האםצריךלחדש את
עקרונות המלחמה?

הוויכוחבין האסכולה המסורתית לאסכולת
העימות המוגבל-חי צודק?
המאמרהזהנועדלהביאלבחינה מחודשת שלהרלוונטיות שלעקרונות המלחמההקיימים.אין ספק
שהעקרונותהקיימים בספרות התורתית של צה"לצריכים להישארכפי שהם ,אךכיום שייכותם
המובהקתהיא לרמה הטקטית בלבד .תופעת המלחמהכפי שאנו מבינים אותה מחייבת עקרונות
נוספים לרמה המערכתית והאסטרטגית

סא"ליעקבבנביו
בצבא מתנהלבימים אלהויכוח נוקבבין שתי אסכולות
שונות.מצד אחדעומדיםאלההטועניםכיהעימותהמוגבל
הואצורה חדשה שלתופעת המלחמה .מצדאחרישנם אלה
הטועניםכיבתופעה הזאתאין שוםחידוש.י מעברלעובדה
שהוויכוחהזהמעידעלבגרותהמערכתהצבאית,הרישהוא
ויכוחעלמהותהכולל אתההבנה שאםאכןמדוברבתופעה

חדשה,הרי שנידרשלמהלכיםמשלימים נוספים .בתחילה
נידרשלנסותלהביןולהמשיג אתתופעת המלחמה החדשה,
לאחר מכן נצטרך לנסותלהגדירקטיגוריות להבנתה,קרי

המתודה שתלווה מאמרזההיאכדלקמן:
 .1אטעןכיעקרונות המלחמהאינם משרתיםעוד את
ייעודם,וכיאי-הסדרתהשיחהמקצועיגורמתלבלבולגדול
בין רמות המלחמה השונות.
 .2אבקש להציג פתרון מסדיר וחדש לעקרונות
המלחמה .לפתרון הזה אקרא"פתרוןהמחוונים",ותפקידו
להסדיר אתהשיחביןרמות המלחמההשונות.

 ,AIOהמלחמה -מהביןהרכבילסימפקין

לנסחעקרונות מלחמה,ולבסוףאףייתכןשיהיהצורךלגבש
במחקריהםמצייניםסימפקיןוהרכבי קשת רחבה שלסוגי
צורות קרב חדשות2.השינויאינומסתיים
מלחמותשמבחינתםמעידיםעל תופעת
בכך ,מפני שבסופו של דבר הוא אמור
המלחמה4.הרכבימצייןכיסוגי המלחמה
לספק תשתית קוהרנטית לפעולה שלכל עקרונות המלחמהאינם
הם :גרעינית ,קונוונציונלית (טוטלית
רמות
המלחמה (טקטיקה ,מערכה ,משרתים  TIUאתייעודם ,ומוגבלת),זעירה(טרורוגרילה)5.סימפקין
אסטרטגיה)3.
ואי-הסדרתהשיח
מצייןכיסוגי המלחמה נחלקיםעל-פי

אםנבקשלפתוח אתהנושאהזהלדיון,
התורות המשמשות אותם והם :תורת
ל
ו
ב
ל
ב
ל
ם
ר
ו
ב
יהיהעלינולענות המקצועי
ההתשה ,תורת התמרון ותורת הלוחמה
 - ,,,,5,,,,4על השאלות בדולבי
ן רמות המלחמה המהפכנית6.השוניביןהרכבילסימפקין
השונות
הבאות :האםאנו
בולטלעין.בעודשסימפקין מבקשלהציג
באמת עומדים
את צורת הלחימה ומתוכה להשליך על
בפני תופעה חדשה? האםהעימות
תופעת המלחמה ,הרי שהרכבי מבקש להציג את היקף
המוגבל דורש מאיתנו עקרונות
המלחמהואתכליהנשקהמשמשיםבהומתוכםלהשליךעל
מלחמה חדשים? האם העימות
תופעת המלחמה.אין ספקשסימפקיןהואיותרקלאוזביצי
המוגבל הוא חידוש בתופעת
מהרכבי,שכן המלחמהכפישהוא רואה אותהומנסה לנתח
המלחמהכפי שאל"מ שמואלניר
אותה היא תופעה חברתית וכך גם המוטיווציה המלווה
(סמו)ז"ל דרש לראותו? מדועאנו
אותה .הרכבי ,לעומתו ,מנסה לתתלנוכלים להסתכל על
נאלצים להמציא שפה חדשה
התופעהולהחליטבצורהמדעיתהיכןאנונמצאיםעל קשת
חדשותלבקרים?כיצדקשורותלכך
המלחמות.שתיהגישות האלה ,אף שהן שונות ,מקובלות
רמות המלחמה השונות?
בדרך כלל בצורהזו או אחרתעל העוסקים במקצוע  -כל
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טווחסוגי המלחמותוהמחוונים המאסשריםאבחון בתוכם
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דרום

אחדלפינטיותליבו.
כדילהבהיר אתהעומדבפנינובחרתילהציג אתהבעיה
באמצעות שיטת המחוונים .אלה נועדו להקנות גמישות
לתופעה שנתפסתכקשיחהושאינה משתנה.

מהניתן ללמודמסוגי המלחמות

בשלבהזה אבקשלהציג אתהמחווניםהראשונים להסדרת
הפתרון .המחוונים האלה מציגים בתמציתיות את
תפיסותיהםהשונותשלהרכביושלסימפקיןבנוגעלתופעת
המלחמה.הבחירהבמחוונים מאפשרתלנו ,כאמור,לייצר
גמישות בתופעה שנתפסת כקשיחה ולא משתנה .אנחנו
מצפינים אומדרימים את המחווןלפי התפיסה שלנו את
תופעת המלחמה,וממנהנוכללגזור את העקרונותהשונים
המלווים אותה.
כאשרמחווןסוגיהמלחמותמדריםלעברלוחמתתמרון
(סימפקין)ומלחמהטוטלית(הרכבי)אנומוצאיםשהתופעה
הופכת לברורה ומובחנת .עקרונות המלחמה הקיימים
מאפשריםלנושיחביןכלרמות המלחמה(טקטיקה,מערכה,
אסטרטגיה) .זאתמכיוון שמלחמותמעין אלה הופכות את
מצבו של מנהל העימות למובחן ולמובן בשל הטוטליות
המאפיינתאותו.יתרעלכן,מושגיםכגוןחייםומוותהופכים
להיותברוריםיותר; המטרותיעמדולמבחןהלגיטימיותרק
לעיתיםנדירות ,והזהותבין הצבא לחברה הופכת לחזקה

יותריותר.

