
 מתמודדינכיצד

 שווייצרי קצין היהז'ומיני
 הוא נפוליאון; בצבאששירת

 "אומנות ספר,כתב
 התיימר בוהמלחמה",

 המערכה תורת אתלהבהיר
 ספרו נפוליאון. שלוהקרב
 גיאומטרי בניתוחהתמקד
 לפי ; שדה-המערכהשל
 המצביא יוכל זה,ניתוח
 מוגדרות נקודותלקבוע
 יפעיל שאם האוייב,במערך

 את יכריע כוחו עיקר אתבהן
 ללהיט היה הספרהקרב.

 של צבאיותבאקדמיות
 המערבי, העולםמרבית
 תורתו על רבותוהשפיע
 היום גם מהאן. שלהימית
 חשובים לקחים להפיקניתן

 ז'ומיני. שלמכתביו
 של קיומו היארציונאליות

 לבין המטרה בין הגיוניקשר
 להשגתה. שנבתרהאמצעי
 הינה המוחלטת""המלחמה
 שטבע תיאורטימושג

 המלחמה תיאורייתלבניית לוגי כאמצעיקלאוזביץ
 וממלחמהשלו.

 המוחלטח-
 של היסוד כללי רקפועלים

 כל ללא האלים,המאבק
 של מטרתו - חיצונישיקול
 רצונו את לכפות הינה צדכל

 הפעלת על-ידי האוייב,על
 ביכולתו שיש העוצמהמירב
 כוחו השמדת ועל-ידילגייס
 Graham 01.1ץ האוייבשל
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 המלחמה שבין היחס על קלאוזביץ שלדעותיו
 של מזו הגותו את מייחדות המדיניותלבין

 מחדש שעוררו הן אלה דעות זמנו. ובניקודמיו
 בקרב בעיקר הגרעיני, בעידן בו הענייןאת
 קלאוזביץ האם אמריקנים. אקדמיהאנשי
 ? אלה בימינו רלוואנטיעדיין

 ולפיה - פון-קלאוזביץ קארל של הידועה באימרתו דיאין
 אחרים" באמצעים המדיניות המשך אלא אינה"המלחמה

 יודעים שאינם מי אף ובהם רבים, בפי מצוטטת אשר-
 של העקרוניים ההיבטים את לברר מקום יש מקורה.את
 למדיניותה, המלחמה של כפיפותה על המיוסדת זו,שיטה
 למדינאי. המצביא של כפיפותו מכך( )וכנובעועל

 המלחמה סוגיית - המלחמה""על
והמדיניות

 המוות יקטע "אם קלאוזביץ: כתב מותו, לפני שניםאונע
 של אוסף אלא שהשארתי במה לראות אין עבודתי,את

 פירושים לאין-ספור חשופים עוצבו... שטרםרעיונות,

 הינו ספרו כלומר, xxv1 1 Vol. .[Grahamמוטעים..י
 לטענת יתר-על-כן: סופית. עובדה טרם אשר בלבד,טיוטא
 בעת נפטר קלאוזביץ גת, עזר בן-ימינו, ישראליחוקר
 תיזה בסיס על ספרו של בכתיבה-מחדש עסוקשהיה
 חלק אלא לתקן הספיק וטרם Gat], ]251-254חדשה

 משולבים ספרים שני למעשה שלפנינו מכאן,מהטיוטא.
 - במקצת שונה תיזה על מבוסס מהם אחד כל בזה;זה
 לבין המעודכנים הקטעים בין להבחין לנסות הקוראועל

 ה"מיושנים".הקטעים

 היא גם היתה דבריו את להציג קלאוזביץ שלשיטתו
 המרשמים, ספרי לעומת לו. המקבילים של מזושונה
 כוללת: גישה קלאוזביץ גרס תעשה", יגאל "עשה"בסגנון
 את כל קודם לנתח עליך במלחמה, לנהוג כיצד לדעתכדי

 צורה באותה ממרכיביה אחד כל ולבחון כתופעה,מהותה
 בשביל המלחמות, של ההיסטוריה את לבחון ואחר-כך-

 להמחיש כדי התיאוריה. את משנה המציאות כיצדלהבין
 בעולם נוהגים מתחריו, לבין קלאוזביץ בין זההבדל

 מתחרהו בעוד - המלחמה" "פילוסוף לכננתוהאקדמי
 המלחמה" "טכנאי מכונה ז'ומינין אנטואן זמנו( )ובןהעיקרי

 הרכבי[. של]הרצאותיו
 המלחמה שבין היחס בנושא קלאוזביץ שלדעותיו

 קודמיו של זו לעומת הגותו את מייחדות המדיניותלבין
 נוספים בתחומים גם חידש קלאוזביץ אמנם, זמנו.ובני

 המלחמה, בהכרעת כאמצעי ההשמדה מרכזיות)ביניהם:
 תיפקודו על המשפיעים האי-רציונאליים הגורמיםהדגשת
 אך - הגנה( לבין התקפה בין היחס ובחינת צבא,של

 והפולמוסים הדיונים של העיקרי המוקד היתה זוסוגיה
 רק אתיחס היריעה( קוצר )ומשום ועל-כן הגותו,שעוררה
אליה.

