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ה-19המאהסוףלקראתהצבאיתהטכנולוגיההתפתחותשל

שלהתפיסהאזעמדהלאבלוךשללרשותוהשלכותיה.ושל
הולמתהייתהשזוספקאיןאבלצבאיים",בענייניםמהפכה"

מואציםטכנייםשינוייםשלההשלכותאתהיטבהביןהואאותו.

המלחמה,באמנותההתקדמות"כיקבעכאשרהמלחמה,על

המצאתמאזשהושגהמזויותרגדולההאחרון,בעשורשהושגה

אבק
השריפה".ו

עכשיווגםאז-המיידיהאינטלקטואליהאתגר

בהקשרהמלחמתיותהפעולותשלהעתידאתלהביןונותרהיה-

מתאימיםשאינםניתוחכליושלמהיריםטכנולוגייםשינוייםשל

להבחיןכיצדהיהשנייהממעלהאינטלקטואליאתגרלמשימה.

המלחמה,ניהולעלרקלאזומהפכהשליותרהרחבותבהשלכות

ליישבהסיכוייםועלבכללותההאנושיתהחברהעלגםאלא

שלום.בדרכיבינלאומייםסכסוכים

צבאים"בענייומהפכה"שלופיטת
מהסובייטים,המונחאתששאלואמריקנים,צבאייםפרשנים

שלהכותרתתחתצבאיות-טכניות"מהפכות"שלבתפיסהדנו
צבאייס".'בענייניםמהפכה"

צבאיים"בענייניםמהפכות"ואכן,

הטכנולוגיותאתותיארוהציגואלהפרשניםכאשרללהיט,הפכו

מסחררמגווןהצבאייםלמתכנניםעכשיוהמציעותהחדישות,

ועוד.מחשביםתקשורת,ציודמתקדמות,נשקמערכותשל

צבאילכוחלהעניקעשויותבמקובץ,אלה,מתקדמותמערכות

שהצביעורבים,משקיפיםשלו.הלחימהביכולתמדרגהקפיצת

-המפרץבמלחמתשהופעלורבותמערכותשלהביצועיםעל

מידע,ולעיבודמטרותלהרכשתמערכותחישה,מערכותכגון

קונוונציונליוחימושחמקניםמטוסים

אנוכיטוענים-ארוכיםלטווחיםמדויק
בתכליתיותחשוביםשיפוריםלפניעומדים

האלהשהטכנולוגיותלאחרהלחימה,
ן0.אבצבייקלטו

בעניינימהפכהאמריקנים,פרשניםלדעת

נשקשלפריסתועקבמתחוללתאינהצבא

טכנולוגיהשלהפעלתהעקבאומסויםחדש

טכנולוגיותשלמערכתכאשראלאמסוימת,

משנהבהןהקשורותמבצעיותתפיסותושל

וכאשרהלחימה,שלאופיהואתטיבהאת
לפרוסמסוגליםואנשיהןהצבאיותהיחידות

מתבטאותזהמסוגמהפכותולנצלן.האלההטכנולוגיותאת

צבאותשלהלחימהובצורתהכוחבמבנהבשינוייםרקלא
מתארגניםהםשבהבצורהגםאלאוהאוויר,היםהיבשה,

רבהאי-ודאותתמידשוררתכאלהמהפכותבזמןומתאמנים.

חדשותמבצעיותלתפיסותבקשרעצמםהצבאאנשיבקרב

בימינונכונהשהיאתופעה-צבאיארגוןשלחדשותולצורות

ה-19.המאהבשלהינכונהשהייתהכשם

אנשיהאםצבא!בעניינימהפכהשלבניצניהלהבחיןניתןכיצד

האםכזאת!מהפכהשלבתקופהחייםשהםיודעיםהצבא
שאלהכדידייםוברוריםנהיריםצבאבענייניהמהפכותמרכיבי

פנים!לשתימשתמעתשאינהבצורהאותםיזהובהםהמתנסים

ואנשיכך,כלמורכבותתופעותלנתחכדיבלבדבדמיוןדיאין

-בימינווהןבלוךשלבימיוהן-מעוליםמוניטיןבעליצבא

בעיצומה.נמצאועצמםשהםהמהפכהבטיבלהבחיןהשכילולא

בדרך-כללמזוהותצבאבעניינישמהפכותהודוהסובייטיםגם

וטקטיקותשטכנולוגיותלאחרלאחור,במבטרקמובהקתבצורה

הוכנסואופותחוחיוניות
לשימוש.מ

חוכמהכילזכורשישאלא

שאלתאתשעוררהיחידהיהבלוך

מתמשכתלמלחמהשישההשלכות

האזרחיתהאוכלוסייהשליכולתהעלהן

עלוהןגדוליםוקשייםמחסורלשאת
באירופה,האזרחיהסדרשליציבותו

מסחר,ביןהגומליןיחסיאתוהציג
המלחמהלביןוחקלאותתעשייה
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במלגיזה-
זז'אןחזה-אירופהביבשתשתתנהלהבאה

זנזםפר(כהתשלאבאמפרבת-חוליםבעובדיצורריהיה

קלנראהצבאבעניינימהפכהשזיהוילכךגורמתמעשהלאחר
לאחור:שבמבטמפניבאמת,שהואמכפיופשוט

אקראי.נראההסדר1.

הסותרות.מההוכחותיותרמודגשותלאימותההוכחות2.

נ1.לבגומוסלקטיבינעשההזיכרון3.

צבאייםורעיונותרבותטכנולוגיותלשכוחנוטיםלמשל,כך,

הדוגמאותאחתמעשיים.היושלאמפנייושמו,שלארבים
לצבאהמייעצתהצבאיתהמועצה"שלהתחזיתהיאהקלסיות
בנושאקרמןפוןתיאודורבראשותהאוויר"ולחילהיבשה
בכוחהמונעמטוסשלפיתוחו

גרעיני.'ן
מטוסלפתחהמאמץ

ולבסוףמאודיקרהיהכזה
נזנח."

מעטיםואכן

הנולדאתשראהחיזוישלהמקריםהםמאוד

שרובלהניחישצבאיים;בענייניםבמהפכות
וגםהבדיוני,המדעבתחוםמצויותהתחזיות

גדולהמוטעיםהניחושיםמספרשם
להפליא."

צבאבענייניהמהפכותנראותשבההקלות

המקשההבעיה,אתמנציחהלאחורבמבט

כפיבימינו,והחברתי)(הצבאיהניתוחעל

שעברה.המאהשלה-90בשנותשהקשתה
שהיאבסיבתיות,ההתמקדותהיאהבעיה

הצטייןבלוךהניתוח.שלבלבדאחדנדבך

אחדים.ניתוחבנדבכיבצורךשהכירבכך

לפנינוצבאיים,בענייניםלמהפכותהנוגעבכל

כולקודםלעסוקחייבהניתוחאחד.רקולאנדבכיםשלושה

אחרהמשימות.אתלבצעהמאפשרותהטכנולוגיות,במערכות

תפיסותושלטקטיקהשלהארגונייםבענייניםלעסוקעליוכך

אתומתאמיםפעולהמשתפיםאנשיםשעל-פיהםמבצעיות,

עלולבסוף,צבאיות.מטרותלהשיגכדיפעילותם
ובהתנהגותםהאנשיםשלבמעשיהםלעסוקהניתוח.

במדינותהשולטהמשטרמורכבשמהםובארגונים

הלאום.
מבצעיותתפיסותטכנולוגיות,-אלהגורמים

הסברכלגומלין.יחסיביניהםמקיימים-ומשטרים

משלושתשיתעלםצבאיים,בענייניםמהפכהשל
לומובטחביניהםהגומליןומיחסיאלהנדבכים
בצורההשלכותיהואתהצבאמורכבותאתשיציג
שגויה.

בתקופהחייםהםכישהבינומצביאיםאומנםהיו

שלהםהיכולתאבלצבאיים,בענייניםמהפכהשל

סוכלהאמונתםולפילידיעותיהםבהתאםלפעול
הפוליטייםוהנהליםהמוסדותעל-ידיתחילה-

הטכנולוגיהשינויקצבעל-ידיכךאחרבארצותיהם,

שנדרשוהארגונייםהשינוייםהיקףעל-ידיולבסוף
הטכנולוגיותואתהחדשיםהרעיונותאתליישםכדי

מצרפתהשלישינפוליאוןהקיסרלמשל,החדשות.
מהיר-יריחי"רנשקשמקנההעצוםהיתרוןמהוהבין

מכונתשלסודהעלהשמירהזאת,ובכלוארוך-טווח.
טקטיקותפיתוחמאשריותראותוהדאיגההחדשההירייה

שריכזבסמכויותבהתחשבהפעלתה.אתשיגדירוודוקטרינה

כאשרמכך,כתוצאהרשמית.למדיניותשלוהדאגההפכהבידו,

ב-1870,הקרב,בשדההמהפכניתהירייהמכונתלבסוףהופעלה

אותהלנצלאיךוחייליוצבאוקציניידעולא
בתכליתיות."

הם

השלישינפוליאוןשלמשטרוואופיהפוליטיקהבגללהובסו

ולשלבההירייהמכונתאתלנתחשיוכלוארגוניםהעדרועקב

בצבא.

