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  תועלת בכוחתועלת בכוחתועלת בכוחתועלת בכוח

  2008200820082008    - - - - לטרון לטרון לטרון לטרון     ––––גנרל רופרט סמית גנרל רופרט סמית גנרל רופרט סמית גנרל רופרט סמית 

 רגםותצריך להיות מ זה, עבריתב שליי על הנסיון ל סלחוו, "כוח של התועלת" הינה אנגליתב הכותרת

 להשתמש איךאיזה שימוש אתה עושה בזה ולא כ, כוח של השימוש זה, אחרות במילים, כוח של" תועלת"כ

שבהן , השנים האחרונות 12, ובמיוחד, המסקנות שלי נסמכות על קצת פחות מארבעים שנות שירות, בכוח

  . פיקדתי בדרך זו או אחרת ברמת המערך על מגוון פעולות

 או אש כוח של במונחים ןכו, יתרוןת לעמד בתנועה כאש תמרון יםמבינ, כוחות הקרקעב דויחיב, בצבא אנו

  . אש לכוח פוטנציאלה

ככל ו, שלו החולשה נגדכ לשמורבכדי  יגיב יריב או, ותנועה אש המשך ידי על מנוצל להיות חייב הז תרוןי

 את תטיב, היריב של החיוני המרכז לתוך ותרי עמוק לחדור תוכליותר וככל ש הרמיכול לעשות זאת  תהשא

  .התמרון

מבחינה ו. ריבי מול יתרון להשיג ,שלנו למפקדיםלסייע  םמיועדי, שלנו הטקטיים האימונים והתהליכים כל

ה גדולתהיה  מצליחותטקטיות  עולותפ אותן כל של ההשפעהש כך וניםתמראנו מקווים לבצע , אופרטיבית

 הצלחהכדי ל האלו הנפרדים הטקטיים תמרונים בין סימביוטימידה מסוימת של קשר  יש, ןשלה הסכוםר מותי

  .אופרטיבית

 של התמרון, "השוק גן", וכישלון, המזרחיתהתרחשו בחזית , יהיהשנ העולם מלחמתקצרות מ דוגמאותמספר   

ייתכן והם היו . זה היה תמרון ברמת האופרטיבית. זה כשל ,אחת תנועהב הריין העמק, מסהב להכות מונטגומרי

בכוונתי ,  ההבנות האלו, ההגדרות האלו. אך היה זה חלק משלם, זו המערכה האחרונה, בגשר רחוק מדיי

  .באופן מסוכן בלתי הולמותהינן , לטעון

 ואז תנועהואז תנועה או  אשינו א שתמרון איה, הדברים שאגיד כאן יתרבסיס של כל ה נקודתציין כי ל רוצה אני  

מוצא לפועל  זה, זאת הינו במוחו של המפקד לעשות של והשילוב, זמנית בו פעולה זאת, ותנועה אש הז, אש

 מתמרןר שא, שלו האויב מול אתז עושה והוא, המפקד זהו, וןתמר זה אבל, צוות דתועב עם, טכנולוגיהבעזרת 

  . הוא גם

במידה שבה , הנצפות בקלות לתופעות שלי ההסברזה גם . אני חושב שיש לשנות את ההבנה שלנו את התמרון  

  ?  כך זה מדוע. המלחמה אתלהפסיד ו קרב כל לנצח יכול אתה
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באופן  העניין את לפתורבכדי  בכוח יותר משתמשים לא אנחנו. מלחמהה בטבע פרדיגמה שינוי לראות נכשלנו  

 את לפתור יכולות אחרות סוכנויות שבו מצב ליצורבכדי  בזה משתמשים נוכעת א. באמצעות כוח צבאי ישיר

  . הנדון העניין

 הישנה בפרדיגמה אפקטיבי באופן לתפקדבכדי  התפתחו שלהם ותהליכים שלהם הצורה, שלנו המוסדות, ולםא  

כגון מטוסי  ציוד ותרצשלא  או קרבות או גדולים מאבקים יהיו לאש אומר לא אני .מטרהנם מתאימים לואי

ת האסטרטגי המטרה את להשיגבכדי  בהם נשתמש לא שאנחנו אומר אני. טנקים או צוללות או מהירים ןסילו

  . שלו התוצאה של תועלת על מדבר אני, הקרב על מדבר לאואני , כוח צבאי ידי על ישירות

 המהותי ההבדל. "אנשים קרבב מלחמה"אני מכנה ש מה לנו יש ועכשיו תיתיתעשי מלחמה לנו הייתה בעבר  

 התוצאה שבומצב ה את ליצורבכדי לפתור את העניין אלא בכדי  יותראינו משמש  צבאי שכוחהינו 

  . ולא להריסתו כוונות וינילש המביא תאסטרטגיהמטרה ה. באמצעים אחרים מושגת האסטרטגית

 שהם חושבים שלנו שהמוסדות, שלום ,פתרון, מלחמה, משבר, שלום לש הליניארית בדרךנעים  לא אנחנו  

  . לעשותמעוצבים בכדי 

 לע מדבר אני כאשר. מילים עימות וקרבב להשתמשעומד  אניוקרבות מתמשכים ו עימותים של בעולם אנחנו  