 ולפיו העיקוון, על נשענת קלאוזביץ שלתפישתו
 Graham]. .1,01 ]123 דבר לכל מדיני אמצעי היאהמלחמה
 בין היחסים לטיב באשר תפישתו נובעת זהמעיקרון
 וכנגזר המלחמה(, ניהול )תורת האסטרטגיה לביןהמדיניות

 המצביא. לבין המדינאי בין -מכך
 שיעדיה נובע מדיני, אמצעי בתור המלחמה זו,מהנחה
 כלל אין המדינאים: על-ידי נקבעים להשגתםוהדרך
 נעדרת אמנם המלחמה טהורים. צבאיים לשיקוליםמקום
 'Graham .01ץ ]111 משלה דקדוק לה יש אבל משלה,היגיון

 הבנה דורש אחר, אמצעי כבכל בה, והשימוש -122[
 אף-על-פי על-כן, ולמגבלותיה. ליכולתה באשרמקצועית
 מהלכיו, בקביעת למדינאים כפוף תמיד יהיהשהמצביא
 בטרם המצביא עם להתייעץ חובה המדינאים עלמוטלת
 שתי יש אחרים. או אלה מהלכים ביצוע על לויורו

 גם הוא שהמדינאי הינה האחת זאת: לעשותאפשרויות
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 פופשקלאוזביץ~ם
 עדורם'ין

 והאחרת הגדול(, פרידריך או נפוליאון )כדוגמתהמצביא
 שותפה שזו"תהיה כדי לממשלה המצביא את לצרףהינה

 אחרות, במילים או, - 42[ ]ואלך העיקריים"לשיקוליו
 ולוודא ופקודותיו תיכנוניו על ולפקח להשפיע שתוכלכדי
 לכוונותיה. מתאימיםשהם
 למדיניות שאין בכך קלאוזביץ מניר זאת עםיחד
 היא תמיד ולא במלחמה, הקורה על מוחלטתשליטה
 אמורה שמדיניות אף למלחמה. ליציאה היחידהגורם
 גורמים הרי רציונאלית,2 מחשבה של תוצאהלהיות

 ואפילו פחד שנאה, - לא-רציונאלייםושיקולים
 עוצמה מפעיל צד )כל המאבק של הפנימיתהדינמיקה

 כל מגביר כגמולו לו משיב וכשזה יריבו, את להכניעכדי
 כל אובדן כדי עד לפעמים וחוזר-חלילה, מאמציו אתצד
 ממלאים - המבוקש( ההישג לבין ההשקעה ביןיחס

 ובאופן למלחמה לצאת ההחלטה בקבלת חשובתפקיד
 אל המלחמה את לדחוק השואפים גורמים אלהניהולה.
 נחלשת לכך, מתקרבת שהיא וככל "המוחלטת";3צורתה
" ] מהלכיה על "הרציונאלית" המדיניתהשליטה - ך ו ף -  
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 הצבא הפך זה ניצחוןלאחר
 אירופה. צבאותיתר על-ידי לחיקוי דגםהפרוסי
 מולטקה הפרוסיהרמטלע

 קלאוזביץ של ספרו כיאמר
 המופת מספרי אחדהיה

 רוחו, אתשעיצבו
 את הפנתה זווהתבטאות
 הפילוסוף. אל גםהזרקורים

 הינה טיפוסיתדוגמא
 בריטי רב-סרן שלהקדמתו
 שיצאה הספר שללמהדורה

 מגדיר הוא בה ב-1909,לאור
 בתואר המלחמה" נעלאת

 (Textbook].ספר-הדרכה
 לידוע הבריטי הדעותהוגה

 בתורת תלה אףהארס
 "תורת -קלאוזביץ
 המוחלטת,המלחמה
 עד המלחמהתיאוריית

 בטענה פותחת אשרכלות,
 חפשך אלא אינהשהמלחמה
 אתרים, באמצעיםהמדיניות

 בהפיכתומסתיימת
 של לשפחתההמדיניות

 את -האסטרטגיה"
 של הסבת במימדיהאשמה

 הראשונהמלחמת-העולם
 Liddell-~Hart]. ג201]

 את כינו אףהאמריקאים
 )ב-1989( פנאמה שלכיבושה
 מוצדקת" עילה "מבצעבשם

Cause)Just .(Operation 
 תפישת- המנתחאוזגוד,
 "המלחמה בספרו זועולם

 כמה מביאהמוגבלות,
 השנים ממאהדוגמאות
 המלחמות גםהאחרונות;
 ארצות- שניהלההאחרונות
 הספר לאור יצא מאזהברית,

