
בפביבתמשבר
הפכם

לאיזורגדוליםנוחותהכנסתבאמצעותלמשל-מדינותשתיביןשלוםהסכםשלמהותיתהפרה
היאמדי,רכהבידתניבאםקשה:בעיההסטטוס-קוולמדינתיוצרת-מפורזלהיותשאמורחיץ

ההסכם,אתלמוטטעלולההיאמדי,קשהבידתגיבואםנוספים,תוקפנותמעשילהזמיןעלולה
באמצעותהזאתהדילמהאתלפתורניתןכיצדמסבירהזההמאמרמעוניינת.היאקיומושבהמשך

לדרדרבליאךהתוקפן,מהצדמחירשבובותפעולותדהיינו-גבוה"הפיכותמקדם"בעלותפעולות
למלחמהבהכרחהמצבאת

נוסף).סיבובלמניעתמרתיעכאמצעיהאויבמדתרקע
מאזןגםכמובאיזור,החדשההאסטרטגיתהמגמהבשניםעוברתישראלחיהשבההאסטרטגיתהסביבה

ניכרבאורחמפחיתיםהערבים,בעינישנתפסכפיהעוצמהתמורות.ושלשינוייםשלעמוקיםתהליכיםהאחרונות

שתייםעםהשלוםהסכמיהשלמת
העימותיםוהתמשכותמחדמשכנותינו
בעבר,ממלחמותינוהשוניםהמזוינים,
המגמהאתממחישיםמאידך

התמודדויותשלהנוכחיתהאסטרטגית
במובנןמלחמותשאינןכוחניות
אפשריים.יריביםלביןבינינוהמסורתי
כלנגדהמתמידהמלחמהבאיום
הסביבהאתשאיפייןשכנינו,

ומעיקחמורהיותועם-1977עדישראלשלהאסטרטגית

ודאות.שליחסית,רבה,מידהגםהייתה-המדינהמשאביעל
אובצדק(הדעתאתשהניחהסברסיפקה"מלחמה"מושג
כוחותתזוזתכמוהאויבשלשונותלפעולותבצדק)שלא

ואתכוללתלמלחמההסבירותאת
איןאךישראל,עלהצבאיהאיוםעוצמת

המתיחותאלמנטאתלבטלכדיבכך
במידהלשכנותיה.ישראלשביןוהעוינות

הסביבהאתלתארניתןרבה
ככזוהישראלית-ערביתהאסטרטגית

שללסביבהאיבהשלמסביבהשהופכת
המתמשךהעימותיריבות.ושלהסכם
2000,אוקטוברמאזהפלשתיניתבזירה

ברמהלפחות-מחויביםנשאריםשהצדדיםאףעלהמתנהל
זאת.ממחישאוסלו,להסכמי-ההצהרתית

כאמור,המלחמה,מושגסיפקשבההאיבה,כסביבתשלא
ודאותשלמידהגםולכןהאויב,לפעולותלמדיטובהסבר
והיריבותההסכםשבסביבתהרילהתמודדות,כליםושל

מספקואינוהצרכיםכלאתממלאאינושובהמלחמהמושג
ודאות.שלמידהאותה

מרכזימאפייןמולאלמתחדדתאי-הוודאותבעיית
הגובלותהמדינותעםוהצפוייםהקיימיםהשלוםבהסכמי
משבר"החדשהמושגהכוחות.ודילולהחיץאזוריבישראל:

טובהלהבנהמסגרתלספקהיתר,ביןנועד,הסכם"בסביבת
בסביבתו.מיטביתולפעולהזההמאפייןשליותר

איוםאתמוציאהאינההחדשההאסטרטגיתהסביבה

שללעיצובןאתגךמהווהאלאאפשרות,מכללהמלחמה

הסביבהאתלתארניתן
הישראלית-האסטרטגית

שהופכתככזוערבית
לסביבהאיבהשלמסביבה

יריבותושלהסכםשל

מס-כליםוכן

להתמו-פקים

ובהםדדות
מילואים,גיוס

המגננהרעיון
הה-ותפיסת

העברת(כרעה
לש-המלחמה

כי-האויב,טח

והש-שטחבוש



עםלהתמודדותכליםשיספקוחדשות,הפעלהתפיסות
המשתנה.המציאות

הדילמה

בסביבהישראלשלהחדשההבעיהאתלהמחישמנתעל
שישראלתוךהחלטה:דילמתנציגהמתהווה,האסטרטגית

מדינתמקדמתאחת,בחזיתהישןבסגנוןמלחמהנלחמת

תחתשבשטחההחיץאיזורלתוךמשורייניםכוחותהסכם
מימוש"שלההכרזה

השטחעלריבונותה"
ניצבתהזהבהקשרהזה.
ההחלטותמקבלבפני

באשרדילמההישראלי
הנדרשות:לפעולות

יכולאחדמצד*4
הישראליהמתכנן
הכנסתעללהחליט
לשטחכוחות
כזאתפעולההמפורז.

להיגיוןבהתאםתהיה
מרחבהמפורזבשטחשרואההשלום,הסכםשלהמקורי
הצעדמשמעותמשטחנו.המלחמהולהרחקתלהתרעה

אותהנגדמלחמהלכללהסלמההנראה,ככלתהיה,הזה
מדינה.

