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 ?האם דמוקרטיות נלחמות זו בזו
 

מקרים אשר בהם   אם ניתן להציג לבררביקשנו , מר יעקב לוי, ראש הכנסת-היועץ המדיני של יושב

יש ממש בטענה שמדינות דמוקרטיות אינן אם  : במקום זהאולי (התרחשו מלחמות בין דמוקרטיות

  .)נלחמות זו בזו
 

 
 

 הסוגיה
 

 1795פרסם בשנת ) 1804–1724( נט אהפילוסוף הגרמני עמנואל ק

בעולם של מדינות   ממנו כימשתמעש, "לשלום הנצחי"חיבור בשם 

    ישרור"רפובליקות ליברליות"או מה שהוא כינה , דמוקרטיות

י  דין כ דיות נבונוהיירפובליקות ליברליות שקאנט האמין   1.שלום

 יסתבכואחת כלפי השנייה  ומשום כך לא להרגיש קירבה וידידות 

הוא חזה גם שמדינות אלו יקימו .  במלחמות אחת עם השנייה

שירסנו את התכונות האנוכיות והאלימות של , אומיים ל-ןארגונים בי

 .בני האדם
על רקע הסתכלות מחודשת , 20- המאה ה  של90-     בתחילת שנות ה

,  לאומיים בעקבות התפרקות הגוש הקומוניסטי-על היחסים הבין

קביעה של תמיכה בקונסנזוס רחב בקרב אנשי אקדמיה נוצר 

2.אינן נלחמות זו בזוש כמעט שדמוקרטיות

לאומיים והשלום -     כל המחקרים האמפיריים בנושא סכסוכים בין

 חלקבאולם , זו בזודמוקרטיות לחמו נ  נדיריםמקריםרק בש ראיםמ

 מעורבות העובדה שמדינות דמוקרטיות  תניומצאלה  ממחקרים

אינן מעורבות  רק הן – פחות ממדינות טוטליטריות א לבמלחמות 

  .במלחמות בינן לבין עצמן
 מנם מדינות דמוקרטיות אינן ואכי אחדים צוין מחקרים ב     

קאנטעמנואל             הפילוסוף  אך בסולם המודד את מידת החריפות של  , נוטות להילחם זו בזו 
 )MIDsאו , militarized interstate disputes(מדינתיים -סכסוכים צבאיים בין

      .שאינן מגיעות לכלל מלחמה ברמות ,בין מדינות דמוקרטיות אלימות  לשנמצאו מקרים 
                                                                                                                        

                                                                                                                               
 ?מלחמות בין דמוקרטיותמנם היו והא

 
 3:זו בזומדינות דמוקרטיות נלחמו  לכאורה שבהם  בהיסטוריה מקרים22ייט מונה ומתיו ו

 ;המלחמות ביוון במאות החמישית והרביעית לפני ספירת הנוצרים. 1
 ;המלחמות הפוניות במאות השלישית והשנייה לפני ספירת הנוצרים. 2
 ;1783–1775   בשניםהמהפכה האמריקנית. 3
 ;1890–1776  שנים בב"המלחמות האינדיאניות בארה. 4
 ;1799–1793  בשנים מלחמות המהפכה הצרפתית. 5
 ;1799–1797  בשניםב"בין צרפת לארההמלחמה הימית . 6

                                                 
 .1976ירושלים , אוניברסיטה העבריתה, מגנס, לשלום הנצחי, קאנטעמנואל   1
 

2 See: Zeev Maoz & Bruce M. Russett, “Normative and structural Causes of Democratic Peace, 1946–
1986”, American Political Science Review, 1993, Vol. 87, No. 3, pp. 623–38. 