בלודעל-פ~הלחימהניתוח
בכליםלהתמחותהצבאקצינייכלוה-19המאהאמצעעד

להעלותולאשלהםהצבאיתהקריירהכלבמשךובטקטיקות

אלהקצהמןלהשתנותעלוליםאלהשענייניםהדעתעלכלל

חייהם.בימיהקצה

כי...בזמנוכתבברודיברנרד

סיפוןעלב-1804טרפלגרבקרבנהרגנלסוןכשאדמירל

שנה.40בתהאונייההייתהכברויקטורי,שלו,הדגלאוניית

עץקורותבגללפעמיםמספרשופצהשהיאמאליומובן

והיאתכנונה,מבחינתהאונייהאותההייתהזואבלרקובות,

40חומשהשבהםהתותחיםבאותםבדיוקחמושההייתה

רקשירוקדח,חלקיליטראות32תותחילכן:קודםשנה
איפואהיהיכולנלסוןאדמירלועגולים.מוצקיםכדורים

שהטכנולוגיהחששללאאותוולנצלמקצועואתללמוד

מתחתהקרקעאתתשמוט
לרגליו.;י

והלאהצבאיותההמצאותהחלוה-19המאהבאמצעאולם
סוגיאתשינואלהותמורותיותר,מהירבקצבלצוףצבאיות

שגילההענייןצבא.עללפקדכדישנדרשוהידעהיקףואתהידע

-בלוף-
לוחמים;

צבאיתמהפכהזיההבלוך

בתחומי-מתמדת

כלי-הנשק,הטכנולוגיה,

והמבניםהטקטיקה

ששישהמהפכה-הארגוניים

אופיהאתהמלחמה,פניאת

השפעתואתהלחימהשל

החברהעלהמלחמה



שהשתתףאחריהתעוררורשהעלהמלחמהשלבהשפעותיהבלוך

בשניםרוסיה-טורקיהמלחמתבעתואספקהכוחותבהובלת
והואכלכלי,בתכנוןבלוךהתמחהוכיזםכתעשיין1878-1877.

והלאהצבאיותבטכנולוגיותהמהירהההתקדמותאתבחן
ולש.15הייחודיתהראייהזוויתמתוךצבאיות

לגלותנדהםהוא
האלה.'נמההתפתחויותהתעלמובכיריםצבאשקציני

בלוך
ולעורףלמבצעיםלטקטיקה,בנוגעהצעותוהגישמסקנותהסיק

התעשייתיתהמהפכהשלהמסועפותההשלכותאתהבנתומתוך

ומתוךהיסטוריניתוחמתוךאירופה,שלהאנושיותהחברותעל
מהפכהזיההבלוךדבר,שללאמיתושונים.צבאותשלניסיונם
הטקטיקהכלי-הנשק,הטכנולוגיה,בתחומי-מתמדתצבאית

אתהמלחמה,פניאתששינתהמהפכה-הארגונייםוהמבנים
המלחמההשפעתואתהלחימהשלאופיה

על
החברה."ו

ה-19המאהבסוףצבאייםפרשניםבעיני

רצוי.ולאמפוקפקנביאמעיןבלוךהיה

הרכבות,בתחוםויזםמומריהודיבלוך,
הרוסית,המדינהבמועצתוחברבנקאי

ו1.יאבצניסיוןכלחסרהיה
ערךהוא

תיאוריםסמךעלהמעמיקיםמחקריואת

שפורסמוצבאייםמבצעיםשלוניתוחים
קציניםעםבמסקנותיוודןברבים,

אלהשקציניםסיפרהוארבות.מארצות
בקשרמסקנותיועםבדרך-כללהסכימו

דעתועםלאאבלצבאיים,למבצעים

העורףעלהמלחמהשללהשלכותבנוגע

ועל
הלכלכה.11

מדיניותהמבקראזרחכיבמיוחדהדגישהוא

...צבאית
אפילוואוליחצוף,לטרחןונחשביפהבעיןמתקבלאינו

לאזרחגםהמדינה.אויבישללידידםכמואליומתייחסים

בגסותאומריםהצבא...מדעללימודובהצלחה,שהתמסר,

זודבר.ליודעירקהשמורהקודש,אדמתעלדורךשהוא
ובכלהיום.מאורומוגןמגןבבגדיעטוףשהצבאהסיבה

המעניקמקודש,מעשהמלהיותרחוקהצבאמדילבישתזאת,

האלחסדאתהמדים,אתללבוששנקראוהרבים,לאנשים

ובוננות
מעמיקה.(י

עליהם,להשפיעניסהשבלוךהבכירים,והפקידיםהצבאקציני

פרסשחתןמהעלמבוססיםשהיוטיעונים,בדרך-כללהעלו

סגורה".משתניםמערכת"בשםכינהסיימון,הרברטנובל,

ההחלטותואתהניתוחיםאתשהכתיבה:המציאותהצגתכלומר,

קבועה,הייתה-הבכיריםהצבאקציניושלהמדיניתההנהגהשל

גלויהביקורתלאפשרערוכיםהיולאשירתושבהםוהמוסדות

דעותלהציגאוהקיימתהמדיניותעל
הציבוריהדיוןמנוגדות."

מסוימותדמוקרטיותבמדינותחדשנשקשלטכנולוגיותעל

בבריטניה'יחדשיםארטילריהסוגילמשל,כמו,(
השפעתאו

מלחמתאחריהאמריקניהציעלהקיטורמנועי
םיחרזאה(16

שלבדחייתןאובאימוצן-מכריעלאאך-חשובתפקידמילא

מסוגלתהייתהלאכשלעצמההקהלדעתאלה.טכנולוגיות

שבתוכההסגורה",המשתניםמ"מערכתהקציניםאתלנתק

אותה.וניהלואותהתיכננוהמלחמה,עלחשבו

ב-1898,קיימתשהייתהכפיהנשק,טכנולוגייתכיטעןבלוך

אבקהמחסנית,בעלהרובההמגן.שלכוחואתמאודחיזקה
הנוריםכדוריםב-1886(,לשימוששהוכנס(העשןנטולהשריפה

כושראתשהגדיל(יותרקטןבקוטררוביםקנישטוח,במסלול
ארטילריהופגזיאשמהירתארטילריההכדורים),שלהחדירה

שלבעומק(אשמוכהשטחליצורהיויכוליםאלהכל-נפיצים

הגנהמערךעלחזיתיתשהתקפהלכךולהביאבערך)מטר1,000

משולהתהיהמחופר
להתאבדות.יי

יהיהאפשרכיקבעבלוך

8שליתרוןיהיהלתוקףאםרקאבלהזה,השטחאתלצלוח
הזהליחסהגיעבלוךהמגן.פניעלל-1

במלחמתאמיתייםמבצעיםמניתוח
1878-1877בשניםטורקיהרוסיה-

בשניםגרמניה-צרפתובמלחמת
שנערכוניסוייםומניתוח1871-1870

נ5.ונונכתלפיבשווייך

חזההאשמוכההאיזורשלטיבובשל

מחופריםיהיוהיריביםשהצבאותבלוך

תתמשךוהלחימהמזה,זהומופרדים

כמו-הכרעהתושגבטרםרבזמן

לוחמת
מצור.'י

פסימיותהביעבלוך

בןהמודרני,החיילשלליכולתוביחס
בתנאירבזמןמעמדלהחזיקהעיר,

מצור."'
-חזההוא-רבותאבדות

כדייידרדר.נ(בפצועיםוהטיפולותשישות,מחלותבגללייגרמו

צבאירופאשלהערכתואתבלוךציטטזותחזיתואתלחזק

שתתנהלהבאהבמלחמהכישהכריזבשמו,הוזכרשלאבריטי,

שלאבמספרבתי-חוליםבעובדיצורךיהיה"אירופהביבשת
בחזית".עהלוחמיםממספריפחת

והפצועיםשהמתיםצייןבלוך

בקרבשנעשהמהזההמגן.חפירותלחיזוקכ"סוללותישמשו

הראשיהרופאפורט,ד"רכאשרגרמניה-צרפת),במלחמת(וורת

חייליםשלמגופותסוללותהקמתעלדיווח...הבוורי,הצבאשל

לנשק".((חבריהםלידשנפלו

בשדהוהתנועההלוגיסטיקהבעיות-בלוךחזה-כךעלנוסף

זהמולזהשיתייצבוהגדוליםהצבאותויחמירו.יילכוהקרב

מילואים.ומחיילימאזרחיםבעיקרםמורכביםיהיוהקרבבשדה

ומשוםביחד",לפעולהמורגליםקרבותותיקי"יהיולאהם

ולשלוטעליהםלפקדיותריהיהקשהכך
לשלוטזהקושיבהם.~

הנפגעיםבמספרלגידוליביא-בלוךכתב-הגדוליםבצבאות

לפקחכדיעצמםאתלחשוףייאלצוהםשכןהקצינים,בקרב

ולפקדהאנשיםעל
םהילע.5'

קציניעםמשיחותיוכיהוסיףבלוך

ידעווהאוסטרו-הונגריםהגרמניםשהקציניםלוהתבררצבא

הצרפתיםהקציניםלהיהרג.סיכוייהםגדוליםהבאהשבמלחמה

להיווכחהיועתידיםהם-בלוךציין-אבלכך,סברולא

זו."תחזיתשלבנכונותה

כפיהנשק,טכנולוגייתכיטעןבלוך

מאודחיזקהב-1898,קיימתשהייתה

המחסנית,בעלהרובההמגן.שלכוחואת

הכדורים,שלמשופרחדירהכושר

ארטילריהופגזיאשמהירתארטילריה

שטחליצורהיויכוליםאלהכל-נפיצים

בערך)מטר1,000שלבעומק(אשמוכה
מערךעלחזיתיתשהתקפהלכךולהביא

להתאבדותמשולהתהיהמחופרהגנה

הוו368נמטק~]"ה(1



שלמהירהכניסהפירושןמנוסיםקציניםבקרבכבדותאבדות
בלוךאתהניעהזוהערכהפיקוד.לתפקידיניסיוןחסריקצינים
שהקציניםלאחרמלחמה,לנהלאפשראיך"השאלה:אתלהציג

הארגוןשלהתמוטטותואתימנעומייפקדמינהרגו,המנוסים
מולזהשיתייצבושהצבאותהעובדהכן,עליתריאבצה!"'3

רחבלמגווןיותרגדולביקושמשמעותהמאוד,גדוליםיהיוזה

מזון,כגוןהמבצעים,לניהולהדרושיםואספקהציודפריטישל
הצורךעלנוסףזאתוכלי-נשק.תחמושתלבהמות,מספוא

ולאספקהלציודהגוברהביקושחיילים.שלשוטפותבתגבורות
התובלהמערכתעלגםכבדהמעמסהיטילומהעורף

הלאומית."