 רותיםיהש, הביון שירותי, שלהם ייםהמנהל למוסדות יחסימת ואני, ממשלות של למוסדות חסימתי אני מוסדות

 שמחברות והסמכויות פרוצדורותהו התהליכים, שלהם יםיהמוסד היחסים ולמערכותהצבא , הדיפלומטיים

  . יחד םלוכ אותם

יותר  או יםגופ שנימתרחש כאשר  עימות. להשתנות צריכים הם, שלנו הנוכחי צבלמ מתאימים לא ואל מוסדות  

 עימותיםבכל נושא הינם  פוליטיים עניינים. שונות תוצאותאחר  רודפיםנסיבות הדומות במובן הרחב ב

ים או הגיעו להחלטה לעבוד יחדיו או לציית מוכנצדדים ה כאשר. עימותים לפתורככלל הינה בכדי  פוליטיקההו

 אופןלהתמתן או להיות מוחזקים במצב יציב באו  להיפתר יכולים ואל עימותים, לכללים או חוקים מסויימים

 הם , חלופית תוצאהאינם משיגים את שרצו ולא יסכימו לקבל  הצדדים שני או אחדצד  כאשר אבל. הדדי

 את לפתורניסינו  תיתיתעשי מלחמהב. לעימות יפנו והם אתז להשיגבכדי  צבאילעיתים ינסו להשתמש בכוח 

  . תאסטרטגיכמכריעה מבחינה ה נחשב מלחמה, עימות ידי על העניין

אלא פועל  היריב ו שלחוזקידי ל משחק לא, חכםהוא  אם ,חלשה הצד, פעולה דרךכ עימותים ץומיבא, אולם  

נמנע מלהיערך לקרב אלא אם הדבר נעשה בתנאיו וההתנהלות , בדרכם של לוחמי הגרילה והטרוריסטים

שמורכבת  גנרית אסטרטגיהפועל על פי  הוא. וות על אויבוגית המכריעה הינה לא להנחית מכת מהאסטרט
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כמו צפון , או שהוא מנסה להעתיק את כוחו של היריב, שחיקת הרצוןו פרובוקציה של אסטרטגיהמ, מתעמולה

  . גנרית אסטרטגיהלפתח נשק גרעיני בעודו ממשיך באותה , קוריאה או איראן

נסיבות המוצגות בפנייך על ידי ב הכוח את להפעיל דרךלמצוא  כםעלי, עוצמהכם כוחות גדולים ובעלי ל יש אם  

 על, רחוב כבריון ופיעכך שת ידי על היריב של הגנרית לאסטרטגיה םותרבקלות ניתן ל, זהיר אינך אם. היריב

 מישל, הצרפתי הפילוסוף. 'ווככים דר במחסומי היחידשל  ייםיומהיומ לקשייםהמיידית  הסיבהכך שתהיה  ידי

הטנק ואתה רואה את כל אותם  על עומד אתהש הבאה ובפעם, רכוש לא, יחסים מערכת הוא כוח, אמר, וקופ

  . זהו ביטוי של השאיפה שלי להיות בעל כוח, אין כאן ביטוי של כוח, טנקים יפים תאמר לעצמך

 איךהינה  הבחינה שאלת. נוזמנ של האסטרטגית השאלה זו נךליתרוקשרים זו  מערכת לבסס הדרך את למצוא  

  ? חלופי בקרב בכדי להשיג עמדה אסטרטגית ופוליטית בעימות הכולל כוח שמיםמיי נואיזו מטרה אול

 אימפרסיוניסטה. ים והריאליסטייםוהאימפרסיוניסט אומנותה עולם את ושקלכל מה שאני מציע ל כמטפורה  

, נוף באותוים סתכלמ והם ,צבעיםה פלטת אות, בד אותו, צבע מברשת האות להם יש, תורגל כמו הריאליסט

  . חלוטיןל שונה תמונהמציירים  הם אבל

עלינו ללמוד להיעשות , ומה שעלינו ללמוד לעשות באותם כלים שהמצאנו והרווחנו כריאליסטים  

  , אימפרסיוניסטים

ברמה  עימות היה זה, שטויות אלו, מלחמה הייתה זאת כאילו הקרה מלחמה את ציינו היום אנשים מספר  

  . עימותים על למדנו, הקרה במלחמה מלחמה על דבר למדנולא . מלחמה היה והאיום, תאסטרטגי

 מגן" מבצע, עימותב מתחילים אנחנו קרה זה כאשר .סקירה מהירה על סיפור מלחמת עיראק מהפלישה לכווית

 אתיתה לשנות יהכוללת ה והמטרה ותטוב נפשות של שלמה מסהמעסיקים  אנחנו, נלחמים לא אנחנו, "מדבר

התקדם דרומה אז זו ולהמשיך ל וןוהתכ שהוא ההנחהסמך  על, המשיך ולהדריםמל חוסיין סאדאם של הכוונות

  . עימותב ניצחנו, הצלחה התייה

גרום לניכר בכדי  דיפלומטי מאמץביצענו ו איומים מיני כל איימנו, חיזקנו, "מדבר סערת"ל העימות את העצמנו  

