הטרילוגיה של
המערכותהעוקבות

החל מהמחצית השנייה של המאה ה 20-מרבית העימותים הם אסימטריים ופורצים ביוזמת הצד
החלש במבמהלשנות אתהסטטוסקוו .הצד החזקבעימות מתמודדעם האתורהזה באמצעות סדרה
שלמערכותעוקבותשמטרתןליטול אתהיוזמהולהכריע אתהעימותלטובתו-עדכהבמידהמוגבלת
של הצלחה
אל"מ(מיל') ד"רשאולשי

המלחמות של סוף המאה ה 20-ושל תחילת המאה ה-ו2
מתאפיינות בכך שהן מתנהלות לאורךזמןביןמדינותלבין
יישויותמעין-מדינתיותאוביןמדינותלארגוניטרור.במילים
אחרות :אלההן מלחמותאסימטריות מתמשכות.
הצבאות של מדינות הלאום נבנו מבחינה תפיסתית,
ארגוניתומבניתנדילהתמודדעםצבאותדומים,אולםהעידן
הנוכחימתאפיין בכךשהמדינותאיבדו את המונופולשהיה
להןעלהפעלתהכוח.הפעלתהכוח"הופרטה"למעשה,וכיום
יכוליםגורמיםלאמדינתייםלקרואתיגרעלמדינות הלאום.
במרביתהמקריםשואפתמדינתהלאוםלשמורעלהיציבות

לפיכךביתןלומרכיהמלחמותשלהמאהה21-מתאפיינות
במורכבותצנאיתופוליטיתשמחייבתלגבשתפיסהחדשנית
להתמודדותיענדאתגריההייחודיים .המאמרהזהבוחןארבע
זירות מערכהוקודרניות :אפגניסטן( ,)2001עיראק( ,)2003
צ'צ'ניה (999ר) והעימות הישראלי-פלסטיני (.)2000
[התאריכיכומתייחסיםלתחילתהעימותים].
אף שלכלזירהמאפייניםייחודיים,הרישניתןלהצביעעל
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ועל הסטטוס קוו,ואילוהיישויותהמעין-מדינתיותוארגוני
הטרור חותרים לשנות את המצב הקיים .לפיכך מרבית
העימותים פורצים ומתנהלים ביוזמת הצד החלש למרות
האסימטרייה המובהקתבכלשלביהעימות.
הצד החלשנוקטבדרךכללאסטרטגיה של התשה(טרור
וגרילה) שמטרתהלהשיגהכרעהתודעתיתשלהיריב,שכןהוא
יודעשאיןבכוחולהשיגהכרעהפיזית.
במציאותהגיאו-פוליטיתשלתחילת המאהה 21-מתקשה
הצדהחזק-למרותעדיפותוהמוחלטתלעומתיריבו-למצות
אתמלואיכולתו,ולעיתיםהצלחהצבאיתשלומובילהלכישלון
מדיניוהסברתי.לארה"ב-ובוודאישלקואליציותשהיאעומדת
במרכזן  -יש כיום יכולת בלתי
מעורערת להכריע מדינות לאום
הנחותותממנהבעוצמתןולשנות את
משטריהן אם רק תחפוץבכך,אולם
הכרעה כזאת-כפישראינובעיראק
משנה אתפניהזירהויוצרתמערכתכאוטית שבה מאבדת מעצמת העל
אתיתרונותיה ומוצאת את עצמה
חשופהלאסטרטגיהשלאסימטרייה
הפוכהשאותהמפעיליםיריביה.בעוד
שלצדהחזקבעימותישיכולתלהרוס
משטר,הרי שהוא מתקשה מאוד
לבנותחלופהיעילה למשטרשחוסל.

עידז המגתימתאפייןבנךשהמדינות
1נ 17אתהמונופולשהיהלהןעל הפעלת
נוח

קווידמיון מובהקים שמשקפים את אופיה של המערכה
המודרנית(ראו טבלה:)1
כל המדינות החזקותבזירות העימות הן דמוקרטיות,
(ארה"בישראל,רוסיה).
כל המדימת אוהיישויות החלשותבזירות העימות הן
מוסלמיות (אפגניסטן ,עיראק ,צ'צ'ניה ,הרשות
הפלסטינית).
כלהמדימתאוהיישויותהחלשותבזירותהעימותמייצגות
סוגיםשתים של משטריםדיקטטוריים,אוטוקרטיים או
תיאוקרטיים(.משטרהטליבאןהיהדיקטטורהתיאוקרטית,
הרשות הפלסטינית בתקופתו של ערפאת הייתה
אוטוקרטיה ,המשטר של מסחאדוב בצ'צ'ניה היה
דיקטטורה אוטוקרטית ,המשטר של סדאםחוסייןהיה
דיקטטורהאיילונית).
ארבעהמגינותאוהיישויות החלשותעשושימושבטרור
כדי לקדם אתמטרותיהן.
מנקוות מבטו של האיסלאםהרדיקלי מחד ושל סמואל
הנטינגטון מאידך אלה הםעימותיםביןציוויליזציות.
בלשונר של אוסאמה בן-לאדן מדובר במלחמהבין
האיסלאםלבין"הבריתהיהודית-צלבנית".

וצדדיםהיריביםבמערכותהאסימטריות המתמשכות
הצד החזק
ארה"ב -מעצמתעלדמוקרטית

ארה"ב -מעצמתעלדמוקרטית
רוסיה -מעצמהדמוקרטית
ישראל-מדינהדמוקרטית

המאמרמשווהביןארבעזירותהעימותומציעמודללניתוח
העימותיםשיוכללהיותבסיסלתכנוןמערכותדומותבעתיד.
קראתילמודלהזה בשם"הטרילוגיהשלהמערכותהעוקבות",
והוא מאפשרלהתבונןבצורה חדשהבמלחמותהאסימטריות
המתמשכותהמאפיינות את המאה ה.21-

תפיסת המערכות העוקבות

ניתוח של ארבעתהעימותים העומדים במוקד המאמר הזה
מלמדשבכולםיששנישלביםעיקריים:
השלב הראשון  -המערכה המקדימה ,שאותהיוזם הצד
החלשבעימותכדילנסותלשנות את הסטטוסקווולקדם
אתמטרותיו.
השלבהשני-סדרתהמערכותהעוקבות,שאותהיוזםהצד
החזק בתגובה למערכה המקדימה .סדרת המערכות
העוקבותנועדהליטול אתהיוזמהמהצדהחלש-שכאמור
היהזה שפתח במערכה  -ולעצב מציאות חדשה ,שבה
יוגשמוהאינטרסים האסטרטגיים של הצדהחזק .השלב
השני מורכב משלוש מערכות עוקבותהמיועדות לממש
תכליתאסטרטגית אחת.

