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שככלמשוםלצה"ל,חשובמערכות""שלזהגיליון
מתרחקיםואנומדיניים,הסכמיםיותרבאזורנושנחתמים

ללמודהצורךגדלכךחלק,נוטל~ה"לשבהןממלחמות
האחרים.שלמניסיונם

אתלהעשירכדיממנולדלותשישההיסטורי,הניסיוןאל
מההווה,ומלחמותקרבותנוספיםהמקצועי,בתחוםעצמנו
שלמודרני,נשקשלההשלכותעלגםללמודניתןשמהם

אותנוהסובבהעולםהתנהגותושלמתקדמתטכנולוגיה
כמו-בקוסובוהלחימהזאתמבחינההחדש.בעידן

מאודחשוביםדגמים""מהוות-ב-1991המפרץמלחמת
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טק"ק.

יום40שהיכתהארה"ב,לרשותשעמדהזמןלנואיןב.
שיפריעומייהיולנובקוסובו.מזהכפולוכמעטבעיראק

ידידינו.מביןוהןאויבינומביןהן-

להפעילםוהחופשלארה"בשישהאמצעיםבידינואיןג.

בלתיטעויותכשישכולל(חיצוניתהפרעהשוםללא
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מטלה-טווחארוךמודרנינשקלהפעלתבמקביל

אופן.באותובקוסובוארה"בעלמוטלתהייתהשלא

התמונהאתלהכירהפרטים,אתללמודצריךכןעל
אך-מסקנותולהוציאהלקחיםאתלאתרבכללותה,

השונה.רבכירבה,זהירותתוךהכול

עמיירוריעקבאלוף

המכללותמפקד
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נונלאוסית1TyI,כאשרה-19,הסאהבסוףנעוצ'םקוסובושלהטתשלשורשיה

שהכתבהדמוגרפי,להיגיוןנלגודהעצסאיהיאלבגיהשלגבולותיהאתקבעה

Jbaהאוכלוסייהבעלתקוסובוכיהוועדהקבעהלאלבלה,ובו0וקשלצירופה

תי30ודטורואהמצריה,מסרביההלקתהיהסוסלסיתהאלבנית,

לגיאוגרפיההחוגיאש
תל-אביבתטי0יבייואנ

ביגלגדעוןפרופ'

סרביה.שלהדרוס-מערביבחלקהאוטונומימחוזהיאקיפונו

ישראל)שלמשטחהכחצי(קמ"ר10,900הואהמחוזשטח
1.9בונמנוהאחרון,האוכלוסיןמפקדשםנערךעתבו-1989,

מוסלמים)ברובם(אלבניםמיליון1.2מהם-בני-אדםמיליון
העדותשביןהמתחנוצרים).שהם(סרביםאלףו-200

המחוז,שללאוטונומיהסרביהשלביחסהוהשינויוהדתות

לשרשרתשגרמוהםב-1990,ובוטלהב-1974שהוכרזה
הבעיהשלשורשיהאולםלמלחמה.שהובילההאירועים

נעוצים-הבלקניהאיבחציהבעיותרובשלשורשיהןכמו-

יותר.הרחוקבעבר

ותחתב-1169,הוקמההראשונההעצמאיתסרביהממלכת

לאימפריההתפתחה)1355-1331(דושאןסטפןשלהנהגתו

באהזוממלכההבלקני.האיחצימרביתעלשהשתלטה
במערכתסרביהצבאאתהביסושהעות'מאניםלאחרלקיצה

האיזורכלהיהה-19המאהסוףועדמאזב-1389.קוסובו

האיחצימרביתעלששלטההעות'מאנית,מהאימפריהחלק

מתושבירביםהתאסלמוהעוונימאניתההשפעהעקבהבלקני.

ואלבניה.בוסניהתושביובעיקר-האיזור

מונטנגרוואתסרביהאתלהקיםהוחלטב-1878ברליןבקונגרס

שטחישארלביןבינןגבולקונקבעעצמאיות.ממלכותכשתי

השנים.במשךהשתנהזהקואולםהאימפריה,
האימ-נגדיחדיוובולגריהיווןמונטנגרו,סרביה,נלחמוב-1912

אותההביסוהראשונה",הבלקןב"מלחמתהעות'מאניתפריה

עלהכריזהאלבניהבאירופה.מאחזיהמרובאותהוסילקו

שרצואירופה,מערבמעצמותשללתמיכתןוזכתהעצמאותה
לאימפריהאזקשורהשהייתהסרביה,שלכוחהאתבכךלהגביל

עצמאותההוכרהב-1913לונדוןבוועידתהצאריסטית.הרוסית

אולםגבולה.לסימוןבינלאומיתועדהוהוקמהאלבניה,של

השנייה,הבלקןמלחמתפרצהבפעולתה,החלהשהוועדהלפני

והובסה.-הקודמיםבריתהבעליאתבולגריהתקפהשבה

כפיהבלקן,גבולותאתרבהבמידהקבעוזומלחמהתוצאות

כיום.אותםמכיריםשאנו

BlaseArminצילום:בקושבו.בגודלההשלייההעירכריזרן,עלכלליכזבטלהנעלה:בתכולה



אתשקבעההבינלאומיתהוועדה

שלבסופוהשלימהאלבניהגבולות

שללחצהובשלעבודתה,אתדבר
קוסובוחבלאתהשאירהסרביה

באלבניםבעיקרמאוכלסשהיה-

הטיעוןסרביה.בתחומי-מוסלמים

היסטוריקשרלהשישהיההסרבי

התבוסהקרבבשללקוסובואמיץ

זו,בהחלטהב-1389.שםשנלחמה
במאזןהתחשבותתוךשניתנה

העתבאותההאירופיהכוחות
ונזרעולאלבניה,סרביהביןהגבולקונקבעהאוסטרו-הונגרית,

1999.שלהמלחמהזרעי

שאיגדהיוגוסלביה,הוקמההראשונההעולםמלחמתלאחר

הבינלאומיתהוועדהסלובניה.ואתקרואטיהאתסרביה,אתיחדיו

ב-1925,רקאותהוסיימההגבולבסימוןעבודתהאתהמשיכה

נוצרהכךשונה.לאאלבניהעםיוגוסלביהשלגבולהאולם
סרביםביחדחיושבההבלקני,האיבחצירב-לאומיתמדינה

מוסלמים,מקדונים,קתולים,קרואטיםאורתודוכסים,נוצרים

ואלבנים.מונטנגריםהונגרים,בולגרים,סלובנים,

שלהקמתהעםמכן,לאחרוגםהעולםמלחמותשתיבין
גבולותיהשונולאטיטו,שלהנהגתותחתהיוגוסלביתהרפובליקה

לשמורשניםעשרותבמשךשהצליחהיוגוסלביה,שלהחיצוניים

הרפובליקההקמתעםהשונים.האוכלוסייהחלקיביןאיזוןעל

בהתאם-חדשותאזוריותחלוקותבשטחנוצרויוגוסלביהשל
בשניםלמחצה.אוטונומיותיחידותליצורטיטושללשאיפה

מקדוניהמונטנגרו,סרביה,בוסניה,הרפובליקותנוצרו1947-1944

וויוודינהלמחצההאוטונומיותהפרובינציותוכןוסלובניה
הונגרית)בדובריבעיקרהמאוכלסת(יוגוסלביהבצפון-מזרח

בדרום.ברובה)האלבנית(וקוסובו
הומוגניותיחידותליצורלאהקפידטיטו

עלפרישהמהלכילמנועכדילאומיות

קוסובושלגבולהתוחםלכןלאומי.רקע

אלבנים,85%תכלולשהפרובינציהכך

אחרים.לאומיםבניו-1.8%סרבים13.2%

במקושתגםעצמהעלחוזרתramהתשנה
20%מהוויםהאלבניםלמשל,אחרים.
מונטנגרו.מתושביו-5%מקדוניהמתושבי
תרבותיתלאוטונומיהזכוקוסובותושבי

נלמדההאלבניתהשפהוחברתית,
יוגוסלביהלקריסתועדבבתי-הספר,

ב-1989,הפרעה.ללאבאיזורהחייםהתנהלו

ביהיוגוסל-שלקריסתהתחילתעם

עצמאיות,מדינותשללשורהוהתפרקותה

סרביהכיום(יוגוסלביהשלטונותביטלו

התרבותיתהאוטונומיהאתבלבד)ומונטמדו

אתלהפוךוביקשוקוסובותושבישל

האלבניהדגלאתמניףקוםובושלהשחרורבצבאהייל

תושביהאלבנםהסרגי.הצבאונסיגתהקרבותהנםלאחר

לאלבניהפת0הל"שאיפתםאתמסתיריםאינםקוסובו

אי-אס-אי-פי..צילום:השכנה.

שהרובהחששותלאורזאתמיוגוסלביה.נפרדבלתילחלקהחבל
לאלבניההסתפחותאועצמאותהואגםידרושבקוסובוהאלבני

המתיחותגברההזאתההחלטהרקעעללגבול.מעברהשוכנת

שלובסופולאומי,לשחרורתנועותלהתארגןהחלובקוסובו,

הזה.הגיליוןעוסקשבה-למלחמההאירועיםהתגלגלודבר

הבינלאומיתהוועדה

גבולותאתשקבעה
אתהשאירהאלבניה

בתחומיקוסובוחבל

זרעינזרעוובכךסרביה,

1999שלהמלחמה

האימפריהשלבלחצה

יוגוסלביהבשט"ם8לאירוס8רטההשינויים
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רוסוסינדולד"ר

היוגוסלביתהפדרציהאתשפקדוהאלימיםשהאירועיםאף

הםהריהעולם,אתהפתיעוהקודםהעשורראשיתמאזלשעבר

הימים.משכברהבלקניתהמציאותאתהפרקעלוהעלוחזרו

מלחמתתוםמאז-פוליטיתויציבותרגיעהשנות40לאחר

המראותחזרו-ביווןהאזרחיםמלחמתוסיוםהשנייההעולם

ואונסרצחמעשיכפרים,ושריפתהיסטוריותעריםהפצצתשל
הגשמתלמעןשלמותאוכלוסיותלגרשהמיועדיםמלחמהומסעי

אתני".טיהור"בשםלכנותשהתרגלנומה

בראשיתבאירופההיציבותחוסרבמוקדשהייתההבלקן,בעיית

נוכחהמאהשלהשנייהבמחציתהפרקמעלירדהה-20,המאה

ל"מרכזבדומהלמזרח.מערבביןאירופהוחלוקתהקרההמלחמה

גיאוגרפיתקטיגוריהכאללהתייחספסקוהבלקן""אלגםאירופה"

האירופיתוטורקיהיווןסווגוכךפוליטית.

שאלבניה,בעודהמערבי,לגושכמשתייכות

עםנמנועימןהגובלותובולגריהיוגוסלביה

המזרחי.הגוש

הגיאו-פוליטיהסדרשלקריסתובעקבותרק

מחדשועלהצףברליןחומתשלנפילתהעם
קבוצותשלמריבויהנובעהבלקני",הסבך"
ומפוצלותבזוזוהמעורבותיריבות,אתניות

שללהתפרצויותהמביאמצב-עצמןבתוך

פשרות.חסרתקנאותושללאומנות

קבוצותאותןמיהןהשאלותאיפואנשאלות
הנבדלות,זהויותיהןעוצבוכיצדמקורן,מהלמיניהן,אתניות

המאהבשלהידווקאוניעורוחזרוהבלקן"רוחות"אותןומדוע
הנאורה?אירופהובשוליה-20

ההיסטוריהועומקהגיאוגרפיהמשקל
והקווקזהתיכוןהמזרחדוגמת-אחריםאזוריםלמספרבדומה

מיקומובשלמעטלאהתעצבהבבלקןהמציאותגםכך-

והקשהההרריאופיוובשלאחדמצדמעברכאיזורהגיאוגרפי

נהרביןהמשתרעהאיזור,היהההיסטוריהמשחראחר.מצד

דרכושונים.עמיםשלחדירהנתיבהתיכון,היםלחופיהדנובה

היהשהואכךצבאות,ופלשותרבויותהתפשטו

חיץאיזורוגםמגעאיזורגםאחתובעונהבעת

מתחרות.ואימפריותממלכותציוויליזציות,בין
קיומםאתהקשההתבליטאיפשרזאתעםיחד

קבוצותשללהישרדותןשתרמומפלט,אזורישל
בקנאותשמרואלהרבות.ייחודיותאוכלוסייה

להיווצרותןדברשלבסופווהביאואופייןעל

מבחינתמזוזוהנבדלותרבות,אתניותיישויותשל

האזורית.והזהותהדתהלשון,המוצא,

יותר-רבהבמידהאףואולי-מכךפחותלא

ובמישריןבעקיפיןהעכשוויתהמציאותמוכתבת
מ"קוויאחדכאחת.והקרובההרחוקהההיסטוריהעל-ידי

האימפריהביןרומיבחלוקתעודמקורו-העיקרייםהשבר"

המזרחיתהאימפריהלביןברומא,נותרשמרכזההמערבית,

בניימרצה
לגיאוגרפיהבחוג

ל-אניב,תטי0רבי~ואב

הסדרשלקריסתובעקבות
נפילתהעםהגיאו-פוליטי

ועלהצףברליןחומתשל

הבלקני",הסבך"מחדש

קבוצותשלמריבויהנובע
המעורבותיריבות,אתניות

עצמןבתוךומפוצלותבזוזו

קטובו.שלהשחרורצבאשללוחמיםבידישהוצתלאחרבלהבותעולהסרביכפר-הגדולההלקמהלנזעלה:בתמונה
אי-אס-אי-פי..צילום:הסרבית.האוכלוסייהשלאתני"ב"טיהורפתרההאלבניתוהאוכלוסייההגלגל,השהפרהקרבותתוםעם



בקונסטנטינופול.היהשמרכזהביזנטיון),(

המערבביןהשניםמאותבןהעימות
היווני-אורתו-המזרחלביןהלטיני-קתולי

רקלאכיוםלהתבטאממשיךדוכסי
ובעיקר-גםאלאוהכתב,השפהבהבדלי

החיים.ואורחהדתבתחוםבהבדלים-

במרכזוהבלקןאתחוצההזהההפרדהקו

האתניותמהקבוצותכמהבתוךגםכמו

עצמן.

להתפשטותהייתהדומההשפעה
-הבלקןמרחביתוךאלהאיסלאם

השליטהשלהשניםמאותבמשךבעיקר

להמרותהשאר,ביןשגרמה,העות'מאנית,

זההמוצאבניאוכלוסייהחלקישלדת
שפה.אותהודוברי

העות'מאנית,האימפריותביןהנמשכותהספרמלחמות
ההשפעהתחומיועלהשליטהעלוהרוסיתהאוסטרו-הונגרית

היסטוריותאסוציאציותדתיות,זהויותעלהשפיעובבלקן

רביםועמיםבולגריםסרבים,יוונים,שללאומיותושאיפות

אהיסטוריהעלבבלקןלדברניתןשלאגםמכאןאחרים.
ןפ

גרסאותישהשוניםלעמיםשכןאחידה,אואחת
-*

יתרהעבר.לאירועימנוגדותואףשונותהיסטוריות

במלחמותשהתרחשוהאלימים,האירועיםכן,על

העולם,מלחמותובשתיה-20המאהבראשיתהבלקן

הלאומיםבנישלהקולקטיביבזיכרוןטרייםנותרו

וכפרים.משפחותלעיתיםחצוואףהשונים

הטריטוריאליוהסדרהאתניתהזהות

האזוריוהפיצולהתרבותיהמגווןהעדתית,השונות

קונפליקטיםהמחייבתקבעשלתופעהבהכרחאינם

וזהויותרב-לאומיתמציאותפתורים.ובלתינמשכים

ליחידותהתגבשובטרםהכללבבחינתהיומעורבות

האיבחציולאומית.מרחביתמבחינהיותררחבות

כלל-בלקניתיישותנוצרהלאמעולםזאת,לגותי(הבלקני,

האפניניהאיבחצילדוגמא,האיטלקית,ליישותבדומה

התיכון.ליםהםגםהמשיקיםהאיברי,האיבחציהספרדיתזואו

הלאום,מדינותלהתפתחהקדימואירופהשבמערבבעודככלל,

לאומיתיישותעםהמזוההטריטוריאליתלרציפותשחתרו

כמוהבלקןבאיזורניכרתבמידההתאחרזהתהליךדומיננטית,

התיכון.במזרחגם

במערב,הרומית-קתוליתהמורשתביןההיסטוריתלחלוקה

והכנסייתית,הארציתהרשותביןהנמשכתביריבותשהתאפיינה

נשמרהשבהבמזרח,הביזנטית-אורתודוקסיתהציוויליזציהלבין

ארוכתהשפעההזהבהקשרהייתההרשויות,שתיביןהזהות

הפוליטי.המרחבארגוןמבחינתכמהותיתשהתבררהטווח

מבחינהמפוצלאומנםשהיהטריטוריאלי,סדרהתהווהבמערב

שלהתרבותיתהזהותמבחינתיחסית,הומוגני,אבלמרחבית,

אי-כי.,צילום:סרביה.גד(הבריתבעלותמתקפתשלבעיצומה

שכפוארוכות,דתמלחמותבעקבותנוצרזהמבנההתושבים.

השלטתהדתלביןהמקומיהשליטשלהדתיתזהותוביןחפיפה

הלאום.מדינתשביסודהסדר-חסותושתחתבאוכלוסייה

העות'מאניתוהאימפריההביזנטיתהאימפריהברחביזאתלעומת

נ0-הה"העי9ארבבבלקןהשפועעפועע

האימפריאלי".הסדר"בשםלכנותשנהוגמהנשמראותהשירשה

שלאחרקונסטנטינופול,(מרוחקאבליחיד,במרכזהתאפייןזה

שימורתוךאבלאיסטנבול)נקראההעות'מאניםבידיכיבושה

ומנהליתתרבותיתדתית,ואוטונומיהמקומיתזהותשלרבהמידה

נודעהעות'מאניהשלטוןתחתלמיניהן.העדתיותהקהילותשל

הבחינהכאשרה"מילט",משטרבשםהזההקהילתיהארגון

החייםאורחאתשהכתיבההדתית,השייכותהייתההמהותית

בתחילההמדוברת.הלשוןאוהאתניהמוצאמאשריותרהיומיומי

הנמנותהקהילותמשמע,-הרומי"ה"מילטביןרקאבחנההייתה

שונותשפותדוברישכללואףהאורתודוכסית,הכנסייהעם
נוספותעדותזכוהשניםבמהלךהמוסלמית.העדהבנילבין-

הארמניםהיוונים,היהודים,דוגמתנפרד,מילטשללמעמד



מתקפתשלבעיצובהקוסובו.עםהגבוללעברדרכהאתהעושהאלבניה,צבאשלטנקיםבשיירתצופיםאלבניםאזרחים
אי-כי..צילום:לאלבניה.לפלושינסושהסרביםההששגברהבריתבעלות

1981בשנתיוגוסלביהאוכלוסייתשלהאסעההרכב

לפתות10%בןאוכלוסיןשיעור
ממלםהונגריםררימניס
נ!בולגרים3(סלובקיס
ב2צ'כים3(טורקים
ן4איטלקים71רות'גיס

לפחות20%בןאוכלוסיןשיעור
ך---קקרואטיםף---קסלובנים

ך----קסרבים1[111משלמים

ך---ךמונטנגויםrrr1~אלבנים

ך---]מקדתים

כשחיוגםנפרדיםושיפוטחינוךדת,מוסדותשקיימוואחרים

זה.לצדזה
שהתהווהקהילתיהטריטוריאלי-הסדראתלאפייןאיפואניתן

בדגםמשולביםאבלרציפים,בלתיתרבותמרחביעלכמבוסס

למערךוהאימפריה.הבלקןכלפניעלשנפרסהרשת,מעיןשל

סלוניקי,כגוןאיסטנבול,עלנוסףעיקרייםמוקדיםמספרהיוזה

אלההשונות.העדותבניהתקבצושבהםואלכסנדריה,סרייבו
והיכרותשכנותיחסיעלשהתבססוחליפין,קשריביניהןקיימו

בניעםוכלכליותתרבותיותזיקותמהןאחתכשלכלשנים,רבת

הפזורהכלפניועלהאחריםבמוקדיםהאזוריים,בריכוזיםעדתה
האימפריה.שברחבי

ולטריטוריהלשפהוזיקתההאתניתהזהותהגדרתשגםמכאן

שהמושגיםכשםבמערב,מקובלשהיהלמהדמולאמוגדרת

האימפריהשלבמרחבמקובליםהיולאו"מדינה"אזרחות""

להתעוררותבמקביל-להבחיןהמשיכולמשל,היוונים,המזרחית.
בהקשרשוניםמושגיםשניבין-ה-19המאהבמהלךהלאומיות

תרבותית-יישותבתורללאוםהתייחסגנום""שהמושגבעודזה.

המושגזההיההריהיוונית,הפזורהכלאתהכוללתפוליטית,
זיקהתוךהמודרני,במובנוהלאוםמושגאתשביטאאתנוס""

להזכירגםכדאימיועדות.אוקיימותולטריטוריהלמדינה

וטורקיה,יווןביןהאוכלוסיןלחילופיבהסכםב-1923,שאפילו

הדתיתלזהותדברשלבעיקרוהתייחסושננקטוהמונחים



למשל,כך,המערב-אירופי.במובןללאומיותכךכלולאולנתינות
מהםשרבים(טורקיהתושביאורתודוכסיםיווניםעלדובר
יוונית),דובריובהם(יווןתושבימוסלמיםלעומתטורקית)דיברו

אחרות.לטריטוריותלעבורשחויבו
יותרוכמתקדםכנאורשנתפסהלאומי-מערבי,המודלאימוץ

העות'מאנית,באימפריהוהמידרדרתהקשהלמציאותבהשוואה

העדותביןהניכורואתהאבחנהאתבהדרגהשהעמיקהוא
האורתודוכסיותהעדותלביןהקיים,השלטוןעםשזוהוהמוסלמיות,

האירופיות.המעצמותלתמיכתשזכוהאחרות,והנוצריות

הלאומייםוהקונפליקטיםהחיכוכיםוגברוהלכונשעהבהאולם

אחרותרבותוקבוצותסרבים,אלבנים,בולגרים,יוונים,ביןגם
טריטוריהלמימושהחתירהרקעעלוזאתהבלקן,אתשאיכלסו

לגבולותבהתאםהאפשרככלורחבההומוגניתלאומית
באותההבלקןמלחמותקדומות.ממלכותשלהמקסימליסטיים

שנועדוהאתני,הטיהורחזיונותאתזהבהקשרהקדימותקופה
במוקדיםבעיקרזההיההמיועדים.הגבולותעיצובעללהשפיע

המעברשלהקשההתהליךתוצאותניכרושבהםהעירוניים

הטריטוריאליהסדרשלפיבעודהלאומי.לסדרהאימפריאלימהסדר

בנישלהמשותפיםוהחייםהמפגשמקומותאלההיוהקודם

התנועותוהתמקדוצמחוגםששםהריהשונות,הקבוצות

התייוונות""שלתהליךעמיהלמשל,סלוניקי,הלאומיות.והשאיפות

המאהבתחילתכברהבלקןמלחמתבעקבותאתניטיהורושל
בסרייבולהתרחשהיהשעתידמהאתהקדימהובכךה-20,

מאה.אותהסוףלקראת

והתערערותובנייתוהיוגוסלבי:הסדר
התהוותהשבוהבלקן,שלובמערבושבמרכזוהגיאוגרפיהאיזור
האתניההרכבמבחינתביותרהסבוךהואהיוגוסלבית,היישות

הבלקני".המצב"אתמכוליותרומייצגהטריטוריאליתוזיקתו

הנצרותשביןזההתרבותי-דתי:השברקווישנימצטלביםשם
סלובנים(לקתוליתומקדונים)סרביםלמשל,(האורתודכסית

ואלבנים).בוסנים(למוסלמיםהנוצריםשביןוזהוקרואטים)

הקשרשכןיותר,הרבהעודגדולהאוכלוסייהקבוצותמגוון
תמידאינוהלשוניתאוהאתניתלזהותהדתיתההשתייכותבין

הםכבוסניםהמוגדריםהמוסלמיםלמשל,כך,חד-משמעי.

גםהעצוםלמגווןסרבו-קרואטית.ודובריסלביממוצאברובם

במיוחד-נוספותרבותאתניותקבוצותשישהעובדהתורמת

וכו').בולגריםהונגרים,(הנידוןהמרחבבשולי

שכןמורכבת,פחותלאהתמונההמרחביתהפריסהמבחינת
ובצמתיםהרחוקהבפריפריהרקלאמצויהאתניהעירוב

אי-פי.צילוםסרביה.גד(נאט"ומתקפתשלבעיצומהאמריקניתפרוהפגלהבווי(הסקייסיפסקוסובואלבנםפליטים

יי",,,,,,,, ל,,(,,,.,,,

,1.,1(,,,,,

ןן

..ן

י,1.י



עושלא1רוטירטהע1עפבעה
הבלקןעגנישלהגוק()יגוליוע

ן
במפשט~.'

-

י.י......11

(%," מ0021יי2211.4ע5יקפייסיז
די התינוןהיםי,"%

המקסימליותהטריטוריאליותונגיעות
1878-1913בשניםהבלקןעמ'ל

-האלבבםינסרגים
---ולגרים:
----היומניםי,יייייייייי"היונים

החדשהליוגוסלביותשאומצההגרסהוהעדתית.התרבותית
הקבוצותשלהעצמיתובהגדרהבפלורליזםהכרהאיפואהייתה

שלהפדרטיביבמבנהביטוילידישבאההכרה-העיקריות
הרפובליקותששוטריטוריאלית.קהילתיתמבחינההמדינה
בוסניה,סלובניה,קרואטיה,סרביה,היו:הפדרציהאתשהרכיבו

שתינכללוהסרביתהרפובליקהבמסגרתומקדוניה.מונטנגרו
קייםשבה(ווידוווינהשלזואוטונומיה:שלבמעמדיישויות
לאוכלוסייההיהשבה(קוסובושלוזומשמעותי)הונגרימיעוט

האידיאולוגיההעדין,האיזוןלמלאכתהודותעיקרי).ייצוגהאלבנית

יוגוסלביהזכתההפדרלי,במרכזהמנהיגותיתוהיוקרההשלטת
במידהנחלשהזאתהאתאיסטיתבמדינהיציבות.שללשנים

השברקווישבצומתבסרייבו,אפילווהאתני.הדתיהיסודרבה
הזאת:בדרךממוסלמיםנוצריםעצמםאתהבדילוהקהילתיים,

הולכיםלאהמוסלמיםלכנסייה,הולכיםלאשאנחנובעוד"
בוסניםביןתערובתנישואיהתיכון,מהמזרחבשונהלמסגד".

ולאלשכיחים,היונוצריםוקרואטיםסרביםלביןמוסלמים
כ"יוגוסלבים".עצמםאתהגדירומעטים

היחלשותעםהתרחשההשניהיוגוסלבי"הפרויקט"התערערות

-הקומוניסטיהסדרוקריסתטיטושלמותובעקבותהמרכז
ועוררוהצנטריפוגלייםהכוחותאתשהעצימותהליכיםשני

הבלקניזציה.שבבסיסהמסורתייםהקהילתייםהיסודותאתמחדש

הסלובניתהרפובליקההייתהמהפדרציהלפרושהראשונה
ביותר,והמפותחתביותרההומוגניתהיישותשבתורהצפונית,

האינטרסאתהעדיפהאירופה,ממרכןכחלקעצמהאתשראתה
הדורשיםאזוריםהכוללהפדרטיבי,המבנהפניעלהעצמי

והמסוכסך.העניהרחוק,בדרוםרביםפדרלייםמשאביםהקצאת
ומסיבותהעצמיתההגדרהעקרוןבשםקרואטיהמשפרשה

שבתחומיהסרביתהאוכלוסייהעםאליםסכסוךפרץדומות,
הפורשת.הרפובליקה

בהשוואהסרביהשלהיתרמשקלאתלאזןמנתשעללזכוריש
שבהם-המעורביםמהאזוריםחלקנכללוהאחרותל-פובליקות
מכאןהסמוכות.ובבוסניהבקרואטיה-סרביתאוכלוסייה

הסרביםחתרועצמיתולהגדרהלהיפרדותתביעהאותהשבשם
רעיוןאתולממשלסרביהלהסתפחהאלההרפובליקותבשתי
העיקריכשהאמצעיהגדולה,סרביהשלההומוגניתהלאוםמדינת

אתני.לטיהורמסעותהיהלכך

העיקריהמוטיבבתורהצרוףהלאומיהרעיוןשלמחדשהעלתו
הטריטוריאליהארגוןמבחינתוהמנחהפוליטיתמבחינההמגייס
שלוהגבולותהפריפריהבשאלתרקלאלהתמקדותהביאה
הגלעיןאללהתייחסותוראשונהבראשאלאהסרביהמרחב

באיזורמצויזהגלעיןהסרבית.היישותשלוהסמליההיסטורי

בידיהסרביםהובסושבוהקרבב-1389התרחששםקוסובו,
בהקשרמעצבתלחוויהשהיהאירוע-המוסלמיםהעות'מאנים

האוכלוסייהמצויהשםשדווקאאלאכאחד.והטריטוריאליהלאומי
והתפשטותההדמוגרפיגידולהנוכחובנסיגהבשיעוטהסרבית

לבעייתשהתייחסומיהיו(המוסלמיתהאלבניתהאוכלוסייהשל

הסרבים).שלהמערבית"הגדה"כאלקוסובו

הגלעיןשבאזוריהכפרייםמהאזוריםברביםגםאלאלעירוניים,

העיקריות.האוכלוסייהקבוצותשל

לאחרנעשהבאיזורלאוםמדינתשלדגםלממשהראשוןהניסיון
זהותלהגדרתהמנחההרעיוןכאשרהראשונה,העולסמלחמת
והקרבההזהותסביבנסבהשונותהקבוצותשלומאחדתמכלילה

והסלובנים"הקרואטיםהסרבים,ממלכת"שלשמההלשונית,
כללהשוואףהדרומיים"),המלביםמדינת"(ל"יוגוסלביה"היה
יצירתשחייבההתפיסהנוכחנוספותמעטותלאקבוצותגם

וגיאופוליטי.כלכליחיות"כוח"n>yaשתהיהדיה,רחבהטריטוריה
החדשה,היישותשלוהטריטוריאליהדמוגרפיהגלעיןהיוהסרבים

היווהםהמלחמה,לפניעודעצמאותהייתהכברלהםשכן

היישותאתלהשתיתשאיפתםדווקאאולםהדומיננטית.הקבוצה

וגוברתהולכתלהתנגדותגרמההסרביתהמרכזיותעלהמורחבת
הכוחותהתעצמומכךוכתוצאהאחרים,עמיםושלהקרואטיםשל

מהזההמשותפת.המסגרתאתלערערששאפוהצנטריפוגליים,
אתנייםבקונפליקטיםמלווהשהיההנאצי,הכיבושבעתשקרה
הבלקנית.המסורתמיטבעל-פימרים

עםמיידנעשההיוגוסלבי"הפרויקט"אתלממשהשניהניסיון
הראשוןהמודלמניסיוןכלקחהשנייה.העולםמלחמתתום

הרב-עדתיתהמציאותביןפשרהבבחינתהשניהנסיוןהיהשכשל

האידיאולוגיהריכוזית.לאוםלמדינתהחתירהלביןהמסורתית
התייחסההחדשה,היישותבבסיסשהייתההקומוניסטית,

בשונותהכרהתוךשלילהשלבתערובתהלאומיתלשאלה



לרגלב-1989התרחשהסרביתהלאומנותפרץאתשהציתהזיק
הוענקוהאירועבעקבותהסרבים.למפלתה-600השנהיום

בוטלהובמקבילשליטה,ועמדותיתרהעדפותבחבללסרבים
הפדרטיבי.ההסדרבמסגרתהאלבנילרובשניתנההאוטונומיה

הפדרציהבצפוןהחלהואהבלקניזציה:תהליךאיפואהתקדםכך

שםבמרכז,הבוסניהאיזורלעברהתפשטלשעבר,היוגוסלבית
אלדרומה,נעומשםביותר,המעורבתהאוכלוסייהמצויה

משם,דרומהעודההיסטוריים.הזיכרוןמרחבישלהמוקד
הטריטוריאליותהתביעותמקדוניה,שלהחדשההרפובליקהבאיזור

מהמרחבחורגותואףפחותלאבעייתיותוהחופפותהמתחרות
עלנוסףמערבתהמקדוניתהיישותעלהלחימההיוגוסלבי:

אתהאלבנים,אתהסרבים,אתגםהחדשההמקדוניתהזהות
מולדתואתלעצמםהתובעיםהיוונים,אתוכמובןהבולגרים

מוקדון.אלכסנדרשל
האתניותהקבוצותשלהטריטוריאלישהארגוןאיפוא,לסכםניתן

להיסטוריהמוגבליםאינםבכךהכרוכיםוהתהליכיםבבלקן

אפילואועצמוהאיזורשלהפוליטיתולגיאוגרפיההמדינית

הזהותלהגדרתהנוגעותיסוד,בעיותהסובב.המרחבשללזה
בהן,נכללומיביניהןמבדילמהשלהקהילות,שלהעצמית

פעם:לאנכתבשכברכפיזה.בהקשרפחותלאמשמעותיות
בכללהבלקןבאיזורמדומינות"."קהילותהןלאומיותיישויות

השתנההמאחדאוהמפרידהרעיון-בפרטהיוגוסלביובמקרה

אולםוהפוליטיות.ההיסטוריותלנסיבותבהתאםהזמןפניעל
וכאלההתרבותיהמרחבתבניותאלההיודברשלבעיקרו

תהליכיאתהאיצואושריסנוהקיבוציוהדימויהזיכרוןשמתחום

הבלקניזציה.

