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מבוא
הבליטו2000אוקטוברמאזהאירועים

ואתהמערכתיתהחשיבהיתרונותאת
שלהמוצלחתלהתנהלותתרומתה

שלהקשיםבמצביםצה"ל
נעשההפרסומים,על-פיהאינתיפאדה.

שיטתימאמץה-90שנותאמצעמאז
המערכתיתהחשיבהאתלהחדיר
נקטףועכשיוצה"ל,שלהבכירהלקצונה

הזה.המאמץפרי
שלעבודותיושללעבריתתרגום

רבותלסייעיכוללאונרדר'רוברט
בישראלהמערכתיתהחשיבהלקידום
תונחלשבעזרתםלימוד,ספריולספק

ובאקדמיה.בצה"להמערכתיתהחשיבה
בארה"בפורסמולאונרדשלספריו

ה-90בשנות

מעמדלווהקנו
מקוריקציןשל

המתבטאוחושב,
ובב-רםבקול

לע-בליהירות

לממ-חשבוןשות

הצבאי.סד
לימודספרי
לנושאמשובחים

כמומורכב

בכך,מהשלענייןאינםהמערכהאמנות
ניזוןכהעדבעברית.החומרדלובמיוחד
המערכהאמנותשלהישראליהתלמיד

שלהחשובספרובסיסיים:ספריםמשני
וספרו,11985משנתסימפקיןריצ'רד
המובהקתלמידושלפחות,לאהחשוב
2.1997משנתנוהשמעון

מהותימשהוישאםעצמי,אתושאלתי
מלהציגההמונעהמערכה,באמנות
בלשוןובאנגלית),בעברית(בהומלדון
אבוש,ולאאודהתיכון.לבוגרהמובנת
שיטותעםהיכרותיאפילו

שלבהלםעמדהלאאופטימיזציה
המערכה.אמנותהוראת

לראותעינייאתפקחלאונרדוהנה,
המערכהאמנותאתלהציגניתןכי

התפתחותהואתהעכשווית
להבנהקלברור,באופןההיסטורית

שניתןמראותעבודותיומהנה.ואפילו
באופןמורכבמאודנושאעלגםלכתוב
דיואפילוהומורחושבעזרתמעמיק,
לוחותברורים,תרשימיםבקיצור.
קולעותודוגמאותעינייםמאירי

שבהםהנושאיםלהבנתמאודמסייעים
לאונרד.עוסק

ב-הופיעלאונרדשלהראשוןספרו

בביטאוניםרביםלשבחיםוזכה1991
זכההספרב"הראב.4המקצועיים

בעבריתגםוממצהמפורטלתיאור
משנתעדורס"ןשלהמעמיקבמאמרו
-לראשונה-מוצגיםזהבספר5.1995

ה-90,בשנותלאונרדשפיתחהרעיונות

הגישהעליונותשלהרעיוןובראשם
היסודמושגיהבהרתתוךהמערכתית,

לאונרדשלהמתודולוביה
הואאפקטיבית:מאוד
יסודותאתומבארמציג

המערכתיתהחשיבה

שלתקיפתםבאמצעות
המלחמהעקרונותתשעת

ארה"בצבאשל

כתבסימפקיןשלקודםספרעל
ראויהעבריהתרגום"טל:ישראל
אךקשים,קטעיםבוישאומנםלשבח.
היולטלאםבמקור".גםנמצאכאלה

הסטודנטיעשומהקשים,קטעים
םייוצמה?3והקצין

למקצתנחשפתיהאחרונהבשנה
המערכהבאמנותהעוסקתהספרות
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בספרנכללהכךעלנוסףהגישה.של
הלחימהתורתעלחריפהביקורת

הגנתהתוכננהפיהשעלהאמריקנית,
ה-80.בשנותמערב-אירופהשל

-לאונרדשלהאחרוןספרו
דן-המידע"בעידןהמלחמהעקרונות"

באמנותיותרוכללימאוזןבאופן
לטכנולוגיותהתייחסותתוךהמערכה,
ולעימותיםהחדשותהצבאיותהמידע
-ביקורתגםבוישתומיצע.6נמוכי
הלחימהתורתעל-יותרעודחריפה

תיקוניםהספרכוללכןכמוהאמריקנית.
בספרעדורס"ןשמנהאחדים,לפגמים
הראשון.