דרום
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הקיימת שלעקרונות
המלחמהטוענתכיהיא
חלהעלכלטווחסוגי
המלחמותכמוגםעלכל
רמות המלחמה(טקטיקה,
מערכה,אסטרטגיה)
באופןשווה.
הטענה הזאתהיא
העומדתלדיון

אולםאנויודעיםמניסיוננוומניסיונםשלאחריםשהמצב
משתנה מקצה לקצה כאשר המחוונים שלסוגי המלחמות
מצפינים .כאשר אנו נמצאים בתחום של מלחמת טרור
וגרילה(הרכבי) ושללוחמת התשה(סימפקין)מצויהלפתע
תופעת המלחמה בהקשרים שונים לחלוטין מאלה של
המלחמה הטוטליתאו לוחמת התמרון.
אבל האםמדובר באמתבשוניכהגדול? האםכשהמחוון
מצפין ההקשרהופךבאמתכהשונהעדלבליהכר?כדילענות
עלהשאלות האלה,העומדותבבסיסהוויכוחביןהאסכולות
השונות,יש לבחון את התפתחות עקרונות המלחמה ואת
הניסיונותהשוניםלהגדיר אותם מחדש7.

התסיפה הצה"לית הרשמיתבסוגיית

עקרונות המלחמה

באופןפורמלינשעןצה"לעל 10עקרונות המלחמה שאותם
פירסם אג"ם תוה"ד בחוברת ב996-ר .העקרונות האלה
מלווים אותו לאורך העימותים השונים 8.להלן כמה מן
התובנות המרכזיות המובאותבדפי המבוא של החוברת
הזאת:

עקרונותהמלחמההםהמושגיםהמבטאיםכללימחשבה
ועשייהצבאייםהמפרשיםתופעותבמלחמה.תופעותאלה
הן חלק מהמלחמה באשרהיא.הן באותלידיביטוי בכל
הרמות(האסטרטגית,המערכתיתוהטקטית)ומובנותעל-
יהאדםעל-פיתבונתהניסיוןמאזשחרההיסטוריה".
יד

רשימתעקרונות המלחמההיארשימה נבחרתעל-ידי

צבאבתקופהמסוימת.כלרשימהמדגישהעקרונותאחדים
בחשיבהובעשייההצבאית,אשרחשובלאותוצבאבאותו

זמןלהדגישם10.

פירוש עקרונות המלחמה שונה מרמה לרמה (רמה
טקטית,מערכתית ,אסטרטגית),ועל המפקד לפרש את
עקרונותהמלחמה בהתאםלרמהשבההואעוסק".
עקרונותהמלחמהחייביםלהתפרשבכלרמהובכלמצב
באופן המתאיםלייעוד הרמה,להיקףפעולותיהבלחימה
ולהיקף האחריות שלה :ברמה הפלוגתיתייושם עקרון
"העומקוהעתודה"באופןשונהמאופןיישומוברמתהגיס,
לדוגמה,שכןאיןעקרוןמלחמהיכוללבואלידיביטויבאותו
אופןהןביחידה שעיסוקה הוא בתרגולת ובטקטיקהוהן
במפקדתעוצבההמופקדתעלתכנוןמערכהופיקודעליה2י
לאניתן שלא להבחיןבקביעהכי על מנת שעקרונות
המלחמהיגיעולכדי אפקט ממשי מול תופעת המלחמה,
עליהם לחול על כל רמות המלחמה (טקטיקה ,מערכה,
אסטרטגיה).הסיבהלכךנעוצהבשניגורמיםמסורתיים:
 .1הרצוןלהפוך את המלחמהל"מדעית"ומתוךכךלחזות
את הנולד ולאפשר כלים אמפיריים כדי להצליח
במלחמה.

 .2הרצון להכליל את העקרונות על מנתלייצר מחשבה
והבנה משותפותבין כל רמות המלחמה השונות .אלה
תובנותשחשובשיישמרובעיקרבשלכניסתםשלקצינים
לתוך המערכת הצבאיתויציאתםממנה3.י
ההבנה הזאת של עקרונות המלחמה היא מסורתית -
הבנה שבה עקרונות המלחמה הם כלי אפיסטמולוגי
(הכרתי)4,י כמעטחד-צדדי.קריאנומשפיעיםעל המלחמה
על-ידיהכרתה,ואילוהיאכשלעצמהאינהמשתנה .אםנפעל
על-פיעקרונות המלחמה ,מובטחלנולא רקשנחזיק בשפה
משותפתעםאנשימקצועאחרים ,אלאגםשנגיעלהישגים

משמעותייםבשדה הקרב.זוהיתפיסהקלאוזביציתביסודה
תפיסה הטוענתכי למלחמהישאופיודינמיקהפנימיים.אם נרצה לנצח ,כלשעלינו לעשות הואלהכיל את עולמה
של התופעהולפעול בתוכה15.
על עצם התופעה והתגלמותהבעולםאיןויכוח.בסופו
שלדברשניצדדיםנפגשיםבמפגשפיזיעלמנתלהביאלידי
מימוש אתרצונותיהם.היכולתלהכניע אתהצד האחרהיא
פונקציהשלשימושבכלינשק ,שהםכליםלהפעלתאלימות.
לדעתי ,הטענה שפעולה על-פי עקרונות המלחמה
מבטיחההישגים בשדה הקרב נכונה רק כאשרהמחוונים
שלתופעת המלחמהנמצאיםבחלקםהדרומי,קריבמלחמה
הטוטלית ובלוחמת התמרון .אך האמירה הזאת הופכת
להיותבעייתית מאוד כאשר המחווניםמצפינים .הסיבה:
במלחמתטרורוגרילהובלוחמת התשהמפסיקיםכלי הנשק
להיות בהכרחפיזיים .הםגםפיזיים,אבל הםגםעוד משהו
שעלינולנתחוולהבינועל מנתלייצרפתרוןמסדירלבעיה.