לשטחכוחותמהכנסתלהימנעהיאהשנייההאפשרות*4
היריבכוונתשתתבהרעדולחכות

_______האפשרותשלבמחירגם-
קועלייערכוהיריביםשהכוחות

הגבול.
נובעתהישראליתהדילמה
בהסלמהמעונייןשהיריבמהאפשרות

הבין-הזירהלצורכיישראלמולקולנית

כךעללשלםמעונייןאינואךערבית,
מתוקפנותהנובעבין-לאומימחיר

אחרות:במיליםשלום.הסכםומשבירת
עלוליםשלההתגובהשצעדימכךנובעתהישראליתהדילמה

ישראלעניין.שוםלואיןשבהלמלחמה,היריבאתלגרור
מענהלגבשרצונהביןבמתחכזהבמקרהאיפואתימצא
מצבאתלשמרהבסיסירצונהלביןהמתהווהלאיוםצבאי

קבלתתהליךשלבשיתוקולהתבטאעלולכזהמתחהשלום.
ההחלטות.
חדשה,הסתכלותדרךלהציגנועדהמאמרהמשך
בדילמתחדשאפשריהתמודדותאופןבפנינושתפתח

לעיל.שהוצגהההחלטה

ועימותמלחמה
מדינותמולמאבקלתארנהוגהצה"ליהמושגיםבעולם

העימות,מושגשמורזאתלעומתכמלחמה.הראשוןהמעגל
מעגלמדינתמולאומדינהשאינויריבמוללמאבקכלל,בדרך
העולםתפיסתעל-פיכיעולההזאתהמושגיםממערכתשני.

מדינותעםאחתעימותצורתרקישנההישראליתהצבאית

התפיסהבבסיסהעומדותההנחותמלחמה"."ראשון:המעגל
הקרובהסביבתההפיכתשלפנימהתקופהשאובותהזאת
הסכמית.לסביבהישראלמדינתשל

אףשייכיםו"מתקפה"מגננה""האסטרטגייםהמושגים

*444-44*4*

,4-מענה%
רו3 ש,מותנה,רפלקסתגובתי,מושגוףאנ'-הסכם

נתוןהואה"איום"כ,המנ,ח1נ,עללשמורך.._..
ן

לסותרהשישקבועי4*4ן4444444444"ן44""ןחפלאום----
שמגשימה(נבואהלהרתעלול-יע*%כמרםצט"ר

ו*י.לניטולויא
/

1עצמהאת
ציי**-"".,*,(_

המעגלבמדינותהמלחמהשלהטרום-הסכמיתלתפיסההם
אופחותסבירה,הבנהאיפשרוהאלההמושגיםהראשון.

מדינות.נגדהמלחמהתופעתשליותר,

לביןישראלביןאסטרטגייסודמצבהמתאראחר,מושג
הואהסכמית,בסביבההראשוןמהמעגלהסכםמדינות

המפגשמושגהאסטרטגי".המפגש"
בצה"ל.המערכהתורתלחקרבמכוןנטבע

הפורץעימותשלמציאותמתארהוא
שלובמתארשלוםהסכםשלמצבמתוך
פריצתהייתההמפגשתפיסתמפריד.חיץ

המציאותבהבנתמחשבתיתדרך
עםיחדהחדשה.בסביבההאסטרטגית

כברנטעןהזהשהמושגמאחרזאת,
מערכה(מסוימותאופרטיביותבהבנות
נוצרלשעבר),המפורזבשטחגדולבהיקף

עידןשלהאסטרטגיתהמציאותאתולבררלהמשיךצורך
איפואנועדהסכם"בסביבתמשבר"המושגההסכמים.

המפגש,תפיסתשלאחריםאסטרטגייםמאפייניםלהאיר
במסגרתו.פעולהכתפיסתהמפגשאתמכילוהוא

םה03בסביבתיקשבך
לשכנותיהישראלביןהמדינייםההסדריםמגמתכאמור,
המובניםהמתחיםאתלעיןהנראהבעתידמבטלתאינה

ומתיחותעוינותשגורמימאחרערב.מדינותעםביחסינו
גםערבמדינותעםיחסינועלולהשפיעלהתקייםימשיכו

יבטלולאההסכמיםכיבכךלהכיריששלום,שלבמציאות
באיזור.כוללתלמלחמההסכנהאתלחלוטין

הישראליתהדילמה

התגובהשצעדימכךנובעת
אתלגרורעלוליםשלה

שבהלמלחמה,היריב
ענייןשוםלואין

יי3ן-



גורםהיאכלפינוהבסיסיתהערביתשהעוינותבהנחה
לנבועמשבריםיכוליםלעין,הנראההזמןבטוותייעלםשלא

משברלהחציןמניסיוןהחלרקע:סיפורישלרחבהמקשת
נפתחכייותראואחתערביתמדינהשלבאשליהוכלהפנימי

לשינוהזדמנויות"חלון"בפניהן
כלליבתרחישכוחניים.באמצעים

יסוד:הנחותמספרמובלעותשכזה
העולםשלשההטרוגניותההנחה41

האחדותוסיסמתמחדהערבי
גורמיעםיחד-מאידךהערבית

גםיביאו-הנותריםהמתיחות
חריפהדילמהלידיהסכםמדינות
שלבמקרהלמדיניותןבאשר
ערביגורםלביןישראלביןעימות
אחר.

