
אופרטיביתמאמנות
מערכתיתלחשיבה

לניך*צבידשךהחשיבהלחקרהמכוןראש
ויישומהןהמערכתית

החשיבהבקבוצתמנחה
המעיכה.תירתלחקר

להיותנטתהזוהצבאית.החשיבהאורחעלשניםמאותבמשךהשפיעהצבאשלהפירמידאליהמבנה
שלהבירהבעירומסתייגותבחזיתהמתחילהשלבים,רבתכפעולההמלחמהאתלראותדהיינוליניארית,

אסוןהרתהיאכזאתחשיבההנוכחיהטכנולוגיבעידןכוחותיו.בהשמדתאוהאויב

הצבאיתוהחשיבההמדרגיתהתפישה
בסדרמסודרהכולמדרגי.הכולנצבא

הפירמידהמבסיס-שכבותשכבותפירמידאלי,
כאשרבשכבות,מסודרהכוללקודקודה.ועד

לכלהניתן,ככלמלאהרוחבית,אחידותקיימת
השכבה.רוחב

תפיסהמשמעותההמציאותבתפיסתמדרגיות
ההתרחשויות,ושלהדבריםשלקווית)(ליניארית
הדרגותאחיד.מימדפיעלבחינתכאתהמאפשרת

התפיסהאתהמייצגהחיצוניהסממןהן
כלשלהיותםאתמסמלותהןהמדרגית-ליניארית.

סדרפיעלמוסדריםבצבאהשוניםהתפקידים
המדרגיםביןהתיחוםקוויכאשראחיד,עולה

סגןכללדוגמא,כך,ביניהם.אחידהבצורהחוצצים
האחדאםגםאחר,סגןלכלמקביללהיותאמור
כלטנקים.מחלקתמפקדהואוהאחררופאהוא

לכלזההתקןבעלתלהיותאמורהטנקיםמחלקת
כללגביהלאהוכךהאחרות.הטנקיםמחלקות

רמה.כלולגבידרגה
חשיבהדפוסגםמשמעותהליניאריתמדרגיות

אתתופסהצבאיתהחשיבהדפוסומפצל.ליניארי
ושלהצבאשלוהמורכבתהמסובכתההוויה

והאמירה(למרכיביהלפירוקכניתנתהמלחמה
בצבאהכול"כיהתלוצצות,בספקהנאמרת
רווחביטויהיאחלקים",לשלושהמתחלק

עלזו).מפצלתחשיבהתרבותשללתיאורה
ולכלפריטלכלפירוק.באמצעותמתגבריםהסיבוך
אומפריטאותםהמבחינהמילהישבצבאפעולה

אחרים.מפעולה

מתבצעזוחשיבהבתרבותבמושגיםהשימוש
מסומנים""עלהמצביעיםמסמנים","היוהםכאילו

מבנהזהואחרים.מ"מסומנים"הנבדליםמוגדרים,
הטקטיים,המצביםעםלהתמודדותיעילחשיבתי
הואואחידה.מהירהלהיותצריכההתגובהשבהם
חייביםשבהטכנולוגית,פעולהבסביבתגםיעיל

והגדרה,שםפעולהולכלפריטלכללהיות
פירוקאחר.ותפקודאחרפריטלביןבינםהמבדילים

סדרלקיוםהכרחיכתנאיגםנתפסכזהליניארי
כצבא.גדולבארגוןושליטה

קוויבדברהנחהכוללתהמדרגיתהתפיסה
שלרקלאהממדיםלכלומקביליםברוריםתיחום
ניהולטבעגםהמלחמה.תופעתשלגםאלאהצבא,

הליניארי-מדרגיההיגיוןאתכתואםנתפסהמלחמה

המלחמהאתהמאפייןהסיבוךעלבו.ומשתלב
המלחמהעלוחשיבהפירוקבאמצעותמתגברים
כ"או-או".מזהזההמובחניםמפצליםבמונחים

מתקיימת-טבעהמעצם-שהמלחמההגםזאת
מאסותשתיוביןרצונותשניביןניגודיותבה

גםקיימתמשלימהניגודיותזו.נגדזוהמופעלות
עקרונות"כךהלוחמים.מהצדדיםאחדכלאצל

ניגודימתחקיים-ניגודייםהםעצמםהמלחמה"
ריכוז"ביןהמשימה","לביןהמטרה""ביןמשלים
וכו'.הכוח"שימור"לביןהכוח"

התיחוםקוויעםוהליניאריותהמדרגיות
להדביראמוריםהתופעותשבהגדרתהברורים
נוטהשמטבעהבמציאותסדרולעשותזוניגודיות

המדרגיותשלהעמוקההמשמעותזוהיסדר.לאי
ארגוןושיטתתפיסההיאהמדרגיותהליניארית.
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על-ידיהסדרואיהניגודיותלהדברתמשולבות

הצבאית.המערכתבפעולתאחידהיגיוןשלסדר

הטקטית",הרמה"ביןההבחנהגםזהובהקשר

האסטרטגית"ו"הרמההאופרטיבית"הרמה"

חשיבהשלרצףאותועלמדרגיתכהבחנהנתפסת

עםמזוהההטקטיתהרמההפעלה.לוגיקתושל

רמתעדהדרגיםעםמזוההוזוהקרב,ניהולרמת

ניהולרמתעכמזוהההאופרטיביתהרמההאוגדה.

והרמהוהפיקוד,הגיסדרגיעםוזוהמערכה,
וזוהמלחמה,ניהולרמתעםמזוהההאסטרטגית

המטכ"ל.-המלחמהאתהמנהלהדרגעם

אתכןעלמניחההמדרגית-ליניאריתהתפיסה

אחידיםובחשיבהבהיגיוןהצורךואתהאפשרות

הבנויומורכבגדולכארגוןנתפסהצבאהצבא.לכל

ומהותמהותושמעצםדרגים,שלרבדיםרבדים

פיעלמופעליםלהיותחייביםהמלחמהתופעת

החשיבהגםזהבהקשרהפעלה.לוגיקתאותה

מדרגי.כענייןנתפסתהצבאית

כאותהנתפסתהצבאיתהחשיבהשלהלוגיקה
שעוליםככלכיאםהחייל,ועדמהרמטכ"ללוגיקה

עםיותרלמורכבתהחשיבהבעייתנעשיתבמדרג,
שלהגיונהמקורהוודאות.ובאיבמורכבותהגידול

ככלובהדרגה,הטקטיקה,הואהצבאיתהחשיבה
בעיותבהמשתלבותהפיקוד,בדרגשעוליכ

1(.שרטוט(יותרמורכבות

אחדכלאחרים").וייגורמיםומרחבייייזמןכוחותיי,
יותר,קטניםלמרכיביםשובמחולקאלהמגורמים

היחידהשהיאכ"עובדה",שנתפסמהשללרמהעד

מוקפתלהיותאמורהוזוביותר,הקטנההבסיסית
מתחילאלהיסודמלבנותו"מסקנה".משמעות""

שלרה-קונסטרוקציהשלומדרגיסדורתהליך
ה"שלם".עבראלהמשפיעים"הגורמים"

הצבאיהתכנוןושלהחשיבהשלהמדרגיות

בכךגםהמצב"ב"הערכתביטויהאתמוצאת
היגיוןשלקשרמקושרדרגכלזהשבתהליך

הדרגשלהמשימה""שמעליו.לדרגליניארי

וכךהכפוף,הדרגשלהמטרה""היאהמופקד

שאינונתוןבחזקתהיאהמטרה""הלאה.

הדרגשלהמצבבהערכתלבחינהנושאכשלעצמו

בסמכותלעסוקדרגכלעלבמדרג.יותרהנמוך
אתולקייםבלבדשלוהדרגשלהמצב"הערכת"

הגיוןשלהמדרגיהחשיבתיהתיחוםמשמעת

הפירמידאלי.המבנה

המצב",הערכת"שלהתכנוניתהחשיבהסכמת

הטקטית,להוויהבהקשרבמקורהשעוצבה

הצבאשלהתכנוניתהחשיבהכסכמתגםהשתרשה

ניתןכמובןהצבאיים.המצביםולכלהרמותבכל

הברוריםביתרונותמשכנעותהצדקותלכךלמצוא

דוגמתגדוליםגופיםבניהולכזולאחידותשיש

הדוקהבתאימותלפעולשאמוריםגופים-הצבא

הארגון.רמותבכל
הפרדיגמהשללמרכזיותה

הצבאיתבחשיבההמדרגית

חשובות.הצדקותלמצואניתן
נתפסההחשיבתיתהמדרגיות
ולמשמעתלאחידותכחיונית
שפהשללקיומההצבאית,

אחתלוגיקהושלאחת

לכלומשותפתברורה
הליניאריותלאחידותהצבא.זרועותולכלהדרגים

הדרכתייםיתרונותגםישהצבאיתהחשיבהשל

ואתהצבאאתלאמןמאפשרתהיאברורים.
פשוטים,תגובהובדפוסיאחידותבסכמותהקצינים

תרגוליםבאמצעותהפנמתםאתומקלהיחסית,

תפעולית.ומשמעת

המדרגית-החשיבהשלהשתרשותהאתאולם

נוכחגםהתערערותהאיואתבצבאותליניארית

האסטרטגיתהרמותשלבקיומןההכרה

שונותתודעתיותבעיותהמייצגותוהאופרטיבית,

בהתפתחותגםלהסבירניתןהטקטית,מאלה

1שרטוט

הצבאיתהחשיבהשלהמירגיתהתפיסה

המטכ"להמלחמההאסטרטגיתהרמה

ופיקודגיסהמערכההאופרטיביתהרמה

האוגדהרמתעדהקרבהטקטיתהרמה

במדרגשעוליםככל

המורכבותגדלות
ואי-הוודאות

שמתאפייןהרמות,לכלהאחידהחשיבהדפוס

המלחמהשלהסבוכההמציאותאלבהתייחסותו

עימהלהתמודדשניתןמורכבת,שלמותכאל

החלקיםשלורה-קונסטרוקציהפירוקבאמצעות

בסכמתמובהקתבצורהביטויואתמוצאלשלם,
המצב".הערכת"

שהשתרשהאחידהסכמההיאהמצב"הערכת"

פיעלהמוליךוהתכנון,החשיבהכתהליךבצבאות

זובסכמההמבצעית.לתוכניתוקבוענתוןסדר
שמכונהלמהפירוקועל-ידיהשלםעםמתמודדים
יחסי"אויב","קרקע","(המשפיעים"הגורמים"

ס
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לאסטרטגיהמהטקטיקהוהמתמשכתההדרגתית

האופרטיביתהרמהשלבקיומהלהכרהוממנה

לאסטרטגיה.הטקטיקהביןתודעתיתתווךכרמת

סדרומובנויווני,הואטקטיקההמילהשורש
אמנותהייתהבמקורההטקטיקהשיטה.או

הלוחמים,קבוצותשלהאחודיםהמבניםהפעלת

ובמשמעתבסדרמותניתהייתהשעוצמתכ
המצביאתפקידשלהם.האחידהההפעלה

הניהוג-הטקטיקהכניהוגנתפסכאלהבמלחמות
הלחימה.תבניתשלאמצעיוהבלתיהישיר

אחדמקרבמורכבתבדרך-כללהייתההמלחמה
ניהולולכןהלוחמים,הצדדיםשניביןשנייםאו

תפקידאתכממצהגםנתפסהטקטיקה,הקרב,
במלחמההמצביאותאמנותואתהמצביא
1990(.הרכבי,(בכללותה

נוצרהלאסטרטגיההטקטיקהביןההבחנה
הקמתובעקבותבצבאותהגידולבעקבותבהדרגה
שאיפשרוהתעשייתית,והמהפכההלאוםמדינת

צבאותזמןלאורךולקייםלציידלהקים,לראשונה
שהפעילהמצביאיםראשוןהיהנפוליאוןהמונים.