עקרונות המלתחה של אל"מ שמואלניר
וסמו)-ניסיון לחדש

את השיח הצבאי בדבר העימות המוגבל כתופעה חדשה,
השונה מתופעת המלחמההקלאסית6,יישלזקוףלזכותושל
אל"מ שמואלניר (סמו).עיקרי עבודתו של סמו פורסמו
במסמךפנימי בצה"לביולי  ,2002ובהם ניסה להציג את
העימות המוגבל כמהפכה מחשבתית הדורשת המשגה
חדשה.לילהערכתיעבודתוהשאפתניתביותרשלסמוהייתה
הניסיון לנסח עקרונות מלחמה חדשים לתופעת המלחמה
החדשהכפי שהואהבין אותה.וכך כתבסמו:
"עקרונות המלחמה אינם נותניםביטוי הולם למצב
היסוד,לרעיון,לכליםולדרךהנובעיםמטבעהעימותמוגבל,
אשרבאמצעותםמוכרעהעימות.מכאןשישלייחדלעימות
המוגבלעקרונותשוניםמעקרונות המלחמההמקובלים"8.י

עקרונות המלחמה עלסי אל"מ שמואלניר (סמו)
ר .מוכוונותלתכליתהמדינית.התכליתהמדיניתהיא המצפןלהתנהלותנו.
 .2העצמתהעמידות.יש לעשותפעילותמוכוונת להעצמתהעמידות ולהגברת החוסןהחברתיעל מנתלהבטיח את
יתרוננובהתנגשותהרצונות של החברותהיריבותושלהלוחמים.
 .3אחדותהמאמץ.המערכהעלהתודעהצריכהלרכז אתמשאבינוהפסיכולוגייםוהפיזיים.
 .4סימולטניותמעצימה.ישצורךבפעולהסימולטנית שלסוגי הלוחמותהשוניםבאופןשיעצימוזה אתזה.
 .5חיכוךרציף.ישליצור מצב שלחיכוךרציף(פיזיונפשי)בעוצמהובתדירות משתנות.עלינולנוע:
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 8בין הבלגהלתוקפנות;
* בין התחשבותלהתעלמות;
* בין הפעלתכוחלהידברות.
 .6תכנוןלטווחארוך.ישלתכנןמהלכיםהצופים למרחוקהמבטיחיםהוגעה מתמדת.
 .7יצירתיות.ישליצורמצביםחדשים,שהיריבאינומודעלהם.
 .8למידהותמורהעוקבת.ישלהציבמכשוליםבתדירותגבוההמכדישהיריביוכללמצות אתכושרהלמידהוהיישוםשלו.
 .9גמישותארגוניתורעיונית.ישלהבטיח התאמהלתמורותבעימותעלצירהזמן.
 .10הטלתספק.ישלהימנעמלדבוקבהרגלובמובןמאליו38.

אמירתו הנחרצת של סמונראיתהיום רלוונטיתיותר
מתמיד ,אף שראשית התובנות האלה מקורן דווקא
בתפקידיםשמילאבזירההלבנוניתמולארגוןהחיזבאללה9.י
רעיונותיושלסמועוררוויכוחיםרבים,אךלא התקבלו
בתוךהמערכתהצה"לית.אתהסיבהלאי-קבלתםניתןלהבין

תופעת המלחמה לבין רעיונות השאובים מעולם
הסמיוטיקה 23ועולם הארכיטקטורה .טענתו המרכזית של
תא"ל גרשון הכהן מסתכמת בכך שלהקשריםהפיזיקליים
שלשדההקרבברמההטקטיתישממדיםומשמעויותאחרים
לחלוטין ברמה המערכתית.ובדבריושלו:
הדגשת?בדבריישלושהרעיונות:
א .להפעלתכוחצבאיקיים ממדסמיוטי,ההולך ונעשה
דומיננטיבשניםהאחרונות -במיוחדבסביבהרוויית
תקשורת.
ב .הפעלתכוחצבאידורשתרעיוןמערכתייצירתי,המעוגן
בהקשרחד-פעמיומותאםלהתרחשותבכללותה.
ג .להפעלתהכוחמגבלותרבות,וחובהעלהמצביאלהכיר
אותןולפעולבאופןשבומכלולפעולותיויחוללעםסיום
הלחימה אתהמגמההרצויה.
בשלושתהרעיונות האלה טמון ההסבר לתחושהכי
הצבאותהמודרניים במבנה הסטנדרטי הסדרתי שלהם