 של, שלנו המטרה את והשגנוקרב ל שלנו העימות את תרגמנו. בעימות נכשלנו. עצמוב יתימכוולו לצאת 

אותן  בכל, אנשים של זה אוסף בתוך ,יתמוסדמבחינה  דרך לנו יתהיה לא? קרה מה אז אבל. יתיכוו שחרור

שוורצקופף נותר לבד במדבר לניהול ו, אסטרטגית להצלחה האופרטיבי תמרוןה הצלחת את לתרגם, בירות

, סנקציות של טקטיים יםעימותלרמה של  ,שנים 12 -ל חזרה ושקענו. עשה הואוכך , משא ומתן להפסקת אש

  . 'וכו אזורים אסורים לטיס
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התנהלות קטנה ואז כולם  התייוה, "הפגזות פנאי"כ יםכנמ היו הטייסיםש מבין שאני משהו עשינוכמה זמן  וכל  

, העצמנו שוב את העניין לחופש העיראקי, 2003שנת ב, מכן אחרל. חזרו לאכוף את האזורים האסורים לטיס

ל לשנות משום שאנחנו הנחנו שיש ושהוא לא יכ, רבים בעודנו מנסים לשנות את הכוונות שלו איומיםואיימנו ב

  . תה לוישלא הי -לו כוונה 

 את מירלה דרךכל  לנו הייתה לא ךא. בגדד לנו הייתה. ניצחנו, מופלאה, דהימהמ, נוספתביצענו פעולה  אז  

 שקענו, קצרובתוך זמן . של העימות אסטרטגיתהצלחה אופרטיבית או ל זה תמרון ת שלהאופרטיבי צלחההה

  . שרובן המכריע היו ברמת הפלוגה או ברמה נמוכה יותר, לסדרת התנהלויות טקטיות חזרה

ואם הייתי יודע יותר בנושא הייתי מציע שניתן , וניתן להחיל זאת גם על הסיפור של אפגניסטן באותה מידה  

  . להחיל זאת גם על העניינים בתוך מדינת ישראל

 הן, אלו הן מגמות, תאח: סיבות כמהאני מכנה אותן מגמות מ. מאפיינים ששהיש  אנשים קרבב הזאת מלחמהל  

מה שחשוב במקרה של ישראל יהיה נניח , בחשיבות שלהן, הן דגש גם על הנסיבותיש ב אבל, מאפיינים גם

, להבין ישש השני הדבר אולם. אפגניסטןמפעולות הקואליציה ב שונה יהיה, הגבול הצפוני שלה עם לבנון

אין להבינן כעומדות , וכל אחת מהמגמות פועלת על ירכי האחרות, עליכם להבין אותם ככתובים במעגל

  .בעצמן

, יתיתיהתעש במלחמה. בכוח משתמשיםמטרות שעבורן אנו ה, והשתנו ותמשתנ שלנוהינו שהמטרות  הראשון  

, להרוס שימוש, להחזיק, צבאי ומילים פשוטות ובוטות כגון לקחת כוחבאמצעות  העניין את לפתור חיפשנו

  . ות מעין אלו היו המטרהוהצהרכניעה ללא תנאי 

 מתארים הם, מורכבים והם, אותם סוחט אתה כאשר צורה הופכים הם, גמישים יעדיםה, אנשים קרבב במלחמה  

כאשר התנאי הפופולארי ביותר כיום הינו , או עיצובן על ידי אמצעים אחרים כוונותשינוי  שמאפשר, מצב

אם כן הינו  העימות של היעד. עלופ אתהתוכם ב אנשיםמו גם עבור הכ שלך לאנשים בטוחה סביבה רתייצ

כך , זהמצב רצוי  ליצור רוצהיותר  אתהכך , מחשבה או קבוצת מחשבות וככל שאנו מנסים לבסס חוק וסדר

  . רחובב יחיד אדם כל של וכוונות ותנצורליותר  פונה אתה

ישנן שתי מטרות ואלו צריכות להתיישב בשלב כלשהן עם המבנה הפיקודי  תמיד ,שלנוורכבים המ מבצעיםב

יעד הקרבי ושני אלו פועלים באותו זמן ועל האחד לשרת את המטרות של ה נוויש עימותשל ה היעד נויש. שלך

והפסד  ניצחוןבמונחים שאנו מבינים , הדבר גם מקשה מאוד על מתן להגדרה האם אתה מנצח או מפסיד. האחר
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 מנצחמוכרז כהפסיד ועדיין להיות ל יכול אתה, מלחמהולהפסיד ב הקרבות כלב לנצח יכול אתה. בעבר

  . אנשים קרבב במלחמות

קבוצות  נגד או/ו לאומיות רב בקבוצות האלה הפעולות אתהוציא לפועל ל נוטים שאנו נההי הבאה המגמה  

 מנוהליםרוב המבצעים המנוהלים בצורה של קואליציה או ברית שבהן מדינות הקצו כוחות . נטולות מדינה

ליציה הסונית או מה שלא יאו המ, IRA -טאליבן או ה, בין אם אלה החיזבאללה, מדינהנטולות  קבוצות נגדכ

זאת זה להפוך למוגבלים עקב  לעשותמשום ש מדינותבאינטרסים של קבוצות אלו לא לפעול כ זה, יהיה