ממדגםישלאונרדשלבספרו
שכןהישראלי,הקוראעבוראקטואלי

נמוכילעימותיםבמיוחדיפהגישתו
בשניםישראלמעורבתשבהםעצימות,

האחרונות.

מוחותעלהמערכהעיצוב
לאוננתגישת-הקוראים

אפק-מאודלאונרדשלהמתודולוגיה

יסודותאתומבארמציגהואטיבית:
תקיפ-באמצעותהמערכתיתהחשיבה

שלהמלחמהעקרונותתשעתשלתם
הספר.שלגופועיקרזהוארה"ב.צבא
לבעייתיותבהרחבהמתייחסהוא

עלומצביעאלהעקרונותשלהידועה)(
בעימותיםשלהםהרלוונטיותאובדן
המידעבעידןובלוחמהעצימותנמוכי

Warfare)Age.(Information
העקרונותשלותקיפהפירוק

להציגמאלפתדרךהםהקונוונציונליים
המערכתיתהחשיבהאתולהטמיע
האחרוניםבפרקיםלה.מטיףשלאונרד

לגבש-משכנעפחות-ניסיוןנעשה
המבוססיםחדשים,מלחמהעקרונות

ועלהמערכתיתהחשיבהעל
המידע.עידןשלהחדשההטכנולוגיה

תורתעלכבדהאשמנחיתהואלביןבין
אתמפרטהאמריקנית,הלחימה

אי-אתהפנימיות,סתירותיה
אתובעיקרשלההרלוונטיות
מערכתית.להיותהתיימרותה

עלמורעל""שלאונרדספקאין
חשובוספרוהמערכתית,החשיבה

טעמים:משני
הםוההצגההטיעוניםהראשון,

לחסידיהמאודאפקטיביתתחמושת
הספרתרגוםולכןהמערכה,תורתשל

להטמעתהמאודיסייעלעברית
בישראל.
ביקורתיתמאודגישהבוישהשני,

הצבאשלהלחימהתורתכלפי
קצתיישומה.אופןוכלפיהאמריקני
לקוראתזיקלאזהבענייןביקורת
הכתיבהלמקראשהריהעברי,

כאילוהרושםנוצרבישראלהמערכתית
System'-סטאריאלוהים,הואה
ה-ודוקטרינתנביאיו,הםושוורצקופף

BattleAirlandהןהמפרץומלחמת
הבשורות.
בספרוהופיעוכברהביקורתניצני
והשניםב-1991,לאונרדשלהראשון
בספר(אותה.החריפורקמאזשחלפו

בנושאיםמתקרבתהיאהאחרון
ולד).עמנואלשללסגנונומסוימים
הרעל"מפלסשלגובהועל

העובדהתעידלאונרדאצלהמערכתי"
הואאיןשבכתיבתו-סימפטיתהלא-

הואואיןפקפוקים,כמעט)(מפגין
הגישהעלהביקורתעםלהתמודדמנסה

המחברשולהלמשל,כך,המערכתית.
לאאךבולגר,דניאלשלממאמרטיעון

הכבדיםהטיעוניםעםמתעמת
הגישהחסידינגדשםהמופיעים

תיתכרעמה.7

היאהספרשלהרבההחשיבות
החשיבהעדכוןהמהותי:בתוכנו

הלחימהתורתעלוביקורתהמערכתית
בחרשבההטכניקההאמריקנית.

תקיפה-הרעיונותאתלהעבירלאונרד
וניסוחםיקיתו1ההמלחמהעקרונותשל

להשגתמסייעת-חדשיםעקרונות
המטרה.