במציאותהגיאו-פוליטיתשלתפילת המאהן

מתקשה הצדהחזקלמצות אתמלוא
ן
יכולתו,ולעיתיםהצלחהצבאיתשלון
מובילהלנישלךמדיניוהסברתי
ן
י

ה21-

המערכההראשונהשלהשלבהשניהיאהמערכההמעצבת,
ומטרתההיא לשנות באופןמהותי את המציאותשיצר הצד
החלשבמערכה המקדימה.
המערכההשנייההיא המערכה המייצבת ,ומטרתההיא
למצות אתהישגיהמערכה המעצבת.
המערכההשלישיתמכונה המערכה האוחרתאוהמערכה
המדינית.עצםקיומהשלהמערכההשלישיתמותנהבהצלחת
המערכות שקדמו לה ,ומטרתה היא לממש את התכלית

הצד החלש
הטליבאן-דיקטטורה
אל-קאעידה-ארגוןטרור
סדאםחוסיין -משטרדיקטטוריחילוני
משטרנבחרהמבוססעלתשתית
שלמיליציהטרוריסטית
יישותמדינתית (הרשותהפלסטינית)
הפועלתלצדארגוניטרור

האסטרטגיתשלרצףהמערכות.
בכלהדוגמאותשנבחנובמאמרהזההושגההכרעהצבאית
במערכה המעצבת ,אולם הצד החזק לא הצליח להשלים
בהצלחה את המערכההמייצבת,וכן כשלוהניסיונות לעבור
למערכההאוחרתהמדינית.מציאותשלחוסריציבותביטחונית
ופוליטית מנעה את מימוש התכלית האסטרטגית שעמדה
ביסוד סדרתהמערכותהעוקבות.
המענה למצב שבו נבלם הצד החזק בשלב המערכה
המייצבת הואגיבושתכלית אסטרטגית מעודכנתורלוונטית
וניהולסדרה חדשהשלמערכותעוקבות.הסדרההזאתאמורה
לכלהפחותלהתחילמנקודתפתיחהטובהיותרמזושלסדרת
המערכות שקדמהלה.
הפרק הבא יבחן את מאפייני המערכות העוקבות
בפרספקטיבה היסטורית בארבעזירות העימות העומדות
במוקד המאמרהזה.

המערכה המקדימה

המעונההמקדימהנפתחתבדרךכללביוזמתהצדהחלשובאה
לידיביטוי במגוון פעולות שבאמצעותן מנסה הצד החלש
בעימותלקדם אתמטרותיו:
אפגניסטן -ארגון אל-קאעידה בחסות משטרהטליבאן
פתחבמערכה(ג'יהאד)נגד"הבריתהיהודית-צלבנית"ונגד
יתר"אויבי האיסלאם" באמצעותפעילות טרור חובקת
עולם.
עיראק -משטרסדאםחוסייןניהלמאבק(בדרךכללבלתי
אלים)לנטרול משטרהסנקציות שאכפהעליוארה"ב.
צ'צ'ניה-הצ'צ'ניםפתחובמלחמתטרורוגרילהנגדרוסיה
כדילהשיג עצמאות.
הסכסוךהישראלי-פלסטיני-הפלסטיניםפתחובמערכת
טרור נגד ישראלכדי לאלץ אותה לקבל את תנאיהם
להסדרתהעימות.
כאמור,המערכההמקדימה נפתחתומתנהלתביוזמתהצד
החלש,והואזה ששולטבדרךכללעלגובההלהבות,דהיינועל
עוצמת העימות .הצד החלש משלב במהלכיםהאלימים גם
מערכת הסברההמיועדתלתמוךבצדקתדרכוובטיעוניו.
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במערכההמקדימה מתקשההצדהחזקבעימותלהביאלידי
ביטוי אתיתרונו,והעדיפותמוקניתלעוצמתהחולשהשלהצד
החלש ,שדעת הקהל רואהבובדרךכלל את הקורבןולא את
התוקפן,אףשהעימותמתחילביוזמתו.

מאפייני המערכה המקדימהבזירות
השונות

אפגנ01טן

ש

 - 1996הטליבאןעילהלשלטין,מכונןמשטיאיסלאמי
רדיקלי,פוגע קשותבזכויות האדם(במיוחדבנשיםובבני
מיעוטים)ותומךבארגוניטרוראיסלאמיים.
- 1996בן-לאדןחוזרלאפגניסטןומקים בה את תשתית
הטרור שלאל-קאעידה .נכרתתבריתביןבן-לאדןלמולה
מוחמדעומר,מנהיגהטליבאן.
- 1998ארגוןאל-קאעידהמכריזעלג'יהאדנגד"הברית
היהודית-צלבנית" ופותח בסדרתפיגועים נגדיעדים
אמריקניים(בקניהובטנזניה).ארה"ב דורשתמאפגניסטן
להסגיראתבן-לאדןותוקפת אתמחנותיושםבטילישיוט.
- 2001-2000ארה"במנהלתמאבקמוגבלנגדאל-קאעידה.
מצד אחדהיא משתדלת לעשות דהלגיטימציה למשטר
הטליבאן(תומךבטרור,סוחרבסמים,פוגעבזכויותהאדם),

המערכההמקדימה נפתעתבדרךכללן

לידיביטוי
ן
ן
בעימות
מטרותיון

ביוזמתהצד החלשובאה
במגוון
פעולותשבאמצעותןמנסה הצד החלש
ן
לקדם את
אר מצדשניהיא מנהלת איתודיאלוגישירועקיף עד
אוגוסט .2001
 9בספטמבר  - 2001סדרתהפיגועים של אל-קאעידה

בארה"ב,שבעקבותיהמחליטהארה"בלהכריזמלחמהעל
אל-קאעידהועלהטליבאן.
אוקטובר  - 2001קואליציה בראשות ארה"ב פותחת
במתקפהנגד משטרהטליבאןבאפגניסטן.

