הגנת ישראל
ח21-

רוןאק

המשמעויות המערכתיות
של המציאות האסטרטגית המתפתחת
והמהפכה בעניינים הצבאיים
תא"ל מיל() ד"ר שמעון נווה '

" ראש צוות חשיבה לחקר
תורת המערכה בפחם

מהלךהמהפכותהאסטרטגיות
במורה התיכון

אלה הפכו את הפלשתינים למעין נפץ"
ואי-שקט
ומלבה את
מהומות
המחולל
היציבות רוזיאב6.
במציאות

התחוללו

האחרונה
המאה
במרוצת
המדינית-אסטרטגית

אסטרטגי",

התיכון

של המזרח
הראשונה ,ששורשיה

שתי

תוכפהמ 1.המהפכה
בגלי ההלם המדיני
והתרבותי של שתי מלחמות
העולם ,התגבשה ב ,1948-עם הקמתה של מדינת
ישראל
העצמאית ,ועיצבה את אופיה הלוחמני של
המערכת המדינית באיזור למשך דור  Z~>wמאחר
השנייה

שהמהפכה
ראשוניים ,הרי

מצויה

שהניסיון

גבולותיה מבחינת הזמן הוא
רתוי3.

כיום

בשלבי

להגדיר את

טמונים

התגבשות

האסימטרייה

הכתיב את
האסטרטגיים וקבע את הטון להתמודדות
רעיון
הלאומיות
וההגדרה
העצמית קבעו אלו
והבדילו
יהיו
מדיניות
יחידות
מעורבות
בסכסוך

ביחסי

בין המעגל הקרוב של מדינות ,הגובלות בישראל,
לבין המעגלים
המרוחקים יותר של מדינות ,שלא
היה להן מגע ישיר עם היישות" תינויצה" 5.רעיונות
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הוביל
כאמצעי

היחיד

הסכסוך
יעדי

להגשמתם של

הצדדים,
המזוין
המדיניות
צבאית

הלאומית .במילים אחרות ,בעוד
אלימות הפכו בעיני
ופעולות
בעיני
היריב,
ישראל
העיקריים להשגת השמדתו של
לאמצעים
התכליתיים ביותר להבטחת
הן הפכו
התודרשיה7.
שעוצמה
הערבים

 >rrnsפיתח

משימה מורכבת הרבה

הכוחות
תינידמה4.

המיליטריזם ,שאומץ
לאידיאליזציה של
אותם

רעיון

אופיה ואת

המהפכה הראשונה עיצבה לא רק את דמותו של
האסטרט-
הסכסוך באיזור ,אלא גם את המבנה של
גיות היריבות .שלטו בה שלושה מושגים פוליטיים
בסיסיים:
הפן-ערביות,
רעיון
שלא התממש בסופו של דבר,
הסכסוך,
הטריטוריאליים של
הגבולות
קבע את

על-ידי שני

ערעור

ניסיון

דוקטרינה

לחפות

הן

חד-ממדית

התקפית
העדר

על
נחיתותו

לכלים

עומק

מתוך
אסטרטגי

במשאבים

ואופרטיבי והן על
לאומיים תוך מיצוי מירבי של
הביניים שבין
דוקטרינה זו גרסה כי
בתקופות
בסכסוכים ברמת עצימות
המתאפיינות
המלחמות,
צה"ל
הסדיר
יוטלו
שלוש
על הכוח
של
נמוכה,
משימות
.1

הבולטת
יתרונותיו

הטקטיים.

כלליות:

הבטחת גבולות
כוחות סדירים

המדינה
ובלתי

ומניעת

הסתננותם של

סדירים.

ניסיונות להנחית על
 .2גילוי מוקדם של
המזוינים של
באמצעות הכוחות
מתקפת פתע
המדינות השכנות.
העיקריי
 .3חיפוי על גיוסו של הכוח המתמרן
שילובם
תפקידים אלה חייב
ביצוע
של שלושה
ישראל

מרכיבים
.1
.2

מבצעיים:

החשיבה

מסך מאבטח של
עליונות באוויר.
יעילה

סיורים ושל

תמדקומ9.