לחזותניתןכזהסכסוךרקעעל41
מהמעגלהסכםמדינותשלניסיון

בלילישראלהניתןככלעוינתמדיניותלנהלהראשון
המעניק(שלוםהסכםשלהנוחהבסיסיהמצבעללוותר
כלומר,והשקעות).כלכליסיועבין-לאומית,תמיכה
שיעניקוכךההסכם,גבולותאתלמתוח""בניסיוןמדובר

ישראל.נגדכוחניתעוינותלהפגנתלגיטימציה
שלהדומיננטיותהואההסכמיםסביבתשלנוסףמאפיין

להסכם.החסותאתשנתנההמעצמה-השלישיהשחקן
אינטרסיםמגולמיםארה"ב,הזאת,המעצמהעםביחסים

צבאי,סיועחוץ,סיוע(הצדדיםשנישלביותרמשמעותיים
יוקרתהגםזאתעםיחדועוד).השקעותבין-לאומית,עוצמה

היציבותאתלשמרביכולתהלמבחןעומדתהמעצמהשל
איפואעשוייםהצדדיםשניבחסותה.שהושגההאזורית
שלאיקפידותמידאךהמעצמה,עםהיחסיםחבלאתלמתוח
המוחלטת.לקריעתולהביא

אי-שלבאתאיפואמייצגהסכםבסביבתהמשברמושג

כוחנייםבצעדיםפותחתההסכםמדינתשבוהוודאות,
להתפתחנועדואלהאםברורלאאךכלפינו,ועוינים

האסטרטגיהמצב

דוגמאמלחמה.כדיעד-המשברשלהפנימיתהדינמיקה
בתהליךלמצואניתןמשברשלפנימיתדינמיקהלאותה

היהלאשנאצראףהימים:ששתלמלחמתההידרדרות
במלחמהשקועהיהצבאושכןבישראל,במלחמהמעוניין
נסחףהואנוספת,בחזיתלמלחמהמוכןהיהולאבתימן

-שחצהעדהמשבר,בדינמיקת

האדומיםהקוויםאת-במודע
המשברניהולישראל.שהציבה
אמצעילשמשנועדהסכםבסביבת
היריבשלהאמיתיותמגמותיולבירור

ההידרדרותשמתחילהלפניעוד-
מטרההפנימית.מהדינמיקהכתוצאה
המשבראתלעצבלנסותהיאנוספת
יותר.לנוהרצוילכיוון

שלסוגאיפואהאירהחדשהמושג
ממושגמהותיתהשונהעימות,
אחריםעימותסוגיהכוללת.המלחמה

שלממצבמעברתוךאוהסכםחוסרשלבסביבהמתרחשים
לשמורנעדיףכללשבדרךמאחרמלחמה.שללמצבהסכם

הסכםבסביבתהמשברניהולישאףהסכם,שלמצבעל
בליאךהמדיני,ההסכםשלגבולותיומתיחתתוךלהתנהל
היסודממצבהפיכהבלתייציאהבליכלומרלביטולו,להביא

ישראלשלמבחינתהחדששהואעימות,שלזהסוגההסכמי.
דיוןמצדיקהבין-לאומיים)ביחסיםחדשאינוכמובןאך(

המאפייניםבבירוריעסוקהמאמרהמשךעצמו.בפניהעומד
הזה.העימותשל

הסכםבסביבתהמשברמאפייני
מדיניתמתיחותשביןבתווךמתקייםהסכםבסביבתמשבר

נמדדאינוהואבכוחנות,מתאפייןשהואאףצבאי.לעימות
מערכותשתישבההכוח,הפעלתשלהרגיליםבמושגים
שבובקונפליקט,שלבזהולמעשה,זו.עלזולגבורמנסות
לצורךאותןולעצבהיריבשלהמגמותעללעמודנשאף
שלמההיגיוןבתכליתהשונההיגיוןזהוהיציבות.שימור

צבאי".ניצחון"

אתהיוזםהצדיעדילכאורה,
כפופיםהסכםבסביבתהמשבר
סביבתעללשמורהבסיסילרצונו

מהסדרילחרוגלאכלומרההסכם,
לאחרגםהפיךשאינובאופןהשלום

בפועל,אולםהמתיחות.התפוגגות
לדעתיהיהניתןלאלעולםכאמור,
למשבררקהיריבפניאםבוודאות

הטכםבסביבתהמשברניהול
לבירוראמצעילשמשנועד
-היריבשלהאמיתיותמבמותיו

TIUההידרדרותשמתחילהלפני

הפנימית.מהדינמיקהכתוצאה

לעצבלנסותהיאנוספתמטרה
לנוהרצוילכיווןהמשבראת

יענננה"...
ן[:ון....י.**:

ל"שחרוראויוקרהלבנייתלמיקוח,שנועדואולמלחמה,

מצב,הדעתעללהעלותניתןזאתעםיחדבלבד.קיטור"

הםאךלמיקוח,מלכתחילהנועדוהכוחנייםהצעדיםשבו
בגללאלאבכך,רוציםשהיוזמיםבלי-ומידרדריםהולכים

2ן-

למלחמה.פתיחהשלבמבחינתוזהושמאאוהסכם,בסביבת

הואהסכםבסביבתמשברהסטטוס-קוו,מדינתמבחינתלכן

ממנוולשובהקונפליקטאתלתחםניסיוןובראשונהבראש

ההסכמי.היסודלמצב
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מצבההואהקונפליקטאתלתחםלסיכוישמסייעמה
וביןיעדיםלעצמההגדירהאםשביןהיריבה,המערכתשל
אחדמצדוסותרות.שונותמגמותבריבוימתאפיינתלאו,אם

כמוולהסלמתו,המשברלייזוםשהביאוהמגמותישנן
הערבי,העולםאתלהנהיגהשאיפההבסיסית,העוינות

אחרמצדאךוכד'.ישראלנגדההתלהמותשלהדינמיקה
לחתימהשהביאואלה-הריסוןמגמותגםתמידקיימות

יע"..'*ע-מון5'1ל41',.."[הצורךאתהראשוןבמקוםמעמידותואשרהשלוםהסכםעל
גיהקת-..:..'1שם--/

ארה"ב.שלובידידותהבהשקעותביציבות,

אותןעלמסתמךהסכםבסביבתהמשברשלניהולו
המשותףהאינטרסאתבעצם,שמייצגות,מרסנות,מגמות

לחזקהיאהמשברניהולשלמטרתוהניצים.הצדדיםשנישל
עלרציונליים,שיקוליםהמייצגותהמרסנות,המגמותאת

