הגה ייגבה אחרת לעצמת אשו של חיל הרגלים :
 19-5בדצמבר  ,1944בצומת ורכים אחת ,פתחו 12
רובאים אמריקאיים באש על דבר-מה אשר הם
חשבוהו לפטרול סיירים .הם סברו כי הנה עצרו
בעד התקדמותו של פטרול על ידי האביונות אשר
גרמו לו .ואילו במציאות היתה זו עלגת החלוץ של
יגימנט רגלים גרמני אשר הוא עצמו נע' בראשה
של דיביזיה משורינת שלמה .יחידות-המשנה ה-
ראשונית של האויב ,שהופתעו על ידי דשוש ,נרתעו,
והודיעו כי הן נתקלו' ביריב רב-עצמה .ה-
אחורה
פיקוד הגבוה הגרמני קיכל מסקנתם זו כעובדה,
הררה מיד' לגיסותיו לבצע עקיפה נרחבת  -ויתכן
כי על ידי כך הביא לידי הפסדו במערבת הטרדנים.
תפקיר שחשיבותו ראשונה-במעלה.
הירי ממלא
יש איפוא לשים דגש במהלך הכשרתו של החייל
בהדרכה ואימון ביריי חייב הויו לרעת להיטיב
לידות לפי פקורה  -וכן להיטיב לירות לפי יזמתו
הות; ומבלי להזניה את ירי-הפרט ,צריך מפעם
ס פר

פל:

ג

בפעם לתרגל את מתן רשש על ידי יחידות-משנה
המופעלת לפי פקודה ,ימרח-יוי אחרון חן מצריך
כי תהיה מפותחת אצל המפקד מהירות-התגובות
1
על ידי-כך שיעלו ויבצבצו לפתע לפניו מטרות
מגל עבריו  -יאמנוהו לק'בל החלטות כמהירות,
ולהפעיל כקרב את יחידתו אף במצבים הבלחי
צפויים ביותר .ואילו היחידה עצמה צריך שתסגל
לעצמה את משמעת-האש ,אשר תודות לה ניתן ,לפי
רצון המפקד ,להעביר את אינטנסיביותלשמם ,או את
מאלה  -ה"מ ,משמצת-אש,
ייבוז'ה; או לגרוע
שתקוים אף כשטף מהלכו של קרב .ולא זו בלבד,
אלא שיש אף למתאמץ ולעורר בקרב החייל השק
ולהיטות לענין הירי  :כי משתתף בקרב כעל רצון
לקים-אש ,מביט קדימה ,והוא מבקש מאליו לשכלל
יעילות הפעולה של כלי-נשקו.
את
בלי העדיפות-באש  -לא ה"מסה" רכת המספר
מידותם של הגייסות ,אין בהן לכש-
והמרוכזת ,ולא
עצמן כדי לזכות .במערכות.

*--1-,

נערמים ומגמות במבצפיחמלחמה
סאת פיוס א.

מאז מלחמת-העולם  .הראשונה מעופר קפיטן
לילל-הארס ,יותר מאשר כל אדם אחר ,את המחשבה
על בעיות צ'באיות .אפילו אלה ונאינם מסכימים
ליעזתיו ,והללו רבים הם ,גבונים להודות' בכך.
בימי מלחה*ע הראשונה ,כשמשו קפיטן ב-
רג'ימנט היל-הרגלים-הקל היו'רקשירי ,הרגימנט" ה-
פרטי של המלך" ,עסק לילל,-הארט בענין'התפתחות
אורחי-הפעולה של אימון בנוסה עתרגולת קרב".
ב 1918-הוטלה עליו משי'מת' הע'ריסה-מחדש של
תקנוןשי,רות'-השדה הבריטי ,תוך החדרתם והכללתם
של אורחי-הפעולה הגהמניים החדשים של הסתננות
רהתקפת-הלם .ספר-ההדרכה" לחיל-הרגלים הבריטי"
מ 1920-וכרך על אימון בנשק קל ,ושהיוו את הבסיס
לאימון חיל'-הרגלים בתקופה שבין ש'תי מלחמות ה-
עולם ,היו פרי עטו,
כ ,1924-בהשתחררו משירו,ת צבאי מחמת פצעיו,
לידל-הארט' תחילה לסופרו הצ,באי של ה-
נעשה
ויילי ,,טלגרף" ,ומאוחר יותר של ה"טיימס" הלונ-
נרחב' לאותה' יכולת-הבעה ש-
דוני ,ושם מצא כר
נתגלתה עוד כעבודתו על ספרי-ההדרכה .ב1931-
היה כבר בה
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מפורסם