 
3 Matthew White, “Democracies do not make war on one another... Or do they?”, 2003, found at 
http://users.erols.com/mwhite28/demowar.htm, downloaded on March 10, 2005. 
 

http://ussers.erols.com/mwhite28/demowar.htm


 ;1815–1812  בשניםאמריקנית-המלחמה האנגלו. 7
 ;1849 בשנת רומית-המלחמה הצרפתית. 8
 ;1865–1861  בשניםב"ים בארהמלחמת האזרח. 9

 ;1898 שנת, ב"ארה-מלחמת ספרד. 10
 ;1901–1899  בשניםאפריקה-דרוםבורים ב הוביןהמלחמה בין בריטניה . 11
 ;1918–1914  בשנים)דמוקרטיהגרמניה חשבה בזמנה נש(מלחמת העולם הראשונה . 12
 ;1923  בשנתכיבוש אזור הרוהר בגרמניה בידי צרפת. 13
 ;1945–1940  בשנים)לחמה לצד הגרמניםפינלנד (מלחמת העולם השנייה . 14
 ;1948–1947  בשניםפקיסטן הראשונה-מלחמת הודו. 15
 1973- ו1954, 1953  בשנים, בהפיכותב"ארהתמכה שבהן , ילה'צבואטמלה וגב, ן באיראזרחים מלחמות. 16

 ;בהתאמה
 ;1976–1975- ו1973, 1961–1958  בשנים  בין איסלנד ובריטניה"מלחמות הבקלה". 17
 ;1982- ו1978בשנים  , ) התערבה בהישראלש(מלחמת האזרחים בלבנון . 18
 ;1992–1991  בשניםעצמאותמלחמת קרואטיה ל. 19
 ;1995 בשנת פרוו דורמלחמת הגבול בין אקוו. 20
 ;1999  בשנתמלחמת קוסובו. 21
 .1999  בשנת)מלחמת קרגיל(פקיסטן הרביעית -מלחמת הודו. 22
 

דמוקרטיות תלויה מלחמות בין   היואומנםכל המקרים האלה שאלה אם  הלעהתשובה  ,יטויולדברי      

אומנם היו האם , למשל.  ובנסיבות הספציפיות של המלחמות,  "מלחמה"ו" דמוקרטיה"בהגדרת המונחים 

-דרוםהאם הרפובליקות הבוריות ב? דמוקרטיות לפי הקריטריונים של היום ביוון העתיקה מדינההערי 

המלחמה הימית בין היתה האם ? דמוקרטיות  להיחשב ראויותלבנון בזמן מלחמת האזרחים  ואפריקה

  בין המתמשך יגסכסוך הד" (מלחמות הבקלה"והאם ראוי לקרוא ל? חמה מלב באמת"צרפת לארה

אפשר -איאומנם ,  לגבי הנסיבות?  לא נהרג בהןישבהתחשב בעובדה שא, מלחמה) בריטניה וביןאיסלנד 

אך , השנייה של גרמניה במלחמת העולם הד דמוקרטיה כאשר עמדה לצהיתה על כך שפינלנד  למשללחלוק

 . ועצותמה-יתהיא לא נלחמה בדמוקרטיות המערביות אלא בבר
 בין  גלויה אלימותל ש ים יחידמקרים ה הםהש,  לעילאוובהש המקריםכל בש     המסקנה היא 

 . למלחמה בין דמוקרטיותהקשה למצוא דוגמ ) דמוקרטיות
 

 ? ממדינות שאינן דמוקרטיותנלחמות פחותהאם דמוקרטיות 
 

לא פחות מלחמות מעורבות ביא שמדינות דמוקרטיות  הינה בכמה מהמחקרים שצונקודה מעניינת, כאמור

 וזמעובדה .   דמוקרטיות אחרותנגדרק שהמלחמות שהן מעורבות בהן אינן , מדינות שאינן דמוקרטיותמ

אפילו סכסוכים ו , שסכסוכיםצביעות על כךכיוון שהעובדות האמפיריות מ:  אחתה.  עולות שתי  שאלות

  וכים אלהסכסאין  הכיצד, בין מדינות דמוקרטיותקיימים גם קיימים  ,כדי שימוש בכוחהמגיעים 

מדוע מדינות דמוקרטיות מסתבכות במלחמות נגד מדינות שאינן : אחרתה?  כדי מלחמה מידרדרים

 ?לעתים קרובות ביוזמתןו, דמוקרטיות



 סכסוכים בעלי אופי צבאי בין דמוקרטיות
 
100-היו פחות מ,  1992 ועד שנת 19- במאה ה,ות הדמוקרטיות המודרניתעמאז הופ 4,מןיי וו פרנק דבריל

שרבות מהמדינות  משוםוזאת " (מדינות ליברליות"בין מה שהוא מכנה  הת אליממקרים של התנגשו