במצביםכללבדרךהמשגשגותהמקצינות,המגמותחשבון

אי-הוודאותבשלזאת,עםיחדפנימיים.משבריםשל

ביןתמידיבמתחהמגיבהצדיימצאלעילשהוזכרה

לביןיציבהלסביבהולשובהמשבראתלהכילההזדמנות

-מענהלספקהצורך
כוללתמלחמהשלבמושגים

בתוקפנות.לאיום-
מתעצםהזההמתח

כוחותהפרדתשלבמצב
שכןחיץ),אזוריבאמצעות(

א-סימטרייהקיימתאז

ההסכם,מדינתביןמובנית
לשטחהכוחהמכניסה

יוצרתובכךהמפורז,הריבוני
......--.--.ן...--.- הסטטוס-קוו,מדינתלביןהצבאי,ההסכםשלהפרה

פולשתבכךאךכתגובה,שטחלאותוכוחותהמכניסה
מלחמה.עליהמכריזהובכךשכנתהשללשטחלמעשה

היכולתאתמבליטמתהווהכמערכתהמשברשלאופיו
מושגהשוואה,לשםהפעיל.ניהולובאמצעותלעצבו

בסיסיבאופןלשנותאפשרותשבידינומניחאינוה"מענה"

לעצבהאפשרותאולםבמלחמה.לפתוחהיריבכוונתאת
אינההחדש,במושגהטמונההאסטרטגית,הסביבהאת

נזילמצבהואהסכםבסביבתהמשברמגרעות:נעדרת

שמנגדהצדכוונותעללעמודמאפשרשאינוועמום,
ועשויותלחלוטיןמגובשותאינןכיייתכןשכאמור,(
הכוחבהפעלתרבהבעייתיותשיוצרמהבמהלכו),להשתנות
אחרות,במיליםמשימותיו.ובניסוחהמשברבמסגרת
שלבמצבהיריבההמערכתנמצאתהסכםבסביבתבמשבר
פעולהולגבשלהבינהמקשהזהאחדמצדמתמדת.התהוות
עללהשפיעיותררבסיכוימשאירזהאחרמצדאךכלפיה,

עללהשפיעקלושסיכוירקישזאתלעומתהתפתחותה.
ששלביריבה,מערכת

כברוההתהוותההתלבטות
כברתוכניותיהוכלמאחוריה,

גובשו.
דברשלבבסיסו
שלמאופיונובעתהסיבוכיות

כשלבהסכםבסביבתהמשבר
אי-מתוךעיצובניסיוןשל

כוחניוכקונפליקטידיעה
המושגיםאתסובלשאינו
ההיגיוןוהכרעה.ניצחון

ההיגיוןעיקורהואהצבאיותהמערכותסוגירובשלהמוביל
היריב.יעדיאתהסותריםיעדיםוהשגתהיריבשלהמערכתי

משחק-גסהבהפשטה-הואהמסורתיהצבאיהמשחק
בתחוםפועלהסכםבסביבתהמשברזאתלעומתסכום-אפס.

שלדיפלומטיה(המדינית-דיפלומטיתלזירהיותרהקרוב
עלולהביריבמדיחזקהפגיעהשונה.בהיגיוןומתאפייןכוח)

בסביבתהמשבראתלהפוךנחישותואתלהגבירדווקא
כפופההזאתבזירההכוחהפעלתמלחמתי.למצבהסכם
כלומרההסכם,מצבעלשמירהשמכתיבלהיגיון,איפוא

שלשניבתקווה(הצדדיםשנישלהמשותףהאינטרסשימור
ששנימנתעלמשותף).אינטרסעדייןנותראכןהצדדים
שעליוההסכםשלהמלאליישומולשובמוכניםיהיוהצדדים
כמנצחים,עצמםאתלהציגמסוגליםלהיותשניהםעלחתמו,
להשיגשיצליחצדמובסים.כלאהפחותלכלאוהישגיםבעלי

המשךאתהאחרהצדעללכפות""עלולחד-משמעיתהכרעה
הסלמתו.אתאףואוליהמשבר

משברבניהולאחרבסיסירצוןסותרלעילהאמור
ליריב,הרתעהשלתקיףמסרהעברתוהואהסכם,בסביבת
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היותןמעצםהן-נסבלותבלתיהןהזהמהסוגשפעולות
ישראליאינטרסעלשנוצרהאיוםמתוקףוהןהסכםהפרת
מולעומדההסכםאתלשמרהרצוןאחרות:במיליםחיוני.
אתלהבהירהצורך

לפעולשלנוהנחישות
שנתפסמהלסיכולבכוח

בהקשרכאיום.בעינינו
האפסחלופתהזה

לא(שהוצגהבדילמה
עלולהכלום)לעשות
להמשיךהיריבאתלעודד
הבנהמתוךהמצבבדרדור
ביןהאלההמתחיםכלשהו.מחירכךעלמשלםאינושהוא
אחדמצדההסכםלשימור-הסותריםהרצונותשני

מרחבאתרבהבמידהמגדירים-אחרמצדולהרתעה
הסכם:בסביבתהמשברניהולשלהפעולה

השלישי,הגורםאתלתמונהמחזירהנ"להחריףהמתח
ארה"ב,ובראשההבין-לאומית,הקהילהלעיל:הוזכרשכבר

הצדדיםשנישלהמרכזיתהמגמההעולמי.המפתחכגורם
הבין-הזירהעםהיחסיםבמרקםמפגיעהלהימנעהרצוןהיא

תלוייםהצדדיםשניהסיבה:בפרט.ארה"בועםבכלללאומית
הכלכלההמדיניות,בתחומימוחלטבאופןבארה"ב
שלאהכלליהרצוןואתבארה"בהזאתהתלותאתוהביטחון.