התהוותהובתקופתוכאלה,המוניםצבאות
הגידולנוכחלאסטרטגיה.הטקטיקהביןההבחנה

המערךשלובעומקובהיקפווהגידולבצבאות
אתלהנהיגהיהניתןלאכברבקרבהצבאי
ישירובפיקודהאוכףמעלהגדוליםהצבאות
קרבשביןהשנים17במשךאמצעי.ובלתיטקטי""
השדהצבאמערךגדללייפציגלקרבריבולי
כברנפוליאון1996(.נווה,(20פינפוליאוןשהנהיג

המבנהבעורףרמהגבעהמעלהקרבאתלנהלנהג
כשהואהמערכה,בשדהשפרסהכוחותשלהצבאי
הריץשבאמצעותםוברצים,בשלישיםמוקף

שלו.המשנהלמפקדיהוראות
קרבשלענייןלהיותחדלהגםהמלחמה

ושלהלאוםמדינתשלהצירוףשכןאחד,הכרעה
להמשיךהיכולתאתסיפקהתעשייתיתהמהפכה
גודלוממושכים.גדוליםמלחמהמסעותולקיים
ליצורחייבווהזמןהמרחבממדיוהגדלתהצבאות

עלהישירהפיקודביןולהבחיןהיררכימבנה
עלכאחראיהמצביאתפקידלביןבקרבהכוחות
האסטרטגיה.-בכללותההמלחמהניהול

השיקוליםביןמתחלהיווצרהתחילבהדרגה
שהתפתחווהחשיבההשיקוליםלביןהטקטיים

כאסטרטגיה.בכללותההמלחמהניהוללצורך
אתשחקרKlauzewitz),)1976קלאוזביץ

ההבחנהאתשיצרהואהנפוליאוניות,המלחמות

קלאוזביץלאסטרטגיה.הטקטיקהביןהמושגית

לביןהטקטיקהביןההבחנהאתתפס
ואקומולטיבי,מדרגיכענייןרקלאהאסטרטגיה

שלמהותהאתכאשרמהותית,כהבחנהאלא
להשגתבכוחהשימושכאמנותתפסהאסטרטגיה

-הטקטיקהאתואילוהמדיניות,המטרות

גםאךהשלמה,יששניהםביןהלחימה.כאמנות
ליניארית.גישהעליהםלהחילאיןכןועלניגודיות,

ביןקלאוזביץשלהאיכותיותההבחנותאולם
השפיעולאוהאסטרטגיתהטקטיתהחשיבה

המעשית.הצבאיתהחשיבהעלממששלהשפעה
ההתקדמותהצבא,איששלהמבטנקודתמבחינת

הדרגתית.היאלאסטרטגיהמהטקטיקההחשיבתית
לוגיקהבאותהנתפסההאסטרטגיתהמטרה""

במונחיםכלומרהטקטית,המטרה""הוגדרהשבה

שקני-הגםאויב".ו"השמדתשטח"כיבוש"של

גדוליםהםמטרה""השגהשלוהמורכבותהמידה
ולאכמותיהואההבדלהאסטרטגית,ברמהיותר

עלהחשיבהשלהלוגיקהבבסיסאיכותי.
גםמוחלהטקטיההיגיוןשינוי.כלאיןהמטרה""

הרמהביןההבחנהוכך,האסטרטגית.הרמהעל
לאכשלעצמההאסטרטגיתהרמהלביןהטקטית
אףהיאהמדרגית-ליניאריםהתפיסהאתעירערה
גםהשתרשהטקטיהחשיבהדפוסאותה.חיזקה
בכללותה.התכנוניתהצבאיתהחשיבהשלכדפוס

נוכחגםבסיסיתהשתנהלאזהמצב
בתי-שלופיתוחםהמטהתורתשלהתפתחותה

מקצועיתייחודיותשהקנוולמטה,לפיקודהספר

במאפייניםוהתמחוהמטהנושאילתחום
הצבאית.האמנותשלוהאופרטיבייםהאסטרטגיים

התפיסהאתמערערתאינההמטהתורת
אותה.לאפשרנועדההיאאדרבא,הליניארית,

מספרבדרג,שעוליםשככלההנחהבבסיסה
מידתגםגדלהועימםיותר,רבהואהמשתנים

עםלהתמודדהמטהעלואי-הוודאות.המורכבות
הארגוןעלהשליטהאתולאפשרזומורכבות
היגיוןאותובאמצעותוהמורכבהגדולהצבאי

הצבאפירמידתשלהרבדיםבכלאחידחשיבתי
והמלחמה.
שלבקיומהלהכרהשהוליךהתהליך,מקור
תווךכרמתהמלחמהשלהאופרטיביתהרמה
האסטרטגית,לרמההטקטיתהרמהביןנפרדת
הלאוםמדינתשלהאזרחיםבצבאותהוא

התורתיתההבחנהאולםהתעשייתית.ובמהפכה
עדהתמהמההמערכהלניהוגהטקטיהניהוגבין
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1

/Holder).)1985הראשונההעולםמלחמתלאחר
חזרוהאופרטיבית,התיאוריהמשעוצבה

שלהתהוותהתחילתאתוזיהוהתיאורטיקנים
מלחמתבמהלךהאופרטיביתברמהההבחנה
שתינוספוזובמלחמההאמריקנית.האזרחים

והטלגרףהברזלמסילות-טכנולוגיותהתפתחויות
התעשייתיתלמהפכהשהייתהלהשפעה-

תפיסהואיפשרוהלאוםמדינתשלולהיווצרותה
הצבאיים.והמרחבהזמןמושגישלחדשה

-שהשכילכמילהזכירנהוגגראנטגנרלאת
הברזלמסילותאתלנצל-ליליריבובניגוד

יותרבארצות-הבריתהיוכברהאזרחיםבמלחמת(

כולה)באירופהמאשרברזלמסילותקילומטרים
הופעלושבהמערכה,ניהוללצורךהטלגרףואת

התוצאהגדולים.מרחביםפניעלמפוזריםכוחות
הייתה1865-1864בשניםשלוהמלחמהמסעישל

מרכיביבהפעלתהתיאוםמפעולתשונהמשהו

בשדההעתודה)הפרשים,הרגלים,(המערכת
המצביאותמהותשהייתהפעולה-האחודהקרב

תפקידואתרבהבמידהמיצתהועדייןהמסורתית

נפוליאון.שלבתקופתוגםכאסטרטגהמצביאשל

חרגהזהבביטויההאופרטיביתהאמנות
הצבאייםהליניארייםבמושגיםמהחשיבה
שטחלעומקמהחזיתהתקדמותשלהמסורתיים

ניהלשגראנטכפיבמערכההאויב.

פעולותבו-זמניתהתבצעואותה
כאשרגדולים,במרחביםמפוזרות

להוליךהיהעשוימרוחקבאיזורלחץ

עוקבותאוסימולטניותלתוצאות
שרמןשלובלשונואחר.במקום
מסוואנה):ב-1864לגראנטבמכתב(

ע

theofcampaignourthink1
1stepsaswellasmonth,last

north-1"10קthisfromtake
directםmuchas15ward,

asarmyLee'suponattack
operatingvverewethough

hisofsoundthewithin
.Catton,artillery),1965ע.

362(.

לאזהחידוששלשמשמעותואלא
שלאלהלקחיםלעומקה.נלמדה
לאהאמריקניתהאזרחיםמלחמת
דוקטרינהלכדיסיומהעםגובשו

נשכחו.הםובמהרהומופצת,מנוסחת
שניםכ-100עודלחלוףהיוצריכות

שלבמכתבושתוארשהדבר,לפני
במסגרתיכונהלגראנט,שרמן

הסובייטיתהאופרטיביתהתיאוריה
המתייחסמושג-כ"סינכרוניזציה"

מזוזומאודהמרוחקותלפעילויות
לתוצאהוהמוליכותובמרחבבזמן

מערכתית.
שובהראשונההעולםבמלחמת

לתפיסההמלחמהניהולחזר

בקיץנסיגתםבמהלךנחיםצרפתייםחייליםהראשונה;העולסמלחמת

שצולמהאחרידקותכמההאחרונה.הגדולההגרמניתהמתקפהמפני1918

בתמונההנראיםהחייליםכלאתוקטלהשבילעלגרמניפגזנפלזו,תמונה
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המלחמהאלמתייחסיםשבההמובהקת,המדרגית
היהמדוברשהפעםהגםקרב,שללוגיקהלפי

החדשותהאפשרויותוממושכים.ענקייםבקרבות

המדרגיתהחשיבהבמושגידוכאוומרחבזמןשל

מהחזיתובזמןבמרחבליניאריתהתקדמותשל

לעומק.
עוצבההראשונההאופרטיביתהתיאוריה

העולםמלחמתלאחרהאדוםהצבאקציניעל-ידי
מעודכנותלגרסאותזכתהתיאוריההראשונה.

