כיצדמתמודדינ
דעותיושלקלאוזביץעלהיחסשביןהמלחמה
לביןהמדיניותמייחדות אתהגותומזושל
קודמיוובניזמנו.דעותאלההןשעוררומחדש
אתהענייןבובעידןהגרעיני,בעיקרבקרב
אנשיאקדמיהאמריקנים .האםקלאוזביץ
עדייןרלוואנטיבימינ
ואלה?
ז'ומיניהיהקציןשווייצרי

ששירתבצבאנפוליאון;הוא
כתבספר",אומנות
המלחמה",בוהתיימר
להבהיר את תורת המערכה
והקרב שלנפוליאון.ספרו
התמקדבניתוחגיאומטרי
שלשדה-המערכה;לפי
ניתוחזה,יוכלהמצביא
לקבוענקודותמוגדרות
במערךהאוייב ,שאםיפעיל
בהן אתעיקרכוחויכריע את
הקרב.הספרהיהללהיט
באקדמיותצבאיות של
מרביתהעולםהמערבי,
והשפיערבותעלתורתו
הימיתשלמהאן.גםהיום

ניתןלהפיקלקחיםחשובים
מכתביו שלז'ומיני.
רציונאליותהיאקיומושל

איןדיבאימרתוהידועהשלקארלפון-קלאוזביץ -ולפיה
"המלחמהאינהאלאהמשךהמדיניותבאמצעיםאחרים"
 אשרמצוטטתבפירבים,ובהםאףמישאינםיודעיםאתמקורה.ישמקוםלברר אתההיבטיםהעקרונייםשל
שיטהזו,המיוסדתעלכפיפותהשלהמלחמהלמדיניותה,
ועל(וכנובעמכך)כפיפותושלהמצביאלמדינאי.

"עלהמלחמה" -סוגייתהמלחמה

והמדיניות

קשרהגיוניבין המטרהלבין
האמצעישנבתרלהשגתה .אונעשניםלפנימותו,כתבקלאוזביץ":אםיקטעהמוות
"המלחמההמוחלטת"הינה אתעבודתי,איןלראות במה שהשארתי אלאאוסף של
מושגתיאורטי
שטבע רעיונות ,שטרםעוצבו ...חשופיםלאין-ספורפירושים
קלאוזביץכאמצעילוגי
.[Graham Vol. 1xxv1כלומר,ספרוהינו
לבנייתתיאוריית המלחמה
י
.
.
ם
י
ע
ט
ו
מ
שלו.וממלחמה
טיוטאבלבד,אשרטרםעובדהסופית.יתר-על-כן:לטענת
פועליםרקכלליהיסודשל
ל חוקרישראליבן-ימינו ,עזר גת ,קלאוזביץ נפטר בעת
המאבקהאלים,ללאכ
שיקולחיצוני  -הממטורחתלוטשחל -שהיה עסוק בכתיבה-מחדש של ספרו עלבסיסתיזה
כלצדהינהלכפות אתרצונו חדשה [ ,[Gat 251-254וטרם הספיק לתקן אלא חלק
עלהאוייב,על-ידי הפעלת
ו מהטיוטא.מכאן,שלפנינולמעשהשניספריםמשולבים
מירבהעוצמהשישביכולת
ה
ז
במקצת
ס
ס
ו
ב
מ
ה
ז
י
ת
ל
כ
ה
נ
ו
ש
אחד
;
ה
ז
ב
ל
ע
מהם
לגייסועל-ידי השמדתכוחו
שלהאוייב 01.1ץ  Grahamועלהקוראלנסותלהבחיןביןהקטעיםהמעודכניםלבין
 .]111-7הקטעיםה"מיושנים".
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שיטתושלקלאוזביץלהציג אתדבריוהיתהגםהיא
שונה מזו שלהמקביליםלו .לעומתספרי המרשמים,
בסגנון"עשה"יגאלתעשה",גרסקלאוזביץגישהכוללת:
כדילדעתכיצדלנהוגבמלחמה,עליךלנתחקודםכלאת
מהותהכתופעה,ולבחוןכלאחדממרכיביהבאותהצורה
 ואחר-כךלבחוןאתההיסטוריהשלהמלחמות,בשביללהביןכיצדהמציאותמשנה אתהתיאוריה.כדילהמחיש
הבדל זהבין קלאוזביץלבין מתחריו ,נוהגים בעולם

