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דברי הקרמה

ההיסטוריה הצבאית של העולם הולכת ונכתבת בעצם הימים האלה .היא נכתבתעל
פני שדות-הקרב ועל פני המפות האמטרטניות ,בשרטוטיהם של קוי-ההגנה ושל מסעות-
הטנקיס .לא קל עכשיו להפנות ל ה תבוננ 1ת בתהליכי ההתפתחות של המאורעות הצבאיים.
הידיעה ,של הרגע האחרון' תובעת את תשומת לבנו כולה .ואולם רק התבוננות כזאת
בא בול 1צי ה של מלאכת המלחמה תאפשר לנו הבחנה נכונה של המתרחש.
אוסף-המאמרים העיקרי שבחוברת זו מוקרש לבחינות השונות של המלחמה במערב.
במשקל ראשון יראו ,אולי ,הדברים קצת יותר רחוקים ממציאותנו המיוחדת מאשר בפרשת
המאמרים ב.מערכות .א' ,בשאלות "המלחמה הקטנה" .אךתישוף ש ר שי המאורעות הצבאיים
במערכה הנדולה על חוף-אירופה האטלנטי ראוי להחשב כחלקאין?;9לי מאותה מידת-השכלה
מינימלית המאפשרת מחשבה צבאית ממודרת בימתו אלה.
במלחמת-פולין ראינו דוגמא של ה ת מ רון כנורםהדינמי גם בתנאי תקופתנו .במסע-
פינלנד היינו עדים לתמרון מובילי מצד אחר (במציאות ספציפית" ,פרטיזנית-למחצה'),
ולעומת זה ראינו נם נסיון של פריצת קו מבוצר  -אמנם ,ב,זעיר-אנפין' .הנחנו אז,כי
במערב יערך המבחן לאזורי-הביצורים המ םי ביים ,ויתברר ,אם אמנם יכולים הם לשמש נורם
עוצר מכ ריע במלחמה מודרנית .מן הנכון לאמור ,כי המבחן כבר נערך ,נם מ בלי
שתהיה התקפה גנרלית על עמדת-וינפריד או על קו-מניינו .הו ס ר-ההתקפה הכללית -הוא
המאשר את ערכם של הביצורים המסיביים .אמנם ,נאמר , -כל קו מבוצרישלו מחירו -ואפשר
לכבשו ,בתנאי שהמחיר ,באנשים ובציוד,ישולם" .אך ,כנראה ,מהיר ההתקפה החזיתית על קו-
מניינו ,הוערך כגבוהמדי -גבוה אפילו מהאבידות אשרהיו לגרמנים בשדות פ~קךך:ה ובנבעות
השךנין 1 .מ שום כך רואים אנו ,כי במקום ההתקפה החזיתית בא נסיון ה ה ק פ ה
העמו קה ,בארצות השפלה ועל נדות המינה .מציא 1ת ק -1מנ'ינו אכפ ה על
הנ ר מני מ את טכסי םי הם .ואין ספק ,כי עמדת-וינפריד מילאה תפקיד פטלי ביחם
לגורלה של פזלין ,הקוים המבוצרים הוכיה 1את ערכם-הפ סיבי ,כמובן-,ויש ללמוד
הרבה מהמאמר המתאר אותם ומנתחם.