מחוכמתהיאהספרותיתהטכניקה
ולהטמעתם,הרעיונותלהבהרתועוזרת

מעולה.לימודספרהיוצרדבר
שהואהמלחמהעקרונותאומנם

אךארצות-הברית,צבאשלהםמבקר
שלהרלוונטיותאתלהקטיןכדיבכךאין

מרביתאתהישראלי.לקוראהספר
כלפיגםלהפנותאפשרהביקורת
צה"ל.שלהמלחמהעקרונות
התייחסותמציעלאונרדכן,עליתר
בעקרונותהשימושלאופןחדשה

לעידןהמתאימההתייחסות-המלחמה

תעשהואלעשהמצוותלאהמודרני:
שלבלשונואבות",פרקישלעצות"(
המנחיםטיעוניםאלאהרכבי),יהושפט

שבמסגרתןקטיגוריותהחשיבה,את
דיאלקטיבתהליךומתווכחדןהמפקד

מטהו.ועםעצמועם
המחברלדעתאחרות,במילים
לתמוךנועדוהמלחמהעקרונות
שימלאומנתעלאךהיצירתית,בחשיבה

מחדשלהגדירםישכהלכהייעודםאת
מפתח.שהואבשיטה

ה-21במאההלוחמהמאפייני

החשיבהמתבססתלאונרדלדעת
קרבעלמדייותרהאמריקניתהצבאית

השנייההעולםבמלחמתסטלינגרד
האחרונותהמלחמותעלמדיופחות

כיטועןהואובגרוזני.במוגדישו
הופנמולאעדייןבארצות-הברית

הן-העתידלוחמתשלהמאפיינים
המתכנןלרשותשיעמדוהכליםמבחינת
והאילוציםהיעדיםמבחינתוהןהצבאי

יפעל.הואשבמסגרתם
כוללת:המאפייניםרשימת

השליטהמערכותתקיפת1.
חשובחלקהיאהיריבשלוהפיקוד
המלחמתית.בפעילות

האלקטרוניתלעיתונות2.
בקביעתמרכזיתפקידישוהכתובה
עימותים.שלהתוצאות

מספקתהמידעטכנולוגיית3.
ומדויקתמהירהתנועהמדויק,חימוש
משופרת.והגנה
עלוהשפעהפסיכולוגיתלוחמה4.
בלוחמה.חיונירכיבהןהיריב
באזוריבאזרחיםלטפלצורךיש5.

המלחמה.
מקורית,אינההמאפייניםרשימת

המחבראתמשמשתהיאאךכמובן,
הספר.בהמשךרעיונותיולפיתוח

כדילהתאמץצריךאינולאונרד
בדברהישראליהקוראאתלשכנע

שלהעיתונות,שלהמרכזיתפקידם
הטיפולושלהפסיכולוגיתהלוחמה
שלהסיפורהמריבה.באזוריבאזרחים

סביבנסובהאחרוןבדורישראלמדינת
שחשיבותבעודאלה,מאפיינים
הפלסטיניםעםבעימותהטכנולוגיה

משנית.היא
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המערכתיתהחשיבהיסודות
שלהשקפותיואתלתמצתקלזהאין

מחזיקהספרביקורת.במאמרלאונרד
מבואות,כולל(עמודיםמ-300פחות
הואאךואינדקס)ביבליוגרפיהנספח,
כלאתהמקיפיםרעיונות,וגדושמלא

והטכניקההספרמבנההצבאית.ההוויה
אותועושיםהמחברשנקטהספרותית

עלמקשיםאךמאוד,נוחלימודילחומר
תמצותו.

בספרביותרהמענייןהחלקלדעתי,
שלמאודהביקורתיהניתוחהוא

הלחימהתורתושלהמלחמהעקרונות
מוצעיםשבמהלכוניתוח-האמריקניים

שלהסינתיזהחלופיים.רעיונות
וגיבושםהרעיונותושלהביקורת
פחותהםחדשיםמלחמהלעקרונות
משכנעים.
הצגתעל-ידיהספרתוכןאתאדגים

תשעתמתוךלשנייםהתייחסותו
היעד.ועקרוןהתמרוןעקרוןהעקרונות:

התמרוןןורק31
הכוחשלגמישהכהפעלהמוגדרתמרון

לעמדתהיריבאתלהביאבמטרה
זוהגדרהלאונרדלדעתנחיתות.
הפיזיבתמרוןרואההיאשכןמיושנת,
האמצעיאתוכו')כיתוראיגוף,(