מקורות
בשאלהשעניינהוהאחרת,המדעיתהספרותשלהגדולהמבחרמתוך

זמיניםספריםשניעלהמתענייןהקוראבפנילהמליץניתןהבלקנית,
אתוסיקרושחקרועיתונאים,שניעל-ידינכתבואלהנפש.לכלושווים
האחריםמכליותרמצליחיםשהםתוךאחדות,שניםבמשךהאיזור
המתייחסתיותרהרחבהלפרספקטיבהבאשרהבלקנ"'.הסבך"אתלהמחיש
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צורתטכנולוגית.מעליונותהגפה

זכתהאךבקוסובו,שלה~זופלחתיה
אתריםבמקומותטשטעו~יםלהישגים

הטכטלוגיתהעליוטתבלבטו.למשל-

עלולהמיריבותהחלקעלישראלשל

המלחמהצורתאתלאמץלעודדו '
אפשרייםבעימותיםהאסימטרית

,JhlD'ynאתלגרורולגסותבעתיד
'העליונותתתקשהשבהבלמגרשים

ביטוילידילבואהטכטלוג'ת
א'סא"ל

אסימטרית"זמלחמה"מהי
עללקונגרסהאמריקניההגנהמשרדשהגישהרשמי,הדו"ח
חדש,מסוגהיהשםהעימותכיקבעבקוסובו,המערכהלקחי

סימטיית
שליצירתהבאמצעותסביבתיים,נזקיםולצמצוםהאזרחית

דים-אינפורמציהשלמאמץניהולובאמצעותאדירהפליטיםפניית

ושל
הלומעת".1

כוחהופעלשבמסגהתובכךהתאפייןאכןבקוסובוהעימות
הטכנולוגיות,תחום.בכלכמעטנחותאויבנגדמודרניאווירי

בדורמתקדמותהיונאט"ו,שלהנשקמערכותהתבססושעליהן

העליונותהסרבי.הצבאלרשותשעמדומאלהלפחותאחד

בחימושמודיעין,באמצעילביטויבאהנאט"ושלהטכנולוגית

שיוט,בטיליחמקנים,טיסבכלימנגד,בנשקמדויק,מונחה

לוחמהובאמצעיבלוויינים
ייחודיאינוזהמאפייןאלקטרונית.ו

לעימותיםגםרבהבמידהרלוונטיוהואבקוסובו,לעימות

בהםשגםבעיראק,ארה"בושלבלבנוןישראלשלהמתמשכים

חלש,צדנגדטכנולוגית,מעליונותהנהנהחזק,צדמתמודד

לכאורה.

הטקטיקהועלהאסטרטגיהעללעמודהיאזורשימהשלמטרתה

כאןהנטענתהעיקריתהטענהאלה.בעימותיםהחלשהצדשל

בעשורהתגבשההמערבשלהטכנולוגיתהעליונותשנוכחהיא

באמצעותזועליונותלקזזשנועדהאסטרטגיית-נגד,האחרון

הטכנולוגיה,בתחומיהמערבשלהתורפהבנקודותפגיעה

אסטרטגיה"באחרונהמכונהזואסטרטגיהוההנהגה.הדוקטרינה

מלחמה"להילחםהחלשהצדמנסהובאמצעותהאסימטרית"ן

אסימטרית,מלחמהמהילנתחמנסהזאתרשימהאסימטרית".

העדכנייםהיישומיםאתולהציגשלההבנייןאבניאתלזהות

ובלבנון.בעיראקבקוסובו,זומלחמהצורתשל
נכשלהזהבעימותכימלמדותבקוסובוהמערכהשלתוצאותיה

נסוגוהמערכהבסיוםהאסימטרית.האסטרטגיהדברשלבסופו

ובלתיכוללתהסכמהוהושגהקוסובו,מחבלהסרבייםהכוחות

מבצעשליעדיוהושגובכךלחבל.הפליטיםלשיבתמותנית
בקוסובו,שנכשלמהאבלהברית",כוח"

בתנאיםועלול,אחריםבמקומותמצליח

אחריםבעימותיםגםלהצליחמסוימים,

מצליחובלבנוןבעיראקלמשל,כך,בעתיד.

לצדביותררציניאתגרלהציבהחלשהצד

הטכנולוגית.עליונותולמרותהחזק

אסימטרית?מלחמהאיפואמהי

בצורתמדוברכילומרניתןכלליבאופן
המושגתהשרידות,אתהמעדיפהמלחמה

מודיעיוyp,,משלטו
האווירבחיל

1

לפיאסימטרי".עימות"כינההואשאותו

להילחםהיהיכוללאמילושביץ'"הדו"ח,

ישיר.באופןהבריתבעלותשלבעליונות

המערכהבמהלךלהסתתרנאלצוכוחותיו

יערות,שללמחסהומתחתובמנהרותבמערות

הואלכןגרוע...אווירמזגושלכפריםשל

באמצעותאסימטרי:באופןללחוםבחר
האוכלוסייהדיכויושלטרורשלטקטיקות

הדגשאתלנצלניסיונותבאמצעותהאזרחיתן

באוכלוסייהלאי-פגיעההבריתבעלותשנתנו

שלהטכנולוגיתהעליונות
באמצעיביטוילשיבאהנאט"ו

מדויק,מונחהבחימושמודיעין,

חמקנים,טיסבכלימעד,בנשק

בלווייניםשיוט,בטילי

אלקטרוניתלוחמהובאמצעי

קשיםקרבותשלבעיצומםאלבניהעםלגבולסמךכבדהיקלעהשאקוסובושלהשחרורוכצבאהייללמעלה:בקטועה

אי-פי..צילום:סרביה.צבאלגד



להונאהלהסוואה,להסתרה,שניתןהדגשבאמצעות

מסייעלשרידותהצבאי.הכוחשלהחתימהולהקטנת

וביןלאזרחיםצבאכוחותביןמכווןטשטושגם

המלחמהאזרחיים.למתקניםצבאייםמתקנים
הקהל,דעתעלמלחמהרבהבמידההיאהאסימטרית

המערב.שלהיסודערכינגדלעיתיםמכוונתוהיא

שימושבדרך-כללעושההאסימטריתהמלחמה

ספציפייםבתחומיםאך(aa-Tech,נחותהבטכנולוגיה

באמצעותהטכנולוגיהבחזיתלהיותהחלשהצדגםיכול
שאותןTechnologies),(Nicheגומחה"טכנולוגיות"

פיתח.אורכש

מגובשת,אסטרטגיהלכ'משתלבותהאלההבנייןאבני

ההרתעההספיגה,עיקריים:יסודותשלושהעלהנשענת

אורךהחלשלצדלהקנותאמורההספיגהוההתשה.
הקטילהיכולתאתלקחובעיקרכוהואתלשמרנשימה,

הטכנולוגית.עליונותועלהמבוססתהחזק,הצדשל

למגרשיםהמלחמהלהעתקתהמפתחהיאההרתעה

ללאלקזזמאפשרתוהיאהחלש,לצדיותרהנוחים

החזק,הצדשלהטכנולוגייםמיתרונותיוחלקקרב

במלחמההניצחוןלהשגתהמפתחהיאההתשה
האסימטרית.

החלש.הצדשלנשקוהיאהאסימטריתהמלחמהצורת

מדינותאצלגובראסימטריתאסטרטגיהלנקוטהדחף

אויביהם.מולהטכנולוגיתבנחיתותםהמכיריםוארגונים

אויביםעםעתהגםומתמודדתבעברהתמודדהישראל

שלהטכנולוגיתעליונותהאסימטרית.אסטרטגיהשנוקטים
אתלאמץעלולותיריבותיהכילמסקנהמובילהישראל

בשאלותהדיוןעתידיים.בעימותיםגםהאסימטריתהאסטרטגיה

לעוסקיםהןאיפואחשובהאסימטריתלמלחמההקשורות

בהפעלתו.לעוסקיםוהןהכוחבבניין

אסימטרייה""במונחהשימושעלהערה
העדרועלאיזוןחוסרעלהמצביעמונחהיאאסימטרייה""

לתחוםקשורהזורשימהעוסקתשבההאסימטרייהשוויון.
שנימתמודדיםאסימטרית"מלחמה"שלבמצבהטכנולוגי.

באופןמאלהאלהשונותשלהםהטכנולוגיותשהיכולותצדדים,
טכנולוגיתמעליונותנהנההחזק""זוברשימההמכונההצדקיצוני:

קיצונית,לאסימטרייההיאהכוונההחלש"."המכונההצדפניעל

שניביןעימותכלכיעדגדולות,כההןהרמותהבדלישבה

יביאהטכנולוגי,למגרשמוגבלשיהיההצדדים,

החלש.הצדשללתבוסתובהכרח
ההנחהעלמבוססתהאסימטריתהאסטרטגיה

להתקייםיכולהטכנולוגיתלאסימטרייהשבמקביל

אחרים,בתחומיםהצדדיםשניביןושוויוןאיזון

החזק""הצדלרעתאיזוןחוסרלהתקייםיכולואף

יכול,טכנולוגיתהחלשהצדמסוימים.בתחומים

והאוכלוסייה.השטחבגודלמעליונותליהנותלמשל

ב,~ם'
להנשיא

במסדריוגוסלביהדגלבפנימשתהווהזילושביץ'(סלובודן
המערכהלפרוץשעהבנפלאתהאלנזוניhA"~קברמולשנערך

אי-פי.-צילום:נאט"ו.שלהאווירית

לענייניםרקמוגבלתאינההצדדיםביןהאסימטרייהכן,עליתר

במידתגםאסימטרייהלהתקייםיכולההצדדיםביןחומריים.

במטרותהמאזניים,כפותעלהמונחיםהאינטרסיםשלהחיוניות

ליטולבנכונותהעמידה,ביכולתהנחישות,במידתהמלחמה,

ההלשהצדקהל.ולדעתלאבדותהרגישותוברמתסיכונים
מדינייםמאילוציםמשוחררלעיתיםעצמוחשטכנולוגיתמבחינה

טכנולוגית.מבחינההחזקהצדאתהמגביליםותרבותיים,
הלאשהתחומיםהואהאסימטריתהמלחמהצורתשלהרעיון

מבחינההחלשהצדלטובתהיאהאסימטרייהשבהםטכנולוגיים,

לנצל.ניתןשאותםיתרונותלמעשההםטכנולוגית,

החלש,הצדשלראייתוזוויתעלאיפואהואזוברשימההדגש
אסימטרית.אסטרטגיהלנקוטאותומחייבתהטכנולוגיתשנחיתותו

לעיתיםמשמשאסימטרייה""המונחכילצייןראויזאתעם

עושהלמשל,כך,החזק.הצדשלפעולתואופןלתיאורדווקא
האמריקניהאווירחילשלהדוקטרינה

כוחשלאסימטריתהפעלה"במונחשימוש
הכוחשלהעדכניותיכולותיולציוןצבאי"
בקרבותצורךללאמלחמותלהכריעהאווירי

מלחמותאתשאיפיינובכוח,כוחשל
רבעה.4

שלמלחמהכצורתבאסימטרייההדיון

ממסגרתהחורגאךחשוב,הואהחזקהצד

זו.רשימהשל

4.

האמדיקמההגנהמשרדדויח

המערכהלקחיעללקונגרס

העימותכיקבעבקוסובו

שאותוחדש,מסוגהיהשם

אסימטריעימותכינה:הוא

;.ekik4ikikt4מ8נ17ג



בארה"בהתפיסה

שלושתבארה"ב.הואאסימטרית"מלחמה"המונחשלמקורו
הםזה,בהקשרשימושנעשהשבהםהדומיננטיים,המונחים

אסימטרייםאיומיםWarfare)r(ASYmmetricאסימטריתמלחמה

Threats)(AsymmetricאסימטריותואסטרטגיותAsymmetric)

.(Strategiesשימושנעשהשבהםפחות,שכיחיםנוספים,מונחים

אסימטריתומתקפה(AsymmetricApproach)אסימטריתגישההם

Attack).(Asymmetric

פיושעלרעיון,לאותויותר,אופחותמכוונים,המונחיםכל

יכולהאינהמדינהושוםהיחידה,המעצמהכיוםהיאארה"ב

המודיעיןקהילתשלהמודיעיןבהערכותקבעדרךמופיעזהרעיון

הכוחותעתידעלהיסודובמסמכיהאחרונותבשניםהאמריקנית
שלהמזוינים

מסווגתלאעיוניתכתיבהגםישבמקבילב"הרא.5

כוללתכשנה,לפנישהוכנהחלקית,ביבליוגרפיתרשימה(בנושא
במלחמההעוסקיםמאמריםכ-90

המקיףהחיבורהאסימטרית).'

עמודיםכ-350פניעלמסכםהאסימטריתהמלחמהבנושאביותר

1998.בשנתWarAnnyusב-~Collegeשנערךכנס

בארה"בכנראה,אין,זהבענייןוגוברההולךהעיסוקאףעל

ההגדרהאסימטרית".מלחמה"למונחמוסכמתאחתהגדרה

המופיעהה)-014(,ההגנהמשרדשלהמודיעיןסוכנותשל

ההפתעהענייןאתבעיקרמדגישהגלויים,בפרסומים

היא:אסימטריתמלחמהכיגורסתההגדרהוהחדשנות.

צפוייםלאבאמצעיםהיריבשלהחולשהנקודותתקיפת"

החוזקנקודותעקיפתתוךחדשניים,או
ולש".1

ענייןאתמדגישהיותר,מפורטתאחרת,הגדרהגם

היאאסימטריתמלחמה"זוהגדרהעל-פיההפתעה.

ולנצליתרונותלנטרלהמיועדותפעילויות,שלאוסף

בכוח.כוחשללעימותיםכאלטרנטיבהתורפהנקודות

המתגונןהחלש,הצדשלנשקוהיאאסימטריתמלחמה
המלחמהשלוהפעילויותהרעיונותממנו.החזקצדמפני

היכולותואתהסביבהאתלנצלמכווניםהאסימטרית

בלתיכןועלרגילות,לאשהןבצורותהחלשהצדשל

מופתעכשהואהחזקהצדאתלתפוסהיאהכוונהצפויות.
ןכומ".9ובלתי

מההגדרותשעולהכפיהאסימטרית,המלחמהשלהרעיון
בסיסיעיקרון-רביםבמובנים-הואזה,למונחשניתנו

נקודותתקיפתשלהרעיוןהמלחמות.שלבהיסטוריה

כ-500טסוסוןעל-ידיכברנוסחהאויבשלהתורפה

בורחיםהטבעיבמרוצםהמים"(הספירהלפנישנים

לחמוקהכלל:זהבמלחמהוכןלמטה.וחשיםגבוהממקום

במקוםולהכותהחזקהמקוםמן
הפרה"(."1

העקרוניברובד

הגדולפרידריךשנתןהכלליתלהוראהזהרעיוןדומה
מהאוירהדרראתרדיוםלראותחכיל1111יחעריעין.

)1786-1712(הגדולפרידריר

שהאויבהדבראתבדיוקלישתעליכם"
קורץטוביהציור:

נובעהאמריקניהיתרוןקונוונציונלית.במלחמהאותהלנצח
ביימהפכהמובהקלביטויהבאההטכנולוגית,מהעליונותבעיקר

המלחמהשלהרעיוןמקדמי(RMA).הצבאיים"בעניינים
שמעודדתהיאהזאתהעליונותשדווקאגורסיםהאסימטרית

לגרורבעתיד,להילחםארה"בעלולהשבהםוארגונים,מדינות

במלחמהבארה"בלהילחםבמקוםאחרים.לכיווניםהעימותאת
העימותאתלגרורישאפוהםבכוח,כוחשלקונוונציונלית

לפחותאומשמעותי,אינוהטכנולוגיהיתרוןשבהםלכיוונים
מכריע.אינו

י:ג:יי"ג:1י-,"י:ען:יי.ישא%4א,.
בווייטנאם."ה-60בשנותלראשונה

המלחמהרעיוןעלהנוכחיבדיוןחידושאיפואישאם
טכנולוגיות-התפתחויותשלששורהבכךהואהריהאסימטרית,

וטרורגרילהארגונישלפעולהמדרךאותההפכו-ואחרות

ואכןבעולם.רבותמדינותעלגםהמועדפתהמלחמהלצורת

האסימטריתהמלחמהאסטרטגייתננקטההאחרוןבעשור

התקיפהבמבצעב-1991,המפרץבמלחמתעימותים:שלבשורה

הנמשךבעימותFox)i(Desert~1998בסוףעיראקנגדהאמריקני

במערכהובצפונה,עיראקבדרוםלטיסההאסוריםבאזוריםמאז

ישראלביןובעימותForcei(A1~ledמבצע(ב-1999בקוסובו

בלבנון.לחיזבאללה



המערבשלהתורפהנקודות
שלטכנולוגיה,ההנחהעלמבוססתהאסימטריתהמלחמה

שאותןתורפהנקודותישנןהמערביותולהנהגהלדוקטרינה
לנצל.ניתן

טכנללוגיה
שנוהגיםלמההתשובהרבהבמידההיאהאסימטריתהמלחמה

הדוקטרינהאתשמובילההצבאיים",בענייניםהמהפכה"לכנות
לניצניםהיאהכוונהדיוק,ליתרבארה"ב.הכוחבנייןואת

ובעימותיםהמפרץבמלחמתשהופגנוזו,מהפכה""שלהראשונים
מדויקמונחהחימושכולליםואשרהאחרון,בעשוראחרים
אמצעיםהיריב,שלההגנהאמצעישלהיעיללטווחמחווהמשוגר

המסוגלותמהירות,תקשורתומערכותמטרותלרכישתמתקדמים
לכינויזכוגםאלההתפתחויותמידע.שלשפעזמניתבולהעביר

מתוחכמת".מקונוונציונליתמלחמה"

במהפכהביטוילידישבאההמערב,שלהטכנולוגיתהעליונות
הנחתבבחינתוהיאבספק,מוטלתאיננההצבאיים,בעניינים

במידהנשענתהאסימטריתהמלחמהאולםהחלש,לצדיסוד
מולידהושמורכבותחולשה,גםישחוזקשלכלההנחהעלרבה

הטכנולוגיהשלהמרכזיתהתורפהנקודתכישלון.נקודות
בלטזהענייןלמטרות.המודיעיןנושאהיאהמודרניתהמערבית
המודיעיןבעייתובלבנון.בעיראקגםכמובן,בולט,והואבקוסובו
מעברהנמצאותמטרותלאכןבקושיבעיקרקשורהלמטרות

לגבעה").מעבר"(הראייהלקו

לאחרמקוסובובשלמותםכמעטשנסוגוהסרביים,הצבאכוחות
הנערךלאויב,כיוהבהירוזהקושיהמחישוForcerAII~edמבצע
לצמצםיעיליםכליםישאווירית,תקיפהלקדםכדימועדמבעוד

כזאת.תקיפהשלנזקיהאת
במסגרתבעיראקאוויריתתקיפהשלרצופותיממותארבעה
המודרניתהטכנולוגיהגםכיהבהירו1998בסוף~FoxDesertמבצע
לאפשרותהמודעמנוסה,אויבעםלהתמודדמתקשהביותר

במקרה-האסטרטגייםנכסיואתלהסתירושפועלשיותקף,
קונוונציונלי.בלתיונשקקרקע-קרקעטיליהזה:

עלהאווירמזגשמציבהקשותהמגבלותבלטוגםבקוסובו
עושהאינוהאויבאםאפילוהמודרנית,המערביתהטכנולוגיה

שמיניותמארבעביותרמכוסיםהשמייםהיומהזמןב-70%דבר.
בלילתקוףהיהניתןהמערכהימי78מתוךב-24רקעננים.של

מטרותלאכןהיכולתעלהשפיעוענניםהאוויר.במזגלהתחשב
מאודוהחמירוהאווירלצוותיהסיכוןרמתעלאותן,ולזהות

םייתביבס.14נזקיםלגרימתמחששבאשהפתיחההוראותאת

כנשקהאווירמזגאתינצלהחלששהצדהנמנעמןלאבעתיד
י5.תירטמיסאהבמלחמה

דוקטרינה
גםכמובקוסובו,לחלוטין.כמעטגלויההמערביתהדוקטרינה

שהותקפומהמטרותהחלשהצדהופתעלאובלבנון,בעיראק
בקוסובובעיראק,האחרוניםהמבצעיםתקיפתן.מדרךאו

העדפהזו:דוקטרינהשלהיסודאבניכלאתכמעטחשפוובלבנון
בראשיתדגשמתןלילה,לתקיפותהעדפהאווירי,כוחלהפעלת

האווירית,ההגנהמערכתנגדאינטנסיביתלפעילותמבצעכל
היריב.שלהכובד"מרכזי"לתקיפתמאמץ

להימנע-ניתןשרקככל-משתדלתהמערביתהדוקטרינה
היבשתיתלמתקפהקדמההמפרץבמלחמתיבשה:כוחותמהפעל!
FoxDesertובמבצעבקוסובויום,38שנמשכהאוויריתמערכה
עדיפותישראלנתנהבלבנוןוגםאווירי;כוחרקהופעלבעיראק
שלה.האוויריהכוחלהפעלתמוחלטתכמעט

י

השהתלןזהמדגםb~olDnףא"-117".מדגםהמקןרוס
הובי0במטיתבתקיעת

ךל'=-

,'(''הפעלתואתשהפכורבים,יתרונותאכןישהאווירילכוח
,ישהאווירילכוחהמערבית.ההנהגהעלהמועדפתלדוקטרינה

,,)
"ןלהשיגהצורךהיאשבהןהעיקריותשאחתרבות,מגבלותגם

אוויריתעליונותרכישתבאמצעותפעולהחופששלכלשהימידה
ןאוויריתעליונותובהיקפה.בשטחהבמשכה,מוגבלתאומלאה-
זמןבתוךהאוויריהכוחשלהמשימותלביצועתנאיהיאזו

בשחרעודשנוסחזה,עיקרוןנמוכה.אבדותוברמתיחסיתקצר
והוארבות,במלחמותשובוהוכחחזרהאווירי,הכוחשלימיו
ה-21."המאהבתחילתגםעדייןתקף

ראותבתנאימאודתלויהואנוספים:חסרונותגםהאווירילכוח
לפגיעותורגישיםמאודיקריםשלוהלחימהאמצעיאוויר;ומזג

ולהחזיקשטחלכבושיכולאינוהואהקרקע;עלובהיותםבאוויר
בו."

פגיעותהאוויריהכוחשלהעיקריותהנשקשמערכותמאחר
תוםעדחזקאוויריבכוחחיוניצורךשקייםומאחרמאוד,

ל.לדבוקזהכוחשלמפקדיוחייבים-לאחריהוגם-המלחמה
הכוח."ישימורשלבעיקרון

:כאשרבמיוחד-למטרותבמודיעיןמאודתלויגםהאוויריהכוח
למלחמתשנוצרלדימויבניגודמדויק.מונחהחימושמפעילהוא

הגיעבהשהוטלמדויקהמונחההחימוששיעורהריהמפרץ,



לכךגרמהתהליכיםשלשורה

המולדניותהכשרביותשהחסמת

אפילומסוימתובמידה-

-שלהןהצבאיותההנהגות

טעותכאלנפגעלכלמתייחסות

כאלנפגעיםשלולהצטברות
מוחלטכישלון

במרנןהטילהשנבטיומצייכצצותשלמארץיםפרישטינה:
יוןצילום:העיר.

בן-ישי

גדלבקוסובומלחמה.באותהשהוטלהחימושמכללל-8%רק

יממות,ארבעשנמשךFox,Desertובמבצעכל-35%,זהשיעור

כל-75%."הגיעהוא

יריבמדויק.מונחהחימושלהפעילניתןלאמדויקמודיעיןללא

בתנאיבצפיפות,מיושביםובשטחיםביערותלנועשמקפידחלש,

לסכלאיפואעשויבלילהאוגרועאווירמזג

נקודתעדו.מדויקמונחהחימוששלהפעלה

מדויקהמונחההחימוששלאחרתתורפה

בשטח.הכוחותנערכיםשבולאופןקשורה

גדלהכךיותר,מרוכזיםשהכוחותככל
המדויק.המונחההחימוששלהאפקטיביות

אתמפחיתהכוחותפיזור
ותוליעי.10

תורפהנקודתבכללותההמערביתלדוקטרינה

כירבה,במידהמניחהשהיאבכךחמורה

להתמודדעליהיהיההעתידיותבמלחמות

במסגרתהיטב,מצוידיםגדולים,צבאותנגד

תהיההעיקריתהמשימהשבוצבאיסכסוך

כזאתלמלחמה(האויבשלהמזויניםהכוחותאתלהשמיד

המלחמהצורתהצבאיים").בענייניםהמהפכה"מכוונת

תותחים,טנקים,להשמידהיכולתכילהבטיחנועדההאסימטרית

לניצחוןבהכרחתביאלאמכ"םומוצביטק"אסוללותמטוסים,

להכריעאולייכולהשהייתהכזאת,השמדהיכולתבמלחמה.

במלחמהרלוונטיתכלאלהתגלותעלולההקודמת,המלחמהאת

הבאה.

קהלודעתהנהגה
החלשהצדמזההובדוקטרינהבטכנולוגיההתורפהנקודותלצד

מאודהרגישההמערבית,בהנהגההקשורותתורפהנקודותגם

בקרבומעיקרהאבדותמשיעוריבעיקרמושפעתזוהקהל.לדעת

ומהעלותהאויב)אזרחיבקרבגםאךשלה,המזויניםהכוחות

לכךגרמהתהליכיםשלשורההצבאיים.המבצעיםשלהכוללת

אפילומסוימתובמידה-המודרניותהמערביותשהחברות

טעותכאלנפגעלכלמתייחסות-שלהןהצבאיותההנהגות

המועדפתהמלחמהמוחלט.כישלוןכאלנפגעיםשלולהצטברות

מלחמתאיפואהיא-כאחדותושביםמנהיגים-המערבעל

נפגעים.ללאכמעטומתנהלתמכריעבניצחוןהמסתיימתבזק,

מבצעיםמתנהליםשבוהאופןעלכמובן,משפיע,זהעניין

קרביות,גיחותכ-37,500הבריתבעלותביצעובקוסובוצבאיים:

שניהופלוהמבצעבמהלך(בנפש.אבדותללאהסתיימווכולן

אחריםאווירצוותאנשישניחולצו.טייסיהםאךמטוסים,

(Desenבעיראקהתקיפהמבצעגםאימונים).בתאונתנהרגו

(Foxבנפש.אבדותללאהסתיים

הטכנולוגיתבעליונותרקקשורותואילמקריותאיעאלהתוצאות

מדיניותעל-פימלכתחילהנוהלואלהמבצעיםהמערב.של

מדיניותהתוקפים.לכוחותהסיכוניםאתשצימצמהקפדנית,

שלאהלילה,בשעותבעיקריופעלהאוויריהכוחכיקבעהזו

להפעלתעדיפותשתינתןסיכון,רביבאזוריםתקיפותיבוצעו

שהמטוסיםהאיומים,לטווחימחוץהמשוגרמדויקמונחהחימוש

בגבהיםהיובקוסובוהטיסותרוב(האיומיםלגובהמעליטוסו

אלףכ-15של
לגר(.21

להביןיששאותההמשמעותיתהנקודה

המבצעית.ביעילותפגיעהשעיקרומחיר,ישאלהשלכלהיא

בקוסובוהביאוכאזרחיםלפגועשלאהקפדניותההוראות

האוויריהכוחמפקדהתקיפה.כוחהפעלתעלקשותלמגבלות

ביןרקגשריםלתקוףההחלטהכילמשל,ציין,המבצעשל

החששעקבשנתקבלהבוקר,לפנותל-4בלילה10השעות
אתלמקדלסרביםשאיפשרהשגרה,יצרהבאזרחים,לפגיעה
לצוותיהסיכוןאתוהגבירהשלהםהאוויריתההגנהמאמצי

ריוואה.21

האממסועפהמאשן%הפצןאפי
הואהעיראקיהאווירחילמפקדעםלאחרונהשנערךנראיון

שלההצלתההטכנולוגי...הפערעםמתמודדיםאנו"כיאמר

ההתנגדותושלוהפלסטיניתהווייטנאמיתהלאומיתההתנגדות
ביותרהטובהההוכחההיאלבנוןבדרוםהנוכחיבזמןהלבנונית

רמוא".23שאנילמה
אתשואבתהאסימטריתהמלחמהואכן

ושלהגרילהלוחמתשלההצלחהמקורות:מכמהיסודותיה

באפגניסטן,בווייטנאם,עדיפיםכוחותעםבהתמודדותהטרור

ממלחמתהרוסיםשהסיקוהמסקנותנוספים,ובעימותיםבלבנון

המונחהלחימושהמענהעלהעדכניתהרוסיתוהחשיבההמפרץ
הטכנולוגייםהחידושיםעלהרביםהפרסומיםהמדויק,

במערב.והדוקטרינריים

והונאההסוואההסתרה,
צורתשלבבסיסהעומדתהכוחושימורהשרידותהעדפת

אמצעיםהןוהונאההסוואההסתרה,האסימטרית.המלחמה

חידוש,שוםכמובן,אין,בכךהשרידות.סיכויילהגדלתבדוקים

לגילויאמצעיםשלפיתוחםביןהמרוץנמשךומתמידומאזשכן

להסוותן."(להסתירןמאמציולביןהאויבשלהנשקמערכות

לתחוםשניתןהדגשאתהגבינההמדויקהמונחההחימושכניכול



המונחההחימושעל-ידיהנשלטהקרבשדהשלההיגיוןשכןזה,
לאמצעיגלוייםכלשהםאמצעיאוכוחשאםהוא,המדויק

בתוךאותםולהשמידלתקוףניתןהאויב,שלהמגווניםהאיסוף

קרבבשדהלהישרדותהדרךהאיכון.ממועדיחסית,קצר,זמן

לאאיפואהיאכזה
תולגתהל.25

החימושמהפעלתהופתעו,לאאךמאוד,שהתרשמו-הרוסים

מפניבהתגוננותעסקו-המפרץבמלחמתהמדויקהמונחה

זהבענייןשפיתחוהדוקטרינההמלחמה.לפניעודזהחימוש
ההונאהואתההסוואהאתההסתרה,אתמאודמדגישה

ורשתותעשןדמיים,באמצעות
השפיעהזודוקטרינהן6.האווסה

לקראתוהסרביםהעיראקיםהתארגנושבוהאופןעלמאוד
במהלךבמהלכם.פעלושבוהאופןועלהאחרוניםהעימותים

בתחוםפעילויותשלשורההסרביםנקטובקוסובוהמערכה

נרחבשימושכללו:אלופעילויותוההונאה.ההסוואהההסתרה,
התקיפות;לפניהצבאמחנותמרביתפינוישונים,מסוגיםבדמיים

בלילההכוחותשינועהקרביןוהציודעצמןהיחידותהסתרת

גרוע."אווירמזגשלכיסויתחתאו
הקרקע-אווירטיליסוללותגם

טקטיקהנקטוהזמןוברוברבות,פעמיםהיערכותןאתשינו

של
י5.תורתתסה

הסתירולתקיפההניתנותהמטרותמספראתלצמצםבניסיון

כךלשםהמערכה.לאורךשלהםהכוחותמרביתאתהסרבים
ומנהרות.מערותצמחייה,יערות,כפריים,אזוריםהסרביםניצלו

מצייןבקוסובוהמערכהעלהפנטגוןשלהמסכםשהדו"חאף

מנהרותכיספקאיןהמנהרות,פתחיבתקיפתהצלחותהושגוכי
במיטבהמצוידאווירילכוחגםמשמעותיאתגרמציבות