מהדוגמה הבאה .עקרון המלחמה החמישי של סמו עוסק
בחיכוךהרציף.לדבריומדוברב"יצירת מצב שלחיכוךרציף
(פיזיונפשי)בעוצמהובתדירות משתנות.עלינולנוע:
.1בין הבלגהלתוקפנות;
.2בין התחשבותלהתעלמות;
.3בין הפעלתכוחלהידברות"20.
השאלההמיידיתשצריך לשאול את עצמו הקוראהיא
כיצד ניתן לממש את עקרון המלחמה הזה בכל רמות
המלחמה .לכאורה הכול כאן ברור ומובחן מול תופעת
המלחמה.אךכיצדניתן לצאתעם האבחנה הזאתלמעשים
בעולםהצבאי?מימחליטמתילהבליג ,להתחשבולהידבר
ומתילהפעילכוח,להתעלםולהיותתוקפני? האםזההחייל? הופכיםלדינוזאורים.
המ"פ? המח"ט? מפקד האוגדה?ואוליאלוףהפיקוד? האם
* לדינחאוראין,כנראה,רגישותלממדיםסמיוטייםוהוא
למ"פאולמח"טישנה באמתהזכותלהחליטהחלטותכאלה?
אינויכוללייצרפעילותבעלתמטעןסמיוטי.
האם אנו במדרג הצבאימוכנים לקבלפירושיםמעין אלה
* לדינוזאוראיןכישרוןיצירתי,ולכןהואנוטהלפעולעל-
שיבוצעועל-ידי הרמה הטקטית?
פיסכמותקבועות.
השאלות הקשות האלה לא זכו
* הדינוזאורגדולמדיומתקשהבמבנה
להתייחסותו של סמו ,ובשל כך נדחו
המסורבלשלולהתאיםאתעצמולרעיונות
צבאבעלמערכת
רעיונותיו.י 2הרי צבא בעל מערכת
פעולהבהקשריםחד-פעמיים.
היררכיתאינויכול לקבל את העובדה
היררכיתאינויכוללקבל * ולבסוף ,הדינוזאור אינו מודע
שהטקטיקןיעסוקבפירושיםשלהתופעה
אתהעובדה שהטקטיקן למגבלותהכוח,ואיןביכולתולפעולבאופן
בכללותה.זהאינונמצאבמסגרתתפקידו
שיעצבויחוללמגמותותהליכיםהתואמים
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אובמסגרתהכשרתו .אתעולםההקשרים
המלחמה
ת
ע
פ
ו
ת
של התופעות הפיזיקליות,כפי שאראה
בעזרת משל הדינוזאור מבקש תא"ל
בהמשך,אנחנומייחסיםלרמת המלחמה בכללותה.זהאינ
ו נמצא גרשון הכהן להראותכי על המפקד
במסגרתתפקידואו
המערכתית והאסטרטגית ולא לרמה
המערכתי לעסוק בחשיבה יצירתית
הטקטית.להערכתי,טעותוהמתודולוגית
ושיטתית,שאמורהלהביאלידיביטוי את
במסגרתהכשרתו
של סמוהייתה שהוא ביקשלייחס את
הבנתו המופשטת את שדה הקרב .ההבנה
עקרונות המלחמה לכל רמות המלחמה.
המופשטתהזאתהיאאמנותהמלחמה.על
הטעותהזאתהיאשיצרה אתהאנטגוניזםבמערכתהצבאית
מפקד המערכה לעסוק בתרגום פיזיקלי של תופעות
והיאשהובילהלדחייתרעיונותיו.
סימבוליות(.הייתי מרחיק ואומרכי על מפקד המערכה
סמואולי טעה בהכללה שביקש לבצע ,אך מהאמת
להגדיר ממשמרחביםתודעתייםונכסיםתודעתייםבמערכת
האפיסטמולוגית,ההכרתית,בדברהמאפייניםהחדשים של
האויב על מנתלהכריע אותוולא  -כמקובל  -לקרוא את
העימות גם הפרקטיקנים (האנשים העוסקים במקצוע
התוצרים הפיזיקליים של שדה הקרב שהם הפרשנות
הצבאי) לאיכלו להתעלם.ואולי בשל כך התעורר הרצון
למתרחש בשדה הקרב).
להבהיר אתהתופעהבאמצעיםרחביםיותר.בסקירהקצרה
תא"לגרשוןהכהן-גם אםלאעשהכךבמפורש-מציג
שעשיתי מצאתי עודשניניסיונות מתועדים ומהותיים
לנו עקרון מלחמה מרמת המלחמה המערכתית המנוסח
שביקשולהגדיר את תופעת המלחמהכפי שהיא נתפסת
בצורה הבאה:
בעימותהמוגבל.
הבהרת המטרה-קביעתיעדיםתודעתיים(סימבוליים)
שניהניסיונות האלה הםשלתא"לגרשוןהכהןושלד"ר
ויצירת הקשר טקטי(פיזיקלי ,קרקעי) רלוונטי להכרעת
צבי לניר שכתבו על העקרונות השונים המובילים את האויב.טענתוהאפיסטמולוגית של תא"לגרשוןהכהןהיא
המלחמה.
שתופעת המלחמה ברמה המערכתית עוסקתבסמליםולא
במפגשיםפיזיקלייםטקטיים.כ חשובלהדגיש:הענייןכאן
ונח"לגרשון הכהןועקרון הבהרת המטרה:
אינוביצירת הוראותונהליםברוריםיותר .במובן מסוים,
בין סמלים לקרקע
הלוואי שבכךהייתה מסתכמת המערכהבעימות המוגבל.
במאמרו "המצביא והתכנון המערכתי -בין הנדסה
העניין הוא ביכולת לתרגםיעדים תודעתיים לתוצרים
מעשיים26.
לארכיטקטורה" 22מבקש תא"לגרשוןהכהןליצור קשרבין

ד"רצבילנירועקרון הדבקותבמשימה לאור
המטרההמדינית
במאמרו"מיצריךעקרונות מלחמה?"מציגצבילניר עמדה
אףיותרקיצונית .ד"רלניר טועןכי אמרתוהידועה של
קלאוזביץכי "המלחמההיא המשכה שלהמדיניות" 27באה
למעשהלהסדירשניעולמותתוכןשונים-זה שלהמדינה
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לאורהמטרה".ניתןלטעוןלפיתוה"דכיברמההמערכתית
יצטרך המערכתן לתתפירוש אחר למטרה ברמתו,פירוש
שהוא תודעתי .האמירה הזאתהיא לדעתי פשטניתמדי
ואינה מציגה את המורכבות האמיתית של הדבריםכפי