היריב.עליתרוןלהשגתהבלעדי

-לצורךשלא-זיהויכאןישלטענתו

אמצעי,עםיתרון)השגת(מטרהשל

מיניאחדרקשהוא

להשגתהרבים,

שורשיתמרון).(

כמוההגדרה,
צבאייםמושגים

אחרים,רבים

ה-19,במאהמצויים

התמרוןנתפסשבה

היחידהכדרך

מפתחהוארלוונטית,ללאהיריבשל
נטרוללאונרד.שלהמערכתיתלחשיבה

לשאוףצריךשאליוהיעדהואהיריב
דרךהואוהתמרוןהצבאי,המתכנן

אבלנטרול,להשיגגיאוגרפית,אחת,
היחידה.הדרךאינההיא

מתבססתלאונרדלדעת
הצבאיתהחשיבה
עלמדייותרהאמריקנית

במלחמתטטלינברדקרב
מדיופחותהשנייההעולם

האחרונותהמלחמותעל
ובגרוזניבמוגדישו

כוחשלחדשנימבנהלמשל,כך,נוספים.
והדיוויזיההנפוליאוניהקורפוסכגון(

עםיחדהוורמאכט)שלהמשוריינת
לאורךהםגםהביאושלויסודיאימון

מזהירים.להישגיםההיסטוריה
לשתףנוטההיריבאיןכללבדרך2.

להישגיםלהגיעניתןלאולכןפעולה,
אחרת.נטרולדרךאותמרוןעל-ידירק

עימותלקרבגםלהיערךחייבצבא
המתמרןלכוחלאפשרבמטרהשוחק
שניביןנכוןאיזוןבליאי-אפשרלפעול.

תוכניותועימות.נטרולהאלמנטים:
גרועותהןנטרולעלרקהמתבססות

מהאפשרויותהמתעלמותאלהכמו
הנטרול.שמציע
הקרבשלהתיאורטייםהיסודות3.

להעסיקממשיכיםהמשולבהבין-זרועי
הנושאחשיבותולדעתולאונרד,את

הדוגמאותהמידע.במלחמתתגבר
לסינרגטיותהתייחסושהביאהקודמות

מקלעיםושריון,חי"רנשק:מערכותבין
עלמצביעהואעכשיווכו'.ומרגמות
ביןפעולהמשיתוףהנובעיםהיתרונות
שלשילובלמשל,כך,חיישנים.מערכות
עםהיריבארטילרייתלאיכוןמערכות
בשטחתנועותלזיהוימוטסותמערכות

אחרות)יחידותושלארטילריהשל(
לויאפשרלאוגםלהפגיזמהיריבימנע

הדוממת.הארטילריהאתלהניע
המתבססותגילוימערכותשלהשילוב

מכ"ם,-הפעלהעקרונותמספרעל
היריבאתיחייב-ואחריםחוםחיישני

השקעותלהשקיע
המערכותבמיגוןאדירות

שלו.
יוצאפועל4.

בשילובהרואהמהעמדה
הכרחיתנאיובסינרגיה

שללאפקטיביות
הואהנשקמערכות

המבטלתההתייחסות
נשק-בדברהרעיונותאת

דוחהלאונרדיחיד.על
יכולשחמ"םהרעיוןאת

-מערכותלנצחלבדו
שיהיה.ככלמדויקויהיה

למצואתמידיצליחהיריבלדעתו,
שלהאפקטיביותאתלהחלישדרכים
לשלבחייביםלכןבודדת.נשקמערכת

משלימה,מערכתעםנשקמערכתכל

כימצביעהנטרולבמונחיהחשיבה
רלוונטיללאהיריבכוחאתלהפוךניתן

נוספות:דרכיםבשלוש
הזמןממדניצול-בזמןנטרול

קצבבאמצעותלמשלהיריב,לנטרול
שלהפיקודאתשיוציאמהיר,פעילות
ולקשמ.9משיוויהיריב

רצוןמיטוט-ופוליטימורלינטרול
היריב.שלהלחימה

נשקמערכתשלפונקציונלינטרול
כמגןאזרחיםהצבתלמשל,-קריטית
היריב.שלקטלנינשקמפניאנושי

עדכוניםמספרמציגלאונרד
בדברשלוהמוקדמתלחשיבהותיקונים

יעי-
-

אבכלהמופיעהשלו,
היעילהאופןכתביו:
הנטרול:שלהשוניםההיבטיםל-להביאהואצבאיכוחלהפעילביותר