הצדאתלהרתיעכדילנצלניתןהאמריקניםאתלקומם

אחדכלוביןהצדדיםשניביןישיריםקשרערוציקיימים
מתקייםהכוחמשחקהחסות.נותנתהמעצמהלביןמהם

מצברשמיתשהרי(פתוחיםקשרערוציקיוםתוךאיפוא
ביןנשמר)השלום

הצדדיםבשניהמנהיגיםהנלחמהאוושלוםה31שול31:יגא3113

הסכם:בסביבותמשבר

מלחמהשלום
י4הסכםבסביבתמשבר

-

ר4444ק~אאא,י.י..ך.ךךפעי.".....*
בסופומנוסאיןאםגםכן,עליתרהסטטוס-קוו.נגדשפועל

מכוונתלהיותצריכהלאזוהרימהלומה,מלהנחיתדברשל
לאאחדשמצדמדינית",מכה"להיותאלאהכרעה,להשגת
תרתיעאחרומצדההסכםשלהמוחלטלחיסולותגרום
לסורו.מלשובהיריבאתבעתיד

ובראשונהבראש-לתמונההשלישיהצדשלכניסתו
הסכם:בסביבתהמשברשלנוסףמאפייןמבליטה-ארה"ב
המשברבמרכזלכןמדיני.משחקובראשונהבראשהיותו

וההסברתיתהדיפלומטיתהמערכהניצבתהסכםבסביבת
מיהו(הבין-לאומיתהזירהשארמולוהןארה"במולהן

המערכהשלהנוסףתפקידהולהענישו?)לגנותושישהתוקפן
כתוצאהרצויהבלתיהידרדרותלמנועהואהדיפלומטית
מהסביבהבשונההיריב.שלהצבאייםהמהלכיםמאי-הבנת

כברהסכם,בסביבתמשברפורץכאשרהטרום-הסכמית,

המקצועיים,הדרגיםובין
אלה.אתאלההמכירים
פועלהזאתבמציאות
כערוץהכוחניהמשחק

הצדשהואנוסף,שיח
המיקוח.שליותרהאלים

לדילמהחזרה
כאשרחדשים,כליםלמתכנןמקנההזאתהחדשההגישה

לכן,קודםשהוצגההישראליתהדילמהעםמתמודדהוא
השריוןאוגדותאתמניעשהיריבבשעהמתעוררתואשר
התמצההמלחמהשלהמושגיםבעולםהחיץ.שטחלתוךשלו

הכנסתביןבינאריתבבחירההישראליההחלטהמרחב
המתנהלביןלמלחמה)יציאה-1(החיץלמרחבשריוןכוחות

זאתלעומתאי-פעולה).-)0התמונהלהתבהרותפסיבית
אתמאירההסכםבסביבתהמשברשלבשלהחדשההראייה
שביןהמרחב-הדילמהאתשעורראי-הוודאותמרחב

אפשרויותלבררניתןלו,מודעיםמשנהיינולשלום.מלחמה
המתכנן.דילמתאתהמחלישותנוספות,פעולה

משברניהור
הסכםבסביבת

לעיל,שהוצגכפי
בסביבתמשברניהול
והפעלתבכללהסכם
בפרטבמסגרתוכוח
המת-מעשיםהם

בעמימות,אפיינים
מספרלהלןובאי-ודאות.בסיסייםבמתחיםבמורכבות,

בעתהכוחלהפעלתהנוגעותוכלליותראשוניותאבחנות
הקשרללאניתןשהדברכמהעד(הסכםבסביבתמשברניהול

קונקרטי).
יביאהסכםבסביבתמשברשלמוצלחניהולכאמור,

לכדיהמשברהידרדרותאתימנעהיריב,שלמגמותיולבירור
אףואולי(מלאשלוםשללמצבחזרהויאפשרמלחמה
המשבראםאחרות:במיליםמשופר).הפרדה/בקרהלמתאר
אותושיזםלצדמאפשרהואכהלכה,מנוהלהסכםבסביבת

מנהיגות,להפגיןהצורךדוגמת(ולחציםמתחיםלנקז
הואשבעטייםוכו'),פניםכלפיקשיחותערבית,סולידריות

אתלחשוףהמוצלחהניהולעשוילחלופיןלמשבר.יצא
יותר.מוקדםבמועדהיריבשלהתוקפניותהכוונות
כלכילהניחניתןלמלחמה,לצאתנחושהיריבאם
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לכך.המתבקשתהעילהאתלותספקנגדוכוחהפעלת
שלהמדיניההיבטאתולהדגישלשובישהזהבהקשר
לכךרבהחשיבותקיימתכילהסיקישומכאןהמשבר,
הקהלדעתובעיניעצמנובעיניכתוקפניםמלהצטיירשנימנע

ישלמלחמה,להסליםנידוןהמשבראםגםהעולמית.
ונגרוםהיריבעלהתוקפןדימויאתשנכפהלכךרבהחשיבות

הראשונה".הירייה"אתלירותלו

המשברשלהמאפייניםאחד
רב-ממדיכקונפליקטהסכםבסביבת

הפעלתשליחסית,נמוכות,רמותבעל
זמןלאורךלהימשךיכולתוהואכוח
כוללת,למלחמהבניגודרב.