שתא"לגרשוןהכהן מתאר אותה .הפשטנות הזאת סובלת
בדיוק מאותה הפשטנותשסמו חשבשיוכללתקןבאמצעות
עקרוןהמלחמההחמישישלו"-חיכוךרציף".מפקדהאוגדה
וזה של הצבא .עולם המדינה ועולם הצבאשונים זה מזה
או אלוף הפיקוד אינםיכולים לדבר אל הרמה הטקטית
בתוכנםבשלמבנםהארגוניובשלייעודם28.בעודקלאוזביץ
במושגים מופשטים.זוהי רמה מעשיתופיזיקלית כמעט
הסדירזאתבאמירתוהכוללת ש"המלחמההיא המשכה של
לחלוטין .ההמשגה היא הדרךהיחידה שלנולייצר שפה
המדיניות"29,הרישעקרונותהמלחמההקיימיםהיוםבצה"ל
משותפתבין הרמות השונות של המלחמה .ההמשגההיא
אינם נותנים מענהלשיתופיות הזאתבין הרמה הצבאית
הכלי המקצועיהיחיד שאנו מחזיקיםכדי למנוע בלבול
לרמההמדינית.חוסרהשיתוףהזהיוצרבמקרההטובתסכול
בפעילותהצבאיתשלנו.
בכל רמות המלחמה השונות ובמקרה הרע הוא מוביל
כל מפקד-ברמתו-יכוללהזיז אתהמחווןולקבוע את
לתקלות חמורות .דוגמה לכךנותןלנו ד"רלניר מתולדות
מקומוומתוךכךלהביןשנידבריםמרכזיים:
מלחמתיוםהכיפורים:
 .1היכן הוא נמצאביחסלתופעת המלחמה .המכלול הוא
ההפתעה במלחמתיוםהכיפורים נבעהבמידה רבה
שלכלההיררכיההצבאית,קרי האסטרטגצריךלהסדיר
מהוצאתהמדיניותאלמחוץלמערכתהמושגיםהמפרשים
של החשיבה הצבאית הישראלית על המלחמה.היעד
למערכתן אתמיקומוואתהקשרווכךגםהמערכתןצריך
להסדיר את מיקומו ואת הקשרו של הטקטיקן.
האסטרטגיהפוליטי של המלחמהנגד אתההיגיוןהצבאי
המורכבות של תופעת המלחמהיוצרת מצבים שבהם
"הטהור",שהנחה אתהכנותצה"ללמלחמה...גםההכרעה
נוכל למצואגזרותשכנות שבהן האחתמאופיינתיותר
האסטרטגית של המטכ"ל.הישראליבדילמהביןחיסולכל
בתמרון ובטוטליות והאחרת מאופיינת יותר בטרור
דריסתרגלשלהצבאהמצריבגדההמזרחיתשלתעלתסואץ
ובגרילה ו/או התשה (אליבא דסימפקין
לביןחדירהדרכוויצירתאיוםאסטרטגי
והרכבי).
עלהבירהקהיר...לאהביאהאתההכרעה
המצופהלפיהגיוןהחשיבה,הנסמכתעל כאשרהמחווניםמצפינים  .2היכן הוא נמצא בשיח עקרונות
המלחמה .במובן הזהעליו להמשיג את
עקרונות המלחמה ,שכן לנוכחות של בתופעת המלחמה לעבר
תופעת המלחמהכדי שתאפשר פעולה
ארמייה3בגדההמזרחית(למרותהיותה לוחמת התשהאוטרור
מנותקת ואף שאיבדה את תפקידה וגרילה,עקרונות המלחמה נכונה של הכוח הצבאי בשטח.שיחמעין
זהיבטיח,לדוגמה,כי הרמה הטקטית לא
וערכההאסטרטגיככוחהיכוללהשפיע
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תתבלבל ותדבר במושגים תודעתיים
על ההכרעה הצבאית במלחמה)הייתה
בתפקידם המתווך
שאינםרלוונטייםלה,שכן הרמההטקטית
חשיבות מכרעת לשאלהמי,אכן ,מצח
במלחמהזובשקלולהכולל30.
אחראיתבמידה רבהלהישגיםהפיזיקליים
ד"רלנירטועןאפואכי במלחמתיום
בשטח.שיחמעיןזהיבטיחכי לאייווצר
תסכולבין רמות המלחמה השונותויבהיר מדוע מפקד
הכיפוריםפעלהדרגהצבאיללא הקשרמדיניוללאהכוונה
מדיניתנכונה.חוסרההכוונההזההואשיצר-לטענתלניר
האוגדהאוהאלוףמתענייןבגדרבצורה)נ,ואילוהמח"ט
 אתהעיוותיםבתוצריםהרצויים שלהפעילותהצבאית.והמ"פיתעניינובהבצורהץ.בנקודההזאתהייתיאפילו
מדבריו שללניר עולה עקרון מלחמה הקובעכי את
מוסיף ואומרכי מדובר בהגבלת השיח הצבאי
והממשקיםהמתווכיםבו.
המשימההצבאיתישלקבועלאורהמטרההמדינית.ובניסוח
קצתיותרצר:ישלעמודבמשימהלאור המטרההמדינית.י3
המחוונים מאפשרים לנולייצר שיח מקצועי נכון,
המסדיר את הפעילות הצבאיתבין הרמות השונות.
רעיון מסדיר חדש
המחווניםגםקובעים שכלרמת מלחמה(טקטיקה,מערכה,
אסטרטגיה)חייבת להתנהל מול תופעת המלחמה בצורה
אנורואים שכאשרהמחווניםמצפינים בתופעת המלחמה
שונהלחלוטיןמרעותה.
לעבר לוחמת התשה(סימפקין) או טרורוגרילה (הרכבי),
כאשרהמחווןיצפיןויצביעעל החלטתנוכארגוןלוחם
עקרונות המלחמההקיימים מפסיקים לתפקד בתפקידם
שתופעת המלחמה בנקודתזמן ומרחבמסוימתנעהלעבר
המתווך .העקרונות הקיימים אינם מצליחים לתווךבין
הגדרתושלסימפקין(מלחמת התשהומלחמהמהפכנית)ו/
תופעת המלחמהלגווניהלביןצורותהקרב.העדותלכךהיא
אוהרכבי (לוחמהזעירה :טרורוגרילה),יידרשו מפקדים
הניסיונותשהצגתיכאן של תא"לגרשוןהכהןושלד"רצבי
לייצר מובחנות גדולהיותר לעקרונות המלחמה ,שכן לא
לניר .אולם לכל פרקטיקןברורכיוםכי ההמשגההקיימת
כולםיחולובאותה רמתמלחמה.דוגמה :משמעותהסמלים
אינה מספקתכדי לתאר את עולם המלחמה שאנומזהים
ברמות השונות .ההמשגה שלגרשון הכהן ,הטוענתכייש
בעימותהמוגבלהולכתוגדלה,ואילוהמשמעותשל הקרקע
להבהיר את המטרהמיעדים תודעתייםליעדיםפיזיקליים,
הולכת ויורדת .בשיחבין הרמה האסטרטגית לרמה
אינה מתכנסתלעקרוןהמלחמההקייםשל"עמידהבמשימה
המערכתיתיצטרכו,למשל,לדברעלמרחביםתודעתייםשל

האויב ולבחון באופן מתמיד אם המטרות הקרקעיות
משרתות אתהתכליתהמדינית.
כאשרהמחווןידריםויצביעעל החלטתנוכארגוןלוחם
כי תופעת המלחמהבנקודתזמן ומרחבמסוימתנעה לעבר
לוחמתתמרון(סימפקין)ו/אומלחמהטוטלית(הרכבי),לא
יידרשומפקדיםלייצר מובחנותגדולה ואףיידרשו לצמצם
אתתובנותיהם לעבר 10עקרונות המלחמה שלתוה"ד.
דוגמה :אםיוחלטלבצעתמרוןמכריענגד הצבאהסורי,
יכול האסטרטגלהגדירכי המטרההיאעירהבירההסורית,
דמשק,והשמדתהצבאהסורי.במקרהכזהגםהרמההמדינית
וגם הרמההצבאיתידברובמושגיםקרקעייםוכמותיים ,אף
שברורכיהשניים הםגםסוג שלסמלים.הישגייםכמותיים
ופיזיקליים יאפשרו לרמות השונות לבחון האםהישגיהן
משרתים אתהתכליתהמדינית.

מהלךלוגי-ניפיון להצביעעלעקרונות
מלחמה חדשיםונופסים

הצבאית אךורק בשל המטרותשבעבורןנבנו.
חשוב לזכור :המודיעין הוא המקנה לנו את היכולת
להבדילבין הרמה המערכתיתלרמה הטקטית.למשל ,האם
יש לתתלאמבולנסלעבורדרךהמחסום? (מצד אחדמדובר
בבעיה"קרקעית" פשוטה .מצד אחרלכל החלטה שתתקבל
יש אפקט תודעתי) .האםישלהגביר את הלחץ עלהאויב
במבצעיםיזומים?(שובמדוברבדילמהקרקעיתותודעתית).

