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תורתלחeימההיאאחדהsכליםהרגישיםiביותר וכבgראינםנוגעיםלnעניין
דיתפסו
.מאוחרמ:
זמהפוטנציאלשלזמןתגובהמהיריותרושל
במדיניותהביטחוןהלאומי.ינבחןאת
מרחביםגדוליםיותרשלשדההקרב,הטמון
ההשלכותהתורתיותשלהשינויבתוך
בלוחמההמודרנית .הםלאהצליחואפוא
המסגרתהמושגיתשלשלושהרמותשל
להסתגל,ולהתאים אתעצמםלדרישות
מלחמה  -הרמההאסטרטגית,הרמה
י החדשותשלמנהיגותבמלחמה2.סגלהקצונה
המבצעיתוהרמההטקטית.הניתוחמלמד,
כ
ממדיהזמןוהמרחבהמשתניםשלשדההקרב אינויכוללהרשותלעצמולחזורעלפרשהזו
בעתיד.
העתידייביאולמיזוגשלשלושהרמות
בuמלחמהלמבנהחדשiאחד,שבוישתלב
'
e
וd
מבצעיהלחימההמורכביםבאוויר,ביבשה
ובים.היכולתהמתפתחתלהפוךמידהצלחה
טקטיתבשדההקרבלתוצאותאסטרטגיות
מכריעותקשורההדוקותלהיבטהרחבהזה
שלניהולמבצעיםהתקפייםמשולבים
ובו-זמניים.
אולםלפנישנתמודדעםשאלתהמלחמה
העתידית,ישצורךלסקורבקצרהמלחמות
מסוימותבעבר.אמנםדיוןמפורטבהתפתחות
הלותמההמודרניתחורגממסגרתהמאמר,אך
ניתןלהקישעלהמגמותהכלליותשל
ות,
השינוייםrברמותהמלחמmהמתוךההוכ
חi
שמספקיםלנושלושהאירועים,שהיובגדר
פרשת-מיםבהיסטוריההצבאית:המערכהשל
m
יr
נפוליאוןבאeולם(,)1805הבל
צקריגהגרמני
נגדצרפת()1940ומבצעיסופתמדבו"(ו99ו).
סקירהכזותהווהבסיסלהערכתההתפתחות
שלרמותהמלחמהלמבנהמושגיחדש,השונה
מאודמכלמהשידענובעבר.
חשובלהכירבהתפתחותזו.בתחילתמלחמת
העולםהשנייהלאהשכילוקציניםרביםמדי
להבין,כיגורמיהזמןוהמרחב,ששררו
במלחמתהעולםהראשונה,יצאומןהאופנה,
f
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נבמלחמה
קולונלד"ר דאגלסאימקגרגור*

רמותמתפתחותבמלחמה
אחריסיום מלחמותנפוליאוןניסו משקיפיםצבאיים
רביםלהפוךאתגאוניותוהצבאיתשלנפוליאוןלדבר-מה
מובןונתפס.כיווןשנפוליאוןמעולםלאהעלהעלהכתב
את גישתו המושגית למלחמה ,ואיש מן המרשלים

ומהגנרלים שלולאהשאיראחריו שום מערכתחשיבה
משמעותית על הדרך ,שבה ניהל את המלחמה 3,פנו
מנתחים,כמוהברוןהשווייצריאנטואןאנרידהז'ומיני
וכמוהגרמני קרלפוןקלאוזביץ,ישירות אל הרשומות
ההיסטוריות של מערכותנפוליאון .ההכרהבקיום של
שלושרמותבמלחמהנובעתבסופושלדברמןהמחקרים
המקיפים האלה ,אםכי המונח "רמה מערכתית" נטבע
בתקופהקצתיותרמאוחרת,והשתרשבספרותבכתבים
שלהלמוטפוןמולטהה,בשנים4.1888-1858האסטרטגיה

עוסקת בשאלותנרחבות,הנוגעות להקצאה שלכוחות
לאומיים ושל כוחות רב-לאומיים בשעת מלחמה
ולפריסתם,בעודשהטקטיקהקובעתבאילואמצעים,יש
לנקוט כאשר כוחותיריבים מתנגשים זה בזה בשדה
הקרב .הרמה המערכתיתקיימת,כדילהסביר אתטיב
הפיקודברמה,שבהמשיקיםקביעתהיעדיםהאסטרטגיים,
אוהניסיון להגשימם ,וההפעלה הטקטית של כוחות
גדולים5.
מבין מערכות נפוליאון,אין מערכה חשובה יותר
ממערכתאולםלהבנתהלוחמההמודרנית.לאחרשסוכני
המודיעין הצרפתי הזהירוהו,כי האוסטרים והרוסים
מגייסיםצבא,הניענפוליאון את 200אלףחייליולמרתק
שלכ500-ק"מממקוםחנייתםבבולון,בכמהציריתנועה
ובתנועתאיגוף רחבה ,עלפני מערב אירופה ,במטרה
לחזור ,ולהתלכד באולם ,בעורף הכוחות האוסטריים.
הודות לדיפלומטיה צרפתית זהירה ,לאמצעי ביטחון
קפדניים ולביטול תלותו של הצבא הצרפתי בבסיסי
הספקהקבועים,הושלםהמבצעבשבעהשבועותבלבד.
יחידותשונות,בסדרגודלשלקורפוסים,קיבלומשימות
עצמאיות ,לעבריעדיםהמסייעים זה בזה .האוסטרים

הועסקועל-ידי מסך מאבטח של שלושים אלף פרשים
צרפתייםבאזורהיער השחור ,ובחוסרתבונה התעלמו
מןהאפשרות,כירובהכוחהצרפתייתקדם בקשתרחבה