האקדמילכננתו"פילוסוף המלחמה"  -בעודמתחרהו
העיקרי(ובןזמנו)אנטואןז'ומיניןמכונה"טכנאיהמלחמה"
[הרצאותיו שלהרכבי].
דעותיו של קלאוזביץ בנושא היחסשבין המלחמה
לביןהמדיניותמייחדות אתהגותולעומתזושלקודמיו
ובניזמנו.אמנם,קלאוזביץחידשגםבתחומיםנוספים
(ביניהם:מרכזיותההשמדהכאמצעיבהכרעתהמלחמה,
הדגשתהגורמיםהאי-רציונאלייםהמשפיעיםעלתיפקודו
של צבא,ובחינתהיחסבין התקפהלביןהגנה)  -אך
סוגיהזוהיתה המוקדהעיקרישלהדיוניםוהפולמוסים
שעוררההגותו,ועל-כן(ומשוםקוצרהיריעה)אתיחסרק

אליה.
תפישתו של קלאוזביץ נשענת על העיקוון,ולפיו
ילכלדבר[.[Graham1,01.123
המלחמההיאאמצעימדינ
מעיקרון זה נובעת תפישתו באשרלטיבהיחסיםבין
המדיניותלביןהאסטרטגיה(תורתניהולהמלחמה),וכנגזר
מכך -ביןהמדינאילביןהמצביא.
מהנחהזו,המלחמהבתוראמצעימדיני,נובעשיעדיה
והדרך להשגתם נקבעיםעל-ידי המדינאים:אין כלל
מקוםלשיקוליםצבאייםטהורים.המלחמהאמנםנעדרת
'maharG
שלהדקדוקמשלה[01. 111ץ
היגיוןמשלה,אבלי
 - ]122והשימושבה ,כבכלאמצעי אחר,דורשהבנה
מקצועיתבאשרליכולתהולמגבלותיה.על-כן,אף-על-פי
שהמצביאיהיהתמידכפוףלמדינאיםבקביעתמהלכיו,
מוטלתעלהמדינאיםחובהלהתייעץעםהמצביאבטרם
יורו לו עלביצוע מהלכים אלה או אחרים.יששתי
אפשרויותלעשותזאת :האחתהינהשהמדינאיהואגם

~םפופשקלאוזביץ
רם'יןעדו
המצביא(כדוגמתנפוליאוןאופרידריךהגדול) ,והאחרת
הינהלצרףאתהמצביאלממשלהכדישזו"תהיהשותפה
לשיקוליוהעיקריים"[ואלך - ]42או,במילים אחרות,
כדישתוכללהשפיעולפקחעלתיכנוניוופקודותיוולוודא
שהםמתאימיםלכוונותיה.
יחד עם זאת מניר קלאוזביץ בכךשאין למדיניות
שליטה מוחלטת על הקורה במלחמה ,ולא תמידהיא
הגורםהיחידליציאה למלחמה .אףשמדיניות אמורה
להיות תוצאה של מחשבה רציונאלית2,הרי גורמים
ושיקולים לא-רציונאליים  -שנאה ,פחד ואפילו
הדינמיקההפנימית של המאבק(כל צדמפעיל עוצמה
כדילהכניע אתיריבו,וכשזהמשיבלוכגמולומגבירכל
צד אתמאמציווחוזר-חלילה,לפעמיםעדכדיאובדןכל
יחסבין ההשקעהלבין ההישג המבוקש)  -ממלאים
תפקידחשוב בקבלת ההחלטה לצאת למלחמהובאופן
ניהולה.אלהגורמיםהשואפיםלדחוק את המלחמה אל
צורתה"המוחלטת";3וככלשהיא מתקרבתלכך ,נחלשת
השליטההמדינית"הרציונאלית"עלמהלכיה[
.[Vol.123-24

 -ף ו ך " -

לאחרניצחוןזההפךהצבא
הפרוסידגםלחיקויעל-ידי
יתרצבאותאירופה.
הרמטלעהפרוסימולטקה
אמרכיספרושלקלאוזביץ
היה אחדמספריהמופת
שעיצבו אתרוחו,
והתבטאותזוהפנתה את
הזרקוריםגםאלהפילוסוף.
דוגמאטיפוסיתהינה
הקדמתושלרב-סרןבריטי
למהדורהשלהספרשיצאה
לאורב,1909-בההואמגדיר
אתנעלהמלחמה"בתואר
ספר-הדרכה ).[Textbook
לידוע
הוגההדעותהבריטי
הארסאףתלהבתורת
קלאוזביץ " -תורת
המלחמההמוחלטת,
תיאוריית המלחמהעד
כלות ,אשרפותחתבטענה
שהמלחמהאינהאלאחפשך

המדיניותבאמצעיםאתרים,
ומסתיימתבהפיכת
המדיניותלשפחתהשל
האסטרטגיה"  -את
האשמהבמימדיהסבתשל

מלחמת-העולםהראשונה
 [201ג.[Liddell-~Hart
האמריקאיםאףכינו את
כיבושה שלפנאמה(ב)1989-
בשם"מבצעעילהמוצדקת"
).(OperationJust Cause

