
  תפיסת הביטחון למלחמה בעתיד ידוע מראש

  גדעון אבידור 

    מבוא 

  מהי? )2050(מדינה אורבנית מבוססת מידע  

האורבניזציה (מעבר אנשים מהכפר אל העיר) היא תופעה שימיה כימי התפתחות החברה 

נסמכים על כפר  וציידים החיים במערות מעבר לכפרים הסמוכים זה לזה -האנושית, מנוודים

  עיירה כמושב השלטון. -גדול

הערים מקושרות ביניהן בדרכי תחבורה ובהמשך בקשרים כלכליים וחברתיים, איגוד ערים  

 19-תחת שלטון מרכזי הפך לנסיכויות תחילה ולמדינה המודרנית אי שם במחצית המאה ה

קמו ערים תעשייתיות, הרכבת  –כאשר התופעה קבלה תנופה עם המהפכה התעשייתית 

  והרכב המנועי יצרו תשתית תחבורתית רחבה והנהירה העירה קבלה תאוצה.

השפעתה על יכולות ייצור ועל מערכות   -כמושג) הביאה לשינוי  1850המהפכה התעשייתית (

  תחבורה הגבירה את הנהירה לערים תעשייתיות ופיתחה נתיבי תנועה. 

כמושג) הערים   1950ולאחר כמאה שנים (היכולות הטכנולוגיות החלו להתפתח במהירות 

נפרצו חסמי גבולות  -ליות ושלטוניות אבן שואבת לעוצמות כלכ -הפכו למטרופולינים 

  . גיאוגרפיים

טאון, בו מצויים  -דאון -פני שטחים נרחבים בעודו שומר על מרכז כובד -המטרופולין נפרס על

    .מרכזי השלטון, ההון, המסחר והתרבות

המטרופולין נשען על רשת דרכי תחבורה, כבישי טבעת, מסילות ברזל, רכבת תחתית 

  המנתבים את התנועה בתוכו ומהפריפריה אליו ולהיפך. ובהמשך שדות תעופה 

מהפיכת    ,היכולות הטכנולוגיות -כמושג)  2050לאחר מאה שנים שחלקן טרם הגיעו ( -ושוב 

מעבירות את העוצמות השלטוניות, הכלכליות והחברתיות ההירארכיות לפעולה  ,המידע

  . רשתית המנותקת ברובה הגדול מתלות בגיאוגרפיה

ן מתבזר מבחינת מרכזי העוצמה בו, דרכי התחבורה והתקשורת מקשרות בין  המטרופולי

טאון צורך שלטוני או כלכלי (יש בו צורך  -אין בדאון ,טאון-מרכזים מבוזרים  החוצה מהדאון

  חברתי).

מהפיכת המידע מעבירה את העוצמות השלטוניות, החברתיות והכלכליות מריכוז במרכז 

) למרכזי עוצמה (טבור מקצועי או ייעודי) ולפעולה רשתית כובד (הטבור ממנו נובע הכול

, מוצרים וכדומה  מידעצריכה של דעות, ויצור   ,בביזור עוצמות עם קישור וירטואלי בין פיתוח

שלפיתוחם ולהפעלתם אינם דורשים סמיכות גיאוגרפית. דרך ארוכה מקשרת בין הקשר 

כיום  לקשר ווירטואלי והמטרופולין השוק , דרך לפני אלפי  שנים  במגע ישיר בין יצרן לצרכן

  ועוד יותר בעתיד. 



   איפה ישראל בתופעה הזו?

אחוזים מתושביה חיים   93 ,20-המאה ההיא מדינה אורבנית במושגי אורבניזציית  –ישראל 

התחבורה חונקת,   –מרכז בבערים ומטרופולינים. עוצמותיה החברתיות והכלכליות מתכנסות 

  ומיליוני בני אדם נעים מדי יום מהפריפריה (הקרובה והרחוקה) אל המרכז. 