בעלתמרכזמשותף,בשטחקשה.לאחרשהופתעו,ובודדו
עקב המהירות המוחצת של התקדמות הכוח הצרפתי
ועקב נוכחות של צבא צרפתי הרחק בעורף חזיתם,
נאלצוהכוחותהאוסטרייםבאולםלהיכנע.לאזובלבד
שמערכתאולםהיתהניצחוןצרפתימכריע,אלאשהיתה
לה השפעה מכרעת גםעל הכנת הרקע לקרב הבא של
נפוליאון עם צבא אוסטרי-רוסי משולב באוסטרליץ,
בדצמבר באותה שנה  -מבצע אדירים ,שהסתיים
בהשמדה,למעשה ,שלצבאאוסטריהושלצבארוסיה6.
מתוךסקירההיסטוריתקצרהזומתבהרותשתינקודות
חשובות.ראשית,לפניאולםהיו הצבאותקטנים,בדרך
כלל,וזירתהפעולה של המפקדהיתה שדה הקרב,יותר
מאשר זירת המלחמה .המהפכה החברתית והמהפכה
התעשייתית בצרפתשינו את המצב הזהמן הקצה אל
הקצה,והביאולהקמתצבאותגדוליםולהופעתהאמצעים
לייצור המוני ואחיד של כלי-נשק ושלצורכי הספקה.
שנית,נפוליאוןהעריךנכונהדינמיקהחדשהזו,שהתפתחה
בשדה הקרב,והדבר אפשרלולנהל מלחמותבמרחבים

גיאוגרפיים גדולים יותר ובפרקי-זמן ממושכים יותר.
זאת ועוד :נכונות נפוליאון להאציל סמכויות פיקוד,
להחיש את קצב המבצעים ,ליטול סיכונים במסע
ההתקרבות,ולרכזגופיצבאגדולים.ועצמאייםבנקודות
ההכרעהבשדההקרב,הניבהניצחוןצרפתיזול,יחסית,
במושגים שלמשאביאנושושלמשאביחומר,ותפיסה
חדשהלגביזמןומרחב.כמובן,עלמנתלהשיג אתמלוא
התוצאותהיה עלנפוליאון להבטיח ,שלנקודות הזמן
והמרחב שנבחרו על ידו להתקפה תהיה השפעה
אסטרטגית .חושהעיתוי המחודד שלנפוליאון ועומק
ההתמקדות המבצעית שלו הבטיחו שההשלכות של
המערכה הצרפתית בכללותהיהיו גדולותיותר מאשר
סיכוםחלקיההנפרדים  -היתקלויות,פעולות וקרבות
נפרדים.האוסטריםקרסו תחתכובדמשקלהשלהמתקפה
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המערכה שלנפוליאון הפךלהיותהציווי ,שקבע את
ות הגדולות בסוף e
 eהמערכות ההתקפיv
המאה
דפוסי
התשע-עשרה ובתחילת המאה העשרים .ניתוח של
האסטרטגיה המערכתית של הפרוסים ושל הגרמנים
בשנים הבאות  1914 ,1870 ,1866 -ו ,1940-למשל -
מגלה,כיכוונתמבצעיהפתיחה שלהםהיתהלחזורעל
ההישגשלנפוליאוןבאולם.הגרמניםשאפולהגיעלקרב
השמדהמתוךהנחתתתבוסהאסטרטגיתלאויב,שאמצעיו
הטקטייםלאהיומסוגליםלהתגברעליה.לענייןהזה,גם
התפיסות המאוחרות יותר של הסובייטים ,בקשר
למבצעיםהתקפייםלכלרוחבהזירה,היוחוליההגיונית
בשרשרת של ניסיונות לחקות את ניצחון נפוליאון
בקנה-מידהגדולעודיותר7.
אולם רק אחרייישום חדשני של טכנולוגיות -
מינוע,תעופהוקשר -לשימושיםצבאיים,בהקשרשל
הבליצקריגהגרמניבשנת,1940חלושובשינוייםקיצוניים
בממדים המבצעיים של זמן ושל מרחב.לפי התכנית
הגרמנית,תוכננהתנועהמשוריינתמהירהדרךהארדנים
עד לחוף הצרפתי ,במטרה לבתר את צבאות בו19
יכישלוןהמתקפות
הבריתלשניים.עםזאת,ראוילציין,כ
הגרמניות בשנת 1918להשיגמטרותדומותהמריץ את
הקצונה הגרמנית לבחון את עצמה ,והוביל להערכה
מפוכחת של ההשלכותהפוטנציאליות שלהטכנולוגיה
החדשהעלממדישדההקרבמבחינתזמןומרחב.
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בשנת 1933כתבקציןמטהגרמניעלום-שםאז,היינץ

גודריאןשמו,עלהשימושבכוחטנקיםבמלחמה הבאה:
את[הטנקים]איןלהפעילבקרבותממושגים ,אלא

במבצעיםקצרים מתוזמניםהיטב,שיוצאולפועל
עלסמךפקודותקצרות.עקרוןההפתעה[חיוני]כדי
להימנעמפעולותמגן שלהאויב,אולהסיטן!.
לאבמקרההדיונים,שהתבהלוביןשתיהמלחמותבקשר
להשלכות הפוטנציאליות שלהשינוייםבדינמיקה של
שדה הקרב ,אפשרולגרמנים  -כאשר פרצה המלחמה
 לנצל את טכנולוגיות האלחוט ,המטוסים והרכבהזחלי לשינוי רצוף ובלתי-פוסק של התכניות ,נוכח
ההתנגדותשלהאויב.
בראשונה אפשר קשר בזמן אמת למפקדים ברמה
המערכתית לתאם ישירות מהלכים בשדה הקרב עם
כפיפיהם ברמה הטקטית .הקשרהחיש אתזמןהתגובה
בין המפקדים ברמה הטקטית וברמה המערכתית,כפי
שהדברבאלידיביטוימודגשבתנועותמהירותיותרשל
יחידותמתמרנותושליחידותמסייעות,והקנהמשמעות
חדשהומכרעתלנקודתtההתנגדותהחלשiהביותרבחזית
r
האויב.כשהגישושיםלפנים חשפונקודתתורפהבחזית
האופקית שלהאויב,ניתןהיהלהעתיק לשםבמהירות
אתטורי השריון הגרמניים ,ולתקוף בחזית צרה,כדי
לנתקצירי תנועה ,לשטוף צומתי פיקוד-ושליטה של
האויב ולשתק את מערךההגנהשלו.כפי שאפשרהיה
מלחמת rתנועה חדשה זו  I-שהציבהיעדים
 eלצפות,
I
בפתאומיות; עקפהמעוזי התנגדות,וניצלה הצלחה -
הותירה אתהאויבנבוךלגביהכיווןתאמיתישלתנועת

שיריקנצמיג.