 .3מערכת
הרעיון היה ,שעם
מקדימה
שילוב של כוחות
באמצעות
מתקפה
ומשוריינים ,שיעמיקו לחדור לשטח האויב
אוויריים
מתוך כוונה להשמיד את כוחו הצבאי ולהסיר בכך
הנידמה10.
את האיום המיידי על
סבירה
מבצעית
כתפיסה
אולם מה שנראה
להתרעה

הופעתו של

איום

תיזום

ישראל

הפוליטי ששרר לפני  ,1967הפך ברבות
בהקשר
פוליטיקאים והן אנשי
הימים לפולחן שסגדו לו הן
לטקטיזציה
אבצ 11.מגמה דקדנטית זו הובילה גם
החשיבה

האסטרטגית וגם

לניוון

בישראל
האסטרטגית
המציאות תינידמה12.

של
מהדינמיקה
של
ממשל רבין ,שהמיר את

תצפיות.

המדינאות.

של
במיליפ אחרות ,הנטייה הגוברת להגדיר את בעיות
הביטחון הלאומי במונחים מכניים גרמה לרידודה

ולניתוקה
האסטרטגית

הנוסחה
מושגית,

המשקיפה על
פוליטיים
הסדרים

המעוותת הזאת במערכת
ביטחון ישראל
במונחים של
ארוכי טווח ,שנועדו להביא ליציבות

באיזור ,מיסד

בכך את המהפכה השנייה .יתר על כן ,ביוזמו בחינה
וניתוח
יסודית
ההזדמנויות ושל
שיטתי של
האסטרטגיים באיזור ובעולם גפ יחד,
האילוצים
הקודת

פסע הממשל
האסטרטגיה
שחרור

משמעותית

פסיעה
הישראלית

לעבר
ישנות

מהטיות

אותה לכלי

וממספר דעות קדומות מיושנות ,והפך
הלאומית.
דינמי וחיוני בשירות המדיניות
בנסותו

להשקיף על

יתרונותיה

ולבסוף,

היחסיים של ישראל

לא רק בהקשר המצומצם של המציאות בת זמננו,
בעיקר כאמצעי חיובי לעיצוב מציאות אסטר-
אלא
טגית נוחה בעתיד
החזיר ממשל רבין
לאסטרטגיה היש-
מרכיב

ראלית את
היוזמה זו
הראשונה זה
רות שנים.

הפעם
עש-

אף על פי

כן,

רצוני
בשלב זה
להוסיף שתי הע-
ראשית,
רות:
התמורה המנטלית
המ-
שהולידה את
השנייה
הפכה
לעולם לא הייתה
וגידים

קורמת עור
לולא מלחמת יום
הכיפורים והסכם
השלום עם מצרים
בעקבותיו,
שבא
לולא
לבנון,

מלחמת
האינתי-

המפרץ

מלחמת
השנייה

וכינונו

סדר

פאדה;

של

משוריינת
התקהה
תמשיך להות איום
מרכזי על ישראל
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האסטרטגית

עולמי חדש .שנית ,המעבר מהנוסחה
המסורתית לנוסחה חדשה כרוך בנטילת

סיכונים

מדעית

להכנת

הכוחות

דינמית

לשילוב

בעיצוב

חמורים .יתר על כן ,הוא עלול להפוך על פיה
המושגים
המערכתיים של
לחלוטין את מערכת
בייאבצה13.
צה"ל ולחולל בכך מהפכה בעניינים

ידוע ,אלא גם שיטה
פני דיתעה17.
אפשר אם כן לטעון
הצבאיים" היא
המהפכה" בעניינים

הגיון המהפכה בעניינים הצבאיים

הפרדיגמטית של תומס קון
של רעיונות המהפכה
ברנרד ןהכ18.
ושל המהפכה" המדעית" של

המרכזי

בשלב זה יש צורך לסטות לרגע מהנושא
מאפייניה של מהפכה זו ועל
ולדון בקצרה על
האינטלקטואליים שהיא מציבה בפני
האתגרים
הצבאיים.