אוזגוד ,המנתחתפישת-
עולםזובספרו"המלחמה
המוגבלות,מביאכמה
דוגמאותממאההשנים

האחרונות;גם המלחמות
האחרונותשניהלהארצות-
הברית,מאזיצאלאורהספר
(ב,)1957-תואמותלדגםזה.
דוגמאאחרונהלכךראינו
במשברהמפרץ(אוגוסט
1990עדמארס ,)1991שנוהל
ברוחקלאוזביציאנית
קלאסיחף:האמריקאיםלא
היומסוגליםלהודות

שהסיבההעיקרית
למעורבותםהיאאינטרס
נלכליכגוןהנפט ,אלאהציגו

זאת כמאבקנעלהלמען
החופשוהדמוקרטיהולשם
מיגורושלהיטלרחדש

בן-ימינו.
דעותיועלכפיפותהמצביא
למדינאיםהתקבלובעיןלא
יפהעל-ידיהצמרתהצבאית
הפרוסית;הללודאגו
להתאים אתהקטעים
הבעייתייםלמבנההפוליטי
שלפרוסיה,שבהמעמדושל
ראשהמטההכלליהיהשווה

לזהשלראשהממשלה,
ובתוקףמעמדוהיהמוסמך
לקבלהחלטותאסטרטגיות

המכתיבותמדיניות
לממשלה.

ה"ניאו8קלאוזביציאנים"

כיצדהפךקלאוזביץמהוגה-דעותגרמני,המוכרלמומחים
בלבד ,לאחדמהוגי-הדעותהצבאייםהמצוטטיםביותר
בעולם?
היכרותו של העולם האנגלו-סכסוני עם קלאוזביץ
היא בתיותר ממאהשנים .ב ,1874-שלוששנים לאחר
הניצחוןהפרוסיעלצרפת(ואוליכתוצאהממנוי),הופיע
בבריטניההתרגוםהראשוןשלגעלהמלחמה"לאנגלית.
תרגוםזהלא רקפורסםבערךיובלשנים לאחרכתיבת
הספר  -אלאהיה מבוסס על המהדורההשנייה או
השלישית ,בהןזויפודעותיו של קלאוזביץ* עליחסי
המצביא והמדינאי .מאז ,הוצאו-לאורשני תרגומים
נוספים:הראשון,ב1943-בארצות-הברית,גםהואמבוסס
על אחת מן המהדורותהמזוייפות;ואילו השני ,אשר
נעשה ב( 1976-גם הוא בארצות-הברית) ,התבסס על
המהדורההראשוניתהמקורית -והמתרגמיםהיומוו-ונים
לזיוף,שנתגלהב.1952-

להבדליהגישהביןבריטניהלביןארצות-הברית אפשר
למצואבוויכוח עליעדי הלחימה נגדגרמניה במהלך
מלחמת-העולםהשנייה.הבריטים,בהנהגתושלצ'רצ'יל,
תבעוקביעתיעדיםגיאוגרפייםשיהוו עמדות פתיחה
למאבקנגדברית-המועצותבעולםשלאחרתבוסתגרמניה
גם אםיעדים אלהיאריכו את המלחמה,ויוסיפו
אבידותלבעלות-הבריתהמערביות.האמריקאים,בראשות
רוזבלט,סירבובכל תוקף לקבלגישהזו.לדידם,היעד
היחיד של המלחמההיה הבסתה המהירה והמוחלטת
(ככל האפשר)שלגרמניההנאציתבמחירהנמוךביותר
 ללאכלהתייחסותלמבנההעולם שלאחרהמלחמה.כדבריהגנרלמארשאל,יושב-ראשפורוםראשיהמטות
המשולביםשלצבאארצות-הברית",אישית,וללא קשר
להשלכותהלוגיסטיות,הטאקטיותוהאסטרטגיות,דוחה
אותיהרעיון לסכןחייהם שלאמריקאים למעןיעדים

