינאי הנבו� מ� הראוי שיסתכל מה קורה בפני� המ. פוליטיי� בזירה הפנימית

  .מצא דר# לאז� בי� השניי�יומה קורה בחו' ו

  

 .תיאוריות שרלוונטיות למצבנו בתחו� הזיקה בי� פני� וחו'שלוש אלה ה� 

מלחמות של נוצרות כתוצאה ש אי# מדינאי פותר בעיות ,השאלה היא כמוב�

אה כיצד האמריקאי� נר. מתמשכות שמדינות דמוקרטיות נגררות אליה�

 להל� מספר .התמודדו ע� הבעיה ואי# אפשר להשלי# מניסיונ� על ישראל

  :ב אימצה בעקבות וייטנא�"אסטרטגיות אשר ארה

  

 ניסתה לקד� בכדי לצאת ריתהבצות אחד האמצעי� שאר. שומר סדר אזורי. 1


מציאת בעלהיא , לבנו�מלחמת ממצב של מלחמות לא פופולאריות דוגמת 

מדינות דמוקרטיות לא יכולות שמאחר . המקומי שיעשה סדר במקומברית 

צבא  , מעצמה אזוריתלמצואצרי# להילח� במלחמות מהסוג של מלחמת לבנו� 

  . את העבודה השחורה�עשה עבורתמקומי או מיליציה ש

  

. ניסינו את זה ע� הנוצרי� בדרו� לבנו�. אנחנו כבר ניסינו את האסטרטגיה הזו

ג� כיו� ה� .  לעשות זאת דר# מדיניות הוייטנאמיזציההאמריקאי� ניסו

� ניסינו "במאבק נגד אש. מחפשי� מישהו בעיראק שיעשה עבור� את העבודה

 חשב , כשר הביטחו�,אריאל שרו�. אסטרטגיה דומה ע� האגודות הכפריות

� " ועזה מהשליטה של אשומרו�ש, הודהשהאגודות הכפריות תשחררנה את י

 לא התפתחו לכוח שישרת את ל"צדהאגודות הכפריות ו. צליחלא הא# זה 

 בסופו של דבר אתה ,כשאתה נלח� נגד שחק� אידיאולוגי. האינטרסי� שלנו

ג�   לעתי�.חייב להעמיד מולו כוח דומה לו בעל מוטיבציה רעיונית דומה

 יפנה ביו� מ� הימי� ,קיימת סכנה שהשחק� המקומי אותו אתה מנסה לבנות

 אשר אותו הקימו טאליבא�יקאי� נלחמי� באפגניסט� ביו� האמרה. נגד#

, רד ניקסו�'בימי הנשיא ריצ. ועצותהמת ככוח מקומי שיילח� נגד ברי

 , בהמלצת אסטרטגי� מהאקדמיה,האסטרטגיה אשר אומצה בבית הלב�

ג� . הייתה לבנות את אירא� כשוטר מקומי לשמירת הסדר במזרח התיכו�

 ישראל חששה . כשליח של האמריקאי�שלב מסוי�ב אדא� חוסיי� נתפסצ

  .ע למיליציה מקומית"מהפיכת מועצת יש
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 הוא בניית צבא ,אותו ניסו האמריקאי� לפתח, אמצעי שני. צבא מקצועי. 2

דמוקרטיות של של גישה זו היה שמאחר אהרציונ. ימקצועי על בסיס התנדבות

 רגישות לא אוהבות להקריב קרבנות יש לפתח צבא אשר לגבי נפגעיו תהיה

כמו ,  חשבו שא� יפסיקו את גיוס האליטותריתהבצות באר. פנימית פחותה

ייתכ� והצבא . ויפתחו צבא מתנדבי� תעלה הסבולת לקרבנות, שהיה בוייטנא�

א# עדיי� ,  מגביה את ר� ההתנגדות, שהוא אכ� צבא מתנדבי�,של היו�

הביתה האמריקאי� אינ� מוכני� לראות אפילו חיילי� שכירי� מגיעי� 

  .ברתוצבא מקצועי ההתנגדות למלחמה הולכת וגכשהג� כ# ש. בארונות

  

שצבא כזה על א�  את וז,להקי� צבא מקצועירעיו� ה מדי פע�עולה ג� בישראל 

שאנחנו צריכי� צבא הוא   זומחשבהאחד המניעי� מאחורי . מנוגד לאתוס שלנו

התופעה של כדי שלא תהיה ו, מקצועי כדי שנוכל להילח� במלחמות קטנות

אינני מאמי� שהמערכת הישראלית תתמו# בכל מקרה  ."ארבע אמהות"