אולםה-70.שנותאמצעמאזארצות-הבריתבצבא
הרמהשלקיומהבדברההכרהשנוצרהלאחרגם

המחייבתנפרדת,מלחמהכרמתהאופרטיבית
ושלהטקטיקהשלמאלהשוניםחשיבהדפוסי

המדרגית-הפרדיגמהעורערהלאהאסטרטגיה,

המעברבדברוההנחההצבא,שלליניארית
רווחת.עדייןהמלחמהרמותביןהליניארי
הםהרמותביןשההבדליםהיאהשרירההתפיסה
בממדיעוסקתהאסטרטגיתשהרמהבכךבעיקרם

בנייןתכנוןשלובבעיותמאודגדוליםומרחבזמן

שדותאלהגייסותהעברתשלוהלוגיסטיקההכוח
בניהולעוסקתהאופרטיביתהרמההקרבן

הקרב.ברמתעוסקתהטקטיתוהרמההמערכות,
הצבאיתהמדרגיתהפרדיגמהשלהשתרשותה

בכךההכרהשהושגהלאחרוגםעמוקה,היא
מהאמנותמהותיתשונההאופרטיביתשהאמנות
בדפוסלדבוקהצבאותממשיכיםהטקטית,
להעלותמבליהמפרקהליניארי,האחיד,החשיבה

אינההאופרטיביתהבעיההאםהשאלה,את

עצמו.המדרגיההיגיוןיסודותאתמקעקעת

המדרגיתהפרדיגמהעירעור

הייתההמלחמהניהולשלהמדרגיתשההנחהאף

המלחמההווייתשלמדויקלאמאודתיאורתמיד

היהמדוברעודשכלהריח1!,8[(,)1993

הגדולים,הקרבותבאמצעותהמוכרעותבמלחמות

זהמולזההתייצבוהיריביםהכוחותשבהב

היהניתןההכרעה,לקרבוסדורותגדולותבמאסות

המדרגיות.ההנחותאתלגביהםולהניחלהמשיך

שלוסיומהברית-המועצותשלקריסתה

הצבאאתלפתעהעמידוהקרההמלחמה
האויבממנוניטלושבומוזר,במצבהאמריקני

מאזלחשובהורגלשלהםשבמושגיםוהאיום

מחדשלהגדירעליוהיההשנייה.העולםמלחמת

הדוקטרינהואתמהותואתהחדשים,האיומיםאת

איומים.ושלאויביםשלחדשהתפיסהלנוכחשלו

מענהלהטלתתוהניסיונותהחדשיםהאיומים

שברגםאלאדוקטרינרי,שבררקלאחשפוהולם

ברית-המועצותקריסתעםהצבאית.בחשיבה

האיוםאתשאיפיינההטוטאלית,המלחמהוהגיון

המדרגיתהצבאיתהלוגיקהגםקרסההגרעיני,

הליניארית.

ורשהבריתשלהאיוםועימוהסובייטיהאויב

ארצות-כיהתבררהיעלמםעםלפתע.נעלמו

שכההמלחמות,דגםמולעומדתאינהשובהברית

האחרוניםהדורותשלהצבאיתהתודעהעלהשפיע

דגם-העולםמלחמותשתירקעעלבמיוחד-

על-ידימושגתההכרעהשבהןההכרעה,מלחמות

השטחיםו/אובירתווכיבושהאויבהשמדת

שלו.החיוניים

אינוברית-המועצותקריסתשלאחרהעולם

פחותיםהחדשיםשהאיומיםאףאיומים.נטול

ביןכוללתגרעיניתמלחמהשלמהאיוםבעוצמתם

סבוכיםהםחשיבתיתמבחינההרילמזרח,המערב

דפוסיטוטאלית.מלחמהשלמהאיוםיותר

מתאימיםאינםהקיימיםהצבאייםהחשיבה

אףהםכן,עליתרזה.סיבוךעםלהתמודדות

אתההולמיםהפתרונותבמציאתכמכשולמתגלים

החדשות.המציאויות

אתלהדגישמנתעלמציאויותבמושגהשתמשתי

תקופתהחדשות.הצורותשלהגיווןואתהריבוי

הטוטאליתהמלחמהאתהבליטההקרההמלחמה

התייחסושהצבאותהיחידה,המלחמהכצורת

לאזאתעשוהםשלהם.הלחימהבתיאוריותאליה

סוגיםהיולאהקרההמלחמהשבזמןמשום

שלשהאיוםמשוםאלאמלחמות,שלאחרים

והןהאמריקניםעל-ידיהןנתפסגרעיניתמלחמה
מלחמתביותר.החמורכאיוםהסובייטיםעל-ידי

זובתקופהנתפסההאויבהשמדתעל-ידיהכרעה

כמותהעולם.מלחמותבשתימאשריותרכמוחשית
שנילרשותשעמדההגרעיניים,ראשי-הנפץ

במובןהאויבלהשמדתמספקתהייתההיריבים,

מספרבתוך-האזרחיהעורףאתהכולל-הרחב

הסתירהיצרהזושמציאותהתודעהעוצמתדקות.

השמששעוצמתכשםהאחרים,האיומיםסוגיאת

עתה,הכוכבים.שלהימצאותםאתמסתירהביום
בכוכבים.להבחיןהיהניתןהשמש,לפתעכשירדה

העולםמלחמתמאזהצבאיותההתנגשויותרוב
הפעלתשלהיולא-לפניהגםכמו-השנייה

אחרתלאומיתמאסהנגדאחתלאומיתמאסה

הקרההמלחמהאולםמערכתיים.הכרעהבקרבות
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מלחמהפריצתשלבאפשרותהתודעהאתמיקדה
שלאמלחמה-הגדולותהמעצמותביןגרעינית
אתמהתודעהוהרחיקה-דברשלבסופופרצה

וריאציותושייצגושהתרחשוהאחרותהמלחמות
(Lowעצימות"נמוכיעימותים"שלשונות

Conflicts.(Intensityהקרההמלחמהבתקופת
ישירותנקטלושבהןכאלה,מלחמות127התנהלו

,Cohen)1986בני-אדםמיליוןכ-21בעקיפיןאו
1989.(Leger,

המודעותאתהסבהקרההמלחמהשלסיומה
הנשקפיםלאיומיםהמערביותהדמוקרטיותשל

וצבאפריפריאליים,מאווריםהעולםלשלום
עצמולהכיןשעליובכךהכירארצות-הברית

הקרבבשדההכרעהמלחמותשאינןלמלחמות
עימותים"ביןההבחנהנוצרהוכךהקונוונציונלי.

(Highעצימות"גבוהי
Conflicts(Intensityלבין
עצימות"נמוכיעימותים"

Conflicts)Intensity,(Low
הצבאשעלבכךוהוכר

שאינםלמבצעיםגםלהתכונן
Operations-מלחמות
WarThan~Otheyיבוזכם)(
המפרץ,מלחמתזומבחינה
גבוהתמלחמהשהייתה
Intensity)(Highעצימות
,(Warרביםבמובניםהיא
עלשמעידמהכלליוצאת
צבאשלהשדהתקנוןהכלל.

כברב-1993,שהופץארה"ב,
להתמודדותניסיוןכולל

הרחבהמגווןעםדוקטרינרית
ושלמלחמהצורותשל

FM)100-5אלהמבצעים
.)1993

עצי-נמוכיבקונפליקטים

קולמתוחניתןלאשובמות
הצבא,רמותכלביןישר

הרמותכלשמטרתבהנחה
האויב.בהשמדתמסתכמת

ממשיכהזושמטרההגם
הרמותשלמשימתןלהיות

שברמותהריהטקטיות,
המלחמהניהולשלהגבוהות
עםזההאינהההכרעה

רקולא(אלהברמותהשטח.וכיבושהאויבהשמדת
ואףלהשגתהאחרותדרכיםלחפשישבהן)

ההכרעה.מהותשללהגדרתה
בעייתאתשפתרההמדרגית,הפרדיגמה

הגורמיםלביןהצבאייםהגורמיםביןהיחסים
ברורה,תפקידיםחלוקתשלבהנחההחוץ-צבאיים

ואילוהמטרה,אתהקובעיםהםהמדינאיםולפיה
הנוגעותהצבאיותההחלטותעלמופקדהצבא

ההיבטיםתופסת.אינהשובאלה,מטרותלמימוש
מכלנפרדבלתילחלקהופכיםהחוץ-צבאיים

האסטרטגיים.רקולאאופרטיבייםותכנוןחשיבה
שלנוח,מיתוסוגםיסוד,הנחתנהרסובכך

האפשרותבדברההנחה-המדרגיתהפרדיגמה
לביןהצבאייםהשיקוליםביןלהפרידוהצורך

אתלקייםניתןכךרקשהריהמדיניים.השיקולים

הפגזיםחרושהקרבשדה
מיליון1916.ורדן,של

אונהרגווצרפתיםגרמנים
שגודלושטחבתאנפצעו
10במהלךבינוניתעירכשל

לחימהחודשי
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הגדהמעלצה"לשלמקוק
סואץתעלתשלהמערבית
הכיפורים.יוםבמלחמת

ביןבעייתיניגודקיים
גדולותלמלחמותהתכותת

לעימותיםהתכוננתלבין
האינתיפאדהדוגמתקטנים

ברורים.תיחוםלקוויהמדרגיתהפרדיגמהדרישת

כשונהמתגלהעצימותנמוכיבמבצעיםהמערכה

במלחמהמהמערכותחשוביםמאפייניםבכמה

הואהתכנוןקונוונציונליתבלחימהעצימות.גבוהת
עצימותנמוכתבמלחמההמהלכיסואתהמכתיב

-האקראיותמ-מהע)להבדילמנ"ע,להלן(

בעיותהתפרצותשל-מראשלצפותקשהשאותה
התכנוןולאהתהליכיםאתהמוליכההיא

מריבוינוצרהמערכתיהשלםבמניעהמוקדם.
במנ"עאקראי.הואשלהםשהטבעביניים,מצבי

דרךהמתפתחתתוכניתהיאהאופרטיביתהתוכנית
בינייםמצבבכלכשההישגיםביניים,מטרות
היאהמערכתיותהבא.לשלבהתוכניתאתקובעים

המהירהההשתנותבמהירות.ומשתנהנוילהמאוד
במיליםהמטרות.שלמשתנהתפיסהמחייבת

תוךלהתבררעשויהמערכהשלהתוצאאחרות:
המערכה.כדי

המובהקהגורםהואהצבאיהתמרוןבמג"ע
התודעהבמנ"עהאופרטיביות.המטרותלהשגת

האופרטיביתהמטרהבהשגתהמובהקהגורםהיא
מערכותמולאינההלחימהוהאסטרטגית.