  . אחריויות מסוימות שמתלוות להיותך מדינה

 אנשיםינו הה האסטרטגייעד ה. יםאנשקרב ב מתקיימת שמלחמההמגמה השלישית והברורה ביותר הינה   

, אתה, פועל כגרילה או טרוריסט ומבקש להסוות עצמו בקרב האנשים קרובות לעיתים היריב. שלהם מנהיגיםהו

 אנשים קרבב יםרחשמת והאל הקרבות אבל. הלאה וכן, תלוגיסטית ווסרימ  תמיכה, מידעבשביל  אנשיםב תלוי

  .תקשורתמובן של הב, נוסף מובןב

 של נוספת סדרה, שלך הגלדיאטורים עםיחד  בבור למטהשם ו, תרומאי יכרבכ עומד ואתה מפיק אתה... 

ים למושבים שמאחר האנשים כלמסתובבים , הבור שלובעפר  אבקבו, ראח דאח מפיק ולפחות גלדיאטורים

 וכולם, שלהם הכרטיסים את למכור יםמנס או שלהם הגלידה את יםקונ, שלהםחנייה ה את יםצאומ לא ,שלהם

 ולוכ יציעהו, בך המתחר, שלו הפקהה עם שם נוסףנו ברנש יש אגב ודרך, שלךמפריעים להפקה , מסתובבים

של פחית  הייהשת קש דרך, בבורשמתרחש  למה לב תשומת מקדישאשר , מודע מאוד קהל, אנשיםעמוס ב

 ידי על, לפעולו לכתוב צריך, הזה כמפיק אתה, מפקדכאותו  ואתה. במקום הרועש ביותר, שלהם קולה הקוקה

יכול לכתוב  אתה ואם, האחרים בבור מפיקיםה או האחר המפיקשל  סיפורנרטיב יותר משכנע מה, מעשהו מילה

  . ניצחת -את הנרטיב שיסופר 

? תוהכותרהיו  מה, נקט 2006 ספטמבר של ראשון רביעי לילב והחזיתות החיזבאללהמ נסראללהש ו הדרךז  

, הכותרת את השיג והוא טוב יותר סיפוראבל הוא סיפר את ה, שום דבר מסוג זה עשה לא הוא. נצחמ נסראללה

  . אנשים קרבב במלחמה אופרטיביה הפיקוד הז

, ותרימהב לנצחרצינו  תיתיהתעשי במלחמה. הינה נטולת זמן אנשים קרבב שמלחמה נההי הרביעית מגמהה  

מעורבת  הייתה חברהמכיוון שכל ה זה את ועשינו, כוונו לבצעשהת מה זה אבל ,קרה לאזה  קרובות לעיתים

במצב החדש שלנו תזמון , מלזמן את המילואים ישראל את בולם זה, םיליאנורמ חייםלו לשלום לחזור צינוור

  . הבדלה את עושה תזמוןבתיאטרון ה, חזרנו לתיאטרון, חשוב יותר מאשר לבצע משהו פעמיים
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 אבל, רוצה היריב כאשר לא, שלישי יום או היום לא, הינה להתנהל רק בתנאים שלך עצמך הבסיסית הטקטיקה  

הינם לקבוע תנאים שבהם אמצעים  שלנו הצבאיים היעדים וכאשר, ןכ לעשות ךעבור יתרוןבעל  זה כאשר

, אהבקוריוזו הסיבה שאנחנו עדיין , לתחזק מצב זה שעלינו בוודאי אז, העימות את ופתרי כוח שלאחרים 

  . עדיין אפגניסטן או עיראק את עזבנו ולא, וקוסובו, ובוסניה, וקפריסין, נפתר לא שעדיין, נוסף עימות

 אבל תיתיתעשי מלחמה שלזמן ההתנהלות הראשונית הינה כמעט תמיד מבוססת על תפיסות  של הרטוריקה  

אך יש להבין , יהיו קצרים ופתאומיים, תהקונפליקטואליופעולות ה, הקרבות. שלנו פניםעומדת מול ה המציאות

  . פתרו לאשאלו , יותר גדול עימותאותם כיושבים בתוך 

 להחליף תואפשר הייתה תיתיתעשי במלחמה. הכוח את לשמר בכדי נלחמים שאנו נההי החמישית המגמה  

 זאת עשתה בוודאי הינבריט, היהשני העולם מלחמת הלךבמעשתה זאת שלוש פעמים  רוסיהש חושב אני, צבא

 יםאנש של ייצור קו היה, צבא לאבד יכלו מפקדים. הראשונה העולם במלחמת פעמייםש לוודאי וקרוב פעם

 לא אני. בבריטניה קיימים עוד לא בוודאי הם. עוד יימיםאינם ק מאודואלו במידה רבה , אותם להחליף יםוחומר

 שלי הנקודה, צריכים הםש בוודאי, הרגויי שלהם החייליםכך שמ מנעילהו לנסות צריכים לא שמפקדים רומז

 שלנו בנשק משתמשים אנו, סוףלב ואז. בשלב זה חזיתה אפילו או טקטיפיקוד הבמעוגנת ברמה גבוהה יותר 