כמבקר

צבאי

וכמנתה-כערות

פיסטון

צבאיות ,שכאשר הוצג לפני קהל שומעים מכובד
ב"מכון השירותים' המאוהויסע צוין באדם ששמו"
לא רק בבריטניה אלא אף כארצות אחרות ,ואשר
השקפותיו רכשו להן כבוד אפילו בקרב אויבינו
הותיקים ,הגרמנים".
כתביו של לידל-הארט
אותה שעה כבר תורגמו
לגרמנית ולרוסית .הוא היה תומך נלהב כשיבה אל
להמה ניידת ,על ידי ניצול הטנק ,וכתביו על נושא
זה נקראו על ידי אנשים כגודריאן ,שטען בהיותו
שבוי מלחמה' בידי' בעלוה-הברית כי הרבה ללמוד
באנגליה לא עשו דברי ה-
מלידל-הארט .אולם
כ1935-
הוציאה עייין
מצדיים במנק יושם רב.
רגימנטים-של-פרשים סכום כפול מ-
כריטניה על
אשר על טנקים.
דעות אחרוה ששבעו על יוי לידל-הארט לא זו

אלא ידהן

בהת-

בלבד ומשתעלמו מהן
נגדות הריפה .ההרצאה
דים" ,אשר הוזנתה לעיל ,קראה לחזור אל המדיניות
הבריטית המסורתית של הסגר כלכלי ,הנתמך על
ימיה .ב1937-
ליולדהארט ב"טיימס".
טען
ידי עצמה
לכך שעל בריטניה להתחייב רק התחיבויות מוגבלות
כוחות-יבשה כיבשת אירופה במקרה ש-
להפעלת
התנגדויות.
אלו
נוספת.
גררו
השקפות
תפרוץ מלהמה
מסע-הצלב""
והממושך שלו לשוב
נרגזות .על אף
ללחמה מידת שמהא מבוססת' על הטנק ,הודבק לו
אורה'-מחשבה
כינוי של לבעל
ובשעת
הגנתי" ;
מלתמת-העולם השניה הגיע מבקר צבאי
אמריקאי
לידל-המרט
עד כדי כך שהכריז כי
היה התגלמות.
ליונל-הארס
לדונקירק.
הרוח שהוליכה
וששובתו של
ב"מכון

נתקבלו אף
השירותים

המאוה-

להאשמות כאלה היתה כי אילו היו' קדמות
בלהתהיבויות'
דיביזיות הטנקים שלהם טען
בלות" שלו ,ולו היו אלו נשלחות לצרפת ומופ'עלות
עם כוחות צרפתיים דומים ,היו מספיקות נדי לעצור
לארצות-המערב.
את הפלישה הנאצית
ספר-המפתח
צאתה של'
המהדורה החדשה של
לי.דל-קארט
התיאוריה
האסטרטגית
של
על
שלו,
מהרה הזדמנות' להפמה משדש מבט על תהומותיו
למחשבה הצבאיה בתחום זה .החל העיקרי של ה-
שלוש
המוג-