קריפעולה,שלהיגיוןבאותובהכרחשפועלות

דומה,בצורהמאורגנות
שלמוכריםדפוסיםבעלות
יעדיםשלכוחות,פריסת

שצבאקשיחות,מטרותושל
ולפגועלאתרםכיצדיודע
אתלהעריךויודעבהם

עלבהםהפגיעהמשמעות
במג"עהמערכה.תוצאות

כברוהמספריםהגודל
עלהחשיבות,עלמצביעים

השלכותועלהסיכוןמידת
כךלאנגדם.הפעולה
ההתמודדותשבהבמנ"ע,

מצביםעםבעיקרההיא
להיותשעשויותזעירים,

רחבות,מאודהשלכותלהם
הנשקמערכותרובואשר

שעוצבו-המתוחכמות
הכרעהמערכותלניהול
מתגלות-מג"עבמסגרת

חלקיאפקטכבעלותבהם

ומאכזב.
שלהמשלימההניגודיות

בעודשכןלהכחשה,ניתנתאינהכברהתופעות
המערכתאתולהרוסלפרקהיאהמטרהשבמג"ע
אךמערכת,לפרקמחדהיאהמטרהבמנ"עהיריבה,

אתולעצבלשנותשנועדהתהליךאותה.לעצבגם
-ערוךלאיןוסבוךשונההואהיריבשלהמערכת
והפעולההחשיבהמתהליך-וענייניתחשיבתית

היריבה.המערכהלפירוקלהוליךשנועד
והןלמג"עהןעצמואתלכווןשצריךצבאבניית
שלהתמודדותמחייבתOOTWולמבצעילמנ"ע

הכוח,בבנייןמערכתיתמשלימהיגוריות(
הניגודיותחשיבתו.בדרכיובעיקראימונוהתעצמותו,
כיצדהבודד:החייללרמותעדיורדתהמשלימה
במבצעיםהנדרשתלרגישותחיילומחנכיםמעצבים

לומקניםגםזמניתובושיטורולפעולותעע007של
במלחמה,לוחםשלהתוקפנותואתהנחישותאת

לנצח.מנתעללהרוגיידרששבה
כיחידיםהקציניםעצימותנמוכיבקונפליקטים

שהממסדחשיבה,מטלותבפניעצמםאתמוצאים
חשיבהכמטלותלאחרונהעדבהןהכירלאהצבאי

אתאיבדוגםהםנחוצות.שכןוכללגיטימיות
התפיסהלהםשהעניקההחשיבתיתהנוחות

באיזהלחשובמהצורךאותםששיחררההמדרגית,

8
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הואהדרגשכןנמצאים,הםחשיבתיתבעיהשלסוג
הטקטיותברמותהבעיה.שלאופיהאתשקבע

טקטיים,היולהפעילנדרשושהםהשיקולים
אופרטיביים,שיקולים-האופרטיביותברמות
אסטרטגיים.שיקולים-האסטרטגיתברמהואילו
הבעיותאתלבחוןצורךישהחדשיםבמצביםאולם

דרגים.שלרקולאמצביםשלבמונחיםהצבאיות
שלהסיבוךעלכימניחההמדרגיתהפרדיגמה

פירוקבאמצעותלהתגברניתןהמלחמהתופעת
)-muhlומוציאות"ממצות"הגדרותובאמצעות

exclusive)811במציאותאולםהמצבים.שלע
תיחוםקוויקיוםשלהנוחותאובדתהחדשה
היררכיתהתופעותאתלחלקהמאפשריםברורים,
המלחמהתופעתשלהמשלימההניגודיותואנכית.

ההנחותבמקוםלהכחשה.ניתנתאינהכבר
בצבאהגבוהותהרמותעלהפשוטותהמדרגיות

מערכות"שלבמונחיםחשיבהתהליכילעצמןלסגל
מגמות,מתקיימיםמהןאחתשבכלסבוכות",
ניגודיותמתקיימתשביניהםושיקולים,תהליכים
לפירוקניתןשאינוהמערכתי,השלםמשלימה.

ניגודי.הואהמערכתית,מהותואתלאבדמבלי
התופעותובהשפעתהמפרץמלחמתבעקבות

צבאותכיהתחושהגברהבהשהתגלוהחדשות
אלוויןלכתהרחיקומהפכה.בפניעומדיםהעולם
ואנטי-מלחמה"מלחמה"שבספרםטופלר,והיידי

הגלהשלישי".הגלמהפכת"עלדיברו)1994(
החברותשלהאגרריותהמלחמותהיההראשון

הגלשנים.כ-10,000לפנישתחילתוהחקלאיות,
התעשייתית,המהפכהעידןשלהמלחמותהואהשני

מזוהההנוכחיהגלואילושנים.כ-300לפנישהחל
המתרחשתוהחברתיתהטכנולוגיתהמהפכהעם

אחריםחוקריםאםגםהמידע.מהפכת-בדורנו
הנוכחיהעידןהגדרתכדיעדלכתמרחיקיםאינם
שלההיסטוריתבהתפתחותשלושי"כ"גל

קיימתהריהאנושית,החברהושלהטכנולוגיה
בעיקר-הצבאייםהחוקריםביןרחבההסכמה

וכיצבאית,מהפכהמתרחשתכי-בארצות-הברית
זכתהאףהיאטכנולוגי.הואזומהפכהשלעיקרה
(Theהצבאיים"בענייניםהמהפכה"-לשם

RMA-AffairsMilitary12,(Revolutionויש
הצבאיתהמהפכה"בפשטותאותההמכנים

MilitaryTechnological(Theהטכנולוגית"
*Glodefelter1996;Cohen,-Revolution

1993;Odem,1994;Jablonsky,1995Fawcett,
1995.(Stech,1995;Perets,

החדשות,מהאפשרויותגדולההתלהבותישנה
לניהולהחדשות,הטכנולוגיותבעקבותשנפתחו

זוהתפעמותשלממבטאיהאחדמלחמה.שלשונה
להתלהבותואופייניתדוגמאאוונס.האדמירלהוא
הבא:המשפטהיא

have10meanwouldאwhatofThink
widenule2008ofsurveillancereal-4218

8send10ablebe10andbattlefield,
681118-that02anywheremissilebalistic
goesthatmissile8-minutesfour]2field

101wantyouwheregoesandreliably,
W.A.(Admiralmarevl.8

That's
50...

01Chiefs1ן10תChairman,ViceOwens,
1995(McKenzie,fromquotedStaff

הואאותוראוואחריםאוונסשאדמירלכפיהאתגר
מבחינהמתוחכמתמאודמלחמהבניהול

ולהשמידלחשוףלאכן,יהיהניתןשבהטכנולוגית,
ובעורףבעומקבחזית,מטרותאמיתיבזמן

מתוכנתות,מערכותהפעלתכדיתוךסימולטנית
הדור"שלבקרבותחייליםשלמועטסיכוןשיצריכו
כינהשהואמהבנייתשלתהליךבאמצעותהישן".

the)ofSystem"Theהמערכות"מערכת"
(Systems"המלחמהאתלהנדס""יהיהניתן

מיותרים.וניגודיםחיכוךכללמנועאותה,ולייעל
ליישםהייתההתקווהכילומרניתןמבטנומנקודת
תוךהליניאריתהמדרגיותרעיוןאתלמעשההלכה
שקלאוזביץהמלחמה,שלמאפייןאותוביטולכדי
חיכוך"."בשםאותוכינה

שלבמשמעויותיהיותרמעמיקיםחוקריםאולם
הצבאעניינימבחינתזוטכנולוגיתמהפכה

לדוגמא:(יותרסבוכהתמונהעלמצביעים
1994"~ablonsky,ניגודיות"אותהכימתברר

המלחמהאתכמאפיינתהצגתישאותהמשלימה",
המהפכהבעקבותעתה,מתגלההעצימות,נמוכת

אתגםויותריותרכמאפיינתהצבאית,הטכנולוגית
ללמודשניתןהלקחיםהעצימות.גבוהתהמלחמה
שההנחותכךעלמצביעיםהמפרץממלחמת

נוכחדווקאקורסותהליניאריות-מדרגיות
עכשוויות.טכנולוגיותהתפתחויות
הטכנולוגיותהיכולותנוכחדווקאכיהתברר
ובתכנוןבחשיבהמאודגדולותבעיותישנןהחדשות

ואתהמלחמההווייתאתהתופסיםהליניאריים,
קוויקביעתעל-ידילשליטהכניתניםשבההסיבוך
תחומיביןרמות,ביןגזרות,ביןברוריםתיחום

טכנולוגיקרבבשדהפעולה.אזוריוביןאחריות
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שלבמונחיםלהתפרשחייביםהדבריםכוה
תיחוםוקווירמותיחידות,דרגים,חוצותפונקציות

המסורתיים,התיחוםקווילמשל,גזרתיים.
היבשה,כוחותשלהפעולהתחומיביןהמבחינים

לביןשלהם,האורגניהנשקטווחיפיעלשנקבעו
לקומעברשהםהאוויר,חילשלהפעולהתחומי

התיחוםקוויגםכךמשמעותם.אתמאבדיםזה,
אתבאמצעותםלחלקנוהגיםהאווירשחילות

ל"לוחמתהמלחמהשלההתרחשותמרחב
ביןוההבחנותהאוויר"ול"לוחמתהקרקע"
לביןהיבשה"בקרבההשתתפותמשימות"
בעומק".האמנעהמשימות"

לידיבאזומשלימהניגודיותשלנוסףמימד

הצבאכאשרהמפרן,במלחמתכברביטוי
העכשוויות,הנשקבמערכותהמצוידהאמריקני,

רמותבשלושזמניתבוהעיראקיםאתהיכה
והאסטרטגית.האופרטיביתהטקטית,-המלחמה

בעומקבחזית,לפעולנאלצוהעיראקייםהכוחות
הוויזואלי,בטווחמצוייםהיוהםכאילוובעורף

הקואליציה.צבאשלהטקטי,בטווחתרצו,ואם

המגעקרבותביןהמקובלתהמדרגיתההבחנה
ממשמעותם.איבדווהעורףהחזיתעומקהקרוב,

עדותבכךראומסוימיםצבאייםמשקיפים

המלחמהרמותשלושהעתידשבמלחמותלטענתם,
יאבדו-ופונקציונליתפיקודיתנפרדותכרמות-

שההבחנהגורסיםאלהמשקיפיםמשמעותן.את
נמחקהוהאסטרטגיהאופרטיביהטקטי,הדרגבין

1991(Snider,andMazarr.(Blackwe11,
Operation-ת011]הforDoctrine

1993((Jcsהשינוישלמשמעותואתמנסחאינו

ההבחנותמשמעותמחיקתשלהקיצוניתבצורה
שלהסיבוכיתהתלותכהעצמתאלאביניהם,
אצלגםראוכךעל(ביניהםמשלימהניגודיות

1992:(Mac-Gregor,

information-agetechnology,"וAdvances

ofcompressiontheandreportingmedia

the10contributerelationshipstime-space

thebetweeninterrelationshipsgrowing

helpwaroflevelsThewar.oflevels

offlowlogical8visualizecommanders

assignandresourcesallocateoperations,
How-command.appropriatethe10tasks

bemustlevelevery81commandersever,
constantofworld812thatawareתט-

eventsingleanycommunications,mediate

levelsthreetheacrosscutmayת011)(

Publication.3.0ק..)2

סקאד""טילשגרםהרס
בעתברמת-גןעידאקי

המפרדמלחמת

סד
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קשורמערכתיתמשלימהניגודיותשלאחרמימד

הפיקודמערכותשלהריכוזיות-ביזוריותבשאלת

ועימהוהמרחבהזמןממדישלהדחיסהוהשליטה.