מדיניי
םטהורים"[.[Osgood 113

הגישה האמריקנית הביאה לכך ,שתמיד  -גם כאשר
שיקוליםמדינים"רציונאליים"הנחו אתהצורךביציאת
ארצות-הברית למלחמה  -לוותה המלחמהבצלילים
אידאולוגיים ,אשר אינם מתיישבים עם מדיניות
ראציונאלית ,ובוודאי לא עםיעדים מוגבלים .מטרת
המלחמה ,במצב כזה ,יכולה להיות רק אחת :סיומה
המהיר ככל האפשר ,לאחר שהאוייב "הרשע" מובס
לחלוטין.ילמדינאי,עלכן,איןתפקיד  -למעטשמירת
תנופתההתעצמותהדרושהכדילתמוךבכוחותהלוחמים.
הצורךלנהוג אחרת התעורר רק אחרי המצאת הנשק
הגרעיני.מלחמהכוללת,אידאולוגית,הגוררתאתהיריבים
לשימוש בנשקגרעיני ,כבר אינה יכולה להשיג שום
מטרה  -שכןשני הצדדיםיימחו .משום נך נקלט
לתפישת-העולם האמריקנית מונח חדש " -המלחמה
המוגבלת" .הראשון שנהגעל-פיתפישה חדשהזוהיה
הנשיאהאריטרומןבמלחמת-קוריאה(;)1953-1950הוא
נאלץלפטר אתהמצביאהבכירבזירתהלחימה,דגלאס
מקארתור,עלרקעתביעותיושלזה-האחרוןלתתלויד
חופשיתוסמכותלהפעילגםנשקגרעיני.מרגעשמגיעים
לשלב ההרג  -טען מקארתור  -המדיניות נכשלה,
והבכורה עוברתלידי הצבא.לדבריו" ...כאשראנשים
נלחמים...איןלאפשרשוםתחבולהמדינית,שתגבילאת
אנשיךשלך,תצמצםאתסיכוייהםלהשיגניצחוןותוסיף

בשונה מהגרמנים והמארכסיסטים  -אשר ההגות
בו 1952מלחמה נשלטה אצלםבידיאנשי המעש(אצל
הגרמניםהיואלהאנשי-הצבא,ואצלהמארכסיסטיםהיו
אלההמנהיגים"המדיניינרץ -הריבעולםהאנגלרסכסוני
שלאחרמלחמת-העולםהשנייהעברההשליטה בתחום
זהמידיאנשי צבאלידיאנשי האקדמיה .זו-האחרונה
הפכהגםלמוקדהפרשנות שלרעלהמלחמה".תופעהזו
מקשה עלינו מאוד בבחינת השפעתו הממשית
והקונקרטית שלקלאוזביץעלאנשי-המעש  -במיוחד
לאחרשתורתו(אולפחותציטוטיםנבחריםממנה)הפכה
נחלתהכלל.יחדעםזאת,ניתןאולילאפייןמגמהכללית:
אםבראשיתהדרךנתפשהספררעלהמלחמה"כמושראו
אותובגרמניה  -ספרהדרכהלאנשי-צבאבלבד,שהעיקר
בוהואהסוגיותהצבאיותהטהורות" -הרישבהדרגה,
עם"התאזרחוחרהמחקרוהפרשנים,ובמיוחדלאחרכניסת
העולםלעידןהגרעיני,עברמוקדההתעניינותלסוגיית
היחסבין המלחמהלביןהמדיניות .בפרק זה אתמקד
בתקופההשנייה  -קלאוזביץבעידןהגרעיני.
קביעתו שלקלאוזביץ באשרליחסההירארכישבין
המצביא לבין המדינאי היתה קלה לעיכול במדינות
לאבידותיהם"[.]058006 [77
האנגלו-סכסוניות הדמוקרטיות ,אשרגישהזו ממילא
לדברי החוקר הבריטי מייקל האוורר ,לא נזקקו
היתה חלקבלתי-נפרדמתפישת-עולמןהמדינית(אםכי
לא מהסיבות שפירטקלאוזביץ) ,לא כך תפישתו את האמריקאיםלספרושלקלאוזביץכדילהמציאאתתפישת
המלחמההמוגבלת;אךלפחותחלקמההוגיםהאמריקאים
מהותההשפעהשלהמדיניותעלהמלחמה.
כאןישמקוםלהבחיןביןהבריטיםלביןהאמריקאים ..הרבים שהתבטאו בנושא זה ,ובראשם רוברטאוזגוד
בריטניההיתה חלקבלתי-נפרד מהעולםהתרבותי של וברנרדברודי,מצאולנכוןלצייןאתתרומתושלקלאוזביץ
אירופה,אשרמתוכוצמחקלאוזביץ  -ואשרבההשימוש לניסוח מחשבותיהם;ברודי ,לדוגמא,מציין במפורש
באלימותביןמדינותהיה דברמקובלואפילולג-סימי( .בהקדמהלספרו"מלחמהופוליטיקהץכיהרעיוןהמרכזי
בארצות-הברית ,לעומת זאת ,התפתחה תפישה שונה :לספרזהלקוחמתורתקלאוזביץ[ברודיזו].התייחסותם
של הוגים אלה לקלאוזביץהיא ,לדברי האוורד וגת,
מלחמההיארע,שישלהימנעממנוככלהאפשר.המלחמה
מותרת,על-פיגישהזו,רקלמעןמטרותנעלותלמלחמה הגורםלחדירתולמודעותהאמריקנית [;Howard 43גת
צודקת") וכאשראין ברירה אחרת '.דוגמא מובהקת  .]121ברבותהימים התפתחהההתעניינותבקלאוזביץ