תינרדומה.'2הטכנולוגיה

הצבאכוחותנגדהתקיפהמאמץ

מאמץ-בקוסובוהסרבייםוהמשטרה

תקופתולאחרגרועאווירבמזגשנוהל

-הסרביםשלארוכההתכוננות

בכוחותלפגועהקושיאתהמחיש

הסוואה,שלטקטיקההנוקטיםצבא

ושלהונאהשל
הרתסה.30

יעילותםעל

תעידאלהמאמציםשלהנמוכה

נסוגוהמלחמהתוםשעםהעובדה

כמעטמקוסובוהסרבייםהכוחות

בתחנותששודרוהתמונותבשלמותם.
נראוושבהןהעולם,בכלהטלוויזיה

נגמ"שיםושלטנקיםשלארוכותשיירות

עדהמחישוהביתה,חוזרותסרביים

המודרניתהטכנולוגיהמתקשהכמה

חתימה.דלותמטרותלאכןהנוכחית

בעלותנתקלושבהנוספתקשהבעיה
הקושיהיאובעיראקבקוסובוהברית

תקיפתותוצאותאתלהעריךהעצום

בהסוואה,נרחבשימוששעשהכוחשל

עיתוניםבמסיבתובהסתרה.בהונאה

קלארק,באירופה,נאט"וכוחותשלהעליוןהמפקדשקיים

במטרותפגיעותעלהטייסיםמדיווחיכ-50%רקכיהתברר

כו-10%אומתו,לאמהדיווחיםכ-40%כמדויקים.התגלו

הושמדושכברבמטרותחוורותלפגיעותהתייחסומהדיווחים
פוגעהתקיפותתוצאותאתלהעריךהקושיי.םיימדב3ולפגיעות

האווירי.הכוחשלהפעלתוביעילותמאוד

ראשית,תורפה:נקודותגםישולהונאהלהסוואהלהסתרה,

לאאךבמגננה,יעיליםאלהאמצעיםכילהניחמקובל
בהתקפה.ע

ניתןלאשאותם-ואזרחייםצבאיים-מתקניםישנםשנית,

הסרביםהצליחולאקוסובומלחמתבעתלהסוות.אולהסתיר

תעופה,שדותכגוןמובהקותתשתיתבמטרותפגיעותלמנוע
כדיוטלוויזיה.רדיותחנותזיקוק,מפעליכוח,תחנותגשרים,

שימושלעשותצורךישכאלהבמטרותפגיעהלמנועלנסות

האסימטרית.המלחמהשלהאחרותהבנייןבאבני

האזרתילתחרםהצבאיהתממךביןסשטןש

בשלהיהאו"םועםארה"בעםהמשבריםאחדשלבעיצומו

דיווחהאווירית,תקיפהמפניהחששבעיראקגברכאשר1997,

המשיכו...העיראקיותהמשפחות"כיהעיראקיתהטלוויזיה

הנפטלמתקניהחשמל,לתחנותלמפעלים,לארמונות,להגיע
אחרים"."ממשלתייםולגופים

הנזקיםצמצוםכאשרואכן,

המתכנןלדרגהניתנותהעיקריותההנחיותאחתהואהסביבתיים

צבאיוציודיחידותביןהמכווןהטשטושהופךהמבצע,ולדרג

האסימטרית.במלחמהיעיללנשקאזרחיתוסביבהאוכלוסייהלבין

הזה:לענייןדוגמאותשלמגווןסיפקוהאחרוניםהמבצעים

והולכתפרישטי(ההבירהלעירדרכהאתעושההבינלאומיהשלוםמנוהרמיתשיירה
יוגוסלביהשריוןטורישלאלהתמרותצפנה.שיסוגסרבישריוןטורפי'עלבדרכה
b'AIO~כישל,(האתוהושהונאט"וראשיבקרבזעזועתדהמהעוררומקוסובופגעללא

אי-אס-אי-פי--צילום:האווירית.המתקפהשל



השיתקפהערביהאמנימ(ובו0ןקשלהשמורצבאשלמיילים
אי-פי''צילום:נאט"ו.של

מנזריםואףאזרחייםמפעליםבתי-ספר,שימשובקוסובו

גסראללההחיזבאללה,מזנ"ל

שאיןרזיגרילה,ובלוהגתני~ראללה:
האויב,עםבעיסותההג,ננוגיכולתלו

האווירמילמהשיבותלצמצםיכול
המטריותהסתרתבאמצעות
בגלמהופעהוההשהקות

הכוחותנעוכאשרוגםצבא,ויחידותחיוניציודלהסתרת

תנועהבתוךזאתלעשותהקפידוהםהסרביים,
תיחרזא..4)

ואזרחיםאזרחיים,בנייניםבתוךצבאמתקנימוסוויםבעיראק

פועלבלבנוןאסטרטגיים.מתקניםעבוראמשי"כ"מגןמשמשים
ביקשכאשרלמסגדים.ובסמוךכפריםמתוךהחיזבאללה

בחסותהזאתעשההואצד"ל,מוצביעללהשתלטהחיזבאללה

אזרחית.תהלוכהשל

אנושיכמגןבאזרחיםשימוששלהרעיוןלמימושאחרתדוגמא

העיראקיםהטיסוכאשר1997,באפרילניתנהצבאיתלפעילות

שבסעודיה,למכהצבאיבמטוסכהגדרתם,זקנים",רגלעולי"

האו"םעליהםשהטילהאיסורהפרתתוך

הרוחבלקומדרוםלטוס
העיראקיםיי.33

המופקדיםהקואליציה,מטוסיכיהניחו

נגדיפעלולאהטיסות,איסוראכיפתעל

אזרחים.הנושאמטוס

נמוכהחתימה
מזכ"לנשאל1999במארסשנערךבראיון

החיזבאלהמנטרלכיצדנסראללה,החיזבאללה,

תשובתו:ישראל.שלהאוויריתהעליונותאת
התגוננותיכולתלושאיןמיגרילה,בלוחמת"
מחשיבותלצמצםיכולהאויב,עםבעימות

המטרותהסתרתבאמצעותהאווירחיל

למנועצריךבגלוי...מהופעהוהתרחקות
מודעהחיזבאללהמטרות.לזהותמהאויב

המוכןמןמטרותמלספקהזמןכלונזהרלכך
שחיללכךגורםזההישראלי.האווירלחיל

לעשותמסוגלאינוהזההאוויר
הרבה".,(

אסימטריתלחימהצורתהיאגרילהלוחמת

שבאמצעותהטכניקההיאהגרילה"מובהקת:

טכנולוגייתרוןעל..או.החזק,הצדעללהתגברהחלשהצדיכול

של
היריב".ל(

האסימטריתהמלחמהאתלזהותאיןזאתעם

האסימטריתהמלחמהכילומריותרנכוןגרילה.לוחמתעםרק

הגרילה.מלוחמתהשאר,ביןיסודותיה,אתשואבת

אתלהקטיןהשאיפההואזהבהקשרהמרכזייםהנושאיםאחד
אתמציינתהחתימההלוחמים.הכוחותכללשלהחתימה
אמצעיעל-ידילזיהויהניתניםהמתקןאתאוהכוחמאפייני

ופעיליםיותרגדוליםהמתקןאושהכוחככלהאויב.שלהאיסוף

המלחמהשלהרעיוןשלפיהגישה,קיימתחתימתם.גדלהיותר,
בלוחמתשימושלעשותמדינותגםלעודדעלולהאסימטרית

העליונותעםלהתמודדכדילההדומותלוחמהבצורותאוגרילה

שלהטכנולוגית
המערב.ת

המונחהשהחימושבכךהואאלהלחימהצורותשליתרונן
אינםמטרותלרכישתהחדשיםהאמצעיםכלוכמעטהמדויק

י9.ןדגניעילים
לפגועהיהניתןשלאלכך,הסיבההייתהזאת

בקוסובו.האתניהטיהוראתשביצעווהמשטרההצבאבכוחות

שלההתמודדותעלכךכלשהקשתההבסיסית,הבעיהגםזאת
בלבנון.החיזבאללהשלהגרילהלוחמתעםישראל
חתימהלהםישטבעםשמעצםלחימה,אמצעיגםקיימים

מלחמהשלשיטותהנוקטהצדאתמשמשיםהםולכןנמוכה,
האישייםהטיליםובכללם-האישייםכלי-הנשקאסימטרית.

שלהעיקרינשקםומתמידמאזהיו-מטוסיםונגדטנקיםנגד
הבליסטייםלטיליםשלהם.הנמוכההחתימהבשלהגרילהלוחמי

כפי-זוותכונההשיגור,לשלבעדמאודנמוכהחתימהיש

איתם.ההתמודדותעלמאודמקשה-המפרץבמלחמתשהוכח

בלבנון.החיזבאללהשמפעיללקטיושותבאשרגםכך

הקהלדעתעלהמלחמת

אינההאסימטריתהמלחמהגםהגרילה,ומלחמתהטרורכמו

ההנהגהשלהרצוןאתאלאהאויב,צבאאתלהכריעמבקשת

הפגיעההצבא.כוחותאתלהפעיללהמשיךהאוכלוסייהושל

עלישיראיוםיצירתבאמצעותמושגתלהיותיכולהזהברצון
לעברקרקע-קרקעטילישליריעל-ידילמשל(האוכלוסייה

באמצעותגםאךאוכלוסייה),מרכזינגדטרורהפעלתאוהעורף

במדינותהחייםממציאותחלקשהואהתקשורתי,הדיווח

תוישפוחו.40מודרניות

בשידורכמעטשנוהלההראשונההמלחמההייתההמפרץמלחמת

שלהשפעתהלציוןה-אאט"אפקט"המונחהוטבעואחריהחי,

מנהיגיםשלההחלטותקבלתתהליךעלהמודרניתהתקשורת

כמעטזיקהיוצרתהמודרניתהתקשורתצבאיים.מפקדיםושל
זוזיקההמלחמתית.והפעילותהממשלההציבור,ביןמיידית

האסימטרית.במלחמהולכלי-נשקתורפהלנקודתהופכת

התורפהנקודותאתלנצלכדיבעיקרנועדההתקשורת"מלחמת"

המערב.ובאוכלוסייתהמערביתבהנהגההחלשהצדשמזהה
ומעצביהאוכלוסייהעיקריים:יעדקהלישנינגדמכוונתהיא

במקבילהבינלאומית.בקהילהוהןהאויבבמדינתהןהקהלדעת

החלש.הצדשלהמקומיתהאוכלוסייהאתלחזקגםנועדההיא



בנזקהקהלדעתעלהמלחמההתמקדההאחרוניםבעימותים
לכלמתייחססביבתי"נזק"המונחמאבדות.ובחששהסביבתי

מתקיפותכתוצאהולסביבההאזרחיתלאוכלוסייהשנגרםנזק

קוסובומלחמתבמהלךתשתית.יעדיונגדצבאייםיעדיםנגד

כדילהםשנגרמוהסביבתייםהנזקיםאתלהציגהסרביםהרבו

אתולעוררבהםשלחמההקואליציהשלריחהאתלהבאיש

אתלקדםכדיהמלחמה.להפסקתללחוץהעולמיתהקהלדעת
לצלםהזרותהטלוויזיהלרשתותהסרביםאיפשרוענייניהם
הםו"נפגעים".ראייה"עדי"ולראייןאזרחייםביעדיםפגיעות

יעדיםנפגעוכילהראותכדימהמטרותצבאיוציודיחידותפינו

לאתריםהביאושהסרביםטענהגםקיימתמובהקים.אזרחיים

ממקומותשהובאוגופותשהותקפו
םירחא.)4

דעתעלהמלחמההופנתה-המפרץבמלחמתכמו-בקוסובו

בעיצומההקואליציה.שלהמעורערהבסיסנגדבעיקרהקהל

לעיראק,לחזורמערבייםלעיתונאיםהותרהמפרץמלחמתשל

ודיווחיםתמונותמהםשישדרוכדינבחרים,לאתריםהובאוואלה

ן.תויריוואה4בתקיפותשנגרםהסביבתיהנזקעל
להשפעהדוגמא

מטוסיםכאשרניתנהבאזרחיםלפגיעהלהיותשיכולהההרסנית

כ-300והרגובבגדאדאמירייהבשכונתבמקלטפגעואמריקניים

ותמונותלמקום,הובאוזריםעיתונאיםעיראקיים.אזרחים

העולם.בכלשודרומהמקלטשהוצאוחרוכותגופותשלזוועה

באחדותחוסייןבסראםתמיכהלהפגנותהביאוהקשותהתמונות
הצליחולאאךבקואליציה,חברותשהיוהערביותמהמדינות

הפגיעהשללהשפעתהאחרתדוגמאהתקיפות.להפסקתלהביא

כמובן,היא,צבאייםמבצעיםלנהלהאפשרותעלבאזרחים

באפרילכנאכפראירועלאחרזעם"ענבי"מבצעשלהפסקתו

.1996
המערביתברגישותקשורהקהלדעתעלהמלחמהשלנוסףהיבט

הטענותשלנכונותןלמידתבאשרגדולויכוחקייםלאבדות.
במידהקיימתאכןזורגישותכיברוראךזו,רגישותלגבי

לפגועבמטרהזורגישותלנצלמנסההחלשהצדמסוימת.
האסטרטגיהבבסיסעמדהזורגישותבמלחמה.הציבוריתבתמיכה

הקואליציה,עםקרקעילקרבשחתרההמפרץ,במלחמתהעיראקית

סרביה,מנהיגשלהאסטרטגיהגםהייתההנראה,ככלוזאת,

מילושביץ'.

לאבדותהרגישותאתלנצלהחלשהצדיכולשבולאופןדוגמא
אמריקני,נחתשלגופהכאשר1993,בשנתבסומליהניתנה

בסופוגרמההתקשורת,בכליוהוצגהמוגדישוברחובותשנגררה

מהמדינה.האמריקנייםהכוחותשלליציאתםדברשל

נתונהאינההעולמיתהקהלדעתשלאהדתהכילהדגישראוי

האתניהטיהורלמשל,כך,החלש.לצדדווקאאוטומטיבאופן

הפחיתהאלבניתהאוכלוסייהנגדבקוסובומילושביץ'שביצע

למערכההבינלאומיתבקהילהההתנגדותאתניכרתבמידה

הברית.לבעלותדופןיוצאתמוסריתעוצמהוהעניקעדושנוהלה

חוסייןסדאםשלמפעולותיולאחדותגםהייתהדומהתוצאה

בארותהצתתישראל,לעברהטיליםשיגורהמפרץ:במלחמת

והאיוםלשבוייםיחסולמפרץ,הנפטהזרמתבכוויית,הנפט

פרטובעיראקאסטרטגייםבאתריםאנושיכמגןבהםלהשתמש

לדרישהדווקאוהביאוהאמריקניבציבוררגישותנימותעל

מטרותאתלהרחיב
המחלמה.)4

גומחהוטכנולוגיותלו-סקטכנולוגיות
ממנהמתוחכמתטכנולוגיהתביסירודהשטכנולוגיההאפשרות

עליונות")"(מפורסםבדיונימדעבסיפורהעיקריהמסרהיא

קלארק.~ס'ארתורשל
האסימטריתבמלחמההחלשהצדואכן,

טכנולוגיהז0(ה)-sew.נחותהבטכנולוגיהשימושבדרך-כללעושה

שלהכלכליותאפשרויותיוובמסגרתיחסית,זולה,שהיאזו,

המבוססיםכלי-הנשקשלפעולתםאתלשבשיכולההחלש,הצד

הסתרההסוואה,אמצעיביותר.המתקדמותהטכנולוגיותעל

שלפעולתםאתלשבשאךלו-טקיים,להיותיכוליםוהונאה
ונטולמיושןאישינשקואילוביותר,מתקדמיםמונחיםטילים

הטכנולוגיהחידושיבמיטבשמצוידצבאלהביסיכולתחכוםכל

הצבאית.

.ר )אתמולשקראתן
ןעלהמלחמההמאמרן האסימטרית...ן

(
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י

ה
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הצד-עיראקאתששימשהנחותהלטכנולוגיהמובהקתדוגמא

היא-ב-1991במפרץשהתנהלההאסימטריתבמלחמההחלש

ה"אל-חוסיין"טילילמשל,(השועתומזרותיוזהטילה"סקאד".טיל

עלמבוססיםסעודיה)ולעברישראללעברהעיראקיםששיגרו
עלדהיינוהשנייה,העולםמלחמתמשלהיהגרמניע-2-הטיל

הקודמת.המאהשלה-40משנותטכנולוגיה
טכנולוגיהעםלהתמודדלעיתים,יכולה,הנחותההטכנולוגיה

מיושנת54-3סוללתבידיעלהלמשל,כך,יותר.הרבהמתקדמת

למערכההרביעיביוםע-711מדגםמתקדםאמריקנימטוסלהפיל

קוסובו.על

באמצעיליישומהחדשה,טכנולוגיהלפיתוחהאופייניהזמןמשך

25-20הואזהלחימהבאמצעיולהצטיידותספציפילחימה
נגדאמצעיםלפיתוחהנדרשהזמןכימלמדהניסיוןהנש.45



הנדרשמהזמןמשמעותיבאופןקצרמתקדמתטכנולוגיה
באמצעותלמשל,כך,מתקדמת.טכנולוגיהאותהשללפיתוחה

שתחמושתלכךלגרוםהסרביםכנראה,הצליחו,פשוטיםדמיים
במטרותפגעהנאט"ו,שלהאווירכוחותששיגרורבה,חכמה""

ערך.כלחסרות
רקשימושעושההאסימטריתהמלחמהכיולהניחלטעותאין

מדגםמטוסיםנגדהמתקדמיםהכתףטילינחותה.בטכנולוגיה
המסוקיםעדבאפגניסטןהמוסלמיםהקנאיםשהפעילוסטינגר","

ספציפייםבתחומיםכן,עליתרלכך.דוגמאהםהסובייטיים,

באמצעותהטכנולוגיהבחזיתלהיותהחלשהצדגםיכול
שעושהופיתוחמחקרבאמצעותאם-גומחה")טכנולוגיות"

מתקדמתטכנולוגיהשלרכשבאמצעותואםעצמו,החלשהצד

ארה"ברואהזאתמסיבההמדף".מן"חדישיםלחימהאמצעיאו

המרכזייםהאסימטרייםהאמצעיםאחדאתמידע"ב"לוחמת

עתידי.עימותבכל

ולש".'4הלאומיהאינטרסאתתאמווגירושהמוניות

מדוברכיגורסתאכןהאסימטריתהמלחמהשלנאיביתהגדרה

לאמלחמה"בצורת
תנגוה"."4

תרבותיתהשקפהישלמערב

בהשקפהבמלחמה.לעשותשאסורמהועלשמותרמהעלמסוימת

המורד,לביןהחוקינושא-הנשקביןברורההבחנה"למשל,יש,זו

הבוזז
אינההמלחמהכיגורסתהמערביתהתפיסהןסמחהו".49

במגבלותלהתחשבישבמלחמהגםוכיהכול,לעשותהיתרנותנת
תוירסומ.50

אלהיסודערכינגדפועלתהאסימטריתהמלחמה

החזק.הצדאתמשקלומשיוויולהוציאלהתישלהפתיע,במטרה

למדאםהיוהמערבשלהיסודערכינגדהמלחמהבענייןגם
ישראללעברהטיליםכששיגורימקוריים.רעיונותכמהחוסיין

%
.,היי,

אי-אס-אי-כ-'צילומים:בית.היוגוסלהאוויריתההגנהבאששהופלך71-ףא"מדגםהמקןמטס

מוחכמים",צבאות"המונחמופיעטופלרהזוגבנישלבספרם

באופןלהשיגהשאפשר(שלישי"גלחוכמת"להוספתהמתייחס
ינשה".46הגל"שלישניםלכלי-נשקמסחרי)

קיימתלמשל,כך,

הבליסטייםהטיליםדיוקאתלהגדיליהיהשניתןאפשרות

צורךשיהיהבלימתקדמות,ניווטמערכותשלרכשבאמצעות

עצמם.הטיליםתצורתאתלשנות

המערבשלהיסויערכינגדמלחמה

עללקונגרסכהן,ויליאםהאמריקני,ההגנהשרדיווחכאשר
האסימטריאופיהאתהסבירהואבקוסובו,המערכהלקחי

ובטבחבביזהבאונס,שראהאויב,"נגדהייתהזושמלחמהבכך
אסטרטגייתאתשביססמועדפת,ואףלגיטימיותלחימהטקטיקות

להורגושהוצאותהומניטרי,משבריצירתעלשלוהלחימה

העלההואהצפויה,התועלתאתהביאולאהמפרץבמלחמת

שכןצבאי,היגיוןגםהיהזובפעולהבכוויית.נפטמתקניבאש

הקואליציהשלפעילותהאתלשבשהיהעלולשנוצרהעשןמסך

אתהבריתלבעלותלהמחישהייתההעיקריתמטרתהאךנגדו,

למלחמהשיהיוההרסניותהאקולוגיותהתוצאות
נ.תכשוממ5

האסימטריתהאסטרטגיה
הנשענתמגובשת,אסטרטגיהלכדימצטרפותאלהבנייןאנני

המלחמהשללהצלחתהההכרחייםעיקריים,יסודותשלושהעל
אמורההספיגהוההתשה.ההרתעההספינה,האסימטרית:

הצבאיכוחואתלשמרהנשימה,אורךאתהחלשלצדלאפשר

החזק,הצדשלהקטילהיכולתאתלקזזובעיקרוהאזרחי

המפתחהיאההרתעההטכנולוגית.עליונותועלהמבוססת



נועדהוהיאהחלש,לצדיותרהנוחיםלמגרשיםהמלחמהלגרירת

החזק.הצדשלהטכנולוגייםמיתרונותיוחלקקרבללאלקזז

האסימטרית.במלחמהלהכרעההמפתחהיאההתשה

הספיגה
הצדלעצמולאמץשחייבבסיסית,עולםתפיסתהיאהספיגה

ההסתרה,הםהספיגהיכולתלהגברתהעיקרייםהאמצעיםהחלש.

ופיזורלאזרחיהצבאיביןהמכווןהטשטושההונאה,ההסוואה,

הצבאי.הכוח

דיפלומטי.מהלךכללבדרךקודםצבאיכוחלהפעלת

זה,זמןפרקבקוסובו.גםהיהוכךבעיראק,היהכך

על-ידימנוצלהצבאי,הכוחאתלהפעילניתןלאשבו

המלחמהלקראתההיערכותלהשלמתהחלשהצד
כדיהחלשהצדפועלזהזמןבפרקהאסימטרית.

הערכיותהמטרותמספראתשניתן,ככלאצלו,לצמצם

שלתקיפתןעלולהקשותהכובד")מרכזי"(לתקיפה

להסתירן.ניתןשלאמטרות

והנכונותלספיגהההיערכותיכולותשבולאופןדוגמא
האסימטריתהמלחמהשלתוצאותיהעללהשפיעלספיגה

המבצע1998.בסוףבעיראקהתקיפהבמבצעניתנה

לארה"בעיראקביןמשבריםרצופתשנהלאחרנערך

נערכושבהםשבועות,כמהשלתקופהוסייםולאו"ם
ההיערכותאווירית.מתקפהלקראתהעיראקים

שכללההתקיפות,מקילצמצוםהעיראקיתהמקדימה
באופןהקטינהציוד,ופיזורחיונייםמתקניםפינוי

רבותוהשפיעהלתקיפההמטרותמספראתמשמעותי

העיקריההישגהמבצע.מטרותאתלהגשיםהיכולתעל

בהוצאתהיהזהבתחוםהעיראקיתהפעילותשל

באופןופיזורם,ממחנותיהםהרפובליקהמשמרכוחות

תקיפתם.אתלמעשה,איפשר,שלא

הצדשלהטכנולוגייםיתרונותיואתמקזזתהספיגה

ישירבאופןעקיף.באופןוהןישירבאופןהןהחזק

ביעילותוהקשורותהתורפה,נקודותמדהספיגהפועלת

מודיעיןלהשיגובקושיהמדויקהמונחההחימוששל

נגדבעיקרהספיגהפועלתעקיףבאופןמטרות.על
שלהשאיפההחזק.הצדשלהמדויקהמונחההחימושמלאי

החימושאמצעיששחיקתלכךלהביאהיאזהבענייןהחלשהצד

יהיושהםכזאת,לרמהתגיעהחזקהצדשלהמדויקהמונחה

המלחמהדפוסייחזרואזמערכתית.מבחינההשפעהחסרי
לצדיותרנוחשבהםהעבר,שבמלחמותלאלהדומיםלהיות

החלש
להילחם.ו'

ההרתעה
לשכנעוכדיהיריבשלמעשהעלכבדבעונשאיוםהיאההרתעה
מאותולהימנע

נ.השעמ5
ביןלהבחיןמקובלההרתעהבתורת

בהקשר-הכלליתההרתעהספציפית.להרתעהכלליתהרתעה

מלתקוףהחזקהצדאתלהניאנועדה-האסימטריתלמלחמה

הצדאתלהניאנועדההספציפיתההרתעההחלש.הצדאת

המלחמהאתולגרורהטכנולוגייםמיתרונותיוחלקמלממשהחזק

החלש.לצדדווקאיחסייםיתרונותיששבהםלמקומות

מושגעומדההרתעהאסטרטגייתבמוקד
השינעה.4'

ההרתעה
עלאמיןאיוםליצורהיכולתעלבעיקרמבוססתהאסימטרית

כך,שלו.האזרחיהעורףועלהחזקהצדבמדינתהחייםמהלך

החיזבאללהשלמרכזיהרתעהלנשקהקטיושההפכהלמשל,

הנפץראשיבעליהבליסטייםהטיליםשואביםמכאןבלבנון;
שייךזהולהקשראסטרטגי,כנשקמעמדםאתהקונוונציונליים

ש

*
;,ק48ש=,,"

י,".י,!ממתיואטר(שלהאווירמבסיסיבאמדמדויקתינהההימוש

ן)'"'"'":,קוסובןמלמנזתבמהלרהטפסיםעללהעמסתו

האחרוןבעשורהתבררהטרורגםקונוונציונלי.הלאהנשקגם
יעיל.הרתעהכנשק

והעלותהנחותההטכנולוגיההואהאלההאמצעיםלכלהמשותף
ולהפעילם.לייצרםלפתחם,החלשלצדהמאפשרותשלהם,הנמוכה

וספציפיתכללית-הרתעהיכולתלבססהחלשהצדמצליחבכך

החזק.הצדנגד-
כדילמילושביץ'שחסרמהרבהבמידההואההרתעהיסוד

איוםליצוריכולתבהעדרמוצלחת.אסימטריתמלחמהלנהל

העורףעלנגדו,שפעלוהקואליציהבמדינותהחייםמהלךעל
נאלצושלהן,הצבאייםהמתקניםעלאפילואושלהןהאזרחי
באסטרטגיה:האחריםהיסודותשניעללהסתמךהסרבים

הנחישותמולמספיקיםכבלתיהתבררואלהוההתשה.הספיגה

הברית.בעלותשהפגינו



אי-פי..צילום:בקושבו.הפצצה

ההתשה
היהשניתןכפי-ההגנתיתבמתכונתההאסימטריתהמלחמה
באמצעותלנצחמבקשת-האחרוניםבעימותיםלהיווכח

אךלהבנה,לעיתיםקשהזואסטרטגיהההתשה.אסטרטגיית
נחותההיאאיןהסופיותהתוצאותמבחינתכילהדגישראוי

ההכרעה.פמאסטרטגיית

שלפיההאחת,ההתשה:לאסטרטגייתגרסאותשתיקיימות
תכליתהיאההתשהשלפיהוהאחרת,להכרעה,מוליכהההתשה

שנועדאמצעיהיאלהכרעההמוליכהההתשהעצמה.בפני

במאזןלשינוישתביאהתעצמות,לאפשרבמטרהזמןלהרוויח
המלחמהאתלסייםדברשלבסופויאפשרזהשינויהכוחות.

אמורהעצמהבפניכתכליתההתשההכרעה.קרבותבאמצעות
שכאשרבהנחהמוצא,חסרלאויבייראהשהמצבלכךלהביא
קלתסיו.56יוותרהואשבלחימה,התוחלתבחוסרייווכח

ההתשהבגרסתבעיקרשימושעושההאסימטריתהמלחמה
החיזבאללהשלהאסטרטגיההייתהזועצמה.בפניכתכלית

להשיגמילושביץ'שקיווהמהגםהנראה,ככלוזה,בלבנון
באסטרטגייתלשימושאחרתדוגמאשלו.העמידהיכולתבאמצעות
האסוריםבאזוריםהזמןכלשמתנהלבמאבקלמצואניתןההתשה
כנראה,מעריכים,העיראקיםובדרומה.עיראקבצפוןלטיסה

אתבהדרגהתשחקשבחרוהמתמשךהמאבקאסטרטגייתכי
האזוריםבאכיפתלהמשיךבריטניהושלארה"בשלנכונותן

לכןבמדיניותן.הבינלאומיתהתמיכהואתלטיסההאסורים
מערכותאתשוחקשהואאףבעימות,העיראקיםממשיכים

איפואישהחלשהצדשמנהלבהתשהשלהם.האוויריתההגנה
שיכולותהקרבות,שלהטקטיותהתוצאותביןלנתקמאמץ
להיותשעשויותהאסטרטגיות,התוצאותלביןלרעתו,להיות

מפקדיעםבמפגשלהילחם.להמשיךנכונותומעצםמושגות
באחרונהחוסייןסראםהסבירשלוהאוויריתההגנהיחידות

משוםעמידתכם,יכולתאתלהסבירמסוגלאינואויבכם"כי
םכתא".'5מביןהואשאין

עםרקהאסימטריתהמלחמהאתלזהותאיןכילצייןראוי
המפרץמלחמתשלמתחילתהלמשל,כך,ההתשה.אסטרטגיית

אחתלמטרהחוסייןסדאםשלהמלחמהאסטרטגייתחתרה
כזאתמתקפהקרקעית.למתקפההקואליציהמשיכתויחידה:

האסימטריתהאסטרטגיהאתלשרתדווקאהייתהאמורה ן-
הבריתלבעלותלהסבקיווהשהואהכבדותהאבדותשלו:

המאוכזבתהמערביתהקהלדעתאתלדרבןהיואמורות
אשהפסקתלתבוע

תידיימ.'5

האוויריתוהעליונותאסימטריתמלחמה
התמודדוובקוסובובעיראקהאסימטריותבמלחמות

ה-80שנותשלטכנולוגיותבעלימערבייםטיסכלי
בריה"מ-לשעבר,מתוצרתאוויריותהגנהבמערכותהו-90

פערהו-70.ה-60משנותטכנולוגיותעלהמבוססות
לבחורהסרביםואתהעיראקיםאתאילץזהטכנולוגי

האוויריתההגנהשלשרידותהעלהדגש:אתלשיםמהעל

פוגעתשרידותעלדגששימתיעילותה.עלאושלהם
בשרידות.פוגעיעיללהיותשניסיוןבעודביעילות,

להיותהמבקשתקרקע-אוויר,טיליסוללתלמשל,
לבצעחייבתומסוקים,מטוסיםלהפילדהיינויעילה,
היאשרידותה:אתבהכרח,המפחיתות,פעילויותסדרת
אמצעילהפעילהמטוסים,לגילוימכ"םלהפעילצריכה
להיערךהממונה,מהרמההתרעותקבלתלצורךקשר

שלמיקומהאתחושפותאלופעילויותשולט.בשטח
בנשקלמשל-אותהולתקוףלאכןומאפשרותהסוללה

לאחרחקוסובוסוג(יוגוסלביהצבאשלחטםושא(משורייןרכב
טוי-פי.צילום:אש.להפסקתההסכםהשגת



לאהסוללהאםהמכ"ם.קרינתעלהמתביית

שרידותה,אתתגבירהיאאלה,פעילויותתבצע

אתתשרודהסוללהביעילותה.תפגעאך
ייעודה.אתתמלאלאאךהתקיפה,

מצבקייםכיהמחישהבקוסובוהמערכה
שרידותן,אתמעדיפותהסוללותשבוביניים,

חלקיבאופןלפחות-ממלאותזאתבכלאך

להפילהצליחולאהסוללותייעודן.את-

משמעותיבאופןנפגעולאגםאךרבים,מטוסים

משמעותיבאופןנפגעולאגםאךרבים,מטוסים
נפגעו).לאהניידותה-SA-6מסוללותכ)-90%

סוללותשללקיומןהמודעותעצםכיהתברר
מתנהליםשבובמרחבמטוסיםנגדהטילים

יעילותאינןאלהאםגם-התקיפהמבצעי

להתארגןהאוויריהתקיפהכוחאתמחייבת-

זוהתארגנותבאהבקוסובומיוחד.באופן
ביןבעייתייחסהבאים:בתחומיםביטוילידי

אלקטרוניתללוחמהויזרלמטוסיהתקיפהמטוסי

מכךכתוצאהוהתקיפות.הטיסהגובהוהעלאת

בעלותמטוסישלפעילותםיותרעודהוגבלה
טעויותונעשוגרועאווירמזגבעתהברית

בעקבותמקשובו~54-6AIOכבדגםלמטיליםושאיבל0וגוימשורייןרכב".'5סביבתייםל"נזקיםשהביאויחסית,רבות,
אי-כי..צילום:אש.להפסקתמכ0הההשגת

העליונותכל"כיחוסייןסראםאמרהמפרץמלחמתלפני

בשדהדברשלבסופותיבחןהניירעלהקיימתהטכנולוגית
זובמלחמההן-נבחנהאכןהטכנולוגיתהעליונותברקה".60

ביותר.מרשימהבצורהבהםועמדה-שאחריהבעימותיםוהן

שלהתורפהנקודותאתיטשטשושההישגיםאסוראולם
באותםשנחשפוהמערביות,הדוקטרינהושלהטכנולוגיה

הצדיבקשעתידיאסימטריעימותשבכללהניחסבירעימותים.