 זה. לדגם תואמות)ב-1957(,
 ראינו לכך אחרונהדוגמא

 )אוגוסט המפרץבמשבר
 שנוהל 1991(, מארס עד1990

 קלאוזביציאניתברוח
 לא האמריקאיםקלאסיחף:
 להודות מסוגליםהיו

 העיקריתשהסיבה
 אינטרס היאלמעורבותם

 הציגו אלא הנפט, כגוןנלכלי
 למען נעלה כמאבקזאת
 ולשם והדמוקרטיההחופש

 חדש היטלר שלמיגורו
בן-ימינו.
 המצביא כפיפות עלדעותיו

 לא בעין התקבלולמדינאים
 הצבאית הצמרת על-ידייפה

 דאגו הללוהפרוסית;
 הקטעים אתלהתאים
 הפוליטי למבנההבעייתיים

 של מעמדו שבה פרוסיה,של
 שווה היה הכללי המטהראש

 הממשלה, ראש שללזה
 מוסמך היה מעמדוובתוקף
 אסטרטגיות החלטותלקבל

 מדיניותהמכתיבות
לממשלה.

ה"ניאו8קלאוזביציאנים"
 למומחים המוכר גרמני, מהוגה-דעות קלאוזביץ הפךכיצד
 ביותר המצוטטים הצבאיים מהוגי-הדעות לאחדבלבד,
 ?בעולם

 קלאוזביץ עם האנגלו-סכסוני העולם שלהיכרותו
 לאחר שנים שלוש ב-1874, שנים. ממאה יותר בתהיא

 הופיע ממנוי(, כתוצאה )ואולי צרפת על הפרוסיהניצחון
 לאנגלית. המלחמה" געל של הראשון התרגוםבבריטניה
 כתיבת לאחר שנים יובל בערך פורסם רק לא זהתרגום
 או השנייה המהדורה על מבוסס היה אלא -הספר

 יחסי על קלאוזביץ* של דעותיו זויפו בהןהשלישית,
 תרגומים שני הוצאו-לאור מאז, והמדינאי.המצביא
 מבוסס הוא גם בארצות-הברית, ב-1943 הראשון,נוספים:

 אשר השני, ואילו המזוייפות; המהדורות מן אחתעל
 על התבסס בארצות-הברית(, הוא )גם ב-1976נעשה

 מוו-ונים היו והמתרגמים - המקורית הראשוניתהמהדורה
 ב-1952. שנתגלהלזיוף,

 ההגות אשר - והמארכסיסטים מהגרמניםבשונה
 )אצל המעש אנשי בידי אצלם נשלטה מלחמהבו1952
 היו המארכסיסטים ואצל אנשי-הצבא, אלה היוהגרמנים

 האנגלרסכסוני בעולם הרי - "המדיניינרץ המנהיגיםאלה
 בתחום השליטה עברה השנייה מלחמת-העולםשלאחר

 זו-האחרונה האקדמיה. אנשי לידי צבא אנשי מידיזה
 זו תופעה המלחמה". רעל של הפרשנות למוקד גםהפכה
 הממשית השפעתו בבחינת מאוד עלינומקשה

 במיוחד - אנשי-המעש על קלאוזביץ שלוהקונקרטית
 הפכה ממנה( נבחרים ציטוטים לפחות )או שתורתולאחר
 כללית: מגמה לאפיין אולי ניתן זאת, עם יחד הכלל.נחלת
 שראו כמו המלחמה" רעל הספר נתפש הדרך בראשיתאם
 שהעיקר בלבד, לאנשי-צבא ספרהדרכה - בגרמניהאותו
 שבהדרגה, הרי - הטהורות" הצבאיות הסוגיות הואבו
 כניסת לאחר ובמיוחד והפרשנים, המחקר "התאזרחוחרעם

 לסוגיית ההתעניינות מוקד עבר הגרעיני, לעידןהעולם
 אתמקד זה בפרק המדיניות. לבין המלחמה ביןהיחס

 הגרעיני. בעידן קלאוזביץ - השנייהבתקופה
 שבין ההירארכי ליחס באשר קלאוזביץ שלקביעתו
 במדינות לעיכול קלה היתה המדינאי לביןהמצביא

 ממילא זו גישה אשר הדמוקרטיות,האנגלו-סכסוניות
 כי )אם המדינית מתפישת-עולמן בלתי-נפרד חלקהיתה
 את תפישתו כך לא קלאוזביץ(, שפירט מהסיבותלא

 המלחמה. על המדיניות של ההשפעהמהות
 . האמריקאים. לבין הבריטים בין להבחין מקום ישכאן
 של התרבותי מהעולם בלתי-נפרד חלק היתהבריטניה
 השימוש בה ואשר - קלאוזביץ צמח מתוכו אשראירופה,
 לג-סימי. ואפילו מקובל דבר היה מדינות ביןבאלימות