, בהתחלה וארגנ או אותם קנינו כאשר בהםכי כך נשתמש  אמרנו לא מעולם שאנו בדרכים שלנו ארגוניםבו

אני בטוח לחלוטין באומרי שהשתמשתי בהם בפעולות בנסיבות שהם מעולם לא נקנו עבורם . ההשתנ משהו

  . מלכתחילה

צדקנו כאשר ביצענו את כל ההתאמות . משתנה משהו. שבו אומנתי בארגון מבצעיםיצאתי ל לא מעולם  

 ומה, השתנה שמשהושיש בכך סימן לזה  בודאי גדולכך בקנה מידה  על מסתכל אתה כאשר אבל , והסתגלויות

 היינושאנו  כפי ,שלנו הנשקשל כלי  התועלת סף תחת ןכוופועלים באופן מ שלנו שהיריבים הוא שהשתנה

  .  בהם להשתמש רוצים

 פני על אסימטריהמכיוון שכל העניין של גנרלים ופיקוד הינו ליצור , מיוחדב שונא אניהינה מילה ש אסימטריה  

  . נותאמ טוב יותרים זאת עוש הם כרגעש ,שלך היריב

 היריבשל  כוחות, שלך הכוחות יבוץק ידי על תמרון של הרעיוןכל  את צמצםל יכול אתה תיתיתעשי במלחמה  

, ןותמר ידי ועל, הקרש של שלך קצהב גדולה יותר מסה ליצור מנסה אתה, הקרש של אחדבקצה  ניםמתימ שלך

 ידי ועל שלך בכיוון הקרש את ומושך מנסה אתה, שלך המסה את גדיללה שלך סיונותיהנ עם סימולטני באופן
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אולם במלחמה בקרב אנשים אותו מאבק הינו . הקרב נה שדההי וז פעילות של המשעןנקודת ו, מנוף משיגכך 

  . באופן טוב יותר שלך העימות מטרותהדבר משרת את שכך , להעביר את נקודת המשען ליתרונך

יותר למען השגת שליטה ישירה  מתאמץ לא אתה, השתנתה שלו התועלת, שלו המטרה אבל, השתנה לא הקרב  

 שלך היריבמ למנוע מנסה אתה, צבאי כוח ידי על הקרש של התנופה את שנותאתה מנסה ל, על ידי כוח צבאי

  . משנה אותה לטובתך, להעביר את נקודת המשען ליתרון עבורו ולחילופין

אין , נקודה ישנה, שם. וזת איזון לנקוד מחוברים להיות שחייביםאלו  הם, הצבא את יםכוללה, בעימות והכוחות  

את  לםוב אתהבמקום בו  הקרש על שלו העימות ממאמציקרב ב שלך היריב מאמציהפרדה של וה, קו יותר זה

 קרש על ליתרון והז המשעןנקודת  את זיםיזמ שהם כך שלנופעולות הקרב  את ריםקשמ שאנחנו ועד, פעולתו

  . לא יצלח, עימותה

  .אמיתי שינוי לעשות יכול אתה, אתז לעשות יכול אתה אם אבל, הזאת הנקודה את לתקוף קשה מאוד זה  

אמור לנסות לגרום לפעולות , התנהלות של הכוח הצבאי הממשיה רמת מעל רמותה בכל הבמאי או המפקד  

  . זה טבע תמרון מוצלח במלחמה בקרב אנשים. בעימות ניצחוןקרב אלו להתיישר עם אלו של 

, עימותב לנצח הכולל המאמץ של תומך מרכיב רק קרובות לעיתים, ינו רק רכיבה שהצבא, תמיד לזכוריש 

  . קשה האת זז ולעשות

וזו של , לשנות או לעצב את הרצון של האנשים המתנגדים לך, זו של העימות, במינימום ישנן שתי מטרות  

אלו , תמיד ישנו מינימום של שתי מערכות של יריבים. של לנצח בקרב מסוים או סדרת קרבות מסוימת, הקרב

לחלוטין לתרגם את היעד של דבר קשה אך הכרחי ה. וצריך להבין אותן כיריבים שונים, שבקרב ואלו שבעימות

  . באמצעות הכוח הצבאי גהעימות לתוך יעד אחד או יותר של קרב שניתן להשי

ב או היריב לרוב הינו ישות חסרת צורה הפועלת מתחת לסף שבו אנו האוי. יה שליזה מוביל אותי לנקודה השני  

המטרות של העימות . השחקניםיש לזהותו ולבודדו משאר . היינו רוצים לפעול ולהשתמש בכלי הנשק שלנו

גם הוא נשלט על ידי , גם הוא פועל לאורך החלוקה של עימות וקרב. שלו צריכות להיות מובנות בעבור מה שהן

. אבל הם שם, לרוב בלתי רשמיים, מסתמך על מכלול של משתפי פעולה, היריב, לדוגמא. שש המגמות שציינתי

וחוסר בהירות של , דילמות, יש חוסרים, כמו לנו, אך לו, יתאין לו מרכזי כובד במובן של מלחמה תעשיית

  . וכולם תוצאה של הנסיבות של הזמן, פעולה

, 1972אני למדתי לקח זה כאשר הייתי מפקד פלוגה צעיר בימים הראשונים של הפעולה בצפון אירלנד בשנת   