שלהעוצמותמלואאתהמשחררת
קצר,זמןבתוךהלוחמיםהצבאותשני
בסביבתהמשברמוגבל,משכהולכן

האנרגיותרובאתמותירהסכם
טיפין-רקומשחררןעצורותהצבאיות

טיפין.
אינהרבזמןלהימשךהסכםבסביבתהמשברשליכולתו

הכוחהפעלתנגדה.לפעולשיששליליתמגמהבהכרח
שלהצורךאתבחשבוןלקחתצריכההסכםבסביבתבמשבר
מרירותבעקבותשהצטברוולחציםאנרגיותלשחררהיריב

הזמןוכדומה.ציבוריתתסיסההצהרתית,התלהמותנמשכת,
למרותלהשתחררהאלהלאנרגיותשמאפשרהאלמנטהוא

מתקייםהזאתבנקודהגםהכוח.הפעלתשלהנמוכההמידה

לביןזמן,שדורשקיטור",שחרור"לאפשרהרצוןביןמתח

נסבלתבלתיהיאההסכםשהפרתהעובדהאתלסמןהצורך
שהמשברככלוחד-משמעית.מיידיתתגובהשמחייבמה-

היריבבעינילהיתפסהכוחנותעלולהכךיותר,רבזמןנמשך

ההסכם.בסביבתמבחינתנו,נסבלת,כנורמה
ביןלמגעפחות.לאחשובההשפעהישהקצבלגורם

קשהמהירה,פנימיתדינמיקהישיריביםצבאייםכוחות
האסטרטגיתהמגמהאתתמידתואמתשאינהלשליטה,
למצבתגלושלאהכוחשהפעלתלהיזהרצריךלכןהרצויה.

הריסון.מגמתעלתגברהכוחהפעלתשלהדינמיקהשבו

הסכםבסביבתבשברבניהולכוחהסתלף
בסביבתהמשברשמכתיבההיגיוןכינובעלעילהאמורמגל

המושגגבוה.הפיכותמקדםבעלותפעולותשלהואהסכם
הישראליתהדילמהאתחדשבאורמאירהפיכות"מקדם"

לשטחמשוריינתפלישהבין-הדבריםבראשיתשהוצגה
אופרטיביותהשלכותבעלתפסיביתהמתנהלביןהחיץ

היאזרריבונילשטחמשורייניםכוחותכניסתחמורות.

הםאלהמלחמה.מעשההיאופלישהפלישה,למעשה
והטריטוריה,הריבונותממושגיהנובעיםמוחלטים,מושגים

הפיך,אינוהפלישהמעשההיבשתי.התווךאתהמאפיינים
משמעויותאתמבטלשאינומושג-נסיגההואהיפוכושכן

בעלותחדשותמשמעויותלהןמוסיףאבלהפלישה,
מקדםבעלתפעולהאיפואהיאפלישהאחרות.קונוטציות

נמוך.הפיכות
באופןגבוה?הפיכותמקדםבעלותפעולותכן,אםמהן,

המושגיםשלחתימתםאתהמחלישותפעולותהןאלהכללי
כוח.מהשמדתוכןומהפרתהמריבונותהנובעיםהמוחלטים,

הכוחמופעלשבוהתווךביןהקשרעלנעמודהבאבדיון

מקדםבעלותפעולותן
פעולותהןגבוההפיכות

חתימתםאתהמחלישות

המוחלטים,המושגיםשל
ומהפרתהמריבונותהנובעים

כוחמהשמדתוכןי

מידתלביןהמופעלהכוחוסוג
הכוח:פעולותשלההפיכות

עםהיבשתיבתווךכוחהפעלת
היבשתיהתווןגבוה.הפיכותמקדם
בשלאי-הפיכות""שלבעיותיוצר
שהוסברכפימוחלט"."כתווךאופיו
במונחיםמוגדרהיבשתיהתווךלעיל,

ריבונות,טריטוריה,גבול,דוגמת
ואחזקה,נסיגהכיבוש,פלישה,

ובכלהמוחלט.אופיואתהממחישים
היבשתיבתווךלבצעניתןזאת

מדוברכיאםיותר,גבוההפיכותמקדםבעלותפעולות
עצמן.בפניבעייתיותשהןבפעולות
נמוכיכוחותשלכניסההיבשתי.בתווךיבשתייםכוחות

לשמשיכולהלעילשתוארבתרחישהחיץלשטחחתימה
שניתןבשטח,שהייהשלאונוכחותשללאפקטדוגמא
גם-כזאתשהייהמפלישה.פחותשהואמהכדברלהציגן

עםקטןבהיקףמקומיותהתנגשויותהןהשלכותיהאם
אתלהרתיעיכולה-החיץבשטחהיריבשלשיטורכוחות
מהירה.להידרדרותשתביאוישירה,גדולהמהתנגשותהיריב

הגבול.לעברכוחותיוהתקדמותאתלעצוראולי,ניתן,בכך
אפקטיםהפעלתהיבשתי.בתווךלא-יבשתייםכוחות
כליםהשמדתכגוןהיבשתי,התווךעלמהיםאומהאוויר
היאמדויק,מונחהחימושבאמצעותהחיץבשטחהנעים

החתימההנמכתמונמכת.חתימהבעלאפקטשלנוסףסוג
מספרשלשמושמדים,הכליםמספרשליוצאפועלהיא

איןשכן(הריבונותשלהמזעריתההפרהושלהנפגעים

זאת,עםיחדהיריב).שלהריבונילשטחכוחותהכנסת
העלוליםהפיכים,בלתיאפקטיםהםוההרגההשמדה
מלחמתי.כאקטלהיתפס

אווירכוחותשלהפעלתםהאוויר.וכוחותהאוויריהתווך

השפעתםאתאומנםמנמיכההיבשתיהתווךבתוךיעדיםנגד
מושגאתמבטלתאינהאךהמלישה-כיבוש-שהייה,מושגישל