פיטרסבורגהעירלידהדרוםצבאשלחפשות

אםפםופופשליביישהתנהלהמאהב

והאופרטי-הטקטיתם-מההלחימהשלהזהשלניתוחהעריךבלוך

שהמלחמההביןהואהלאום.מדינותעלברורותהשלכותיהיובית
מ"אביריםעודיורכבולאהצבאותלאומי.מאמץמחייבת

הגורלאתשיקללושלמים,מעמיםאלאקרב,אליהששים
המקצועותואתהתעשייהאתהמסחר,אתלנטושאותםשהכריח

םהלש".'3

אירופהביבשתמלחמהשלהכלכליותשההשלכותחזהבלוך
והאומותכלהלוחמותיהמדינותשללגבולותיהןמעברישתרעו
שישתררומהרפיוןבמסחרמהקיפאוןשווהבמידהייפגעו

היישעתב"."4
וטויטילוכלכלייםשיקולים"כיהוסיף,בלוך

שותפותשבהןמלחמות-כבעבר-לנהלניסיוןכלעלמוחלט"

אומות
תומלש.41

בהוצאותעצוםלגידוליגרמואלהמלחמות
זו.להוצאההדרושיםהמשאביםולצמצוםלניהולןהדרושות

מסוגלתתהיהבעורףשהאוכלוסייהבהנחהספקהטילבלוך
להמשךלוהדרושאתלצבאלספק

י.הכרעמה4

מיהמדינותביןלמירוץהביאוופוליטייםכלכלייםשיקולים

צבאותלבנותהיחידההדרךביותר.הגדולהצבאאתתבנה
במקרהחובה.לשירותאנשיםויותריותרלגייסהיאיותרגדולים

מילואיםבאנשילהתמלאהצבאותהיואמוריםכלליגיוסשל
העובדיםהוצאתאבלהאזרחיים.מהחייםשיילקחומאומנים
תיצור-בלוךחזה-המדינהשלהכלכלייםמהחייםהגברים

כללה~ארחייםוהמנהיגיםהצבאשראשיבעיות,

רבים,מילואיםאנשיגיוסדעתם.עלהעלולא

דבר-מעובדיההתעשייהאתידלדלבלוך,כתב

מעגלוליצירתמפעליםלסגירתלהביאהעלול

שלמקומםשאתצפהלאבלוך(אבטלהשל
תהליך-נשיםיתפסובבתי-החרושתהגברים

תכל(.3'מרחיקיחברתייםלשינוייםשהביאו
חוסר

ועבורעצמןעבורמזוןדילייצראומותשליכולתן
מחירים,לעלייתיגרוס-בלוךהעריך-צבאותיהן

העובדיםשלההכנסותהעדרעםבשילובאשר

חיסכון.ממוסדותגדוליםסכומיםלמשיכתיביא

בעיקרמורכביםשלהםשהתיקיםאלה,מוסדות

אתלממשייאלצואזרחים,שלממשכנתאות

והעשיריםיירד,הביטחונותשלערכםהמשכנתאות.

המלחמה.לצורכיהלוואותלתתלסרביתחילו

להדפיסייאלצוהלוחמותהאומותדבר,שלבסופו

למסקנההגיעבלוךיתמוטטו.וכלכלותיהןכסף,
הצבאיים,שבתנאיםהואשליהטיעוןבסיס"כי

באירופהכיוםהשורריםוהכלכלייםהחברתיים

כמעטאבלמלחמה,שתפרוץייתכןבהחלטאומנם
אותהלנהליהיהאפשריבלתי

החלצהב".44

הרכושבעלישלהמעמדותכיעוד,טעןבלוך
האינטלקטואליתהתנועהביןאפילולבלבלנוטים"

הסדראתלערערהשאיפותלביןהמיליטריזםנגד
י."יתרבחה4

שהגידוללהביןהשכילולאהם

אתמגדילדווקאצבאותיהםבהיקףהמתמיד
החברתילסדרקץשתשיםמלחמה,שללהתפרצותההסבירות

שושלות(הקיים
לא"איפואהואהמלחמהעתידהכולמה(.46

אומותשלרגלפשיטתאלאאנשים,טבחלארעב,אלאלחימה,
הארגוןכלוהתמוטטות

יתרבחה".47

מצדדווקאבאהקייםהסדרעלהעיקריהאיוםכיהדגישבלוך
שהיהכפיהמיליטריזם,תויטסירטילימה."4המדיניותראשי

זקוקשמשטרההנחהעלבנויהיהאירופה,ביבשתאזמקובל
בצבאהצורךמבפנים.אויביםמפניקיומועללשמורכדילצבא
והסוציאליזם.האנרכיזםהתפשטותבגתכביכול,איפוא,גדללאומי

הואהציבור.אתלהרגיעיוכלהצבאאםספקהטילבלוךאבל
התכליתיותאתמגדילהדווקאהמיליטריסטיתשהמדיניותסבר

ובראשנהבראש-היאשרההעולפמלחמתשלהמאפייניימןהרבה

האמריקנית.האזרחםבמלחמתזצאו((כבר-ההפירותמלחסת
וידועההלקהיר,אתלהפעירסרבובאירופההצבאא"יאולט

ההיא,זה(זלה(זה(לליהודמהשאוןהזקן,פון-(זולטקהשלאמרתו



עתשבאותהוהאנרכיסטית,הסוציאליסטיתהתעמולהשל

הלכה
הבחרתהו.'4

האלהשהתנועותלכךגרמווהמחסורהרעב

קישרוהסוציאליסטיםשהתועמלניםמכיווןמהפכניות,נעשו

המיליטריזם,'לביןהכלכליתוהמצוקההקייםהפוליטיהסדרבין

והצייםשהצבאותלמשל,טענו,הסוציאליסטיםהתועמלנים

בסיסייםמחיהצורכיעלישיריםמיסיםבאמצעותמוחזקים

הכלכליהנטלבעיקראיפואנושאיםהענייםומלח.לחםכמו

אומנםהמיליטריזםעצמם.שלהדיכויושלהלאומיהביטחוןשל

צורךשישהבינולאוגםלהשתנות,חייביםוהדוקטרינההרכש
הלאה.1'הסוגיותעםלהתמודדשיוכלוניתוחגופילהקים

פיקודעלהשפיעואלהאינטלקטואלייםשמחדליםמאליומובן

האמריקניהצבאראשיהאטלנטי.האוקיינוסעברימשניהצבא

ב-1879,הלחמה.פניאתמשניםהטכנולוגייםשההישגיםהבינו

המלחמה"כישרמן,ט'ויליאםגנרלהרמטכ"ל,כתבלמשל,

הקציןאצלאינטליגנציהשליותררבהמידהמצריכההמודרנית

הטקטייםהשינוייםשנה...20לפנישנדרשלמהבהשוואהוהחייל,

עיוןיתראיפואומחייביםעלינו...נכפים

לעומתהמקצועיהחיילמצדוהכנות
רבעה".'6

נטשה-19המאהשלהו-90ה-80בשנות

הקוויתהטקטיקהאתהאמריקניהצבא

ואתהמייגעותהתרגולותאתהקשיחה,

נהוגותשהיוהאישית,היוזמההחנקת

שהצבאמהעםלהתמודדותכדרךבעם-,בו
איזור"כינהובלוךהסכנה",איזור"כינה

הבינוהאמריקניהצבאראשיאש".מוכה

האשבקצבהאש,בעוצמתשהשיפור
המתכתלתרמיליהודותהיתרבין(ובדיוקה

מחופרמגןעלחזיתיתהתקפהכלהפכוהסדן)נטעןולתותח

למבצע
תודבאתה.64

Gen.]1.oftheReportAnnualב,0

מבצעישרידןפיליפלוטננט-גינרלצפה1884מנובמברtheומענג

בחזיתלהתרחשהיושעתידיםלאלהמאודדומיםלחימה

שני"כיכתבשרידןהראשונה.העולםבמלחמתהמערבית

לצאתשינסהכוחוכלחפירות,בתוךעצמםעליגנוהצדדים

יושמד"."-גלויותלהתקפות

בעקבות-למסקנההגיעובאירופהצבאייםתיאורטיקניםגם

שלהופעתהלפניועודנפוליאוןתקופתשלאחרהמלחמות
כוחעלהמוניתחזיתיתשהתקפה-המודרניתמכונת-הירייה

אבדותתמידכמעטלתוקףהסבהבדעתוונחושמחופרמגן

וחסרותכבדות
תועלת."

הנדרסון,ג'פ"רשלספרואתמזכירבלוך
והגיעהבורים,במלחמתהבריטיהצבאמבצעיעלשהשקיף

שריפהאבקעםיחדקוטרוקטניאשמהירישרוביםלמסקנה

מהפכהחוללועשןנטול
המיחלב.'6

רבותעלחלקורביםוגנרליםצבאייםתיאורטיקניםאולם
שלממסקנותיו

בלוך.ו'
באוגוסטשנהרג(למשלפיק,דוארדאן

גרמניה-צרפת,במלחמתשלוהראשונהבהיתקלות1870,

אינהשהמלחמהטעןפיקד)שעליוהרגימנטבראשכשהסתער

בכלי-הנשק."השיפורעקביותרקטלניתנעשית
דלבריקהנס

אתפוסלבלוךשלהצבאיניסיונושחוסרטעןבכלל
י0.ורפס

שלהצבאיהמחוזמפקדדרגומירוב,איבנוביץ'מיכאילגנרל
התקפותעלכלחשאבדבלוךשלטענתואתבסרקזםדחהקייב,

הצבאמאנשירביםבמלחמה.;יחזיתיותוהסתערויותכידונים
שלתפקידואתהדגישובלוך,עלביקורתשמתחוהמקצועיים,

המילטוןאיאןלוטננט-ג'נרלהמודרני.הנשקעלבהתגברותהמורל

בכיריםממשלופקידיצבאקציני

בלוךשללדעתושותפיםהיולא
מדיניותהאסטרטגיה,שהטקטיקה,

חייביםוהדוקטרינההרכש

שישהבינולאוגםלהשתנות,

שיוכלוניתוחגופילהקיםצורך

האלההסוגיותעםלהתמודד

שחזהאלהכמוהגנהמערכיהצרפתיםתקפו1914ובספטמבר

אלף100מתוכםנפגעים,אלף385הייתהוהתוצאהבלוך,
עקובהמלחמהשלשניםכמהנדרשוהאירופיםלגנרליםהרוגים.