ב1929-

ספר ההדש הזה יצא לאור לראשונה
ההיסטוריה" רהיה
המכריעות של
המלחמות"
מסעי-מלחמה'
של כ280-
מכריעים
רתם
שנבררו
ממהלך' ההסטוריה כולה ,המהבר הראה כי רק' בששה
נצחון .על .ידי גישה אסטרטגית יישי-
מקרים הושג
היוצאים-מהבלל
הללו ,הלכת
רה" .אפילו כששת
אס-
הישירה
האסטרטגית
מעיונה
בד בבד או עם
טרטגיה-רבתי
עקיפה"",
טקטי
עקיף.
או עם תמרון
הוא' טוען ,על כן ,כי הדרך' הטובה ביותר לזכות
בשם
מקי-

באסטרטגיה
במלחמות היא
להשתמש
בכל'
המהדורות
עקיפה .הוא שמר על השקפה זו
של הטפר' שהופיעו זו אתר זו ,תחת שמות שונים,
וכלתי-השרבים
ואשר הלו לבהן יק וכינויים פעוטים
ממעי-המלחמה
בסיפורים המתארים
שלפני ,1914
פרקים

אולם נוספו
וניתוה מסף.
שרב" להבין כי'

על

היסטוריה

של

גישה

מאוחרת

יותר,

לוכסנות""
עקיפות'
 אואין הכרה שתושג דוקא יל ידי תמרון מחגף .לפי
השקפתו' ל ,2לידל-וטורט' חייבת היא להיות מסיכו-
שעליה להיות פיסית ,או אפילו פסיכו-
לוגית כשם
לוגית כמקום פיסית .גישה מפקד האויב
כלוכנסנות
-

דהיית

גישה

שלא

-

במישרין

-

לשפיעה

עליו

ממ-

בכך שהייו מפתייה אותה רעל-כן מבלבלת את
שבותיו
ו"משבשה" אותו .מדהר שלהז נפשי חשוב
ידעת ההלכה' הצבאית
פלסי,
פי
כמה
מלחץ
גם
לידל-השרט כי הגישה ה-
הדבקה-במקובל,
טוען
עקיפה שלו כלבד
עומת זאת ,גישה
בעדיפותו ועד אויב

היא

ישיהה,

המעטיתה נצחון
אפילו על ימי כוה
עליו

ל-

שלם.
מכריע-

תהליך' של

הת-

אל

תוך

שעובר
פרקות נפשית :,אינה יכולה אלא
עמות אויב' אה לא ולעברו כליל.
מ'הניתוה'
וכהונות בעבר,
הכללי כיהוא מנתם
אין.
לידל-הארץ
לו'
כי
מסיק
מצביא
הצדקה
b1W
בהנחיתו
על אויב ,הנמצא בעמדה מוכנה מראש,
התקפה ישיתה ,היינו באות'ה דרך לה מצפה' המפקד,
האויב ,במקום לבקש להפר את שיווי משקלו .של
לפרוץ

האויב על ידי התקפה ; על שיווי משקל זה
כבר מופר ',באמצעי' זה או אחר ,לפני שתפתח!
התקפתם עליו .יתר על כן ,אין לכקש להגיע' לידי
לידל-הארט טוען כי
מערכה כתכלית בפני' עצמה.
קלאוזביץ
המלהמה
על
מאז פרסום מתקרו של
מצביאים
הנפוליונית' לא' נטו'
להבין נכהנה את
להיות

כי

תורתו' של איש הצבא הגרמני ,ונטו לאמונה
נוהי! האויב
המפתח היחיד' לנצחון הוא לגלות' את
ה-
לידליהארט
ולהשמידם'.
טוען י 3אין זו הלכת
מלהמה' הגבונה .ההע אומר כי
אדוקים
תלמידים"
אולם הסרי הבנה"
הרחיקו-לבה כפירוש הורתו של
מורה-הלכה' יותר מכפי ובהתכון הלה ',ועל
אוהו
ההמונים בחזית המערבית ב-
ידי-נך
גרמו לטבח
מלחמת-העולם הראשונה.