ע'ראק
ש

ר99ו  -מלחמתהמפיץ הראשונה:קואליציהבראשית
ארה"ב משחררת אתכווייתמידיעיראק.ארה"בממשיכה

להשליטעלעיראק משטר שלסנקציותושלפיקוח.
 - 2001-1991משטרו של סדאםחוסיין מנסה לכרסם
בפיקוחהאו"ם ובמשטרהסנקציות.
ש - 2001פיגועיאל-קאעידה,שבעקבותיהםמכריזהארה"ב

על מלחמה עולמיתנגד הטרורונגדהמדינות התומכות
בטרור,ובראשןמדינות"צירהרשע":עיראק,איראןוצפון-
קוריאה.הממשלהאמריקניקובעשהיעדהמרכזישלוהוא
משטרו שלסדאםחוסיין.
- 2003-2002ארה"בדורשתמעיראקלהתפרקמיכולותיה
הבלתיקונוונציונליות ותובעת אתסילוקו מהשלטון של
סדאםחוסיין.
מרס - 2003מתחילה המתקפההאמריקניתבעיראק.

שנושנוניוע

המלחמה הראשונהבי
ןרוסיהלצ'צ'ניה (- )1996-1994

רוסיה נוחלת מפלהונסוגה ,אךאינהמכירה בעצמאותה
שלצ'צ'ניה .לאחרניצחונם פותחים הצ'צ'נים בפעולות
טרור בתוךרוסיה ובפעולות חתרנותבמדינות הגובלות
בצ'צ'ניה.
999ך  -גל טרור שהרוסיםמייחסים לצ'צ'ניה:פיצוץ
בתחנות רכבת תחתית ופיצוץבנייני מגורים .מספר
הנפגעיםבפיגועיםהאלהמגיעלמאותרבות.ולדימירפוטין
נבחרלנשיארוסיה-ביןהיתרבזכות הבטחתולשיםקץ
לטרורהצ'צ'ני.
דצמבר - 1999רוסיהפולשתלצ'צ'ניה,ומתחילההמלחמה
השנייהביןרוסיהלצ'צ'ניה.

העימותהישראלי-פלסטיני

ש - 2000-1993הסים אוסלו .הצדדיםמיישמים בהדרגה
ובאופןחלקי את ההסכם.היישוםרצוףמשברים(מנהרת
הכותל,יוםהנכבהועוד)וטרורמתמשךשלמתנגדיההסכם
(החמאסוהג'יהאדהאיסלאמי).
ספטמבר  - 2000ערפאתמחליטליזום אתאינתיפאדת
אל-אקצאכדי לכפות על ישראל תנאים טובים מאלה
שהוצעולובקמפדיוויד.
ספטמבר -2000מרס  - 2002מערכת טרוריזומה של
הרשותהפלסטיניתבשיתוףעםארגוניהטרורהפלסטיניים.
ש מרס - 2002גלטרורמזעזעאתישראל,ששיאוהואהפיגוע
בלילהסדרבמלוןפארקבנתניה.באותוחודשבלבדנהרגים
יותר מ130-ישראליםבפעולותטרור.
 29במרס - 2002צה"ליוצאלמבצע"חומתמגן".

סהסערכה הסקדיסה לסדרת המערכות
העוקבות

הצד החזקמחליט לצאת לסדרה של מערכות עוקבות כאשר
הואמגיעלמסקנהשהמציאותהיאבלתינסבלתוישלשנותה.
המציאותהבלתינסבלת הזאתיכולהלהיות שחיקה ואבדות
מצטברותכבדות ,מתקפהחריגהבהיקפה שלהצד החלשאו
איוםאסטרטגישיוצרהצדהחלש.
למשל,ישראלהחליטה לצאתלמבצע "חומתמגן" משום
שסבלה משחיקה מצטברת במהלךשתי שנות העימות עם
הפלסטינים -שחיקהשהגיעה לשיאה במרס  .2002באותו
י התאבדות ,שבהם נהרגויותר מ130-
חודשהיו 13פיגוע

אזרחיםישראלים.

ארה"ב החליטה לצאת למלחמה נגד הטרור  -בראש
ובראשונהנגדארגוןאל-קאעידהונגד משטרהטליבאןשנתן
לו את חסותו  -בעקבות ההתקפה חסרת התקדים ב-וו
בספטמבר .2001
רוסיה החליטה לצאת למלחמה נוספתבצ'צ'ניה ב1999-
הןבגללהפיגועיםשעשוהבדלניםהצ'צ'ניםברוסיה-פיגועים
שהגיעולשיאםבגלפיצוציהבנייניםבעריםברוסיה-והןבגלל
ניסיונותיהםשלהצ'צ'ניםלחוללמהפכותאיסלאמיותבמדינות
הגובלותבצ'צ'ניה.
ארה"בהחליטהלצאתלמלחמהלהפלתמשטרושלסדאם
חוסייןבגללההערכה(השגויה)שברשותומלאישלנשקבלתי
קונוונציונלי ושהוא תומך בארגוני טרור.במילים אחרות,
האמריקניםראו בסדאםחוסייןאיוםאסטרטגי.
בכלאחתמהדוגמאותהאלההציבלעצמוהצדהחזקמטרה
אסטרטגית:לשנות אתהמציאותבאמצעותפגיעההןבארגוני
הטרורוהןבמשטרים שתמכובהם.

המערכה המעצבת

מטות המעונה המעצבתהיא לשנות את המציאותהגיאו-
פוליטית כך שתתאים למטרותיו ולתפיסת עולמו שליוזם
המערכה.אלההםמאפייניההמרכזייםשלהמערכההמעצבת:
היאנקודתמפנהאסטרטגיתשבהנוטלהצדהחזקבעימות
אתהיוזמהומביאלידיביטוי אתיתרונותיו.