לכאורהמאפשרותהרמותביןהמרחקהצטמקות
מהמרכזמלאהשליטה-מחייבותואף-

רמותכלעלשלוהלוגיקהוהחלתהאסטרטגי
יחדהלחימה.במרחביההתרחשויותובכלהפיקוד

שלוגדלהההולכתההשמדהעוצמתזאת,עם

מדויקתבצורהלפגועוהיכולתהנשקמערכות

ארוכים,מטווחיםמדויקתאשבאמצעותבמטרות

ואףאופרטיבייםכטווחיםמזקןלאעדשנחשבו
הטקטייםלדרגיםעתהמאפשרותאסטרטגיים,

נחשבולאחרונהשעדנשק,מערכותלהפעיל
נדרשזומבחינהאסטרטגיות.אףאוכאופרטיביות

הנמוכיםהדרגיםשלהיוזמהאתלהגדילדווקא

עדשנתפסוהחלטה,סמכויותלהםולהאציל

אסטרטגיות.אףאוכאופרטיביותלאחרונה

המצביםמשתניםשבהןהגדולותהמהירויותגם

האינטגרטיביתהטכנולוגיהביזוריות.מחייבות

ה--recation-counterת-110(8דפוסאתמגבירה

,actionאתלהגדילאחדמצדמחייבתולכן
אתאליהםולהורידהנמוכיםהדרגיםשלהיוזמה

אתמגבירההיאשנימצדאךההחלטה,סמכות

כפרשלהמקרההאסטרטגיות.ההפתעותסכנת

לכך.מצוינתדוגמאהואזעם"ענבי"במבצעקנא

העכשוויות,ההתפתחויותכלנוכחגםאולם

שלכמערכתהמלחמהשלמהותהאתהמדגישות
המדרגית-הצבאיתהחשיבהמשלימה,ניגודיות

שלפרדיגמטיכעוגןלפעולממשיכהליניארית
המדרגיתהצבאיתהחשיבההצבאית.החשיבה

מחייבשינויהוככזוכפרדיגמהבצבאהשתרשה

קוןתומאסכברשהראהכפיפרדיגמטית,מהפכה

פרדיגמטיתמהפכהשתתרחשמנתעל)1978(.

שלבקיומוהכרהתהליכים:שנילהתרחשחייבים

היכולתבחוסרהכרהכלומראפ-סטמולוגי,משבר

שלהמושגיםבאמצעותהמציאותאתלפרש
היחלשותם-סוציולוגיומשברהישנה,הפרדיגמה

ההסדריםושלהכוחמוקדישלהסתלקותםאו

בתפיסותשמעוגניםוהאחריםהארגוניים

הישנה.הפרדיגמה

אלהתהליכיםבצבאות,אמוריםשהדבריםככל
תחילהבטור.אלאבמקביל,מתרחשיםאינם

בעקבותיוורקהאפיסטמולוגי,המשברמתרחש

1996(.לניר,(הסוציולוגיהמשברלהתרחשעשוי

שהואבשלבעדייןמצוייםאנולשפוט,שניתןככל

כמשברהמשברשלבמהותוההכרהטרוםבבחינת
שתוארוהבסיסייםהשינוייםנוכחגםאפיסטמולוגי.

שינויים-הצבאיותובבעיותהצבאיתבהוויה

בהנחותולאחוזלהמשיךעודמאפשריםשאינם
משברשלבקיומוההכרה-הפשוטותהמדרגיות

האינטלקטואליכאתגרמתגלהצבאיאפיסטמולוגי

Revolutionת-ה1שלמובחןוהפחותמובןהפחות

Affairs.Militaryהבלתיהעדויותלמרותזאת

דפוסישליכולתםאיבדברלהכחשהניתנות

הבעיותעםלהתמודדהמדרגייםהחשיבה

ספרותמצביעהשעליהןהחדשות,המערכתיות
הצבאיים".בענייניםהמהפכה"

בתיאוריההמערכתיתהתפיסה
הסובייטיתהאופרטיבית

גיבושהראשיתהקודמים,בפרקיםרמזתישכברכפי
וכדוקטרינהכתיאוריההאופרטיביתהאמנותשל

בכישלוןמקורוה-20.בשנותהאדוםלצבאמיוחסת
העולםבמלחמתהליניאריותהתפיסותשלהמוכח

אחרותהנחותלעצבהדחוףובצורךהראשונה
בברית-שפרצההאזרחיםמלחמתעללחשיבה

הקומוניסטית.ההפיכהלאחרהמועצות
בתאימותנוהלההראשונההעולםמלחמת

החפירותבמלחמתהמדרגיות.להנחותגדולה
התפרסוהראשונההעולםמלחמתשלהקווית
י,בעומק,עתודותעםקווייםבמערכיםגדוליםכוחות

החשיבה,בדפוסיאחידותאותםואיפיינה
השונות.ובחזיתותהגזרותבכלוהלחימהההחלטה
לספקהייתהשאמורההיאאחתריכוזיתחשיבה

ובכלהקואורךלכלהגייסותשלהפעולההגיוןאת
שלו.והארגוןהפיקודמדרגי

מחפירותלרוסיהשחזרוהרוסיים,הקצינים
עדעצמםאתמצאוהראשונה,העולםמלחמת
המדרגיות-שההנחותחדשה,במלחמהמהרה

אותהתאמולאהחפירותמלחמתשלליניאריות
האדומיםשביןהאזרחיםבמלחמתבמובהק.
מאלהמהותיתשונותהיוהלחימהבעיותללבנים
לחימהבמקוםהראשונה.העולםבמלחמתשהכירו

אלהמולאלההערוכיםצבאותביןהמתנהלת
המלחמהאתאיפיינוהרצופיםהחפירותבקווי

סימו-שהתרחשומפוזרות,התלקחויותהחדשה

במלחמתרוסיה.שלהעצומיםבמרחביםלטנית
אתאיבדולעומקחזיתביןההבחנותהאזרחים
זובמלחמההתרחשוהפעולותשכןמשמעותן,
העולםמלחמתמושגיפישעלבמהבו-זמנית

ןן
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מפגיזיםצה"לתותחי

במהלךבלבנוןמטרות
מבצעזעם".ענבי"מבצע
מובהקתדוגמאהואזה

עצימות,נמוךלעימות
שוניםבוהמשחקשחוקי
גבוהבעימותמאשרלגמרי

עצימות

המערכהבשדהוכעורף.כחזיתנתפסוהראשונה
תנועותושלפעולותשלמגווןבו-זמניתהתרחש

ומכיווניםשונהבעומקהפרוסיםאיומיםמול
להתמודדהיהניתןלאזומציאותעםשונים.

שעליהןליניאריות,המדרגיות-ההנחותבאמצעות

שלחמוהצבאותשלהלחימהתורותהתבססו
הראשונה.העולםבמלחמת

בראשותוקציניםקבוצתהחלהאלהבנסיבות
ניקולאייביץ'מיכאילהאדום,הצבארמטכ"לשל

הצבאיתהדוקטרינהבעיצובלעסוקטוכצ'בסקי,

הקבוצהשלהמוצאנקודתהחדש.האדושלצבא
אדבתיקונירקלאצורךישכיהייתהבעבודתה

להםהמוכרותהלחימהתיאוריותשלהוק
העולםמלחמתשלהקטלבשדותמהתנסותם
חדשהמלחמהתיאורייתלפתחישאלאהראשונה,

מוסברתקבוצהאותהשלהחדשנות1996(.נווה,(
-העברמושגיניתוץשלהכלליתבאווירהגם

בברית-המועצותה-20שנותאתשאיפיינהאווירה

שניםבאותןהידע.תחומיבכלכמעטהמהפכנית

ותרבותמדעליצורגדולמאמץהסובייטיםעשו
נוצרהאלהכלבהשפעתמשלהם.ייחודייםחשיבה

)-Gluboהעמוקה"האופרציה"שלהתיאוריה

Operatsiya.(kaya

מתורגםאופרציה""המושגהעבריתבשפה
אופרציה""ביןזהותמתבקשתומכאןלאולררה",

בשפותכךלאאךמערכתיות","אומערכת""לבין
OPERATEהפועלשבהןהלטינו-גרמניות,

שעושהכמולבצע,לפעול,לעבוד,"משמעותו
תהליךלבצעהשפעה;אוכוח,אפקט,לייצרמכונה,

יתרWebster).במילוןלדוגמאראו(עבודה"של

התפתחהשבהןהו-30,ה-20בשנותכן,על
היולאעדייןהסובייטית,המערכתיתהתיאוריה
מוכרותשהןכפיהמערכתיותהתיאוריותקיימות

בתיאורייתלמצואניתןזאתועםכיום.לנו
מכניםהיינושהיוםרעיונותהעמוקה"האופרציה"

אתלכנותהצדקהאפואישלכןכמערכתיים.אותם
תיאורייתבשםהעמוקה"האופרציה"תיאוריית
במובןמערכתיתתיאוריהזוהעמוקה".המערכה"

מערכתשלהמילוניתההגדרהעלעונהשהיאזה
החלקיםלצירוףמעברשהיאשלםשלאיכות"
השלםכיההנחהבהגלומהאותו".המרכיבים
הטקטייםהחלקיםכלמסךיותרהואהאופרטיבי
בצירוףמתמציתאינההמערכהאותו.המרכיבים

הקרבות.שלליניארי
העמוקה"המערכה"תיאורייתיוצריכינראה

קדמהאשרהגשטאלט,מתיאורייתהושפעו

גור~
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מספרישולשתיהןהמערכתית,לתיאוריה
גשטאלטהמושגמקורמשותפים.מרכזייםרעיונות