ריאןמעברלנהרמז,
לקראתהlהסתערותשלגנרלגו
ד~
ליד?דאן,ב3-ו4-ובמאי,1940רוכזואמצעיםאוויריים
אסטרטגייםניכריםלהפעלהברמההמערכתית,בהתקפה
בת ארבעשעות,שנועדהלסיעךלהסתערותשלשלוש
דיוויזיותשריון,שביתרו אתהחזיתהאנגלו-צרפתית.י
תצפונהאחריההבקעה,ולהתקדם
החלטתגודריאןלינו
לעברתעלתלמנשעםחלקמכוחובלבד,השאירהסופית
אתהיוזמההאסטרטגיתבידיהגרמנים.נחישותההחלטה
שלהפיקודהצרפתילהילחם התפוגגהבמהירותנוכח
עוצמתההסתערותהגרמנית,בדומהמאודלמהשאירע
לפיקודהאוסטריבאולם.הגרמניםספגואבדות קלות
בלבד,והמחירששילמובציודהיהזעוםבמידהראויה

לציון.
אירוע כזה חושף את ההבדלים בשיטות הפיקוד,
בדרכיםלנצלטכנולוגיהחדשה,ובהכנתהגייסותללחימה,
שכולם העניקו לבליצקריג של  1940יתרון במחזור
יתרון-החלטה-פעולה '0.בעוד שצבא בריטניה ,צבא
ארצות-הברית וצבא צרפת חישבו באותםימים את
מהירות התנועה של כליחידה ,המורכבת מזרועות
משולבות,לפימהירותהמרכיבהאטיביותר,מדדואותה
הגנרליםהגרמנייםלפי המהירות שלהמרביב המהיר
ביותר  -הטנק  -ודרשו,כיהדיוויזיות שלהםינועו
מהר ככלהאפשר.יי המטוסים אפשרו לתקוף מטרות

רבות בעומק ,הרחק מעבר לטווח התצפית של כוחות
היבשההתוקפים,וסייעועודיותרלהוציא מכללפעולה
את המשאביםהאסטרטגיים שלהאויב,על-ידי השמדת
מתקנילחימהומתקניתעשייהחיוניים.העוצמההאווירית
השלימהגם אתהארטילריה,כאמצעיסיוע האשהעיקרי
לכוחות שריון תוקפים ,במטרה לשמור על תנופת
ההסתערות המשוריינת .התפיסות המתפתחות בקשר
לזמןולמרחבחברואפואעםטכנולוגיהחדשניתבמגמה
להרחיב את שדה הקרבעודיותר,וליצורסביבתלחימה
בלתי-מאוזנת לחלוטין ,לטובת הצבאות הגרמניים

התוקפים.
בהתפתחותהשנייה של רמות המלחמה (תרשים )2
נכרכההבליצקריגבחפיפה ברורהבין אסטרטגיהלבין
טקטיקה באמצעותהפעילות ברמההמערכתית.תיאום
רצוףבין המפקדים בשלוש הרמות אפשרלהשיג שלל
השלכות במבצעיאוויר-יבשהניידים בעוד קשר רצוף
יצרהזדמנויותלנצלהצלחותבלתי-צפויותבשדההקרב,
צמצמה ההרחבהההדרגתית של שדההקרב,באמצעות
מערכות הרכב הזחלי ובאמצעות מטוסים ,את הזמן
לקבלהחלטות,והאיצהאתקצבהתנועהואתהתרחשות
האירועיםבמלחמה.

לנימורהבמחשבההתורתית
גם המערכה לשחרורכוויית ,בדומה מאוד למערכה של
נפוליאוןבאולםולבליצקריגהגרמני,לאהיתההתמודדות
צבאיתאמיתית.למעשה,זההיהניצחוןאסטרטגימושלם
ומכריע עדכדי כך ,שהנושא מעולם לא הוטל בספק.
אבדות הקואליציההיוזניחות ,ואף טנקאמריקני לא
הושמדבאשהאויב.בקוויםכלליים,מבצע"סופתמדבר'
דומה אפואדמיון שטחילבליצקריג של .1940האויב,
שאתשטחועמדולתקוף,נפרסבזירתמבצעים,שמרחביה
אפשרולערוךתמרוניםמבריקיםובלתי-צפויים .בראש
הכוחות המנצחים עמדו מפקדים ,שחשיבתם,יחסית
ליריביהם ,לא היתה כפופה לאילוצים ,ונהנו מחופש
פעולהלהשיג תוצאות מכריעות.יתר עלכן ,הכוחות,
שעליהםפיקדו,אומנווצוידוטוביותרמיריביהם .את
הנקודות הללוראוי לשקול בהקשר של כל המבצעים

האמריקנייםבעתיד.