 שונה: תפישה התפתחה זאת, לעומתבארצות-הברית,
 המלחמה האפשר. ככל ממנו להימנע שיש רע, היאמלחמה
 למלחמה נעלות מטרות למען רק זו, גישה על-פימותרת,
 מובהקת דוגמא אחרת.' ברירה אין וכאשרצודקת"(

 אפשר ארצות-הברית לבין בריטניה בין הגישהלהבדלי
 במהלך גרמניה נגד הלחימה יעדי על בוויכוחלמצוא

 צ'רצ'יל, של בהנהגתו הבריטים, השנייה.מלחמת-העולם
 פתיחה עמדות שיהוו גיאוגרפיים יעדים קביעתתבעו
 גרמניה תבוסת שלאחר בעולם ברית-המועצות נגדלמאבק
 ויוסיפו המלחמה, את יאריכו אלה יעדים אםגם
 בראשות האמריקאים, המערביות. לבעלות-הבריתאבידות
 היעד לדידם, זו. גישה לקבל תוקף בכל סירבורוזבלט,
 והמוחלטת המהירה הבסתה היה המלחמה שלהיחיד
 ביותר הנמוך במחיר הנאצית גרמניה של האפשר()ככל
 המלחמה. שלאחר העולם למבנה התייחסות כל ללא-

 המטות ראשי פורום יושב-ראש מארשאל, הגנרלכדברי
 קשר וללא "אישית, ארצות-הברית, צבא שלהמשולבים
 דוחה והאסטרטגיות, הטאקטיות הלוגיסטיות,להשלכות
 יעדים למען אמריקאים של חייהם לסכן הרעיוןאותי

 Osgood]. ]113 טהורים"מדיניים
 כאשר גם - שתמיד לכך, הביאה האמריקניתהגישה
 ביציאת הצורך את הנחו "רציונאליים" מדיניםשיקולים

 בצלילים המלחמה לוותה - למלחמהארצות-הברית
 מדיניות עם מתיישבים אינם אשראידאולוגיים,
 מטרת מוגבלים. יעדים עם לא ובוודאיראציונאלית,
 סיומה אחת: רק להיות יכולה כזה, במצבהמלחמה,
 מובס "הרשע" שהאוייב לאחר האפשר, ככלהמהיר

 שמירת למעט - תפקיד אין כן, על למדינאי,לחלוטין.י
 הלוחמים. בכוחות לתמוך כדי הדרושה ההתעצמותתנופת
 הנשק המצאת אחרי רק התעורר אחרת לנהוגהצורך
 היריבים את הגוררת אידאולוגית, כוללת, מלחמההגרעיני.
 שום להשיג יכולה אינה כבר גרעיני, בנשקלשימוש
 נקלט נך משום יימחו. הצדדים שני שכן -מטרה

 "המלחמה - חדש מונח האמריקניתלתפישת-העולם
 היה זו חדשה תפישה על-פי שנהג הראשוןהמוגבלת".
 הוא )1953-1950(; במלחמת-קוריאה טרומן האריהנשיא
 דגלאס הלחימה, בזירת הבכיר המצביא את לפטרנאלץ

 יד לו לתת זה-האחרון של תביעותיו רקע עלמקארתור,
 שמגיעים מרגע גרעיני. נשק גם להפעיל וסמכותחופשית
 נכשלה, המדיניות - מקארתור טען - ההרגלשלב

 אנשים כאשר "... לדבריו הצבא. לידי עוברתוהבכורה
 את שתגביל מדינית, תחבולה שום לאפשר איןנלחמים...
 ותוסיף ניצחון להשיג סיכוייהם את תצמצם שלך,אנשיך

 058006[. ]77]לאבידותיהם"

 נזקקו לא האוורר, מייקל הבריטי החוקרלדברי
 תפישת את להמציא כדי קלאוזביץ של לספרוהאמריקאים
 האמריקאים מההוגים חלק לפחות אך המוגבלת;המלחמה
 אוזגוד רוברט ובראשם זה, בנושא שהתבטאוהרבים
 קלאוזביץ של תרומתו את לציין לנכון מצאו ברודי,וברנרד
 במפורש מציין לדוגמא, ברודי, מחשבותיהם;לניסוח

 המרכזי הרעיון כי ופוליטיקהץ "מלחמה לספרו)בהקדמה
 התייחסותם זו[. ]ברודי קלאוזביץ מתורת לקוח זהלספר
 וגת, האוורד לדברי היא, לקלאוזביץ אלה הוגיםשל

 גת Howard; ]43 האמריקנית למודעות לחדירתוהגורם
 בקלאוזביץ ההתעניינות התפתחה הימים ברבות121[.