ברור כי מהשבתו של ליול'-הארט על אסטרטגיה,
לחיל-היגלים
במפר-ההארבה
כמו חידושיו הטקטיים
ההת-
האסטרטגיה-רבתי,
הבריטית
ועל
וממוחיו צל
ה"בוירת
ימשלוה-צבא ליבש'ת אירופה ,היו מאמץ

שהיסה-ב'ה'מון.

למצוא דרך להמנע מהזרה על אותה
ארלם ,למרות שידועה היטב נטייתו :לצרד בזכות'
מבקעי-טנקים
עמוקים אל תוך שטה אויב ,דהו
אנשי-צבא
האסטרטגית
התיאוריה
הבים
זול
את
לידל-וחרט
כ"הגנתית",
עלבון
ונטו לראות בה
האשי-
~ymRוכר-
הממורתי של ההייל הבריטי .הם
מוהו .בדוגמטיות ובדבקות בדוקטרינה נויתכן כי יש
יבעוד ש-
שמץ אמת בכך( ,נחוסר גמישוות מספקת,
התיאוריות,
הגמישות שזויה כחוט השני' בכל'
שלו(,
ובברירה מכוונת
ייפו.
פניהן כדי להוגיה את צדקת
וישכן ,אפשר לגלות' tyoa:המהלמ ~-בהם הוליכה
גישה ישירה  'T1nsliומסעי' מלהמה רבים עוד יותר
של