היאמתנהלתלרובבעצימותגבוהה,ובמסגרתהמנסההצד
היוזםלנטרל אתהיכולותהצבאיות שלהיריב.
האסימטרייההמובהקתביןשניהצדדיםאינהמותירהשום
ספק בנוגע לעצםיכולתו של הצד החזקלהשיג הכרעה
צבאיתשלהיריבבמערכה.
במוקד המערכה המעצבתעומדעימותביןצבאותאובין
צבאלגוףמעיןצבאי.
הכרעתכוחותהצבאשלהיריבהיאהבסיסלהשגתהמטרה
האסטרטגית של המערכה המעצבת:שינוי המציאות
הביטחוניתוהפוליטית.במרביתהמקריםכרוךהשינויהזה
בשינויהשלטוןובהחלפתהשליט.
בעוד שהצדהחזקמקווה שאתמקומושלהשלטוןשהופל
יתפוסשלטון חדשונוחיותר,הריהמציאותהיאבדרךכלל
שאת מקום השלטון תופסתאנרכיה .כתוצאה מכךנאלץ
הצד החזק ,שיזם את המערכה המעצבת ,להגביר את
מעורבותובמדינה שמשטרההופל.

13נ1ר1ו ה13ערכ1ת המעצב1תבזיר1ת
השונות

ש אפגניסטן -מטרת האמריקניםהייתה לסלק את משטר
הטליבאן ולהשמיד את תשתיות הטרור של אל-קאעידה
ושלארגוניטרוראחרים.
ש עיראק -מטרתהאמריקניםהייתה לסלק את משטרו של

תרשים :1מהמערכה המקדימה לסדרת המערכותהעוקבות

סדרת,ימערכותעוקבות"
מערכה מעצבת

המערכההמקדימה  .,-קופרשתהמים ~.*-ן מערכהמייצבת ן

מערכה אוחרתמדיניתן

.

היוזמההיא של הצד
החלש

*למערכהישמאפיינים

של מלחמת התשה
הצד החלש נהנה
מ"עוצמת החולשה"
המערכהאינה מוגבלת
בזמן

.
.

הצד החזקמגיע

למסקנהשנוצר מצב
בלתי נסבלומנסה
לשנותו באמצעות
מתקפה חסרת
תקדים .התחושה
הגאת של הצד החזק
נוצרתבגללהשחיקה
המצטברת ומשום
שהוא רואה בצד
החלשאיוםאסטרטגי

* היוזמההיא של הצד
החזק
*ביחסי הכוחותישנה
אסימטרייה מובהקת
*
במהלךי
המהלךהצבא
משולב
מדיני
* המערכה מוגבלת
בזמן

ש
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סראםחוסיין ולחסל אתהיכולות הבלתיקונוונציונליות
שלעיראק.
צ'צ'ניה-מטרתהרוסיםהייתהלסלק אתמשטרוהעצמאי
של מסחאדוב,להקים במקומו משטרפרורוסיולהשמיד
אתתשתיותהטרורבצ'צ'ניה.
הסכסוךהישראלי-פלסטיני -מטרתה שלישראלהייתה
לשיםקץלמסעהטרורשלהרשותהפלסטיניתושלארגוני
הטרור.ישראלרצתהלהביאלסילוקושלערפאת,אךבגלל
העדרלגיטימציהבין-לאומיתלצעדכזה הסתפקהבבידודו

א1112ן  nBIUWnnהחדשים -הצלחהאו
ש12של1ן?
1

1

ובנטרולו.

9

שינויהמציאותהפוליטיתוהביטחוניתבאמצעותהכרעת
הכושרהצבאי שלהיריבוהפלתשליטיומחייבלקבועחלופה
למערכתהקיימת.בכל ארבעהזירותניסה הצד החזק לעצב
מציאות פוליטית חדשה .באפגניסטן ובעיראק מנסים

שנקי-

""

1

באפגניסטןחוסלמשטרהטליבאן,אולםמנהיגהטליבאן,
מולהמוחמדעומר,וכןבן-לאדןורביםמבכיריהמשטרואל-
קאעידהנמלטוולאנלכדועדהיום.שרידי המשטרהישן
מנהלים מלחמתטרורוגרילה נגד הממשל החדש ,וספק
אםהואיוכללשרודללא המשךהנוכחותהאמריקנית.
בעיראק חוסל משטרו של סדאםחוסיין ,אך במדינה
השתררהאנרכיה.עיראקהיאכיוםמדינהמוכתטרור,ולא
נראה שבעתיד הנראהלעיןיוכלוהאמריקניםלכונן שם
שלטון דמוקרטייציב .בארה"ב גובר הלחץלהוציא את
הצבאמעיראקבשלהאבדותהכבדותשהואסופגשם,וללא
הנוכחותהאמריקניתצפויההאנרכיהלהחריףעודיותר.
בצ'צ'ניהחוסלמשטרושלמסחאדובובמקומוהוקםמשטר

י:ננך:טב;ע

לבידודגבולות המערכהולבידולבתוךזירת המערכהבין
הגורמיםהחתרנייםלביןהאוכלוסייהוהגורמיםהמשתפים

לשליטה פלסטינית השתררה אנרכיה ,ותנועת החמאס
ניצלה אותהכדי לעלות לשלטון .ההתפתחויות האלה
מלמדותשהלחימהביןישראללפלסטיניםצפויהלהימשך
עודזמןרב.