אתלקזזכדיהאלההתורפהנקודותאתלטובתולנצלהחלש
המערב.שלהטכנולוגייםיתרונותיו

ובראשונהבראשהיאהאסימטריתהמלחמה

מלחמהצורותישנןלהגדרה.וקשהיחסימושג

ספקכלאיןמאחרות.אסימטריותיותרשהן

חילנגדאחדמתקדםאווירחילשהפעלת

סימטרית.מלחמהצורתהיאאחרמתקדםאוויר

נגדמתקדמותאוויריתהגנהמערכותהפעלת
להיחשביכולההיאגם-מתקדםאווירחיל

לפתחמדינהמחליטהכאשראבלסימטרית.מלחמהכצורת
חילשלהתקיפהליכולותהרתעתיכמענהקרקע-קרקעטילי

מדינהכאשראסימטרית.גישהנוקטתהיאמתקדם,אוויר

אורחיםבדמותיהיהאלהתקיפהליכולותהמענהכימחליטה

מובהקת.אסימטריתגישהנוקטתהיאאנושי",מגן"שישמשו

להפתעותנרחבכרלשמשיכולההאסימטריתהמלחמהצורת
מורגליםאנושבוהאופןבעתיד.אפשרייםבעימותיםמודיעיניות

האסימטריתהמלחמהשתפיסתלכךמביאצבאייםנושאיםלבחון

כלחסרתאוסבירהבלתיהגיונית,בלתילעיתיםלנונראית

תועלת
בעיקרהעושיםשלנו,המקובליםההערכהכליי.תישעמ6

התוצאותלניתוחיעיליםאינםעוצמות,בהשוואתשימוש
בחלקההיאהמגיהאסימטרית.מלחמהשלהאפשריות

תפיסתית."

האויב.עלהגיוננואתלהשליךבהרגלקשורשלהאחרהיבט

בטכנולוגיותלזלזולמביאהמודרניותבטכנולוגיותההבנהדווקא

באחרונהנטענהזהבהקשרמתוחכמות.ובלתיפשוטותישנות,

אתמגדילההמערביתשהתרבותהטענה
צורותעקבשתיגרמנהלהפתעות,הסיכון
הנחתעלמבוססתזוטענהאסימטריות.לחימה
אתתופסתהמערביתהחשיבהשלפיהיסוד,

בראשהאסימטריתהמלחמהשלהרעיון

שלבמונחיםובראשונה
היגולונכט.6

המלחמהאכן
ובראשונהבראשלהתמודדנועדההאסימטרית

התמודדותאךהכגורב,שלהטכעלגיתהעליונותעם

-מכוונתהיאהמערבית.הטכנולוגיהנגדרקמכוונתאינהזו

המערביתהדוקטרינהנגדגם-להסבירזהמאמרשניסהכפי

ובאוכלוסייהבהנהגההמצויותהתורפהנקודותנגדובעיקר

המערביות.

המלחמהצורתמולהאוויריהכוחשלהגדוליםהאתגריםמהם
אךטכנולוגית,רקאינהאומנםעצמההבעיההאסימטרית?

הטכנולוגיה:מתחוםלבואעשוייםמפתרונותיהאחדים

סינוס

שרידותעלדגששימת

בעודביעילות,פוגעת
פוגעיעיללהיותשניסיון

בשרידות



לעננותלבשימונאט"ו.o'oln'באהדנוהתנ-יבנ5"מפציץ
מימיברביפבקשוב]האווירמזגאתשאפיינההכבדה,

המלהמה

היכולתאתמגבילהאווירמזגכיהוכיחהבקוסובוהלחימה

יעשההחלששהצדבליגםהטכנולוגיתהעליונותאתלממש

האמצעים,פיתוחאתלהשליםאיפואחייבהאוויריהכוחדבר.

גרוע.אווירבמזגגםלפעוללושיאפשרו

האווירית,העליונותבנושאהעמימותלמצבפתרוןלמצואיש

מכךושנבעDesert-50%,ובמבצעבקוסובוהלחימהאתשאיפיין

פעילותואתהגבילפעילותלאנ"מסוללותשלקיומןשעצם

התוקף.האוויריהכוחשל

האוכלוסייהלביןצבאייםומתקניםיחידותביןהמכווןהטשטוש

הכובד"מרכזי"עלתקיפותלסכלעלולהאזרחיותוהסביבה

אפשריפתרוןמדויק.מודיעיןעליהםיהיהאםגםהאויב,של

הגרפיטשביבידוגמת-אל-הרגנשקשלפיתוחוהואזולבעיה

שיתקואלהבסרביה.שנאיםעלהבריתבעלותמטוסישהטילו

לנפגעים.אולהרסלגרוםבליהחשמלהספקתאת

הסתרה,עםוכןחתימהדליכוהותעםההתמודדותבעיית

לפחות-טכנולוגילפתרוןהיאאףניתנתוהונאההסוואה

חלקי.באופן

שתילפחותהאסימטריתהמלחמהבסוגייתקיימותבמקביל

המלחמההאםבירור:מחייבותשעדייןפתוחות,שאלות
המערבית,הטכנולוגיהעלמשמעותיאיוםמציבהאכןהאסימטרית

הזאתהעליונותכימלמדיםובעיראקבקוסובושהעימותיםאו

למלחמהישהאםעתידיים!בעימותיםגםניצחונותתבטיח

אסימטרית")?מתקפה"(ההתקפיפזחוםגםיישומיםהאסימטרית
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לעומתבשטח.שנמצאולראיותהטייסיםדיווחיביןטנקיםהזדמנויותולנצלסרביהשלהחייםבתשתיותשיטתיבאופן

של-דמייםמאודהרבהבקוסובונאט"וכוחותמצאוזאתקוסובו.בתוךהיוגוסלבייםהצבאבכוחותלפגיעה

בפועלההשמדהלעומתבקישובו,צבאיותבמטרותפגיעהעלנאט"וטייסישלדיווחים
ארטילריהקנימרגמותרקטות,משגריורק"םנגמ"שיםעיקרייםסערנהטנקי

12022070450להשסיהטענות

241820*בפועלהושמדו

.;מהאוויר,שהושמדוסרבייםטנקיםשלשלדים14רקמצאהמלחמהלאחרקוסובואתשסרקהאמריקני,המומחיםצוות*
הפגיעוו,;אתלהעריךבבואםהאמריקניםנתקלודומהבבעיהנסיגתם.עםפגועיםטנקים10לפנותהצליחושהסרביםידועאך

ארטילריהוקנינגמ"שיםכגוןהסרבייםהמלחמהכליבשאר



טיליםמשגרישלארטילריה,כלישלמשאיות,שלטנקים,

רחבמאמץעלהמצביעים-גשריםושלכבישיםשלואפילו
הגדולהפערכילהעריךאיפואניתןולהונאה.להסתרההיקף

בדמייםמפגיעהנובעבפועלהפגיעותלמספרהטייסיםדיווחיבין

דמייםשנמצאומנאט"ואישורזהבשלבאיןזאתעםרבים.

שהופצצו.
בשטחשנמצאולשרידיםהטייסיםדיווחיביןגדוליםפערים

ומשגריארטילריהקנידוגמתנוספיםציודבפריטיגםהיו

רקטות.
מוחלטתשליטהלהשיגשהצליחהנאט"וטענתלמרותכן,עליתר

התעופהשדהעלההפצצותכיההצהרותולמרותהאוויריבמרחב

היוהתקיפותכינראהלמעשה,אותוניטרלופרישטינהשל

הסרביםפינוביוניב-11כיידועשתוארו.מכפייעילותפחות

עודמשםפינוהםולמחרת21",מיג"מטוסי6בהיטסמשם

גימ"-21".מטוסי11

למשל,ברורה.אינההיאאףהנייחותבתשתיותהפגיעותיעילות

יחסית,המעטים,המתקניםשלונשנותחוזרותתקיפותלמרות

שנכנסונאט"ולכוחותהתבררבדלקים,ולטיפוללאחסנה

מספיקותבהחלטהיוהסרביםשבידיהדלקעתודותכילקוסובו,

עליתריבשתי.קרבשלבמקרהומטוסיהםכלי-רכבםלשימוש

בטעויותמלוותהיובסרביהתשתיתמטרותשלההפצצותכן,

הכואבתהטעותאזרחים.בחיישעלוובהחטאות,רבותזיהוי
טעותבבלגרד.סיןשלהשגרירותבבנייןהפגיעההייתהביותר
בלחימהביותרהגדוליםהקשייםאחדאתממחישההזאתהזיהוי

טיבוידואשלכלשהומנגנוןקייםהיהלאטכנולוגיה:עתירת

בדיעבדהתבררסיןשגרירותשלבמקרהתקיפתה,לפניהמטרה

שביןהזאתהסתירהישנה.מפהעלהתבססההפצצהתכנוןכי

לביןהטכנולוגיבתחוםהאחרונההמילהשהואבחימוששימוש

היאחימושאותומופעלבסיסהשעלהמודיעיניתהתשתית

נובעתזאתסתירההנוכחי.העידןשלהבולטיםהמאפייניםאחד

והןהאיסוףבתחוםהן-המודיעיןשלשהטכנולוגיהמכך

החימוששללטכנולוגיותבהשוואהמפגרת-ההערכהבתחום

המדויק.המונחה

במטרותמדויקותפגיעותהשיגואומנםהבריתבעלותכן,עליתר
לשקולמקוםהיהלאאםהשאלהנשאלתאךרבות,נייחות

עליקרמונחהחימושלהטילולאעלות-תועלתשלשיקולים

להשמידןשניתןדלק,ומחסניזיקוקבתידוגמתגדולות,מטרות

טיפשות"."פצצותבאמצעותגם

על-פירקבקוסובוהמלחמהאתשופטזהמאמרהיהאילו

כוחות"מבצעאתמכתירהיההואהסופית,התוצאהמבחן

רצונהאתלכפותהצליחהנאט"ושהריגדול,כהישגהברית"

את-הודגששכברכפי-בוחןזהמאמראךהסרבים.על

הצבאיים.בענייניםהמהפכהמימוששלבהקשרהצבאיהמבצע

נאט"והשיגהמידהבאיזובוחןאינוהמאמראחרות:במילים

מידהבאיזואלאהכוח,הפעלתבאמצעותהמדינייםיעדיהאת

מונחה,מונחהבחימושמסיבישימוששלהתפיסהכנכונההוכחה

לפתחארצות-הברית,ובראשןהברית,בעלותהשכילוכמהועד

ניתוחכיברורשברשותן.לטכנולוגיותמתאימותלחימהתורות

ואתהשגיאותאתחושףצבאיתמערכהכלשלרטרוספקטיבי
בערךלהמעיטכוונהכלכאןאיןאולםבה.שנעשוהכשלים
ביחסהמבצעשלהמשמעויותאתלבחוןאלאנאט"ו,שלההישג

הצבאיים.בענייניםלמהפכה

ש

בן-ישירוןצילום:מאד.ובי(העירלידשהופצץיוגוסלבידלקתאגר
ל

-
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"-
יחסית,קטן,במספרמאשרחוץמידע,לוחמת

תקיפותהאירוניה,למרבההזדמנויות.של

המבצעבמהלךשראינוהיחידותהמחשבים
סרביםמחשבים)פורצי(האקרים""שלהיו

זעמםואתתסכולםאתשהוציאודווקא,

ולאתריהמחשבלמערכותפריצהבאמצעות

שלקטןלאבמספרנאט"ו.שלהאינטרנט
להתנצלשו,ג'יימינאט"ו,דוברנאלץימים

העובדהבשלהתקיפותעלמיזעבידואיןכיעל
מערכותהפילוורוסיםסרביםשהאקרים

נאט"ו...במטהמחשב

המבצע,פקודתנוסחאתפירסמהלאנאט"ו

כמהועד-אםבוודאותלדעתניתןלאולכן
ונגדמידעלוחמתלהפעילהכוחותהונחו-מהסהתפסשהואתוראלבני,כפרלעבריורהיוגוסלביהשלהמיוחדהושהכוחותשוטר

הנחיותשניתנולהניחניתןאךמטרות.אילואי-כף'צילום:טנק.מאחורי

בסרביה.מטרותנגדהפחותלכל-מידעלוחמתשללהפעלתה

בהרחבהנידוןשהנושאהעובדהעלמתבססתכזאתהנחההאווירמזגנעשת
שלוחמתכךועלהמלחמהלפניארה"בצבאשקייםבדיונים,ןן ,ןהברית"כוחות"מבצעבמהלךחומרתהבכלשעלתהנוספתבעיה האמריקנית.התו"לבספרותנכללתכברמידע

המדויקהמונחההחימושכיהתבררשובהאוויר.למזגקשורה
נרחבתבצורההמקצועיתבספרותנידונההמידעשלוחמתאףן.. המלחמהימי78מתוךימיםב-36גרוע:אווירלמזגמאודרגיש

.

מדריך(האמריקניהצבאשלהתויילבספרותגםוכאמור-ן,י
שפגםאותקיפות,לבטלנאט"ואתשאילץקשה,אווירמזגשרר

במערכתהמידעבלוחמתהטיפול-מידע)מבצעי-100.5השדה;ן .ימיםב-25הקשים.התנאיםלמרותשבוצעוהתקיפותביעילות

באחריותםבלעדיבאופןכמעטלמעשהנמצאהאמריקניתהביטחוןן
כפההואכיעדרע,כךכלהיההאווירמזג36אותםמתוך

.

לאומילביטחוןוהסוכנותה"סי-איי-אי"הביון.שירותישל,ן
באחדיםהמתוכננות.התקיפהגיחותממחציתיותרלבטל

לוחמתשלההתקפייםההיבטיםבמרביתלמעשהעוסקותןן חומרתהאתאלהנתוניםהגיחות.כלכמעטבוטלואףמהימים
'.

ן ברמתמסווגיםהמידעלוחמתשלהיבטיהכלכמעטהמידע.
האוויר.מזגסוגייתשל

מדינותבשארוהןבארצות-הבריתהןביותרהגבוהההסודיות

שפותחוהמתקדמות,הצבאיותוהיכולותהפיתוחיםלכןהמערב. מעטהתחתנשמריםהשונים,הביוןבשירותיהאחרונותבשניםהטופוגרפיהבעיית
מידור.ושלסודיותשלכבדשלהטופוגרפיההיהנאט"והפצצותעלשהקשהנוסףגורם

ההתקפיותהיכולותעלבלבדמוגבלמידעהיהנאט"ולמתכננילצידאידיאלישהיההפרסי,המפרץלאיזורבניגודקוסובו.
כליםהיוהאמריקניםברשותכינראההאמריקני.בארסנלהטבעית-והתכסיתהטופוגרפיהמקנותבקוסובוטנקים,

לרק"ם.מסתורמקומותשלשפע-והמלאכותית
והןהצבאיותהן-הסרביותהמערכותשללמחשביםלפרוץ

שימוש.בהםנעשהשלאכמעטאך-האזרחיות

להפעילרעיונותהמבצעבמהלךבדיוניםהועלוהידועככלהצבאייםבענייניםהמהפכהרקעעלהמבצע

ללוחמההמומחיםהציגוכאשרחם.חימושבמקוםמידעלוחמתהברית"כוחות"למבצעבהקשרביותרהמטרידותהסוגיותאחת
המחשבלמערכותהגישהדרכיכלכיהתבררמרכולתם,אתזוובתקיפותמידעבלוחמתהם-יתבעלותשעשוהשימוששאלתהיא

באמצעותהושמדוכברוכו')אינטרנטאתריתקשורת,קווי(המודיעיןוכוחותארה"בשצבאציפייההייתהמחשבים.
לאותןוהחשאיותהשקטותהגישהדרכינחסמוובכךחם,נשקנגדמידעבלוחמתישתמשובנושא,העוסקיםהאמריקניים,

המערכות.תחבורהאנרגיה,תקשורת,ממשל,מנגנוניכגוןסרביות,תשתיות
טמוןהכשלעמוק.מבניכשלשלתוצאהשזוהילהניחסבירשלתפקודםומאופןנאט"ומדיווחיהעולההתמונהאךוכו'.

לשלבהניתןשלאכך,כדיעדמסווגתהמידעשלוחמתבכךאמצעיםהופעלולאכמעטכיהיאהמלחמהבמהלךהסרבים

כישייתכןשיכולות,אירעכךהמערכתי.בתכנוןיעילהבצורהכאלה.

הופעלו.לאכללגדולה,אפקטיביותלהןלהיותהייתהיכולההאמריקנית,הביטחוןמערכתשערכהמקצועיים,בדיונים

ועדמידע,ללוחמתסרביהרגישהכמהעדלבדוקכמובןחשובחלקתהיהמידעלוחמתשלמסיביתשהפעלההסכמההתגבשה
לפחותכינראהאדלוחמה,שלזהלסוגפגיעותתשתיותיהכמהשערכהבתחקיריםאולםעתידיות.צבאיותממערכותנפרדבלתי
במטרותמחשביםלוחמתבאמצעותלפגועהיהניתןמהזמןבחלקבמהלכהלהפעילהיהניתןלאכיהתבררהמלחמהלאחרנאט"ו



פגיעהמונעתאשראווירמזגמגבלתקיימתכאשרבייחוד-

יותר.מוכריםבאמצעיםאלהבמטרות

יצרואלהבסרביה.הפוליטיותלנסיבותנוגענוסףמענייןפן

למיניהןחייםובמערכותבתשתיותהמשפילותהפגיעותשבומצב

מתפשרותהבלתיעמדותיומאחוריסרביתעקשנותלגיבושגרמו

התייצבומובהקיםאופוזיציהאנשיאפילומילושביץ'.של

חומריבאמצעותלאנזרעהזהההרסהיהשאילוייתכןמאחוריו.

הקהלדעתהייתהלאמידע,לוחמתבאמצעותאלאנפץ,
שלה.המנהיגמאחורינחרצתכהבצורהמתייצבתביוגוסלביה

פינום
שלהמשקפייםדרךהברית"כוחות"מבצעאתבוחניםבאשך

דרךכברתעודישנהכימתבררהצבאיים,בענייניםהמהפכה

המהפכה.רעיונותשלהמלאלמימושםעד
ברובעצמןאתמוכיחותמדויקהמונחההנשקשלהטכנולוגיות

פגעוהפצצות(המעטותההחטאותמלמדותכךעלהמקרים.
שלבתהליךתמידכמעטהיוהקשייםבמטרותיהן.בדרך-כלל

-הצבאייםבענייניםהמהפכהשלבעיותיההמטרות).רכישת

מתפיסותבעיקרנובעות-בקוסובוהמלחמהבמהלךשנחשפוכפי

האנושיהמרכיבאתוגוברתהולכתבמידהשמנטרלותההפעלה,

זיהוישלרביםלמקריםמובילזהנטרולהקרבי.המעגלבסגירת

יקרים.לחימהאמצעיושלזמןשלמסיבילבזבוזלטעויות,שגוי,

הנשקמערכותשלהגדולהתלותןאתחשפהגםקוסובומלחמת
המערכהמימיל-50%בקרובנוחים.מזגבתנאיהמודרניות

בגללמשמעותיתבצורהנאט"ושלהפעולהאפשרויותהוגבלו
קשים.אווירמזגתנאי

עודדרךכברתאיזונוספתפעםהוכיחהגםקוסובומלחמת
הקרבנזקיהערכתהמטרות,רכישתשלבתחוםלעשותיש

BDA)-AssessmentDamage)88)0אתלנתחוהיכולתט
הוטעוכמהעדבקפדנותלבחוןישכןכמובמטרות.הפגיעות

הסרבים.שפרסוהרביםהדמייםבשלנאט"וטייסי

השפעהזהבשלבישולדמייםלטופוגרפיההאוויר,למזגרקלא
מונחהחימושבאמצעותמעדההפצצותיעילותעללכתמרחיקת
צבאותשלוגוברתההולכתהנכונותלחוסרגםאלאמדויק,

למנועכדיצבאיים.מבצעיםבעתכלשהןאבדותלספוגהמערב

באשרהןביותרחמורותמגבלותנאט"וטייסיעלהוטלואבדות

הזאתהמופלגתלזהירותלמהירותן.באשרוהןהטיסותלגובה
הואמטרהאיזולוודאהטייסשליכולתוצמצוםמחיר:יש

דמייםאחרישוללהליכהרקלאלהיותעלולההתוצאהתוקף.

הותקפובקוסובוקשות.זיהויבעיותגםאלאפרימיטיביים,

לשיירותבטעותאותןחשבושהטייסיםפליטים,שיירותפעםלא

והמהפכהאבדות"ה"אפסשמדיניותמכאןסרביה.צבאשל
בעייתי.מאודבאופןבזוזושלובותהצבאייםבעניינים

אחד-המידעלוחמתאתלקדםניתןלאכינראהכןכמו

ללא-הצבאייםבענייניםהמהפכהשלהיסודמרכיבימארבעת
שלהבלעדיתמבעלותםוהוצאתההצבאבתוךזושלשילובה

מהכספותהמידעלוחמתאתלהוציאישוהביון.המודיעיןגורמי

BlaseArminצילם:לקוסובו.מגיעהגרמנ'השלוםכוח

הצבאית.והתכנוןהמטהעבודתבתוךולהטמיעה

הצבאייםבענייניםהמהפכהשלוהחסידיםשהמפתחיםחשוב

מטרותעלהתקיפותשלמרשימותהלאהתוצאותאתינתחו
עלהסרביםהערימושבההקלותואתבקוסובוניידותצבאיות

נוסףביותר.המתקדמותוהבקרההשליטההזיהוי,טכנולוגיות

האנושיהמרכיבשלחשיבותואתקוסובוניסיוןממחישכךעל

הצבאיים,בענייניםהמהפכהבעידןגםהלחימהמעגלבתוך

שלההפעלהתפיסתבתוךלשלבואלאלנתקו,שלאוחשוב
הטכנולוגיות.

הבסיסיתלשאלהחד-משמעיתתשובהנתנהלאקוסובומלחמת

מנגד,תקיפותבאמצעותרקבמלחמהלנצחניתןהאםביותר:

הוכיחהברית"כוח"מבצעקרקעיים!כוחותשלהשקעהללא

כוחותנגדשלחימה-הזאתלהוכחהזקוקהיהשעדייןלמי-
בענייניםהמהפכהבעידןגםביותרבעייתיתנותרהגרילה

המדינייםיעדיהאתדברשלבסופוהשיגהנאט"והצבאיים.

לעמודבעתובהמסרביהאסטרטגימחירלגבותשיכלהמשום
היהלולאפליטים.מיליוןכמעטממנה:גבתהשסרביהבמחיר

שתוצאותלוודאיקרובזה,מחירלספוגנאט"ושלביכולתה

שונות.היוהמערכה

ומשמעותתוכןיוצקתאינההצבאייםבענייניםשהמהפכהבעוד
צבאותנגדהלחימהבתחוםהריגרילה,נגדללחימהחדשים
ההולכתאבדות"ה"אפסבמגמתבהתחשבבייחוד(סדירים

באמצעותממדינהאסטרטגייםמחיריםבגבייתוכןומתחזקת)

ביןהאיזוןאתלהסיטהזאתהמהפכהממשיכהמנגד,התקפות

עליונותהלכיווןזותזוזהלהמשךהקרקעי.לכוחהאוויריהכוח

מרחיקותמשמעויותלהיותעשויותמנגדהתקיפהתפיסתשל

ישראל.ובכללןרבות,למדינותלכת
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ההקשורת
תריז3
המלתמה
החדשה
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הקואליציהאתחיזקהקוסובובסלחסתנאט"ושלההתשורותהאסטרטגיה
המלהפחיעדילהשגתרבותוסייעהסרביהעד

להתבלבלl~uwלמדועאותההשךמלחמהשלהסלווין'וניה747ש"
הנפנותהןבאשדשלום,שמידתשלמשימות.ff7IYff.תחד,תלביןבינו

נודא"'אחידתבותלמלחמה,

שפיראשלכוהד"ר

מבוא
מהלכיםועללמלחמהיציאהעלהתקשורתמשפיעהכיצד

התקשורתיתהמדיניותאתלסקורבאזהמאמרצבאיים!

ובראשן-נאט"וכוחותעל-ידיבתקשורתשנעשהוהשימוש
קוסובו.מלחמתבמהלך-ארה"ב

השנייהמהמחציתהחלהמודרניתההמוניםתקשורתהתפתחות

ושלמלחמותשלוגוברהולךסיקוראיפשרהה-19המאהשל
1856-18541(קריםבמלחמתכמיהעולם.רחביבכלסכסוכים

הבריטייםהכוחותאלשנלווהטיימס""העיתוןכתבזההיה

שלבתיהםלתוךהמלחמהמוראותאתבדיווחיווהביא
אירופה.ויבשתשלהאחרבצידהבריטניהאזרחי

קהל
למידענמשךכולנו,אתלמעשההמקיףהתקשורת,צרכני

רביםמחקריםאחר.אירועמלכליותראולימלחמותעל

כאירועיםמלחמותשלהפופולריותמקוראתלנתחניסו

בענייןשצפולרומאים,בדומהכיהטועניםישתקשורתיים.

כמיהההאדםבאופיישנהבזירה,נלחמיםבגלדיאטוריםרב

רצונםדווקאכיטועניםאחריםבאלימות.לצפייהמובנית

שמביאהואיותרגדוליםרווחיםלהשיגהתקשורתכלישל

הגבוהההלגיטימיתהאלימותכדרגתוהמלחמה,אלימות,לסיקור

אינטנסיבי.בסיקורביטויהאתמוצאתביותר,

לאקרובותלעיתיםהוגבלהמלחמותשלהתקשורתיהסיקור

על-ידיגםאלאהחיצונית,הממשלתיתהצנזורהעל-ידירק

שלהלאומנייםהרגשותהיהשלהשהמניעפנימית,צנזורה
החיצוני.האיוםמולהפנימיתלאחדותלתרוםורצונםהעיתונאים

עללכתמרחיקתהשפעהנודעההתקשורתכלישנקטולעמדה

מדיניותאתהפועלאלוהוציאוממשלותגיבשושבוהאופן

קבעההתקשורתבכליהעובדותהצגתדרךשלהן.הביטחון
מעצביצריכיםהיושבההציבורית,האווירהאתרבהבמידה

קראהשבהםבמקריםהחלטותיהם.אתלקבלהמדיניות

העולםמלחמתערבכמו-למלחמהלצאתברובההתקשורת

למקבלייותרקלהיה-פוקלנדמלחמתלפניאוהראשונה

אףצבאיות,לפעולותציבוריתלגיטימציהלקבלההחלטות

עליוומטילותהציבורשלרכושוואתחייואתמסכנותשאלה

מכלירביםיצאושבהםבמקריםזאת,לעומתנוסף.כבדעול

הבריטייםהתקשורתכלישנהגוכפי-המלחמהנגדהתקשורת

האמריקניתהתקשורתאו)1956(מוסקטיר""מבצעבעת

הצורךבפנירקלאההחלטותמקבליעמדו-וייטנאםבמלחמת

בבית.התקשורתיתהמערכהבשדהגםאלאהקרב,בשדהלנצח

מלחמות,שלתקשורתיבסיקורהתאפיינההקרההמלחמהתקופת
שלהגלובליהקונטקסטעלהדגשאתשםרביםשבמקרים

לתקשרת.טרדה
למידען,לב'טהי

בר-אילוואו,וויסוטה
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ביןהאידיאולוגיהמאבקהאזוריים.הסכסוכיםושלהמאבקים

ובכללן-רבותמלחמותשלסיקורןאתהפךלמערבמזרח

רקלא-וניקרגואהאנגולהוייטנאם,קונגו,קוריאה,מלחמות

אינטרסיםושלתעמולהשללזירהגםאלאמידע,להעברת

הקרבשדהכירבותפעמיםהתלונןג'ונסוןהנשיאפוליטיים.
עםהתכופותפגישותיוהיהוייטנאםמלחמתשלהאמיתי
צבאיותהחלטותכיהיהנראהלעיתיםהלבן.בביתעיתונאים

ולאהתקשורתעללהשפעתןבאשרהערכותסמךעלהתקבלו

מחקריםכילצייןראויהאויב.עלהמשוערתהשפעתןסמךעל

אלה.תחושותשלנכונותןאתמאשריםחדשים

מיעוטיםשלומצבםהאיםזכויות
אסטרטגיתביטחוניתכבעיה
יותרנתחליטוללתקשורתאיפשרהקרההמלחמהשלסיומה

המדיני-ביטחוני.בתחוםההחלטותקבלתבתהליךמשמעותיויותר

היממהשעותבכלהמיידיהגלובליוהסיקורה-אאט"עידן"

סכסוכיםושלמשבריםשלהמצמררותהתמונותאתהביא

האמונהאמריקני.כלשלהשינהוחדריהסלוניםאלהיישרשונים
בעולם,הבינלאומייםהיחסיםבהנהגתמיוחדמקוםלארה"בכי

במלחמההמנצחתהיאארה"בכיהתפיסהעקבשהתחזקה

שלומצבםאדםזכויותשלנושאיםשבולמצבהביאההקרה,
בין-לילהכמעטהפכו-העולםשלהאחרבצידואפילו-מיעוטים

טיפולהדורשתביטחונית-אסטרטגית,לבעיה

בשניםבסומליההאו"םפעולתצבאי.
מדיניותשלקלאסימקרההייתה1993-1992

נרחבסיקורהעיתונאי".בעקבותהחייל"

היהשלאמצב-בסומליההרעבבעייתשל

בצורתמוכהארץבחבלועיקרכללחדש

ומוטה.פשטניבאופןהבעיהאתהציג-זה

לצערנו,חדשים,אינםוסבלבצורתרעב,
קורעותתמונותיהםאךאפריקה,ביבשת

בחלקהופנובסומליהרעבמזיילדיםשלהלב

חוסראוהמיםבמשקבעיותנגדלאהעולמיתמהתקשורת

משיירותשמנעולוחמים,שלמקומיותכנופיותנגדאלאתכנון,

ובהםהאויים,כוחותלרעבים.מזוןלהעבירהאוייםשלהאספקה

אוברורהמטרהללאלסומליהיצאורבים,אמריקנייםכוחות
איידיד,גנרלשלבדמותוה"אויב"נמצאמאודמהרברור.אויב

סומליה.שלצרותיהלכלכאחראיבתקשורתשהוצגמקומי,מנהיג

סומליםכימאודמהרהתבררהאמריקניםשללהפתעתםאך

שבעיניהםמצבפניעלאיידידשלהנהגתואתהעדיפורבים

להסבירהתקשתההאמריקניתהתקשורתזר.כיבושכמעטהיה

האוייםכוחותאמוריםהיושאותםסומלים,אזרחיםכיצד

שלהמרוטשותגופותיהםלמראההעירברחובותחגגולהציל,
בסומליההאו"םמשימתשלהמוחלטכישלונהאמריקנים.חיילים

נסעואמריקנייםטנקיםכאשרהאחרונה,הנסיגהותמונות
להשיבמוכניםהנחיתהספינותתוךאלהגשרמראשאחורנית

צבאי,ככישלוןרקלאהעולמיתבתודעהנחקקועבר,לכלאש

פוליטייםפתרונותלספקהקושימפניאזהרהכתמרורגםאלא

ביןהפערשלזהאלמנטורגשני.פשטניסיקורמולמורכבים

מקורותיולביןהבינלאומיתבתקשורתסכסוךמסוקרשבההצורה

מלחמותשלסיקורהבעתגבראףבשטחהממשיתוהתפתחותו
ביוגוסלביה.(האזרחים

וגיבוריםרעיםטובים,-קוסובו
במתקפהלפתוחנאט"והחלטתלפניהאחרוניםהשבועותעד

היהלאקוסובובחבלהמוצביםהסרבייםהכוחותנגדצבאית

במארסהבינלאומית.התקשורתבכותרותבקוסובוהסכסוך

מצבבבחינתזהסכסוךהיהלא1998
חדש.'

שנותבראשיתכבר
קוסובו,כיאירופהבביטחוןהעוסקיםלארגוניםברורהיהה-90

בריה"מ-לשעם-בדרוםואבחזיהבש-מניהקרבאחעורתחבלבוסניה,

סכסוכיםלהתפתחעלוליםשבהןחמותיי,"חיכוךנקודותהם

מהסכסוכיםאחדכלכיברורהיהגםקצר.זמןבתוךמזוינים

הביטחוניהמאזןעלולהשפיעשכנותלמדינותלגלושעלולהאלה

מרכזשלברפובליקותאובבלקנים
היסא.5

מההיהכאשרלמעשה,החל,הבינלאומיהתקשורתיהסיקור

האלבניתבאוכלוסייהסרבייםכוחותשלטבחמעשילסקר.