וקו , מרפי –אים לאזור באלי קור, אני והפלוגה שלי היינו אחראיים לאזור לא נעים במיוחד במערב בלפסט
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כיכר  הייתהשם , מרפי באזור מגורים - אוטובוס הגיע ממרכז העיר לתוך מערב בלפסט והסתיים בבאלי

 לילב כלל ובדרך. לפני שהמשיך שוב במסלול, חמש עשרה דקות, והאוטובוס ישב בכיכר במשך כעשר דקות

נו יצא נולוכ ואזמותקפת  הייתההיא  ואז מגיעה הייתהיחידת כיבוי אש  ואז נשרףהוא היה מותקף ו ,שישי

ינו יחידת על וריםי ויהבנקודת זמן אחרת ו, המקומייםבריונים וה שלי החייליםשל  עליזה מהומה הייתהו

למעשה אף פעם לא תפסנו , היינו יורים עליהם חזרה לרוב ללא השפעה רבה, IRA - הפעולה המקומית של ה

  . את הברנשים

 יעבוד זה היווניםהחלטתי שאני לא נותן לזה לקרות שוב ואם זה עבד עבור , פעמייםשזה התרחש  אחרל  

 שוכנעו חיילים ושנישורת מושבים והכנו מעין חלל  הוצאנו, אוטובוס תיתפס. טרויאני סוס ננסה אנחנו, בשבילי

 בנזיןה דלי עם ופיעוי הקטנים בריוניםה וכאשר הזה בחור להתחבא צריכים שהםו שלי מבריק רעיון היה שזה

 ואוטובוס והבנזיןבידינו הבריונים  והיו, עשו הםוכך , אותם רועצלו לקפוץ צריכים הם, גפרורים של וקופסה

 בדרך, שורייןהמ הרכבבריונים בחלק האחורי של ה עם מיליםלאחר שהחליף מספר , מלסב הר. נשרף שלא

כל . IRA -פעולה של ה הייתהאנחנו הנחנו שזו . למד דבר או שני דברים מעניינים, לבסיס של הפלוגה חזרה

כמאבק , כן גם ואניכל העניין  את הבנואנחנו , ולהרוויח מכה נואתמ אחד להרוג יםלויכ שהםכך היה טבוע בנו 

  .מה מעינייגענו חזרה לבסיס הפלוגה הוסרה החסיהעד ש. והפלוגה שלי IRA -ישיר בין ה

והם כולם , לבריונים שילמו הם. המקומיים תוהמוני נהגיהיו , האלה אוטובוסיםלשריפת ה וגרמש האנשים  

שלא  למשהו הגבנו אנחנו. קיבלו את שאר התשלום והמשיכו העירה, האוטובוס את שרפו הם אזהלכו לשתות ו

 הם אבל, שם היו הםאז , הגנהיצעו סחיטות ב הם, המונית נהגיקנס את  IRA -ה. IRA -קשר ל שום זההיה ל

  .  ונגל'בג ותחי כמו, של משתפי פעולה סידור היהזה , זאת הבנואופן שבו אנחנו ב שםהיו  לא

פאונד חתום על  10ס "ק ע'וזה היה אפילו עוד יותר טוב מכיוון שבכיס של אחד מהבריונים הקטנים האלו היה צ  

 -והבריונים הקטנים היו עושים אפילו יותר כסף בגלל שהם היו מתקשרים ל, BBC - ידי המשרד המקומי של ה

BBC היו שם עם  הואל, ואומרים אם אתם רוצים קצת טלוויזיה תהיו בתחנת האוטובוס בזמן כזה וכזה

  . בגלל שגם הם צריכים למלא חלל. המצלמות

, ומהר מאוד זה עבר ממני, פרק את הדבריםמכיוון שעכשיו זה הפך להיות מצב של צורך ל, זה היה מאוד מעניין  

והתהליכים פותחו כך , התחלנו להבין שעלינו למצוא את אותם סדקים, אבל בשלב זה של התהליכים היה לנו

  . שתוכל לאסוף אותם ברמת הפלוגה ולהרחיק חלק ואז לנצל אותם
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, ניין הוא איך אתה תוקף זאתהע. אני מספר לכם סיפור זה בכדי להראות לכם שיש כאן חולשות אינהרנטיות  

  . להבין ולנתח, כיצד אתה מפתח את זה

 יםמתאימ לא תיתיתעשי במלחמהמו הוקש, סיפורו אחת הסיבות שסיפרתי את הוז, שלנוהניתוח  שיטות  

 אנחנו איך אבל. כל זה נוגע בקרב, איך שזה מכונה ברעיון או בהערכה מאוד טובים כולנו. האלה למקרים

  ? אותם לנצל שנוכל כך עקביותחוסר הו האלו ההבדליםמאתרים את  אנחנו איך? עימותשל המנתחים ברמה 

וכיצד אנו מבינים זאת , של כלל העימות ניצחוןהמדד של יעילות צבאית הינו החלק המוצלח ב, בסופו של דבר  

  . כמוסדות שלנו שעלינו לפעול יחדיו, וכיצד אנו חושבים על כך כתהליך

אין לכך שום קשר לגודל , זו לא היררכיית הפיקוד? לאיזו רמה יהיה המאבק, ה להחליטהנקודה הבאה הינ