Dislocationהדרךאינונטרולכימודההוא1.ביריה.8של
וכיצבאי,ניצחוןלהשיגהיחידהעבריתרגוםשבהעדרזה,מושג

חשוביםביטוייםישהמלחמהלאמנותעוצמתוהפיכתאונטרוליכונההולם
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למערכתהיריבתגובתנגדשתפעל
התחרותכימצביעהואהראשונה.

גורמתתקציביםעלהבין-זרועית
שלמציאותי,לאמנופח,לתיאור

הנשק,מערכותשלהאפקטיביות
מהזרועות.אחתכלעל-ידיהמומלצות

בצבאמשולבוהקרבהתמרון5.
עלמוריםשאיןהלכההםהאמריקני

שהןוהסימולציות,התרגיליםפיה.
דרגיכלשלבהכשרההמעצבותהחוויות
שלתרחישיםעלמתבססיםהפיקוד,
כללמשל,כך,ושחיקה.עימותמלחמות
תחזיותעלבנוייםהקרבתרחישי
ביחססבירות,ובלתימאוד,גבוהות
למוטטכדיהנדרשותהאבדותלכמות

הלוגיסטיהמערךהתוצאה:היריב.את
מוגזםבהיקףתחמושתלספקנדרש
יתרהדלק.הספקתאתלהקטיןונאלץ

אפשרותכללאיןבתרחישיםכן,על
אובמרחבנטרולועל-ידייריבלהביס
אבדותגרימתעל-ידירקאלאבזמן,

גבוהים.מאודבשיעורים

(Objective)היעדעקרון
כללכווןישכיקובעהיעדעקרון

מכריע,יעדלעברצבאיתפעילות
השגה.ברוהואכהלכהשהוגדר

אתממחישהזהבעיקרוןהדיון
התחקותלאונרד:שלהמתודולוגיה

הנגזריםההיסטוריים,שורשיואחרי
במשמעותוודיוןהמאמץ,ריכוזמעקרון

והעתידית.העכשווית
שלמשמעותהכיטועןלאונרד

מאודגדולהותהיההייתההיעדהגדרת
רבהחשיבותיששבוהטקטי,בהקשר
במטרה.ולדבקותהמשאביםלריכוז

בשאלתהעיקרוןעסקלאבמקורו
יעדים.שלהאופטימליתהבחירה
ההיסטוריהשלאורךהיאלכךהסיבה
בקרבניצחוןביןגדולהזהותהייתה

היעדיםהשגתלביןהמכריע
המלחמה.שלהאסטרטגיים

אתזיעזעההווייטנאמיתהחוויה
אותהוהכריחההאמריקניתהחשיבה
דיהיהלאשבהמציאותעםלהתעמת
אחרות,במיליםצבאיים.יעדיםבהשגת
הטקטיתברמהחשובהיההיעדעקרון
שבובעולםהאסטרטגיתברמהואפילו
בשדהמכריעניצחוןביןזהותהייתה
כך,המדיניים.היעדיםהשגתלביןהקרב

מערכתייעדהעדרעלהביקורתלמשל,
ב-המזרחיתבחזיתלוורמאכטמוגדר

ב"התברברות"מתמקדת1בו-942ו941

מחוסרשנבעוהמשאבים,ובבזבוז
בצמרתדעותומחילוקיהחלטה

עלהביקורתזאת,לעומתתינמרגה.10
אינהבווייטנאםמוגדריעדהעדר
להעדראלאמשאבים,לבזבוזקשורה