קודםשניםשלושהסרביםשהפגינוהרבהלאכזריותנקשרו

סלובודןסרביה,נשיאובקרואטיה.בבוסניהבמלחמהלכן
בתורהמערביתבתקשורתשניםבמשךכברהוצגמילושביץ',

עיתונאיםהיוואףהבלקנים",שלהרשע"

תמונותהיטלר.הנאצילרודןאותושהשוו

שורותנראוושבהןמקוסובו,ששודרוהזוועה

המשטרהבידישגורואזרחיםגופותשל
העבירוהאלבנים,בכפריהסרביתהמיוחדת

למנועכדימיידיתלפעולישדחיפות:שלמסר

באווירהבוסניה.בנוסחנוסףדמיםמרחץ

-ניסיוןנעשהורעים"טובים"שלכזאת

פוליטיתלפשרהלהגיע-כעקרשהתגלה

בטירתשכונסהועידהבאמצעותהצדדיםבין

הסכםעלהסרביםהנציגיםשלחתימתםפאריז.שלידרמבויה
הקהלדעתאתלפייססרביניסיוןגםאוליהייתהרמבויה

חלקאפילולבצעתיכננוהסרביםאםרבספקאךהעולמית,
עלהדיויבשבטרםעודההסכם.שלהאופרטיבייםמהסעיפים

נראתהומלחמההאלבנים,נגדהדיכוימעשינמשכוההסכם,
נמנעת.בלתי

צבאיתמאסטרטגיהכהזקתקשורתיתאסטרטגיה

ההחלטותלמקבליברורהיהצבאילמבצעלצאתשהחליטונעת

פחותלאחשובההבינלאומיתהתקשורתיתהחזיתכינאט"ושל
במקבילבקוסובו.המלחמתיתמהחזית-יותראףואולי-

נאט"ושלהצבאיהסגלעל-ידיהמבצעיותהתוכניותלפיתוח

תקשורתיתאסטרטגיההכנתעלנאט"ושלהחוץקשריאגףשקד

למהלכיםגלובליתתמיכהולייצבלגבשתהיהשמטרתהמקיפה,

הצפון-אטלנטיתהבריתשלהראשוניםההתקפייםהצבאיים

למבצעלצאתשהחליטובעת
למקבליברורהיהצבאי,

החזיתכינאט"ושלההחלטות

חשבההבינלאומיתהתקשרתית

-יותראףואולי-פחותלא

בקוסובוהמלחמתיתמהחזית
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היבל0ןגוישלהאיעפור(זציהמשרד
מטומיעל-ידישהופצץלאמרבכרישטינה

בן-ישירוןצילום:נאט"ו.

התקשורתיהצוותלכן.קודםעשוריםחמישההקמתה,מאז
סמךועלקודמים,סכסוכיםשלסיקורוניתחבדקנאט"ושל

תקשורתית,אסטרטגיהשלמרכיביהאתתיכנןשהפיקלקחים
רקלאהנראהככלשהשפיעהכך,כדיעדכמוצלחתשהתגלתה

עצמה.הסרביתההנהגהעלגםאלאבעולם,רבותמדינותעל
התקשורתיתהמדיניותעלהשפיעומרכזייםאלמנטיםחמישה

קוסובו:במלחמתנאט"ושל
ההחלטותקבלתועלהקהלדעתעלהתקשורתהשפעת1.

המתקפה.במהלךוהצבאיותהפוליטיות
אתולבססלבנותכדינאט"ועל-ידישננקטוהצעדים2.

ובמהלכה.הצבאיתהמתקפהלפניהתקשורתיתאמינותה
רב-קואליציהבתתאחידתקשורתימסרבקיוםהקושי3.

שונים.יעדוקהליתקשורתמערכותשבהלאומית,

מסריםלהעברתבתקשורתמשתמשותממשלותשבותהליך4.
מסורתיים""תקשורתדרכיחשבוןעלשבאאלמנט(האחרלצד
כדיפלומטיה).יותר

כדיהצבאובכוחותהחוץבמדיניותשבוצעוהשינויים5.
גלובליתקשורתיסיקורשללמצבפעולתםאתלהתאים
אמיתי.בזמןמתמיד

הקהלדעתעלהתקשורתשלהשפעתהשבמדידתהקושילמרות
ושונותרבותבמדינותההחלטותמקבליעלמכךיותרועוד-
עלנאט"ושלהתקשורתיתהאסטרטגיהמעצביפעלו-כךכל
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ומדינותארה"בעמדואחדמצדקיצונית:באסימטרייה

השמש,תחתהמצויההטכנולוגיהבמיטבחמושותהמערב,

ומיושןקטןשצבאהקטנה,ענייה,מדינהעמדהומנגד

עליואבדשכברומטוסים)טנקים(ציודעלברובוומבוסס

כלח.
שלבאסטרטגיהובחרהבמלואוזהיתרוןניצלהנאט"ו

מדויק,חימושבאמצעותבדרך-כלל-מהאווירהפצצות

אמצעי-הנגדלטווחמחוץכלומרשה10-6מ51(,מנגדששוגר

כ-23המלחמהבמהלךהוטלוהכולבסךהיוגוסלבים.של

חילותשלמהןוכשלישאוויריגיחותאלף,ב-37פצצותאלף

שלוהשארהאירופייםהאוויר
ב"הרא(.5

המערכה,בסוף

מקוסובולסגתיוגוסלביהשליטהסכיםיום,78שנמשכה

הראשונההפעםזוהייתהלשם.להיכנסנאט"ולכוחותולהמח
בעקבותשטחממנהונלקחהוכרעהשמדינהבהיסטוריה

שוםללאמנגד,אשבאמצעותכולהשהתנהלהמלחמה

הרוגים,כ-5,000ליוגוסלביםהיומעד(נאט"ו.לכוחותאבדה

ותקוותותחזיתולראשונהמומשובכךאזרחים).מהםרבים

כברכזאתלחימהצורתעלשכתבדואה,האיטלקיהגנרלשל
בקוסובוהמלחמהבמהלךשנעשההמעבראפילוב-1921.'
אסטרטגיותתשתיתמטרותלתקיפתצבאיותמטרותמתקיפת

דואה.שלתחזיתואתתואםוכו')גשמםכוה,תחנות(

הלרעה!מהי

ההכרעה.למושגביחסהרהוריםמעלהכשלעצמהזועובדה

הסכמהישכילומרוקשהכרס,עביספריםהוקדשוזהלנושא

עלנרחבת
"''"ותרדגה.7

הואלהילחםיכולתוכלאתואיבדכלילשהושמדצבאכיברור

נדירמצבשזהואותנומלמדתההיסטוריהאבלשהוכרע.צבא

חלקרקכאשרכן,לפנירבזמןמוכרעצבאבדרך-כללביותר.

הצבאיהדעותהוגהקבעוכברהושמד.מכוחויחסית,קטן,

ההכרעהכגורםהוכחהנפשייםהכוחותאובדן"קלאוזביץ:
ברקב".8העיקרי

זו,'בסוגיהבהרחבהדנתיאחרבמקום
הגדרתידברשלובסופו

המוכרעהצדשבוכמצבההכרעהאת-קלאוזביץבעקבות-

הנמדדתיכולתו,אתדווקאולאו(שלוהלחימהרצוןאתמאבד

האויב,אתלהכריעהדרךפיזיים-אובייקטיביים).במונחים

מורכבתהיאשלו,הלחימהרצוןאתלאבדלולגרוםדהיינו
באמצעותמושגזהלפעמיםהספציפיים.הזירהבתנאיותלויה

מרכיבהשמדתבאמצעותלפעמיםמכוחו,מסויםשיעורהשמדת

לפעמיםהלחימה,להמשךכחיוניעל-ידוהנתפסבכוחו,מסוים

איום.ויצירתאיגוףבאמצעותולפעמיםשטחכיבושבאמצעות

ה-5במאהטסוסוןהקדוםהסיניהמצביאכךעלאמרוכבר

האויבהתנגדותאתלשבורהואהמעלותכליל"הספירה:לפני

בלא
המחלמ"."1

אקטהיאשההכרעההואהמקריםלכלהמשותףכך,אוכך
המוכרע:הצדשלבתודעתולמעשה,מתבצעת,והיאמנטלי,

ש

הלחימהשהפסקתלמסקנהמגיעהואכאשרמתרחשתהיא

המשכה.עלבעיניועדיפה
אתמאודמחזקתבקוסובושהושגהההכרעהכיסבוראני

משוםלאהושגהזוההכרעה:אופיבדברדלעילההשערה

פגעוהאווירהתקפות(להילחםמילושביץישליכולתושחוסלה

שהואמשוסאלאבקוסובו),הצבאיתמעוצמתוקטןבחלקרק
במטרותיו.לדבוקלהמשיךוצוחאתאיבד

ההכרעה!מושגתימאיןהיכן
ביוגוסלביהאפילוביבשה.מושגתההכרעהכילומרמקובל

אמריקניים(קרקעכוחותכניסתבאמצעותההכרעהמומשה

מושגתההכרעהכינגזרלאמכאןאבללקוסובו.ואירופיים)

היאבקוסובוהיבשה:כוחותבאמצעותדהיינומהיבשה,דווקא

מהאוויר.דווקאהושגה

מהיבשהדווקאלאואבלביבשההכרעהבין,ההבחנה"הדקה

הכוחולבנייןהמודרניתהמלחמהלהבנתביותרחשובההיא

העתידי.הקרבבשדה

שהופעלהזודוגמת-המודרניתהטכנולוגיה'שלנוספתהתפתחות



ן)

קוסובו.בדרוםהשלשהו5מפקדת
תמותגBlaseצילם:

לאמסוימים,במתארים(מאפשרת-חלקיבאופןבקוסובו
למשלאותו,לכבושבליכלשהובשטחשליטהלהשיגתמיד)

השליטהשביןהיומיןעתיקהקשרמהאוויר.תקיפהבאמצעות
אינוכברבויבשהכוחותשלהפיזיתהנוכחותלביןבשטח
מקובלשהיהממהבהרבהנחלשלפחותאוהמציאות,מחויב
בשטחיותרמוגבלתשליטהכמובן,היא,אוויריתשליטהבעבר.
ללמודניתןכאןגםכיבושו.על-ידיהנעשיתהשליטהמאשר

המוחלטתהאוויריתהשליטהמנעהלאלמשל,כך,מקוסובו:
הסרבים.שביצעוהאתניהטיהורהשלמתאתנאט"ושל

(RMA)הצבאייםבענייניםוהמהפכהקוסובו
האירופים,הביטחוןממומחיאחדעםבאחרונהשקיימתיבשיחה
הואבלונדון,אסטרטגייםללימודיםהמכוןאתבזמנושניהל
המודרניזציהכיווניאתמאששתבקוסובוהמלחמהכיבלהטטען

במקוםRevolution.תוו~%111ש)(RMA'Affairsהקרויההצבאית
בשדהמהפכה[המש"ק"בשםזוחדשהלתפיסהקראתיאחר

המדינותותנעטל.1י1.(יילודגההקרב]
התפיסהעלשהתבססוהאירופיות,

אדםכוחעתיריצבאותשלהישנה
גרמניה,לכמוגדוליבשתיצבאושל
דברכמעטתרמולאאיטליה)אויוון

שעיכלוצבאותרקבקוסובו.למלחמה
עקרונותאתאחרתאוכזובמידה

חילותטכנולוגיה,(הגדול"המש"ק"
ובמחשבים,בחקשימושחזקים,אוויר
להשגתתרמווכו')מנגדמדויקנשק

מדינההכרעתשלהמרהיבהניצחון
כמובן,מדובר,(אבדה.שוםללץ

בארה"ב).ובעיקרבבריטניהבצרפת,
מדינותשלהצבאיותביכולותיהןעיון

נגדבמלחמהשהשתתפוהבהית,
ולמיהות:כמה'מעלהאכןיוגהסלביה,

בעוורה-הגרמנישהצבאקרהכיצד
בחימושכללמצוידאינו-וביבשה

.ך
כלהגדוללהבדלהסיבהמהיחכם?

שלאלהלביןויווןאיטליהכמוצבאותשלהכוחבנייןביןכך
בריטניה?שלאוצרפת
מהאירועלהובילנויכולבהןשהדיוןעניין,רבותשאלותאלה

אמנותשללמהותההנוגעיםלמחוזותקוסובושלהספציפי
בנייןעלמיידיתהשלכהלהןוישהמודרני,בעידןהמלחמה

ההבחנהאתשנבססחשובכהלכהלנתחןכדיבצה"ל.הכוח
מלחמות:שלשוניםסוגיםשניבין
טריטוריאליות.מלחמות1.
באש.מלחמות2.

אחר,צבאלביןפולשצבאביןנעשותטריטוריאליותמלחמות
כיבושבדרך-כללשמטרתהפלישה,שלו.הטריטוריהעלהמגן
כליושלחייליםשלגדולמספרמחייבתזמני),באופןנולושטח

וכו').ארטילריהסוללותטנקים,(אותםהמלוויםניידיםמלחמה

מספריםעללהתבססחייבאדמתועלהמגןהצבאגםלכן
בנייןוכדומה.ארטילריהשלנ"ט,נשקשלחיילים,שלגדולים
בהתקפה(טריטוריאליתבמלחמהלהילחםהאמורצבא,שלהכוח
שריוןכוחעלחי"ר,עלדגשבשימתאיפואיאופייןבהגנה)או
בדרך-כלליקבעוהחומריבצדוכו'.גדולנ"ט)כוחעלאו(

טריטוריאליות.מלחמותשלתוצאותיהןאתוהמסותהמספרים
האמונההלחימה,רוחהמוטיבציה,הנפשי:לצדגםישרבמשקל(
כאן).באלהנעסוקלאאולםוכו',המלחמהבצדקת
במלחמותמדוברמלחמות.שליחסיתחדשזןהןבאשמלחמות

במלחמותקוסובו.מלחמתאוב-1991המפרץמלחמתמסוג
באמצעותלאהאחרהצדעלרצונואתלכפותאחדצדמנסהאלה

באש.מסיבישימושבאמצעותאלאשלו,לטריטוריהפלישה
נגדנוהמצריםשניהלוההתשהמלחמתגסמסוימותמבחינות

כזה.מסוגמלחמההיאה-60שנותבסוף
מדינותהתכוננוהשנייההעולםמלחמתמאזשחלפוהשניםב-50
לקדםהייתהמטרתןטריטוריאלית.למלחמהאירופהמערב
בריתהובעלותברית-המועצותכוחותשלמסיביתפלישהולעצור
צבאותונבנוזו,למטרההותאםהכוחבנייןאירופה.במזרח
התמוטטותמאזמלחמה.ומכונותחייליםעתיריגדולים,

ואפשרהטריטוריאלי,האיוםכמובן,חלף,הסובייטיתהאימפריה
מהסוגמודרניתלמלחמהולהתאימוהכוחאתאחרתלבנותהיה

יותררבדגששימתמחייבכזהכוחבנייןבאש,מלחמההחדש:
באוויר,מעדמתוחכםחימושאווירי,כוחהבאים:האלמנטיםעל
לוחמהגדולים,למרחקיםצבאשלהובלהכושרוביבשה,ביס

באופןוכו'.למטרותהמודיעיןמערךשלניכרחיזוקאלקטרונית,
המש"ק"עקרונותלפי(החדשהכוחבנייןאתלאפייןניתןכללי

מונחהחימושכמו(אשלגורמייותרגדולדגשכנתינתהגדול")
למטרות.ולמודיעיןובקרה)שליטה(כוחלמכפילימדויק),
והתחכום.האיכותאלוהגודלמהכמותהדגשהעברתבקצרה:

כימראהקוסובובמלחמתשהשתתפוהצבאותבמבנהעיון
גםחלקיתובמידהבארה"ב,רקבמלואוויושםנקלט,זהמסר

אתלבססהמשיכוהאחרותאירופהובצרפת.למדונותבבריטניה
מובניםאלההבדליםטריטוריאליים.צבאותעלכוחותיהן
אפסי,כמובן,הוא,ארה"בעלהטריטוריאליהאיוםבהחלט.

איעלומצויהארה"בעלהנשענתלבריטניה,ביחסהדיןוהוא
אפשריתמלחמהשלהדמיומ'החייךקושלבעורפועמוקהנמצא

זרים-כוחותפלשולאהשנייההעולםבמלחמתאפילו(באירופה.
במקצתשונהבצרפתהמודרניזציהלתהליךהמניעזה).לאי

זהה.התוצאהאךמנאט"ו),פרישתה(
איומיםעםלהתמודדותהנוגעבכלישראלולגביאומרזהכלמה
דוגמת(איתנומשותףגבוללהןשאיןהשני,המעגלמדינותמצד

בצה"להכוחבנייןשלהכיווןכיברורולוב),איראןעיראק,
אבלבאש.מודרניתמלחמהעלויותריותרלהתבססצריך

הטריטוריאליתהמלחמהאתלהוציאיכולהאינהישראללצערנו,
וצבאותממשי,עדייןהואלארצנובפלישההאיוםחשבון.מכלל
ראו(מידהקנהכללפיעצומיםהםלגבולותינוהסמוכיםערב



חוזיבמסגרתלמשל,(נעלםזהאיוםהיהאילוטבלה).

אתלהפנותיכוליםאנוגםהיינופירוז)והסדרישלום

מלחמהבאש.מלחמהלניהולמודרניכוחלבנייןמרצנו

-היחסייםיתרונותינואתביטוילידימביאההייתהזהמסוג

-הנגזריםוהנשקהאמל"חובאיכותהאדםכוחבאיכות
מכך.'נ

איומיםעםגםלהתמודדמצוויםאנועודכלאולם

שמסוגלמודרניצבאבצד-להחזיקנצטרךטריטוריאליים,
מסוגלשיהיהגדול,טריטוריאליבצבאגם-באשלהילחם

היבטשליסודילימודלדעתי,פלישה.מפניעלינולהגן

המלחמהמניתוחלהפיקיכוליםשאנוהמרכזיהלקחהואזה

ביתראליואחזורעודכךומשוםהמאקרו,ברמתבקוסובו

המאמר.בהמשךפירוט

מתודולוגיתהערה
בשםאצלנולכנותהשנהוג(המקובלתהאסטרטגיתהחוכמה

ה"חוכמה"שכןויקר",קטןחכם,צבא"אווקטן",חכםצבא"

אתומאוששיםהמחזקיםלקחיםמקוסובוגוזרתכסף)עולה
ה-RMA.תפיסת

בנייןאתמעצבתה-RMAתפיסתעצמו:אתהמזיןמעגלכאןיש

שנבנההכוחבקוסובו),וכמומשברפורץשבומסויםם-געהכוח.

מוכחת"."התפיסהנכון,בומישתמשיםואםנתון,הוא

הואהשערהוככלהאערה,אלאאינולקהלשיטתי,כאמור,
אלאהלקח,נגזרשממנוהמצבמולרקלאלהיבחןצריך

עבורנו.יותררלוונטייםשהםהיפותטיים,מלליםמולגם

לקחים""בקוסובומהמלחמההאמריקניםהפיקולמשל,כך,

היכולתשלהאווירית,התובלהשללחשיבותםיעגונה,,,םיבה0

המפציציםשלגדולים,למרחקיםקצרבזמןכוחותלהעביר

למלחמהתקפיםאינםאלהלקחיםכיברורוכו'.הטווחארוכי
ובמרחקיםקטןבשטחהמתנהלתלשכנותיה,ישראלבין'

יחסית.קטנים

לרשותנועומדמבחינתנוהלקחיםתקפותאתלבחוןכדי
:

יכוליםאנחנואילו".שאלות"עוצמה:רבמתודולוגימכשיר

כךקורההיהאילומסוים),ללקח(קורההיהמה"לשאול
כאלה.אילו"תרחישי"כמהנבחןהבאותבשופות"וכך".

טנקים!אלפיכמההיוליוגוסלביהאילוקורההיהמה
שהייתה,למלחמהרקלאתקפיםלהיותאמוריםקוסובולקחי

לכןהעולם.שלאחריםבאזוריםאחרותלמלחמותגםאלא
עומדהיהלמשל,אילו,קורההיהמהלשאול:מאודרלוונטי

בזמנושעמדלזההדומהבהיקףיבשהצבאמילושביץ'לרשות

הסורים!לרשותכיוםשעומדזהאוחוסייןסדאםלרשות

לרשותו,עמדהשלאאופציה,בפניונפתחתהייתהכזהבמקרה

אלבניה?(שכנותיואתלתקוףקוסובו:במלחמתלמעשה,

משטחיהן.חלקולכבושמקדוניהז)

להביאחייבותהיונאט"ומדינותראשית,אזזקורההיהמה

במתקפההסתם,מןפותחות,היולאוהןבחשבון,כזהמתאר
למעשה,שקרה,מהזהיבשתי.צבאמרכזותשהיולפניהאווירית,

ההכרעהבקוסובו,גםקורהשהיהמהזהאילוהמפרץ.במלחמת

לפתעהאווירית.הפעולהלזכותכולהכלנזקפתאזהייתהלא
כוחגםמתחייבהחדישיםהאלמנטיםלצדכימתברר""היה

הלקחיםאחדבספקמוטלהיהובכךהישן",מ"הדוריחסיתגדול

קוסובו...מלחמתשלהמרכזיים

תשובה"ישהעתידיהקרבבשדההמהפכהלחסידיהאומנם!

מחוץכלומרמנגד,לשלוטאפשרלתפיסתם,לכך.גםטכנולוגית"

אלאסטטיות,במטרותהרוויבשטחרקלאהעדיתהאשלטווח

תותחיםטנקים,רק"ם:כמו(ניידיםבכוחותהרוויבשטחגם

באותןלהגיעאפשרכיגורסיםהםגייסות).ונושאימתנייעים
העתידי.הקרבבשדהניידרק"םשלגםמסיביתלהשמדהשיטות

נייחות.מטרותמתקיפתיותרקשהבעיהשוולהביןחשובאולם

במקדונ'ההיתאמןלגנז"שי,"ווריור"עלבריטיכוה1999:אעריל

אן-אס-אי-פי".ילד:;ובו0וקל.אפשריתפלישהלקראת

עיןבקשרהנמצאותמטרותעלבדרך-כלליוריםקלאסיבנשק

מוצבשבומהמקוםאבלרואה").שאתהמיעליורהאתה"(

לראותניתןלא-האויבממטרותרבבמרחקשהוא-מעדנשק
המטרות.נתוניאתאליולהעבירצורךוישהאויב,אתישירות

אלהנחוץהמידעולהעברתמטרהלאיתורהנדרשהזמןקבוע
הזמןמקבועיותרקצרלהיותחייבמנגדהעומדתאשיחידת

כשמדוברלהפליאקשהמשימהוזוהמטרה,'במיקוםהשינה'של

במטרות
תודיינ.14

לאי-הצלחתםהעיקריתהסיבההייתהגםזו

בעייתהמפרץ.במלחמתטק"קמשגרילהשמידהאמריקניםשל

אקוטית.להיותזהבמקרההופכתלמטרותמודיעיןשלהתזמון

לשכנותיהישראלביןהכמותיהיחס

שטח
אוכלוסיה

חייליםמס'
טנקיםמס'

)8$(תמ"ג

מצרים

50:1

ט:11

4501000

31000

80

יריו

5:1

0.8:1

951000

11150

8

סוריה

10:1
1.1*."

380,000

4,900

16

לבנון

0.5:1

ג:0.7

60,000

300

16

סה"נ

66:1

כ:
5.1

5.12.-.

1.2:1

פ
ג'יינס""נתונים:*



בקוסובועה(י:ג:סלבייםנגנז"שיםשלשיירה1998:אוגוסט

במהלךבמל"טים.בקוסובושנעשההמסיבילשימושהרקעזהו
הכולבסך(ויותריותרמרכזיתפקידהמל"טיםתפסוהמלחמה

והוגברקוסובו),מעלטיסהשעותכ-5,000המלנטיםצברו
אתלשירותהחזירושהאמריקניםכךכדיעדבהם,השימוש
מהשירותשהוצאוהאווירית,התעשייהמתוצרתה"האנטר"מל"טי

האמריקניםביצעוהגיחותשאראתטיסה.שעותמ-2,000
גם(המתיקוה"פיוניר"ה"פרידטור"מל"טיבאמצעות

כליעל-ידיבוצעונוספותגיחותישראל).מתוצרתהוא
נכללולאאלהאולםמאוישים,לאאירופייםטיס

כאן.המובאתבסטטיסטיקה
מודיעין.איסוףשללמשימותבעיקרהופקרוהמליטים
נזקפותבקוסובומטרותשלההשמדותכלמסךכ-20%

שיעטה"האנטר".באמצעותשהושגלזכות.המודיעין
הכולבסךיחסית.נמוך,היההמל"טיםשלהאבדות

תקלותבגללוהןנ"ממאשכתוצאההן-במלחמהאבדו
ארבעההאנטר","מדגםשישה-מל"טים14-ותאונות
האבדותשיעורפיוניר"."מדגםוארבעהפרידטור""מדגם

טיסה.שעות1,000לכלמל"טיםכשלושה
קוסובו,ממלחמתלהסיקניתןלאכיעולהאלהמדברים.

טהורה".אוויריתהכרעה"להשיגניתןואילךמעתהכי

כזאתהכיעהלהשיגניתןכילטעוןנוכלהיותרלכל
לשיכותםרצינית.קרקעיתאופציהלהןשאיןמדינותעד
שישהואהנדרשהלקחהגדול",המשייק"חסידינוצל

היבשתי.הקרבבשדהרק"םשלמסיביתלהשמדהמערכותלפתח
מאוד.קשהמשימהכאמור,וזוהי,

שהומחשכפיבאש,מודרניתמלחמהשלהרעיוןאחרות:יבמילים
שבהםטריטוריאליים",ל"מתאריםליישוםקלאינובקוסובו,,

כוחפלישתמפנישלההטריטוריהעללהגןצריכהאחתמדינה
כוחבבנייןהלחימהצורותשתיאתלשלבהרעיוןלשטחה.גדול
להשמידעקלתפיתוחמחייבבאש")טריטוריאליתמלחמה"(אחד
מטרות-מאודגבוהובקצבמנגדאשבאמצעות-מסיביבאופן
א-נהלהדגיש,ישכזאת,יכולתהיבשתי.הקרבבשדהניידות
בעולם.צבאשוםבידיכיוםקיימת

קרקע-קרקע!טיליליוגוסלביההיואילוקורההיהמה

יתרוןלנאט"והיהשבומגרשעלנוהלהבקוסובוהמלחמה
אפקטיביים,משחקכליהיולאמילושביד'בידילמעשה,מוחלט.

בלבד:אחדתפקידלמלאאלאברירהלכוחותיוהייתהולא
כמטרות.לשמש
בידיהיואילוהקצה,אלמהקצהלהשתנותיכולהיהזהמצב

לומאפשריםשהיוטווח,ארוכיקרקע-קרקעטילימילושביץ'
ובגרמניה.בצרפתבאיטליה,מרכזיותעריםלתקוף

המפרץ.במלחמתלכןקודםעשורכמעטשקרהמהבדיוקזה
שעמדהיחידהאפקטיביהמשחקכליהיוהקרקע-קרקעטילי

נגדלאמיטבי:שימושבועשהוהואהעיראקי,הרודןלרשות
אלאה"אל-חוסיין'ן,לטווחמחוךלצערו,היו,אלה(ארה"בערי
המנימהמאחורילתפיסתו,שעמדו,המדינותאותןשלהעריםעד

הסעודית.וערבישראלאותו:לתקוףהאמריקנית-ציונית
אפילו-טק"קמתקפתשלההשפעהאתלשערקשהלא

יכולתבהעדרכימניחאנינאט"ו.פעולותעל-קונוונציונלית
לפלושנאלצותנאט"וחברותהיוהטק"ק,משגריאתלהשמיד
זה.מסוגבפעולההכרוכיםהנפגעיםכלעל-לקוסובוקרקעית

ועולהחוזרתשהייתהאואחרת:אזנראיםהיוהלקחיםשוב,,
שטח,לכבושהמסוגלקרקעי,כוח!"קונוונציונלי"שלחשיבותו

טק"ק)יירוט(להגנהינולתלפתחישכידווקאהיההלקחשאו

כבדהמשימהזוכזכור,ושוב,(ניידיםטק"קמשגריולהשמדת
להפליא).
השליטבידיהייתהלושבעתייםמתחדדותהיואלהשאלות

כימית).רק""אפילו(קונוונציונליתבלתייכולתגםהיוגוסלבי
כוה.במקרההמצבאתלבדולנתחהנבוןלקוראמניחאני

הגרועהאווירמזגנמשךאילויורההיהת%
המלחמה?תחילתשל

ביותרמוגבליםנאט"וכוחותהיוהאוויריתהמערכהבתחילת
שלהאחרוניםבשבועותלמזלם,הגרוע.האווירמזגעל-ידי

יותריעילותנעשווההפצצותהאוויר,מזגהשתפרהמלחמה

הראשוןהמבצעיהשימושזהובקשובו.לקלרק""כלדגםJhDAY'טוס
זה.יתדגםתטיסיםשתשג



היוגוסלבים,לידיהמזלשיחקאילוקורההיהמהויותר.

חודש!עודנמשךהיההגרועהאווירומזג
הקולקטיביוהרצוןהעמידהכוחכילסברהרגלייםיש

במקרההיהולתקוףלהמשיךאירופהמדינותשל
הייתהשהמתקפהייתכןואףמאוד,מתערערכזה

היוכזהבמקרהההכרעה.השגתלפניעודנפסקת

להתהפך.עשוייםלעילשתוארוהלקחיםכל
טכנולוגיותעלבדרך-כללמבוססהזולהמדויקהחימוש

שיעילותןאופטיות,מערכותעלהמתבססותלייזר,דוגמת
סוגיכמובן,קיימים,גרוע.אווירבמזגמאודיורדת
דוגמת-אווירבמזגכמעט)(תלוייםשאינםחימוש
טיל(בדרך-כלליקריםאלהאבל-טומהוק""טילי

מוגבלתוכמותםדולר),כמיליוןעולהאחדטומהוק""
לאמצעי-נגד.מאודפגיעיםהםלחלופין,או,מאוד,

כ-20היאאחתJDAMפצצתשלעלותהלמשל,כך,

באמצעות-שלהההנחיהשיטתאולםבלבד","דול-אלף

GPS-במטרותמדוברכאשרבעייתיתהיא
תודיינ,15

לל"א.פגיעהוהיא

8

בסופומקטעיה.בירתבסקופיה,D'~hUאטריקגייםאפאצ'י'"מסוקי
שיופלומהששבקוסובובמלחמההמסוקיםשולבולאדברשל

אי-פי..צילום:למ.באש

שערכומודיעינינכס-הצילוםמלוויינישהופקההתועלתגם,',
גםהאוויר.מזגבגלל,'השפעתביותרהואלה-בפזיסולאלא

בטכנולוגיותשימושהראת:לבעיהטכנולוגיפתרוןישזהבמקרה

ברמהגבוההברזולוציהתמונותהנותנותמכ"מי,צילוםשל
(SAR).אופטיבצילוםשמתקבלתלואתהדומה"''',

בקוסמיולמלחמהממיוחדיםהתנאים',',
מהתנאיםכמהכילזכורגםצליךלנילשעלוהשאלותכלעלנוסף

קייםכיעדייחודיים,כההיובקוסובוהמלחמהנערכהשבקם

שאינםכמעטאופןובכל(אי-פעםעצמםעליחזרואםספק
ישראל):למלחמותרלוונטיים'

אותה,שתקפוהמדינותעםמשותףגבולאיןליוגוסלביה41
קרקעית".אופציה"כאמור,לה,הייתהולא

הפערמלבדהעולם.כלכמעט)(נגדבדדלמתהיוגוסלביה,*,

בהשפעהלהמעיטקשהמכך,הנובעתניז-4מהלקונות'',
הלחימהיכולתעללכךשהייתהוהפסיכולוגיתהמנטיית

לשי,5ל'5'וגויה
להמשיךהיוגוסלביםשלרצונםעלובמיוחד

',,להילחש.,,,

להשלמתאינסופיכמעט)(זמןלמעשהעמדםאנ-7לרשות41
הסתם,מןיעמוד,לאכזהלוקסוס""האווירית.המערכה
לסיוםהחולשעוןשכנותיה.נגדבמלחמהישראללרשות

הקרבות,פרוץעםלפעולמתחילהתיכוןבמזרחהמלחמות
קצרהואהלוחמיםהצדדיםלרשותהעומדהזקןומשך
ביוגוסלביה.שהתרחשלמהיהטית-מאוד'

לנואיןדומה,זמןמשךלרשותנועמדאילוגםכן,עליתרש4
כמעטשלרצופהלהפצצההדרושלוגיסטינשימהאורך

החימוש,במלאירקמתמציתאינההבעיהחודשים.שלושה

אפילו(מסוימים.ותומכיםמסייעיםבמערכיםגםאלא
תדלוק).במטוסימחסורשלבעיהלמשל,הייתה,לנאט"ו

חדשיםלחימהתחומי
עלהמבשרותסנוניות","כמההאווירלחללשוגרובקוסובו

בהתחלותאומנםמדוברהמודרני.הקרבבשדהחדשעידן
ויתפסואלהתחומיםיילכולהערכתיאולםיחסית,צנועות,

המודרנית.המלחמהבאמנותמרכזיויותריותרמקום

לציבורהמוכרחדש,לוחמהבתחוםמדוברמידע.מלחמת*

לבקרים,חדשותמחשביואתהתוקפיםהווירוסים,דרךהרחב

כמעטהןזהבתחוםהאפשרויותה"האקרים".סוגייתודרך
קוסובו:במלחמתנוסומהןשתייםולפחותמוגבלות,בלתי

במאמצילפגועמנתעליוגוסלבייםאינטרנטלאתריפריצה

באמצעותהאוויריתההגנהבמחשביופגיעהשלהםההסברה

החדרת
נ6.םיסוריו

שנועדולחימה,אמצעישייכיםזהלתחוםאל-הרג.נשקש4
הפיכותוכלתיישירותפגיעותלגרוםבליהאויבאתלנטרל

המסורתיותהאלקטרוניתהלוחמהמערכותלצדבבני-אדם.