 וחוקרים הוגי-דעות של זרם הוגדר שאף כך, כדיעד
 "הניאר המכונה והאסטראטגיה( מדע-המדינה)בתחומי

 על השפעה זה לזרם לייחס נוהגיםקלאוזביציאנים";
 "על והפנטגון. האמריקני הממשל שלתפישות-העולם

 הפך הפרוסים, אנשי-הצבא בעבור שנכתבהמלחמה",
 פחות לא האזרחיות באוניברסיטאות ונלמד הכלללנחלת
 הקצונה. במכללות מאשר יותר( אף)ואולי

 קלאוזביץ של תפישתו את בספרו המציגאוזגוד,
 עוד טענה טוען אף מדיני, מכשיר הינה המלחמהולפיה
 הרי מצבך בכל נכונה אינה זו תפישה אם גם חזקה:יותר
 ]58006)( הגרעיני בעידן במיוחד - להיות הדבר צריךשכך

 מהמלחמה מדיני רווח הפקת אוזגוד, לדעת יתר-על-כן:21[.
 הגרעיני הנשק של קיומו לפני גם - הגבלתה אתחייבה
 58006)([: ]24-26 אחדות סיבות בשל-
 יעדים מוגבלות והבהרת מוגבלים, יעדיםהגדרת1.

 השגתם למנוע שמאמציו לכך תביא לאוייב,אלה
 בהתאם.יצטמצמו

 מדיני. משא-ומתן מחייב המלחמה מצב שלסיומו2,
 הקשרים על ולשמור להקפיד ישעל-כן

 יעדים הלחימה. בזמן גם האוייב עםהדיפלומאטיים
 אלה. יחסים קיום למנוע נוטיםבלתי-מוגבלים

 גוברים כך מתרחב, והיקפה המלחמה שמתעצמתככל3.
 ונגרמים השנאה, ורגשות הלאומי לקיוםהחשש
 ניתנים שאינם הלאומית העוצמה במבנהשינויים
 מלחמתי, מאמץ השקעת את מעודדים אלהלשליטה.
 המוגדרים. ליעדים ביחס הכדאי מן יותרשהוא
 נראות זאת, מציין אינו כי אף אוזגוד, שלטענותיו

 דברי של - כפיתוח היותר ולכל - בציטוטיםכמעט
 רעל הקרוי המלחמה", רעל של הראשון בחלקקלאוזביץ

 בדרך לרעיונותיו הגיע אם שגם כך, המלחמה".טבע
 כמעט שקיימת הרי - האוורד שטוען כפי -עצמאית
 קלאוזביץ. של אלה לבין דעותיו ביןזהות

 1959( )משנת הטילים" בעידן "אסטראטגיהבספרו
 קודם-כל הצבאיים, ההוגים כגדול קלאוזביץ את ברודיהציג

 של אמצעי הינה שהמלחמה קביעתו בזכותומעל-לכל
 Brodie]. ]376 תכליותיה את לשרת וחייבתהמדיניות
 ברודי, של נוסף ספר הופיע מלחמת-וייטנאםבעקבות
 המלחמות את ניתח ובו )1973(, ופוליטיקה""מלחמה
 האחרונה. במאה ובאירופה באמריקה שהתנהלוהחשובות
 ההיסטורי, הניתוח היתה לא זה ספר של המרכזיתמטרתו
 עליונות בדבר קלאוזביץ של תורתו "מכירה" אםכי

 המצביא על המדינאי ועליונות המלחמה עלהמדיניות
 "הרעיון... בתור אותו הגדיר ברודי אשרעיקרון,
 ברודי, לדברי 19[. ]ברודי האסטרטגיה" בכל ביותרהחשוב

 כותרת גם וזו - קלאוזביץ" של הנמשכת"הרלבאנטיות"
 של )1976( השלישי לתרגום הקדמה שימש אשרמאמרו,
 בהדגשתו היא - Howardl] לאנגלית המלחמה""על

 של זמניים עקרון את קלאוזביץ שלהבלתי-מסוייגת
 מהוגי-הדיעות רבים אשר סוגיה המלחמה, עלהמדיניות

 בכתביהם לציין שוכחים הגרעינית למלחמהשמתייחסים
51[.[Howard 

הביקורת
 רבים רעיונות של לאימוץ רק לא זכה המלחמה",ל

 אלה-האחרונים ביקורת; למאמרי גם אלא -מתוכו
 כחסרות שונים לחוקרים שנראו שונות, סוגיותבוחנים

 של תורתו על הכלח אבד לדעתם, שבהן, סוגיות או-
 הטכנולוגיים השינויים בהשפעת התמקדו רובםקלאוזביץ.