נלמדהלקחחזיתיות.שבהתקפותהאיוולתאתלהביןכדימדם
עירער1917באביבניוולגנרלשלמתקפתוכישלוןכבד:במחיר

קורפוסיםב-16גלוילמרדוגרםהצרפתיבצבאהמורלאתמאוד

של
זעזועיםכללובלוך,שצפהכפיהמלחמה,שלספיחיההצבא.יי

במרכזהוותיקיםהמלוכהבתישלוהתמוטטותכבדיםכלכליים
הפוריא.6'

בלודשלדורונב9בא,~אנשי
הנשקשללהשלכותיולבששםהיחידהיהלאבלוך

ינרדומה.7'

לקראתשהתפרסמוצבא,בענייניהוגי-דעותשלעבודותכמה

-עצמםבכוחות-הגיעוהםשגםמלמדותה-19,המאהסוף

בלוך."הגיעשאליהןלאלההדומותלמסקנות
מלחמתכבר

הצבאייםלפרשניםסיפקה)1865-1861(האמריקניתהאזרחים

מוכהבאיזורהשהייהלתוצאותבאשרמשכנעותהוכחות
אש."

פקודיועלשאסרבשמו,צויןשלאגנרל,מזכירשבלוךלצייןראוי

מלחמתעלשפורסמוהתיאוריםאתלקרוא
זוהיםיחרזאה.60

אדם-סגורה"משתניסב"מערכתשחשבלגנרלמובהקתדוגמה

אותןולבחוןעליוהחביבותבהנחותספקלהטילמוכןהיהשלא

מחדש.
כישטעןאירופי,פרשןכלכמעטכילמסקנההגיעלובאסג'יי

האזרחיםממלחמתלכתמרחיקותמסקנותלהסיקניתן

הקלסיתהצבאיתבחשיבהכופראוזוטרקציןהיההאמריקנית,
היולאבכיריםממשלופקידיצבאקציניהאורתודוקסית.;'

ב-1910כתבמדיניותהאסטרטגיה,שהטקטיקה,בלוךשללדעתושותפים

1



האמריקניתהאזרחיםבסלחסתהנתהיםייצור

h"hITN.פיתוחיםעלהשפעהקרובתלעיתיםישצבאיתלהמצאות
ב)-1747וצוקהממתכתקני-מותתוםלבדוההמכונותהמצאתלהנשל,

הקיטורושנועשלויציןאתאיפשרהבבריטניה)ב[-1775בה]לנד,

במלחמההחומרילכוחוסגידההמוסרימהכוחהתעלמות

המוגזמתההסתמכותכללחורבן.נמנעבלתיבאופןמובילות

לפנימכונת-הירייהועלהבריחבעלהרובהעלהצרפתיםשל

אזוריעל1904לפניבלוךהאדוןשכתבהשטויותוכל1870

דברבישרולאדרכם,לעבוריוכללאחייצורששוםאש,

הרובהשללא-ניצחוןבעיקרההיאהמלחמהאסון.אלא

אנשיםשורתשללאהמקור,בעלהרובהעלהבריחבעל

עלאשמוכיואזוריםגדרותשלסבךמאחוריהמחופרים
ניצחוןאלאהפתוח,בשטחעצמםאתהחושפיםאנשים

שליותרהחלשהרצוןעלהצדדיםאחדשלהרצון
נ.ובירי7

שבלוךהדעהאתלהפריךמוריספ'סרמייג'ר-ג'נרלניסהב-1929

הראשונה.העולסמלחמתשלהעיקרייםמאפייניהאתנכונהחזה

שלאבתחזיותשהתמקדמפניבניסיונו,נכשלשמוריסאלא

פגזישלמקומםלמשל,(בלוךשלבתיזהמרכזימקוםתפסו

לבלוםמבצריםשליכולתםאוהארטילרייםהאשבמסכישרפנל

התקדמותאת
הכוחות).י'

ארגוןאולםטיפשים,היולאובאירופהבאמריקההצבאראשי

ללמודאיפשרוניהולםוסגנוןה-19במאההצבאייםהמוסדות

לאהאלהבארגוניםהאנשיםוטעייה.ניסוישלבדרךמעטרק
למשל,חישבו,בשיטתיות.ידעולצבורידעליצורמסוגליםהיו

בכיריםצבאקציניבפנישניצבהאינטלקטואליהאתגרעל

שהםייתכןבלוך).דוגמתצבא,אנשיהיושלאפרשניםובפני(
שהתעוררהאחרתאוכזאתאופרטיביתאוטקטיתבבעיההבחינו

אתלהעריךהתקשואבלחדשות,נשקטכנולוגיותבעקבות
בצבאותיהם."ולמידהניתוחמענונישלאי-קיומםבשלהשלכותיה

ההיפותיזותלבחינתניסוייםבלוךהזמיןכאשר

אנשיהפגינוטקטיקה,ועלכלי-נשקעלשלו

במאמרולמשל,רבים.היסוסיםהצבא
Politics"זל

"hfili~rism
שאנשיבלוךהתלונן

אתלבחוןמוכניםהיולאהבריטיםהצבא

נזקקיםהחייליםכיארדאגג'וןסרשלטענתו

לפניהןולהניחחפירותלחפורכדימדירבלזמן

מהלראותיהיהשדיטעןבלוךתיל.גדרות

במשךאחתפלוגהלעשותמסוגלת
יום."

אירופהצבאותשביצעוהתרגיליםזאתלעומת

כלחסרי"-בלוךלטענת-היו
ךרע".'7

קצנבך

העולםלמלחמתשקדמושבשניםלמשל,כתב,

כראויהגרמניהצבאהעריךלאהראשונה

שדהעלמכונת-הירייהשלהשלכותיהאת

לאהבכיריםשקציניומפניבעיקרהקרב,
בעינייםשלהםהטקטיקותאתלבחוןהשכילו

בהנחותיהםמחדשלעייןאוביקורתיות

זהלכישלונםנוספתסיבהובהשערותיהם.

שלעמדתוהייתההבכיריםהצבאקצינישל
השניוילהלםשהקייזרנראההמלוכה.בית

כך,כדיעדפרשיםבהסתערויותמאוהבהיה
ינצחושהפרשיםכךעוותוהמלחמהשתרגילי

מפקדגודלי,אלכסנדרקולונלהשתתףלמשל,ב-1904,תמיד.
הגרמני.הצבאבתמרוניבאולדרשוט,רכובלחי"רבית-הספר

עיניו:שראועלכתבהואוכך

המשכווינחיתה],מבצעישלאחדיםבשלביםשצפינואחרי

הסופיים,התמרוניםשלההתרחשותזירתלעברהחוףלאורך

התרשמנולאלהשתתף...אמורעצמוהקייזרהיהשבהם

כששניהאחרונים,הימיםשלושתמביןהראשוןביוםבמיוחד.

לאלתרגיל,הצטרפוהיבשהצבאשלהיריביםהקורפוסים

נעשוההתקפותלהסתוות.אולתמרןניסיוןכלכמעטהיה

צדעלהקייזרפיקדאחדיוםמרוכזות.גדולותבעוצבות

מנצח.שלוהצדהיהפעםובכלהאחר,הצדעלולמחרתאחד,

דיוויזייתבראשעצמואתהקייזרהעמידהאחרוןביום

הסתערבעקבותיו,ענקיתוכשפמליהלבן,סוסעלפרשים

אותםוהניסארטילריהושלחי"רשלצפופיםמערכיםעל

שההתקפהספקבכללשאיןהיההגדולהלקחבהלה!מנוסת

להצליח.י'צריכה

המתאימההמשתניםמערכתאתסגרוהגרמניםהצבאאנשי

שיכלוממשלתייםמוסדותהיוולאטקטיות,בעיותלניתוח

חלופיים."רעיונות-ולהעריך-להציע

הניתוחרמות
ע0אחדבקנהעלהביסודו,בלוך,שלשהניתוחטעןבלאמי

הצבאייממסכנייםלהיבטיםבקשרהמקצועייםהצבאאנשישלדנתם

הווארד,למייקלבניגודבלאמי,אבלבאירופה.עתידהמלחמהשל

והשלכותיהרוחבהבלוך,עבודתשלההיקףבפירושטעה



ההבנהמרכזימקוםתופסתהאלהההשלכותביןהמתודולוגיות.