אם אתה יכול ? אלא באיזו רמה תהיה הלחימה, המועסקים על הקרקע, מספר האנשים, מספר הטנקים, הצבא

. זו אז לצד האחר תהיה היוזמה ברמה, מה שלרוב קורה, אם זה מוחלט עבורך. להחליט אז יש לך את היוזמה

הבנת רמת הלחימה תאפשר לך להבין את טבע ההחלטות שיש לעשות על ידי המפקדים ברמות השונות של 

  . האם אלו שייכות לעימות או לקרב, ההיררכיה

אתה יכול לשפר את . הניצחון או ההפסד הינו על בסיס כוח האש לבסוף, שלך האש כוח הינו קרבה של המטבע  

אתה אוסף את המידע שלך כך שתוכל ליישם . בסופו של דבר זה מה שמנצחאך , העמדה שלך על ידי תמרון

זהו , ואם נבחן את המידע על המערכות. באופן יותר אפקטיבי את כוח האש שלך יותר משהיריב שלך יכול

שינוי   -המטבע  אחר שלאם נעבור לצד ה. כמות והתוצאה או ההשפעה, חלל, זמן, מידע אובייקטיבי קשה

יכול להימסר כאשר יש יריות מעל לראשך או הופעה של מסה גדולה של  מידע. ים הינו מידעדעתם של אנש

זה יכול . הכוונות שלהם משתנות, אם הם שמים לב לכך באופן זה, זה נתפס כמידע, צבא וחיילים בקצה הדרך

מישהו באמצעות להימסר דרך המדיה וכל מיני דברים אחרים גם כן אבל הנקודה הינה ששינית את דעתו של גם 

  .מידע

 למה מקשיב אתה ואם. למידע אש מכוח נהתמש יןפיהחל מטבע, להיפך או לעימותעובר מקרב  אתהבו  רגעב  

הופך להיות קשור לגמרי , קטיבייסובי נעשה והמידע, משתנה זה, תוניםזרם הנב מסתכל אתה אם, רשתיש בש

  . קשור לכוונות ותוצאות זה, זמןל לאו תזמוןקשור ל וזה ההקשר של טבעב

 יכול אתה עומד אתהבו ש מקום ובכל נתוניםתביט בזרם ה, קרב או עימותמ חלק אתה אם לדעת רוצה אתה אם  

מעבר , רמת הפלוגה בסביבות איפשהו הז עיראק לרחובות יורד אתה אם. הלחימה תהבין איפה רמל המהרב

  . קרבב שאתה יודע אתה ואז האחר לצדעוברים , כוונותלכך המשימות כולן קשורות לשינוי 
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, קשה הכי העבודהיש את  ממשקב מפקדהלוקרב ב לומא שונה משהו יםעוש בעימות שלו מפקדההו מפקד  

  . חזרהו מידעמכוח אש ל לתרגםמשום שעליהם 

 וחבכ השימוש של שלך רטר'הצ, הרסני אופןיישום כוח האש בב יעיל יותר ההיכך שת עצמך רשתמ אתהקרב ב  

 לתוך רוחזל, דעה, שנות חשיבהל כדיב שלך הפעולות כל של ההשפעותאת  רשתמ אתה בעימות. אווירי

  . קהלאתה מדבר ל, הזה אטרוןיהת

 האחרות הסוכנויות את גיםיציהמ המתאימים האנשיםבה את  יש אםהאת וז לעשות תגנוראמ המפקדה האם  

  ? פעולל מתאימה סמכות בעליאחרים ו

. טלוויזיהב האישבשל העובדה שהוא  רק אם, ליריבהקרוב ביותר  האישהוא  קרובות לעיתים המפקד בעימות  

 למפקדהישר  הולכים היינו שלי הראש ושומרי אני. עימותב שלי היריב למפקדת חודר הייתי, בבוסניה כמפקד

 שילם לא ם"האו אבל ,לחימהפוך לפטרול לה, יכולתי מתאבד מחבל הייתי אם. לופטרסייר  בעצם הייתי. שלו

  . שלנו הצבאית במפקדה אותי לתדרך דרך אין אבל. לזה מספיק

 במפקדה טיבלך ות. הזה העימות של החץ ראש הייתי, ועדיין? שלופטרול הסיור  להיות מפקדאתה מתדרך  איך  

 אנשים של מסה סביבוצים בוקמ, המופיע נוספתמפקדה  ,פקדהמ סביב תוצוקב, אפגניסטןב או בעיראק

  . הזאת למשימה מתאימה לא שלו המפקדהש ווןכימ, בעימות בו לתמוך שם וכולם מיוחדים

 שלנומדוע בנסיבות הנוכחיות  הסבר לתת לעזורים יכול יויחדציינתי כאשר נלקחים ש דוגמאותהו המאפיינים  

 עלסוימת בקרב מ פעולה של ההשפעות יזויח עם, ניצחון או הצלחה תהגדר עם, והסבר ניתוח עם בעיה לנו יש

יהיה זה , החוק יישום. העימותאילו פעולות קרב ייתמכו בהשגת יעדי , ת הקונפליקטהבנ אפילו או, העימות