האוויריהמרחבעלגםחלההריבונותשכןהריבונות,הפרת

בתווךהריבונותמושגיזאת,עםיחדהריבוני.השטחשמעל
מטבעבאוויר,ביבשה.מאשרפחותחדיםהםהאווירי
יתרקצר.זמןולמשךזמניתהיאהריבונותהפרתהדברים,

ולכןיבשתית,מפעולהפחותבולטתבאווירפעולהכן,על
יותר.נמוכההיריבביוקרתפגיעתה
באלמנטיםגםהאוויריהתווךמתאפייןזאתעםיחד
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הכוחשלהזמןקבועיבו:הפעולותהפיכותאתהמצמצמים
עלולהזרהבריבונותטיסהואינטנסיביים.קצריםהםהאווירי
ובמקרהמטוסים,ולהפלתאווירילקרבבמהירותלהידרדר

קבועישכנו.שלהאוויריבתחוםשטסמילתוקפןייחשבכזה
ניתןשאותולצדדים,זמןדימותיריםאינםהקצריםהזמן
זמןבקבועישמתאפיינתמקבילה,מדיניתלמערכהלנצלהיה

-אופיומעצם-אוויריכוחכן,עליתריותר.הרבהארוכים

המנהיגים.שליטתללאשניותבתוךבקרבלהסתבךעלול
ביותר,סבירהאפשרותשקיימתאיפואהיאהמסקנה

היגיוןתיצורהאוויריהכוחשלהמהירהשהדינמיקה
המשברשלהאסטרטגימההיגיוןהמנותקפנימי,אופרטיבי
מהירה.להסלמהותביאהסכם,בסביבת

לייצרהואהאוויריהכוחשלשטבעולשכוחאיןלבסוף
השמדה)שלאפקט(מטרותלתקוףמשימהלמשל,אש.

כיאםהאווירית,הפעולהשלההפיכותאתמאודמורידה
היעדיםאופיהואההפיכותמידתאתסופיתשיקבעמה

פעולההיאבעורףיעדיםתקיפתלמשל,לתקיפה.שנבחרו
שכןלמדי,גבוההוחתימהנמוךהפיכותמקדםבעלת

האפקטאתמדגישהוהיאלעיןמאודבולטותתוצאותיה
היבשתי.התווךבעומקהיותהבשלהריבונותהפרתשל

החיץ,באיזורמטוסיםנגדכליםשלהשמדהזאת,לעומת
ההסכמיםבתוקףשםלהימצאלהםהיהאסורכללכישייתכן

-עצמיתהגנהשלכמעשהמוצגתלהיותיכולהשנחתמו,

הפעולה.שלההפיכותמקדםאתניכרתבמידהשמגדילמה
שלהקצריםהזמןקבועיעללעילשנאמרמהכלאףעל
מהירהלהידרדרותהסיכויאתשמגדיליםהאווירי,הכוח
מדינית,מערכהלניהוללצדדיםזמןדימותיריםאינםואשר
לתכליתשתקיפותלשכוחאסורהרי

השפעהלהשיגעשויותאסטרטגית
לתקיפותיחסית-קטןבמאמץגבוהה
נובעלכךהסיכוימלחמה.בעתכאלה

נתונהשאינהשלהנהגה,מהעובדה
קשבישכוללת,מלחמהשלברעשים

באמצעותהעובריםלמסריםיותררב
אסטרטגית.לתכליתהתקיפות

במהלךהימיבתווךכוחהפעלת
הימילתווךהסכם.בסביבתמשבר

איזורהיותומעצםגדוליםיתרונות
מאשרחוץ(ריבונותמושגינטול

אפשריים,פעולהסוגיכמההדעתעללהעלותניתןהימי.
אווירי:כוחלהשתלביכולמהםשבחלק

שנוצרהמתיחותבשלכילמשל,להכריז,יכולהמדינה45
להטילמתכוונתהיאעליההמאיימתמדינהעםביחסיה
אותהאלהימיתהתעבורהעלחלקי)אומלא(פיקוח

מצדכפול:הואכזאתהכרזהשלהגדוליתרונההמדינה.
מדובראחרמצדאךמאוד,מאתגרבאיוםמדובראחד

מיידי.באופןהפיךבלתינזקמסבשאינובאיום
פעולההואיריבימיכוחנגדהימיבתווךמהלךייזום45

לדוגמאנחזוראםגבוה.הפיכותמקדםבעלתנוספת
הסכםהפרתעלביםצה"לשלתגובההריהישראלית,

אחד,מצדנחישותעלאיתותבבחינתהיאהיבשתיבחיץ
בהעדרהאחר.מהצדמהעץ"ל"ירידהאפשרותומתן

הצדדיםשנייכוליםהימיבתווךטריטוריהשלמושגים
הצליחכילהכריזיכולשנפגעהצדניצחון.עללהכריז
השיגכילהכריזיכולהאחרואילוהאויב,אתלהניס""
בקרב.הכרעה

הימיבתווךעימותויזואליבאופןלסקריותרהרבהקשה45
הסיכוייםשקלושיםמכאןהיבשתי.בתווךמאשר

מספרבןימיקרבלצלםתצליחכלשהיטלוויזיהשמצלמת
התווךציבוריתאווירהושלקהלדעתשלבמונחיםדקות.
מהאחרים.יותרחתימהנמוךאיפואהואהימי

העיקריותהימיותשהפלטפורמותלזכורישזאתעםיחד45
אדם,כוחועתירותיחסית,מעטות,מאוד,יקרותהן

לאובדןוהיבשתיות.האוויריותלפלטפורמותבהשוואה
כמו(גדולנפגעיםשיעורעםספינהשלטיבוע)(מוחלט

השפעהלהיותעלולהב-1968(לת
והזעםהיוקרהמחירבשל-מסלימה

אולםהזה.מהסוגלאובדןהמתלווים
בתווךהזמןקבועי-צויןשכברכפי-

ומותיריםמאודארוכיםהםהימי
עללשלוטכדיזמןדילמנהיגים

קייםואינושכמעטמה(בשטחהקורה
להרגעתולפעולהאווירי)בתווך
הזמןקבועיכן,עליתרהמצב.