חושבני שחלק מהחלטתו של . במלחמות פוליטיות לא קיומיות אשר מתארכות

: שרו� להתנתק מעזה הייתה קשורה לאווירה שיצאה ממגזרי� אליטיסטיי�

א� , לי� מדוע עלינו להקריב את בנינו עבור המתנח,"מה אנחנו מחפשי� בעזה"

כלומר ג� כשהנפגעי� ה� ברוב� . רק נצא מעזה תיפסק מלחמת ההתשה

 נמש# הסינדרו� של רגישות ,בדואי� או דרוזי�, דתיי�, עדות המזרח, רוסי�

הדילמה של דמוקרטיות לא מגויסות כיצד . לקרבנות במלחמות מתמשכות

  . נשארת תקפה,להילח� במלחמות מסוג זה ע� מספר קרבנות נמו#

  

הוא פיתוח לגיוס תמיכה במלחמות מוגבלות  שלישי אמצעי: חיל אויר. 3

הוא עולה הרבה . דמוקרטית חיל אוויר הוא זול מבחינה. ושימוש בחיל אוויר

� כולנו . מהדמוקרטיה רבהוא לא גובה ד�. אבל הוא זול מבחינת קרבנות, כס

וג� המאבק הוא על חלוקת העוגה , מכירי� את מלחמות הירוקי� והכחולי�

אול� .  ולכ� עלינו להיזהר כשאנו שומעי� את טענותיה� המלומדות,על יוקרה

גורמות  שות סיב� אותו בחיל אוויר הילשימושסיבות שחלק מהנראה 

המטרה היא להוריד את .  סיבות פנימיות– שות זאתלעדמוקרטיות אחרות ל

.  למלחמות מסוג זהי�פוליטי שצרי# לשל� כשיוצאההמחיר הדמוקרטי 

אול� כא� . ינתיי� רק בקוסובו הצליחו להכריע מלחמה בעזרת חיל אווירב

צות הניסיו� של אר. המקרה שונה ואי� אנו יכולי� ללמוד ממנו על המצב שלנו

  .ושל ישראל הוא שלא נית� להכריע מלחמות קטנות בעזרת חיל אוויררית הב

  

.  זיקה– linkageגישה שקיבלה את התואר הוא  רביעי אמצעי. סקת חבילהע. 4

ההיגיו� מאחורי גישה זו דומה לזה של עסקת חבילה מעול� השביתות של 

 א� איני יכול להילח� מלחמות מהסוג של: ל"יחבמ ההדוגמ. ההסתדרות
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מרו' שמאחר . SALTשיחות אקשור את וייטנא� ע� , וייטנא�מלחמת 

 ההנחה הייתה שהרוסי� יעזרו , סחט אות�ריתהבצות החימוש ע� אר

. יקאי� לצאת מוייטנא� א� ישיגו הסכ� על הגבלת הנשק הגרעינילאמר

לא #  א,הבעיה הייתה שהסובייטי� קיבלו את הסכ� הגבלת מרו' החימוש

חוסר יכולת לשל� את מ �אובי� רצו� 
חוסרבי� א� מ,  לעמוד בהסכ�הצליחו

לקח לאמריקאי� כמעט שני . קונג
 ודרו� וייטנא� נפלה בידי הוייט,התמורה

  . ע� מוסקבה"סגור את החשבו�"הצליחו לה� י� עד שבימי הנשיא רייג� עשור

  


ה. קיי� שרעיו� הזיקה, ברור לכול�, ג� בלבנו�linkageגור עסקה ס ל–  פשוט

 ולו רק מבחינה ,ישראל המחיר גבוה מדיעבור הבעיה ש. ע� סוריה ברמת הגול�

א ירצו או לא יוכלו ייתכ� וכמו במקרה הסובייטי הסורי� ל, יתר על כ�. פנימית


בעבר ה. לעמוד בעסקה לאחר שיקבלו את חלק�linkageנבה ' נגמר בכישלו� בג

כאשר אסד האב הגיע ולא היה מוכ� לעסקה של שלו� מלא תמורת , 2000במר' 

  . לאומי
 �חזרה לגבול הבי

  

Decoupling) ההפ# מהיא ) הפרדה
.linkage הפרדה היא בשפה של ימינו ,


 ההיפ# מוהיציאה מעזה והיציאה מלבנו� הי, למעשה. התנתקותlinkage . זאת

 אתה ,המחיר גבוה מדישכשאינ# יכול להגיע לעסקת חבילה מאחר , אומרת

 ומלחמת לבנו� הוכיחה ,כאשר ג� ההתנתקות אינה מצליחה. צדדית
פועל חד

 נית� לצפות להתרחקות מכל הניסיונות ,צדדית
את המגבלות של הגישה החד

  היאהמסקנה המתבקשת. כגו� תכנית ההתכנסות, צדדיי�
ת חדשל פתרונו


 ה� של ה,שהמחירlinkageה  וה� של
decoupling ,בוה מדיג.  