תכליתלהפיקשיאפשראסטרטגי,יעד
הצבאיים.מההישגיםמדינית
להשתמשמרבהלאונרדאגב,דרך

וכלהיהודית,מההיסטוריהבדוגמאות
לקרבכדוגמאחיוביות"."הןהדוגמאות

יעדומשיגמלחמההמסייםמכריע
דודביןהדו-קרבאתמביאהואמדיני

אוהדהמאודיחסואלמלאלגוליית.
עימו)מהתכתבותישעולהכפי(לצה"ל
ששתבמלחמתבוחרשהיהייתכן
יוםמלחמתשעדובתקופההימים

לתוצאותנוספתכדוגמאהכיפורים
יעד.העדרשלהאסוןהרות

.%

עקרוןאתלעדכןלאונרדשלהצורך
אתביקורתועלמתבססהיעד

האמריקניהצבאיהדרגשלהריאקציה
כיטועןהואבווייטנאם.לכישלון
אינןהמדינימהדרגהצבאיהדרגציפיות

שסמכותמצפההצבאמציאותיות.
לותגדירא[17)(העליונההפיקוד
עודמשתנים,ובלתיברוריםיעדים
שלהרצוןלשדה.הכוחותיצאובטרם
זושציפייהככלמובן.הצבאיהדרג

להשגהלהתארגןעליוייקלכןתתמלא,
שיוגדרו.הצבאייםהיעדיםשלמוצלחת

שאיןאוטופית,בציפייהמדובראולם
מהטעמיםוזאתלהתגשם,סיכוילה

הבאים:
כשלעצמהמטרותהגדרתראשית,

כימתברראחתולאפשוט,דבראינה
מתבדות.העבודההנחות

גםהמטרותשליציבההגדרהשנית,
יכולותהמטרותשכןנדירה,היא

להתפתחויותבהתאםלהשתנות
הנחיתהאתמזכירלאונרדבשטח.

במלחמתבאינצ'וןמאודהמוצלחת
שהצלחתומערכתי,כמהלךקוריאה
האסטרטגיים.היעדיםלשינויהביאה
בימיםהניצחונותהיאאחרתדוגמא

הימים.ששתמלחמתשלהראשונים
נטייהישהמדינילדרגשלישית,

החלטותלדחותומובנתטבעית
-רבותחופשדרגותלעצמוולהשאיר

הדרגלרצוןבסתירההעומדתנטייה
כךמוקדם,בשלביעדיםלקבלהצבאי
למבצעים.להתכונןזמןדישיהיה

הדרגשלהציפייהמאחורירביעית,
דרישהסמויה:אג'נדהעומדתהצבאי
מדינית.התערבותנטולפעולהלחופש

כךיותר,מוגדריםשהיעדיםככל
פעולהלחופשהדרישהנשמעת

דרישהזוהייותר.הגיוניתולאוטונומיה
הדרגיםשניביןרבותמחלוקותשיצרה
ההיסטוריה.לאורך

המידע,בעידןכיטועןלאונרד
בזמןלקבליכולהמדיניהדרגכאשר
להתגשםיכולותלאמצב,דיווחיאמת

לאוטונומיה.הצבאיהדרגשלהציפיות
בתקופותהמצבהיהכךשלאמובן
שלהדהרהבמהירותהמידעזרםשבהן
יתרמפרש.ספינתשלהשיוטאוסוס
חשובמידעשלשפעישנוכיוםכן,על
מסוכנויותדיפלומטיים,מצינורות-

-הפנימיתהפוליטיתומהסביבהביון
המדיני.הדרגאלרקשמגיע

יותרהולמתגישהלאונרד,לדעת
המודרניבעידןהדרגיםשניביןליחסים
עליוכילהביןהצבאיהדרגאתמחייבת
פעולה,אופציותבמהירותלייצר

אתלהוציאהמדינילדרגשיאפשרו
הקצונהעלמשקלו.משיוויהיריב

סיכויאיןכילהפניםהאמריקנית
מדויקתלהגדרהציפיותיהשיתמלאו
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פעולהחופשולקבלתיעדיםשל
יהיוהמוצלחיםהמפקדיםלהשגתם.