מה שהשתנה במלחמת המפרץהשנייההיהזמינות
פתאומיתשלמערכותמדויקותלשיגורלעומק,מהיבשה
מכלי-שיט ומכלי-טיס ,בשילוב עם מאגר עצום של
תחמושתקטלניתקונוונציונלית,שלמטוסיםארוכי-טווח,
שהונחועל-ידי אמצעים לאיכון מטרות ,ושל תצפית
כמעטרצופה.חשובים לא פחות לתוצאההסופיתהיו
היתרון המכריע של האמריקנים בקרב האש הישירה
והשילובשלמערכותטקטיותושלמערכותאסטרטגיות
בסיועללחימהברמההטקטית.
טכנולוגית,יכולהיהמפקדהזירהלהשפיעעלהפעילות

בשדה הקרב בנקודות זמן ובנקודות במרחב ,שנראו
בעיניוחיוניות להצלחת המערכה כולה ,הרבה יותר
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מאשרכל מפקדאי-פעםבעבר.מבחינתהאויבהעיראקי,
שמערכיו להגנה מ'מ כשלו ,ויכולתו לאסוף מודיעין

הושמדה ,או הוטעתה ,נדחסו כל הקרבות  -בעומק,
סמוךלקווי החזית ובעורפם  -ללחימה רצופה אחת,
ללא הפרדה .מנקודתהתצפית שלהפיקודהעיראקילא
יכלו להבדיל בין הסוגים השונים של היכולת ושל
מערכות-הנשק האמריקניות ,שכוונו לעבר הכוחות
העיראקיים ,במושגים שלהשתייכותן  -אסטרטגית,
מערכתית ,או טקטית .עיראק היתה נתונה ,למעשה,
למתקפה כוללת של הכוחות האמריקניים ,והתנסתה
במעיןצורה חדשה שלכיתוררב-ממדי.
החשיבות המכרעת לא היתה בגורם מסוים ,אלא
בשילובשלגורמים.מצדאחד,תורתהלחימהשלהכוחות
העיראקיים,שהוטמעהבמשךעשורשלסכסוךעםאיראן,
היטתה את הכף נגד ניהול מלחמה ניידת ומבוזרת.
המהלכים הקרביים המוצלחים ביותר של העיראקים
נערכובמתכונתהתפיסההסובייטית שלמגננהנייחת2.ן
אףכיטכניקותכאלו להתשה,שכללוצורות מתקדמות
רבות של טכנולוגיה צבאית (לרבותטילים "אקסוסה",
טילים "סקאד' ומל'טים) ,שחקו את האיראנים ,בסופו
שלדבר  -לאהיתהבהןתועלתנגדהקואליציהבראשות
ארצות-הברית .דומה,כי העיראקים ,ששקעו בתורת
לחימה מסורבלתזו ,לא הצליחו לאמץ לעצמם צורה
שונה ללוחמה ,שתעלהבקנה אחדעםיעדיהםהחדשים
מדינייםוצבאיים  -ועם המצב האסטרטגי החדש,שיצרהפלישתםלכוויית.איןספק,ניתןלנצלטכנולוגיה
דומה,בידיים אחרות ,בצורות אחרות ,וברמות שונות
שלהצלחה.
לפי כל הסימנים ,הניחו העיראקים ,כי תצורתם
ההגנתיתתביא עםהזמן למצב שלקיפאון .אםבוחנים
אתבעיית הפעלת העוצמה הצבאית בהקשרהיסטורי,
לא קשה להבין את תפיסת הזמן בעיני העיראקים.
בחודשים ,שקדמולפלישתבעלותהבריתלאירופה(יוני
)1944הטילו 2,500מפציצים כבדים של בעלות הברית
אלפיטונותשלחומרי-נפץעלהגרמנים,ו7,000-מטוסים
ומפציצים כתשו את הכוחות הגרמניים בצפון צרפת.
כמעטשנתייםימיםנדרשולרכז אתהתובלההימיתואת
כוחות היבשה ,שנדרשולפלישה .אולם ,מה שדרשאז
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חודשים,ואולי אףשנים ,הושגיתמגן המדבר"וב"סופת
מדברר בשבועותואפילובימים ,בעזרת כוחות מעטים
ה שלעליונו
יותר ,אךeמתמחיםיותרs.ביציר
תo
ה מהירs
איכותית ושלעליונות כמותיתלפני המתקפהביבשה,
הצליחוהכוחותהמסתעריםליטוללידיהם אתהיוזמה,
להחיש את קצבהאירועים,להגדיל את משקל ההתקפה
הכוללתשלכוחותהקואליציה,ולצמfצםאתהזמן,שנדרש
להכנתהאויבהעיראקי למתקפהביבשה.
תפיסותהאמריקנים בקשרלזמן ולמרחבהיושונות
ביסודןמתפיסותהעיראקים.תורתהלחימההמערכתית
האמריקנית לקרב אוויר-יבשה") הכשירה מראש את
הכוחותלפרוסעוצבותקרביות מתמחות,שצוותולנצל
את נקודות התורפה של העיראקים לכל עומק מערך
הגנתם.מקורותחדשיםלמודיעיןולאיכוןמטרותסילקו
הרבה מאווירת אי-הוודאות ,שהטרידה כל כך את

המפקדיםהבכיריםבמבצעיםקודמים.הידיעההמדויקת
להיכןישלהפנות את המאמץהראשיכלפימערךההגנה
העיראקי לא היתהעניין של "לפגוע ,או להחטיא".
אפשרויותהתצפיתבשילובעם קשרבזמן אמתהעניקו
הזדמנויות לנתב מערכות-לחימה יתירות נגד מטרות
עיראקיותעלפניכלזירת הפעולה בדרום-מערבאסיה
בכלשלבי"סופתמדבר".
מערכותיתירות להלם ,כמוהטילים הטקטיים של
כוחותהיבשהוכמוטילישיוטששוגרומספינות,החישו
אתהתמוטטותכוחההתנגדותהעיראקי  -מצב,שאפיין
גם את מערכת אולם ואת הבליצקריג.כיוון שאפשר
לשלב מערכות ,המשתייכות תיאוהטית לרמה
האסטרטגית ,בהפעלה בו-זמנית בכל רמות המלחמה,
נאלצו הכוחות העיראקיים בכל הזירה לפעול כאילו
כולם נמצאים בתצפיתעין של הכוחותהאמריקניים.
מערכותניווטגלובליות בעזרתלוויינים )(GPSניווטו
אתהיחידות המשולבות האמריקניות הקטנותביותר
למקוםהפעולהבדייקנותכירורגיתגםבחשכהמוחלטת.
בתנועה כזוהצליח קורפוס לתקוףמכיווןובזמן,
שהפיקודהעיראקיהיה.מוכן11י
להם פחות מכל.בתגובה
לכך,איבדוהכוחותהעיראקיים(כמוקודמיהםבישי-המזל,