המתכננים

המדינה

המודרנית

והגידול

המואץ
התגבשות
בדינמיקה הכלכלית
ובטכנולוגיה ,שהתרחשו בשלב
התעשייתית ,עודדו את
המהפכה
מתקדם של
המערכתית לתחום החשיבה
אימוצה של הגישה
תיגטרטסאה14.
מתכנני
לפיכך
נדרשים מאז
הצבאית
האסטרטגיה
המערכות
להכין את
להתמודדות עם אתגרי העתיד
הצבאיות שלהם
אינטלקטואליות:
מתוך התמקדות בשלוש מגמות
.1

ראשית ,יש לנהל דרך קבע שיח
ביקורתי עם
המציאות
האסטרטגית .התמודדות שיטתית עם
הנסיבות ,של
מחייבת בחינה של
אתגר זה
החיצוניות הבינ)-
ההזדמנויות
האיומים ושל
לאומיות(,
ובאילוצים
השינויים

.2

.3

התחשבות

ביכולות

באפשרויות,

הלאומיים()
הפנימיים
והגדרת
המדיניים-אסטרטגיים
הרלוונטיים.

שנית ,יש לאפיין את ההשלכות הצבאיות הנגזרות
מהניתוח הראשוני ומזיהוי המגמות המערכתיות
הרלוונטיות

לקראת

העתיד.
מושגית ,שניתן יהיה

שלישית ,יש לפתח מערכת
ארגוניים,
למבנים
לתרגמה
טכנולוגיים,
לדוקטרינות
אימון הרשכהו15.

פיתוח

למאמצי

ולשיטות

מבצעיות

שקרוי

כיום

דוק"-

מערכת מושגית זו מהווה מה
טרינה צבאית" ,בין אם היא לובשת צורה
ובין אם לא .אך מאחר שכל מציאות
אסטרטגית

פורמלית

נתונה משתנה לעיתים תכופות  -לפעמים
דרסטי ולפעמים בצורה מתונה יותר -
חייבים
לבחון
אותה דרך קבע ,לזהות את השינויים
המתחוללים,
אסטרטגיות
שמחייבים
תשובות
ופתרונות
מבצעיים ,ולגבש תפיסות תויתריצי16.
באורח

הפערים בין
הדוקטרינה או) המערכת
הקיימת לבין המציאות האסטרטגית יילכו

המושגית(
ויתרחבו

ויביאו
המערכת
להתמוטטות
האסטרטגית או
למהפכה מושגית ,אלא אם כן תיושם
מתודולוגיה
זו בקביעות .זאת ועוד ,הפעלתה של גישה זו מקנה
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למתכננים

האסטרטגיים

והמערכתיים לא רק שיטה
המזוינים לקראת זיבלתי

-

הצבא

שהתפיסה של
הביטוי

הצבאי

הסביבה האסטרטגית החדשה
והאתגרים העיקריים הניצבים
בפני המערכת הצבאית של ישראל
מגמות נלליות :בניתוח המגמות האסטרטגיות
העתידיות אמנע מלעסוק בטילים בליסטיים ,בנשק
גרעיני ,בקדמה חברתית ותרבותית ,בדינמיקה
כלכלית ובשינוי יגולונכט 19,ואתרכז בתיאור חלק
מהמתחים הנוצרים בעקבות המורכבות האסטר-
טגית ההולכת ומתפתחת.

בהנחה
שיימשכו גם
מדיני
סוריה,
להסדר
עם לבנון ,עם
עם
הפלשתינית ועם מדינות ערביות אחרות ,אין כמעט
טריטוריא-
ספק שישראל תיאלץ לעשות ויתורים
בעתיד

הניסיונות

להגיע

היישות

ליים

נוספים.

במילים

אחרות ,המשך

ההתקדמות

בתהליך השלום יביא כמעט
טריטוריאלי
של ישראל על מרחב
שכנותיה
העומק
הקרובות.
אובדן

לוויתור מרצון

בוודאות

חיוני

אם בטווח הארוך עתיד התהליך המדיני המתנהל
כעת למתן את העוינות המסורתית השוררת באיזור,
הרי בטווח הקצר חומרת הבעיה של ההגנה על
נכסיה הלאומיים
הבסיסיים של ישראל מול מתקפה
משוריינת תישאר  -מבחינתם של המתכננים בצה"ל
 קשה כשהייתה.העולמי

לטובת
האסטרטגי

מקובל אומנם לחשוב כי בעקבות הסדר
החדש פחתה בדרך כלל הסבירות
להתפרצותו של
סכסוך ברמת עצימות גבוהה ,אולם תקפותה של

והרוחב שלה,
אסטרטגית",
עלול להפוך את המדינה ל"שפופרת
מערכות דיתעה20.
דהיינו לסיוט עבור המתכננים של
אסטרטגית בעלת עומק
הצורך להגן על תצורה