ואף   מוסדות וגופים כלכליים  ,21-המאה היש בה כיום סממנים של מעבר לאורבניזציה מודל 

זה נעשה  ,זו רק ההתחלה  .ות וארגונים כלכליים יוצאים "החוצה" מהמטרופוליןתעשי

את  –תחבורתית  – ללא תכנון מרכזי (התכנון המרכזי דווקא מחזק  ,בתהליך "אינדיבידואלי" 

   .התנועה פנימה)

כדור השלג החל להתגלגל   ,אבל ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי המידע הן בלתי נמנעות

  . (כמושג) הוא בלתי נמנע 2050-והמעבר ל

ההבדל יהיה בארגון   ,הוא יכול להיות אינדיבידואלי אקראי והוא יכול להיות מתוכנן ומוכוון

  אבל הוא בלתי נמנע. –ובסדר הכללי ובהמשך התהליך יצוצו יתרונותיו או נזקיו 

  המלחמה והלחימה במדינה אורבנית רווית מידע  

   רקע

אחרי הכול מדובר בעתיד  ,הדיון במלחמה ולחימה במדינה אורבנית רוויית מידע הוא מורכב

אבל מאחר ובחרתי לדון בו    ,שאינו שלם או אפילו ברור עדיין ועשוי להתפתח לכל מיני כיוונים

 צריך להבהיר מה הכוונה. 

כאשר    ,המלחמה הייתה ונותרה "מאמץ לכפיית רצון תוך שימוש באלימות למטרות מדיניות" 

ההגדרות הכמותיות השתנו לאורך  כאשר קטלניותההאלימות נבחנה ונמדדה תמיד במידת 

   ההיסטוריה האנושית.

עידן המידע הוסיף למרחבי הלחימה הקטלניים המסורתיים מרחב פעולה אלימה לא קטלנית  

וזאת לאור התפתחות  ,ת "כפיית רצון תוך שימוש באלימות" ברמת מדינהובעלת עוצמ



ובניהולה במערכות שאינן תלויות התלויה בתפקודה כמדינה המדינה האורבנית רווית המידע 

  . בגיאוגרפיה או בגיאולוגיה ופועלות במימד המידע 

המדינה האורבנית רווית המידע משנה את אופייה ואת מקורות עוצמתה הכלכליים  

יהלומים  -טקסטיל-ישראל מאופי יצרני פרי הדרבוהשלטוניים בעיקר. ראה את מהפך כלכלת 

תצורותיו, ראה את תנועת האוכלוסייה בישראל ממוקדים  טק בתוצריו וב-לאופי "מיידעי" הי

  "שבטיים" (מהכפר אל העיר) למוקדי מסחר ושירותים ואל מקורות הפרנסה.  חברתיים

 המלחמה כללי   

מוקד המלחמה עובר מלחימה כנגד משאבי עוצמת לחימה (כוחות צבא) ללחימה כנגד 

-אה מתקפת סאדם חוסיין במערכות הפעלה וכנגד אוכלוסייה. ראה מתקפות הטרור, ר

  , ראה יעדי טילי החיזבאללה והחמאס.  1991

ממדית (כניעה), יש לה דרגות המותאמות לצורך המדיני בעת -כפיית הרצון אינה יותר חד

  הנתונה (ניצחון). 

שילוב לחימה קטלנית עם לחימה שאינה קטלנית  ,מכאן מתפתח שינוי במאפייני המלחמה

מפעולה ושילוב היוצר כלים דינמיים גמישים לכפיית רצון, עובר זיווג   .בעת ובעונה אחת

מרחבי לחימה, מרחיב את מרחבי זמן הלחימה כאשר לחימה פעולה בגזרות לחימה לב

  שאינה קטלנית מקדימה, מלווה ומשלימה את הלחימה הקטלנית. 

י גבולות,  האיום המתפתח אינו מחייב כוחות צבא חוצ  .ההשלכות לגבי ביטחון וצבא הן רבות