במבוא לאוסף מאמרים ,עלבעיותהיםהתיכון' שהודפםבקובץ,בימי מערכות' ,םפטמכר
אשתקד ,צוינו התמורות שחלו בערכם ה צ ב אי שלגורמים גיאונרפיים ,עם התפתחות התכניקה
של התחבורה והמלחמה .בשום מקום ,אולי ,לא נתגלו התמורות הללו בצורה בולטת כל-כך
כאשר ברוגמא של ה1לנד .על רקע טופוגרפי-טבעי מיוחד במינו נערכו שם נסיונות של
שימוש בכל להטי התכניקה הצבאית האולטרא-מודרנית .פעם נוספת הוכח ,עד כמה גורלית
היא הבעיה של ע 1מ ק ה ש טח ,להזנתן של המדינות הקטנות בתקופתנו (ראה -
דניה ואף בלניה .)...במסע ארצות-השפלה הוכח כאשר עוד לא הוכח עד אז ,שתפיסת-
ה ה תבדלות ,מתחינת ההתגוננות ואףמן הבחינה המדינית ,של מדינות קפנות ,ואףבינוניות,
ממכלת כל עמירה רצינית בפני הפולש .הסכם קודם בין הולנד ובלגיה ובין בעלי-הברית
ודאי שהיה מפחית אתסיכויי האופנסיבה הגרמנית ,שהיתה נתקלת אז בתכנית אחת מכוונת,
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ובחזית אחת ,רקברית-מנן שלהעמים שואפי-השלוםתוכל להשפיל קרן-פולשים ,ולמנוע פלישות
לעתיד .ובינתים נמצא שהנחותיו של קלאוזביץ בנונע לערך המים בהננה  -טענות בריקה.
אם כי ,נסיון דיונקרק  -שעלול לשמש דוגמא לרורות  -מלמרנו ,כי ביומה ,באומץ ,ובאין
בנירה וגפורחמישי'  -אפשר ואפשר לרתום גם את המים לשירות ההגנה המוצלחת.
"המלחמה בממד השלישי ,-מהאויר ,היא אשר אצלה נוון מיוחד למערכת הולנד
הקצרה .על הפצצת ערים פוטלית ,מהרמת ובלחי-מרחמת ,ב,מיטב .מנגונו שלרוי
ה* ,נוסף
כאן חיל-הסוככנים .חיל זה לא בלט במלחמת פינלנד ,אם כי הוא יליד האכמפרימנטים
הרומיים .אך בידיה של גרמניה הנאצית הוא נתנלה כאמצעי פמיכולוני ופרטיזני רב-
ערך.
חשרות-הסוככנים שירדו על ריפרום פתחו ,לפי מודיעו של ה"טיימם ,.במלחמת-
גאריליה מובהקת ,הם ,צללו' אל תוך מבוך הרחובות,
הסימטאות ובתי-המידות של רובעי-
העסקים שבעיר; ולאורכם ובתוכם ניהלו ,מלחמה קטנה ,מהרסת ,בה נפגשו מקלעיהם
במרגמות-הרגלים של הצבא ההולנדי .ב,מלחמה קטנה ,משונה זו נתאמתה שוב אמרתו של
נפוליאון ,למור קרבות-הרחוב של פריז ,כי מלחמה בעיר גדולה דומה למלחמת-הרימז
הרחובות  -כבקעות-מעכר ,והבתים  -כעמדות-גבעות .ה א מ צעי ם ננד גארילי ה כ 1א ת
התחילו להסתמן ברופרדם (והם
 תפיסה מיחודית של עמדות-משלם ,ובמידת-האפשרות -מראש) ,ובוראי שהיו מועילים ,לולא התקדמות ה פלי ש ה הצ באי ת המהירה שנעזרה
בבוגרים מכפנים, .נאריליה של סוככנים .תתכן לא רק בעיר מודרנית ,אלא נם במרתכי
שדות ונבעות .אולם בכוח האמצעים הנגדיים הנ"ל ,בצירוף מוביליות מהירה של יחידות
קלות וזיון מתאים ,אפשר יהיה ,אל נכון ,לעמור נם בפני נלגול 5דש כזה.
אך אפיזודה זאת ,אשר כאילו הועלתה מתוך מ ל ח מ ת-אז ר הי ס ,הוכיחה
בינתים את אופיה המהותי של מלחמת-הנאציות בעולם .מלחמה זו ,לפי כל המיחודים
שלה ,לפי התכניקה והבסים הפסיכולוגי שלה ,הרי היא מלחמת-אזרחים בהיקףעולמי .היא
לא היומר על שימוש בזבני-ברית -מקרב אנשי-המרי בכל ארץ בה תמצאם.