עדכדי כך ,שאף הוגדר זרם של הוגי-דעות וחוקרים
(בתחומימדע-המדינה והאסטראטגיה)המכונה"הניאר
קלאוזביציאנים"; נוהגים לייחס לזרם זה השפעה על
תפישות-העולם של הממשלהאמריקני והפנטגון".על
המלחמה" ,שנכתב בעבור אנשי-הצבא הפרוסים ,הפך
לנחלתהכללונלמדבאוניברסיטאותהאזרחיותלאפחות
(ואוליאףיותר)מאשרבמכללותהקצונה.
אוזגוד ,המציג בספרו את תפישתו של קלאוזביץ
ולפיה המלחמההינהמכשירמדיני,אףטועןטענהעוד
יותרחזקה:גםאםתפישהזואינהנכונהבכל מצבךהרי
י [)(58006
שכךצריךהדברלהיות -במיוחדבעידןהגרעינ
.]21יתר-על-כן:לדעתאוזגוד,הפקתרווחמדינימהמלחמה
חייבהאתהגבלתה  -גםלפניקיומושלהנשקהגרעיני
 בשלסיבותאחדות [:])(58006 24-26 .1הגדרתיעדיםמוגבלים ,והבהרת מוגבלותיעדים
אלהלאוייב,תביא לכךשמאמציולמנוע השגתם
יצטמצמובהתאם.
 ,2סיומו של מצב המלחמהמחייב משא-ומתןמדיני.
על-כן יש להקפיד ולשמור על הקשרים
הדיפלומאטייםעםהאוייבגםבזמןהלחימה.יעדים
בלתי-מוגבליםנוטיםלמנועקיוםיחסיםאלה.
 .3ככלשמתעצמתהמלחמהוהיקפהמתרחב,כךגוברים
החששלקיום הלאומי ורגשות השנאה ,ונגרמים
שינוייםבמבנה העוצמההלאומיתשאינםניתנים
לשליטה.אלהמעודדיםאתהשקעתמאמץמלחמתי,
שהואיותרמןהכדאיביחסליעדיםהמוגדרים.
טענותיו שלאוזגוד ,אףכיאינומציין זאת ,נראות
כמעטבציטוטים  -ולכלהיותרכפיתוח  -שלדברי
קלאוזביץ בחלקהראשון שלרעל המלחמה",הקרוי רעל
טבע המלחמה" .כך ,שגם אם הגיעלרעיונותיו בדרך
עצמאית -כפישטועןהאוורד -הרישקיימת כמעט
זהותביןדעותיולביןאלה שלקלאוזביץ.
בספרו "אסטראטגיהבעידן הטילים" (משנת )1959
הציגברודיאתקלאוזביץכגדולההוגיםהצבאיים,קודם-כל
ומעל-לכל בזכותקביעתו שהמלחמההינה אמצעי של
המדיניותוחייבת לשרת אתתכליותיה [.[Brodie 376

בעקבותמלחמת-וייטנאםהופיע ספרנוסף שלברודי,
"מלחמה ופוליטיקה" ( ,)1973ובוניתח את המלחמות
החשובותשהתנהלובאמריקהובאירופהבמאההאחרונה.
מטרתוהמרכזיתשלספרזהלאהיתההניתוחההיסטורי,
כי אם "מכירה" תורתו של קלאוזביץ בדבר עליונות
המדיניותעל המלחמהועליונותהמדינאיעל המצביא
עיקרון ,אשרברודי הגדיר אותו בתור"הרעיון...
החשובביותרבכלהאסטרטגיה"[ברודי.]19לדבריברודי,
"הרלבאנטיות"הנמשכתשלקלאוזביץ" -וזוגםכותרת
מאמרו ,אשרשימש הקדמהלתרגוםהשלישי()1976של
"על המלחמה"לאנגלית  - [Howardlהיא בהדגשתו
הבלתי-מסוייגתשלקלאוזביץ אתעקרוןזמניים של
המדיניותעלהמלחמה,סוגיה אשררביםמהוגי-הדיעות
שמתייחסיםלמלחמההגרעיניתשוכחיםלצייןבכתביהם
[.[Howard 51

הביקורת

אופןהצגתהנושאמעורר
חשד,שאוזגודקרארק
חלקיםנבחרים שלגעל
המלתמה";הריגםקלאוזביץ
אינומציגמצבזהכקיים
תמיד,אלארקכמצב
המועדף.
דוגמאטיפוסיתלכךהינו
המאמרשלמיכאלהנדל,
"קלאוזביץבעידן
הטכנולוגיה" .[Handell
דוגמא אחרתהינהמאמרו
שלויקטוררוסלו"זילזולו
שלקלאוזביץכלפי