  

המסקנה הפסימית שאליה אני מגיע איננה חדשה א# היא עדיפה על 

 , לייבש את הביצה,בלשונ�, נית�חושב שהאופטימיות המשיחית של השמאל ש

לדמוקרטיה אי� . נית� לחסל את כל היתושי� שחושבהימי� שתפיסתו של ושל 

אלה . יש להבי� שאלה מלחמות שוחקות. מלחמות מסוג זהבפתרו� אידיאלי 

לרומאי� היה קל . מלחמות מהסוג שהרומאי� כאימפריה היו צריכי� להילח�

הברברי� נגד שהייתה מלחמת קיו� מאשר במלחמה , גותיותר להילח� נגד קר

  .הייתה מלחמת שחיקה במלחמה שבצפו� אפריקה

  

אלה ה� האסטרטגיות שזיהיתי אצל האמריקאי� בניסיונותיה� למצוא 

בעיות קיימות לאמריקאי� קשה לקבל ש. פתרונות למלחמות הקטנות

 בוודאי שהיינו ,לדעתי אנחנו כ� ערוכי� לכ#.  עבור� אי� פתרו�הלדמוקרטיש

ה על משמעויותיה זה סוג מיוחד של מלחמה שאנחנו צריכי� להבי� אות. בעבר

 והאויב יודע את , ה� מלחמות שוחקותללוהמלחמות ה. הפנימיות והחיצוניות
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לכ� יש לצפות . החולשה של הדמוקרטיה להתמודד ע� מלחמות מסוג זה

  .  יותר באזורינוותתדירתהפוכנה ל ואולי א� ,מולא ייעל אלו שמלחמות

  

לתיאוריה השלישית  ברצוני לפנות הבאבחלק .  ברמת המדינהתיעד כא� עסק

  . מקבל ההחלטות ברמת כלומר,שהצגתי בפתיחה והיא ברמת הפרט

  

של  אתרכז בשיקולי� הרציונאליי� ,זו של פטנ�, ביישו� התיאוריה השלישית

 מקיאווליהא� עצתו של . חיצוניהקונפליקט ה הקונפליקט הפנימי והקשר בי�

 אכ� פועלת בהקשר – ני מצא ל# אויב חיצו,איו� פנימיעומד בפני#  כש– לנסי#

 – תועלת צפויה  שלתבכדי להתמודד ע� השאלה הזו אשתמש בתיאורי? שלנו

expected utility או מה שנקרא , ליסטיתאהשייכת לאסכולה הרציונrational 

actor ,לואשר פותחה ע
פי 
ל ע.Bueno De Mesquita) ( בואנו דה מסקיטהדיי

 הזירה הפנימית והחיצונית ועושה  כל מנהיג פוליטי בוח� את,תיאוריה זו

פי 
ל שלו ע�הקברניט מעצב את סדר היו. יומי בי� שתי הזירות
�שיקול יו

פוליטיקאי . או החו'/התועלת הצפויה לו מקידו� מאבקי� במישור הפני� ו

הא� אקד� את האינטרסי� שלי דר# : יו�
עושה את השיקול הזה יו�

ה זו בהתנגשות חזיתית במישור אצליח יותר במשימשקונפליקט חיצוני או 

ההערכה על פי ? איפה ארוויח יותר? יותרגדולה  היכ� הסכנה ?הפנימי

 לשיטת האסכולה של –ד ומא  עקביתבצורהו ,הוא מחליטהתועלתנית הצרה 


הrational actor .לי מחשב את התוצאות המצופות לעומת אהשחק� הרציונ

 תיאורטית יכולות להיות . המאבקתהמחיר המצופה ובהתא� יוז� את זיר

פייסני ו,  הוא יכול להיות קונפליקטואלי בחו':למנהיג ארבע אסטרטגיות

הוא יכול להיות , בבית קונפליקטואליופייסני בחו' להיות הוא יכול . בבית

בלא להיכנס  .והוא יכול להיות פייסני בשניה�המקרי� קונפליקטואלי בשני 

ות הפוליטיות של אולמרט מאז אבדוק את האסטרטגי, לנוסחה המתמטית

של  אול� לא נית� להתעל� מההשפעה והירושה. התמנותו לראש הממשלה

  .שרו�

  