 האסטראטגיה על קלאוזביץ( של ימיו מאז חלו)אשר
 מציאת כגון בסוגיות או המלחמה,9 שלוהטאקטיקה

 מקצועיות לבין המדיני הדרג סמכויות בין הננוןהאיזון
 המלחמה. באופי מהותי שינוי בהצגת ולא - הצבאיהדרג

 תורת של תקפותה עצם את לערער המנסההראשון
 ון-קרפלד מרטין הישראלי ההיסטוריון הינוקלאוזביץ
 0על Transformation 00 המלחמה" פני 'ככינויבספרו
,(War1991. ב- שיצא-לאור 

 מיסודה, פגומה בת-ימינו... האסטראטגית"החשיבה
 שעבר או שגויה 'קלאוזביציאנית' בראיית-עולםומושרשת
 העוצמות כיום, "כבר ומוסיף: ון-קרפלד טוען -זמנה"

 בגוש העיקריות, המפותחות החברות שלהצבאיות
 למשימות מתאימות בקושי כאחד, המזרחי ובגושהמערבי
 חדשה, מסגרת להציג מטרתו זה[ ...יספר לה.הצפויות

 עת ובאותה המלחמה, על לחשיבהלא-קלאוזביציאנית,
 Creveld]. 24 1()1 העתיד" אללצפות

 ולפיו קלאוזביץ, של טיעונו את מקבלון-קרפלד
 אם מכך: מסקנתו חברתית"; פעילות הינה"המלחמה

 אופי שגם מכך נובע הרי משתנה, האנושית החברהמבנה
 הקלאוזביציאנית תפישת-העולם איתה.0י ישתנההמלחמה
 ורק - שהן "מדינות", של במונחים העולם אתמגדירה

 זה מבנה המלחמה, מבחינת מלחמות. מנהלות -הן
 Grahaml והצבא העם הממשלה, : יוצארדופן 'אעילו1י'כולל
 הגורמים שלושת בין גמורה הפרדה קיימת במלחמה [.26

 השמורה מלאכה זו - נלחם אינו העם לדוגמא:האלה;
 האנושית החברה מבנה של זה תיאור לצבא. ורקאך

 לכל או, - נכון אינו כבר ון-קרפלד, טועןבמלחמה,
 לא גם הוא יתר-על-כן, שינוי. של בתהליך נמצאהפחות,
 בעת קלאוזביץ. של הולדתו לפני קצר זמן עד נכוןהיה

 וממילא קיימת"המדינו/ היתה לא ובימי-הבינייםהעתיקה
 מאז הקלאוזביציאני. השילוש להתקיים היה יכוללא

 תואמות אשר המלחמות מועטות השנייה,מלחמת-העולם
 אחד בצד רק ברובן, הקלאוזביציאנית: התפישהאת
 )בדרך-כלל( היה האחר בצד ואילו - "מדינה"היתה
 )דוגמת רבות במלחמות אתני. או דתי אידאולוגי,ארגון

 אחד אף ביוגוסלאביה(, או בלבנוןמלחמות-האזרחים
 שבטיות כמלחמות לתארן יהיה נכון מדינה; אינומהצדדים
 יותר - חדיש נשק הפעלת תוך "הפרימיטיב"',מהנוסח
 להשגת המיועדות מלחמות כאל אליהן להתייחסמאשר
 של לטענתו הקלאוזביציאני. בנוסח מדיניותתכליות

 את כמייצגת "המדינה" של התפרקותה תהליךון-קרפלד,
 בעולם גם החל כבר "העם" של המדינייםהמאוויים
 הינן העולם-השלישי "מדינות" ומרבית -האירופאי
 צפוי אינו זה תהליך במעשה. ולא בתואר, רק"מדינות"

 מעורר הנושא הצגתאופן
 רק קרא שאוזגודחשד,
 געל של נבחריםחלקים

 קלאוזביץ גם הריהמלתמה";
 כקיים זה מצב מציגאינו
 כמצב רק אלאתמיד,

המועדף.
 הינו לכך טיפוסיתדוגמא
 הנדל, מיכאל שלהמאמר

 בעידן"קלאוזביץ
 Handell].הטכנולוגיה"

 מאמרו הינה אחרתדוגמא
 "זילזולו רוסלו ויקטורשל
 ,Rosello ],.ץהמודיעיף כלפי קלאוזביץשל

Contempt"CIausewitz's 
Intelligence",for 

1991Spring .[Parameters, 
 כי לי שנראהטענה

 מקבל; היה עצמוקלאוזביץ
 אבחנתו את לדוגמא,ראה,
 עמים של מלחמותבין

 של אלה לביןמתורבתים
 Graham]. ]3פראים

"ש**%י
 339מערכות



 של שהגדרתו לציין ראויכאן
 תופעת אתון-קרפלד
 תופעות כוללתהמלחמה
 המאפיה "מלחמות"כגון

 ובארצות-הבריתבסיציליה
 אותל משווה שהוא-

 הברונים-למלחמות
 של באירופההשודדים

ימי-הביניים...
 לא-מעטים. שינוייםצפויים כי שוכנעתי עצמיאני
 שבהן הדוגמאות,אחת
 במסגרת ון-קרפלדמשתמש

 קלאוזביץ. עםויכוחו

 סיכומו אך בו-זמני; לא ואף העולם, בכל אחידלהיות
 קלאוזביציאניות מלחמות על לדבר ניתן כיום אם גםברור:
 הן בעתיד הרי בעולם, הקיימים המלחמה מסוגיכאחד