האסטרטגית המזרח

החיוני הזה ,אשר מאז מלחמת ששת
לישראל איזון עדין בין ממדי האורך

הימים הקנה

מקסימלי
חיכוך
מינימלי ומרחב
בתנאים של
כמותית חמורה יחייב את ישראל
אסימטרייה
לשמור לא רק על יכולתה להנחית בעורף אויביה
מהלומות אש() עמוקות ,אלא גם על כושר
המצומצמים.
סביר כדי להגן על שטחיה

תמרון

לפיכך ,גם

הנחה זו
תיכונית
המדינות
צבאיות

בהקשר של המציאות
חייבת עדיין לעמוד
באיזור ממשיכות לפתח ללא הרף מערכות
משוריינים
מרכיבים
המכילות
ענקיות,
במבחן

הזמן .כל

ניכרים.
מאחר
ממוכנים

שהאיום
גדולים -

הקונוונציונלי הנשקף מצד כוחות
המצויים ברשות

כאלה

מדינות

ערביות קרובות ורחוקות  -לא עתיד להיעלם ,על
והמערכתיים של צה"ל
האסטרטגיים
המתכננים
לכונן

פונקציות

הרמוניה בין שתי

מנוגדות :מצד

אחד הם נדרשים לגלות מתינות ואורך רוח ולאפשר
הגמישות
בתמרוניהם
לפוליטיקאים את מירב
הדיפלומטיים ,אך מצד שני עליהם
מיידי ותכליתי לכל ניסיון לתקוף את
זו היא בבחינת סוג חדש של מתח
שהדרגים

האסטרטגיים

בצה"ל

להמציא פתרון
ישראל .סוגיה
אינטלקטואלי,
התנסו

כמעט לא

בו בעבר.
האסימטרייה

זאת ועוד,
ישראל לשכנותיה,
בגלל שיטת
מימד נוסף

הכמותית

הקיימת בין

המחריפה עוד יותר בימי רגיעה
המילואים שעליה בנוי צה"ל ,תורמת
למורכבותה

של

הבעיה

המבצעית

קונוונציונלית.

הנובעת מהצורך לספק הגנה
יבשתיות
מערכות לחימה
ממוכנות ,הנהנות
מעדיפות מספרית יחסית ,משלבות בתפקודן שני
הפועלים
במשולב בזה
דרגים לפחות,
במתקפה ובמגננה כאחת :הדרג החזיתי והדרג
קומעה 21.השיטה הטובה ביותר לגבור על מערכות
כאלה היא איפוא לנטרל את ההיגיון הטורי הפנימי
אחר זה