פעולהעםהשלטון החדש.
במסגרת המערכההמייצבת מוקמתלרוב ממשלת מעבר
זמנית (ממשלהממונה)שתפקידה הואלנהל אתהמדינה.
במקביל מתחילהבנייה של כוחותביטחון במקום אלה
שהוכרעו.כוחותהביטחוןהאלהכפופיםלממשלההזמנית
ואמורים להשתלב במאבקבגורמיםהחתרניים.
אולםבמהלךהמערכההמייצבתנוצרתשחיקההדרגתית
בלגיטימציה לפעילותו של הצד החזק .האוכלוסייה

מאפייני המערכה המייצבת

 1המערכה המעצבת מביאה לחיסול הכוחותהצבאיים או
הצבאייםלמחצהולהפלתואולנטרולושל המשטרשהקים
הצדהחלש.כתוצאהמכךנוצרחללשלטוניוביטחוני,שהצד
החזקמעונייןלצמצם את משכוככל האפשר.
 1לצד החזק גםיש שאיפות מאוד ברורות בנוגע לזהות
הגורמיםשימלאו אתהחללהשלטוני,אךהשאיפותהאלה
לרובאינןמתגשמות.קריסתהמערכתהשלטוניתשלהצד
החלשגורמתלעלייתם שלמוקדיכוחפוליטייםוצבאיים
חלופייםומבוזרים,שלרובעוינים אתהצדהחזקופותחים
נגדובמערכתשלטרורושלגרילה.יתרעלכן,גורמיהשלטון
שהובסופותחיםאף הם בלוחמתטרורוגרילהכדילמנוע
מהצד החזק לקצור אתפירות ההכרעהשהשיג במערכה
המעצבת .הצד החזק נאלץ אפוא להילחם נגדיריבים
חמקמקיםשאיןלהםמהלהפסידושפועליםבדפוסיפעולה
שמנטרלים אתעדיפותו(אסימטרייההפוכה).
בעוד ששלב המערכה המעצבת הוא גבוה עצימות ,בעל
מטרותמוגדרותומוגבלבזמן,הרי למערכההמייצבתיש
אופי של מלחמת התשה שאותה נוקט הצד החלש.בדרך
הזאתהוא מקשהעלהצדהחזקלשמרולהרחיב אתהישגיה
שלהמערכההמעצבת.
בשלקריסתהמערכתהשלטוניתשלהצדהחלשנאלץהצד
החזק לדאוג בעצמולצרכיה השוטפים שלהאוכלוסייה
האזרחית.וזהו הבדל חשוב נוסףבין המערכה המעצבת
למערכההמייצבת:בעודשבמוקדהמערכההמעצבתעומד
המרכיבהצבאי,הריבמערכההמייצבתנדרששילובהולך
וגוברשלמרכיביםאזרחיים.
במקביל להתמודדות עם אתגרי הטרורוהגרילה והצורך
לתת מענההומניטרילאוכלוסייה האזרחית שואף הצד
החזקגםלגבשחלופהשלטונית למשטרשהופלאושקרס.
מהלכי המערכההמייצבתמחייבים להביא בחשבון את
המערכההמדינית שמתלווה אליה,ולפיכך המגמההיא
לצמצם אתהחיכוךולנסותלהביאלרגיעהוליציבותשיהיו
הבסיסלכינון המשטר החלופי .אבל את הרגיעה ואת
היציבות האלה קשה מאודלהשיג ,שכן בשלב המערכה
המייצבת מתחוללת בדרךכלל"גלישה" )11Overוק )3של
המערכה :המצב הכאוטי הופך להיות מוקד משיכה
לטרוריסטיםמהג'יהאדהעולמי,והזירההמקומית הופכת
לזירה של טרורבין-לאומי .ואם לאדי בכך,הרי הזירה
המקומיתמקרינהעלסביבותיהומייצאת אתהטרורואת
החתרנותלמדינותהשכנות.
המערכה המייצבת מתנהלת אפוא בסביבה כאוטית,
במציאות שללחימה מבוזרתובלתיסדורהושלמעורבות
גוברתשלהסביבההקרובהוהרחוקה.לכןמחייבתהמערכה
המייצבת את הצד החזק לנקוטפעולות להכלתהעימות,

מטרתהתערנה המעצבתהיאלשנות את
המציאותהגיאו-פוליטיתכךשתתאים
למטרותיוולתפיסתעולמו שליוזם
התערנה
המקומיתוכן דעת הקהלבעולםרואיםבובמידה הולכת
וגוברתכובש,שעיקרעניינוהואלהפיקרווחיםמהכיבוש.
גםדעתהקהלשלהצדהחזקהולכתומאבדת אתסבלנותה
למלחמה המתמשכתומצפהלהחזרתםההדרגתיתהביתה
שלהחיילים בעקבות ההכרעה שהושגהכביכול במערכה
המעצבת.

ושיערכה המ"צבוצ 3ז'ר1ת הע1מ1ת

אפגניסטן
1

מאז ננשו האמריקנים את אפגניסטן הם נלחמים שם
ברציפותיחד עם כוחות הקואליציה נגדשרידי כוחות
הטליבאןונגדארגוןאל-קאעידה.
העימותבאפגניסטן גלשלמדינות השכנות ,והמאבקנגד
תשתיותהטליבאןואל-קאעידהמתנהלכיוםגםבפקיסטן,
באוזבקיסטןובתג'יקיסטן.
בעקבות חיסול תשתיותיו באפגניסטןאיןכיום לאל-
קאעידה מרכז אחד אלאמרכזיםקטניםרביםבכלרחבי
העולם.כלמרכזכזההואאוטונומילמדי.
ממשלתוהפרואמריקניתשלתמידקרזאישולטתלמעשה
רקבעירהבירהקאבול,ואילוכלהפריפריה נמצאתמחוץ
לתחוםהשליטה שלהשלטוןהמרכזי.מהסיבה הזאתאין
ביכולתםשלהשלטוןבקאבולושלבעליבריתוהאמריקנים
לשקם אתהמדינה.