הסתגלותוכושרגמישותשיפגינואלה
הדרגאתושישרתוהחדשהלמציאות
פעולהאופציותיצירתעל-ידיהמדיני
להשיגלוויעזרומזורזבקצבמגוונות

הפוליטיים.היעדיםאת

ועקרונותהמלחמהחוקי
על-פיהחדשיםהמלחמה

לאונרד
תשעתשללניתוחםמוקדשהספרעיקר

-ארה"בצבאשלהמלחמהעקרונות
הפנימיותהסתירותההיסטורי,רקעם
שהם.כמותאותםליישםוהקושישבהם

ארה"בצבאעלמונחתתלביןבין
במקבילוקטלנית.מנומקתביקורת
אתנמרץבקיצורלאונרדמתאר

מלחמהעקרונותשלהאפיסטמולוגיה
כימצביעהספרשם276-263(.עמ'(

בעקרונותהשימושמגבלותלמרות
בניסוחם.תועלתישהמלחמה
לאמנותכיסבורלאונרדבתמצית:
כלליים,וחוקיםעקרונותישהמלחמה

למתכנןלעזרלהיותיכוליםאלהוכי
משתמשיםשאיןבתנאיזאתכלהצבאי.

כטיעוניםאלאכבמתכונים,בעקרונות

דיאלקטי.חשיבהתהליךהמשרתים
לאונרד:שלבלשונו

כלהמלחמהעקרונותבניסוח"
קטיגוריותלהגדירהואעושיםשאנו

בצבאהמפקדחייבשעליהןחשיבה,
מגדיריםאנודעתו.אתלתתהעתידי

האפשרויותקשתשלהקצהנקודותאת
להגיעלוומניחיםבפניוהפתוחה
שעימההספציפיתלבעיההנכוןלפתרון

276(.עמ'(מתמודד"הוא
מעשיתתשובהמשוםגםישבספר
הבעייתיותעללנירצבישללביקורת
המלחמה,עקרונותשלהנוכחיבמבנה

כלעל-ידימנוסחיםשהםכפי
ההגדרהלהלן,שנראהכפיתואבצה.11

ושלהמלחמהחוקישלושתשלוהתוכן
לאונרדעל-ידיהמלחמהעקרונותששת

לניר,שהציבהמטרותאתמשרתת
מפרשתמושגיםמערכת"יצירתדהיינו

בין"חיבורויצירתממדיה"כלעל
עלהאזרחינו)(התיאורטיתהחשיבה
עלהצבאיתהחשיבהלביןהמלחמה
הלחימה".

אמנותלאונרד,שללשיטתו
שלמצומצםממספרמורכבתהמלחמה
עקרונות,ושלנצחי","שתוקפםחוקים,
להלן.כמוגדרטיעוניםבבחינתשהם

האנושיותחוק
האדם.נפששלתולדההיאהלוחמה"

מתבססיםהאנושייםהקונפליקטיםכל
הפסיכולוגיהפיזי,(האדםטבעעל

שתבוסתלמשל,מכאן,והרוחני)".
שלפשוטהתוצאהאיננההיריב

תגובהאלאהצבאי,כוחוהשמדת
שישהראשון,המבחןלכןאנושית.
בתחוםעשייהוכלרעיוןכלבולהעמיד

הואהאםהשאלההואהמלחמתי,
לאונרדהאנושיות.חוקעםמתיישב

מורכבותושכןזה,נושאלהדגישטורח
לחשיבותו,ישרביחסנמצאת

אולהדחקתוגורמתוהמורכבות

נגדהיאהמלחמהממנו.להתעלמות
ישולכןנשק,מערכותנגדולאאנשים
במרכזהאנושיתהתגובהאתלשים

שלהאפקטיביותאתולאהשיקולים
כותב:הואהנשק.מערכות
כיאותילימדותצפיתשנות"20
השונההרשמיתהסמנטיקהלמרות

הבכירים,הצבאייםהדרגיםמאמינים
הלחימהתורתשלהעליוןשהעיקרון

גדול...ממרחקהיריבאתלפוצץהוא
טווחארוכתאששלבכוחההאמונה

אורךלכלביותרהנפוצההאשליההיא
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עמ'(האמריקנית"הצבאיתההיסטוריה

היאהזאתהאשליהשלהתוצאה210(.
במקוםהיריבהשמדתעלהדגששימת

ושבירתו.הכנעתועל

הכלכלהחוק
בהםלנהוגמחייבתהמשאביםמגבלת

אתבחשבוןלקחתדהיינובחסכנות,
עשייהכלשלהאלטרנטיביהמחיר
פעילותשלהתועלתאתולשקול
הפעילותבגיןההפסדמולמסוימת

מחסורבגלללבצעיהיהניתןשלא
במשאבים.