.   לכלל מלחמההתפתחואף אחד מהם לא   )תואר זה כיוםזוכות ב לא היו 19-דמוקרטיות במאה השנחשבו 

  שנת מאז בין מדינותתגלעושה,  סכסוכים בעלי אופי צבאי2,000-כ מתוך 62 רק  ,יימןו של ופי ממצאיו-על

סכסוכים אלים עד כדי מלחמה המדרג חריפות של  ,סולםבהתבססו על .  היו בין מדינות ליברליות, 1816

ימן את הסכסוכים האלימים בין יווחילק  5,אביב- מאוניברסיטת תלזאב מעוז' שפיתח הפרופ, גלויה

מקרה אחד של ומצא , איום במצור וכלה במלחמה מלאהבהחל ,  של חריפות דרגות100-מדינות ליברליות ל

 21 ;)1941 שנת ב,בריטניה נגד פינלנד( שלא בא לידי ביטוי באקט של התנגשות אלימה – הכרזת מלחמה

 15 ; שישה מקרים של התנגשות צבאית חזיתית;אדם-בנישל מקרים של תפיסה בכוח של חומרים או 

פגנת  שני מקרים של ה;מעבר לגבולותאל  חמישה מקרים של חדירה ;בכוח צבאיאחר של שימוש מקרים 

 מקרה אחד של ;הים  שישה מקרים של הפגנת כוח באמצעות ספינות חיל;בשההיכוח באמצעות חילות 

 . שלושה מקרים של איום בשימוש בכוח ושני מקרים של הכרזת מצב כוננות;ביצור גבול
 

 ? מתפתחים לכלל מלחמותסכסוכים בין דמוקרטיות האין מדוע 
הלחצים להתפשטות לחם זו בזו הוא שיאחד ההסברים לכך שמדינות דמוקרטיות אינן נוטות לה

   6.חת מהשנייהפחות חוששות א הןולכן  כמעט ואינם קיימים שנייהאחת על חשבון ה טריטוריאלית

  לרבות,  לאומיים לצאת למלחמה בגלל אינטרסיםעשויותיש הטוענים שדמוקרטיות  הסבר זהלעומת 

והציבור אינו מוכן לקבל מלחמה , אך מכיוון שהן זקוקות להסכמת הציבור, יםי אימפריאליסטאינטרסים

שלה דמוקרטית תחליט לצאת למלחמה נגד מדינה דמוקרטית הסבירות שממ, ה נראית לו מוצדקתשאינ

  מדינה דמוקרטית אחרתנגדלפעול  ממשלה דמוקרטיתעשויה ולכל היותר , נמוכה ביותרהיא אחרת 

 7. שה חבלהכמו למשל ריגול או אפילו מע, ות נסתרבדרכים
הסברים  אולם יש, התנגשויות של אינטרסיםסכסוכים בין דמוקרטיות על בסיס  אין אינו טוען שיש     א

קאפן  מונה כמה סיבות -תומס ריסה.  אינם מתפתחים  לכלל מלחמה גלויה סכסוכים כאלה שלכךאחדים 

אמצעי תקשורת בין מדינות דמוקרטיות ומאפשרות להן  הנורמות הדמוקרטיות משמשות  8:עובדה זול

ערכיהן שת דמוקרטיות נוטות לראות במדינו;  הת אלימהסכסוכים לכלל התנגשוהידרדרות את למנוע 

אחרות הן תנהגות הנורמות ה ,ם אם מתפתח סכסוךג ,ךוכ,  ידידות לשלהן דומים שלהןהתנהגותהודפוסי 

ן לבין  ליצור בינ יחסית קלקרטיות ולדמ;  דמוקרטיותשאינן  מדינות סכסוכים עם מקובלות בש המאל

 פועלות להרגיע הואל, תכגון האיחוד האירופי או הברית האטלנטי" קהיליות ביטחון פלורליסטיות"עצמן 

 םסיבה נוספת המוצעת לכך שסכסוכים בין דמוקרטיות אינ.  סכסוכים פנימיים בין החברות בהן

                                                 
4 Frank W. Wayman, “Incidence of Militarized Disputes Between Liberal States1816–1992”, a paper 
presented at the annual meeting of the International Studies Association, New Orleans, La. March 23–
27,  2002, found at http://www.isanet.org/noarchive/wayman/html, downloaded on March 10, 2005. 
   