מהן המשמעויותההומניטריותוהבין-לאומיות שלצעדים
כאלה? (אפקטתודעתי).

עקרוןניהול המשאבים
העיקרוןהזהשייך לרמההמערכתית.ישלכךשתיסיבות:

 .1במלחמה המודרניתכלי המלחמה והאמצעים הפכו
ליקריםמנשוא.הסוגיה הזאתמעצימה אתעצמה כאשר
מביניםכי במדינה דמוקרטית תקציבי הצבא מובנים
ונמדדים בהקשריםרחבים הרבהיותר מאשרבסוגיות
מבצעיותגרידא.הסיבהלכךבעיקרושלדברנחלקתאף

היאלשניים:

עלבסיסהרעיוןהמסדיר החדששהצגתי אבקשלבצעמהלך
א .עלות מכונות המלחמה בעת המודרניתהיא יקרה
לוגי ,שמטרתו מחולקתלשניים:
(מיליוני דולרים ליחידה)  -מה שמוביל לא פעם
 .1להציגשני עקרונות מלחמה חדשים ונוספיםהיכולים
למשברמשאבים.דוגמהלכךניתןלראות
להתגלם במציאות של תופעת
בניהול משאבכליההנדסה(בעיקרה9-ם)
המלחמהושלרמותהמלחמההשונות.
עלותמכונות המלחמה
ורק"םהחי"ר הכבד("אכזרית",נגמ"חון)
 .2להציג מסגרת המשגה טובה יותר
בעתהמודרניתהיא
באוגדת עזה .המשאבים האלה אינם
לקשת התופעות של המלחמה,
יכוליםלהיותמסופקיםלכלהצרכניםבעת
שעליהןהצביעוגם תא"לגרשוןהכהן
יקרה(מיליונידולרים
ובעונה אחת -מהשהוביללכךשחלוקתם
וגםד"רצבילניר.
)
ה
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מתבצעת אךורק ברמת האוגדה.
לא פעם למשבר
ב.תפיסותהביטחוןבמדינותדמוקרטיות
עקרוןהמודיעין
ם
י
ב
א
ש
מ
נמדדות בהקשרים רחביםיותר ולא רק
הדרר הטובהביותרלהבהיר אתהעיקרון
בהיבטיםצבאייםגרידא.מתוךכךמבצעת
הזההיאדווקאבאמצעותדוגמההלקוחה
המדינהאיזוניםשנראיםלהנכוניםבין,למשל,חינוך
מעולם הביטוח .חברות הביטוח מחזיקות סטטיסטיקות
וביטחון.האיזונים האלהמשפיעיםבאופןישירעל
שונותעל תוחלתהחיים שלבני האדם,כדישיוכלולהעריך
בצורהנכונה אתגובההפרמיותשעליהןלגבותמהלקוח.הן
תקציבי הצבא~.
 .2טבע הכוח הטקטי הוא למצות את משאביו בשל
עושותזאת אףשאיןהןיודעותלהצביעבצורהמדויקתעל
הדינמיקה הקוגניטיבית הקשה שבה הוא נמצא בתוך
המקום ועל הזמן שבו כל לקוח ספציפי שלהן יעבור מן
העולם.במילים אחרות:הןעובדותעלסמך מגמות37.
שדה הקרב הטקטי.מיצויטוטלי של המשאבים האלה
עלול להוביל לקריסה של רמות המלחמה שמעל .כך,
רמות המלחמה  -המערכתית והאסטרטגית  -עובדות
למשל,נערכובפיקוד המרכזדיוניםאינטנסיבייםבסוף
עלסמךמגמות,וחובתןלבחוןאותןואףלייצראותן.טבען
זה מתחזקבמיוחדככל שאנועובריםלעימותים מופשטים
 2002ובתחילת  2003על השימוש המוגברבטנקיםעל
יותרוסימבולייםיותר.הנחתהעבודה הזאתאינהחלהואסור
רקעהעלויותשהיוכרוכותבכך"3למישאינובקיא:עלות
ק"מ אחד בטנקזולמגיעה ל 1,000-ש"ח36.
שתחולעל הרמההטקטית.מחובתושלהכוחהטקטילייצר
אתהמודיעיןשהואזקוקלוולא רקלהמתיןלרמותהבכירות
ניתן אפוא לראותכי הרמה המערכתיתהיא הראשונה
המנהלותאותו בשלפעולתובתנאיאי-ודאותקשים.
המסוגלת לנהל את כלל המשאבים לאור הרעיונות
היכולתלייצר את ההקשרהנכון שלהפעילות הטקטית
המבצעיים שאותםעליה לממש.הסיבההמרכזיתלכךהיא
כךשלאתהפוךלהיותלפתעלאסטרטגיתנסמכתעלההקשר
היותה הראשונההמסוגלתלתכלל אתההישגיםהסמיוטיים
ביחסלהישגיםהפיזיקלייםבזירותהמבצעים השונות37.
המודיעיני .ההבחנהבין המודיעין ברמה המערכתית
למודיעין ברמה הטקטית היא קריטית ,מכיוון שהיא
חשובלזכור :ככל שהמלחמה הופכתטוטליתיותר,כך
שאלת המשאבים מאבדת מהרלוונטיות שלה; ככל
מאפשרתלהביןבאחריותושלמיאנחנונמצאים33.העיקרון
הזהאינושייךלרמההאסטרטגית,מכיווןשמצדאחדמצופה
שהמלחמה הופכתיותר להתשההדדית,כך הופכת שאלת
המשאביםלהיותרלוונטיתיותר.
מהצבאשייצרלעצמו את המטרותהקרקעיותשישרתו את
המשימההמדיניתומצד אחרהכליםהמודיעינייםהעומדים
הדרג האסטרטגי הוא שמקצה את המשאבים .אופן
לרשות הרמה המדיניתשונים במהותם מאלה של הרמה
ניהולם נתוןבידי הרמה המערכתית .זאת בשל העובדה

סכמה של הסדרהמחוונים החדש

המצבכיום:

המצב החדש:
עקרונות המלחמה רמות המלחמה

עקרונות המלחמה רמות המלחמה

ה

עק1ונ,תמלחמהאם10םסים

עקרונותמלחמה
לכלרמות
המלחמה

עקרונותמלחמה

מערכתיים

 .1הבהרת המטרה-מיעדים
תודעתייםליעדיםפיזיקליים
 .2מודיעין
 .3ניהול משאבים-בעבר:

10עקרונות המלחמה
של תוה"ד

עמידהבמשימה
לאורהמטרה
ושטות

ג

הרמה
המערכתית

4

מנהלהאולוגיסטקה

הרמה
המערכתית

עקרונותמלחמה

טקטיים

ן

הרמה
הטקטית

עמידהבמשימה

"כקמטיה
ל
פשטות

שצוינה לעיל ,שהטקטיקן תמיד ישאף למצות את כל
המשאביםהלוגיסטייםהעומדיםלרשותו.