והוראתו(Gestalt),הגרמניתבשפההוא
המרכזיתהטענהמכלול.אוצורההיאהמילולית

מושאאתלחקורהחוקרשעלהיאזותיאוריהשל

שכןאותו,לפרקמבלישלטכמכלולמחקרו

שלמאלהשונותשהןותכונותאיכויותישלמכלול
זהבהקשרלראשונההוצעהזותיאוריהמרכיביו.
והפכהEhrenfeldvonChristianעל-ידי

כתיאוריהמאודלפופולריתה-20בשנות

זהמתחוםחרגההיאמהרהעדאולםפסיכולוגית.
כפילוסופיה,נוספיםחשוביםתחומיםעלוהשפיעה

הערךאתלמשל,ראו,כךעל(ומדעאמנות
1987(.מודרנית,למחשבהפונטנהבמלוןגשטאלט""
העמוקה"המערכה"שלבתיאוריהמפתחמושגי

מושגהיאה"סינרגיה"וה"ביתור".ה"סינרגיה"הם
מתארתהיאמערכתית.תפיסהכלשלהיסוד

האלמנטיםכלמסכוםאיכותיתהשונהמהות

רחבשימושנעשהבביולוגיהאותה.המרכיבים

אתלתארמנתעלמערכתיתאיכותשלזהבמובן
חומרים,ביןהקשרידיעלהמושגתהאיכות

מסכוםשונהכמערכתשלהםהמשותפתשההשפעה

תבוצעאםבנפרד.מהםאחדכלשלההשפעות

מערכתיתאיכותאותההחומרים,ביןהפרדה

היאהכוונה.הצבאיבהקשרתאבד.סינרגית

-המערכתיההקשרעל-ידיהמושגתלאיכות

להיותשעשוי-מערכתיתחושבשאינולמיהסמוי

מזהזהבמנותקהמתבצעיםהצבאייםלמהלכים
והמרחב.הזמןבממדי

הואה"סינרגיה",שלהמשליםהניגודיהמושג
הסינרגיהאתלפוררהיאהביתורמטרתה"ביתור".

הכוונהאותו.להכריעובכךהיריבשלהמערכתית

הפיסי,הביתורכפולה:היאביתור""במושג

וה-המערכתי,התמרוןהואבוהעיקרישהמרכיב

Udar-"המשליםשהואהמערכתי",ההלם

היריבה.המערכתשלהרציונלמיטוטשלהתפיסתי

ההכרעהאתמשיגיםהםאחת,כשלמותיחדיו,

המערכתשלהסינרגיההתפרקותשלבמובן
ההשמדהקרב"שללגישהבניגודזאתהיריבה.

הראשונההעולםבמלחמתשנתפסהאינטגרלי",

ההכרעה.אתשישיגכמהלך

חידושאיןאלהבכלכילטעוןניתןלכאורה

-יותרקדומותבתקופותכברשכןגדול,

לחשובהיהניתן-המדרגיתהתפיסהובמסגרת

יצירתשלבמובןמערכתבמונחיהמלחמהעל

כוחותלדוגמא,מתואמת.פעולהעל-ידיסינרגיה
עשוייםובתיאום,בשילובהפועליםופרשים,רגלים

לאיכותמעברשהיאחדשה,איכותליצור

האלההאלמנטיםמשניאחדכלשלהצירופית
ניתןהביתור.לרעיוןבאשרגםכךעצמו.בפני

שהופעלופרשיםעל-ידייושםכברהואכילטעון

האויב.מערךשלמבינריםככוחותאחתלא

לפרשיםהרגליםביןהמערכתיהתיאוםבעיית

פעולהבכלהנדרשתמזועקרונית,שונה,הייתהלא.

למשל,שעומדת,זודוגמתפשוט,פיסיתיאוםשל
אתהמלט,אתלתבניתלצקתשצריךמיכלבפני

עלמדויקובעיתוינכוןבמינוןהמיםואתהחול

הביתור,פעולתגםכךהבניין.לבנתאתליצורמנת

מפעולותעקרונית,שונה,אינההיאגםשכפשוטה
פשוטות.פיסיותבפעולותמבצעיםשבני-אדם
כזומערכתיות""כולטעוןניתןאלהמבחינות

טקטית,אופיסיתפעולהבכללמעשה,מתקיימת,

תפיסהבמסגרתגם-אותנוהמענייןובהקשר
גםהתקיימההיאואכןמדרגית-ליניארית.

במסגרתה.

המושגיםאתבוחניםכאשרמתבהרהחידוש

העמוקה":המערכה"בתורתהמשלימים

ב"סימולטניות"וה"סינכרון".ה"סימולטניות"

כוליתולפעולהלחשיבהבעיקרהכוונהזהבהקשר

המערכתשלהעורףועלהעומקעלהחזית,על
בהחלטהיהזהרעיוןאחת.ובעונהבעתהיריבה
הו-30,ה-20שבשנותגםמהבתקופתו,חדשני

האמצעיםבנמצאהיולאעדייןאותו,הגוכאשר

שלו.משמעותימיצוישיאפשרוהטכנולוגיים
רעיוןלמימושהעיקרייםהמפתחמושגי

העמוקהיייהמערכה'בתורתהסימולטניות

וה"דיסאנט(desant)ה"דיסאנט"הםהסובייטית

דיסאנטkhanizatsiya)me1.(Avial~האווירי"

1992(.נווה,(הנמוךאלמהגבוהירידהמשמעותו

היאהעמוקה"המערכה"לתורתבהקשרהכוונה

כוחותעל-ידימערכתיתכובדנקודתליצירת
מהעומקפעולהליצורשיוכלואוויר,יביליגדולים

העומק.אלמהחזיתלפעולותבמקבילהחזיתאל

השנייהשבמחציתבכךהיאזהרעיוןשלחדשנותו

עדייןהיהאווירחילותשלפיתוחםה-20שנותשל

לממשכדיטכנולוגיותיכולותהיוולאבחיתוליו,
החידושהואמכךפחותלאאךכזה.רעיון

מפעולההמערכההרחבתשלהקונספטואלי

העומקמימדהרוחב,מימד-ממדיםבשלושה
בכךמימדים,בארבעהלפעולה-הזמןומימד

ור
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המימדגכנוסףהמסורתייםהממדיםשלושתשעל

האנכי.

כ"תיאום"לעבריתמתורגםה"סינכרון"מושג

מתאימהשתהיהבעברית,אחרתמילההעדרבגלל

אולםהסינכרון.רעיוןלהבעתיותרומדויקת
הואשכןטקטי,מתיאוםבמהותושונההסינכרון
התופעות.שדהניתוחשלאחרתלרמהמתייחס

עושהפיסיים,לכוחותמתייחסכשהואגםהסינכרון,

הטקטי.התיאוםשלמזושונההפשטהברמתזאת

שהתוצאההניחההעמוקה"המערכה"תורת

שהןשונותפעולותעל-ידימושגתהמערכתית

בממדימזוזומנותקותלכאורהאףאומרוחקות

האפקטאתיחדיויוצרותובכךוהמרחב,הזמן
ושלתמרוניםשלבמגווןמושגתהמטרההמערכתי.

תלותבזהזהתלוייכבלתילהיותשעשוייבקובות
רעיוניתמבחינהמסונכרניםאךפיסית,

חידושהייתההעמוקה"המערכה"תורת

שהיאבכךגםהמדרגיתלתפיסהביחסתפיסתי

הווייתאתהמחלקיםהמושגיםאתביטלה

בתורתנפרדות.תת-יישויותשלבמונחיכהמלחמה
שלהבסיסיתהיחידההעמוקה"המערכה"
הקרב.צורותכלאתכוללתהלחימהעלהחשיבה

קרבצורותכשתילמתקפההמגננהביןהחלוקה
העולםבמלחמתמקובלתשהייתהכפיחלופיות,

הדיכוטומית.ממשמעותהמאבדתהראשונה,

לתפוסשישקרב,צורותשלעירובכוללתהמערכה

אחת.מערכתיתכשלמותאותן
קבוצתעל-ידיעובדואלהמופשטיםרעיונות

בחסותתוקףסובייטיחי"ר
מערכתבעתז-43טנקי

1943.ביוניקורסק
חלוציהיוהסובייטים

האופרטיביתהחשיבה
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בנייןשלחדשותתפיסותלכדיהצבאייםההוגים

שבתקופתהההכרה,אתהחדירוהםהצבאי.הכוח
-היסודעוצבותולפיהחדשנית,היאגםהייתה

מגווניםכוחותאיגודילהיותחייבות-הארמיות
מערכתשלבמונחיםופועליםהחושביםרב-חיליים,

אתהחליףזהרעיוןאחודה.אחתארגונית

מהמרכזהמתואמיםמקצועיים,לחיילותהחלוקה

-אועקיף,אוישירסיועלמתןמדרגיתבצורה

שלבלצורךזמניתמוקצים-מסוימיםבמקרים
במבצע.מסוים

הסובייטיתהעמוקה"המערכה"בתיאוריית

חשיבהאסכולותשתישלבהשפעתןלהבחיןניתן

שלהשפעתהאתבהלזהותניתןאחדמצדשונות.
אתלנסחהנטייה(Scientism):המדעיתהחשיבה

המשתניםביןהיחסיםואתהמערכתיותהתופעות

מאסה""דוגמתפיסיקלייםבמושגיםאותןהיוצרים

מעיןבאמצעות-ביניהםהיחסיםואתו"תאוצה"

רובדגםבהלאתרניתןשנימצדמדעיות.נוסחאות

השלםשבהדיאלקטית,חשיבהשלעמוק
לפירוקניתןשאינוניגודיכמתחנתפסהמערכתי

התופעה.שלהמערכתיתהמהותשתאבדמבלי
בתרבותעמוקיםשורשיםלהשישאףזו,חשיבה

רב.חידושבהישהצבאיבהקשרהריהרוסית,
השלפעלכחשיבההדיאלקטיתהחשיבה

בתרבותמעוגנתמשלימהניגודיותבתוכוהמכיל
המציאות.תפיסתשללוגיתטיעוןכצורתהרוסית

בעיקרבמערבמוכרתזודיאלקטיתחשיבה

קרלשלהדיאלקטי"המטריאליזם"שלבהקשר

הגל,הגרמנילפילוסוףמיוחסומקורהמרקס,
הרוחהתפתחותואתההיסטוריהאתשתיאר

צורותולבישתצורותפשיטתשלממושךכתהליך
אחריהגוררתהמחשבההתפתחותשבותהליך-

שלשורשיהכאמור,אךהחומר.בחייהתפתחות
החשיבההרוסית.בתרבותעמוקנעוציםזוחשיבה

הניגודיםכאחדותבמשמעותההדיאלקטית

כמשלימיםסדרוהאיהסדרשלבזה,זהומאבקם

-סדרהאימתוךחדשסדרויצירתזהאתזה

בתורתחדשיםבהקשריםמכיריםשאנורעיונות

המסורתיתביכולתקשורהזוחשיבה-הכאוס

ושלמשלימיםניגודיםשלבמציאותלפעולהרוסית
שלאחתכשלמותעליהםולחשובסדראי

ואנטיתיזה.תיזהדרךהתפתחות

עתיקיםהםזוחשיבהשלמקורותיה

לפילוסוףזוחשיבהמיוחסתבמערבואוניברסליים.