זמןשחולףלכךגורמיםגםהארוכים
מושמעתשבוהרגעביןיחסית,רב,

הטלתעללמשל,(מדיניתהצהרה
ההצהרהשבולרגעועדסגר)

אחהטבעת

מהוויםהימיוהנוחהימיהתווך
משברלניהולפוטנציאל

בניגודוזאתהסכם,בסביבת
שלהםהמשניתלחשיבות
הישראליתהצבאיתבתסיסה

מלחמה""המושבבמסגרת

יותרעמוםמקרהבכלשהואטריטוריאליים",מים"המושג
במחלוקותנתוןאףולעיתיםיבשתי",גבול"מהמושג

בושאיןובוודאימטושטשים,ביםהגבולותמשפטיות).
מושגיםבומתקיימיםלאולפיכךוביצורים,עמדותקווים,
וכד'.כיבוש""נסיגה","פלישה","כגון

בעלותפעולהאפשרויותיוצריםהימיהתווךמאפייני
נובעותמדוברשבהןהאפשרויותגבוה.הפיכותמקדם

הכוחשלמאפייניובגללדווקאולאוהתווךשלממאפייניו

הזמןאתים).בלבספינהעצירת(ביםבפועלממומשת
הכוחות.הזזתתוךדיפלומטילמשא-ומתןלנצלניתןהזה
אתהמאפייניםיחסית,הארוכים,הזמןקבועיבגלל

שייצאוהראשוניםהציכוחותיהיוהימי,בתווךהפעילות
הזאתהעובדהמהנמלים).יפליגודהיינו(לשטח""
בלבד.הימיתלזירההמשברניהולאתלתחוםמאפשרת

ניהולועללהקלכדיבכךישלכן,קודםהודגששכברכפי
מדיני.משא-ומתןשל
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סיכום
המציאותעללהסתכלותשונהדרךמציגהמאמר

משבר"המושגבאמצעותהסכמיםבסביבתהאסטרטגית

תורםזההמושגבאמצעותהמציאותבירורהסכם".בסביבת
בקיומן,שחשנוולמצוקותלבעיותבנוגעהבנותשללקידומן

ישהגענושאליהןלהבנותלבררן.בעברהתקשינואך

גיבושלגביהשלכות
הפעלתשלהתפיסה

עלגםכיוייתכןהכוח,
שדהכאןנפתחבניינו.
באמצעותלבירורחדש

ומשחקיתרגילים
שיקדמוחשיבה,
הבנתנואתויעשירו

שלהפעולהמרחבאת
בסביבתהמשבר
הכליםואתהסכם

כימצאנועודלניהולו.

הימיהתווךדווקא
מהוויםהימיוהכוח

לניהולפוטנציאל
הסכם,בסביבתמשבר
לחשיבותבניגודוזאת

שלהםהמשנית
הצבאיתבתפיסה

במסגרתהישראלית
מלחמה"."המושג

כאןשעסקנואף
משברשלבסיטואציה

החתומותמדינותבין
הרישלום,הסכםעל

מהתובנותשרבות
גםרלוונטיותשהצגנו

אחריםבהקשרים
אחרים,ובמשברים

עמומותכוונותשבהם
עלולותהיריבשל

כאן.שהצגנולזודומהדילמהההחלטותמקבלבפנילהציב
זאת.ממחישה1967משברשלהדוגמא

המשברסיטואצייתלנואיפשרהדברשלבבסיסו
כזה-כוחהפעלתשלחדשבסוגלהבחיןהסכםבסביבת
מהפעלתבשונהוזאת-המערכתאתולעצבלפרששנועד

ליצירתמכריעהתרומהלהכריע.אולסכללהכיל,במאמץכוח

מקדם"למושגשמורההכוחהפעלתשלהזההחדשהסוג
ההפיכות".

לסייםהרצוןשביןבמתחפועלההפיכות"מקדם"המושג

כלפינחישותלהפגיןהרצוןלביןלהסכםולשובהמשבראת

הפעילותאתלהפסיק(מיידיתהרתעהאצלווליצורהיריב
כזאתמפעילותלהימנע(טווחארוכתוהרתעההמשברית)
וליצורנחישותלהפגיןמחד,מאפשר,המושגבעתיד).

עלשומרהואומאידךהיריב,אצלוהסלמהסיכוןתחושת
לשנימהעץ"ירידה"נתיבועלשליטהשלגבוההמידה

תוךזאתכלעושותגבוההפיכותבמקדםפעולותהצדדים.

)התשעיםשנות(היםחילשלסטי"ליםשייטת

בבזההפיטתחטדםבעתתפעילהאפשרייםיוצריםהימיהתיוךתאפייני

שםהבין-לאומית,הקהילהושלארה"בשללתמיכתןפזילה

הירייהאתשירווכמיכתוקפניםלהצטיירשלאנדרשיםאנו

הראשונה.

היכולתאתאיפואלנותעניקהזהבהיגיוןהכוחהפעלת

אותנוגוררתאחרתראייהשבהםבמצביםיוזמהליטול

בגיבושתלויהזאתהאפשרותניצולתגובתי.בדפוסלפעולה

מתוךבמסגרתוכוחשלולהפעלהמשברלניהולתפיסות
לאיום.מענהשלמהיגיוןלהבדילעיצוב,ושלבירורשלהיגיון
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