 בה יצא  למדילאחר תקופת התאפקות ארוכה,  אריאל שרו�משלההמאש ר

 הפ# במבצע –" צמהואיפוק זו ג� ע "– בהצהרה לא אופיינית לשרו� הקלאסי

יקולי כדאיות שכנראה היו בה�  עקב ש,בהמש#. חומת מג� לקונפליקטואלי

חליט שכדאי לו יותר ה הוא ,פוליטיי� וחיצוניי�
צירו� של שיקולי� אישיי�

מדיניות שנקראה על ידו הוהתוצאה הייתה , �פניכלפי להיות קונפליקטואלי 

היה ברור לו שההתנתקות תהיה כרוכה בקונפליקט פנימי ע� . "ההתנתקות"

התהלי# לא לווה שמאחר . 70
 שנות ה שהוא היה מנהיג� מאז,המתנחלי�

צדדיי� היה כא� ניסיו� להיות קונפליקטואלי ע� מגזר אחד 
בהסדרי� דו
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 לפחות כלפי , בוודאי שהייתה כא� פייסנות'חוכלפי . ופייסני ע� אחר

  .הקוורטט

  

פוליטיקאי "רגו� העיתונות 'ונית� לכנותו בז, אולמרט יכולות פוליטיות משלול

� אולמרט הוא פוליטיקאי שעושה את החשבונות של תועלת ,לדעתי. "משופש

, לסוג של הפוליטיקאי�, ואני אומר זאת בהערכה, הוא מצטייר כשיי#. צפויה

  . יותר ומה פחותופוליטי מה משתל� ל
שעושה כל בוקר חשבו� ריאל

  

 הרי החשיבה ,ואכ� א� אני מנסה לייש� את מורשת שרו� על אולמרט

נוי י זאת הובהר בפ,� של עימות פנימי ע� המתנחלי�וויהראשונית הייתה לכ

הייתה סימ� לכוונה של " ההתכנסות"ג� ההצהרה על תכנית . עמונהשל הכוחני 

באמצע יולי התחל� סדר . המש# האסטרטגיה של עימות פנימי ע� המתנחלי�

 מתו# ציפייה לדיבידנדי�) החיצונית(העדיפויות והעימות עבר לזירה הלבנונית 

במש# המלחמה ובעיקר כשהחלו להתברר .  מהכנעת החזבאללהגדולי�

צדדית 
 נגנזה תכנית ההתכנסות החד,צדדית
הקשיי� ומגבלות הנסיגה החד

בי� הצהרות  למדי בהמש# נית� לזהות מעברי� מהירי�). העימות הפנימי(

לעומת ניסיו� ) סאחמ, �אאיר(העלאת מד הקונפליקט החיצוני את שמבטאות 

 ובי� עימותי� פנימיי� דוגמת זה ע� עמיר פר' ופיוס כלפי מוחמד ,לפיוס פנימי

  .עבאס

  

�ולציי� את המגבלות של האסטרטגיה " הערת אזהרה"ברצוני לתת , לבסו

של התועלתנות , ליסטיתוומקיאהואולי א� ,  הטהורהפוליטית
 הרציונאלית

חו� השיקול הפנימי הוא אשר הניע את אולמרט להפקיד את תיק הביט. הצפויה

טחו� פר' יצטר# ימתו# ציפייה שכשר ב" מתוחכ�"המינוי היה . בידי עמיר פר'

  לצרכי�יוריד את הדרישות להזרמת הכספי�, לייצג את הצרכי� הביטחוניי�

ציפיות אלה התממשו במידה זו או . ההסתדרותע�  ויפתור בעיות ,החברתיי�

 – לאומיהשל הביטחו� השיקול הזה התנגש ע� הצרכי� , אול�. אחרת

ההיעדרות של איש מתחו� הביטחו� בצמרת המדינית פגעה בסופו של דבר לא 

לקחת אד� שאי� לו רקע מקצועי .  אלא ג� באולמרט,רק בביטחו� הלאומי

 א# לא במדינה ,היה מחוכ� מבחינה פוליטית, טחו�יבביטחו� ולמנותו לשר ב

מוד את הנושא שבה המצב הביטחוני יכול להידרדר במהירות ואי� בה זמ� לל

 משק�  ג� המינוי של איווט ליברמ� לשר לענייני� אסטרטגיי� .תו# כדי הליכה

מינוי של אד� שאי� לו עבר אסטרטגי מדיני משיקולי� . מסוג זהשיקולי� 

הביטוי המתאי� לכ# . קואליציוניי� הוא מינוי פוליטי שעלול להתפוצ' בפני�

  ."יש גבול לכל תעלול"הוא 
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