שלוהמסובכתהמורכבתהתופעהאתלנתחישכיבלוך,של

תכונותיופיעוניתוחשלרמהשבכלמפנישונות,ברמותהמלחמה
חדשותופוליטיותחברתיות

ןיטולחל.'7
ב-RUSIשלוההרצאה

מיוחד:לציוןהראוייםהבאים,בדבריםנפתחה

אבלאדם.לכלנגישיםהמלחמהבמנגנוניהטכנייםהשינויים

כלשעושיםומאחרשלו,האישיבתחוםמסתגרמומחהכל

יוצאימוחותרקשנתקבלו,התוצאותאתבסודלשמורמאמץ

תוצאותאתולהעריךבשלמותוהנושאאתלהקיףמסוגליםדופן
הכלכליותשהבעיותלומרחובהכך,עלנוסףהחדשים.התנאים

אנשישלהמכריעלרובםלחלוטיןזרותבמלחמההכרוכות

איןהפוליטיותהמפלגותולראשישלדיפלומטיםבעודהצבא,

אחדכלכאלה...בשאלותעצמםאתלהעסיקכדיהדרושהזמן

להגיעמסוגליםמאודמעטיםורקהמיידיים,בתפקידיושקוע

האלה,הסכנותכלאתלראותכדידיהגבוההתצפיתלנקודת
בעתיד."והצפויות

בלוך:התלונןמ-RUSIמבקריולדבריבהשיבו

סוגייתכלאתלראותמסוגלשיהיהמישהולמצואקשהכמה

הגומליןיחסישלבהקשררקולאכוללת,בראייההמלחמה

גםאלאהמושג,שלביותרהצרבמובןהשונותהזרועותבין
יהיהלאשבלעדיהםוהכלכליים,הפיננסייםלמשאביםביחס

תוצאות...להשיגכדידיוממושךזמןבמלחמהלהמשיךאפשר

משמעותהמהברורהתפיסהלמצואיכוליםאיננומקוסבשום

רקלאהיאמלחמהאבלחברתית...כתופעההמלחמהשל

מקיפה,חברתיתתופעהאלאצבאיים,מבצעיםשלסדרה

םייחה.1'תחומיכלעלהשלכותלהשיש

ברמותטיעוניםעלהנשענתהמלחמה,לסוגייתבלוךשלגישתו

חיזויכלכישטענוממבקריו,רביםבילבלהניתוח,שלשונות

שלהרבמספרןנוכחהתיאוריה.כלשלתוקפהאתשוללשגוי
היומהןשאחדותמפליאזהאיןבלוך,שגיבשההיפותיזות

וכןהחברהמדעישלזמננובניהמתודולוגיםאולםשגויות.
גישההפוסלתהנאיבית,הגישהאתדוחיםהמדעשלפילוסופים

מסוימות.!'טעויותבגללשלמה
שלפילוסוףפופר,קרלסר

ראייהזוויותחדשות,בעיות-התוכן"הרחבת"כיטעןהמדע,

תיאוריהשללערכהיותרהטובהמדדהיא-חדשוידעחדשות

נשארההטעויותשאלתכיאם(אחרותאוכאלהטעויותולא

בהערכתחשובגורם
במבחןעמדשבלוךספקאיןתיאוריה).נ"

ראייהוזוויותחדשותבעיותזיהתהשגישתומכיווןבהצלחה,זה

שלההשלכותאתלשלבהאנליטיהצורךאתדהיינוחדשות,
שלמבצעייםשיקוליםעםיותרטוביםטכנולוגייםביצועים

הייצור.אמצעיארגוןושלתובלהשללוגיסטיקה,

ה219במאההלוחמה
גישת"ולפתחמבלוךללמודנוכלכיצדשנה,100כעבורהיום,

העתידוללוחמתביחס-ורב-נדבכיתניתוחית-משלנובלוך"

להלןלעתיד.ביחסיסודהנחותעללהישעןחייבכזהמאמץ

במאהולמבצעיםלטכנולוגיההנוגעותכאלההנחותשלושיוצגו
ה-21:

ומבצעיות,טכנולוגיותתפיסותייושמוהקרובותהשניםב-110.

-Network)מרוכזת-רשת"לוחמה"שללתפיסההדומות

Warfare),Centricארצות-הברית.בציכיוםהקיימת

במערכותשתיושםבננו-טכנולוגיה,ניכרתהתקדמותתושג2.
רבות.צבאיות

ובמערכותבחיישניםבמחשבים,השיפוריםמגמתתימשך3.

המפרץ.במלחמתעיראקנגדשהופעלוהסוגיםמןתקשורת

מרוכזת-רשת",לוחמה"שלברעיוןמתמקדאומנםזהמאמר

הטכנולוגיתשההתקדמותבכךמכירותשלעילההנחותכלאבל

ותחומיםטכנולוגיותבשללרלוונטיותבהתפתחויותתלויה
כמענההושגההישגאםלענייננוכללחשובזהאיןמדעיים."

אוצבאיתהמצאהשלתוצאותיהצבאית.אואזרחיתלבעיה
ומחזקותהאחרהתחוםעלקרובותלעיתיםמשפיעותאזרחית

הדורותעליותרמשפיעמסלולאיזהלהתווכחטעםואיןאותו,
קנילקידוחהמכונותהמצאתלמשל,ההמצאות.שלהבאים

בבריטניה)בו-1775בהולנדב)-1747יצוקהממתכתתותחים

מנועשלייצורואתאיפשרה
הקיטור."

לאשעדייןטכנולוגיהשלהופעתהאתמראשלחזותניתןלא

ההשלכותאתלזהותניתןזאתעםהשלכותיה.אתאוהומצאה

הגורמיםשלמהאינטראקציההנובעיםהקונפליקטיםואת

ביכולתנוישבלוך,שלהדוגמאעל-פיהניתוח.שלהשונותברמות

הרלוונטייםשונים,ניתוחנדבכיבשלושההעתידלוחמתאתלבחון

למקבלניתוחודרישותידעמידע,2.צבאית,טכנולוגיה1.לימינו:

הלוחמת.היחידהמבנה3.היחיד,ההחלטות
טכנולוגיותשליישומןכיצדיבהיראלהניתוחרמותשלהשילוב

בעיותאוהזדמנויותיוצרללחימהביחסמתפתחותאוחדשות

בטכנולוגיותהמשתמשיםלאנשיםחדשות

פועליםשבמסגרתםולארגוניםאלה

אלה.מכונותאואנשים

מחייבת,חדשהטכנולוגיהועוד,זאת

גםבלוך,שלעבודתושהמחישהכפי

-החברתיבמבנהמתאימההתקדמות

וכישוריםהתנהגותנורמותתפקידים,

שיאפשרוואינטלקטואליים,השכלתיים

בצורההטכנולוגיהאתלנצללאנשים

רבותדוגמאותישנןביותר.הטובה
שהמתינוצבאיים,לאולכליםלכלי-נשק

החברתיהמבנהשהתפתחעדרבותשנים

אתשאיפשר
םתלעפה.6'

למשל,(crossbow),הצולבתהקשת

נרחב."שימושבהשנעשהלפנישנה1,500הומצאה

צבאיתטכנולוגיה
ארבעהחיברהארצות-הבריתצישלמרוכזת-הרשת"היילוחמה
רשתותחדשה:מבצעיתתפיסהלכללטכנולוגייםתחומים
איכותיתמידעברשתהמשולבותהעסקהורשתותחיישנים

המצאהשלתוצאותיה

משפקותאוחדואוצבאית
התחוםעלקרובותלעיתים

ואיןאותו,ומחזקותהאחר

מסלולאיזהלהתווכחטעם
הדורותעליותרמשפיע
ההמצאותשלהבאים

1



ע-JSTARS)8ביוןOIDDשלסיפונועל

תפכוה-ונבמאהשלהטהמידותבתורואגשיםושכולותיפעלוכיצדאי-ההבלה
שאי-הבעתכשבבדיוקלאומיה,כודיעיוהושלצבאיותמשינזוףשלהגשמתאח

ה-1העולםבמלאמתהנזוליםשללגזותמגרזנההאשמוכההמזוישלהביציאות

האמריקני."
לדבר

יחידותעלהמוטלותהמשימות

קוגניטיביותדרישותמציבותצבא

מהמפקדיםמאודגבוהות

כוללותאלהמשימותומהחיילים.

וקצבגדולהבמהירותתנועה
גדולים,שטחיםפניעלגבוהמבצעי

בטווחיםמהפעילותגדולחלקניהול

מדויקחימושוהפעלתארוכים

מקבילותישזולתפיסהביותר.מהיריםושליטהפיקודובתהליכי

ארצות-הבריתשלהיבשהבצבאהקרבשדהשלבדיגיטיזציה

האווירבחילאוטומטינתוניםקישורושלאוויוניקהשלובשילוב

תת-אדמירלהתוכנית,שלהראשוןההוגה

מרוכזת-רשת"לוחמה"סמיובסקי,ק'ארתור

קבלתקצבאתלהגבירלכוחותמאפשרת

שלהתקיפהלצורתבקשרההחלטות
בנויהפיקודבמהירותזהשיפורהאויב.'ן

מרכיבים:משלושה

מכיווןבמידע,בעליונותזוכההכוח1.

הלחימהבמרחבהבנהאומודעותלושיש

תוספתסתםמאשריותרהרבהגבוהותשהן

טכנולוגית,מבחינהגולמיים.נתוניםשל

רשתותDt>lYn,חיישנןםיחייבהדבר
ויכולתצגיםטכנולוגייתוחזקות,מהירות

והדמיות.מודליםלבנייתמתוחכמת

בדייקנותבמהירות,הפועליםכוחות2.

שלריכוזסתםולאאפקטיםשלריכוזהמשיגיםארוך,ולטווח

כוחות.

שלהפעולהדרכישלמהירהסגירההןשיושגוהתוצאות3.
זההצמודיםמאירועיםכתוצאהוהלםהאויב

לזה."'

על-ידיבאחרונהאושרהמרוכזת-הרשת"ה"לוחמהתפיסת

צבאשלהמשולביםהמטותראשי
ארצות-הברית"

כדרך
השקפתם-2010"(משותףחזון"(11"70ע"ן0"2010ליישום

העתידית."הלחימהלארגוןבנוגעהמטותראשישלהרשמית

וסיור,תצפיתשחיישניבבירורעולהזהקצרמתיאורגם

תפקידיםממלאיםושליטהופיקודתקשורתציודמחשבים,

יילכואלהתפקידיםמרוכזת-רשת".ב"לוחמהחשובים

הממדאתלצמצםתאפשרהננו-טכנולוגיהכאשרויתרחבו
והקירור,האנרגיהדרישותאתתקטיןהציוד,שלהפיזי

ותקלבידהנשיאהאפשרויותואתהניידותאתתגדיל

עימולשאתיוכלשהמפעילמפניהתיקונים,בעייתעל

המערב,שמדינותאיפואלהתפלאאיןמשקל.קליחלפים
בפיתוחרביםמשאביםמשקיעותארצות-הברית,ובמיוחד

מודיעין,ושליטה,פיקודתקשורת,מחשבים,מערכות

בפריסתהכוונהויותר.יותרמורכבות)4151[(וסיורתצפית

מרוכזת-ה"לוחמהמתפיסתכחלקאםבין-אלהמערכות

המבצעיםניהולקצבאתלהגבירהיא-לאאםוביןהרשת"

לרכושאויביהם,אתלזהותהצבאאנשישלהיכולתואת

אפשרויותליצורעשויותאלהמערכותאותן.ולתקוףמטרות

מערכותאוהתשתיותשיבושוביניהןחדשות,לחימה
צבאשלוהשליטההפיקוד

האויב."