המערכתיים

שלהן ,דהיינו לבתר את יחסי הגומלין
יכולתה
של המערכת
בין הדרגים השונים ולשבש את
םייגטרטסאה22.
היריבה להשיג את יעדיה
השגת
יעד זה במגננה מחייבת את המערכת המתגוננת
סימולטנית בחזית ובעורף של
לרכוש יכולת לפעול
המערכת התוקפת ,נגד דרגיה השונים או ציוותי
המערכתיים הלש23.
הכוח
ק"יהמתאר של מדינת ישראל מקשים מאוד על המתכננים
האסטרטגיים של צה"ל
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מושג המגננה תיפקתהה :24תפיסת התמרון
המערכתי הן בצה"ל והן בצבאות מערביים ממוכנים
אחרים הושפעה מסורתית מן הנוסחה הקלאוז-
ביצית ,שהניחה כי המגננה נעדרת כושר השמדה,
ולכן המתקפה היא השיטה המבצעית היחידה
שתוכל להבטיח הכרעה פוזיטיבית .במושגים
ישראליים המשמעות הייתה שפריצה משוריינת
מסיבית ומקדימה לשטח האויב תחפה הן על העדר
העומק והן על האסימטרייה הכמותית וכן תבטיח
את השמדת הכוח הלוחם העיקרי של האויב.
בסביבה טכנולוגית ,המאפשרת למגן לנהל
מערכת סימולטנית במימדים שונים של זמן ושל
מרחב ,אפשר לפקפק אם מתקפה ממוכנת סדורה,
המכוונת להשיג מטרה בלתי מציאותית  -להשמיד
את צבא האויב  -היא אכן השיטה האפקטיבית
להבטחת שלמותה של והנחלה תימואלה" 25.יתר
על כן ,מאחר שישראל אינה שואפת לשנות את
התנאים הגיאו-פוליטיים באיזור על-ידי) כיבוש
שטחים והשמדת מערכות צבאיות( ,יהיה זה רק מן
התבונה להימנע ממתקפה משוריינת שתשחק את
הכוח התוקף כפי) שקרה ,למשל ,לגרמנים במערכת
קסרוק)26.
רעיון המגננה ההתקפית ,המבוסס על תזמור עדין
בין כוח ממוכן מרתק ומהלומות אש מערכתיות
לבין כוח ממוכן אווירי ,נועד להבטיח את שלמות
הנכסים הלאומיים של ישראל על-ידי שיבוש
ההיגיון הפנימי של המערכת הביריה 27.יתר על כן,
נקיטתה של גישה מעין זו מאפשרת למגן להגשים
את יעדיו גם תחת אילוצים הנובעים מנחיתות
מספרית בולטת.
מאחר שהתגבשותה של תפיסת המגננה
ההתקפית נובעת מהשינויים המהפכניים במציאות
האסטרטגית השוררת באיזור ,היא מהווה ביטוי
מובהק לשינוי התפיסתי שעובר על צה"ל בימינו.
במילים אחרות ,זו הפעם הראשונה בהיסטוריה
הקצרה של החשיבה הצבאית בישראל אפשר לראות
במגננה צורה של תמרון מבצעי ,שיש בכוחה להשיג
יעדים אסטרטגיים םיימואל 28.אף על פי כן ,פיתוח
נוסף של התפיסה והחלתה על תחומי הדוקטרינה
הטקטית ,הארגון המבצעי ,הטכנולוגיה והאימונים
יחוללו  -באופן בלתי נמנע  -מהפכה בתקופה
הראשונה של כל עימות צבאי עתידי.
תקופת המערכה הראשונה בעימות עתידי והמפגש
המערכתית :הדינמיקה המדינית של תהליך השלום
הולידה תופעה גיאו-אסטרטגית נוספת ,העשויה
לחולל מהפכה במערכות העתיד :היווצרותם של
מרחבי תמרון פנויים ,החוצצים בין הכוחות
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הלוחמים של ישראל ושל שכנותיה הקרובות ,יוצרת
תנאים אשר יביאו  -במקרה של סכסוך עתידי -
למפגשים אופרטיביים בהיקף נרחב.
החשיבה הצבאית המקובלת במערב הניחה
שמערכה צבאית מודרנית משלבת במהותה שתי
מערכות יריבות ,המנוגדות זו לזו באופיין הווקטורי:
 .1המגננה ,המאופיינת בתצורה גיאומטרית קווית
ובמערך נייח ,ומשקפת תמרון תגובתי המתפתח
מן העורף כלפי החזית.
המתקפה ,המאופיינת בתצורה ובהיגיון מערכ-
.2
תיים ,טוריים ,מבטאת תנופה ומתפתחת מקו
המגע החזיתי לעבר עומק המערכת הניגמה30.
מכל מקום ,מאחר שגם המגננה וגם המתקפה
הקונוונציונליות מבוססות על איכותו של המיכון
הטקטי ,אפשר היה לחזות מראש  -ובקלות
יחסית  -את קצב ההתפתחות של התמרון
היחסי ,את היקף המערכה ואת מסגרת הזמן
שלה.
מכיוון שמערכה ממוכנת קונוונציונלית מתפתחת
מתוך מערך נייח ומעמדה התחלית של מגע ישיר
בין המערכות המתמודדות ,נהנים מתכנני המערכות
מתנאים קוגניטיביים יציבים בשלב ןונכתה 31.יתר
על כן ,מאחר שהתמרון הממוכן מתפתח בקצב
מתון ,קצב הגידול של האנטרופיה המבצעית בשני
הצדדים היריבים יישאר מוגבל במשך כל
הכרעמה32.
מפגש מערכתי עתידי ,לעומת זאת ,יאופיין
בתנועות נמרצות ביותר בשתי המערכות ,שינועו
במסלול של התנגשות .קצב ההתפתחות של
האנטרופיה הפנימית יהיה גבוה במשך כל המערכה.
המפגש המערכתי ילבש צורה לא קווית ,ואולי אף
יהיה חסר כל צורה  -בניגוד לקרבות קונוונציונליים
סדורים ,שניתן להגדירם במושגים גיאומטריים
ברורים בגלל ההבדל הדיכוטומי בין מגננה
הפקתמל 33.ולבסוף ,מאחר שבשלב הראשון של
המפגש המערכתי הכוחות היריבים מופרדים זה
מזה על-ידי מרחב הביניים ,פריסתם המוקדמת
כמעט שאינה רלוונטית לתכנון המערכתי .למתכנן
המערכתי חסר איפוא בסיס התייחסות קוגניטיבית
יציב ,והדרך היחידה שבה יוכל לבסס את התנהגותו
מבחינה הגיונית בהקשר של הכאוס המערכתי היא
על-ידי ייזום מושך" יתכרעמ"34.