י-

ושוב אמרת-נפליאון
"אחת לעשר שנים יש להחליף את הטקטיקה' .ואם הסייג
הכרונולוני הוה לא תמיד ישמר בדיוקו  -הרי מ מל ח מ ה ל מל ח מ ה וראי שמספיקה
מלאכת-הטקטיקה לפשוט צורה וללבוש צורה .אופיניות הן התמורות שחלו במשך הדורות
בבעיותיו של הצבא הצרפתי1 ,ה שכע-הפגישות באויב הגרמני .במלחמת 1810 .סמכה
הדוקטרינה הצרפתית על רובה-השם9ו המשובח ועל שדות-יריה נרחבים .טכסים ההתקפה
(וההקפה) של האויב נילה אז את החולשה שבתפישה יותר מרי פסיבית של המערכה ,של
מערכ ת א ש בלי ת מ רון
 .הסיפרליזית הפרימיטיביות של אותה התקופה (אשר שימושן
הטקטי טרם נתברר אזדי צרכו) לא הגבירו את ההגנה הצרפתית בהרבה ,ב 1%4-שלטה כבר
במפה
הצרפתי הרוח של  fOffensive 6 l'outranceאך בקרבות  1%4-15התברר,כי מכונת-
היריה ,שנעשתה בעלת כושר רב מאז שוכללהע"י טכסים'* ,הגבילה בהרבה את כוח-ההתקפה
והקפיאה את החויות כצרפת ,מהים עד שויצריה למשךשנים .יכולת-ההתקדמות ,במידה שנברה
ל 1%8-ע"י הופעתו של המקלע  -אצל החיל הרגלי התוקף ,של המרגמה )(Trench-mortar
להשתקת מכונת היריה ,ושל הטנק -לפריצת קוי-החפירות ,היתה
מסורבלת בגלל הכרח
דיינתי
עט
ההכשרה הארטילרית הממושכת ומשום הצורך באספקה ענפה וא
 .הופעתן של דיביזיות
* אמיליאו דואה ,גנרל איטלקי ,תיאורטיקן על המלחמה האויריתו האמין בהכרעת האומה המתנגדת
ע"יכוחאוירי ,שישתלםקורם באויר ,ואחר-כךיכריע אתעם-האויב עליפי הפצצתישובים ומפעלים.
** סירם מכםי ם המציא את מגונח-היריח המודרנית.
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השלם המהירות והכבדות נם יחה הפולטות-אש והמשורינות מא-כשה-
היא אשר המחה מחדש את היספות התכףים ,המאפשרים התקפה טקפית וריזה
ומ מ 1שכ ת נם יחה מובך שהחרב החדשהל-ם במקרה זה ,כמו תמיד--אף הש חרב-פיפטת.

אתו הצרוף הטקטי אשר טלל דרך לפף הנרמזים בבליה ,ומלשם לטומנם דכה כבר בכמה
הישנים את הצרפתים בהתגוננותם בזקו-ויגן' האימפרוביזציוני.
ואלה הם שלבי הצירוף הטקטי החדש :ראשית באות התקפות"-המישושי של הטנקים;
ובאם נהדפו -זניקות של השרות המפציצים.-הצוללים ,-המזעזעים את עצבי היל-הרנלים
המתגונן ומפירים את סדרו ,ולו נם לרגע ,עיי מטר פצצות ,המתפוצצות בחלקן לא מיד אלא
בהפסקות-זמן קבועות מראש; ברגעים אלה ,של עמידת-הננה נחלשת ,באה התקפת-טנקים
חדשה ,הפורצת את החזית בנקודותיה הרפויות .לא העדר-ההמתגלות ולא חומר-היכולת
י זה;
להשתמש
טקטי חדש הכריעו לרעת הצרפתים את מערכתמומה-שן בראשיתיונ
י
נ
ו
ת
י
מ
ב
נרם לכך יתרונו ה כ מ 1תי של האויב ,באנשים  -ובעיקר בטנקים ובאוירונים .לא היה
בכוח הנרמזי גם גילוי של אוריגינליות ,הטנק הנהו אמצאה אנגלית 1ל א גר מני ת (כשם
שהצוללת אמצאה צרפתית) .הייצור והארגון ה ה מ1ניי ם הם שהכריעו .ובכן ,גם הפעם,
יותר מאשר פעלה ההפתעה של הטקטיקה ,השפיעה ההפתעה של התכניקה והציור.