ש
.מערכות4ןן

האוסטרים והצרפתים) את לכידותם ,ונמלטו משדה
הקרב,אוהשלימועםהשמדתם.התפתחותזובאהלידי
ביטויסכמטיבתרשים:3כאשרהמאמץהמערכתיהכולל
מתקרבלמצבשלבו-זמניותבמסגרתזירתלחימהעמוקה
הרבהיותר,מתחילות שלוש הרמות במלחמהלחפוףזו
אתזו,וגדלהחדירותן.
אם נתעלםלרגעמןהשיקוליםהמדיניים,שהכתיבו
את משן המערכה ,הסתיימה מלתמת המפרץ בשחרור
כוויית,היעדהמוצהרשלהקואליציה.במאמרם",המלחמה
במפרץהפרסי:לקחיםומסקנות",ציינושלושהקצינים
רוסיים אתהשימוש הנרהבבטילישיוט ,את ההפעלה
של מטוסים להתרעה מוקדמת ) (AWACSלהכוונת
המתקפההאווירית ,אתניהול הלוחמה האלקטרונית
לסנוור את האויב ,לבלבלו ולהטעותו ואת היכולת
האמריקנית הכוללת להפעיל כוחותאוויר ונוחותים
בכלרחביכדורהארץ,במטרהלהשפיעהשפעהמדינית.
עםזאת,מנונותבי המאמרשלושקביעותחשובות:
* המתקnפההאוויריתלא
ידאתכוחות
sהצליחהלהשמ;

היבשהשלעיראק;

*

המתקפה האווירית לא הצליחה להשמיד את

התשלובותהגרעיניות שלעיראק;
* המתקפה ב.יבשה אילצה את העיראקים להיכנע
ללאתנאי לכוחותהקואליציה בראשות ארצות-
הברית3.י
כמו במלחמות קודמות ,רק כוחות יבשהבתיאום עם
כוחותאוויר ועם כוחותיםיכולים לשנות את הנוף
הגיאו-פוליטימיסודו,ולהכתיבשינויביחסיעוינותבין
מדינות,כךשיעלובקנהאחדעםאינטרסיםאסטרטגיים
חיונייםשלהקואליציהושלאמריקה.

לחשובעלהעתיד
הסקיוה ההיסטוריתלעיל מצביעה על האפשרות,כי
יחולשינויקיצוניבתפיסת המלחמה שלארצות-הברית

ובדרך ניהולה .ציוד ומערכות-נשק חדשים ,שיופעלו
בכמויותגדולותבנקודותמכריעותמבחינתזמןומרחב,
מקנים היום פוטנציאל לפעילות התקפית רצופה .הם
מאפשריםלשמורעלהיוזמה,ולנצלהזדמנויותלהשמיד
כוחותהאויבבמערכהמהירהומשולבת.

השלבהרביעי בהתפתחות שלוש הרמות במלחמה
(תרשים)4מתארשדהקרב,שעומקוגדלבצורהקיצונית,
שבוקצבהאירועיםגדלבקפיצתמדרגה,ורמותהמלחמה
מתמזגות,למעשה,גם אםאיןהואקובעבהחלטיות מה
יהיה התסריט המדויק לסכסוךעתידי .חימוש מונחה
מדויקוקטלניישוגרלטווחיםגדוליםעודיותר,ובעיקר
הרחק מעבר לטווח תצפיתהעין על האויב .עוצבות
משולבות קטנות יותר ,החמושות במערכות-נשק
מתקדמות ,עקיפות וישירות ,ישלטו באזורים גדולים
יותר מאשר בעבר '4.כיוון שהכוחותיוכלולהסתייע
באמצעי תצפית משופרים ,כמו מלשים ,נמומימים
מוטסיםונמולוויינים,יידרשוכוחותמעטיםיותרלריכוז

התוצא של העוצמה הקרבית על האויב .היחידות
המשולבות יחפשו את האויב באמצעים אלקטרוניים,
ואחר-כךישמידוהובשדההקרב,במקוםלנועלמגעאתו.

אפשרלומר,כיצורהזושללוחמה שמהקץ,למעשה,
לשלוש הרמות במלחמה ,מפני שהיא רותמת את
הטקטיקה של האש ושל התנועהבמישרין לשרתיעד
אסטרטגי.המתכונתהחדשהשלהלחימהמביאהלשילוב
מערכות-נשק יתירות ,רב-זרועיות ,ולתיאום ביניהן,
בהתקפותבו-זמניותעלהאויב לכל עומק שטחו ,וגם
במרחבהאווירישמעליו.פירושהדבר,כיבסכסוךעתידי
יחדלושלוש הרמותבמלחמה,כמוקדיפיקודוכמוקדים
נבדליםלאחריות,להתקייםמבחינתזמןומרחב.
בשלביהפתיחהשלסכסוךעתידיימלאוטיליםמונחים
מדויקים תפקיד מכריע במאמץ לתפוס את היוזמה,
ולשמורעליה.מהלומותכבדותונרחבותבעיתוימדוקדק
ישתקו כוחות יבשה וכוחות אוויר גדולים ,התלויים
בתדלוק ובתספוקתכופים במתקני קבע .לאחר שאחד
הצדדיםיאבד אתהיוזמה,הואינצל אתמערכות-הנשק
הללו,כדי לחזור וליטול אותהלידיו .ההשלכות על
כוחותידידותייםועלכוחותהאויביהיוהרחבהנוספת
של עומק הלחימה ,תוך אילוץ כל כוחות המשימה
האמריקנייםהמשולביםלפעולכאילו הםבתצפיתעין
שלהאויב ,במגמה לדחוס את הפעילות הקרבית בקו
החזית,בעורפוובעומקו,ללחימהרצופה אחת.
ההתפתחויות הללו מתרחשות בסביבה ,שבה
מיטשטשותההבחנותביןכלי-נשקגרעינייםלביןכלי-נשק
לא-גרעיניים להשמדההמונית .עובדהזו ממריצה את
מפקדיהכוחותהמשולביםלערוךמתקפותמהירותביבשה
במטרה לחדור לעומק עורפו של האויב ,מפני שאין
להניח ששםיזדרזלהפעיל נשקלהשמדההמונית,בגלל
הקרבה לכוחותיוולאוכלוסייתו .התמרון בשדה הקרב
יהיה כרוך אפוא בהטעיית מל"טים ומערכות מעקב,
הנראים רקבמטושטש,וקשוריםלמערכות-נשקבעלות
הנחיהסופית,בחמיקה מהםובהשמדתם5.יבנוסף,נשק
להשמדההמוניתומערכותטיליםלהגנהזירתיתיספקו
מטריית מחסהומגןלכוחותמשימהמשולבים ,בעודם