ולחישהלתקשורתמידע,לעיבודמתקדםציודשלפריסתו

יתרונות.רקולבעלות-בריתהלארצות-הבריתמקנהאינו

בשימושחדשותבעיותיוצרתC~ISRמערכותשלמורכבותן

אלהבטכנולוגיותהמשתמשיםלאנשיםהן-בטכנולוגיה

פריסתןוהמכונות.האנשיםפועליםשבמסגרתםלגופיםוהן

החשובהאך(הפשוטהההנחהעלבנויהזהכאלהמערכותשל
המידעאתלספקיוכלוהלוחמותשהיחידותמכרעת)במידה

המידעאתלספקאי-היכולתהנדרשים.ובדיוקבקצבהחיוני

האנשיםאתולאלץהמבצעיתהפעילותאתלשבשעלולההנדרש

והפריסהההתפתחותאותן.ולפתורצפויותבלתיבעיותלהגדיר

אתלנצלשנועדומידע,לעיבודטכנולוגיותשלהמהירות
עלשיישענויחידותלהקיםיחייבובחיישנים,ההתפתחויות

מערערתמבוזרתהחלטותקבלתאבלמבוזרת.החלטותקבלת

מדרגיות,קרביותביחידותהמסורתיתהסמכותהפעלתאת

דרגות.עלהבנויות

מערךשלמורכבותואתמסבכותמורכבותC~ISRמערכות
ההתמחויותמספראתמגדילותשהןמפניהצבאי,הפיקוד

אנשיםביןהגומליןקשריאתשיעורלאיןומרחיבותהמקצועיות

החדשותהמקצועיותשההתמחויותלהניחמביד(למשדדים.
הצבאות,בתוךהפוליטייםהמתחיםאתגםהזמןעםיגבירו
קידוםמסלולילהםשיבטיחוירצואלהתפקידיםשממלאימפני

מתקדם4151(ציודמזה,חוץיותר).בכיריםפיקודותפקידי

תעלההתקלותותדירות-לאבחוןהקשותבצורותמתקלקל

הטכנאים,שלוהאחזקההתיקוניםכישורישלחשיבותםאת

חלפיםלשינוע(ההובלהמערכותושלהחלפיםמלאישל

בציוד,מרובותתקלותהציוד).נמצאשבולמקוםמהמחסנים

תקינים,לאחלקיםלהוצאתלגרוםעלולותשונות,מסיבות



שמיש.אינוהציודשבוהזמןולהארכתרב,ביוקרשתעלה

סוגיםיוצריםמרושתותC~ISRמערכותבזכותמהיריםמבצעים

התקשורתבאמצעיהשידורמהירותמבצעיות:בעיותשלחדשים

אוהשימושתנאיכאשרהמידע,לדיוקבסתירהלעמודעלולה

מהירים,מבצעיםתויופצ.4'בלתיבצורותמשתניםהתשומות

בנותעיבודשגיאותאבחוןעליקשוגבוה,בקצבהמתנהלים

מבצעיםבמהלךהאנושי"הגורם"בעייתקיימתכןחלוף.

הואבשינהממושךמחסורהפוגה.וללאגבוהבקצבהמתנהלים

ובמיוחדהסוגים,מכלההחלטותבאיכותהפוגעידוע,גורם

שלההחלטותבאיכות
המפקדים.י'

לעין.הנראהבעתידיקרדבריהיויימרושתותי,C~ISRמערכות

בחיישנים,מצוידותתחמושותשלמספיקותכמויותרכישת

הביטחוןתקציביעלתטילמוצלחת,מערכהלניהולהחיוניים

והשגיאותהבעיותהאםחלופיות.*ועלויותמבוטלתלאמעמסה

מבוזרותC4ISRמערכותשלבפריסתןהכרוכותהפוטנציאליות,

הבעיותאםשלא,ייתכן2050!שנתעדייפתרוומרושתות

הןדהיינומולדות,בעיותהןאלהבמערכותכיוםהקיימות

הגומליןומיחסיהשונותהמערכותשלמורכבותןמעצםנובעות

ופוליטיקאיםמהנדסיםכאשרומבוזרת.גדולהברשתביניהן

שלהם,הפוליטיותלמערכות"415(מערכותלמכור""מנסים

היקרות,השגיאותמפוטנציאללהמעיטבדרך-כללנוטיםהם

הבאות:מהסיבותלנבועהעלולות

הציוד.שלמורכבותו1.

ברשת.השוניםהציודסוגיביןצפוייםהבלתיהגומליןיחסי2.

המוטלאותשוניםדורותבנותציודמערכותביןלתאםהקושי3.

זו.עלזו

מתמדתהכשרהלהבטיחכדיכספיםלגייסהיכולתחוסר4.
מתאימה.

אישיתתחלטוהקבלת
ההשלכותלהבנתחיוניהפרטברמתניתוח

מרביולצמצוםזוחדשהטכנולוגיהשל

C~ISRרשתותפריסתה.בזמןהטעויותשל

מחייבותבהןהקשורותוטכנולוגיותמבוזרות

ובחישוביבמחשובגבוהיםאישייםכישורים

קצרים,זמןובפרקימתחבתנאיאפשרויות

ותיאוםאפשריותפעולהדרכיבחינתתוך

היעדיםלהשגתהנדרשותהרבותהפעילויות

הטכנולוגיותהבנתמסוים,במובןהארגוניים.

בארגוןופעילותC~ISRברשתהמופעלות

שניחןרנסנס",איש"יחייבואליההקשור

ובמדעיהטבעבמדעיומעמיקרחבבידע

ופוליטייםחברתייםכישוריםובעלהחברה

בארגונישוניםמסוגיםמשימותלביצוע

הפרט:שלוהחישובהמחשוב
'

ומורכבים,ייחודייםבמצביםלהחליטמתקשיםאנשים1.

בסיכון.הכרוכים

הניצבתהחלטההטעונההבעיהמהילאבחןמתקשיםאנשים2.

לפניהם.

קיימת.שאינהבמקוםסיבתיותרואיםאנשים3.

חלופיותפעולותשלמתאימהמערכתלעבדמתקשיםאנשים4.

ביניהן.לבחורשאפשר

ושינוייםעקביות,לאלהיותעלולותאנשיםשלההעדפות5.

כוחותינואבדותלמשל:(הבעיהמוצגתשבהבצורהקלים

למהפךלגרוםעלוליםהאויב)אזרחיבקרבאבדותלעומת

בהעדפות.מוחלט

החלטותמתקבלותשבוהאופןעלהרבהיודעיםאנואין6.
חירום.למצביהמתלוויםמתחבתנאי

קבלתאופןועלהדעתשיקולעלהרבהיודעיםאנואין7.

זמן.בלחץהחלטות

החלטות,לקבלתאנשיםלרשותהעומדהזמןשמצטמצםככל8.

בחשבון.מביאיםשהםהגורמיםמספרמצטמצםכך

מגודלהמושפעהקבוצהברמתההחלטותקבלתתהליך9.
החלטותקבלתדומהאיןלכןאנשיה.ביןומההידברות

הקבוצה.ברמתהחלטותלקבלתהפרטברמת

מידעשלשוניםבסוגיםלהשתמשיתכננושאנשיםאפשר10.

עלפיקודכגון(בעתידמסוימותבעיותשיתעוררובמקרה

כלומר,כשיתקבל.ממנויתעלמולמעשהאבלבקרב),כוחות
בלהטפחותחשובנעשההתכנוןבזמןרלוונטישנראהמידע

חדשיםמידעאופעולותסימנים,מופיעיםכאשרהקרב,

צפויים.ובלתי

קוגניטיביותדרישותמציבותצבאיחידותעלהמוטלותהמשימות

תנועהכוללותאלהמשימותומחיילים.ממפקדיםמאודגבוהות
עלגבוהמבצעיוקצבגדולהבמהירות

גדולחלקניהולגדולים,שטחיםפני
והפעלתארוכיםבטווחיםמהפעילות

משימותלבצעמנתעלמדויק.חימוש

גדולותכמויותלעבדהיחידהעלצבאיות

רבהבקיאותמתוךולפעולמידעשל
הצורךובאויב.בסביבהשלה,בכוחותיה

בעיותעללהגיבפורמליארגונימבנהשל

שהחמירו,אומראש,נצפושלאמבצעיות

הלאהארגונייםההסדריםאתהופך
לגורמיםאד-הוק,שנקבעופורמליים,

לצמצומן.אושגיאותלביטולביותרחיוניים
להכירחייביםצבאיותיחידותמפקדי

לארגוןפורמליארגוןביןהגומליןביחסי

ג10~1ה-~Visionשלהקובתפיסת

עםהדוקתיאוםמחייבת2010,

שתהיהבהנחהמידע,עתירתמפקדה

קדימהוהערכותהוראותמידע,הפצת

והפרעה,שיבושכלללאואחורה,

יותרגדולההדדיתתלות-כלומר

הנמצאיםלגופיםהלחימהזירתבין
גופאבארצות-הברית

המוטמעיםוהתמריצים,המבנהאותם.לדכאולאפורמלילאשאסורנראהאבל

לאוהתאמותתיקוניםלעודדעשוייםמסוימות,ביחידות
הארגוניותהבעיותפתרוןעליותריקשהשיישומםפורמליים,