סיכום

16
-

שאלת המחקר שעמדהלדיוןהיא האם המלחמה המוגבלת
שבהנתונהכעתישראלהיא באמתתופעה חדשה-תופעה
הדורשתשינוי בעקרונות המלחמה הקיימים ,בהמשגה,
ולבסוף בצורות הקרב השונות .מתוך מה שהצגתי עד כה
התבררו כמהדברים:
 .1הרמה הטקטית הייתה ,נשארה וכנראה גם תישאר
בעתידהרמה שבהמתנהלהעולםהפיזיקלי.יחד עמזאת
הפרשנות שלתוצרי הרמה הטקטית ברמה המערכתית
והאסטרטגית הםשוניםלחלוטין.
 .2הוויכוח המתנהלבין האסכולות השונות בצבא מצביע
על דבר אחד :המצב הוא סבוך .בנקודה הזאת הצגתי
ארבעהעקרונות מלחמהחדשים.שניים מהםהגו תא"ל
גרשוןהכהןוד"רצבילניר.השנייםהאחרים הםשלי.
 .3הצגתי פתרון מסדירלוויכוחבין האסכולות .פתרון

הרמה
ק הטקט'

7ן
ד

'

ן

המחווניםמסייעלהביןולהכווין בצורהדינמית בתוך
מכלולהמדרגהצבאישנידבריםמרכזיים:הראשון,היכן
אנונמצאיםבתוך תופעת המלחמה,והשני,מהוהשיח
שאנוצריכים לשדרבכל רמת מלחמה.
אף אחתמהאסכולותאינהכוללת אתהפתרוןהמוחלט.
הן למעשה משלימותזו אתזו ,ופתרון המחוונים המוצע
הוא ראשיתה שלדרך ,שעלהמפקדים בצבא לקחת ולפתח
אותה על מנת להסדיר דרכה את ההתבוננות שלהם ואת
תפקידם שלהם בנוגע לתופעת המלחמה .מתוך הדברים
שהצגתי ברורכי לכל רמת מלחמה ישנה אפיסטמולוגיה
(ראייה הכרתית) שונה ביחס לתופעת המלחמה .פתרון
המחווניםיאפשרלכל רמת מלחמה להתנהלמול התופעה
בצורהשונהמחברותיה.הסמנטיקהכאןהיאמכרעת,ואסור
לזלזלבהכללועיקר.חוסרהתייחסותלסמנטיקה הזאתיצר
בצה"ל,להערכתי,זליגה שלמושגיםביןכלרמות המלחמה
השונותובפרטמתוךעולםהמערכהלעולםהטקטיקה.הגולל
ייסגרעלינוביוםשבוהטקטיקןידבר בשפת האפקטים של
המערכתן (שהינם משימות פיזיקליות עם תוצאים

תודעתיים).

המאמר הזה נועד לעורר את השיח הצבאי ולהביא
לבחינה מחדש של הרלוונטיות של עקרונות המלחמה
הקיימים .המלחמההיא תופעהסבוכה שדורשתמקצועיות
גבוההכדילהתנהלבתוכה-במיוחדבעתהנוכחית.כארגון
מקצועישעשהכברתדרךארוכהבנושאיםהאלהאנויכולים
להרשותלעצמנו לטפלגםבסוגיה הזאת.
אין ספק שהעקרונותהקיימיםכיום בספרותהתורתית
של צה"לצריכים להישארכפי שהם ,אךכיום שייכותם
המובהקתהיא לרמה הטקטיתבלבד.תופעת המלחמהכפי
שאנומבינים אותהכיוםמחייבת עקרונות נוספים לרמה
המערכתית והאסטרטגית .בשל קוצרהיריעה של המסגרת
אבקשלהציג בעתיד סוגיות ודוגמאות נוספות שעשויות
להבהיר את השיחבין הרמות .הקרובה שבהם תהיה "על
טבעו שלהכוחהטקטי".

הערות

 .1למשל ,אל"מ גל הירשטועןכי מדובר בתופעה חדשה .את דעתו
הואהביעבמאמר"פעילותבחתימהנמוכה-תפיסתהפעלתהכוח"
(מסמךפנימי בצה"ל).לעומתו אל"םיהודהונמןטועןכיאין שום
חידושבתופעתהעימותהמוגבל.ראו:יהודהונמן",מלכודהעימות
המוגבל",מערכות ,385עמ' 77-68
 .2ראו:עקרונותהמלחמה ,מסמךפנימיבצה"ל.
 .3ברור שהמלחמההיא תופעה כאוטית ,אולם ארגוןמקצועיחייב
לייצרתשתיתקוהרנטיתלעבודהסדורה שלכלהדרגיםהמרכיבים
אותו.זו האפשרותהיחידה שלארגוןהיררכילהתמודדעםתופעה
כאטית.
 .4הענייןהזהעצמונתוןלדיון,אבל מפאתקוצרהיריעהניתןלהסתפק
בפרשנות הפשטנית הזאת.
 .5יהושפטהרכבי,מלחמהואסטרטגיה,תל-אביב,מערכות,1990 ,עמ'
127-125