מתכנסים,ונערכיםלמבצעיםהתקפיים.
טכנולוגיהקטלניתיותרשלהגנהר'מתאלץמטוסי-קרב
ומפציצים לנסוק לגובה רביותר.לכן,רביםמתפקידי
הטייסיםיבוצעומעתהעל-ידימגווןשלכלי-טיסחמושים

לא-מאוישים6.ן בתגובה להתפתחויותיהיהצורךלעצב
אתמערכיהפיקוד-והשליטהכךשיספקולמפקדיםבכל
הרמותמידעוקשר,הדרושיםלשליטהבריכוזמערכות-
נשק,בכוחותיהם,אובפיזורם.לן
אחתהשאלותהחשובות,המתעוררתבעקבותהחיזוי
הזההיא האםניתןעדייןליצורמסגרתלחשיבהעליו?
במלים אחרות ,האםהחיזוי מורכב עדכדיכך,שאינו
ניתן להכללה? לדעתי ,אפשר להבחין בכמה גורמים
קבועים,שיכתיבואת המלחמההעתידית:
* על המפקדלזהותאתהנקודות,שישלרכזמולן את
כל האמצעים הקטלניים והלא-קטלניים ,להשגת
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*שלושהרמותחופפותזואתזו.
*פעילותברמה אחתמשפיעהעלמפעילותברמהאחרת.
*גורמיהזמןוהמרחבמחייביםתהליךשלתיאום  -להשגת

תוצאסינרגסי

תרשים:4רמותהמלהמה  -המלהמה
העתידית,משנת1995ואילך?
*

*

*

ההשפעההכוללתהגדולהביותרעלהאויב.
הנקודות,שנבחרולתקיפה,חייבותלכלולאתמרכיבי
הכוחות המזוינים ,הפוטנציאל הצבאי-תעשייתי
ואוכלוסייתהאויב,שהשמדתם,אושיבושם,יפגעו
במישריןביכולתולהשיג אתמטרותיוהצבאיות.
הנקודותהחיוניות,שנקבעולהתקפה,בזמןובמרחב,
חייבותלתרוםלהשלכותהמבצעכךשהמבצעיהיה
גדולמסכוםחלקיוהנפרדים -היתקלויות,פעולות
וקרבות .במלחמהעתידית התוצאהסינרגטי הזה
יהיהתולדה שלבו-זמניות ההתקפה,שהושגהבכל
עומק המרחב ,המקיף את כוחות האויב ואת
פוטנציאללחימתו.
בו-זמניות תושג באמצעות הכוונה של כוחות
משולבים ורב-לאומיים תוקפים ותזמונם ,הן

במתקפהוהןבמגננה.
אין לראותבתפיסות הללו מסגרת מלאהלניתוח ,אלא
מאמץלהתרחקמצורותהמיוןשלהקרבהקווי,המתבצע
בסדרזמניםעוקב,מבית-המדרששלז'ומיניושלקלאוזביץ,
תוךהפרדהבררניתוברורהביןרמותהמלחמה.נראה,כי
ברור,כי השטףוחוסרהאפשרותלחזות מראשסביבהזו
יאלצו את המפקדים להישען פחות על תכנון קודם,
ולסמוךיותרעלחינוךועל אמוןבמנהיגות,שינחו את
קבלתההחלטותבכלהרמותבתגובהלנסיבות,המשתנות