הניגודיםאחדותאתשתפסהראקליטוס,היווני

המושגלמעשה,הלוגיקה.שלהבסיסיתכיחידה
הראקליטוס.של10805במושגמקורועצמולוגיקה

ה-10805הראקליטוס,פיעל
ושלהטבעשל

האחדותהניגודים.אחדותשלהואהחשיבה
כןועלבמציאות,השלטתהיאהשלםשלהניגודית

,Agard).)1957בחשיבהלשלוטחייבתגםהיא
גםפותחודומיםחשיבהותהליכיעולםתפיסות

הפילוסופיםעל-ידיאחריםתרבותייםבהקשרים

ה-~Taoהטאואיסטים.והפילוסופיםהבודהיסטים

ל-הסיניתהמקבילההואמערכתיקוסמיכחוק

logosהראקליטוס.של

דווקאזוחשיבהלייחסניתןהצבאיבתחום
המלחמהעלהמופשטתחשיבתושאתלקלאוזביץ,

הייתההגותוגאוניותהמשלימה.הניגודיותאיפיינה

תפיסתאתבכתיבתויישםה-19במאהשכברבכך

שלוכחשיבהכהוויהעליההחשיבהואתהמלחמה
בעיקרבמערבמוכרקלאוזביץמשלימה.ניגודיות

בתורתהבסיסייםהשינוייםלהבנתתרומתובזכות

והמהפכההלאוםמדינותשחוללוהמלחמה
החשיבהשליותרהעמוקיםהרבדיםהתעשייתית.

(,Aronבמערבוהוערכוהובנופחותהקלאוזביצית

1989Gat,.)1983;
הרואהמערכתית,חשיבהשלזותפיסה

מהרהעדדוכאההניגודים,אחדותאתבמערכתיות

עלשלטונואתשביסססטלין,בברית-המועצות.גם
שלבתפיסהראהמובהקת,היררכית-מדרגיתגישה

החשיבתיתלאחדותסכנהכניגודיותהשלם

הקומוניסטיתהמפלגהעקרונותלהשלטתהנחוצה

קבוצתכלכמעטוחשיבה.חייםכעקרונות
המערכתית,התיאוריהאתשיצרההקצינים,

סטליןשערךהטיהורמסעבמהלךטוהרה""

1939-1936.בשניםהסובייטיתבקצונה

מסוימתבמידהיישמוהשנייההעולםבמלחמת

במסע(הסובייטיםוהןהבזק)במלחמת(הגרמניםהן

מהרעיונותחלקגרמניה)לעברשלהםהמלחמה

המערכה"בתיאורייתשהועלוהאופרטיביים,

חדשנותלאותהיותרהעמוקבמובןאךהעמוקה".
בשנותהסובייטיםההוגיםאתשאיפיינהחשיבתית,

ממש.שלהמשכיותהייתהלאה-20,

זרהמאודהייתהזוחשיבהשצורתמאחר
הובנהלאהיאהאנגלוסקסית,החשיבהלהרגלי
שהתיאו-פיעלאףבו,הופנמהולאבמערבכראוי

ארה"בבצבאנלמדההסובייטיתהאופרטיביתריה

אומצוממושגיהשכמהואףהו-80,ה-70בשנות
עת.באותההאמריקניםעל-ידי

אןשי
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בצבאהאופרטיביתהתיאוריההתפתחות
ארצות-הברית

נדרשוהאנגלוסקסייםהצבאייםהדעותהוגיגם
הראשונההעולםמלחמתשלאחרבתקופה
שביןהבינייםרמתשללמשמעותהלהתייחס

ולבעיותהטקטיתלרמההאסטרטגיתהרמה
שלאאךמעלה.שהיאהחדשותהחשיבתיות

תקופתם,שלהסובייטייםהצבאייםכתיאורטיקנים
נדבךמאשריותרהרבהכלאאותהתפסוהם

המדרגית.הצבאיתהפרדיגמהבמסגרתנוסףביניים
בינייםרמתאלהתייחס,Fuller))1926פולר

לידל(Tacticנזפת6-((.רבתי"טקטיקה"כאלזו
הרמהביןשנוצרהפערעללהתגברניסההארט

ההפוך.בכיווןהאסטרטגיתהרמהלביןהטקטית
התווך,כרמתהאסטרטגיהאתמחדשמגדירהוא

הואהמלחמהניהולשלהעליונההרמהאתואילו
,LiddIE-Hart)~)1943רבתי"אסטרטגיה"מכנה

היוכאמור,השנייה,העולםבמלחמת
המלחמהשלהראשוןבשלבהגרמניה"בליצקריג"

שלהשניבחלקהסובייטיהצבאשלוהלחימה
יישוםשלהיחידיםהמייצגיםשניהמלחמה
בכללותההמלחמהאךהאופרטיבית.האמנות

שלופעולהחשיבהבדפוסיוהתנהלהנתפסהעדיין
מושגתלהיותהייתהשאמורהטוטלית,הכרעה

האויבשלהצבאייםהכוחותהשמדתבאמצעות
נגדהמלחמהשהסתיימהכפי-בירתווכיבוש
ההשמדהיכולתהפגנתבאמצעותאו-גרמניה

שהסתיימהכפי-האטומיתהפצצהשלהמוחצת
העולםמלחמתשלסיומהאופןיפן.נגדהמלחמה
במהלכההאופרטיביותההתנסויותולאהשנייה

הצבאיתהחשיבהעלרישומואתשהשאירהוא
המלחמה.שלאחר

המערביתהצבאיתמהספרותבחלקאומנם
בלקחיעיסוקישהשנייההעולםמלחמתשלאחר

בהקשרבעיקרפורשהואאךהגרמני,ה"בליצקריג"
הגישה"שלהתיאוריהשלהתפיסתיתלמסגרת

הצבאיהדעותהוגהטיפחשאותההעקיפה",
לידל-הארט,(לידל-הארטההשפעהרבהבריטי

הצבאשלהמסעיםנבחנומכךפחותעוד1956(.
במובןכמערכותהמלחמהשלהשניבשלבהסובייטי

בתודעהנקשרוהםהאופרטיבית.התיאוריהשל
שלמהותהעםהמערביתוהאקדמיתהצבאית
ברליןכאשררקשמסתיימתההכרעה,מלחמת
דגלםאתמניפיםהסובייטייםוהכוחותנכבשת,

היטלר.שלהבונקרמעל

ניתןהשנייההעולםמלחמתשלאחראףוכך,
אתהמערביותהצבאיותבתורותלמצואכבר

המלחמהרמותשלושביןהחלוקהשלהאיזכור
כרמהאופרטיביתרמהשלבקיומהההכרהואת

איןהריוהטקטית,האסטרטגיתהרמהביןנפרדת
היאלכךדוגמאלכך.מעברהרבהאלהבתורות
הרמהולפיהה-50,משנותהמערביתההגדרה

קרבותשלסדרהעלבפיקודעוסקתהאופרטיבית
אחתכמסכתהמנוהלתאחת,מבצעיתמגמהבעלי
במילוןכילצייןמענייןזהבהקשרובמרחב.בזמן

נתפסעדייןמ-1988הצה"ליהצבאיהמונחים
המושגשלכתרגומוהמערכה"תורת"המונח
514(.עמישם,(TacticsGrandהאנגלי

העיסוקעיקרהשנייההעולםמלחמתלאחר
מלחמהבנושאי-האקדמיובעיקר-התיאורטי

גרעינית.מלחמהשלההנחהבמסגרתהתנהלושלום
היאהעתידיתשהמלחמההיאהתפיסהוכאשר

התווךרמתשלהתורתיבפיתוחענייןאיןגרעינית,
אומנםהקונוונציונלית.המלחמהשלהתודעתית

וייטנאםמלחמתמכךיותרועודקוריאהמלחמת
מלחמהניהולשלהחמורותהתוצאותאתחשפו
ההפשטהביןואינטלקטואליקונספטואליתווךללא

לקחאךהטקטיקה,לביןהאסטרטגיהשלהכמותית
נלמד.לאזה

לבחינתבמערבהשיטתיתההתעוררות
רקהתרחשההסובייטיתהאופרטיביתהתיאוריה
ההכרהרקעעלה-70שנותשלהשנייהבמחצית

בחזיתבמלחמהנאט"ושלוהעליונותשההרתעה
העליונותעלמתבססות-תפרוץאם-אירופה

אכןכיביטחוןאיןשכללהאמריקנית,הגרעינית
הרוסיםיפתחווכאשראםלהפעילה,האישוריינתן

למציאות,אפואהתעוררונאט"ומפקדיבמלחמה.
גרעינילאלאיוםסבירמענהלהםאיןשבה

זובהתעוררות,Stary).;1981)1983סובייטי.
אדוארדשללתרומתומיוחדתחשיבותהייתה

אשרהחשוב,האמריקניהתיאורטיקןלוטוואק,
האמריקניבצבאהעיסוקרדידותעלהתריע

למאמץוקראהאופרטיביתבתיאוריה
הרמהשלמשמעותהלהבנתאינטלקטואלי

שלאופולרשללתפיסתםמעברשהיאהמערכתית
,Luttwak).)1987לידל-הארט
האמריק-האינטלקטואליתההתעסקותתחילת

בפנייהלוותההאופרטיביתהצבאיתבסוגיהנית
הסובייטיתהמערכתיתהתיאורטיתלספרות

עקרונותאתלעומקםלהביןמחודשיםובניסיונות
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אתהוריםצה"לכוהות
יוםבמלחמתסואץתעלת