בעיית הסכסוך ברמת עצימות נמוכה
מאחר
דגירה

הפרוע""
התיכון
מהווה קרקע
שהמזרח
וקיצוניים
פונדמנטליסטיים
טבעית לגופים

ולארגוני

טרור ,לא

יהיה זה

מופרך

להניח

שצה"ל

ימצא את עצמו גם בעתיד מנהל

קונפליקטים ברמת

ישראלית מתחולל כעת
שמנקודת ראות
אלא
שינוי קיצוני
בסכסוך ברמת עצימות נמוכה ,ולא
ובאיכות.
שהאיום
החריף
רק מפני
בכמות
באחרונה יוצרת
המדינית
הדינמיקה
שהתפתחה

באתגרים
הנובעים
הישניא,
המאבק
מסכסוך
ברמת עצימות נמוכה ,אינו מתבטא רק בקיום
הביטחון השוטף של אזרחי המדינה על-ידי דיכוי
הטרור ומניעת חדירתן של ארגונים צבאיים למחצה

הצבאי

עצימות נמוכה )Conflictsת .(Low 1111"1115מדובר
בקונפליקטים בעלי
ייחודיים ,שאחדים
מאפיינים
מבס מוכרים וידועים ,ואחרים הם בלתי םיעודי35.

מעבר

לגבול.
מדינות

התעצמותם של ארגוני הטרור בתוך
האיזור מחייבת את צה"ל הן לפתח יכולת
אסטרטגי
בטווחים
מודיעינית
ארוכים והן כושר

איסוף

ארגונים כאלה או
לבלום פעולות חתרניות של
להנחית עליהם מכות מנע משתקות .זהו לוז הבעיה
העתידית ,הנובעת מסכסוך ברמת עצימות נמוכה.
בעבר נטה צה"ל
יתרה מתוך חרדה
במילים
במטרה
להקדיש

לנקוט

מדיניות של הפעלת כוח

לביטחונם של

אזרחי

ישראל.

אחרות ,בכל פעם שנקרתה הזדמנות
פוטנציאלית ,תוכננה מהלומה מכנית מבלי

תשומת לב רבה
לגיטימיות מדינית או רגישות

להלופ

מדי

לשיקולים

כמו

דיפלומטית .זאת ועוד,
הייתה
הישראלית

הצבאית
שלהנהגה
מאחר
שהייתה
טקטית,
אוריינטציה
לה באורח
ומאחר
מסורתי השפעה רבה על ההנהגה המדינית ,הפכו
דפוסי ההענשה המדינית באמצעות פעולות תגמול
הישראלית.
האסטרטגיה
לעמודי התווך של

בעייתו של המתכנן
מורכבויות חדשות.
חדלה להיות רק הצבעה על מטרה ראויה ,בחירתה
של שיטת פעולה טקטית מתאימה או בחינה של
בפעולה .תכנון מערכות נגד
היקף הנזק שנגרם
הטרור והוצאתן אל הפועל יהיו חייבים בעתיד לא
רק להשיג ביטחון רב יותר לאזרחי ישראל ,אלא
גם לשמור על המגמה החיובית של השיח המדיני.
במילים אחרות ,מתכנני
ומבצעיה נקראים לגלות

האסטרטגיה

הישראלית

יצירתיות כדי להגיע ליתר

תיאום בין פונקציות מנוגדות .תופעה זו כבר חוללה
מהפכה בגישתו של צה"ל לבעיית
הסכסוך ברמת
מההתפתחויות
עצימות נמוכה ,כפי שאפשר ללמוד
בזמן

האחרון.