הנדרשת היא נרחבת, משלבת את כל תחומי  הההגנ .יש המון אפשרויות שלא היו קודם לכן 

החיים ומשולבת בכלל חיי התושבים וניהול המדינה.  האיום על האוכלוסייה והתשתיות הוא 

  .אינו נראה לעיןרציף ולעתים רחב, 

אין להם עוצמה  ,המתאים להםארגוני טרור עשויים לפעול בדרכים כאלה בקנה המידה 

אבל יש להם את היכולת להילחם בשילוב  ,מספקת ללוחמות כיבוש והשתלטות על מרחבים

בדרגות   , הם נכנסים לסולם הדירוג של כפיית רצון ייעודיות כנגד מטרות נבחרותעוצמות 

בסיומן של  ןראה חמאס חיזבאללה מול מדינת ישראל, ראה תוצאות המשא ומתמשלהם, 

 רכות בעזה או בחילופי שבויים. המע

   מדינה "מבוזרת" וביטחון 

ביזור עוצמת המטרופולין למספר מרכזי עוצמה קטנים יותר  לבמושג מדינה מבוזרת הכוונה 

  מרכזי עוצמה כלכליים, חברתיים וכדומה. ,לפי יתרון יחסי

בתעשייה, א רישות קשרים בין מרכזי עוצמה וההעקרון המנחה בתכנון הלאומי זו במדינה כ

  בתחבורה, במידע, במוסדות השכלה, חברה וכדומה. 



אם נציץ בנתוני מדינת ישראל מנקודת המבט של ריכוזי האוכלוסייה ורשתות התחבורה 

גוש דן בראש ובראשונה, והתכנון    , המגמה היא ריכוז לתוך הערים –כמקשרות ביניהם 

   הממשלתי עוסק בשיפור דרכי התחבורה אל המרכז ובהתחדשות עירונית בתוכו. 

יצירת "אשכולות" מרחביים עם מרכזים    –בעידן המידע המגמה יכולה (צריכה) להיות הפוכה 

משלהם שאינם תלויים בקשרים הכלכליים והחברתיים שלהם בגוש מרכזי, ניתוב התנועה 

– חיצונית למרכזהפיזית והעסקית החוצה מהמרכז, קיום תשתית מידע ותשתית תחבורתית 

  , אשכול ירושליםהשרון, -אשכול עמק חפר גוש דן,למשל אשכול מפרץ חיפה והצפון, אשכול 

  , אשכול אילת והערבה וכדומה.והדרוםשדרות אשכול באר שבע  

ות מעשית מאד למרבית הפעילויות  מגפת הקורונה הראתה לנו כי עבודה מהבית היא אפשר

קשרי כלכלה, מסחר, השכלה ולמידה,   – בין אדם ומוצר רצוף שאינן עוסקות במגע פיזי 

שירותים מסחריים ועסקיים ורבים אחרים אינם נדרשים במגע פיזי רצוף  המגמה הכללית 

  ר מרכזי עוצמה.  ו זיב העתידית צריכה להיות

מעבר מדגש בהקמת מדינה לדגש משמעה  ות מודרניתגם מבחינת בניין מדינת ישראל (ציונ

) הצורך בביזור חברתי, כלכלי והתיישבותי הוא בראיה לטווח ארוךהמדינה וביסוס בניין ל

  מובן ואפשרי בעידן המתהווה.

המשמעות של מלחמה במדינה רווית מידע הינה שהאיום מכוון אל מרכזי עוצמתה בין אם 

  מרובים ומבוזרים.  ) ובין אם הם םהם מרוכזים (כיו

ניתוק המרכזים, שיתוק   –מבחינת האיום מוקד העניין הוא במערכות המפעילות של המדינה 

של שלהם, הסטת "זרימת המידע" וכיוצא באלה הם דרכים היוצרות יכולת ל"כיפוף ידיים" 

  (ראה כיום את מתקפות הכופרה במערכות מחשבים).  לכפיית רצוןמערכות עד לרמת 

נוספת כרובד נוסף למלחמה הקטלנית. והיא יכולה להתנהל  השאינה קטלנית  זו מלחמה 

  יעדים שונים. לבעוצמות ו " תחת לפני השטח" מ

היא מתנהלת כך מזה זמן רב אך עד מהפיכת המידע לא הייתה זו אינה תופעה חדשה, 

 אלוהפעולות ה "שוות זכויות" ללחימה הקטלנית. ללחימה הזו עוצמה שהפכה אותה ללחימה



היא שולבה   וכדומה."מלחמת תודעה" זכו לשמות כמו "מלחמת סחר" "מלחמת תרבות" 

(בשוליים) בתורת הלחימה כהונאה, הטעיה ולחימה פסיכולוגית, ואף נתנו לה כינוי בתורת  

  "תחבולה".   –הלחימה 

אבל  .הקטלניותמידת  – פעולתהות דרכי פי  תוצא-בעבר, וגם כיום, מלחמה מוגדרת על

מרחיבה   –כפיית רצון תוך שימוש באלימות  –  יהפי  מטרות-על –הגדרה אחרת למלחמה 

היא יוצרת דרכים וכלים מספיקים    כאשרהמלחמה גם ללחימה שאינה קטלנית שולי את 

יית  היא שילוב של דרך (אלימות) ותוצאה (כפהמודרנית למלחמה לכפיית רצון. האבחנה 

שק הלאומי והמורל  מהחשיבות של ההגדרה מלחמה מהי היא משפטית, סדרי ניהול ה רצון).