,ל המלחמה" זכה לא רק לאימוץ שלרעיונות רבים

מתוכו  -אלא גם למאמרי ביקורת; אלה-האחרונים
בוחניםסוגיותשונות,שנראולחוקריםשוניםכחסרות
 אוסוגיותשבהן ,לדעתם ,אבד הכלחעלתורתו שלקלאוזביץ.רובםהתמקדובהשפעתהשינוייםהטכנולוגיים
(אשר חלו מאזימיו שלקלאוזביץ) על האסטראטגיה
והטאקטיקה של המלחמה 9,או בסוגיות כגון מציאת
האיזוןהננוןביןסמכויותהדרגהמדינילביןמקצועיות
הדרגהצבאי  -ולאבהצגתשינוימהותיבאופיהמלחמה.
הראשון המנסה לערער את עצם תקפותה של תורת
קלאוזביץהינוההיסטוריוןהישראלימרטין ון-קרפלד
י המלחמה" 0 Transformation 00על
בספרו'ככינויפנ
,(Warשיצא-לאורב.1991-

המודיעיף[.,ץ Rosello,
"CIausewitz's Contempt
forIntelligence",
.[Parameters, Spring 1991

טענהשנראהליכי
קלאוזביץעצמוהיהמקבל;
ראה,לדוגמא ,אתאבחנתו
ביןמלחמותשלעמים

"החשיבה האסטראטגית בת-ימינו ...פגומה מיסודה,
ומושרשתבראיית-עולם'קלאוזביציאנית'שגויהאושעבר
זמנה"  -טועןון-קרפלדומוסיף":כברכיום ,העוצמות
הצבאיות של החברות המפותחות העיקריות ,בגוש
המערביובגושהמזרחיכאחד,בקושימתאימותלמשימות
הצפויותלה....יספרזה] מטרתולהציג מסגרת חדשה,
לא-קלאוזביציאנית,לחשיבהעל המלחמה,ובאותה עת
לצפותאלהעתיד".[Creveld 24 1()1
ון-קרפלד מקבל את טיעונו של קלאוזביץ ,ולפיו
"המלחמההינה פעילות חברתית"; מסקנתו מכך :אם
מבנההחברההאנושיתמשתנה,הרינובעמכךשגםאופי
המלחמהישתנהאיתה0.יתפישת-העולםהקלאוזביציאנית
מגדירה אתהעולםבמונחים של"מדינות",שהן  -ורק
הן  -מנהלות מלחמות .מבחינת המלחמה ,מבנה זה
כולל'אעילו1י
'יוצארדופן:הממשלה,העםוהצבא Grahaml
.]26במלחמהקיימתהפרדהגמורהביןשלושתהגורמים
האלה;לדוגמא:העםאינונלחם -זומלאכה השמורה
אך ורק לצבא .תיאור זה של מבנה החברה האנושית
במלחמה,טוען ון-קרפלד ,כבראינונכון  -או ,לכל
הפחות,נמצאבתהליךשלשינוי.יתר-על-כן,הואגם לא
היהנכוןעדזמן קצרלפני הולדתו שלקלאוזביץ .בעת
העתיקהובימי-הבינייםלאהיתהקיימת"המדינו/וממילא
לאיכולהיהלהתקיים השילושהקלאוזביציאני .מאז
מלחמת-העולםהשנייה,מועטותהמלחמותאשרתואמות
את התפישה הקלאוזביציאנית :ברובן ,רק בצד אחד
היתה "מדינה"  -ואילו בצד האחרהיה (בדרך-כלל)
ארגוןאידאולוגי,דתיאואתני.במלחמותרבות(דוגמת
מלחמות-האזרחים בלבנון אוביוגוסלאביה) ,אף אחד
מהצדדיםאינומדינה;נכוןיהיהלתארןכמלחמותשבטיות
מהנוסח"הפרימיטיב"',תוךהפעלת נשקחדיש -יותר
מאשרלהתייחסאליהןכאלמלחמותהמיועדותלהשגת
תכליותמדיניות בנוסח הקלאוזביציאני .לטענתו של
ון-קרפלד,תהליךהתפרקותהשל"המדינה"כמייצגת את
המאווייםהמדיניים של "העם" כבר החל גם בעולם
האירופאי  -ומרבית "מדינות" העולם-השלישיהינן
"מדינות" רקבתואר ,ולא במעשה.תהליךזהאינוצפוי

מתורבתיםלבין אלהשל

פראים[.[Graham 3

י
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כאןראוילצייןשהגדרתושל
ון-קרפלד אתתופעת
המלחמהכוללתתופעות
כגון"מלחמות"המאפיה
בסיציליהובארצות-הברית
 שהואמשווהאותללמלחמותהברונים-
השודדיםבאירופהשל

ימי-הביניים...
אניעצמישוכנעתיכי
צפוייםשינוייםלא-מעטים.