15ן-אק1

עיראק הפכה לזירת הפעילות המרכזית של הג'יהאד
העולמי,וכתוצאהמכךנאלציםכוחותהקואליציה,ובמיוחד
האמריקנים ,להילחם שם ברציפות ,ללא רגע אחד של
הפוגה .במהלך המלחמה הזאת סופגים האמריקנים
והכוחותהעיראקיים הנאמנים להם אבדות כבדות .לצד
גורמיהג'יהאדנלחמיםנגדכוחותהקואליציהונגדהמשטר

העיראקי החדשגםגורמי טרורמקומיים-בעיקראנשי
המשטרהקודם,שנושלומכלנכסיהםבשלטון.
העימותבעיראקגלשלמדינותהשכנות:למשלאל-קאעידה
החללבצעפיגועיםגדוליםבסעודיהובירדןובאחרונהאף
ניכר מאמץשלולפעולנגדישראלמתוךהשטחיםומתוך
שכנותיה(יריקטיושות לעבראילתמירדןויריקטיושות
עלהגלילמדרוםלבנון).
השלטוןהמרכזי החדשבעיראק אומנםקיבללגיטימציה
בעקבותהבחירותשהתקיימו שםלנשיאותולפרלמנט,אך

עיראקהפנהלזירתהפעילותהממכרךכזניאתלצשיםלש

הג'יהאדהעולמי,וכתוצאה
כופותהקואליציה ,ובמחמדהאמריקנים,
להילחם שםברציפות,ללא רגע אמדשל
הפוגה.במהלך המלסמה הזאתסופגים
האמריקניםוהכוחותהעיראקייםהנאמנים
להםאבדותנבדות

אינומצליחלהדביר את הטרור ולממש את סמכותובכל
שטחהמדינה.בנסיבות האלה הוא גםאינומצליחלפעול
לשיקוםהמדינה.למשל,יצואהנפטשלעיראקאינומצליח
להתאוששבשלפיגועיםחוזריםונשניםבתשתיותיו.

צ'צ'ניה
8

ן
ן ן

מאזגבשוהרוסים אתצ'צ'ניה הםנלחמיםברציפותנגד
גורמי טרורמקומייםשקיבלו תגבורות מבחוץ(הג'יהאד
העולמי).
מצ'צ'ניהגלשהעימותלרפובליקותהשכנות-ובהןאבחזיה,
אוסטיהוגרוזיה-וגםלרוסיה.
בשנההאחרונה()2005היולשלטוןהפרורוסיהישגיםרבים
בהשלטתסמכותועלכלהמדינה.שלטונובשלישהצפוני,
המישורי ,שלהמדינה הוא מוחלט ,ושםגםהחלופעולות
נמרצותלשיקום הכלכלה .גםבשני השלישיםהדרומיים
שלהמדינההצליחהשלטוןלבססבמידתמה אתסמכותו,
אולם שםעדייןפועליםארגוני הטרורהצ'צ'ניים,ולכן
פעולותהשיקוםהכלכליות מתעכבות.בכל מקרה,עדיין
ישצורךבנוכחות של הצבאהרוסיכדילהגןעל המשטר
מפני הטרורהצ'צ'ני.יתר עלכן ,הטרורהצ'צ'ני ממשיך
להכותבמטרותבתוךרוסיהובשכנותיהשלצ'צ'ניהדוגמת
הטבחבביתהספרבביסלאן(ספטמבר344 ,2004הרוגים)
ופיגועיםקשיםנוספים.
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לאחר מבצע "חומתמגן" נמשךהטרורהפלסטיני ,אך
בהיקףמצומצםבהרבהמכפישהיהלפניהמבצע.
עם זאת השלטוןהפלסטיני (הרשות) החל לקרוס ,ובכל

השטחיםהפלסטיניים השתררה אנרכיה .את סדרהיום
בשטחיםמכתיבותכיוםקבוצותחמושותשונות,ולשלטון
המרכזיאיןדיכוחכדי לכפותעליהן את מרותו .בשעה
י תנועת החמאס,
שהמאמר הזהירד לדפוס התבררכ
שניצחה בבחירות לפרלמנט הפלסטיני ,תרכיב את
הממשלההפלסטיניתהבאה.עםזאתההערכותהמקובלות
גורסות שהשלטוןהמרכזיהפלסטינילאיצליחלהתבסס,

וצפוי המשך שלהאנרכיהבשטחים.
העימותהישראלי-פלסטיניהפךגםמקורמשיכהלגורמים
מהג'יהאדהעולמי,שמשתפיםלעיתיםפעולה עםהטרור
יהקטיושותמדרום
הפלסטיני,דוגמתהפיגועיםבסיניאויר
לבנון לשטח ישראל בסוף דצמבר  .2005פעולות הטרור
האלהמגבירותאתהמתיחותביןהמדינותבאזורוהןביטוי
לגלישתהעימותמחוץלגבולותישראל.

]1נ1ן5רכו] הא1מרת(המדיתת)

המערכה הזאת אמורה להיות אזרחית(פוליטית ,כלכלית,
תהמדינה(סחוטווט.)318108
הומניטרית),שבמוקדהעומדבניי
המעברלמערכההזאתמותנהביכולתלהשיגיציבותביטחונית,
אףשחלקמההגנותלמערכההזאתוכמהממהלכיההראשוניים
מתבצעיםכברבמהלךהמערכההמייצבתותוךכדיהתמודדות
עםאיומיהטרור.
המערכה האוחרת אמורה לקטוף אתפירות המערכות
שקדמולה ולממש את המטרות האסטרטגיות שבעבורןיצא
הצד החזק מלכתחילה לסדרת המערכות.במרבית המקרים
כוללת המערכה האוחרת אתהמרכיביםהבאים:
כינוןחוקהדמוקרטית.
בחירות לנשיאות(כדי להחליף את הממשלה הממונה
שמוקמתבדרךכללבשלב המערכההמייצבת).
בחירותלפרלמנט.
שיקוםהתשתיותוסיועכלכליוהומניטרילתושביהמדינה.
התהליך הדמוקרטי הוא במרבית המקריםזר לתרבות
הפוליטית של החברה המקומית .התושביםרואיםבניסיון

דעת הקהל שלהצדהחזקהולכתומאבדת
אתסבלנותהלמלחמה המתמשנתומצפה
להחזרתםהביתה שלהמייליםבעקבות
ההגרעהשהושגהכביכולבמערכה המעצבת
------ -- ------- ------------ --------- --

לכפותעליהםדמוקרטיה מהלךשנועדלהנציח אתהשליטה
של הגורם שפלש אליהם,ואילוהמנהיגיםשזוכים לתמינת
הכוח הזר נחשבים לעושי דברו ואינםזוכיםללגיטימציה
מהציבורהרחב.
וצך5ל8שא-1 8נ81וצ 83]1ד8נו1