הארוךבטווח

ם,ו, ,-ןק-,;-)-,רנ-,
"",ן368

מחליטיםאםלותר,יששעלי(המרביהרוחה1)כלכלית,מבחינהמסוימת.פעולהעלמו(ית(יהובעתעלת-קק0ח"חוו,)((וו)cc0חלופיתעלות*
המערכת).(צמצומןא(אחרתפעילויותעלויתורללאאותהלבצעמאפשרותשאיןמובלותקיימותכאשרמסוימת,פעולהלבצע

ב-30מושלמים.כהבני-אדםלרשותנושיעמדוכךעללבנותלנו

ותיאורטיקניםקוגניטיבייםפסיכולוגייםהציגוהאחרונותהשנים

המידע,עיבודכושרעלהשונותהמגבלותאתארגוניםשל



הטכנולוגיותריבויבגללהאנשיםעלהמוטלתהידע",י,מעמסת

עקביותרעודתכבדהקצרים,הביצועומועדיהמורכבות

ותכופיםקצריםפז"מיםהצבא.אנשישלהמהירההתחלופה

מעמסת"שלהבעיההדרוש.הידעלצבירתבסתירהעומדים

כוחסוגיותשלביותרחשובהממערכתחלקרקהיאהידע"

העומדותאלהמסוגיותאחדותלהלןבזו.זוהקשורותוגיוסאדם

הפרק:על

מתורגלת,הפעלהשלבמושגיםהעתידיהקרבאתרואיםהשונות"

הספרותמשולבות.מודרניותמערכותשלומדורגתמתואמת

מבניםעלכלליותהצהרותרקכוללתזהבנושאכהעדשנכתבה

סוגיועלהפיקודסידוריעלהעבודה,חלוקתעלארגוניים,

העתידי.הקרבלניהולשיידרשוהפונקציונליות,ההתמחויות

תיאוםמחייבתלמשל,Vision,70~11ה-2010שלהקרבתפיסת

מידע,הפצתשתהיהבהנחהמידע,עתירתמפקדהעםהדוק

8-2חמקןמפציץ 8-52אסטרטגימפציץ

האווירלהל8-52האסטרטגיהמפציץשלכמתו;
רב-ארגול'תמערכתבאמצעותלהלההאמריקעי

להתחרותייאלןהצבאהעתידי!הצבאילארגוןיצטרףמי1.
טבעית,אינטליגנציהבעליאנשיםאזרחיים.במעסיקים

ביחידהלשירותאותםהמכשירותצבאית,והכשרההשכלה
למשרותמאודלהתאיםעשוייםמרוכזת-רשת,צבאית

השירותיוכלתמריציםאלובצידן.נאהששכראזרחיות,
לשרת,וימשיכושיתגייסוכדילאנשיםלהציעהצבאי

שירצוהאנשיםשלהאישיותחתךישתנההנראהככל2.
רבותמקצועיותצבאיותהתמחויותבצבא."'בעתידלשרת

שלהתחוםאתשהעדיפולאנשיםבמיוחדבעברהתאימו

ארגונייםתפקידיםמילויושלהיטבמוגדרותבעיותפתרון

ודאותלחוסריותרנמוכהסבולתלהםושהייתהברורים,

הלךיידרשוC~ISRמסוגכוחבמסגרתלפעילותולערפול.

בתוךהגומליןיחסילחלוטין.שוניםאישיותוחתךרוח
ברמותגםבנוחשיחושואנשיםיצריכוזהמסוגיחידות

בכישוריםושניחנוערפול,ושלודאותחוסרשליותרגבוהות

ותיאום.הידברותלניהולהיטבמפותחים

הלנהמתהיחתהמכנה
המודרנית!הלחימהשלבתיאוריההיחידהמבנהשלתפקידומהו

הזרועותשלוה"חזונות"האמריקנימVision3017ה-2010

קטלהכךיותר,יקרההלשקשכנערכתככל

לקרבאותהלהטילהלכונות

והפרעה,שיבושכלללאואחורה,קדימהוהערכותהוראות

לגופיםהלחימהזירתביןיותרגדולההדדיתתלות-כלומר

ב-1991,המפרן,מלחמתבזמןגופא.בארצות-הבריתהנמצאים

לביןבארצות-הבריתגופיםביןרביםמשמעותייםנתקים""היו

לקבועמאפשרתהצבאיחידותשלהמורכבותעצםהזירה.

נתקיםושיהיוגבוהות,יהיוהתיאוםשעלויותבוודאותכמעט
תרושקתב."1

צבאיותביחידותנהוגהשהיאכפידרגות,עלהבנויההסמכות,

ככלוגדלים,הולכיםמשמעותיים,ממתחיםתסבולבימינו,

פוטנציאלית.ומשופריותרמורכבא415(ציודישולבהכוחשבמבנה

מורכב,4151(ציודלהפעלתשתידרשהגבוהה,ההתמחות

למרכיביהאנשיםביןההידברותאתתסבךבו,ולטיפוללאחזקתו

אדם-מכונה-ארגוןמערכותשלוגדלהההולכתהמורכבותהארגון.

המערכותמרכיביביןיותרגדולההדדיתבתלותגםמלווה

המערכתכלשלוהתנהגותהנמנעות,בלתייהיוההפתעותהאלה.
במצבהבקיאותאתתצמצםיותר,עודצפויהבלתיתהיה

לשלוטבכיריםמפקדיםשלהיכולתאתותקטיןכוחותינו
הפגיעותאתיותרעודמגדילהזומבניתמורכבותבכוחותיהם.

ארגוניםנוטיםשלוםשבימימפניוהשליטה,הפיקודשלהכללית

שיתגלוהשגיאותשלסיבותיהןויעילים.פשוטיםמבניםלהקים



אוברורהבצורהמוגדרבימינדירותלעיתיםרקממתמניםוסוגיהןמספרןקרב,בזמן
ארגוניםגםהםכאלהארגוניםקשיחה.'"

דרךמחלחלותהןבלחימה,מופיעותאלהשגיאותכאשרשלום.

האויב.שלליוזמותפגיעותהאתומגדילותהיחידהכל

כמעטאיןמVision,7011ה-2010כגוןהרשמיים,במסמכים

אדם-מכונה-ארגוןמערכותשלהגוברתשהמורכבותלעובדהזכר

ובקבלתבניהולחמוריםפרדוקסיםהמפקדיםבפנימציבה

היחידותבתוךואנשיםמכונותיפעלוכיצדאי-ההבנההחלטות.

צבאיותמשימותשלהגשמתןאתתסכןה-21במאהשלהם

שלהמציאותשאי-הבנתכשםבדיוקלאומית,מדיניותושל
העולםבמלחמתהמוניםשללמותםגרמההאשמוכההאיזור

הראשונה.

שלההבנהחוסרהיאלציוןביותרהראויותהתופעותאחת
הבנויהצבאי,המדרגייפגעמידהבאיזוהצבאייםהמתכננים

מרוכזת-רשת.ביחידהההחלטותקבלתמביזורכתוצאהדרגות,על

ליחידהלב:משאלותשליוצאפועלהיאזושאי-הבנהייתכן

עצומיםפוטנציאלייםיתרונותישנםמרוכזת-רשת,מבוזרת,

אתלהחישמבטיחהזהמסוגיחידההמידע.עיבודמבחינת

דיוקן.ואתהאויבעלההתקפותקצב

שתיאורטיקניםלמהדומיםמרוכזת-רשתיחידהשלוהתפעולהמבנה

תכונותעלמצביעזהגםרופפים".ארגונים"מכניםארגוןשל

לארגוניםהמסורתיים.הצבאייםלנהליםבסתירההעומדות
המתפתחיםומשימותתפקידיםישרופפיםולארגוניםמרוכזי-רשת

אחתסמכותשלאואחדמפקדשלהנחיהללאלבעיותבתגובה
אתמכתיביםעצמםהמרכיביםצבאי.למדרגאנטיתיזה-

הגומליןיחסימכךכתוצאהנזילה.-וההשתתפותהמשימות,

לצורךבהתאםמתקיימיםהשוניםהמרכיביםביןוהתקשורת

אומפקודותכתוצאהולא
הארגונייםהתפקידיםתוארוהמ.101

שנרכש,לניסיוןבהתאםמותאמיםהשוניםהמרכיביםשל
המשתתפיםהמרכיביםהידברות.מתוךנקבעותוהמשימות

שלהספציפיאופיהעל-פינקבעיםלמשימותבנוגעבהידברות
שלהמבנה"עץ"על-פיולאהפרקעלהעומדתהמשימה

הארגון.נ"

ארגוןכלומרמפוצל,ארגוןבהכרחאינורופפיםשחלקיוארגון

חברתיפתרוןהםזהמסוגארגוניםמרכזית.להכוונההנזקק

מתמידים.("סביבתייםלשינוייםוקוגניטיבי
עלולרופףארגון

אינושלוהסמכותשמרכזמפנימסודר,לאכארגוןלהיראות

הארגוןאנשישלהפעילותתונושה.104הפעילויותאתמכתיב
נהליםאותכנוןללאגםמתקיימיםביניהםהפעולהושיתוף

ומתי.לעשותמהלאנשיםהמכתיביםמדויקים,

יתרונותלהםשישהוארופפיםארגוניםשלמהאטרקטיביותחלק

לאאומעורפליםבתנאיםמשימותבביצועמבוטליםלא
ודאיים.~נ

עלחישוביםשלמעמסההטלתמונעיםכאלהרופפיםקשרים
אשריהיהלביצוע,ניתנתשאינהמטלה-מרכזייםמתכננים

אינהשהחדשנותמאחרלרשותם.העומדהמחשובטיביהיה

רופפיםארגוניםהקיימת,השגרהאתהמידהעליתרמשבשת

בארגוניםלחידושים.~נופתוחיםסתגלניםיצירתיים,ארגוניםהם

למניפולציותכךכלפגיעיםאינםהבכיריםההחלטותמקבלירופפים

אינובולמשתמשיםהמידעביןשהקשרמפגיהמידע,ספקישל

וחדשנותהסתגלותהמעודדשהגורםמפניעצמם,אתהמנהלים

שלמראשדרישותמאשריותרמניסיוןהנצברהמידעהוא
המתכננים.