5 Zeev Maoz, Paths to Conflict: International Dispute 1816–1979, Boulder, Colorado, Westview 
Press, 1982. 
 
6 Bruce M. Russet, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, 
Princeton N.J., Princeton University Press, 1993. 
John M. Owen, Liberal Peace, Liberal War: American Politics and International Security, Ithaca 
N.Y., Cornell University Press, 1997. 
 
7  Dan Reiter & Allan C. Stam, Democracies at War, Princeton, N.J, Princeton University Press, 2002. 
 
8 Thomas Risse-Kappen, “Democratic Peace – Warlike Democracies? A social Constructivist 
Interpretation of the Liberal Argument”, European Journal of International Relations, 1995, Vol. 1, 
No. 4, pp. 491–517. 
 



 - לתמונה גוף שלישי נכנס  לכלל מלחמה היא שכאשר סכסוכים כאלה מגיעים לרמות מסוכנות יםמתפתח

   9. המדינות המסוכסכותןביווך תהמ -בין אם מדינה ובין אם ארגון 
 

 ?מדוע מדינות דמוקרטיות מעורבות במלחמות נגד מדינות שאינן דמוקרטיות
גד מדינות שאינן דמוקרטיות הוא שהן חייבות להגן על הסבר נפוץ לכך שדמוקרטיות מעורבות במלחמות נ

בעיה חריפה  יש שבמקרים רבים ךאין עוררין על כ.  מצדן מעשי תוקפנות ועצמן מול כוונותיהן האלימות

 החשדנותו ,כוונות של מדינות שאינן דמוקרטיותללמניעים ו כל הקשורבהירות ב-של חוסר ידיעה ואי

 רובשהממצאים האמפיריים מראים ,  קאפן- ריסה לטענת,  אולם.להגיע לרמות גבוהות עשויה כלפיהן

 .  שהיה עליהןאיום ישירפרצו על רקע  מוקרטיות לא מדינות שאינן ד נגדנלחמו דמוקרטיות שהמלחמות 
מדינות שאינן דמוקרטיות מבוססים על בין במקרה הטוב היחסים בין דמוקרטיות ל, קאפן-ריסהפי -על    

לכלל טיות ורוב המנגנונים המונעים התפתחות סכסוכים בין דמוקר, "שיתוף פעולה במצב של אנרכיה"

בהקשר לטעון  אפשר .  אינם פועלים בסכסוכים בין דמוקרטיות לבין מדינות שאינן דמוקרטיותמלחמות

במצב של סכסוך מתנהלים על בסיס  שהיחסים בין דמוקרטיות לבין מדינות שאינן דמוקרטיותגם זה 

מלחמה עם ות דמוקרטיות נמנעות מלהיכנס לוגם שהממצאים האמפיריים מראים שמדינ, "מאזן אימה"

 10.בה יש סבירות גבוהה שינצחוכן  אלא אם מדינות שאינן דמוקרטיות
 

 סיכום
 

 נלחמות זו אינןשכמעט  או , נלחמות זו בזומוקרטיות אינןדהיינו ש, מסמך זהב נו לבדוקהתבקששהטענה 

הם ,  מדינות דמוקרטיותןגם דמיון בשיח הנהוג ביו, והרגעה תיווך ם שונים של מנגנוני.  נכונהנמצאה  ,בזו

 . לכלל מלחמות של ממש,פורצים באופן טבעיש ,מונעים את הידרדרותם של סכסוכיםש
 
 

                                                 
9William J. Dixon, “Democracy and the Management of International Conflict”, Journal of Conflict 
Resolution, 1993, Vol. 37, No. 1, pp. 42–68. 

.המחבר אינו מביא דוגמאות לטענתו  
William J. Dixon, “Democracy and the Peaceful Settlement of International Conflict”, American 
Political Science Review, 1994, Vol. 88, No. 1, pp. 14–32.  
 
10 Dan Reiter & Allan C. Stam, Democracies at War, Princeton, N.J., Princeton University Press, 
2002. 
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