אחתהדוגמאות,שבהן
משתמשון-קרפלדבמסגרת
ויכוחועםקלאוזביץ.

להיותאחיד בכל העולם ,ואף לאבו-זמני; אךסיכומו
ברור:גםאםכיוםניתןלדברעלמלחמותקלאוזביציאניות
כאחדמסוגי המלחמההקיימיםבעולם,הריבעתידהן
תעלמנהלחלוטין  -מבעתידלאתיערךהמלחמהעל-ידי
יאםעל-ידיקבוצותשאנומכניםכיוםבשמות-
צבאות,כ
תוארכגוןמחבלים,אולוחמי-גרילה,אושודדיםוגנבים",
אםכיאין ספק שהןיכנו את עצמן בשמותרישמיים
יותר.סבירשארגוניהןייבנועלבסיסכריזמאטיולאעל
בסיסמוסדי,והןיונעויותרעל-ידינאמנויותאידאולוגיות
קנאיותופחותעל-ידיתפישת-עולם'מקצועניתא.
בעידן הגרעין זכה קלאוזביץ לחידוש עוצמת
יזהאירע כאשר
ההתעניינותבו  -ון-קרפלדמדגישכ
למעשההפךלא-רלבאנטי  -דווקאבגללאותםפרקים
בתורתו ,אשרבני-עמוהעדיפולהתעלםמהם .המלחמה
הפכהנוראהמכדילאפשרלמצביאיםלנהלהבידחופשית,
אפילוברמותשבעבראיפשרולהםזאת.אךאותהסיבה
היא ,לטענת ון-קרפלד ,גםזו המבטלת את תורתו של
קלאוזביץ  -שכן החששפןתווצרהסלמה ,מהמלחמה
המוגבלת למלחמההגרעינית ,מנע כל אפשרות לנהל
מלחמהקונבנציונאליתביןמדינותבעלות נשקגרעיני.
מדינותכאלהיכולותלהילחםביניהןרקעלדבריםחסרי
כל חשיבות ,או לנהל מלחמות "תת-קונבנציונאליות"

) - (Low Intensity Conflictשהן ,למעשה ,מלחמות-
גרילה .צבאותקונבנציונאלייםאינםמתאימיםלניהול
סוגזהשלמלחמות -כפישהוכחבווייטנאםובאפגניס~ת,
כאשרעמיםענייםודלי-חימושהביסואתשתיהמעצמות
החזקותבעולם.

סינתיזה

טענותיושלמרטיןוךקרפלדהינןאוליהניסיוןהמשמעותי
הראשון לצאתאלמחוץלעולםשבנהקלאוזביץ;גישתו
שלון-קרפלד:תורתושלקלאוזביץאמנםהתאימהלעידן
מסוייםבהיסטוריה  -אבלעקבתפוצתהנשקהגרעיני,
ושינויים תרבותייםומדיניים ברחבי העולם ,כבראין
היאעונהעלהצרכיםשלמישזקוקלתיאוריהפילוסופית
אשר תשמש.לויסודלבניית עוצמתו הצבאיתלעתיד.
קלאוזביץ -טועןוךקרפלד(ותומךבוגת,בספרו"מקורות
המחשבההצבאיתמעידן ההשכלהועדקלאוזביץ"Gatl
 - )]253-254הינו אסיר של תקופתו .לפיכך ,כאשר
משתנות הנסיבות המהוות רקעלניהול המלחמה ,גם
אופי המלחמה משתנהאיתן.דומני,שעדכאןיסכיםגם
קלאוזביץעצמולדבריון-קרפלד;הריבעצמוכתב...":
לכלעידןישמלחמהמסוגמיוחדלו,נסיבותיוהמגבילות
ותפישות-היסודהייחודיות לו .על-כן ,לכל תקופהיש
תורה צבאית משלרג' [ .[Graham Vol. 111 103אלא
שקלאוזביץמתיימרלכךשבאמצעותחשיבהלוגיתהצליח
לפענח את היסודות המהותיים של תופעת המלחמה,
שאותםהוא מתארבפרקהראשון שלספרו.שיטתושל
קלאוזביץהיתהלהציבמול מהות המלחמה,כפי שהוא
ראה אותה ,אתהמציאותההסטורית -ועל-ידיהצגת
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העימותביןהשתיים,לבנותתורההמתאימהלכלמצב.
יאםתורהשתדריךאתהמחשבה
לאתורהשלמרשמים,כ
בעת שזו מתמודדת עם כל מצב חדששנוצר.חושבני
שגם אםנקבל אתטיעוניושלון-קרפלדניבאשרלשינוי
ןנמצא,
המציאות ,אשרבה מתרחשתהמלחמה -עדיי
כי תורתו של קלאוזביץ מסוגלת ,בהתאמות אלה או
אחרות,להתמודדעקרוניתעםמרביתהתופעותוהמצבים