האמריקניהלקחהכיפורים.
לרמהכיהיהזוממלחמה

חשיבותהאופרטיבית
ניצחיןבהשגתעליונה

קונוונציונליתבמלחמה
עצימותגבוהת

השלכותיהואתהסובייטיתהמערכתיתהתיאוריה
המלחמהתוכניותשלמחודשתלהבנההן

לעיצובחשובכמקורוהןבאירופההסובייטיות
שללאיוםמענהלהםשתיתןחדשה,דוקטרינה

נשקעלמתבססתשאיננהבמלחמה,ורשהברית
טקטי.גרעיני

ע"יהכיפוריםיוםמלחמתנלמדהזהבהקשר
קונוונציונליתעכשוויתלמלחמהכדגםהאמריקנים

אופרטיבייםלקחיםלהשישעצימות,גבוהת
אזשהיהמיהשתכנעזולמידהובעקבותחשובים.
ואחדבאירופההחמריקניהחמישיהגיסמפקד

האופרטי-הדוקטרינהעיצובבתהליךמהמוליכים

האופרטי-הרמהכיסטארי,דוןהאמריקנית,בית

והיאזו,במלחמהמכרעתשהייתההיאבית
גםלניצחוןמכרעתחשיבותבעלתשתהיה

בזירהתתרחשזואםהעתידית,במלחמה
,Stary).)1983האירופית
התיאורטיקניםשלשההתעסקותמאחר

עלבעיקרהנועדהאלהבשניםבנושאהאמריקנים
התכנונילאתגרהולמותתשובותלמצואמנת

האירופית,בנירהלנאט"וורשהבריתשהציגה
לתכנוניםמענהלמצואמנתעלובעיקר

בקוהפעולותשלסינכרוניזציהשלהסובייטיים

שלמשמעותהתפיסתהריובעורף,בעומקהחזית,
סוףשלהאמריקניבצבאהאופרטיביתהתיאוריה

במידההיאגםהייתהה-80שנותושלה-70שנות

בדוקטרינההדגשמקבילים.בהקשריםרבה
הקרבשדה"עלהיההאמריקניתהאופרטיבית
זמניתבושייערכוקרבותניהולעלהמורחב",

הביתורלהשגתחתירהועלובעומקבחזית
דרגיוביןהמסתעריםהדרגיםשביןהמערכתי

מירביניצולכדיתוךזאתכלהמערכתיים.העומק

הנשקמערכותשלהחדשותהטכנולוגיותשל
ופגיעותמדויקזיהויהמאפשרותהמודרניות,
בעומקמרוחקותנקודהבמטרותמדויקות
להשיגשיכולותנשקמערכות-המערכתי
כניתניםנתפסולכןשקודםהרס,שלאפקטים

טקטי.גרעינינשקבאמצעותרקלהשגה

מהדורת)FM-100-5)האמריקניהשדהבתקנון
-AirLandה-881119דוקטרינתהוצגה1982

בהפצצותהאווירחילפעילותשלההדוקהשילוב
-בחזיתהקרקעכוחותשלהפעילותעםבעומק

האופרטיביתהדוקטרינהלמימושכחיונית
שלהסינרגיתההפעלהרעיוןולמימושהאמריקנית

הביתור.להשגתובעומקבחזיתזמניתבוהכוחות
יישוםשלהמעשיותבמשמעויותלהמעיטאין
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חייבהזוגישהשכןהאמריקני,בצבאאלהרעיונות
מסורתיתמקובלשהיהמזהיותרהדוקשילוב

היבשה)כוחות(ה-ARAdYביןהאמריקניבצבא
חייבוהדבריםהאוויר).כוחות(ה-AIRFORCEלבין

ותודעתייםארגונייםתורתיים,מעצוריםעללהתגבר
בתקנוןAirlandה-118(88דוקטרינתמושרשים.

בגרותמבטאתכבר1986מהדורתהאמריקניהשדה
זה.חשובבמובןמשולבתמערכתיתתפיסהשל

האופרטיביתהדוקטרינהשלהעליונות
במלחמתביטוילידיבאההחדשההאמריקנית

הצבאעלהמוחץהאמריקניהניצחוןהמפרץ.
שללמכלולכמובןמיוחסזובמלחמההעיראקי
שבהןהחשובותאחתכיספקאיןאךסיבות,
עקרונותפיעלפעלארה"בשצבאהעובדההייתה

פעלעיראקשצבאבעודאופרטיבית,דוקטרינהשל
במלחמתמדרגיים-ליניאריים.בדפוסיםעדיין

שלבההתקדמותאתהאמריקניהצבאזנחהמפרץ
זמניתבווניהלהעומקאלמהחזיתשלבאחר

במידההוכרעההמלחמהובעומק.בחזיתפעולות

המפציציםשלהנקודתיותהפגיעותעל-ידירבה
הצבאייםוהשליטההפיקודמתקניעלהחמקניים

על-ידיעצמה,בבגדאדשלטוניותכובדנקודותועל

העומקמדרגיבכווייתהעיראקייםהכוחותביתור
הפיקודממערכתהחזיתניתוקועל-ידישלהם

המפרץמלחמתהעיראקית.המערכתיתוהשליטה
בארבעהמפעולההמעברהשפעתאתחשפהגם

והמימדהזמןמימדהרוחב,האורך,-ממדים
העמוקההמערכהתורתשגרסהכפיהאנכי,

אורך,(ממדיםבחמישהלפעולה-הסובייטית
הדיגיטלי).והמידעאנכימימדזמן,רוחב,

מהצורךאותנופותריםאינםעדייןאלההישגים
כפיהאופרטיבית",האמנות"יישוםאםלהקשות

כךעלמצביעהמפרץ,במלחמתהאמריקניםשעשו
שניתןיותרהמופשטיםהרעיונותאתהפנימושהם
תורתשלהסובייטיתבחשיבהבהםלהבחיןהיה

הרעיוןהאםלשאולגםניתןהעמוקה".המערכה"
פירוקעל-ידימושגתשההכרעההמערכתי,
על-ידידווקאולאוהיריבשלהמערכתיתהלוגיקה

המפרץ.במלחמתמומשהגדול,ההשמדהקרב
התבססזומלחמהשלהאמריקניהתכנוןאומנם

העיראקיהצבאאתשביתרעמוק,איגוףעל
וממערכותבעיראקהעיראקייםמהכוחותבכוויית
ובמובנים-שבעורףהמרכזיותוהפיקודהשלטון

ישהמערכהאתכיהרעיוןאתמימשהתכנוןאלה
הסינרגיותאתשהורסהביתורעל-ידילהכריע

הלוגיקהאתוממוטטהיריב-שלהמערכתית
הושגזאתכלכילטעוןניתןאך-שלוהמערכתית

הטכנולוגיתהעליונותבגללמכרעתבמידה

ארצות-הברית.צבאשלהמוחצת
-חדשמושגמופיע1993מהדורתFMב-100

BattleOperations.~-11קטDimensionalמושג
המפרץשמלחמתהאמונה,אתלבטאבאזה

מאפשרותהחדשותהטכנולוגיותכיאותה,חיזקה
תהפוךזווכיהקרב",שדהשלהדיגיטליזציה"את

הדיגיטליזציההמורחב.הקרבבשדההחדשלמימד

ולהעמיקלהגדילרקלאשמאפשרתכמינתפסת

מכפלהשמציעהכמיגםאלאהמערכה,שדהאת
ביזוריותעל-ידיבעומקהכוחותבהפעלתייעולשל

מאידך.עליהםובקרהושליטהמחדפעולהשל

מערכתיתיעילותשלחדשותרמותיושגונכך
-למערכתיות)ביצועים"חקר"שנותןבמובן(

הגמישותשלנוספתהגדלהרקלאשיאפשרורמות
החייליםמספרהקטנתאתגםאלאהניידות,ושל

במערכה.לסכנותהנחשפים
נקלטיםהמפרץמלחמתבעקבותדווקא
ניתרהטכנולוגיתSuperה-'Warשלהרעיונות

אולדחוקומאיימיםהצבאיתבחשיבהקלות
התיאוריה"שלהעמוקותמשמעויותיהאתלשבש

מדהימותטכנולוגיותיכולותאותןהמערכתית".
-ארוכיםבטווחיםמטרותולהשמידלזהות
הקרבשדהלרעיוןחדשהמשמעותשנתנויכולות

בהןיש-Battlefield)(Extendedהמורחב
ולאוקיברנטית"מלחמה"לניהולמשיכהכוח

מושגשלהמעמיקבמובןמערכתיתמלחמהדווקא
בשנימדוברשכאשרהעובדה,אףעלזאתזה.

בוטיםכהטכנולוגייבפעריםביניהםשאיןיריבים,
מלחמהניהולהמפרץ,במלחמתשהיוכפי

הצדדים.לשניהתאבדותלהיותמאייםקיברנטית

סיכום
המתרחשיםהמהיריםהבסיסייםהשינוייםנוכח

השניהאלףסוףשלובבעיותהצבאיתבהוויה

שהושגהההתקדמותכלשלמרותתחושהקיימת
ההבקעהכהעדהאופרטיביתובהבנהבתיאוריה

לפנינו.עדייןהיאהעיקריתהקונספטואלית

בצבאשהושגההמרשימהההתקדמותלמרות
רעיונותביישוםה-70שנותמאזהאמריקני

האופרטיביתהדוקטרינהלפיתוחמערכתיים

שלהקונספטואליתבהתפתחותהרישלהם,
התרחשהלאהצבאיתהמערכתיתהחשיבה
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אותהכשמשוויםמשמעותית.התקדמות
שנותשלהסובייטיתהמערכתיתלחשיבה

נסיגה.בהחלהשאףלטעוןניתןה-20,

שחלפההמאהחצישבמהלךאףזאת
וביןהמערכתיתהסובייטיתההגותבין

חלוהאמריקניתהמערכתית"האמנות"
חשובותותיאורטיותמדעיותהתפתחויות

הסיבוכיותתורתהכאוס,תורתמתחומי

שניתןהחשיבה,חקרבתחוםותיאוריות

חשיבהשלתיאוריהבבנייתעליהןלהישען

צבאית.מערכתית

הנוחותאובדתשבההחדשה,במציאות

ברורים,תיחוםקווישלקיומםשל

היררכיתהתופעותאתלחלקהמאפשרים

מלחמהכילהניחניתןלאכברשבהואנכית,

שלום,ממצבידיכוטומיתנפרדת
במציאותמהמלחמה,נפרדתושפוליטיקה

בתופעתהמשלימההניגודיותשבה

להכחשהעודניתנתאינהעצמההמלחמה
הבעיותשלמהותןאתמכניסטיתתפיסה-

פשטניות,מדרגיותוהנחותהצבאיות

מצבהןהצבאית,החשיבהאתהמאפיינות
מחשיבההשתחררותתהליךמאכזב.עניינים

צפוימכניסטייםמערכתייםוממושגים

מנהיגותי,אינטלקטואלי,אתגרלהיות
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