 על-ידי המלחמה תיערך לא מבעתיד - לחלוטיןתעלמנה
 בשמות- כיום מכנים שאנו קבוצות על-ידי אם כיצבאות,
 וגנבים," שודדים או לוחמי-גרילה, או מחבלים, כגוןתואר
 רישמיים בשמות עצמן את יכנו שהן ספק אין כיאם
 על ולא כריזמאטי בסיס על ייבנו שארגוניהן סביריותר.
 אידאולוגיות נאמנויות על-ידי יותר יונעו והן מוסדי,בסיס
 'מקצועניתא. תפישת-עולם על-ידי ופחותקנאיות
 עוצמת לחידוש קלאוזביץ זכה הגרעיןבעידן

 כאשר אירע זה כי מדגיש ון-קרפלד - בוההתעניינות
 פרקים אותם בגלל דווקא - לא-רלבאנטי הפךלמעשה
 המלחמה מהם. להתעלם העדיפו בני-עמו אשרבתורתו,
 חופשית, ביד לנהלה למצביאים לאפשר מכדי נוראההפכה
 סיבה אותה אך זאת. להם איפשרו שבעבר ברמותאפילו
 של תורתו את המבטלת זו גם ון-קרפלד, לטענתהיא,

 מהמלחמה הסלמה, תווצר פן החשש שכן -קלאוזביץ
 לנהל אפשרות כל מנע הגרעינית, למלחמההמוגבלת
 גרעיני. נשק בעלות מדינות בין קונבנציונאליתמלחמה
 חסרי דברים על רק ביניהן להילחם יכולות כאלהמדינות

 "תת-קונבנציונאליות" מלחמות לנהל או חשיבות,כל
Conflict)Intensity (Low - ,מלחמות- למעשה, שהן 
 לניהול מתאימים אינם קונבנציונאליים צבאותגרילה.
 ובאפגניס~ת, בווייטנאם שהוכח כפי - מלחמות של זהסוג

 המעצמות שתי את הביסו ודלי-חימוש עניים עמיםכאשר
 בעולם.החזקות

סינתיזה
 המשמעותי הניסיון אולי הינן וךקרפלד מרטין שלטענותיו
 גישתו קלאוזביץ; שבנה לעולם מחוץ אל לצאתהראשון

 לעידן התאימה אמנם קלאוזביץ של תורתו ון-קרפלד:של
 הגרעיני, הנשק תפוצת עקב אבל - בהיסטוריהמסויים
 אין כבר העולם, ברחבי ומדיניים תרבותייםושינויים
 פילוסופית לתיאוריה שזקוק מי של הצרכים על עונההיא
 לעתיד. הצבאית עוצמתו לבניית יסוד .לו תשמשאשר

 בספרו"מקורות גת, בו )ותומך וךקרפלד טוען -קלאוזביץ
 Gatl קלאוזביץ" ועד ההשכלה מעידן הצבאיתהמחשבה
 כאשר לפיכך, תקופתו. של אסיר הינו -253-254[(
 גם המלחמה, לניהול רקע המהוות הנסיבותמשתנות
 גם יסכים כאן שעד דומני, איתן. משתנה המלחמהאופי

 "... כתב: בעצמו הרי ון-קרפלד; לדברי עצמוקלאוזביץ
 המגבילות נסיבותיו לו, מיוחד מסוג מלחמה יש עידןלכל

 יש תקופה לכל על-כן, לו. הייחודיותותפישות-היסוד
 אלא Vol. .[Graham 111 ]103 משלרג' צבאיתתורה

 הצליח לוגית חשיבה שבאמצעות לכך מתיימרשקלאוזביץ
 המלחמה, תופעת של המהותיים היסודות אתלפענח
 של שיטתו ספרו. של הראשון בפרק מתאר הואשאותם
 שהוא כפי המלחמה, מהות מול להציב היתהקלאוזביץ

 הצגת ועל-ידי - ההסטורית המציאות את אותה,ראה

 מצב. לכל המתאימה תורה לבנות השתיים, ביןהעימות
 המחשבה את שתדריך תורה אם כי מרשמים, של תורהלא
 חושבני שנוצר. חדש מצב כל עם מתמודדת שזובעת
 לשינוי באשר ון-קרפלדני של טיעוניו את נקבל אםשגם

 נמצא, עדיין - המלחמה מתרחשת בה אשרהמציאות,
 או אלה בהתאמות מסוגלת, קלאוזביץ של תורתוכי

 והמצבים התופעות מרבית עם עקרונית להתמודדאחרות,
החדשים.
 חשיבות את הדגשת-יתר מדגיש ון-קרפלדלדעתי,

 העם, של )השילוש הקלאוזביציאני המדיני העולםמבנה
 איני קלאוזביץ. תורת של לקיומה והמנהיגים(הצבא
 המלחמה הגדרת את להתאים נצליח שלא סיבהרואה
 אוייבנו על רצוננו לכפיית אלים מאבק - קלאוזביץשל
 להשגת המאפיה" כנופיות שמנהלות למלחמות גם-