אפגניסטאן

כבר בסוף המערכה המעצבת ,בדצמבר ,2001כוננו כוחות
הקואליציהממשלתמעברזמניתבראשותתמידקרזאי.ב2003-

נקבעהחוקהלאפגניסטן,ב2004-התקיימוהבחירותלנשיאות,
ושנה לאחרמכןהתקיימוהבחירותלפרלמנט.
כפי שכברצוין ,המשטרבאפגניסטן שולטבפועל רקעל
עירהבירהקאבול,ואילובפריפריהשולטיםגורמיכוחמקומיים
עלבסיסשבטיואתניוכןמיליציותשונות.יתרעלכן ,לאחר
ההלםהראשוני שנבעמהכיבושהאמריקני ,התארגנו מחדש
הטליבאן ואל-קאעידה ומנהלים מלחמתגרילה מתישה נגד
הכוחותהזריםהשוהיםבאפגניסטןונגד המשטרהפרומערבי.
המלחמה הזאתפוגעת קשות במאמצים לשקם אתהמדינה,
ואלה לא מתקדמים למרות המיליארדים שמזרימים לשם

האמריקנים.

151ן-אק
"עלהנייר"מתקדמתהדמוקרטיזציהשלעיראקבמהירותרבה.
ב 2004-נערכו הבחירות לנשיאות ,ושנה לאחר מכן נערכו
הבחירותלפרלמנט.העיראקיםנהרולקלפיותכדי לממש את
זכותםלהצביע,ובכלזאתהמצבבעיראקנראה כלאחרייאוש:
 120אלףהחייליםהאמריקניםהמוצבים שםאינםמצליחים
לבלוםאתמתקפתהטרור,שבהמשתתפיםעיראקיםלצדגורמי
חוץ רבים,וזו גובה אלפי הרוגים בשנה  -בעיקר בקרב
האוכלוסייההמקומית,אךגםבקרבהכוחותשלבעלותהברית.
בנסיבותשלהעדרביטחוןמוחלטבכלרחביהמדינה-אפילו

בעירהבירה-איןהרבהמשמעותלדמוקרטיה,ואי-אפשרלדבר

עלשיקוםכלכלי.

שנ'שנ'נ1וו

לאחרשהרוסיםהשלימו אתכיבושה שלצ'צ'ניה הםכוננובה
ממשלת מעברזמנית .בשנת  2003הםערכו משאלעםבנוגע
לעתיד החבל,והמצביעיםהכריעו בעד המשך הפדרציה עם
רוסיה .שנה לאחר מכןנערכו בחירות לנשיאות ,אך הנשיא
הנבחר אחמדקדירוב,שהיהבןטיפוחיה של מוסקבה ,נרצח
במאי  2004באמצעות פצצה רבת עוצמה שהוטמנה מתחת
למושבובאיצטדיוןבעיר הבירהגרוזני.כיום נמשך הטרור
הצ'צ'ניבתוךצ'צ'ניהוגםמחוצהלה.אומנםבמהלך 2005חלה
ירידה של ממשבהיקפו,אךהרוסיםעדייןנאלציםלהחזיק שם
כוחות צבא גדולים .גםבלחימה בצ'צ'ניה מעורבים גורמים
מהג'יהאד העולמי ,ואלה מקשים על הממשלה להטיל את
מרותהבכלשטחהשלהמדינה.כאמור,מהשיקוםהכלכלינהנה
בעיקר החלקהצפוני שלהמדינה,שהואמישורי,ושבוהצליחו
כוחות הביטחוןהרוסייםבסיוע כוחות הביטחוןהצ'צ'ניים
הנאמנים לממשלהפרורוסילהדבירלמעשה אתהטרור.
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האנרכיהברשותהפלסטינית,שאותהטיפחערפאתמשיקולים

המאבק עלהלגיטימציה
מידתהלגיטימציהבזירההבין-לאומית
מידתהלגיטימציהבזירתהפנים
אפגניסטן עיואק צצ'ניה ישראל אפגניסטן עיואק צי'ניה
ישראל
בינונית בינונית בינונית
גבוהה גבוהה גבוהה
גבוהה
גבוהה
מאוד
גבוהה
מאוד

בינונית

בינונית

בינונית

בינונית

בינונית

בינונית

נמוכה

נמוכה

בינונית

בינונית

בינונית בינונית בינונית בינונית

נמוכה

נמוכה

בינונית

מאוד
גבוהה
מאוד

גבוהה

גבוהה גבוהה
מאוד
בינונית גבוהה

אסטרטגיים,הלכהוהחריפהלאחרמותו,וכעתנותרובשטחים
הפלסטיניים מעט מאודסממנים שלשלטוןמרכזי.המאפיין
הבולטביותרשלשלטוןמרכזי-המונופולעלהפעלתהכוח-
מעולםלאהיהקייםבשטחיםהפלסטיניים,ולאנראהשהמצב
הזה ישתנה לאחר הבחירות לפרלמנט ברשות ,שבהן זכתה
תנועת החמאס בניצחון סוחף .המשך פעולות הטרור
שמבצעיםגורמי הכוחהשוניםנגדישראלמחייב את המשך
הנוכחותוהלחימה שלכוחותהביטחון שלישראלבשטחים
הפלסטיניים.