דוגמתיותר,אקזוטייםבאמצעיםגםשימושנקוסובושה~
נכרכואלהדקים.מוליכיםחוטיםשפיזרוCBU94,פצצונות

במערךלפגועשנועדולקצרים,וגרמוגבוהמתחקוויסבוב
תיבלסוגויה.'1האוויריתההגנהשלהחשמלהזנת

אמיריתעליונותעלהערדעהמ5
כךמשוםמהאוויר.ככולה,רובההתנהלה,בקוסובוהמלחמה

לעליונותהנוגעותאחדות,סוגיותשללבדיקתןחשיבותיש
האווירית:

עםלהתמודדדרכיםמספרישמכ"מיתזחשאייותאול"א*
לנסותאפשרקרקע-אוויר:טילישלמערךועםנ"מתותחים

צורךישכך,אוכךוכו'.אותםלדכא""אפשרלהשמידם,
לעשותניתןוזאתמטוסינו,בהפלתיעילותםאתלהקטין
התותחיםסוללותשלהמכ"מיםעלשמקשיםכךעל-ידי

הדברבוצעמסורתיבאופןהמטוסים.עללהינעלוהטילים
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שימושנעשהבקוסובואלקטרונית.לוחמהשלבאמצעים

קטןהיהשלהםהמכ"מיהחתךששטחבמטוסיםגםמסיבי

כךומשוםףא"-117"(,דוגמתחמקניםמטוסים(מאוד

להינעלהיוגוסלביתהאוויריתההגנהשלהמכ"מיםהתקשו

אולםגבוהה,הייתהאלהמטוסיםשליעילותםעליהם.
הנושנההשאלהלדעתי,היא.גםגבוההעלותםכילזכורצריך

לאהשיטותשתישלעלות)מולתועלת(לתועלותבאשר

בקוסובו.הוכרעה

ונמשכה,הלכהבקוסובושהמלחמהככלדיכוי?אוהשמדה*

מערכיבדיכוילהסתפקניתןשלפיהבגישהדיאיןכיהתברר

להשמידוגוברהולךצורךהתעורראלאהאווירית,ההגנה

במקומותהקריטייםמרכיביואתלפחותאוהמערך,את
למדנוכברהישראלים,אנחנו,הלחימה.להמשךהחשובים

לבנוןובמלחמת)1973(הכיפוריםיוםבמלחמתזהלקח

בדיכוי,להסתפקדברשלבסופומחליטיםאםגם)1982(.

למשל,להשיג,שניתןכפי(נוכחותובעלמתמשךלהיותעליו

האווירית)התעשייהמתוצרתהארפי""המל"טבאמצעות

הארם","האמריקניהטילשמשיגהקצרהזמןלמשךולא

קוסובו.במלחמתשימושנעשהשבו,

שכרוכהלבעייתיותנוספתדוגמאהיאקוסובוקרב.מסוקי*

מטוסים.נגדבאששרווייםבאזוריםקרבמסוקיבהפעלת
..

שריון,נגד'במלחמהביותרעילים.בכליםאומנםמדובר

קטןלמספרחשיבותיששבהםבמתארים,הפעלתםאולם

לאמכךכתוצאהכבעייתי.הוכחאבדות,שלהאפשרככל

ארה"בבידישהיההעצוםהיתרוןביטוילידילמעשהבא

זה.בתחוםבריתהובעלות

צבא':מודרני?מהוקוסובו:בעקבות
הכוח,בנייןמבחינתבקוקובוקמלחמהניתוחכיסבוראני.

עוצמת,',
ריטוריאלית~למלחמההוא.מתטעהאם(ומבנהוהצבא

מטרתלצה"ל.עבורלקחיםלהפקתחשובבאש!)למלחמהאו.-

נקדדותלבחוןהיאהמאמךשלהאחרוןבחלקו
לה,בהקער"'

חהאופןושברלצה"ןביחסלהסיקאנויכוליםמההישראלי.

.עוצמתם!ואתכוחםאתבקוסונושלחמוהצבאותבנו
ן'

כשתיים:במוקזיםבדרך-כ~נמדזזנצבאשלועצמתו

הצוללותהמטוסים,הטנקים,החיילים,מספר
במונחיםצה"לשלעוצמתואתאומדיםכאשרוכוי.

למעשהמאוד,גלולבצבאמדוברכימתברראלה,

המייצריםכליםשלבמונחיםבעולם.הגדוליםאחד

צבאותעל-עולהואף-בגודלומשתווהצה"לאש,
בריטניה,כמומיני-מעצמותכוללמערב-אירופה,

כמויבשתעלאפילועולהוהואצרפת,אוגרמניה
הבאהמהטבלהלהתרשםשניתןכפיאוסטרליה,

במזרחבדרך-כללהמצבזהכילזכורצריךזאתעגם
סוריה):אתגםבטבלההבאתיכךומשוםהתיכון,

אינםכשלעצמםהמספריםכילכולידועאבל

דהיינוםילכה,1לטיבגסלהתייחסוישמספיקים,

םתוכיאל.11
הלחימהכליאיכותאתבחשבוןמביאיםכאשר

בלבדזולאהתמונה:יותרעודמתחדדתמספריהם,אתרקולא
בריטניה,כמוצבאותמאשרלחימהכלייותרמחזיקשצה"ל

צה"לשלהנשקכליאיכותשבדרך-כללאלאגרמניה,אוצרפת

היחסגםאלה.מדינותשלנשקןכליאיכותמאשריותרטובה

אחר:באורומוארמתאזןערבמדינותמולהשלילי)(הכמותי
תרכינ.10במידהעליומפצההנשק)כליטיב(הכליםאיכות

מניתוחהמתבקשותההבחנותאחתכיהעובדהצוינהכבר

למלחמהנועדכוחםשבנייןצבאותשביןזוהיאבקוסובוהמערכה
באש.למלחמהשנבנויותר,מודרנייםצבאותלביןטריטוריאלית

החיילים,מספריביןהכמותיתההשוואהכיכמובן,לטעון,ניתן

המבנהבעלילצבאותביחסרקתופסתוכו'המטוסיםהטנקים,
המודרניים,לצבאותכךכלרלוונטיתואינההטריטוריאלי,המיושן,

צבאשלהעוצמהאתלקבועכדיוכיבאש,למלחמההבנויים
כמותכגוןאחרים,כמותייםלמדדיםלהתייחסישמודרני

וכו'.הטיליםמספרמנגד,הנשקכלימספרהחכם,החימוש

צה"לשלידוכאןגםכימראהזההיבטשלמדוקדקתבחינה

מאשרחכםחימושיותרהרבהישלצה"להעליונה:עלהיא
הצבאותשארועלגרמניהעללדברשלא-לצרפתאולבריטניה

אירופה.מערבשל

לכוחמחץכוחביןהבחנתיאחרבמקום
הדימע.11

המחץכוח

קצרהבמלחמהביטוילידיהבאיםהמרכיביםאתכולל
חילוףחלקימלאים,מלחמה,כליחיילים,כמוואינטנסיבית,

כמומרכיביםהכולליותר,נרחבמושגהינועמידהכוחוכו'.
עתודותאוכלוסייה,גודלאסטרטגי,עומקתעשייתית,תשתית

הרבהגדולמערב-אירופהמדינותשלהעמידהשכוחבעודוכו'.
עולהמחוכוחשלבמונוזיבזהרישלנו,העמידהמכותמונים

גדולהגםוהיאאירופה,מדינותשלזועלצה"לשלעוצמתו

ערבצבאותשלהעוצמהכלסךמאשריותרמוניםהרבה
אותנו.המקיפים

מאודנמוךצה"לשלהביטחוןתקציבלעיל,'האמורלמרות
לנושישאףלמשל,כך,מערב-אירופה.של.מדינותגזהביחף
לצרפת,אולבריטניהמאשרוכו'קרבמטוטיטנקים,יותר

תקציב'הביטחוו
שלהביטחוןמתקציברבערקהואישראלשל

ן.סד"כ)(צבאיתונוצחיה-"'
,,,מיינה,

אוסטרליה
בריטניה
צרפת
גרמניה

יוון
ישראל
סוריה

,חיילים,מספר
501000

-

211,000
3581000
3331500
1681000
*1801000
3801000

טנקיםמספר
70
400
1,200
21700

-

1700
41300

-

41900

קרבמטוסי
130
260
470
450
500

חפף

500

שעותבתוךכמהפילגדוליכולזהמספרמילואים.ללא.
ג'יינס""הנתונים:מקור



שלהביטחוןמתקציביננכהאםגםצרפת.שלאובריטניה
במידההשונות(הימיבכוחההשקעותאתצרפתושלבריטניה

שתישלתקציביהןכינקבלזה),בתחוםשלנומההשקעהניכרת

גדוליםוליבשה,לאווירהמוקדשיםאלה,אירופיותמעצמות

הסיועאתכולליםכשהם(שלנומהתקציביםשניים-שלושהפי

ובאווירביבשהשלהןהכוללשהכוחאףכאמור,זאת,האמריקני!)

מטוסים,תותחים,טנקים,כמוכליםבמונחינמדדכשהוא-

באיכות.והןבכמותהןשלנומהכוחנחות-וכדומהקרבמסוקי

סד"כלהעמידצה"למצליחכיצדהזה!הפלאמתחוללכיצד

המפתחמהתקציב!שלישעדברבעיותרואיכותייותרגדול

ביןהתקציבמתחלקשבההדרךהבנתהואהתעלומהלפתרון

בישראלהתקציבשלהפנימיתהחלוקההשונים.הכוחמרכיבי

מושםבצה"לכאמור,אירופה.במדינותמהחלוקהמאודשונה

על-יחסיתקצרהלמלחמהמאודגדולמחץכוחעלהדגש

מלחמהכלישלבמונחיםלכןהעמידה.וכוחהנשימהאורךחשבון
וכו')חכםחימושמתקדמים,וטנקיםמטוסיםכמו(מודרניים

איננואירופה.בצבאותשמצוימהאתבהרבהמשיגיםאנו

תשתיותבוניםואיננושירות),בתנאיולמשלאדםבכוחמשקיעים,

למימשוליםאנובתמצית:אירופה.בצבאותהמקובלתבמידה

וממשילשריריולפיתוחורקאךכמעטמאמציוכלאתשמקדיש

רעוע.בצריףולהתגוררקרועיםבבגדיםלהתהלך
קוסובו,לאורבצה"להכוחבנייןשלבשאלהלדווןשאעבורלפני

שלהכוללתעוצמתולמדידתבדרכיםקערלדיוןלרגעאתעכב

המודרניבמבנהוהןהטריטוריאליבמבנההן-צבא

באש.למלחמה

צבאיתלעוצמהרדים"
למדודמאודשקשהמורכב,גודלהיאצבאשלעוצמה'

היאלהלןמטרתימדדים.שלקטןמספר~ולאפיינואוזנו
-

כלאתלשקללזאתבכלניתןשבההורךעללהצביע
הכוללת.הצבאנההשצמהאתשיבטאלמדדהאלההגידמים

עוצמתהלמדידתהמקובלתבדרךטמוןלהצעתיההפתח
מורכבגורםהיאכלכליתעוצמהגםמדינה.שללכלכלית"

נחוציםהכלכליתמהבחינהמדינהלאפייןביותר!"כד,

fa'u1מדדים
-האבטלה,שיעורל"ג),%גולמילאומיתוצרכמו

וכדומה.במשקהריביתשיעורהמטבע,שערהאינפלציה,שיעור

מדינהשלהכלכליתעוצמתהעלגסמושגלקבל'אפשרזאתעם

המשקףהתמ"ג),(הגולמיהמקומיהתוצרמספרים:שניבאמצעות

המשקףלנפש,והתמ"גבשנה,מייצרשהמשקכל,,מהסךאת

העוצמהאתמשקףהתמ"גבמדינה.הממוצעתהתייקרמתאת
משקףלנפשהתשיגואילומסוימת,מדינהשלהכוללתהכלכלית

מדינה.באותההפרטשלollonרמתאת

הצבאיתהעוצמהעלגסההערכהלקבלאפשרצורהבאותה

אבלשנים).לאורךהמצטבר(הכוללהביטחוןמתקציבהכוללת
צבאשלהמודרניזציהמידתאתלהעריךהיאשמטרתנומכיוון
להשתמשועדיףהכולןלתקציבלהתייחסמספיקזהאיןמסוים,
לאחרשנותההסכוםדהיינורכש+פיתוח),(ההתעצמותבתקציב

משכורות(הקייםלאחזקתהנדרשאתהכוללמהתקציבשמנהים

הכול,אחריוכו').הסד"כלתחזוקתאדם,לכוחאחרותוהוצאות

ששכנותינו(השלישיהעולםבצבאותאדםלכוחההוצאה

דולריים)במונחים(דומהאינהבדרך-כלל)אליומשתייכות

העצוםהפערברורה:לכךהסיבההמפותחות.במדינותלהוצאה

השלישי.לעולםהמפותחהעולםביןהחייםברמת

לעוצמהמדדינו

ולעת:
וגולית

כלכליתעוצמה
תמ"ג)(גולמימקומיתוצר

לנפשתמ"ג
החיים)רמת(

צבאיתעוצמה

הכוחלבנייןהתקציב

לחיילהכוחלבנייןהתקציב

לחייל)האשעוצמת(

העוצמהלהערכתגסכמדדלשמשאיפואיכולההתעצמותתקציב

החיילים,במספרהזההתקציבאתמחלקיםכאשרנתון.צבאשל

החיילשלהסגוליתעוצמתומהיגסההערכהלקבלאפשר

כלשלהאש"יכולת"מהידהייתהבודד,
ההתעצמותתקציבחיילה

צבאשלההתקדמותלמידתמדדאיפואהואחייללכלביחס

הגדול".המש"ק"אלהדרךבמעלהנתון

קוסובובמלחמתשהשתתפוהצבאותשלהעוצמהמדדי
ביחסלעילשהוצעוהעוצמהמדדיאתמתארתשלהלןהטבלה

במלחמתשהשתתפומהמדינותלאחדות
ובוסוק.'2

מדינה

ארה"ב

אוסטרליר

בריטניה

צרפת

גרמניה

יוון

ישראל

ההתעצמותתקציב
)85(השנתי

80
--.

נ.

!4

9.2

3.0

ההתן"תקציב
)1:5(לברייל
57
35""
63י,
39
27
11

ם15-2

לנוקשמ"ג(
)13(

32

11
י,

-

י3

22

ן4

18

יותר,אופחותנמצאות,וצרפתבריטניהכימלמדבטבלהעיון
מודרניצבאלעברהמתקדמותהמדינותבקבוצתארה"בעםיחד

אלף)60-40ה-גאאלעקרונותבהתאםבאשלמלחמההבנה
אירופהמדינותשרובבעודבשנה),חייללכלהתעצמותדולר

ליעדמתחתהרבהנמצאותיוון)באמצעותבטבלההמיוצגות(
מצויהגרמניהלחייל).התעצמותדולראלףמ-20פחות(זה

המתקדמותלמדינותהמפגרותהמדינותביןהדרךבאמצעעדיין
נשקמערכותמדיופחותחייליםמדי"יותר"להיש(באירופה

עדייןשהואלאופימתאימהזוחלוקהלעיל,כאמורמודרגזות).
הינמרג.'2כולל-האירופייםהצבאותמרביתשלטריטוריאלי

נועדסגוליתצבאיתלעוצמהשהצעתיהמדדאזהרה:הערת
כוח(נתוןצבאשלהמודרניזציהמידתעלכמותימושגלתת



לסקופיה,האמר'.רכבי~D'Nelאמריקניםצ'יי~וק"'מסוקי
הכניסהלקראתההיערכותבמסגרתגזקדוניה,בירת

אי-פף.צילום:לקוסובו.

יותר.מודרניהצבאגםכךיותר,גדולזהשמדדככלאש,לחח"
באמצעותרקלאהזההמדדאתלהגדילנגעןקןמעינייל~ןנעלם
להגדלתהנכונההדרךשזו(ההתעצמותתקציבשלהגדלתו

שלמספרםהקטנתבאמצעותגםאלאהסגולית),העוצמה
רצויהתמידהיאהחייליםמספרשלמסוימתהקטנההחיילים.

בהקטנהמדומישלאבתנאיזאתאבלמודרני,צבאמאפיינתואכן
מפנילהישמרכדיהדעת.עלשמתקבללסףמתחתמלאכותית,

הקטנהבאמצעותשתיעשהזה,במדדאפשריתמניפולציה
העוצמהמדדביןלהשוותצריךהחיילים,מספרשלמלאכותית
להלן.שיוסברכפילנפש,התמ"גלביןהסגוליתהצבאית

רמתביןמסויםמתאםישנואותנו"כימלמדשלעילבטבלהעיון
עוצמתבדרך-גלללחייל:האשעוצמתלביןלנפש)התמ"ג(החיים

אםולהפך,יותר,גדוללנפששהתמ"גככלגדלהלחיילהאש
הביטחוןתקציבברורה:לכךהסיבהמלא.תמידאינוהמתאםכי

2%-3%מהווההואבדרך-כלל(הגולמיהלאומי,,לתוצרקשור

20%-40%בדרך-כללהואההתעצמותתקציבואילומהתמ"ג),

בדרך-כללהואההתעצמותתקציבכךמשוםהביטחון.מתקציב

לגודלקשורתחייליםספר~זאתלעומתמהתמ"ג.0.5%-1%
מהאונלוסייה).0.5%מהווההואבדרך-כלל(האוכלוסייה

המדדלביןלנפשהתמ"גביןברורקשרישאחרות,במילים שלנו'
לעיל,המספריםאתמציביםכאשרלחייל.האשלכוח

2.לפקטורעדבדרך-כללמשתוויםאלהשמדדיםמקבלים
מהתמוגגלכפלייםחציביןנעלחיילההתעצמותתקציבדהיינו,

יתםל-2.שקרוביחסהיאהאופטימליתהעבודהנקודתלנפש.

לאלחייל)האשהמווליתלבוחהצבאיתשהעוצמהמבטיחכזה

ויחדהחיילים,מספרשלמלאכותיתמהורדהכתוצאההושגה

לתקציבמדינמוכהבהוצאהמדוברשלאמבטיחהואזאתעם

כפיהמדינה,שלהכלכלילכוחביחסנמוכהדהיינו(ההתעצמות

אתגםשלעילבטבלההבאתיכךמשוםבתמ"ג).מתבטאשהוא
מביןכיאותנומלמדיםהמספריםאלה.מדדיםשניביןהיחס

וגם(וצרפתארה"ברקקוסובו,במלחמתשהשתתפוהמדינות
באשרהאופטימליתהעבודהלנקודתקרובנמצאותאוסטרליה)

לפיבריטניה,ן5.ןלצאלמודרניזציההמוקדשהמאמץלמידת

העבודהלנקודתמעלמדי"גבוה"נמצאתזו,טבלה
י6:היוצרה

דילהאיןאולםחייל,לכלביחסגבוההאשעוצמתלהיש

ביחס(מספיקהאינהשלההכוללתהעוצמהולכןחיילים,

בטבלההמיוצגות(אירופהמדינותשארהמושקע).לתקציב
מאחור.הרתקנמצאותיוון)על-ידי

התינוןבמזרחישראלהגדול:המש"קמדוי
שרלוונטימהשלכמותייםבמונחיםכיעולהכהעדהמאמרמן

נמצאתוכו')ארטיק-יהקנימטוסים,טנקים,ומספריהמחץלכוח
בדרך-כללהמחזיקותהערביות,לשכנותיהביחסבנחיתותישראל

הכליםאיכותאתבחשבוןמביאיםכאשרעצומים.בצבאות

חימוש(באשמודרניתמלחמהשלהחדשיםהאלמנטיםואת

התמונה,מתהפכתוכו'),וזמיןמדויקמטרותמודיעיןחכם,

משתקפתזואינטואיטיביתהערכהישראל.לטובתמשתפרוהמצב
הכוללתהצבאיתהעוצמהלעיל:שהוצעוהחדשיםבמדדיםהיטב

ההתעצמותתקציבשלבמונחיםנמדדתשהיאכפיצה"ל,של

נמדדתשהיאכפיבאש,מודרניתלמלחמהוהיכולתהמצטבר,

ערבמדינותשלמאשרניכרתבמידהגבוהותלחייל,האשבכוח
סביבנו.

בקבוצתנמצאתשישראלמלמדאומנםלעילבטבלהעיון
אולםהמודרניזציה,למדדביחסבאירופההמפגרותהמדינות

המהפכהאלבדרךמקומנועליותראמיתימושגלקבלכדי

לישראלכיבחשבוןלהביאישהגדול"המש"ק"שלהנחשקת

כהלכהמשתקפתאינההכלכליתשעלותומאוד,גדולחובהצבא
גםהיתר,ביןנקבעת,צה"לשלעוצמתווכיהביטחון,בתקציב
מארה"ב,קרבמטוסי(זרותממדינותשקיבלנומתנותעל-ידי

נתייצבהמתנות,אתבחשבוןניקחאםועוד).מגרמניהצוללות

למהבדומה-חייללכלהתעצמותדולראלףכ-20שלברמה

בגרמניה.שקורה

טובבמצבישראלנמצאתהתיכוןהמזרחשלבסקלהכיברור

ירדן,מצרים,(איתנוהגובלותערבארצותמשכנותיה.בהרבה

מתקציבשלישיםכשנייחדאחתבשנהמוציאותולבנון)סוריה

על-ידימוצאזהמסכוםכ)-70%צה"לשלהשנתיההתעצמות

תקציבהאמריקני).הביטחוניהסיועעקבבעיקר-מצרים

המצטברההתעצמותלסכוםשווהצה"לשלהשנתיההתעצמות

במאמרשהוצגכפיה-RMAבמדדשנים!כ-15במשךסוריהשל

מ-500פחותשנים:הרבהזהמאודגתותבמצבסוריהנמצאתזה

ישראל).לטובת40-30פישליחס(בשנהלחיילהתעצמותדולר

הצבאיתבמודרניזציהוהמובילההמתקדמתמצרים,אפילו

להתעצמותישראלמאשרפחות10פימוציאהערב,במדינות
בשנה.לנחייללכלביחס



פינום
מובהקתדוגמאהיאקוסובומלחמת
מלחמההחדש:מהסוגמודרניתלמלחמה

לכססם-יםרקרלוונטייםלקחיהלכןבאש.

תמידתקפיםואינםכזאתונלחמהשל

ישראלכאמור,אפשרי.מתארלכל

חייבתעדייןהיאשבובמצבנמצאת
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מערכתמל"טים),באמצעותהיתרבין(אמתבזמןלמטרות
נרחבשימושקצרים,זמןבקבועיהמתפקדתובקרהשליטה

על-ידישיופעלובאשהמקבילותהיכולותאתלנטרלוכושרבחלל

בטק"ק).לטפלויכולתאוויריתעליונותכלומר(האחרהצד

יילכואל-הרגבנשקוהשימושהמידעלוחמתגםכיייתכןבעתיד

הזאת.המלחמהבצורתחשובמקוםויתפסו

אחדכוחבבנייןהלחימהצורותשתיאתלשלבלנסותאפשר
יכולתלפתחמחייבזהאולםבאש"),טריטוריאליתמלחמה"(

מסיביתהשמדהבעולם:צבאשוםבידיכיוםקיימתשאינה

ניידותמטרותשל-מאודגבוהבקצבמנגדאשבאמצעות-

היבשתי.הקרבבשדה

הצבאיתעוצמתהכימראיםלעילשהובאוהמספריםכךגם

כלשלהצבאיותהעוצמותסכוםעלעולהישראלשלהכוללת

ובעלמודרניזרועותיו)כלעל(שהואצבאבזכותוזאתשלנוהיה,
השכנים.הצבאותשלהאשכוחמאשרגדוליותרא,שה'הרבה'ח%',"
,),,,,,,,,,

,nNIepוישמספיקה,אינהצה"לשלהמודרניזציהמידת
'

המשתווהצבאיתבעוצמהצה"למחזיקכיוםשגםמכיווןלשפרה.

וזאת-וצרפתבריטניהכמומיני-מעצמותשלזועלעולהואף

אין-לביטחוןמקצותשהןמהסכוםשלישעדרבעבאמצעות

ולהפנותהביטחוןתקציבאתלהגדילאלאאחרתברירהלישראל

אוויר,הכוח:שלהמודרנייםהאלמנטיםלבנייןהתוספתאת

מוגדלביטחוןתקציבוכדומה.מדויקמונחהחןמושמודיעין,
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ישראלביטחוןבקובץהעתידי"הקרבושדהטכנולוגיהביטחון,"ראו:11.

בקרוב.להתפרסםהעומדמערכות,הוצאת2000,
RANDש!GCSPשלמשותףבכנסשנישאהההרצאהאתראו12.

1999:ביולי16-15בימיםבז'נווה
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מערכותהכוח",בנייןשלהיחסותתורת"בן-ישראל,יצחקראו:13.
שלוהלוגיקההביטחוןתורת"42-33;עמי1997,אוגוסט353-352,

43-33עמ'1997,נובמבר354,מערנותהכוח",בניין

להשמידהבריתבעלותהצליחובקוסובויחסיתהנייחבמתארגם14.
מהסד"כ.כשליששהיויוגוסלביה,צבאשלטנקיםכ-100רקמהאוויר

קואורדינטותאתלתוכהלהזיןישהפצצהשלשיגורהשלפנימשום15.
היעד.שלק5-ה0

Weekl(Avaionויק"אוויאיישן"התעופהבשבועוןפורסםכך16.
1999במאיב-31

שםויק",אוויאיישן"17.

קוברואביעופרצביבקובץ:וחשבון'יחוכמהובקש"מאמריאתראו18.
עמ'1985,מערכות,הוצאתמרקם,סדרתונמות,איכותעורכים),(

53-31

כמונפשייםובגורמיםהאימוןברמתגםלהתחשבישזאתמלבד19.
כאן.אעסוקלאבאלהאךוכדומה,נחישות

מיומנותו,האדם:כוחבתחוםעצוםיתרוןגםישלצה"לכאמור,20.
במאמראולםוכו'.לאלתריכולתוגדולות,במסגרותלפעוליכולתו

בלבד.החומרייםבהיבטיםמתרכזאניזה
13.בהערההמאמריםאתראו21.
כסף.במונחינמדדתשהיאכפי22.
ישראל.ואתאוסטרליהאתגםלטבלההוספתיוייחוסהשבאהלשם23.
שהיאכפי-הכלליתשעוצמתהבעודמעניין:מקרההיאאוסטרליה24.

מאשרגודלבסדרנמוכה-ההתעצמותתקציבשלבמונחיםנמדדת
בצבאשמדוברהריבמערב-אירופה,המובילותהמדימתשלעוצמתן
באש.למלחמההבנוימודרגי

2.שהואהאופטימליליחסכמעטשווה1.8-1.7היחס25.

כאמור-פירושומדיגדוליחסלנפש.התמ"גמאשריותרשלושהפי26.
התעצמותתקציבאולאוכלוסייהביחסמדיקטןחייליםמספר-לעיל
הראשון:למקרהדוגמאהיאבריטניהמאפשר.שהתמ"גמכפיגדול

האוכלוסייה.לגודלביחסמדיקטןשהואחייליםמספרדהיינו

הלאומיהתוצרכלכלית:ובראשונהבראשכמובן,היא,לכךהסיבה27.
ירדן*סוריה*מצרים(יחדגםשכנותינוכלשלהמצטברהגולמי

ישראל.שלהשנתילתל"גבערךשווהלבנון)*

*

הקיפהמשיסותשביצעלאחרבאיטליהאווירבבססזהתבריטיהארים"'מטס
בווגוסלביה
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מלחמהשלהקלסיתבהגדרהנכללתאינהבקוסובוהלחימה
למחשבהחומרלנונותנתהיאאולםמלא,בהיקףקונוונציונלית

מקומיות.מלחמותשלהעתידיאופייןעל

מקואליציההמורכבתוקף,כוחביןאלימההתמודדותזוהייתה

בחינה,מכלנחותמתגונן,כוחלביןוחזקים,מודרנייםצבאותשל

העקשנות,הסרבנות,אוליהיאהעיקריתשיכולתההמדה-9פמ,של

לאורךשסירבהההגנה,שלהגיוניתהלאוהנחישותהסבולת

האו"ם.שלהביטחוןממועצתתכתיביםלקבלזמן

הפעילואבדותיהם,אתלמזערהשאיפהעיניהםשלעדהתוקפים,

תשתיותלהרוסצבא,יחידותלהשמידשנועדאווירי,תקיפהכוח

שלאלכלעשוהאחרוניםאלהואילוהמתגוננים.אתולהתיש
התקיפות,אתולשבשלהפריעכדיהרבה)היהלאוזה(ידם

זמן".ו"למשוךהנזקיםאתלהקטין

בתרחיששהופקוהכללייםהלקחיםאללהתייחסעלינולפיכך

בעירבוןלקחים"כאלסימטריולאמוגבלעימותשלכזהייחודי

וטכנולוגיהאמל"חבנושאיהלקחיםדווקאכינראהמוגבל".

ביותר.הרלוונטייםמסוימת,במידההם,

שבוגדול,ניסוייםשדהכאלקוסובולפרשתלהתייחסניתן

קרב.שדהשללאלהקרוביםבתנאיםחדישיםאמצעיםהופעלו
יוגוסלביהבשמיעשושתקפוהמטוסיםכילשכוחאיןזאתע0יחד

איוםעליהםהיהלאיחסי.ובביטחוןבנוחיותשלהם,כבתוך

רציני.נ"ממערךשלאויירוטמטוסישל

בהפעילםהמודיעין,בתחוםמוחלטתמעליונותגםנהנוהתוקפים

השליטההפיקוד,בתחוםגםוכךביותר,חדישותמערכות

ומהלקחיםמהמסקנותכמהבקצרהאסקורלהלןוהבקרה.

זו.מפרשהשעולים

אוויריחימוש
9,000ביצעונאט"ושלהאווירצוותינתונים:בכמהנתחיל
מלחמתשלמזהבהרבהנמוךקצב(ימים78במשךתקיפהגיחות

בלילה.בוצעוהתקיפותממחציתיותרהמפרץ).

כיוון)53%(,המשימותממחציתיותרביצעוארה"במטוסי

אווירבמזגלתקוףהיכולתחסרההאירופייםהאווירשלחילות

היולאטייסיהםמדויק.מונחהחימושבאמצעותובלילהגרוע

ולמעשהטכנולוגיה,להםחסרהמספקת,במידהלכךמאומנים
מפיתוחמתקדםחימושהצרפתים)אתלהוציא(להםאיןעדיין

הואהאמריקניםלביןבינםשהפערספקאיןעצמיים.ומייצור

מסוגנניםהאירופיםהיולאארה"בשלהאוויריהכוחומאגדול,

שההרינזוודרכוניםזיהויתעודותמאותבוהןבריטימודיעיןקצין

לאלבניההגבולותאתשחצובעתכוהאלבל'םהיוגוסלב,ם
הפליטים.הורתעללהקשותכדיזאתעשוםיבל0וגויהולמקדשה.