במהירות.
תחזית כזו של המלחמה העתידית יוצאת ,כמובן,
מתון הנחה,כי הסכסוכיםיהיומוגבלים רקבנושאים
המדיניים,שיוטלועלכףהמאזניים,וביכולתהטכנולוגית
שלהקדדיםהלוחמים.כיווןשבימיהמלחמההקרהנמנע
הממסדהביטחוניהאמריקני מלהתמודדעםהעניין של
מלחמהבנשקלהשמדההמונית,נטוהדיוניםבכלשלוש
רמותהמלחמהלהיעצרבשלבנמוךלמדיבמדרגהאלימות
הפוטנציאלית.איןספק,התנאיםהמדיניםהישניםחלפו
מן העולם .היכולת החדשה לפקד על כוחות גדולים,
הפזוריםבכלרחביהעולם,ולהפעילםבו-זמניתנגדמגוון
שלמטרותאויבבשטחיםנרחביםובזירתמלחמהאחת,
תהפוךלהיותסימןההיכרהחדש,שאיןבלתו,שלהלוחמה
המודרנית.
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התפוררותו של הסדר העולמי ,ששורשיו נעוצים
[ם,אינהoמצביעהrבבירור c
i
e
אי ובהסכnם פוטסד
בהסכםורס
על סדר עולמי חדש בהקשר המדיני של המלחמה
העתידית .אדרבא ,היעלמו של הסדר הישן במערכת
הבין-לאומיתמלמד,כיקרובלוודאי,מעשיאיבה,שיפרצו
בעתיד,יאופיינו בהפתעה .כוחאמריקני במבנה כחוש
יותר -שיוגןבאמצעי-לחימהמנגד 6-ofoת)518ובגישה
למידע על פריסת כוחות האויב ועל תנועותיהם -
יצטרךלהיותבכוננותלהילחםבהתרעה קצרהביותר".
את היכולת
iמכל הסיבותlהללואי אפש
fר.להפריד o
לתזמןמבצעיםקרבייםבמגווןהכוללשללחימהבעולם
בסיוע לתקיפהבו-זמניתמכישוריםאישיים שלפיקוד
c
גית לקבלת
ושל oמנהיגות .מחזורים rדחוסים טכנולו
החלטותיגדילו אתהסיכוי לשגיאות מבצעיות בשדה
קרב ,שבועלול נשק להשמדה המונית לגרום לאבדות
הרות-אסון בהיתקלות אתת בלבד .ההתקדמות בקשר,
בטכנולוגיותלעיבודנתוניםובמערכותתצפיתלאתביא
לוודאות מוחלטת ,חרף כל תחכומם9.י הפעלה של
עוצמת-אשאינהיכולהלתפוס את מקוםהאסטרטגיה.
ארצות-הברית נהנית מיתרון עצום במשאבים של
טכנולוגיהצבאית,ודומההיה,כי הםגימדו אתיכולת
הצפון-ויטנאמים.אךהמשאביםהאלהלאיכלולהתמודד
עם ש
לילם.ה0ב2עיות,שיצרו המצבהמדיני והמצב הצבאי
המורכב
מנהיגותנמרצתואינטליגנטיתתידרשבסופושלדבר
לקבל החלטות על סמךמצבים ,שאינםניתניםלחיזוי
מראש.מנהיגיםרביםיתפתולהישעןבצורהמופרזתעל
עוצמת אשועלנתונים,שנאספובאמצעיםאלקטרוניים,
ולהתערבבזמניםובמקומות,שבהםלאיהיהבהתערבות
כדילהועיל .מפקדיםייאלצולהכריע לטובתאיזוןבין
שיטה טובהיותר,כדילהשיג את מלוא ההשלכות של
התקפהבו-זמנית ,מחדגיסא,לביןנקיטתעמדהגמישה
דיה ,שתאפשריוזמותמזדמנות,מאידךגיסא.מהשנתפס
בסכסוכיםקודמים בהצלחהמקומיתבשדה הקרבעלול
להפוךעדמהרהבמצבהעניינים החדשליתרוןמערכתי,
ובסופו של דבר גם ליתרון אסטרטגי .יתר על כן,
הפוטנציאלהזה להשגת תוצאותאסטרטגיותמבריעות
ברמה הטקטית מלמד,כיעל המפקד ברמה המערכתית
להעניקלפקודיו חופשפעולהנרחבדיולהשיגתוצאות
מכריעות  -גם כאשר תפקידים טקטיים ותפקידים
אסטרטגץםמתחיליםלהצטבריותרויותרבתחומיפעולת
המפקדברמההמערכתית.
העובדות הללו מבליטות בצורה מוחשיתעודיותר
את הצורךבהבנהאחידה שלכוונת המפקדהבכירבכל
הרמותובכלהזרועות.תבחיניהצלחה,שייקבעובבירור
בכל מבצע,יהיוחיוניים להעברת חזון המפקד בדבר
הצורה,שצריךללבושהמצבהסופי,אלהמפקדים,כפיפיו.
התפיסותהללו,שהובהרוהיטב,יעמדוביסודהתכניות
וביסודהאסטרטגיותלהגשים את המטרות שלמערכות
מגוונות ללחימה .שום הסדריםביורוקרטיים ,שיתמכו
במאמציםצבאייםמשותפיםובהקלתהתיאום,לאיתרמו
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להצלחה,אםלאתהיההבנהמלאהונרחבתשלהתבחינים
בסופו n
רכתיתe .
לחה מעm
להצe
של דברt ,יחסי הג~ומלין
המקוריים,מוכווניםלאחרמחשבהמעמיקה,ביןהכוחות
הלוחמיםבאוויר,ביבשהוביםיתבססועלהבנהמקיפה
שלתפיסותתורתיות ,שלטכנולוגיה ,שלמבנה הכוח,
שלאימוניםושלמדיניות.י2
י התקפהבו-זמניתהיא בראשובראשונה
העובדה,כ

תפיסה,המקננתבמוחהמפקד,קשורהקשרהדוקלאמור
לעיל ,אך אינה מובנת כל צורכה .תוצאות המלחמה
rייקבעועל-ידי dתפיסת המט,רה הצבאית ה.אסטרטגית
הלאומיתבעיני המפקדבעתיד,על-ידי נכונותוליטול
ס
יכוניםועל-ידיתחוsשתוהאינטואיטיווי
תאתשדההקרב
:
e
)" - Fingerspitzengefdhlהתחושהבקצותהאצבעופ'
בפיהפרוסיםוהגרמנים)ועל-ידימידתהצלחתולהעביראת חזונו בדבר המצב הסופי אל המפקדיםכפיפיו.
הטכנולוגיהמרחיבה אתהפוטנציאלהאנושי ,אךאינה
יכולהלהחליפו;ולענייןהזהגםאינה מקלהעלתפקיד
המפקד.נהפוךהוא ,המשימה לתזמרלחימהבו-זמנית,
המתנהלתבעזרתמשתתפיםובעזוזתמערכות-נשקרבים
יותר ,במרחב גדוליותר ובקצב מואץ ,תציב אתגרים
מפחידיםגםבפני המפקדהמוכשרביותר.
מורכבותכזועלולהלדחוף את המפקדלנהל מלחמה
"לפימתכונים",כמובספרבישול,אךזושגיאה.במהלך
הקרבות בגאזלה במדבר המערבי בשנת  1942העיר
פלדמרשלארוויןרומל
ואםהמפקד]מנהלאתקרבותיוכמומשחקשחמט,
הוא יהפוך להיות מקובע בנוקשות בתיאוריה
אקדמיתובהערצתרעיונותיו.ההצלחהנופלתקודם
כלבחלקושלמפקד,שרעיונותיולאתועלולערוץ
קבוע אחד ,אלא מתפתחים בחופשיות מתוך
התנאים,השורריםסביבו22.
השקפתרומל,שהיתה תקפהאפילו בשנת ,1942תהיה
הבשורה המוחלטתשלהמלחמההעתידית.