 צינורות על ולשליטה הסמים, לרכש מקורות עלבעלות
 יסודות כאן גם קיימים המלחמה, מטרות מבחינתהפצתם.
 כל של ההפצה אזור למשל, קלאוזביץ: אצלהמופיעים
 מסויימת. קרקע חלקת על המדינה לבעלות מקבילכנופיה

 ספק אין דומות. התאמות לעשות ניתןלמלחמות-הדת
 קרי: - אלימות לרמת נוטות מטבעןשמלחמות-דת

 של דוגמאות גם נמצא אך - יותר גבוההמוחלטות
 הגורמים פעלו בסופו-של-דבר, שבהן,מלחמות-דת
 למצוא אפשר לכך דוגמאות קלאוזביץ; שתיארהממתנים
 או בארץ-ישראל, מסעות-הצלב בעת היריביםביחסי
 באירופה השנה 30 מלחמת של המאוחריםבשלבים
 עמוק גה המשולבת המדיניות, לשאלת אשרהמרכזית.

 כאן גם קלאוזביץ: אותה שהבין כפי המדינה מושגבתוך
 עשו שכבר כפי - הפירוש את להרחיבניתן

 קלאוזביץ תורת את שהתאימו בעתהמארכסיסטים
 את להגדיר מניעה רואה איני המעמדות".שמלחמת
 ון-קרפלד מדמה )שאותם המאפיה בכירי שלהתככים

 מויניות. של כסוג ימי-הביניים( שללברונים-השודדים
 מקעקע וךקרפלד מרטין של חיבורו מאשר יותרלדעתי,

 הוספת על-ידי אותה, משלים הוא - קלאוזביץ תורתאת
 אליהם. התייחס לא קלאוזביץ אשר ונסיבותמצבים
 שמטרתן מלחמות או טכסיות, מלחמות הינן לכךדוגמאות
 למעשה, - הלחימה מעצם הנאה הפקת היאהיחידה
 התקיימו זה מסוג שמלחמות ספק אין אלים. משחקמעין
 להניח ויש היום, קיימות עדיין הן ההיסטוריה, כלבמשך

 לדעתי, בסופו-של-דבר, בעתיד. גם להתקייםשתמשכנה
 מעיד אשר היוצא-מן-הכלל בבחינת הן זה מסוגמלחמות

 אלה וגם היום, המתנהלות המלחמות מרבית הכלל.על
 יזומות עדיין בעתיד, שתתנהלנה צופה ון-קרפלדאשר

 ומבחינה במהותן; טבוע שאינו דבר-מה להשגתכאמצעי
 עליהן. חלים עדיין קלאוזביץ של תורתו יסודותזו,

 מאחורי העומדת החשיבה שיטת הינה לדעתי, לכך,הסיבה
 ון- את שהביאה שיטה אותה - המלחמה" געלהספר
 את שפירסם קודם שנים כמה אותה, לתארקרפלד
 t[Creveld 81 הנצחיי במאמר"קלאוזביץביקורתו,

 ובכללם - קלאוזביץ של תורתו יסודות כי לינראה
 - המלחמה לבין מדיניות בין היחס בסוגייתתפישותיו
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 הטכניים הפרטים רבים אם גם ועומדים, תקפיםעדיין
 סטאלין של מדבריו בהשאלה ולהתאמה. לעידכוןהזקוקים

 מחשיבים אנו "אין כי לומר אפשר מארכס, של תורתועל
 ובלתי-מתן מושלם כמשהו קלאוזביץ של התיאוריהאת

 את הניחה רק שהיא משוכנעים אנו להיפך,לשינוי;
 חייבת המלחמה שתורת - זה מדע שלאבן-הפינה
 החיים".'י את ידביק לא כן שאלמלא הכיוונים, בכללקדמו
 תורתו תהיה קלאוזביץ, של מתקופתו שנתרחקככל

 של סימנה יותר. ומורכבות יותר רבות להתאמותזקוקה
 התאמות לבצע יכולתנו הוא אמיתית אוניברסאליתתורה
 לחלוטין. חדש מושגים עולם להמציא מבלי אלהכגון
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 מחשיבים אנו "איןבמקור:
 מארכס של התיאוריהאת

 ובלתי-ניתן מושלםכמשהו
 אנו להיפך,לשינוי;

 הניחה רק שהיאמשוכנעים
 זה מדע של אבן-הפינהאת
 חייב שהסוציאליזם-

 הכיוונים, בכללקדמו
 את ידביק לא כןשאלמלא
 של תשובתו מתוןהחיים-;
 של למאמרסטאלין

 ראזין: קולונלההיסטוריון
 של התפיסות התיישנו"האם
 ד קלאוזביץ בהערכתלנין
 738[.וגת
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