אי-אס-אי-כף.צילום:

מטר13עדשלבמרחקפגעו89%טובות:הנש"םפגיעותהיו

מטרים3עדשלובמרחקגרוע,אווירמזגשלבמצבמהמטרות

באמצעותמונחהשחימושהוכחשובטוב.היההאווירכשמזג
במקרים-עננים)(האווירמזגמתנאימאודמושפעלייזרמצייני

הוכחGSPמונחהחימושלעומתוהמשימה.ביטולכדיעדרבים
האוויר.מוגלתנאיכאדיש

JDAM,מסוגבערכותהמוצלחהשימושהיהחשובחידוש

למדויקותאותןוהופכותרגילותאווירפצצותעלשמותקנות

פצצותב-GPS.משולבאינרציאליניווטשלטכנולוגיהבאמצעות

נכללתאינהבקוסובוהלחימה

מלחמהשלהקלסיתבהגדרה
אולםמלא,בהיקףקונוונציונלית

עללמחשבהחומרלנונותנתהיא
מקומיותמלחמותשלהעתידיאופיע

נקודהמטרותעדביעילותהופעלואלה

המסקסתאחתפיקוד.ומוצביגשריםכמן

ורועותיוכלעל-האמריקניהצבאשל

לחימהבאמצעילהצטיידשישהיא-

זאתמלא.בהיקףלמלחמותייעודיים

באזרחים,פגיעהלמנועהצורךבגלל

מאוכלסים.באזוריםהיאכשהלחימה

משוגרביותר,מדויקחכם,חימושנדרש

האירופיםכן,עליתרהמשימה.אתלבצע

האמריקנייםהסיועמערכיעלגםהסתמכו

כינראהוהמודיעין.הפו"שהל"א,בתחום

וגרמניהבריטניהובמיוחד-נאט"ומדיניות

תוכניותאתומאיצותלקחיםהפיקוכבר-

וההצטיידות.הפיתוח

53%-ארה"בממטוסיששוגרהחימושמתוך

שפורסמוהנתמיםלפימדויקת.וטחיהבעליהי



לאפגיעותלמנועכדיבלבדמקומיתהרסיכולתבעלמהאוויר,
ב"שכנים".רצויות

מודיעין

רבלענייןזכהבפרטלמטרותומודיעיןבכללהמודיעיןנושא

שישתחומים,לשניכאןאתייחסואחריה.המלחמהבמהלך

ולוויינים.מזל"טיםהאיסוף:אמצעימבחינתחדשנותמשוםבהם

מבצעיות.במשימותמזל"טיםבהפעלתלהרבותהשתדלוהצבאות

תנאיםיצרונ"מוהתותחיםהגרועהאווירמזגההררי,השטח

מרבי.באופןזהמשאבלנצלשחייבוקשים,

מתוצרתCL-289מזל"טים:שלשוניםסוגיםהפעלתעלידוע
האוויריתהתעשייהמתוצרתהאנטר""ו"בומברדיר",דורניר""

פיוניר""אטומיקס",ג'נרל"מתוצרתפרידטור""ישראל,של

גםוכנראההבריטיפניקס""האווירית,התעשייהמתוצרת
1-GANT.האמריקני

שהוכיחוהמזל"ט,מערכותשלהצלחהעלמצביעיםהסיכומים

ולהעברתומודיעיןלאיסוףבהןשגלומההמבצעיתהתועלתאת

דרישותבהגדרתשחלההתעוררותהיאהתוצאהאמת.בזמן

בארה"ב),(TVAVטקטיבמל"טהצורךחיזוקלאורחדשות

SAR.מכ"םובמטע"דמתקדםאלקטרו-אופטיבמטע"דהמצויד

הצרפתיםקוסובו:מעלנוספות"שעותעבדו"הלווייניםגם

מבצעיבשירותשנמצא1",הליום"הריגוללווייןאתהפעילו

עברמדירבזמןעיקריות:בעיותשתיאיתרוהם1995.מאז

שהלווייןוכןבשטח,לכוחותהגיעושהצילומיםועדהצילוםמרגע

בבלקניםהשמייםכידוע,מעוננים.השמייםכאשראפקטיביאינו

השנה.ימותרובמעוננים
ממסרתחנתבחלללהקיםישהצרפתים:שהפיקוהלקחים

הריגולמלווייןהמידעאתבזמן-אמתשתעבירגיאוסטציונרית,

ישהעננים:לבעייתובאשרהכוחות.אלנמוך)במסלולהנע(

עננותבתנאיגםמענהשנותןמכ"ם,במטע"דהלווייןאתלצייד

וחשכה.

אתשיתפוהםשבעודכך,עלהתלוננוהצרפתיםאגב:הערת

האמריקניםהריהפיקו,שהםהמודיעיןבצילומיהבריתפסלותכל

שלהם.המודיעיןצילומיאתכולםעםלחלוקומיעטוכךנהגולא
הגדולההלווייניתהיכולתאתבקוסובוהפעילוהאמריקנים
אצלםחיזקהזוהצלחהבכך.שהצליחוספקואיןשבידיהם,

במסגרתבחללעליונותםבשמירתלהתמקדשעליהםההרגשהאת

מלחמה.בשעתחשובהשכההמידע",עליונות"לשמירתהמאמץ

עללהגןהיכולתלשאלתרצינותביתרדעתםאתנותניםהם
אולנטרליכולתםלשאלתובמקביל-איומיםמפניהלוויינים
הקרקעייםמתקניהםכוללהאויב,שללווייניותמערכותלהשמיד

צבאאתלשרתשעלוליםמסחריים,לווייניםגםכנראה,וכולל,
ותקשורת.מודיעיןלצורכיהאויב

ומיוחד(קרקעיותמטרותבמדויקלאכןשכדינוכחוהאמריקנים

מערכותגםנדרשותאלאלוויין,שקייםבכךדיאיןניידות)

ולהעבירהמידעאתבמהירותלעבדהמסוגלותומחשובתקשורת

כפישעות,מספרולא(דקותמספרבתוךליחידותמטרותנתוני

עםמלווייניםמידעלשלבביכולתצורךישבקוסובו).שהיה

ArminBlaseצילום:והודיעין.איסוףלנפטרותקוםובולשבזימל-טלהזרקעומדגרפתיצוות



llNAD'~מודיעיןאיסוף

כדי-ומזל"טיםמטוסיםכמו-אחריםממקורותמקבילמידע

מבצעי",ב"זמןהמטרותשלהמדויקהמיקוםקביעתאתלהשלים

תרמוכזהלשילובראשוניםניסיונותמיידית.תקיפההמאפשר

נאט"ו.מטוסישלהתקיפותלהצלחת

מסייעותמערנות
ברמה(ממוחשבתעבודהתחנתהופעלהכברקוסובובמערכת

מטרותהקצאתשתיאמהמרקוני"),"מתוצרתאב-טיפוסשל
מטרותשלקואורדינטותמלוויינים.שהתקבלחזותימידעלפי

תיאוםכדיתוךהטייסלתאישירותדקותמספרבתוךהועברו

מאוישים.וי"-2"וממטוסיממזל"טיםמידעעםהלווייניהמידע ימיוצצממהק:י"-ד,'.-
%יהיציאהבבסיסיוגםבשטחגםזמינותהיוומדויקות,מפורטות

מטרותבאווירלמטוסיםלהקצותהמפקדיםעלוהקלובאירופה

מטוסו.אתשנטשלטייססיועלשגראוחדשות

העושהמטאורולוגי,לחיזויחדשהמערכתגםהופעלהבקוסובו

ההגנהמשרדשלמטאורולוגייםמלווייניםבמידעשימוש
שיפר-גבוההברזולוציה-המידעDMSP).לווייני(האמריקני

השיטריםלמתכננים.שנמסרההענניםשלהמצבתמונתאתמארד

עיבודהמאפשריםובאלגוריתמיםהתוכנהשלבמודליםהם

וממקורותלווייניםמארבעההמתקבליםהנתוניםשליעיל

ובמספרבסוגםהעננים,שלהמיקוםבחיזויהדיוקגדלנוספים.

שעות30שללטווחהייתהשהופקההתחזיתשלהם.השכבות

שעות.ל-30אחתורועננה
הפעילותבלקחיהזאתהכתבהאתמיקדתיטבעיבאופןלסיכום:

בנושאיםלקחיםגםשהיוברורהתוקף.האוויריהכוחשל

ופינוימיקושבנושאימהירה,לפריסההיבשתילכוחהקשורים

שללפעילותוגםהדעתאתלתתצריךכןכמומוקשים.שדות

שכדרכםבקצרה,לומרניתןזו.בפרשהוהמתגונןהחלשהצד

רביםאמצעיםהנתקפיםהפעילוהתחתונה,עלשידםאלהשל

ומתבררהונאה,ושלהטעיהשלהסוואה,שלהסתרה,של
--.--.'.--.-שחימושנראהמעטות.לאהצלחותוקצרויעיליםהיושהאמצעים

בדמיים,אלאאמיתיותבמטרותלאאבלהיטב,פגערבמדויק

הגילויאמצעיכללמרותכללהתגלולאמטרותמעטלאוכי

המשוכללים.
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קוסובובפלחטע
בטל"טיםיהבשיטושקוסובובשלהבתנעשהטייסיםלסכןשלאהרצוןבגלל

נתכובקוסובוהסל"טיםהישגיDID~eD.שלרחבמגווןשביצעושנים.ספוגים
AblllN1והןבארה"בהןפיתיהםלהסשרגדולההטפה

פיצוהבמחלקתקצי,

סילגיואביסרן

בקוסמיובלחימהשהשתתפוהמל"טיםתיאור
מל"טיםמבצעיתלפעילותהוכנסובקוסובוהלחימהבמהלך

ממסורשללמטרותגםאךמודיעין,למטרותבעיקר-רבים

במל"טיםאקטיבישימוששעשוהמדינותקשר.ושלתקשורת

המפעילנאט"ו).במסגרת(וגרמניהבריטניהצרפת,ארה"ב,היו

על-פיכך-שהפעילארה"ב,צבאהיההמל"טיםשלהעיקרי

.מל"טים:סוגישלושה-שוניםפרסומים

4.3אורך:םירטמ,2.5,כגפיים:מוטת(קטןמל"טפיוניר"."*
האמריקניהילחילעל-ידישמופעלמטרים)

על-ידישמיוצרהמל"ט,מטוסים.מנושאות

האווירית,התעשייהעםבשיתוףAAIחברת

הואה-90.שנותבתחילתלראשונהסופק
שוקלק"מ),)100-50קצריםלטווחיםמיועד
שעות.כששבאווירלשהותומסוגלק"גכ-200

תצפיתמטע"דיבעיקרנושאה"פיוניר"
ייעודי).מטעןמטע"ד:(

כשיים:מוכה(בימנימל"טהאנטר"."ז*

קצר,לטווחמטרים)7אורך:מטרימן8.8

על-ידימיוצרהאמריקני.היבשהצבאעל-ידישמופעל

לצבאסופקהאווירית.התעשייהעםבשיתוףשיזודחברת
טקטי.למל"טנחשבה"האנטר"1995-1992.בשניםארה"ב

שעות12באוויולשהותמסוגלק"ג,כ-750שוקלהוא

עיקובהןהמל"טמשימותק"מ.320שללטווחעדולפעול

האנטר""מדגםמל"טים12שלחהארה"במודיעין.ואיסוף

טיסה).שעותמ-1,500יותר(גיחות1,300ביצעוואלהלקוסובו,

אורך:מטרים,14.6כנפיים:מוטת(בינונימל"טפרידטור"."*

אטומיק"ג'נרל"חברתעל-ידישמיוצרארוך,לטווחמטרים)6.7

הסתייםהמל"טפיתוחהאמריקני.האווירחילעל-ידיומופעל

היובקוסובו,שהופעלושמערכותיו,כךהמלחמה,לפרוץסמוך

לטקטי,נחשבהארוךטווחושלמרותהמל"ט,ביותר.חדישות

מ-40יותרברציפותבאווירלשהותמסוגלק"ג,כ-500שוקל

זהותה"פרידטור"משימותק"מ.3,500שללטווחולהגיעשעות
מכ"ם(SARמטע"דנושאגםהואאךה"האנטר",למשימת

להשוותנוהגיםבעולםסינתטי).באופןנעהתמונהשיוצרסורק,
מתוצרתHeronהישראלילמל"טזהמל"ט

פרידטור""מדגםמל"טיםהאחירית.התעעהיה

רובם-קוסובומעלשעותמ-2,000יותרטסו
מודיעין.איסוףשלבמשימות

אתבקוסובוהפעילהבריטניהפניקס"."*
מתוצרתפניקס""מל"ט-שלההאחרוןהפיתוח

15נמשךשפיתוחוהמל"ט,גק-מרקוני"."חברת

שהשימושכךמבצעי,למצבאשתקדהגיעשנה,

האשטבילתהיהבקוסובוהקרבבשדהשלו

עד(קצרלטווחטקטימל"טזהושלו.הראשונה

מוטת(ברציפות.שעות5באווירלשהותשמסוגלק"מ),200
מטרים).3.7אורך:מטרים;5.5כנפיים:

הגרמניתהיחידההפעילהנאט"ופעילותבמסגרתCL-289.ו*

בומברדיר","חברתמתוצרתרקטימל"טזהוCL-289.המל"טאת

גבוההובמהירותנמוךבגובהשטסשיוט,טילכמעיןהמשמש

הנמוכהטיסתובשלמטרים).3.5אורכו:(צילום.משימותוממלא

בקוסובוהלחימהבמהלך

מבצעיתלפעילותהוכנסו
בעיקר-רביםמל"טים

גםאךמודיעין,למטרות

תקשרתממתרשללמכרות

קשרושל

הבלקניםבשמיהמטי.-סל.טלמעלה:בתמונה



פרידטור""מל"ט

מסוגלהמל"טולהפילו.לגלותוקשהוהמהירה
שלבגובהק"מ400עדשללטווחיםלהגיע

16לקוסובושלחוהגרמניםרגל.3,000-660
צילום.גיחותנ07-כשביצעומל"טים

הצרפתיםו"קרסרל".פייר",,טולג982,*

ה--]]מל"טשלהצרפתיתבגרסההשתמשי

השתמשוכןכקורבייפ1,"[-982".שנקרא289;
ך~Crecetellej)ב"קרטיל,,להמלקהים

טקטיט,',"

המשוגרהצרפתית,ייסאזיסייהברתמתוצרת

מגומי).(באנגיימשגרבאקצעות
אךהגרמנית,לתצורהזההי,בר,,~"-CLג148"

יחידתנתונים.לניתוחמתקדמתו,יולהבעל,

פייבר","מל"טיהמפעילהופתית,~מלנטים,

תקשורת,קרוןמשגרים,שניעםלקוסובוהגיעה
ו-65תיקוניםקרוןתמונה,עיבודיחידותשתי

שכיסוגיחות,כ-100ביצעההיחידהחיילים.

ק"מ.כ-400שללעוטקעדשטח

שנשלמההשנייההציפתיתקמי"טיסיקידך יביצעהיקיסיל,י"טי'6הפעולה.ל"יילג;י
הופלוכןהודוהצרפתיםמשימוא,שויאעיצילום.

זה.מדגםמיוזעשנילהם
,,;,,,י,,,,,,
בקושובוהמל"טיםשלהתפעאאשטוטגפת

שלהתפעוללטקטיקתבנוגעהבמידעקייםלא
מכיווןבעיקר-בלחימההאירופייםהמל"טים

באשרראשוני.היהאלהימל"טיםשהשימוש
לתפעולבנוגעמידעקיים-האמהץקנייםלמל"טים
ה"פיוניר"מל"טיוהייפרידטור".ה"האגטרייכנליטי
בלבד.לצילוםושימשוהמלחמהבשלהירקהופעלו

והטלוויזיההרדווההע(לנועלה:מר,דקור"."מנולםשציללןל'ט00צילוגויה"האנטר"מל"טישלהתפעולשיטות
'urr5u"ולאיסוףלצילוםבעיקרשימשוה"האנטר

בפרישטינהדלקמנליהוותלפזטה:אחריה.,ההפצצהלפגידא0-יבוגנ

שהופצצה.לאהרמטוסישלהפצצהגיחותעבורנמוךבגובהמייע



בריטיפניקס""מל-ט

חמים"."באזוריםקרב
בנאט"והוחלטהגיחותריבויעקבמטוסיםהפלותלמנועכדי

ההפצצותבדיוקשפגעמה-רגלאלף15שלמגובהלהפציץ
שימושבאמצעותשופרזהדיוקהמלחמה.שלהראשוניםבימים

במהלךנמוך.מגובההאנטר""מל"טישלמדויקיםבצילומים
טילבאמצעותאחדהאנטר""מל"טהופלאלהצילומים

ובמסגשגוילפניקטסלל-"מל"ט

ק"מ))320ה"האנטר"שלהמוגבלהטווחעקבקרקע-אוויר.
גדולבחלקקוסובו.בעומקבאמצעותולצלםהיהאי-אפשר
להרחיבכדיתקשורתממסורלבצעהמל"טיםנדרשומהגיחות

שלבמרחקמימסראחדשמל"טכךשלהם,הפעולהטווחאת
שלו.הפעולהטווחבקצהמידעאסףאחרמל"טבעודק"מ,200

המל"טכאשר-יותרקצריםלטווחיםגםנדרשהזוטכניקה
לעננים.מתחתלטוסצריךהיההאוסף

ה"פרידטור"מל"טישלהתפעולשיטות
המבצעיתהזרועאתלהאריךכדיבעיקרהופעלהייפרידטוריימל"ט
שלהמקסימלילטווחבנוגעמידעאיןה"האנטר".מל"טשל

זהמדגםמל"טיםשמונהכינמסראךה"פרידטור",פעילות
אמת.בזמןצילוםיכולתבעלימהםחמישה-לקוסובונשלחו

המלחמה.במהלךאלהבמל"טים54%מכ"םהפעלתעלנמסרלא
שתוארוCL-289,מסוגחדירהבמל"טירבשימושnwyJבקוסובו

שיוטכטילישמשמשיםאלה,וצרפתייםגרמנייםמל"טיםלעיל.

ומצלמיםגבוההבמהירותנמוךבנובהחרחריםצילום,מטע"דיעם

ק"מ.400שלבעומקסטילסתמונות

המל"טיםשלהשליטהתחנות
-שלהםהמקוריםבקרונותהשתמשובקוסובוהמל"טיםכל
System)Control(Tacticalז[5-הקרונותשלשהפרויקטאף

מאמץנעשהזהפרויקטבמסגרתמתקדם.פיתוחבשלבנמצא
אמריקנייםמל"טיםשלרבמספרשישרתאוניברסלי,קרוןלפתח

מל"טשלייחודיקרוןכללהחליףיוכלכזהקרוןואירופיים.
מסוים.
פרויקטאתרבהבמידהבקוסובוהמלחמההאיצהכךעלנוסף

לייצרשאמורפוויקט-System)Control(Uniyersalט[5-ה
אליהםשיגיעמידעכלעצמםלביןבינםלהעבירשיוכלוקרונות,
מהם.אחדשמפעילכלשהוממל"ט

מטע"דים
מודיעיאיסוףהייתהבקוסובוהמל"טיםשלהעיקרהומשימתם

זמןצילוםובאמצעותואנכי)רגיל(סטילסצילוםבאמצעות-
עלנוסףElectroאCamera)Infra-Redoptic,.)~-%"0אמת

כגוןמיוחדותמשימותמעטיםמל"טיםביצעואלהמשימות
54%.וסריקותקשרממסור

מל"טיעלהורכבו2"80מטע"דיעלנוסףהאנטר"."*
גברהתמשכה,שהמלחמהככלממסור.מטע"דיגםה"האנטר"

ממסורתקשורת.ממסורדרשוואלהעומק,במשימותהצורך
עלנוסףה"האנטר".מל"טיבאמצעותרבהבהצלחהנעשהזה
הכוחותביןקשרממסיישלמשימותה"האנטר"מל"טיביצעוכך

השונים.
גםזהבמל"טקיימים(80/0מטע"דיעלנוסףפליזטיר"."41

במיוחדשהותאמו54%,ומכ"םלווייניםלתקשורתאמצעים
זה.למל"ט
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המל"טיםשלושוידוהשחיקה
המלחמה.בזמןמל"טיםכ-20הבריתלבעלותאבדוהכולבסך

המל"טים:מדגמיאהדכלשלוהשמישותהשרידותסיכומילהלן

שמישותשלגבוהשיעורעלשמרואלהמל"טים289-[[.א.
ארבעהאבדוהכולבסךהמלחמה.אורךלכל-כ-95%-

ושנייםחוםמונחהטילמפגיעתאחדזה:מדגםמל"טים

המל"טשללאובדנוהסבראיןלקוי.משימהתכנותעקב

טיסהלשעותהאלההמל"טיםשלהשחיקהיחסהרביעי.

כילזכוריש)5%(.כהעדהגרמנימהממוצעבהרבהנמוך

ניסיוןוצברובבוסניה)(בעבראלהבתנאיםנלחמוהגרמנים

הגרמניםהגבוה.השמישותשיעוראתשמסבירמה-מבצעי

ובמזגקשיםשטחבתנאיגם-במהירותלהתארגןהצליחו

ארבעההמלחמהבמהלךאבדולצרפתים-פייבר""289~1[ב.
שירומאשואחדשיגורסבמהלךשניים-זהמדגםמל"טים

גיחההכולבסךביצעוהאלההמל"טיםסרביים.כזחות

שלכיסויתוךהכול)בסךגיחות)100בממוצעליוםאחת

ליריזהמשמעותיתתרומהק"מ.400שללעומקעדשטח

אוטוממיתהיאשהמערנתהעובדהתרמההשחיקהבשיעורי

השיגור.מרגעלחלוטין
ידועמאוד.קטנהזהמל"טפעילותעלהמידעקרסרל","ג.

מדגםמל"טיםשניהמלחמהבמהלךיורטוהכולבסךכי

זה.
מעלטיסהשעותמ-2,000יותרצברזהמל"טפרידטור"."ד.

סועראוויר
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זה.מל"טשלהפלותשלושאושרוהכולבסךקוסובו.שמי
באמצעותנעשואלהשהפלותאומריםאמריקניםמומחים

קרקע-אוויר.טילי

הלחימהבמהלךאבדוזהמדגםמל"טיםשישההאנטר"."

פרידטור""שלעקבותשחיפשולאחרהופלושנייםבקוסובו.

כלאיסוף.משימותבמהלךהופלונוספיםושנייםשהופל,

קרקע-אוויר.טיליבאמצעותהופלוהמל"טיםארבעת

בעיותבגללואחראווירמזגבעיותבגללנפלאחדהאנטר""

מיידית.הוחלפושאבדוהמל"טיםששתכלקשות.טכניות

95%עלשמרה"האנטר"גם-הגרמנייםהמל"טיםכמו
משחיקה.כתוצאההשתנהלאזהנתוןשמישות.

המלחמהבמהלךאבדוזהמדגםמל"טיםשניפיוניר"."

ובמהירותנמוךבגובהטיסהלאובדן:הסיבותבקוסובו.

נמוכה.

קשהאווירבמזגטיסות
השנה:ימותברובקשיםאווירמזגבתנאימתאפייןהבלקןאיזור

יכולתהפגיןרו-982-ה(ושלגים.גשמיםסופותנמוכה,עננות

הודותבעיקר-קשהאווירמזגעםלהתמודדמאודטובה
ובמהירותנמוךבגובהטיסההפעלתו:ואופןשלוהפשוטלמטע"ד

גבוהה.

פריסות)(לוגיסטיקה
אשריחידותאותןהןבקוסובוהתפרסואשרהמל"טיםיחידות

נמסרלאהצוותים.עלשהקלמה-ב-1995בבוסניההתפרסו
היושלאכךעללהסברפרטהמל"טים,פריסותעלמיוחדמידע

בבלקן.היחידותשלהעשירהניסיוןעקבמיוחדותבעיות

יינום
באתריםשפורסמומידיעותכולוהופקזהבמאמרשמופיעהמידע

ולכןתעופה,בענייניבינלאומיתומעיתונותבאינטרנטשונים
לאמינותו.מסוימתבהסתייגותלהתייחסיש

הםהאמריקניהאווירבחילבכיריםקציניםשנתנובראיונות
טיסכליעםפעולהשיתוףתוךבמל"טיםהשימושכיהדגישו

קציניםמצייניםכןכמומשמעותי.כוחמכפיליוצרמאוישים

לסכןבליאלהמל"טיםשמביאיםלמידעתחליףאיןכיאלה
אדם.חיי

בשליטההצורךהוא-הבריתבעלותהפיקושאותו-אחרלקח

זהלקחהשונים.מהמל"טיםהזורםהמידעכלעלמרכזית

ה"פיוניר.עלהמותקןאלקטך-אופטימטע"ד

ה-האעטר"ועל

טל"ח.עלשהמקןאלקטרו-אופטיטטע-דבאמצעיהשע,לפכפייוגוטלביטי-גל""טנק
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ט[3-ו.TCSמסוגהשליטהקרונותבאמצעותכעתמיושם

טווחאתלהעלותדרישההועלתהבקוסובוהפעילותבעקבות
מ-20ליותרהטיסהגובהואתק"ממ-400ליותרהמל"טים

יכולתלמל"טיםלאפשרדרישההועלתהכןכמורגל.אלף

רחבבערוץרבמידעלהעביריהיהשניתןכדילוויינית,תקשורת

בעורף.ההחלטותלמקבליישירותסרט

המל"טיםשילובושלהלחימהשלהחשוביםהלקחיםאחד

הטיסלכליחדשההפעלהבטקטיקתהצורךהואהקרבבשדה

שלהלחימהשדהאתמחלקתזוטקטיקהמאוישים.הבלזיי
מעגללכלורחוק.בינוניקרוב,לחימה:מעגלילשלושההמל"טים
שלוההתמודדותהנשקכלימבחינתמשלואפיוניםלחימה
הקשיים.מולהמל"ט

דוגמתטקטייםמל"טיםעלהמוטלתקרוב,במעגלטיסה*
וכוחותיבשהכוחותהרוויבאיגורכללבדרךנעשיתה"פיוניר",

בעיקרהםוהמטע"דיםראייה,קושלהיאהתקשורתקלים.נ"מ

.EO/IRהמרכזייםהשליטהלקרונותישירותשית~המידעהעבוית

ק7[5).

נ"מכוחותלגלותשמיועדתטיסהזובינוני.במעגלטיסה*4

התקשורתמודיעין,לצורכיבעיקרהיאהטיסהוארטילריה.
אוEO/IRמסוגהםהמטע"דיםממסור.אוקו-ראייהשלהיא

.SARהמרכוייםהשליטהלקרועתישירותנעשיתהעברת'המידע

(ucs)לעיל.שהוזכרו

השטח.מעומקמודיעיןלהשיגנועדהרחוקבמעגלטיסה,*

שלהעקמומיותעקב-לווייניתהיאהמל"טיםתקשורת
שמשדרת-קו-ראייהבתקשורתלהשתמשניתןלאכדור-הארץ

(ucs).המרכזייםהשליטהלקרונותומשםלפנטגוןישירות

פיתוח:כיוונימספרמסתמניםבקוסובוהמלחמהבעקבות

למל"טייותרמדויקיםמטע"דיםמפתחותאירופהמדינותא.
.CL-289-ה

כןכמורב.לגובהמדויקלייזרמצייןלפתחהחלהארה"בב.

יכולותלשילובמערכותלפתחהאמריקניהיבשהצבאהחל
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בצבאמהמל"טיפהמידעזרינזתאוי,
VehiclesAir.ahmanedמתך:(האמריקני

מנושאתבהגמיאהפוניי"-מזל"ט
רשה)על(עלוהבעה'ההם'0וטמ,
הקרקעעלהמראהלקראתובהסעה
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ובס-זיקוקa~lyJhשדותגשרים.נאט"ושטוסיהרסושבהםהיסים,%8בנכשר

ביןb~lllhיוגוסלבייםbl~JD-ק"ששלושהשלכגובה-לשוואleb~hlבסרביה,

~ly1A,קוסובוlh1DJאלבטם.וילדיםנשיםגביים10,000לפהוקאפריעבאין
כמעטכברהיהשלאעדlbllealI~eDJ(הביזההאובס,ibt~JIDhaהטבהכעשי
יוגוסלביה,xleJהודיעאורקהאלבלמ.שלובשכוטתבכפריפלטבוחאולשרוףסח

נשנעשהואסילושביץ',

',"'''בן-ישיוון

נדמהמקוסובו,צבאואתלהוציאהסכיםמילושביץ'נשסשנודן,
תקדים.'בפעםחסרומדיניצבאיהישגקצרהשנאט"והיה

ויקאןבמלחמהניצחוןהושגהצבאיתבהיסטוריהראשונה",
חיילאוטייסשאפילוובליהאוויר,מןהפצצותבאמצאות

כשכוחותאבלבקרב.לפ3הבריתבעלותמשורותאחד
המרה:האמתלהםהתבררהקוסובו,לחבלנכנסונאט"ו
שלשמההעיקריתהמטרהבהשגתחרוץכישלוןנבשלהנאט"ו
המזהיה'-ההפצצותמבצעסרביה.נגדלמלחמהיצאה
ילדשלמותואתאפילולמנועהצליחלא-הברית"כוח"
,,,,רקהואלהפךהסרביות.המיליציותמידיאחדאלבני
מיליי'ן'לחציוגדםזממםאתלבצעלמהרבפזדעיסהאיץ

,
מאימתוגםהסרביםמאימתגםבבהלהלברוחאלבנים
לידשהתמקמוהסרביים,הכוחותעלשנחתוהפצצות
כפריהם.

במארסהאחריםנאט"ווראשיקלינטוןהנשיאהחליטוכזכור
בשיחותלהסכיםסירבשמילושביץ'אחריבהפצצות,לפתוח1999

האמריקניםקוסובו.לחבלנאט"וכוחותלכניסתרמבויה
יוכלנאט"ושלכוחשרקבטענהזועלירישהעמדווהאירופים

בולבצעשעמדוהאתניהטיהורמפניהאלבניהרובעללהגן
הסרבי.הצבאבחיפויהסרביהמיעוטשלוהמשטרההמיליציות

שדותגשרים,נאט"ומטוסיהרסושבהםימים,78באותםאבל
שלושהשלמגובה-לשוואוחיפשובסרביה,ובתי-זיקוקתעופה
נטבחוקוסובו,גבעותביןחבוייםיוגוסלבייםטנקים-ק"מ
מיאלבנים.וילדיםנשיםגבריםס,0ס10לפחותמפריעבאין

פרנקי",שלהבחורים"היובהםוירהבקבוצותאותםשהעמיד
שימטוביץ',פרנקיהסרביים,הביטחוןשירותיראששלאנשיו
המיליציותאנשיאתראיתיהמקומיות.הסרביותהמקיציותואנשו
בעיצומהפודוייבוהעיירהלידאלבניכפרבתוךנעיםהאלה

אותםוראיתילקוסובו.לבואיהראשוןביוםההפצצותאחתשל
אזגםאורושבץ.בעיירהשנפצעתי,אחריבפעולה,נוספתפעם



טרחולאאפילוהמיליציותאנשיאךלמעלה,נאט"ומטוסיחגו

להסתתר.
עדנמשכווהשריפותהביזההאונס,ההמוניים,הטבחמעשי

ובשכונותבכפריםלטבוחאולשרוףמהכמעטכברהיהשלא

ואתולאלבניה,למקדוניהברח-היהשיכולמיהאלבנים.של
חי,מגןשישמשוכדיאולילמכלאות.אספובחייםהנשארים

באמצעותלחבללפלושנאט"ותחליטוכאשראם

סיימוואנשיוכשמילושביץ'רקיבשה.כוחות

הדמיםחשבוןאתוסגרושלהםהנקםמבצעאת

נשיאהודיעהאלבנים,עםשלהםההיסטורי

לעולםכמובישראל,לנונכנע.שהואיוגוסלביה
אבלהזה,ההיגיוןאתלהביןקשהבכלל,המערבי

הוכחה,עדייןשדרושהולמימשלו,חוקיםלבלקן
הנמשכותלסרבים,האלבניםביוההתנגשויותאחרישיעקובכדאי

המנסים,האו"ם,חיילישללאפםמתחת-היוםגםבקוסובו

בזמןשנסוינבלא0פליטיםאלפיבחבל.שלוםלהשכיןלשווא,

פליטיםאלפיעליהםונוספולבתיהם,שבולאעדייןהקרבות

האלבנים.מאימתשנסוסרבים

בנפילתו,ורוצהמילושביץ'אתהמתעבהסרבי,בעםהרובגם

זה.יעדלהשיגכדיפוליטיתאצבעכרגעלנקוףמוכןאינועדיין
לקלינטון.נחתלגרוםלאכדירבהבמידה

שתהיהככלמוצלחת-אוויריתשמערכהעולהאלהמעובדות

אתלהפסיקבכוחןאיןמדויקתאששלמסיביתוהפעלה-

סבללגרוםבעדםולמנועסדיריםבלתיכוחותשלפעולתם
זולמסקנהמגן.חסרתאזרחיתלאוכלוסייה

הלבנוני.בהקשרלגבינוחשיבותיש

מבוססתברקשלהחדשההביטחוןתפיסת

להבטיחישראלתוכלהנסיגהשאחריההנחהעל

הצפוןיישובישלשלוותםואתביטחונםאת

פגיעהכלעלאסטרטגית:הרתעהבאמצעות

במכותישראלתגיבובאזרחיםהצפוןביישובי

הקהילהבלבנון.האזרחיתהתשתיתעלמסיביותכואבות,

ולכןעצמית,הגנהשלכאקטבהבנהזאתתקבלהבינלאומית
שלמוחלטבהרסמעונייניםשאינם-לבנוןולממשלתלסורים

כוחוגורמיהחיזבאללהאתלרסןאלאברירהתהיהלא-לבנון
והיישוביםצה"לחייליעדפעילותםאתלחדשהעלוליםאחרים,

כישלוןנכשלהנאטנו

המטרהבהשגתחרוץ
יצאהשלשמההעיקרית

סרביהנגדלמלחמה

,','ששושוו
אי-אס-אי-פ.צילום:יוגוסלגוה.עלווצנ~פההל,,4יא7של

,,,,,,,,,,,,,
חת~'ל'""'קר'1הייתה

אתלמנוענאט"ו-אולי-יכלהשבה
השיחותכישלוןעםמיידבקוסובו:ההומניטריתהקטסטרופה

העקדום"קרולקרקעיכוחבמהירותלצבורלעוה4'%ברמשיה
קרקעית('בפלישהבאמצעותוולאייםובאלבניה

אתררק
היואוליאזבהפצצות.להתחילהבריתהייתהצריכתכך

שהיולפניפעמייםחושביםואנשיהםפרלקי""מילושביץ',
והנקם.הרצחלמסעיוצאים

קל~נטוןןאןל
שרדר,

פוליטייםמשיקוליםהחליטוומיטראן
בחייהםשילמוהמחירואתמהאוויר,דה-לוקסמשחמקלנהל
הפצצותמזאת:יתרהמפשע.חפיםוסרביםאלבניםאלפי
עתה,וגםמילושביץ',מאחוריהסרביהעםאתאיחדונאט"ו
יוגוסלביה.נשיאנותרהואבקוסובו,תבוסתולאחרמשנהיותר

נשי'"ק'
לי,,,,,,, ן'י"ש~ג',(ך.
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גםמהמיידיות,לתוצאותלהביאבכוחואין-סדיריםבלתי
לנויתירלאבעולםשאישלגמריברורישראלשלשבמקרה
להסתפקלנוירשהלאגםאישברציפות.יום78במשךלהפציץ
ממסלולהתסטההפצצותאחתכאשרמצטערים",טעינו,ם'אופס,
בביירות.בית-חוליםותחריב

האפקטאתמאודמהרלאבדעלולהבלבנוןתשתיותהפצצתלקן
ולסוריםללבנוניםיהיהכךיותר,שנהרוסככלשלה.המרתיע

תשתיותעדפעלנוה-70בשנותגםיתחסנו.והםלאבד,מהפחות
למת.רוחכוסותכמוהועילוזהבלבנון,
הרתעהלקייםהיחידהשהדרךמכאן

בצורהלאייםהיאאפקטיביתאסטרטגית
והצבאייםהכלכלייםהאינטרסיםעלברורה

-צורךיהיהואםבלבנון,הסוריםשל

האיום.אתלממש

דולריםמיליארדישלהשקעהאםהשאלה

מצדיקהמדויקמונחהאוויריחימושובפיתוחגדולאוויריבכוח

והאירופים,האמריקניםהגנרליםאתרקלאמעסיקהעצמהאת

המערכהבמהלךעודלכןהישראלי.המטכ"לאלופיאתגםאלא
איתןאלוףדאז,האווירחילמפקדהזדרזבקוסובוהאווירית
מעמיתיוכמהאצלוהתעדכנותנימוסיןביקורלערוךבן-אליהו,

סרביה.מדהאוויריתהמערכהשלולביצועלתכנוןשותפיםשהיו

הפעולהושיטותהטכנולוגיהחד-משמעית:מסקנהעםחזרהוא
באמצעותןשניתןכזאת,לבשלותהיוםהגיעוהחדישותהאוויריות

ישראל.מדינתניצבתשבפניהםהאיומיםלמרביתטובמענהלתת
להשקיע.רקצריך

שערכוהעיתונאיםבמסיבותנאט"ומפקדישהציגוהנתונים
זו:בטענהלכאורהתמכוהברית"כוח"מבצעסיוםלרגל

ו41ףשהקשייםולמרותהראשוניבתכנוןשהיוהכשליםלמרות
במהלךנאט"ומטוסיביצעוהשוניםהאווירחילותביןבתיאום

מכלמשימה)טיסות(גיחותאלףמ-36יותרהמבצעימי78
גיחותהיוהשאר(הפצצה.גיחותכ-10,000היומתוכןהסוגים.