תמורות בולטות אלה ,שחלו בין מלהמה למלחמה בתהליכים הפקטיים ,מנבירות את
הענין שבתיאור אפים של הצבא הצרפתי והגרמני ,כפי שנתגבש בצאתם מתוך מלחמת-
העולם הקודמת .תיאור זה ניתן בשני מאמריו הבאים של קפטן סיריל פולם.
ואולם ,קצב ההתפתחות התכנית היה מהיר כל כך בדורנו האחרון ,עד אשר לא
רק חזיונות טקטיים ,כי אם נם מצבים א ם ט ר םניים שונו על ירו בהרבה .וכך בוצעה
הנירםה החדשה של "תכנית9-ליין' הגרמנית לא ע"י ה קפ ה מ ר ח 1ק של אנף צ בא-
ה ש ד ה של ה א1י ב (להבדיל מאזור-הביצורים),כי אם ע-י פ רי צ ה מהירה במרכז חזיתו.
הדבר נתאפשר עיי העלאת הטנק מתפקיד של אמצעי מקפי בשביל התקדמות ,לתעודת
מכשיר אפטרטני בשביל תנועה ממושכת וקרב אינטנסיבי כאחד .לשם פעולה
נגדית ,למגיעת הפרצים ול ם תי מ ת ם ה מוק דמ ת ,יש תרופה אחת ויחידה :ננד דיביזיות
משורינות המבצעות פרצות -דיביזיות משורינות הנלחמות בהן ב ת1ך הפ רץ .התפקיר
ליצור את הדיביזיות הללו הוטל כעת על בתי-החרושת ועל מחנות-האימונים אשר לבעלי
הברית .בהם יחושלו "הביצורים ה:עימ' כי עליהם לבוא במקום "מצודות הבטון והמכשולים
הסטטיים ,.אשר וינסטון צ'רצ'יל בנאומו הנוקב תבע להשתחרר מזיקה מופרזת להם.
ועוד הערה בשטח האמטרט:י .עם הופעתו של חיל משורין "אבטונומי ,,הכולל
ארטילריה וחיל-רגלים משורינים-ממונעים ,קלעים רוכבי-אופנוע ,מהנדסי-צבא מוביליים
ואויריה מלוה ,והמאחד בתוכו את מנולותיהם של היל-הפרשים (מוביליות וקלם) ,של הרנלים
(תפישת-קרקע ושליטה בו) ,של הארטילריה (כוח-האש) ושל הטנק ,הישן' (שריון) -נסתיימה
התקופה של .מלחמות ממילות-הברזל' ,בה פתח שרטן ,לפני  76שנים במסעו לג'ורנייה
בימי מלחמת-האזרחים באמריקה .באזור הא 1פר טי בי ,מחוץ לעורף הע מ1ק ,טושטשו
עכשו הקוים הנוקשים של פסי-הברזל כגורמים אסטרטגיים בעלי-ערך .נוצרה דמות מלחמה
גמישה ,מתנועעת ,מלאת-תחבולות" - ,אזורי-קרבות' תחת "קוי-חזית".
ובכל זאת ,על אף כל ההברל בין ה.אז' ל"עכשו'  -בולטים נםקויהדמיון .התקפת
הנרמזים הגדולה ב 21-במרם  ,1918אשר קרובה היתה לה:הילם את הנצחון ,נתבססה על
הם תננו ת של יחידות חיל-רגלים קטנות וקלות ,אשר המקלע היה כוחן ,והן השתמשו בכל
סדק בחזית ,הקיפו עפים ועלצו לנםינה .והרי לכם קטע (מ5'-קח]6ז' ,ש.19ע )23.על גל
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