התמודדותעם
י
ו
נ
י
ש
ה
י
ד
מ
מ
עוד
היהבסיס מוצקדיו
המשבר במפרץ

לפני
הפרסי
להרהרעלטיבהשל המלחמההעתידית.במובניםרבים
מחזור ההתפתחויות של כלי-הנשקהמודרניים וגודש
השינוייםבמדיניותהבין-לאומית מאז  ,1991הקשועוד
יותרעלזיהוי מגמותועלחיזוי .ההתפתחויות בתורת
הלחימה לסכסוךעתידי נעשו קשותעודיותר ,משום-
שטיבהאיום חדללהיותמוגדר.בסביבהזואוליאיןזה
מפתיע,כי "סופת מדבר" היתה רק מפלטזמני מפני
לחציםפנימייםלהקטין אתתקציביהביטחון.
אחת התוצאות מהיעלמותו שלאיום מוגדרהיטב
היתה:כיתורתהלחימהפיגרהבדרךכללאחריההשלכות
המהפכניות של חידושים בטכנולוגיה ובטקטיקה על
הלחימה.לפנייותר למאהשניםתיאראדמירל אלפרד
ט!רטסןבמדויקבעיההיסטוריתזו:
 ...השינויים בטקטיקה לא רק התרחשו לאחר

השינויים בכלי-הנשק  ...אלא שפסק-הזמן בין
השינויים האלה היה ארוך מן הדרוש ...אפשר
להביא את הדברים על תיקונם רקעל-ידי הכרה
חסרת-פניותבכלשינוי...ההיסטוריהמלמדתאותנו,

יאנשיצבאינהגוכךבדרךכלל,
כילשוואנקווה,כ
אולםמישינהגכךייכנס לקרבביתרוןניכר ,וזה
כשלעצמוהריהולקחבעלערךבלתי-מבוטל23.

כיוון שכמעטתמיד תלבש המלחמה צורהבלתי-צפויה
בחלקה ,תהיה זו פזיזות להתעלם מן ההשלכות של
טכנולוגיות חדשות ושליישומיםצבאייםחדשים.בכל
אחתמהמערכותשתיארנוחבוהמנצחיםחלקמהצלחתם
לגורמים ,שלאהביאויריביהםבחשבוןשיקוליהםלפני
המלחמה .אףכי מבטהיסטורי לאחור חושף לעתים
קרובות כוחותמסוימים,נדי שיאומצו טקטיקות ,או
כלי-נשק חדשים,אין ספק כלל,כייחסי הגומליןבין
טכנולוגיהלבין מלחמה הנםלעתים קרובות תוצר של
חשיבהמושגיתחדשה.
חרף ההערות הללו ,קליותרלדון בהתמודדות עם
אתגרי המלחמההעתידית מאשרלבצעזאת.עדייןצריך
יהיה לתדלק כלי-רכב ,לתחזקם ,ולתקנם;עדייןצריך

יהיה לתספקמערכות-נשק בתחמושתנוספת,והחיילים
****91
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מדבר" לא הצליחו לבטל את תלות הצבא במצבורי
אספקה.יתרעלכן,הדינמיקה החדשה של שדה הקרב
העתידי תטיל על המפקדים הקרביים מעמסהפיזית
ומעמסהאינטלקטואלית,החורגותמהגבולותהמסורתיים
שליכולתאנוש.

המחבראסירתודהלגנרל
פרדריקפרנקס ,מפקדפיקוד
ההדרכהוהדוקטרינהשל
צבאארצות-הברית
),(TRADOCשחזונו בקשר
לשדה-הקרבהעתידיהעניק
לכותבשורותהללו את
ההשראהלכתיבת מאמרזה,
במהלךסיפוחזמני למשרד
התפיסות,הדוקטרינה
וההתפתחויות.כןאסיר
תודהאנוכילמייג'ר-ג'נרל
ולסיקלרק,לשעברסגן-
מפקדהמחלקההנזכרת,
ולאנשיו,שעבודתםעל
"הדינמיקהשלשדה-הקרב
תרמהכהרבותלקידום
ההבנהשל המלחמה

סינום'

מבצעאסופתמדבר"הקנהלכוחותהמזויניםשלארצות-
הבריתמבטחטוףושימושילעברהלוחמההעתיד.המבצע
הנוזרז ,המדרבןאותנו  -בדומהלתפקידשלמערכת
אולםבדרכיהחשיבהובדרכיהניתוחשלחייליםמקצועיים
בשלהי המאההתשע-עשרה  -ומתווהכיווניםחדשים
לפיתוחהכוחותותורתהלחימה.כמובן,חוסרהבהירות
בראיות ,המצביעותעלשינוייםמשמעותיים במלחמת
יסופה במדבר",ימשיך לשמשבסיס למסקנות שונות
בקשרלטיבהמלחמההעתידית.אולם,המגמותהעיקריות
כברהתבהרוכלצורכן,והןמלמדות,כיעלינולהתקדם,
ולהתאים את תורת הלחימה שלנו לדרישות העתיד,
למרות שאולי למנהיגות הבכירהאין הדרישות הללו

נהירות.

העתידית;ולבריגדיריג'נרל
רוברטסקיילס,עוזרלסגן
ראטרהמטהלפיתוחקרבי
ב,TRADOC-עלהערותיו
לטיוטהראשוניתשל
המאמר.עםזאת,אנילבדי
אחראילכלליקויבפירוש
הדבריםאובהצגתם.

בר

וחרי ריר שהי nvDWn