פטרול,וגיחותותובלהתדלוקביון,מטוסישל
הברית,בעלותשלהקרבספינותעללהגןשנועדו
טייסים,לחילוץוגיחותהאדריאטי,ביםששייטו

המבצעבכליוגוסלביה).בשטחנפלושמטוסיהם
היטבמצוידסרביצבאמולהזההאדירהאווירי

נ"ממאשאמריקנייםקרבמטוסישנירקהופלו

נחיתותנחתואחריםטיסכליכמהיוגוסלבית.

ותאונותמכניותתקלותבגללהתרסקואואונס
אימונים.

מיידמכוליותרהפנטגוןדובריהתגאושבוהנתון

שמתוךהואהאוויריהמבצעשהסתייםלאחר
במהלךרבמגובהשהוטלוהפצצות,אלףכ-20

השיוטטיליגםבמטרותיהן.פגעו99.6%המבצע,
דומים.פגיעהשיעוריהשיגו-בוושימטוןטוענים-

יחסית,הזולות,האווירפצצותלטובההפתיעו

שמנגנוןJDAM,מדגםליחידה)דולראלף)20
קטנות,במטרותבאמצעותןלפגועאיפשרשלהןהלווייניהניווט

אותם.שיסכןלגובהלהנמיךייאלצווהמטוסשהטייסבלי
גםששיפרהדרך,פריצתאכןהםהלוויינייםההנחיהמנגנוני

שאפשרכדיאולםהשיוט.טילישליעילותםואתדיוקםאת
-וטובמדויקמודיעיןדרושאלה,במנגנוניםלהשתמשיהיה

נאט"ו.בידיהיהלאוזה

נדהמושהםבפומבילהודותנאלצונאט"ושלהגנרליםאפילו
החיילים,עמוסותהמשאיותהעמ"שים,הטנקים,אלפיאתלראות

שיטתיהרסשאפילוהוכיחהסרביה

המדינהשלהאזרחיתהתשתיתשל

סדיריםבלתילכוחותחסותהנותנת

מיתיותלתוצאותלהבאבכוחואץ7

בשטחיםמקיפיםסיוריםערךמומחים30שלצוותבקוסובו.

ממנושחלקיםסודי,בדו"חמסקנותיואתוסיכםשהופצצו
ניסהשהפנטגוןהדו"ח,ניוזוויק"."החדשותבשבועוןפורסמו

בדברנאט"וטענותאתלחלוטיןהפריךלקבור,-לשווא-
ההפצצות.במהלךהסרביהצבאכביכול,שספג,הקשותהפגיעות
שדווח,כפי120ולא-הושמדוסרבייםטנקים14רקכיהתברר
רשמיתשפורסםכפי450ולא-ארטילריהקני20רקשנפגעו
כפי220ולא-נגמ"שים18רקשהושמדונאט"ו,מטהעל-ידי

מאושרות"פגיעות"744שמתוךנקבע,עודשנה.לפנישנטען

ל-58רקהוכחותבשטחנמצאו-נאט"וטייסידיווחושעליהן

פגיעות.

הייתהנאט"וטייסישלהנמוכיםהפגיעהלשיעוריהסיבותאחת

חשופיםיהיושלאכדירב,מגובהלהפציץשקיבלוההוראה

חלקלשתקהצליחואומנםנאט"ומטוסיהסרבית.הנ"מלאש
פעולהמכללולהוציאהסרביתהאוויריתההגנהממערךניכר
לגרוםכדיהספיקשנשארמהאבלהסרבי,האווירמחילחצי
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צילומיםביוגוסלביה.ה0רהשרט-וגשרם

שעליהםמעץ,גגותבאמצעותשהוסתרועמוקות,

בדרךצמחייה.ושלעפרשלעבותשכבותפוזרו

והתותחיםהטנקיםהנגמ"שים,גילויסוכלזו

שנשאווהאלקטרומגנטיהתרמיהמכשורבאמצעות
ארה"ב.שלהמודיעיןולמייניהמל"טיםהמטוסים,

אתההטעיה.ממערךחלקרקהיוהדמייםאבל
שהפעילו-להדהיםהפשוטים-הנוספיםהאמצעים

בסרביההקרבותכדיתוךכשסיירתיראיתיהסרבים

קשחבילותלמשל,עצמה.בקוסובומכןולאחר

בו-ושןרון

לגובהמתחתלרדתשלאלטייסיםלהורותנאט"ולמטה

דמהמטרתביןלהבדילקשהכזהבגובהרגל.5,000של

שלהאווירישהכוחלכךההוכחותאחתאמיתית.למטרה
שלהאוויריתההגנהמערךאתלשתקהצליחלאנאט"ו
הבריתבעלותשמטוסיאימתשכלהעובדה,הייתהסרביה

האוויריתההגנהשלהסירנותייללוסרביה,לשטחהתקרבו

על-ידיניתנהההתרעהמקצתהאוכלוסייה.אתלהזהירכדי

על-ידיניתןניכרחלקאבלמאוישות,קרקעיותתצפיות

המכ"מיםמערכתלהשמיד.הצליחהלאשנאט"ומכ"מים,

המלחמה.סוףעדהתרעותלספקהמשיכההסרבית
חסריהיומודיעיןלאיסוףנאט"ושלהמתוחכמיםהאמצעים

שהפעילוולהסוואהלהסתרהוהאמצעיםהשיטותמולאונים

הגנרליםביותר.יעיליםאךמאוד,פשוטיםהיואלההסרבים.

שבהםהדמייםאתהמלחמהאחריהציגומילושביץ'של

והאמריקניים:האירופייםהטייסיםאתלהטעותכדיהשתמשו

והמחלפיםהגשריםכלעלבצפיפותהונחומכוניותוצמיגינגדתותחיםהשקיה,מצינורותתותחיםומקרטון,מעץטנקים

נאט"ושלשיוטטיליאומטוסיםשהתקרבוברגעהעיקריים.מחפורותבתוךהסתירוהאמיתייםהכליםאתממקלות.מטוסים

AA~OJAבעתמ"מ30בקוטיתותחיםושא(יוגוסלבימשורייןז("(רכב

אנום:צניש4ןע~.

האלההחומריםהוצתוהסרבי,האווירילמרחב

השיוטטיליעלשהקשהסמיך,עשןענןוהעלו

האלקטרון-אופטיותאוהלייזרמונחותהפצצותועל

עיוורגםהסמיךהעשןמטרותיהם.עללהתביית

אושהגשרלחשובאותםוהטעההטייסיםאת

נפגעו.כברהמחלף
לידשחורפלסטיקשליריעותפרסוגםהסרבים

עוקפיםכבישים-כביכול-שייצגוכדיגשרים,

העוקפותהדרכיםשנפגעו.הגשריםלידשנסללו
מטוסיצמחייה.באמצעותהוסווהאמיתיות

הפלסטיק.יריעותאתהמקריםברובתקפונאט"ו

ראיתיהאלההשחורותביריעותהפגיעותאת

מקומות.במספרעינייבמו

בהשמדתןהתגאוכהנאט"ושמפקדיהמטרות
גשרים,כגוןנייחים,יעדיםהמכריעברובןהיו

בתיכוח,תחנותודלק,ציודמחסניצבא,מחנות

הותקפומדויקמודיעיןבהעדרומפקדות.זיקוק
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היושכבראחריגםושוב,שוב-הגדולברובן-אלהמטרות

לחלוטין.הרוסות
זאתבכלהיוהאויירשהתקפותכיוםטועניםנאט"ומפקדי
המסתורממקומותלצאתהסרבימהשריון1Y1Uהןשכןיעילות,

שוםהיהלאהסרבישלשריוןהיא,האמתאבלולהילחם.שלו
המחתרתנגדיעיליםהיולאממילאהטנקיםלהילחם.צורך

נאט"ושלקרקעיתמתקפהשללמקרהרקונשמרוהאלבנית
דבר.שלבסופוהפועלאליוצאתהייתהאכןזואילו-

לחלוטיןכמעטאוניםחסרתנאט"והייתהשמולונוסףגורם

הוגבלהבעננים,התכסושהשמייםאימתכלהאוויר.מזגהוא
לצאתיכלווהסרביםנאט"ו,מטוסישלפעילותםלמינימוםעד

וחמה~מומחיםלמקום,ממקוםכוחותולהעבירממחפורותיהם
מכ"מיתהדמיהטכני:פתרוןישזולבעיהכיאומריםאווירית

בעתגםמטרותולתקוףמודיעיןלאסוףהמאפשרתסינתטית,
אלהאמצעיםכנראה,היו,לאנאט"ובידיאבלגרוע.אווירמזג

הופעלולאהסאלהן,אךאמצעיםבידהשהיואוהדרושה,בכמות
כראוי.
במהירות,אלהלמשאיםלהידרשחייבהישראליהאווירחיל

טילישללאיוםטובהתקפימענהלמצואבכוונתוישאם
קרקע-קרקע.

גםרחוקיותרהקצתובעתיד-איראןבידייהיוכשנהבתוך
שלהםשהטווחבליסטיים,טילים-לובאףואוליעיראקבידי
חמושיםאלהשטיליםנניחהדיוןלצורךק"מ.1,300עלעולה

שמכינההמענהאלהבתנאיםקונוונציונליים.נפץבראשירק
עיקריים:מרכיביםמשניבנויישראללהם
שישגרולפניפעמייםיחשבו-למשל-איראןשליטיהרתעה.1.

חילעשוישבתגובהיידעואםישראל,מדינתלעברטילים
ואתהמרכזיותהכוחתחנותאתלהרוסהישראליהאוויר
איראן.שלהגרעינייםהכורים

הבליסטייםהטיליםשלשימרםמניעתכלמרהתקפית,הגנה2.

שבהםובאתריםבמשגריםמדויקותפגיעותבאמצעות
והמשגרים.הטיליםמאוחסנים

להתגלותבלירבבדיוקלהגיעהישראליהאחירחילשלהיכולת
חדש.דבראינהמהביתקילומטריםאלפישלבמרחקיםולתקוף

אתתקףהאווירכשחילשנה,14לפניכברקיימתהייתההיא
שליכולתויותרעודהשתפרההיוםבטונים.אש"ףמפקדות

שלבמרחקאזרחיותבתשתיותלפגועהישראליהאווירחיל
שהפגיןלזועקרוניתדומהזויכולתמהבית.קילומטריםאלפי
הנשיאה.בכושרהואההבדלביוגוסלביה.האמריקניהאווירחיל

האווירמחילבהרבההקטןהישראליהאווירחילנופלזהבתחום
לחילשיידרשוהגיחותמספרלכןוהעשיר.הגדולהאמריקני

בהרבהגדולבאיראןהנפטבתשתיתאנושותלפגועכדיהאוויר
יוצאיםהיואילולאמריקנים,נדרשותשהיוהגיחותממספר

גדולמאיראןשלושהמרחקכלשהו,ממקוםכזאתמשימהלבצע
מספרשגדלככללשכוח:ואסורמאיראן.ישראלשלהמרחקכמו

הסיכוהגםגדלהגיחות,
במשגריםלפגועתהיההאמיתיתהבעיההעיקר.לאזהאבל

אפשרהמשגריםאתהטילים.שלהאחסנה,ובאתריהניידלם
חפורהמנהרהבתוךאחריוומיידהשיגורלפניקושיבלילהסתיר
צריךמסלולי.רבבכבישגדוללמחלהמתחתאפילואוהרבצלע

האמריקניםכלילנכשלושמם,כתשעלפתהמפרץ,שבמלחמתלזכור
ובמשגריהם.ה"אל-חוסיין"בטילילפגועבניסיונותיהםוהבריטים

קוסובו.במלחמתנאט"ושלהאווירכוחותגסנחלודומהכישלון
לאסוףנאט"ושלהיכולתחוסרבגללבעיקרנגרםהזההכישלון
וקשרתיאוםהעדרבגללאמיתי,בזמןמדויקמודיעיןולעבד
שבאוהקרבמטוסילביןהמודיעיןאיסוףגורמיביןישיר

הפשוטיםוההטעיהההסתרהההונאה,טכסיסיובגללממרחקים
הסרביים.הכוחותשנקטו-היעיליםאך-

שהיהזהכמוומדויקטובהואישראלשבידיהאוויריהחימוש
הישראליהאווירחילאםהיאהשאלהנאט"ו.מטוסיעלמורכב



הנמצאותוחמקמקות,קטנותמטרותבזמןלגלותמסוגל
אווירימשימהכוחלעברןלהזניקמסוגלהואהאםבמרחקים,

הואוהאםלפגיעה,חשופותהןשבוהמצומצםהזמןחלוןבתוך
במרחקיםהתוקףהכוחשלפעולותיואתבהצלחהלתאםיכול

עליוומגונניםלוהמסייעיםהגורמיםשלפעולותיהםעםיחד

הןעתהעדשהושגוהתוצאותהמשימה.אתמבצעשהואבזמן

להצהיריוכלשצה"לכדימספיקותאיעאולםמעודדות,בהחלט

הטווח.ארוךלאיוםטובאווירימענהבידושיש

מסקנות

ניצחוןלהשיגאולימאפשרהיוםהקייםהאוויריהחימוש1.

שעומדיםבתנאירקאבל-בלבדהפצצותבאמצעותצבאי

מדויקמודיעיןלולספקהמסוגליםאיסוף,אמצעילרשותו

אמיתי.בזמן

צבאיותמטרותנגדמוצלחתבצורהאוויריכוחלהפעלת

יכולותגםועדכנימדויקמטרותמודיעיןמלבדנחוצים

ביןקצריםמעגליםלסגירתואמצעיםאווירמזגבכללפעול

בשטח.שפועליםהמטוסיםלביןמודיעיןלאיסוףהאמצעים

שייךעלינוישירההשלכהלושישמקוסובו,לקח,,גוסף

שללהתלקחותההישירההסיבהמטרור.הלחימהלתהום
האלבני,הטרורהייתהבקופובוהאתניהען,פמאבקהבית

שוטריםכ-150המלחמה.לפרןגשקדמה,בשנהמאודשגבר

כמוהאלבניתהמחתרתבידינהרגוסרקיםכפרייםולשרות

מילושביץ'מיוגוסלביה.להיפרדלדרישהשהתעדואלבניםגם

לאוגמרנו".ה"זבנגבשיטתהבעיהאתלפתורניסוואגשש

השטחעללהשתלטכדיאתניטיהורלבצעלכוונתםתזח
דמיםמחירלגבותבניסיוןאלא-בבוסניהשנעשהכפינ

בקוסובו)הרובשהיא(כולההאלבניתמהאוכלוסייהכבד
הטרור.פיגועיאתלהפסיקהמחתרתאנשיעלשתלחץכדי

ולעוצרםהמחתרתחברימבוקשיםללכודלנסותבמקום
שנחשדמיכלאבחנהללאלהרוגיאנשיונע,לוש~יץ'החליטו

כפריהם.ואתמשפחותיהםבניאתסביבתיתiEIU~1ידםעל

הם-והאונסהביזההטבח,מעשי-הבזויההעבודהאת

שפעלוקוסובו,תושביחמושיםסרביםאזרחיםבידיקפה45

האלבניתבגרילההמלקמהאתהמקומית.הומשממ5סחב

עובדותהסרבי.הצבאשלהרגליםשחייותהשאיוהם

והביאוסרביהעלהבינלאומיתהקהילהאתשקוממוועאלה

ניסה'מולושגיץ'למעשהקוסובו.אתאיבדשמילושבוו'לכך

lw-1-rבישר"להקיצוניבימיןשגורמיםמהאתלבצע

בזמןמכןולאחרהאינתיפאדהתחילתעםלבצעמהממשקף

התפתתהלאוהמזלהשכללמרבהההתאבדות.פיגועיגלשל

הפעלתשלהסרביתהשיטהאתלנקוטבישראלממשלחשום

טרור
תועצמאצ'5דמ

ישראלממשלותהמקומיים.התושבים

כשהמלחמהנסבלת,לרמההטרוראתלצמצםהעדנתו

השילובהחוק.במסגרתסדיריםכוחותעל-ידימתבצעת

התקפיותלחימהשיטותעםהשב"כשאסףמדויקמודיעיןשל

תוצאותהניבבשטחיםויישובםרכבכלימיגוןועםנקודתיות

אחרות.בשיטותלהשיגהיהשניתןמהמכלבהרבהטובות

לבואעלוליםשעודהקשיםבימיםגםהזהבקונמשיךאם
לפשרהלהגיעכנראהנוכלהפלשתינים,עםביחסינו

בינינוהפרדהולהשיגועזהשומרוןביהודה,טריטוריאלית

העובדההבינלאומית.הקהילהבברכת-הפלשתיניםלבין

פלשתיניםשלסיטונימהרגנמשוישראלשלהביטחוןשכוחות

לבינם.בינינואינסופיבלקני"דמיםחשבון"יצירתמנעהגם

ומלחמתקוסובושמלחמתחוששיםבעולםהמומחיםרוב

ידםשקצרההשלישיבעולםלרודניםהמחישוהמפרץ

הדרךוכיהאמריקנית,המלחמהמכונתעםמלהתמודד
ועםבפרטארה"בעםלהתמודדבפניהםהפתוחההיחידה
בטיליםהצטיידותבאמצעותהיאבכללמערביותמדינות

שארה"בהסיבהזוקונוונציונלי.לאובנשקטווחארוכי

להשיגגדוליםדיפלומטייםמאמציםאלהבימיםעושה

טילים.נגדטיליםשלחדישמערךלהקמתרוסיאישור

חתומותשעליהםהסכמיםנוגדתכזהמערךשלהקמתו
הרוסיםאתלשכנעמנסיםוהאמריקניםורוסיה,ארה"ב

אלאנגדםמיועדאינוהמערךשכןוו,בסוגיהלהםלוותר

ולוב.איראןעיראק,כצפון-קוריאה,מטורפות""מדינותנגד

ר,ןלזמבי"הליאלזר;
בן-'ש',

צלףמירישמצעלאמר

1~4
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עלהגיגים
-hl)a1סגבלע

הלאהלקחאו
שללתקנגון

קוסוגוסאיחעי
בנז'ויעקבו"0ר

שריו.קציו
שדהבתפקידישירת

AI'QhI,7ובהם
הסיירתטפקד

קם,',"%

1

חילההפצצות:שעדךבעקבותרותרחשזהת'אודו)יד'א
2000.בפבדואדבלבנוןתשתיתמטד)תעלד,א))יד
מביווניתשבריםנושאזםללבןהייתההדיוןשלמטדור

שגרתיים.לא

-ברשותך-הייתיהדיון;לנושאשניגשלפנירכילאיי:

מדבריםשנינוכילוודאשאוכלכדיעמדות,לתאםמבקש

הנושא.אותועל

המצבאתלתארלךאאפשראףוכרגיל,ודאי.הספקן:
אותו.מביןשאתהכפי

סנקציות.למודתמדינההיאיוגוסלביהתודה.הקלאסי:

התוודעההאירופיהאיחודמטעםהראשוןהאמברגואל
מכיריםשאנוכפיכינונהלאחרקצרומן1991,בסוףכבר

עלהאו"םשלהביטחוןמועצתאסרה1992במאיכיום.אותה
הוגדלהבו-1993ליוגוסלביה,מוצריםשלארוכהשורהיצוא

לאחרב-1995,ברובןבוטלוהסנקציותהשחורה.הרשימה
הסכםעללחתוםהסכיםיוגוסלביה,נשיאמילושביץ',שסלובודן
להרעישהיוגוסלביים-והמשטרההצבאהחלוב-1998דייטון.ן
בניסיונותהואשמהויוגוסלביהקוסובו,בחבלאלבנייםכפרים

וארה"באירופההטילומכךכתוצאהאתני.טיהורלביצוע
להתערבותהפךיותרמאוחרשבשלביוגוסלביה,עלחמוראמם-גו
מוגבלת.צבאית

המוגבלת!הצבאיתההתערבותעללומריכולאתהמההספקן:
יוגוסלביה:בכלכלתקשותפגעוהסנקציותובכן,הקלאסי:,

האבטלהושיעורב-30%,ירדהמדינהשלהגולמיהלאומיהתוצר
עלה

ל-33%!.
מפעילותוהיוגוסלביהצבאאתעצרלאהדפיאולם

בעיקר-כוחלהפעילהבריתבעלותהחליטולכןהאלבנים.נגד



תשתיתמטרותלהשמידכדי-שלהןהאווירחילותבאמצעות

ביוגוסלביה.

האלה!ההפצצותמטרתהייתהומההספקן:
היוגוסלביםאתלאלץובראשונהבראשהייתהמטרתןהקלאסי:

קוסובו.בחבלהאתניהטיהוראתלהפסיק

זו?מטרההושגההאםהספקן:
הסכםעלחתמהיוגוסלביהבמלואה.הושגהזומטרההקלאסי:

שאיפשרמה-מקוסובוכוחותיהכלאתפינתהשלפיוכניעה,

משם.שברחוהאלבניםהפליטיםאלפימאותשלחזרתםאת

בעלותשלכוחותמוצביםהיוםעדהריטועה,איניאםהספקן:
למדי.נרחבבהיקףבקוסובוהברית

צודק.אתההקלאסי:

המטרהאתהשיגולאהתשתיתהפצצותכך,אםהספקן:
מילושביץ'הפלתלהשיג:כנראהחפצוהבריתשבעלותהעקיפה

בלבדזולאיותר.מתוןאחר,מנהיגשללשלטוןוהעלאתו
פרדוקסלישבאופןאלאיוגוסלביה,נשיאעדייןהואשמילושביץ'

אי-פעם.מאשריותרחזקהוא

עצמךאתלהבהירתוכלהאםזו.נקודהמביןלאאניהקלאסי:

יותרוטובהבצורה

דרישהכשישפשוטה.היאלחשיבההמוצאנקודתודאי.הספקן:

ל"קמוכןשיהיההסלקיימצאתמידמסוים,למוצרבשוק

השנשיםלמרותהסמים.בתחוםקורהמהלמשלראהאותו.

בעולםמדינהבכלכמעטסמיםסוחריעלהמוטליםהחמורים
במחירגם-אותםולספקלהסתכןשמוכניםמייימצאותמיד

סבלויוגוסלביהאזרחיעולם.מאסרשלאומוותעונששל

הכבדהאמברגובשלוהתחומיםהמצרכיםבכלכבדממחסור
אתבעצמולספקיכולשאינוהאזרח,הברית.בעלותשהטילו
שלמשטרוקיצונית.בצורהבמשטרתלוילהיותהפךצרכיו,

גם-צורכיהםאתלאזרחיולספקלמשימהנרתםמילושביץ'

ביוגוסלביההיבואמוצרישלמחיריהםכשרות.בדרכיםלאאם

בחרםהסתכןהיוגוסלביםעםשסחרמיכלשכןב-30%,עלו

היוגוסלביהיצואהוזלבמקבילהאירופי.האיחודושלארה"בשל
אחדלכלהשתלםכזהבמצבממש.סיבהמאותה-ב-30%

הבלתילשלטתהפכההממשלהיוגוסלביה.עםעסקיםלעשות

הנרצעלעבדהפךהפשוטוהאזרחהמקומית,בכלכלהמעורערת

שלה.
דמוקרטיתבמדינההריאומר.אתהמהמביןאניהקלאסי:

הכלכלהאתהמנווטהגוףהיותרלכלהיאהממשלהמתקדמת
ביוגוסלביהואילובמדינה.ביותרהגדולהעסקשלאובוודאי

מאילחזקה-התשתיתהפצצותבגלל-הממשלהאתהפכו

הגדולהעסקיהגוףלהיותהפכההיאכורחהבעלשכןפעם,
במדינה.

לאהתשתיתהפצצותמדועתביןודאיעכשיואמת!הספקן:
פרדוקסליבאופןאלאמילושביץ',שללמשטרודהמעיטימציהיצרו

שלו.הלגיטימציהאתהגבירואף
מסוגשלהפצצותלעובדהלהתכחשיכולאינךאבלהקלאסי:

עצומים.לנזקיםגורמותהןשהרימשמעות,זאתבבלישזה

דברלהביןישאולםהנזקים,בנושאאיתךאתווכחלאהספקן:

דברשלבסופולומדיםמתמשך,הואהנזקכאשראחד:חשוב
הייתהקוסובומלחמתלפניאליו.מסתגליםדהיינואיתו,לחיות

שהפעילוהנוסףהלחץשנים.ל-7קרובאמברגותחתיוגוסלביה

שאנשיםהעובדהאתבמאוםשינהלאהאירופיוהאיחודארה"ב

שלהתשתיתהפצצותאיתו.לחיותולמדולאמברגוהסתגלו

עיקריים:יעדיםשנילהשיגנועדוהבריתבעלות

סלובודןשלהדמוקרטיהמשטרשללדה-לגיטימציהלגרוםא.
מילושביץ'.

מדיניותאתהפועלאללהוציאיוגוסלביהלצבאלהפריעב.

בחבלהאלבניתהאוכלוסייהנגדנקטשהואהאתניהטיהור

קוסובו.
שבעלותאומראתהלמעשהחותר.אתהלאןמביןאניהקלאסי:

אוויריים.כוחותבאמצעותרקיעדיהםבהשגתנכשלוהברית

והםיבשה,כוחותגםלזירהלהכניסנאלצוהםדברשלבסופו

העקביתהנכונותרקשנחתם.ההסכםאתשאוכפיםאלה

היאהיבשהכוחותאתלהפעילהבריתבעלותשלוהמתמשכת

המלחמה.שלההישגיםאתשמשמרת

נכון.הספקן:
שהמדיניותטוגואתהוהמשכיל,הארוךדיונתשלוסיבוהקלאסי:

טכניתהעתקהוכישגויה,היאגםלבנוןמולישראלשמפגינה

מראשנידונהלבנוןלזירתיוגוסלביהמדהברית"כוח"מבצעשל
חרוץ.לכישלון

אוהשגיאה,סוגייתאתלפתחאתהתרצההאםנכון.הספקן:
זאתזאעשהשאני

מלחמותשידעהמדינההיאלבנוןבכך.אפתחאניהקלאסי:

הכלכלילחורבנהשהובילהממושכתאזרחיםמלחמתרבות:

שוניםטרורארגונינגדצה"לשלופעולותמבצעיםואינספור

הלבנונישהאזרחנראהבלבנון.נרחביםשטחיםעלשהשתלטו

עלשחייויודעהואזה:למצבדברשלבסופוהסתגלהפשוט
הואמפציצים.פעםומדיבשמייםטסיםשמטוסיםבלימה,

עצמואתלמצואיכולהואלבנוןשלבעומקהשאפילויודע
אוזובדרךמוכןתמידהוא-ירצהלאאוירצהאםבחזית.

במנורותעדייןמחזיקיםשהםבטוחאפילוואניצרהליוםאחרת

מהותי,באופןעליומשפיעהלאאחרתאוזוהפצצהלכןנפט).

אתשיחזקומשתנים,כמהעודלךלהוסיףליתרשההספקן:

שגויה:ללבנוןמקוסובושההעתקהטענתך

שלהלן:ההשוואהעלסשוב

יוגוסלביה
מודרנימבנהבעלתחברה

דמוקרטימשטר

תעשייתיתכלכלה

במלחמהמדינה

נלחםצבא

הזאת.ההשוואהאתלילהסבירשתצטרךחושבאניהקלאסי:

אתלדמייןמסוגליםאיננוהישראלים,אנחנו,בשמחה.הספקן:

לבנון

שבטימבנהבעלתחברה

משטר
ירטילטוט3

תעשייתימחיכו:חקלאיםכלכלה

שלוםבמצבמדינה

נלחם.גרילהארגון
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שהפעילהאמצעיםעלמידעמביאהבריטיהאווירחילשלהאתר1Dlyסגן
האתר:כתובתהמערכה.בעתהחיל

/kosovonews.html).(www.raf.mod.uk/newsוחלקםתעמולתיאופיבעליחלקם-רביםאתרים
נאט"ושללאתרבדומה-הבריטיההגנהמשרדשלהאתרואילוקוסובו.למלחמתמוקדשים-אינפורמטיביים-אובייקטיביים

האתר;כתובתהברית.שערכההתדרוכיםתמליליאתמביא-נאט"ושלהאינטרנטאתרמקדישלמלחמהנרחבמקום

.(www.nato.indkosovo)פעולותתוםלאחרשנה-כיוםגם.(www.mod.uWnewsJkosovo)

איגודשלבאתרמוצגתבקוסובוללחימהאחרתראייהזוויתהתדרוכיםכלשלהתמליליםאתבאתרלמצואניתן-האיבה

למטרהלושםזהאיגוד(www.fas.org).האמריקניםהמדעניםלמצואניתןוכןהמלחמה,במהלךלעיתונאיםנאט"ובכירישטננו

האפשר.ככלרבותמדינותעלרגישיםצבאייםפרטיםלחשוףהימים.באותםנאט"וראשישהשמיעוההצהרותכלאתבאתה

האמריקניםעשושבקוסובו-היתרבין-נטעןהזהבאתרהארגוןשקייםהעיתונאיםמסיבותאתגםמביאהאתר

אלהפגזיםמדולל.מאורניוםהעשוייםנ"טבפגזיםשימוששקפיםבהם.שהוצגוהשקפיםואתההפצצותימי78במהלך
מודיעיוקציו

קרינהפולטיםהםכיונטעןהמפרץ,במלחמתגםהופעלווכו'.תו"לעלאמל"ח,עלערךרבמידעמכיליםאלה

מודיעיניותיכולותעלמידעהאתרכוללכןכמורדיואקטיבית.אףמקדישבקוסובו,בלחימהשהשתתףהאמריקני,הצי

שבג:ךך:גף4__"ם:םעב:ע:;:ןי'::::ךבש888
היבטים.שלהמלחמה.במהלךביטוילידישבאוהאמריקניהצישל
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