  הלאומי, וביחסים בינלאומיים.

המלחמה שאינה   –המלחמה הקטלנית היא מלחמה מאומצת תחומה בגיאוגרפיה ובזמן 

מתמשכת, איטית, אין לה תיחום בזמן כאשר היא נערכת בפני עצמה היא לרוב קטלנית 

 וון המטרות בה רחב. ומג

שהסרתו מהדרך אפשרה  ,המלחמה הקטלנית התמקדה בלחימה כנגד צבא (או כוח דומה)

הלחימה שאינה קטלנית מתמקדת באוכלוסייה, בתשתיות  .להגיע למוקדי הכרעה מדיניים

ראה למשל המלחמות של ישראל עם צבאות במדינות ערב עד   .ובמערכות ההפעלה והניהול

  20-מול הלחימה כנגד ארגוני הטרור ואיומי עיראק בימי סדאם חוסיין בסוף המאה ה – 1982

כוונים כולם כנגד אוכלוסייה המ ,21-או אירן חיזבאללה וחמאס ברבע הראשון של המאה ה 

מדינת ישראל עדיין איננה מדינה אורבנית רווית   .לא כנגד הצבא, ואלו היו צעדים ראשונים

  כהגדרתנו.   –מידע 

המשמעות היא כי למלחמה כתופעה נוסף רובד מתמשך, "שקט", של מלחמה לא קטלנית, 

אין יותר בלעדיות לכוח   .יתשבתוכו, לפניו, או מאחוריו עשוי להיות "פרק" של לחימה קטלנ

     .הפיזי

בלחימה הזו נוטלת חלק עוצמה לא קטלנית, שדה הקרב הוא מרחב "מרכזי עצבים" 

המפעילים עוצמות ויכולות ממשל, כאשר הכוח הצבאי הפיזי הופך להיות אחד הרכיבים  

שיחד עם כוח צבאי "לא קטלני" להתקפה ומערכי הגנה וביטחון "אזרחיים" הם   ,במלחמה

  העוצמה הנדרשת כדי לפעול בהצלחה במלחמה משולבת קטלנית ושאינה קטלנית.

גם כאשר היא   –המלחמה שאינה קטלנית  ,בעוד המלחמה הקטלנית תחומה בזמן ובמרחב

  .וחסרת גבולות מלחמה לכל דבר (שמטרתה הכרעה) עשויה להיות ממושכת

כפיית רצון. מלחמה שאינה קטלנית  –מה שעושה אותה ל"מלחמה" הוא הדבקות במטרה 

ת לפי היעד הנכסף. ניתן לדרג את עוצמותיה ולכוון אותם אל מטרות וניתן "לווסת" עוצמ

  ה מגוון האפשרויות כמגוון היכולות.אמועילות יותר וכך הל

יש מאמץ   .יש דרגות של עוצמה ונחישות ,ניתכמו בלחימה קטל ,בלחימה שאינה קטלנית

הטרדה, שיבוש,  כמו מרוכז שמטרתו הכרעה ויש מאמצים מוגבלים ולהם מטרות שונות

  מלחמה.  ההטעיה, הונאה, ועד הכנה למאמץ מרוכז 



 וכלוסייה, האהעיקרי המשמעות היא כי האוכלוסייה והתשתיות הופכות להיות מרחב הלחימה

(במשטר  ידי  דעת קהל-לעתים על ,ן על שלטון בדרכים שונותמקנה יכולת לכפות רצו

ידי  נטילת הכוח (ראה האביב הערבי, מהפיכות צבאיות -דמוקרטי פחות או יותר), לעתים על

ת הלחימה הקטלנית ושאינה ונערכ באמצעותוהיא המצע עליו, בתוכו ו האוכלוסייה ,למיניהן)

  קטלנית גם יחד. 
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