מנושאותהמופעלתאווירייהשלהאמריקנילצישהכנסתהנראה
האמריקניהאווירלחיליב"-52"המפציץשלוהכנסתומטוסים

שלרבותתכונותלהןשהיורב-ארגוניות,מערכותעל-ידינוהלו

מערכות
מרכיבים-מרכיביםבנוייםשהיוהארגוניםרופפות."ן

באמצעותתפקידיםביניהםוחילקומשימותיהםאתהגדירו
פחותפגיעיםהיוהבכיריםההחלטותמקבליהדדית.הידברות

והגורמיםארגוניהם,שלהמרכיביםבתוךמידעשללמניפולציות

שנצברניסיוןמתוךנולדוהחדשנותואתההסתגלותאתשהחישו

המציאות.בעולם

הצבאייםהמתכנניםאתהמעסיקההמרכזית,הארגוניתהסוגיה

ההחלטותשקבלתהיארופפים,קשריםשלאלהיתרונותחרף

הסמכויותאתמערערתמרוכז-רשתובארגוןרופףבארגוןהמבוזרת

מערכותחסידיסמכות.משמעהדרגהשבוהקיים,הצבאיבמבנה
C~ISRיותר.מקיפיםמבצעיםעליותרטובהשליטהמבטיחים

להיותצריכיםוהארגוןהסביבהתצליח,כזאתששליטהכדיאבל

מראששנחזובפתרונותאובסביבההאבחנהכלומר,יציבים,
פק"ליםהכנתלכן.קודםשגובשופק"ליםלהפעלתלהביאחייבת

שלגדולבמגווןצורךיששכןפשוט,דבראינהלחימהלקראת
האויב.שלהאפשרככלרבותפעולהדרכיעלשיענופק"לים,

לפעולותכתגובהפק"ליםשלרבמספרמראשלגבשהצורך
כלשללפרטיהןלבלשיםלמפקדמפריעהאויבשלאפשריות

קוהרנטיתמערכתלגבששניתןבהנחהאפשרות.כלשלאומשימה

גודלהעצםהריסבירים,סביבהלנתונישיתאימופק"לים,של

פרטישלההבנהעליוותרשהמפקדלכךיגרוםהמערכתשל

הכוללת.המערכהלתוכניתלבתשומתלטובתהיתקלותכל

עלרבהלמעמסהתגרוםפק"ליםשלרבמספרביןההתלבטות

הקרב.בלחץהכיבלאוהנתוניםהמפקדים,שלהחישובכושר

פק"ליםשללניסוחםהמרכזיתהלבתשומתהקדשתולבסוף,

לאלתר.ליכולתבסתירהעומדת
המעברעםשייגרמורבותמביןאחתרקהיאזוארגוניתבעיה

הקיימיםהמודליםעםהמשולבתמרוכזת-רשת,לחימהלתפיסת

להלןארגונית.שליטהועלדרגותעלהמושתתתסמכותשל
נוספות:בעיותשלרשימה

שלהתפעולמורכבותמקצועיים.בתפקידיםהתמחות1.

בתפקידיםגוברצורךיוצרתמרושתותC~ISRמערכות

בעיותיוצרתזומורכבותמתמחים.ומקצועייםארגוניים

התמחותהמחייביםרבים,תפקידיםראשית,סוגים:משני
ליחידותהמעברשנית,תיאום.יתרגםמחייביםמקצועית,

לדרישותבסתירהעומדהמערב)צבאותבכל(יותרקטנות

אנשיםמחייביםיותרקטניםשכוחותמפניההתמחות,

רבים.תפקידיםלבצעמסוגליםשיהיו

מכשליםכתוצאהתיפגעבארגוןהמידעזרימתסייע.זרימת2.

הנטייההם:אלהכשליםהארגוני.המבנהאתהמאפיינים

ה368נהנק1ןגב-יה11י(



ת

המחזקותבעיות,שלמגווןיוצרמצומצםהיקףהיחידה.היקף3.

מיביןהעימותאתמחדדקטןהיקףראשית,זו.אתזו

בתפיסותשדוגליםלמינוכחיותמבצעיותבתפיסותשדוגלים

נוטיםה"עתידיות"היכולותחסידיעתידיות.מבצעיות

שיתגשמומבטיחאינובארגוןומעמדםיותר,צעיריםלהיות

שלהם.והתקציבייםהמבצעייםהפרוגרמטיים,היעדים
ומצטמצמיםההולכיםהלאומיהביטחוןתקציבישנית,

הצבאותאולםבצבא.שיישארוהאנשיםמספראתמגבילים
האינטלקטואליההוןאתלאבדלעצמםלהרשותיכוליםאינם

המתפעליםהאנשיםשלהטכנייםהכישוריםואתהחשוב

אותן.ומתקניםאותןמתחזקיםה-415%[,טכנולוגיותאת

לתחזוקתהחיונייםהתפקידיםבעלישלהנהירהולבסוף,

שלסוגיותמעוררתהפרטיהמגזראלה-~C4ISRמערכות
חייביםהקבלניםלמיכללברורזהאיןותכליתיות.אחריות

המתאימיםשהתפקידיםהוכחוטרםהעיקרית,נאמנותםאת

הופרטו.

נמוכהסבירותישנהחלופיות.ועלויותעתידייםאיומים4.
בעתידסכסוךשלהעיקריותהתכונותשלנכוןלצפילמדי

הפלטפורמותשלהחייםשמשךלזכור,ישזאתעםהרחוק.
מהן)הנגזריםהארגונייםוהמבניםהכוחותומבני(הנוכחיות

הסכסוכיםברובשהלחימהלהניחסבירלפיכך,יותר.ארוך

ושלאבימינו,שתוכננוכוחותובמבנהבציודתתנהלבעתיד
רובחלקי.באופןלפחותמספיקים,אומתאימיםיהיו

בעיותעםלהתמודדכדישימושייעשהשבהםהכלים

כאלה.בעיותעםלהתמודדכדיתוכננולאחדשניותצבאיות

ימיושלשלוםימישלבארגוניםאנושיים""כישורים5.

תשובותבמתןבעיקרהצבאותעוסקיםשלוםבימימלחמה.
הדרכהתקצוב,תכנות,תכנון,שלהפוליטיותלדרישות

שלדעתםאתלהניחמאודמשתדליםהצבאמפקדיורכש.
שלהמחוקקתובזרועהמבצעתבזרועהאזרחייםהממונים

בתכליתיותתנוהלהיאמלחמה,תפרוץשאםהממשל,

בתכליתיותלפעולהיכולתהאפשר.ככלמעטותובאבדות

לשאתטובהאישיתביכולתמותניתפוליטיתמערכתבתוך

אלהפוליטייםכישוריםאולםולהתפשר.לשכנעולתת,

שפעלןהאמריקנייםלכוהותשלגררנושהאבדותהתגרר1993באוקטובר
בלחימה.תכליתיתמנהיגותשיבטיחוהכישוריםבהכרחאינם

בהכרח'תכליתיים'אינםגםאלהפוליטייםכישוריםראשישלתיאבולםאתמהרהעדקילקלוממליה,בורתבמוגדישו,
ימישלפוליטייםתמריציםתכליתי.לוחםכוהלהבטחתאכשריימאלימיםבעימ,ונ'מיבשהכמותלמכןהמכזה

לתקציבלהזיקהעלולותרעות",חדשות"לטשטששלום

לערוךלצורךבסתירהעומדיםבצבא,כלשהיזרועשלמראשתכנותברורןלאאושלםלאמידעסמךעללפעול
דרישותדוקטרינה,עבורמידעלאסוףכדיהוגניםניסוייםהמתאיםשהידעלפנישנקבעהפעולהלדרךקבועהמחויבות(

בפניהעומדותהמשימותאחרות,במיליםחדשים.וציודהעדפותסמךעללפעולהנטייה(עצמיתהונאהנאסף),
העומדותמהמשימותשונותשלוםבימיהצבאמפקדיהיעדהעתקתהמציאות),על-פיולאלסביבהבנוגעאישיות
מלחמה.בימיבפניהםבטווחמטרותלביןהקצרבטווחאמצעיםביןבלבול(

שאליושלבבכלהמידעעריכת(ודאותחוסרקליטתהארוך),

מעכיםארגוניים,מבניםהיחידה).שלהמדרגבמעלהמטפסהוא

החברתיים,המבניםלגביהמלחמהתוצאותאתשניתחאחריהיחידותפעולותעלהמפקדיםשלהדוקפיקוחהמחייבים
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מבחינהמורכבותנשקמערכותשלהגבוהההעלותאחד,מצד1.

המפציץבקרב.בהןלשימושבסתירהעומדתטכנולוגית

להפעלתרקינוצללמשל,)8-2(,ק1!11"5"האמריקני
מהמטרותרבממרחקאותולשגרשאפשרחימוש-כלק,

שלאובדןאותן.המקיפיםנ"מההגנהוממערכיהמיועדות
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הלאומית.לכלכלה

ייצאוהמערביותשהדמוקרטיותלהניחאיןאחד,מצד2.

נגדזולמלחמה
המעדיפותפוליטיותשנורמותספקאיןי".וז1
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האמריקנייםלכוחותשערמושהאבדותהתם-ר1993באוקטום-
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ואלהיותר,גבוהותלעלויותגורםזהכללימצביותר.איטי

שנדרשמכפייותרמעטותבמערכותלהצטיידותגורמות
אי-התאמההצבאית.היחידהשלהמבצעיותהתפיסותעל-פי
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