 .6ריצ'רדסימפקין,מרוץאלהעתיד:מחשבותעלהמלחמהבמאהה-
,21תל-אביב ,מערכות.1999 ,עמ' 382-381
 .7חלק מהמקורות שאציג ביקשו לשנות את עקרונות המלחמה
במפורש,ואחריםביקשולעשות זאתבצורהסמויה.
 .8הרשימה האחרונה שלעקרונות המלחמה נכתבה ב.1996-
 .9עקרונותהמלחמה ,מסמךפנימי בצה"ל
 .10שם
וו .שם
 .12שם
 .13ראו:צבילניר",מיצריךעקרונות מלחמה",מערכות ,324עמ' 19-8
 .14אפיסטמולוגיה -אחד משלושתענפיהפילוסופיה,שעניינו תורת
ההכרה.העוסקיםבתחוםהזהמבקשיםלהגדירמהיידיעה,להבחין
ביןסוגיה העקרוניים השונים ,לזהות את מקורותיה ולקבוע את
גבולותיה.
 .15גרשון הכהן טועןכי מדובר בתפיסה אריסטוטלית של התופעה,
לפחותמבחינתושלקלאוזביץ.קרילתופעותישמהותשמאופיינת
יקריטריוןמסוים.שיחה שהתנהלהבנובמבר .2004
על-יד
 .16במאמרהזהמיוצגת התופעה הזאתעל-ידיקלאוזביץ.
 .17למשלהמושג "שטחמוכהמודיעין"הוארעיון חדששלסמו.במושג
הזהניסהסמולהשוות אתהחיכוךבמלחמההקלסית .אם במלחמה
קלסית השטחיהיהרוויארטילריה,הרישבעימותמוגבל הוארווי
במודיעין.ראו:העימותהמוגבל ,מסמךפנימי בצה"ל
 .18שם
 .19כאןאני מבקש לתקן טעות נפוצה,שכןעיקר מחשבותיו של סמו
עלהעימותהמוגבלכתופעהעלועודבימישירותובזירההלבנונית.
הזירההפלסטינית רקהעצימה אתתובנותיו.

 .20העימותהמוגבל

 .21למרבההצער,סמונפטרממחלתהסרטןזמןרבלפנישהספיקלסיים

אתעבודתו.
 .22גרשון הכהן" ,המצביא והתכנון המערכתי  -בין הנדסה
לארכיטקטורה",מערכות  ,376עמ' 15-10
 .23סמיוטיקההיאענףמדעי העוסקבסימנים ,במשמעותםובפירושם

בהקשריםתרבותיים-סוציולוגיים.
 .24גרשוןהכהן ,שם
 .25אין ספקכי מתחתלכךיחולוכללעקרונות המלחמה.במובן הזה
נרצה שמפקד המערכהישיג אתהישגיועל-פי כל הכללים של
עקרונות המלחמה -במינימוםכוחוכד'.
 .26קלאוזביץראה אתתופעת המלחמהכמשהואפיסטמולוגי.מהבחינה
הזאתהיינורוצים שמפקד המערכהיבצע הערכת מצב שלסמלים
ולא של מספר הבקבוקיםשנזרקובגזרתו.

 .27צבילניר ,שם
 .28בנקודת זמן מסוימת אכן הרצונות האלה נפגשים כאשר הצבא
מופעל כהמשך שלמדיניות,כלומרהואמופיעככלימדיניעלרצף
אחדעםכליםאחרים.בעודשהמערכתהצבאיתמשיגה אתמבוקשה
באלימות מוסדרת,הרי שהמערכתהמדיניתמשיגה אתמטרותיה
בכליםמדיניים.הרצוןלהשיגהישגיםזהיםבדרכיםשונות הואזה
היוצרחיכוךעצוםביןהדרגהצבאילדרגהמדיני.
 .29צבילניר ,שם
 .30שם
 .31אין ספקשהעיקרון הזה זהה כמעטלחלוטיןלעקרון המלחמה של
סמו"מוכוונותלתכליתהמדינית".
 .32ג"תגילבו,הקיברנטיקה-מהי?תל-אביב,מערכות ,1960עמ' -119
121

 .33ההסבר הזה מאפשר לבצע חלוקה של סמכויות ושל משאבים
בהתנהלותשלרשויותהמודיעיןהשונותבתוךמדינתישראלעצמה.
דוגמה:בדרךכללהמידעשאוסףשירותהביטחוןהכללימנופקלרמה
המערכתית ולא לרמה הטקטית.היכולתלהחליטמתיהמידעהזה
ינופקלרמה הטקטיתשייכת לרמההמערכתיתולא לרמההטקטית.
 .34ראוהדיוניםעלהקיצוציםהאחרונים ואתתוצאותיהם בצה"ל של
סוף שנת  .2003אלההובילולשינויתפיסותולסגירתיחידות.
 .35הדיונים האלה כללו איסוף נתונים ושיחות בכל חתכי הפיקוד:
מג"דים ,מח"טים ומפקדי האוגדות .בסופו של דבר החליט אלוף
הפיקודעל צמצוםמשמעותיבהפעלתהסד"כעלמנת לאפשר,בין
השאר ,גמישות תקציבית .זאת אף שהמצב המבצעי בשטח לא
השתנהבאופןמהותי בששתהחודשיםשלפניאותההתקופה.תיעוד
לכךהואדיוןשהתנהלביןכותבשורותאלהלקציןהאג"םשלפיקוד
המרכז בתקופההנידונה ,אל"מ(היום תא"ל)עוזימוסקוביץ.
" .36מרכבהסימן  122 :"2אלף ש"ח לשעת עבודה" ,מרכבהסימן :"3

 110אלף ש"ח,מג"ח6ב72 :אלףש"ח,מג"ח74 :7אלףש"ח(.עלות
שעות המנוע מחושבתעל-פי  100ק"מ לסוג הטנק) .המחיראינו
כוללהוצאותעל תחמושתאועלטיפוליםמורכביםבעקבותפגיעה
או השבתה.הנתוניםנלקחו מתוך האתר שלהיועץהכלכלי.
 .37ישלהבדילביןניהול משאביםלבין הקצאת משאבים .בשל קוצר
היריעה אומר רק זאת:מכיוון שהרמה האסטרטגיתהיאהמגדירה
אתסוג המלחמה,הרישהיאמגדירהגם אתסוגהמשאביםשיוקצו
לניהולה .על הרמה המערכתית להתכנס לתוך המשאבים האלה
ולממש אתיעדיההמבצעייםבמגבלותהאילוצים.בענייןהזהסיפקה
ארה"בדוגמה מאלפת שבה שרההגנההאמריקני(דונלדרמספלד)
התעקש על סל משאבים נתון,ואילולגנרלים שלו לא נותר אלא
להציגתוכניותמבצעיות במסגרת הסלהזה ,אףשבתחילהביקשו
סל משאבים הרבהיותרגדול .ההבחנה הזאתאולימחייבת לנסח
עקרון מלחמהנוסףברמההאסטרטגית:עקרון הקצאתהמשאביס.
 .38העימותהמוגבל

נ

%

ש

פ

]

פ
פ

%
ה

י

1
ח

מ

פ
ג

מ

מ

,,
",
"5
1
,
%

1מ,
~ע'

".1

(",1

ל"ז
ד
4יי
שנת

ק

8

,18
88
זו