מאחר שהשגת

מודוס

ויוונדי עם
המרכזית

הרשות

הפלש-

במדיניותה של
תינית תישאר המגמה
למת-
שמיסודה
ישראל ,אפשר להניח
של מגמה זו
כונת או לדפוס מדיני מגובשיפ הוא רק שאלה של
הגיאו-אסטרטגית של יישות מדינית
זמן .ההיערכות
מערכתיות,
חדשה כזאת מחדדת מספר רגישויות
שישראל טרם התנסתה בהן.
נוכחותה של יישות מדינית נוספת ממערב לירדן
 -לאחר צמצום עומקה של ישראל במרכז המדינה

שש נפערם לאחר פיגוע
ברהוב ףוגנוי .1גם ללאמה
בעצימ,ת נמולה יש מש-
מעות אסטרטגית
י ויע
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מערכות

האסטר-שגית.
המושגים
שנית ,הכנת מפת
דוקטרינה
מבצעית
אינטלקטואלית או

למימדים זעירים  -תגרום
של ישראל מכל תוכן ממשי .יתר על כן ,גם אם
יישות פלשתינית
אוטונומית תשתף בעתיד פעולה

מתקדמת,

להניח

ולתפיסות

לריקון חוסנה

בדיכוי הטרור -
שהיא תישאר חממה

האסטרטגי

ביעילות  -יש

ותעשה זאת

לצמיחתן של תנועות קיצוניות
ומיליטנטיות .ולבסוף ,יכולתה המיידית של יישות
מעין זו להפעיל עוצבות חי"ר לא מעטות ,מאומנות
היטב וחמושות בנשק קל ,מציבה בפני
של ישראל איום מבצעי מסוג בסיסי חדש :פלישת
פתע לשטחה הצר על-ידי גורם שאינו ניתן לגילוי,

האסטרטגיה

שיצליח לבתר את
אחד.
בלימתו של
לבעיה

הופכת

ביותר עקב
ישראל.
של

המדינה
איום

לשניים במסע של לילה

לפיכך,

דרכים

שינוי
שונה

שתתאים

המבנה
בין

לתנאים

האסטרטגיות

הצבאיים

המתפתחים

הרלוונטיות.
צה"ל

האופרטיבי של
המרכיבים
השונים

שלישית,

והנהגת

איזון

המערכת

של
יישום טוב יותר

המתמרנת ,בצורה שתבטיח לא רק
של היתרון
הטכנולוגי של ישראל ,אלא גפ ניידות
מבצעית ,יכולת להלום וכושר לשמר את שלמות
התקפית,
מפגשים
שטחה
הגנה
באמצעות
מערכתיים

ומבצעים ברמת

עצימות

נמוכה.

חדש זה

מערכתית

רגישותה

מערכת

חמורה

האסטרטגית
בניית

יכולת

מערכתית ,שנועדה לזהות איום כזה
בשלביו
הראשונים
ולבולמו הפכה
להיות

רציני

אתגר

הצבאית

ולטכנולוגיה

לחשיבה
בישראל.

לסיכום ,ניתן לטעון כי הצטברות
של שינויים נראים לעין בתחומים
שונים  -כמו הסדר המדיני העולמי,
הגיאו-פוליטית
באיזור,
המפה
המדיניים של

האינטרסים

ישראל

שכנותיה

ושל

הקרובות ,מבנה
הישראלית ,סדר העדיפויות

החברה

ישראל

הלאומי של
הטכנולוגיה
היחסי של
ישראל -

יוצרת

הנוסחה
ישראל לבין

הצבאית

והפוטנציאל

הצבאית של
פער ניכר בין
המסורתית של

המציאות

האסטרטגית

הקיימת.
הגישור על פער זה ,או ליתר דיוק,
המערכתי של צה"ל
שיפור הכושר
הזדמנויות
אסטרטגיות
לנצל
ולהתמודד עפ
שתציב

בפניו

ן

מרמזים על
תחומים:

ץ"ן~4%
ילמ,4,'%
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מחודשת

האתגרים
המציאות

הצבאיים,
בעתיד,

מהפכה
בשלושה
ראשית,
בחינה
יסודית

של

כל
ההטע בק5 ,

בתל-אבי .היישות הפלשתינית תישאר חממה לתרועות קיצוניות
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