קורסיםשהפניםבלאונרד,בו,ניכר
איןאםאףהכלכלה.בתורתבסיסיים

הדואליותחוק
הקשהוגם-לאונרדשלהשלישיהחוק
הוא-והעקרונותהחוקיםמכלביותר
וקצרה.פשוטההגדרהלושאיןהיחיד
שלבסיסייםסוגיםשניעלמדברהחוק

מאבק:כלשלבעצם,או,לחימה
סובייקטיבית""לחימההראעחן,

נלחמתאחתמערכתסימטרית),מבה(
משוריינתאמדהלמשל,דומה:ביריב
מוליירוטמטוסימשוריינת,אוגדהמול

לחימההשני,וכו'.יירוטמטוסי
שבהא-סימטרית),(אובייקטיבית""

בצבאגרילהכוחותבגוליית,נלחםדוד
וכו'.בשריוןחי"רסדיר,

הדואליותחוק
המפקדאתמחייב
הכוחהרכבאתלתכנן
שיוכלכךאימונוואת

בשניולנצחלתפקד
הלחימה,סוגי

והא-הסימטרית

טועןלאונרדסימטרית.
כללאורךכי

נדרשוההיסטוריה
שניאתלבצעהצבאות

הלחימה,סוגי
אלההיווהמנצחים

סודאתשידעו
בדורהדואליות.

הדואליותבאההאחרון
בדרישהביטוילידי

סדיריםמצבאות
לאכוחותעםלהתמודד
ועםוייטנאם)(סדירים

שוניםמסוגיםמרי
צפון-אירלנד,קוסובו,(
ועזה).שומרוןיהודה,

גםביטוילידיהדואליותחוקבאדומה
האםהיא,השאלההמפקדים.בהכשרת

מפקדיםומקדמיםמכשירים
-סימטריותביכולותרקהמצטיינים

עדיףשמאאו-דומהיריבנגדלהילחם
להביןיכולתבעלימפקדיםלקדם
מאשרמורכבתיותרבמציאותולפעול
סדור.בקרבאוגדההפעלת

כללייםהםלאונרדשלחוקי-העל
חוקיכמוממשתמיד,לתפוסואמורים
איןהטבע,מחוקיבשונהאבלהטבע.

במידהספציפייםלאונרדשלחוקי-העל
צריךבהםהשימושולכןמספקת,
חוקלמשל,כך,אחרת.בדרךלהיעשות
היריבששבירתכךעלמצביעהאנושיות

לשאוףצריךולכןאנושית,תופעההיא
ולאהיריבלרוחהתייחסותתוךאליה
כדיבחוקאיןזאתעםשלו.לחומררק

המדויקיםהפרמטריםעללהצביע
אולנסיגתו(היריבלהתמוטטותשיביאו

לכניעתו).
המטרייההםחוקי-העלשלושת
עקרונותששתחוסיםשתחתיה
בשלושהמאוגדיםהחדשים,המלחמה
קבוצות:

התקיפהעקרונות
המפקדאתמחייבהעקרונותיישום
ביןהאופטימליהשילובאתלמצוא
לביןתמרון)באמצעותלמשל,(נטרול
לביןריכוזוביןריתוק)למשל,(עימות
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וזאתהנושא,להוראתחשובעזרכלי
הבאים:מהטעמים

הרףללאמטיףלאונרדד.
ומתקומםהצבאיתבחשיבהליצירתיות

עלהמתבססותלחימהתורותנגד
הואעבודותיובכלושחיקה.עימות
אמנותשלהיתרונותעלמצביע

כהלכה.מיושמתזוכאשרהמערכה,
אמנותשלמושבעחסידהואלאונרד

תוהאותהמציגותועבודותיוהמערכה,
להלשלםרקולאלאמצהקוראשהוא
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