 הפוליטי עולםב, זמן במשך שלנו המבצעים קוחזת, מקומי חוק אפילו או, הומניטארי חוק או אמנה, בינלאומי

  . זהאת  לסגור יכולים אנחנו ,הלאה ךוכ אדםה חוכוב

 שלנו המוסדותצבאי ושינוי  חובכ השימוש על חושבים אנחנובה  הדרך אתשנות ל צריכים אנחנו? לעשות מה  

קרב וה העימותכי  להבין יכיםצר אנועבורו הוא נעשה השתנה ו השימוש אבל, הדבר אותו יהיה הקרב. בהתאם

  . יויחד יםמתרחש האלה הדברים, שםל ואז כאןואל תלך ל, דרהבס לא, סימולטני באופן יםנוהלמ

עלינו להבין כי היריב הינו . ש לנו שתי מטרות המתקדמות בו בזמן והן דורשות שיטות שונות של ניתוח והבנהי  

עלינו להבין את , היריב אינו אייקון על גבי המסך. בייחוד האנשים שבתוכם היריב פועל, חלק מהעימות שלנו

רה הטוב קרחיק זאת מפעולות הקרב שלו ולהפוך אותם במכך שנוכל לה, את הסיפור שלו בהצגה, החלק שלו

  . לבעלי משמעות פחותה
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 הם יכןוה היעדים שניהקשר הזה שבין  את להביןהלחימה ו רמת את להבין חייבים אנו אתז לעשותבכדי   

 סוכנויותה של התפקידים את להביןיש . בהתאם סמכויותהו האחריות את לקבועיש ו, ך עצמךשל בארגון

 אתהתואמים  כיווניםהו הסמכויות את להםהעניק ל כדי, ותחת אילו נסיבות דיפותו יש עאיזלו אחרותה

מרובת הסוכנויות הזו לכדי שלם ברור הפועל ולית אאופרציה הרב פונקציונה את לארגןכדי   ,שלהם האחריות

  .הכולל עימותב ניצחון של גיוןיהה חרא עוקב, אחד גוף או אחד אישבכיוון של 

 מידעעלינו לפעול בכדי להשיג . בכדי לתמרן בהצלחה מפקד נול להיות חייב, מפקד שלראשו בהינו  תמרוןה  

 עד. האנשיםלבין  נובי ההבדל את ולהראות יווכוונות עצמו לגלות היריב את להכריח, חשוףל .להרוס במקום

 לא יהיה בידינוש עד. להחליט על הפעלה והעסקה נכונה של הכוח יכולים לא אנחנו, המידע לא יהיה בידינוש

 ואנחנו, שלנו למטרות בקשר בטוחים להיות יכולים לא אנחנו, מהאנשים האויב את להפרידלא נוכל , המידע

  . אנו לא מנצחים הסיפור את מכתיביםאלו ה אנחנונהיה לא ש ועד היוזמה ה לנווחסרפועלים בתגובה 

כי ו אטרוןיכת מבצעה את להבין חייבים ואנחנו הסיפור את ללכוד חייבים אנחנו, הוציא מידעל חייבים אנחנו

 כתובכך שי קמפייןארגן את הל חייבאך הוא , צבאיהיות איש ל צריך לא הואו, הבמאי או אטרוןיהת מפקד

  . שלו מהיריביותר משכנע  תסריט

 צריכים אנו. שלנו ארגוןהו שלנו הכוח ומבנה עצמנועל  נפקד אנובה  לדרך השלכות בעלי יהיו והאל השינויים

  . אחרת שלנו קודיהפ את לארגן

 במפקדה יכולות שלאת השילוב הטוב ביותר  לנו יש האם? האלו ותהמפקד כלאת  צריכים באמת אנו האם  

 אינם מידע מבצעי, למשל? עושים שאנחנו כפי שלנו הצוותים את לארגןהאם עלינו ? בעימות לטפלבכדי  שלנו

  . הפעילות יהוז, בעימות תומכת פעילות

רבת  להיות צריכה מפקדה. לחימהה את תומנהל לא נותהנדוות המפקד כאשרהינו בקדמה  ם "קצין האג מדוע

  . פונקציונאליות בכל הרמות של העימות

 אנוכיצד  תוכניתעלינו להכין ובימוי ההצגה  של יחיד מקור למנות הפוליטי האומץ את לזמן צריכים אנחנו  

  . שונה תהיהתכנית הפקודה  ולכן שונה רמהב היהלחימה תה ולכן שונה הצגה הינה כל, מבצע כלעל  מפקדים

 סמכויותהו האחריותבידי מי ? עכשיו זה מבצעעל  מפקדים יצד אנוכ בפסקהזמן  הרבההשקיע ל צריכים אנחנו  

 לנהל נלמד לא אם, נעשה זאת לא אם אבל, רב וזמן אימון הרבה, יסדממ שינוי ידרוש זה כל  ? ואל במקרים

קרב אבל להפסיד את  כל לנצח של התופעה את לראות נמשיך אנו, אנשים קרבב במלחמות אופרטיבי תמרון

  . לא מבחן חוזק, בהתנגשות רצונות ניצחוןשל ההצגה הינה  העלעלינו לזכור שהמטרה ברמת . המלחמות שלנו

 