החדשים.
לדעתי ,ון-קרפלד מדגיש הדגשת-יתר את חשיבות
מבנההעולםהמדיניהקלאוזביציאני(השילוששלהעם,
הצבא והמנהיגים) לקיומה של תורתקלאוזביץ.איני
רואהסיבה שלאנצליחלהתאים אתהגדרת המלחמה
שלקלאוזביץ  -מאבקאליםלכפייתרצוננועלאוייבנו
 גם למלחמות שמנהלותכנופיותהמאפיה" להשגתבעלותעלמקורותלרכשהסמים,ולשליטהעלצינורות
הפצתם.מבחינתמטרותהמלחמה,קיימיםגםכאןיסודות
המופיעים אצלקלאוזביץ :למשל,אזור ההפצה שלכל
כנופיהמקביללבעלותהמדינהעלחלקתקרקעמסויימת.
למלחמות-הדתניתן לעשות התאמותדומות.אין ספק
שמלחמות-דת מטבען נוטות לרמת אלימות  -קרי:

מוחלטותגבוההיותר  -אךנמצאגםדוגמאותשל
מלחמות-דת שבהן ,בסופו-של-דבר ,פעלו הגורמים
הממתניםשתיארקלאוזביץ;דוגמאותלכךאפשרלמצוא
ביחסיהיריבים בעת מסעות-הצלב בארץ-ישראל ,או
בשלבים המאוחרים של מלחמת  30השנה באירופה
המרכזית .אשר לשאלתהמדיניות ,המשולבתגהעמוק
בתוךמושגהמדינהכפישהבין אותהקלאוזביץ:גםכאן
ניתן להרחיב את הפירוש  -כפי שכבר עשו
המארכסיסטים בעת שהתאימו את תורת קלאוזביץ
שמלחמת המעמדות".איני רואה מניעה להגדיר את
התככים שלבכירי המאפיה (שאותם מדמה ון-קרפלד
לברונים-השודדיםשלימי-הביניים)כסוגשלמויניות.
לדעתי,יותרמאשרחיבורושלמרטיןוךקרפלדמקעקע
אתתורתקלאוזביץ  -הואמשליםאותה,על-ידיהוספת
מצבים ונסיבות אשר קלאוזביץ לא התייחסאליהם.
דוגמאותלכךהינןמלחמותטכסיות,אומלחמותשמטרתן
היחידההיא הפקת הנאה מעצםהלחימה  -למעשה,
מעין משחקאלים.איןספקשמלחמותמסוגזההתקיימו
במשךכלההיסטוריה,הןעדייןקיימותהיום,וישלהניח
שתמשכנהלהתקייםגםבעתיד.בסופו-של-דבר,לדעתי,
מלחמותמסוגזההןבבחינתהיוצא-מן-הכללאשרמעיד
עלהכלל.מרבית המלחמות המתנהלותהיום,וגם אלה
אשר ון-קרפלד צופה שתתנהלנהבעתיד,עדייןיזומות
כאמצעילהשגתדבר-מהשאינוטבועבמהותן;ומבחינה
זו ,יסודות תורתו של קלאוזביץעדיין חליםעליהן.
הסיבהלכך,לדעתי,הינהשיטתהחשיבההעומדתמאחורי
הספר געל המלחמה"  -אותהשיטהשהביאה אתון-
קרפלד לתאר אותה ,כמה שנים קודם שפירסם את
ביקורתו,במאמר"קלאוזביץהנצחייt[Creveld 81
נראהליכייסודותתורתושלקלאוזביץ  -ובכללם
תפישותיובסוגייתהיחסביןמדיניותלביןהמלחמה -

עדייןתקפיםועומדים,גם אםרבים הפרטיםהטכניים
הזקוקיםלעידכוןולהתאמה.בהשאלהמדבריושלסטאלין
עלתורתושלמארכס,אפשרלומרכי"איןאנומחשיבים
אתהתיאוריהשלקלאוזביץכמשהומושלםובלתי-מתן
לשינוי; להיפך ,אנו משוכנעים שהיא רק הניחה את
אבן-הפינה של מדע זה  -שתורת המלחמה חייבת
לקדמובכלהכיוונים,שאלמלאכןלאידביקאתהחיים"'.י
ככל שנתרחק מתקופתו של קלאוזביץ ,תהיה תורתו
זקוקה להתאמותרבותיותרומורכבותיותר.סימנה של
תורהאוניברסאליתאמיתיתהואיכולתנולבצעהתאמות
כגוןאלהמבלילהמציאעולםמושגים חדשלחלוטין.
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