רצף המערכותומסדי הזמןוהלגיטיסצ~ה

העימותים המנותחים במחקר הזהמתאפייניםבכך שמדובר

בהתמודדויותאסימטריותביןמדינותדמוקרטיותלביןמדינות
לאדמוקרטיותאויישויותשהןמעיןמדינותאוארגוניטרור
וגרילה.
המדינההדמוקרטיתמחויבתמעצםמהותהלפעולעלבסיס

האנרכיהברשות הפלסטינית,שאותהן
הלכטהיפוחהחערריפפאהתלמאשחירקומלויתום,אוסכטערתטגניויתםר,ון

ן
מרגזין

בשטחיםהפלסטיניים מעט מאודסממנים
שלשלטון

ן

לגיטימציה רחבהככלהניתןמביתומחוץ.
ככללניתן לומר שהמערכה המקדימה ,המתאפיינת
בפעולותטרורוחתרנות,מהווה אתבסיסהלגיטימציהלגיבוש
רצף המערכותשמיועדותלשנות אתהמציאות.
לפיכךבשלב המערכה המעצבתקיימת,ככלל,לגיטימציה
גבוהה מבית למהלך ההכרעה שיוזמת הממשלה במדינה
הדמוקרטית כדי להשיב את הביטחון לאזרחיה .מידת

1

מאוד

הלגיטימציההבין-לאומיתמושפעתמגורמיםרבים,ולפיכךהיא
מובהקתפחותמהלגיטימציהמבית ,אםכיככללניתןלומרכי
המערכה המעצבת זוכה גם היא למידה גבוההיחסית של

לגיטימציה במערכתהבין-לאומית.
אולםככלשרצףהמערכותנמשךיותרזמן,מתקשהלהשיג
אתהתכליתהאסטרטגיתוכרוךבאבדותהולכותוגדלותבחיי
אדםובחומר,כךהולכת ונשחקתהלגיטימציהמביתומחוץ.
המערכה המעצבת נמשכת לרובבין חודש לשלושה
חודשים ,וכאמורנהניתמלגיטימציה גבוההיחסית.מכיוון
שהיאמסתיימתבדרךכללבניצחוןצבאימוחץשלהצדהחזק,
הרישהיאמעוררתציפיותכיבכךהושגוכלהיעדים שלרצף

המערכות.
אולם חוסרהיכולת לממש אתהישגי המערכה המעצבת
במשך חודשים ואף שנים פוגע באופן משמעותי במידת
ההזדהותעם המערכהומעוררשאלותותהיות אםיש הצדקה
לעלותהגבוההשלה.

ולג'יהאד העולמי ותפיסת המערכות
העוקבות

בל המערכות שתוארו במאמרהזההתאפיינובכךשהן משכו
אליהן לאחרזמן קצרגורמיטרורמהג'יהאדהעולמי .בהקשר
הזהישלשיםלבלנקודותהבאות:
תפיסת המערכות העוקבות היא רלוונטיתלעימותים
בזירותמערכהמקומיות.
תופעתהג'יהאדהעולמימחייבתגיבושתפיסהשונה של
התמודדות בשלהמאפייניםהייחודייםשלה.
קריסתןשלמדינותלאוםאושליישויותמדינתיותלמחצה
(הרשותהפלסטיניתאוהשלטוןהצ'צ'ניבצ'צ'ניה)יוצרת
מציאות כאוטית שהיא מקור משיכה לגורמיםשונים
מהג'יהאדהעולמי.
המשמעות של הנאמרלעילהיא שההתמודדות במסגרת
סדרתהמערכותהעוקבותנדרשתלתתמענההןלאיומים
הזירתיים-המקומייםוהןלמעורבותחיצוניתשלהג'יהאד
העולמיבזירהובפריפריה שלה.

לג'יהאד העולמי תפקיד מרכזי בגלישת העימותים
לפריפריה(למשל,הטרורשלזרקאוויבעיראקגולשלירדן,
לסיני,לסעודיה,לטורקיהואףלישראל).
לג'יהאדהעולמיתפקידמרכזיביצירתהזיקותביןמוקדי
עימותמקומייםלזירההגלובלית שלהג'יהאד.

סיכום

המאמרעמדעלכךשישנםקוויאופימשותפיםרביםלמערכות
באפגניסטן,בעיראק,בצ'צ'ניהובזירההישראלית-פלסטינית.
הדמיון הרבנובע מכך שבארבע המערכות האלהריסקגורם
חזק אתהגורם החלשוכעתהוא מתקשהלהתמודדעםגורמי
הטרורשנשאבולתוךהריקשנוצר.ישאפואלשיםלבלנקודות
הבאות:
המערכה המעצבת  -בשל האסימטרייה המובהקת
המאפיינת אותה-משיגהבדרךכלל אתמטרותיה.
ההכרעה במערכה המעצבתיוצרתריקביטחוניושלטוני.
אלהריקהזהזורמיםגורמיטרור ,אשרמשנים אתאופיה
של המערכה .האסימטרייהבין הצדדים נשארת ,אלא
שגורמי הטרוריודעים לנצל את האסימטרייה הזאת
לטובתםולרעתהצדהחזק.
השגתהיציבותהביטחונית בשלב המערכההמייצבתהיא
תנאימוקדםליכולתלעבורלמערכה האוחרת(המדינית).
אולם הצד החזק מתקשה בדרךכלללהשיג אתהיציבות
הזאת .סקירה של ארבע הזירות שנידונו במאמר הזה
מלמדת ששום צד חזק לא השיגעדיין את היציבות
המיוחלתהזאת.

ניסיוןלעבור למערכה האוחרתבלילהשיג אתהיציבות
הנדרשתמביאלכישלוןבהשגתהמטרההסופיתשלשלוש

המערכותהעוקבות.
היתקעות במערכה המייצבת לאורךזמן לא רק שאינה
מקדמת את השגתהיעדים האסטרטגיים של המערכות,
אלא גורמת לשחיקה הדרגתית של הישגי המערכה
המעצבת.
בדוגמאותשהוצגו במאמרהזה מארבעזירותשונותניתן
לסכםאפוא שבמערכה המעצבתהושגההכרעה;במערכה
המייצבת לא הושגהיציבות ביטחונית וכתוצאה מכך
המערכה האוחרתלאהשיגה אתיעדיה.
כאשר המערכההמייצבת נקלעתלמבוי סתום של טרור
ושלמענהלטרור,ישהכרחלגבשסדרה חדשהשלמערכות
יהצדהחזק.
שתעבירשוב אתהיוזמהליד
ניתן לתכנן מראש סדרה של מערכות עוקבות ושל תת
מערכות עוקבות .כל סדרה כזאת מיועדתליצור תנאים
עדיפים לסדרה שבאה אחריה עד להשגת היעדים
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האסטרטגיים.
לאתמידישצורך במערכה מעצבתבמאפייניםצבאיים.
לעיתיםניתן לנקוט מהלך מעצב המשנה את המציאות
האסטרטגיתללא מלחמה.
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