מוגמאות

הספוריות

ועיוות

ש1

*

י

בהם לא הביאה העקיפות לשום תוצאה ממשיה,
מלחמת קרים ,שלא הוזכרה על ידי ליגל-הפרט
משום ישלא היתהמלח'מה מכרעת ,היא דוגמה לכך.
הגישה למערכת טלמה דוהה וההיא ישירה הן מ-
כחינה אסטרטגית והן מבחינה טקטית ; אולם היא
נסתיימה בנצחון .אילו ובאהלבוגקבווניההתקפה ,ישי-
יה על סבסטופרל ,יתכן כי המצווה היתה נופלת :
אולם הגישה העקיפה של ואגלאן הוליכה אך ורק
לקפאון .את עמדתו הכללית' של לידל-הארת לא
גיתן לערער על ידי הבאת עדות מעין זו .אמת כי
הוא יבורר במתכון את דעמאותיל כדי להוכיח את
אשר ברצונו להגיה ו אגלם היקף העדות' שהוא
ממציא ,די בו' כדי לתת תוקף להכללתו ,ושעמרת
שעל מצביאים ל"תבל" את השע,טתם על אומץ-לב
ועל עדיפות ממפרית ,במידה רבה לותר של ערמה,
ובגמישות ומידות רבות יותר.
אחת הסיבות לבך שדרישה זו נדהתה ,וצה~
כעובדה ומהשמיע אותה אדם שלא היה' עוד איש-
צבא לפי מקצועו ,ואשר לא נמצע מלהכריז בי ל-
עתים קרובות היו דבריהם של מבקרים צבאיים על
תיאוריה צבאית וכוחים יותר מאשי דברי מצביאים
המי-דרגה .מאמר ב"רבעון הצבא" הבריטי ב(,)1931-
כשם מ'בקרים" צבאיים רסולם-הדירוג הצבאי :בחינה
הסטירית בשאלה האם דרגה רמה' יותר ודעת'-רבים
סבטיהות תבונה עדיפה - ".ודאי שאיט צעד לפי ה-
מתקון הניתן בספרו של דייל קארנגי כיצד" לקמת
ידידים והשפעה בחברה" .אולם אין זה הסיפור ה-
יחיד .בויכוח גדול על המעלות והחסרונות של
אופנסיבה מזה ושל ומנסיבה מזה ,שנתעורר על
ידי מאמריו של להדל-הארט ב"טיהכוס" ב,1937-
נתגלה בי רבים ממתנגדיו דבקו כל-בך מאמונתם
ברוח האופנסיבה ,עד כי לא היו מוכנים כלל לאמן
אנשים להגן או לסגת .אך באותו' זמן עצמו עשו
דק מעט ,או לא ב'לום ,בדי למתח כוחות טנקים
הולמים ומתודות להשתמ'ש בהם..
נימוק-אחר שהשתמשו בו נגד לידל-הארט היה
כי הוא לא נתן כל הסבר לבעיה כיצד תקוים ה-
אספקה אל מבקעי-הטנקים העמוקים שלו .לרוע
המזל ,בעוד אשר מבקרים צבאיים בריטיים רבים.
עסקו בהטחת טענה זו בפני לידל-הארט ,היו ירי-
כיחם העתידים בגרמניהמפתחים' בשקדנות' דרכים
לפתרון בעיות המנהל והאספקה הנעוצות בלחמה
ניידת.
קציני
בריטניה,
בין
היו
למזלה של
צבאה
אחדים אשר מוכנים היו להאזין גם להלכת מלחמה
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שאינה דבקה במקודשות  -ואפילו מפיו של אזרח
 .ולותיק כל ובר התכנה והבר השיתוש בו ג-
מלהמה עשוי להצליח .כתב-היד של הנזלחמות" ה-
מהריעות של ההסטוריה" נקרא' ב ,1929-לפני פר-
מומו ,על לדי אנשים אחדים שהיו' אז בדרגות
עזוטרות" ,יחסית.זרמותיהם של בריגדיר ג'ז גי דיל,
ב '.ד ,פישר ,ג' ,פ ,ק .אולר ,ה .קארסלאק ,קולונל
ויקונט גורס ,מר א .ג .צוק ,ואויראי ט ,א .שו,
לורנס") מעהב"( ניכרים' בהקדמה לספר .שמם מ-
שבעה אלה נעשו' פילד-מרשלים ,ושנים אחרים -
לגנרל-לויטננים.
במהדורה שלאחר המלחמה של האסטרטגיה" של
הגישה העקיפה" ,הוסיף לידל-הארס כמה פרקים
על האסטרטגיה של מלחמת-העולם השניה ,וכמה
פרקי ניתוח .אלה הם סיפורי-תיאור של מסעי-
מלהמה ,דבר" כפשוטו" ,יותר מאשר דולחים ש-
נבחרו וטונו במיוחד לקראת הפגנת התיאוריה של
ועישש העקיפה ,אולם על-כן הם המוכיחים ביתר
תוקף את העובדה כי השקפותיו של המהבר משנים
קודחות אומתו עתה .אנשי גייס" חמישי" ,קויז-
ליבגים' לחמה פסיכולוגית ,גייסות צנחנים ,שטף
טורים וכיו"ב' מובאים כאן לדוגמה כגרסאות זגוגים
ונהנים של חזיון ה"לוכסנות" .יתכן כי המחבר אינו
מדגיש ילו את חשיבות גורם הציוד ,ואת גדלם של
הצבאית כהשגת הנצחון 1אולם זוהי טעות השכיחה
ככל המנתב על אסטרטגיה ,ואפשע להבחין בה
אפילו ב"עקרונות המלחמה" עצמם של הצבאות
השונים .חייל איט ורכז את תשומת לבו בבחינה
זי של האסטרטגיה רבתי  :אך עם זאת זהו אחד
היסודות החשובים ביוהרו בנצחון שחל להם לאנשי
התיאוריה להזניחו.
בפרקי' הניחוח ההדשים שלו מכליל .לידל-הארס
הרחבה של מאמר קצר שנכתב ב 1930-ובו הוא
מציע עיקרים"" אחדים  ranעקרונית המלחמה
המופשטים יותר ,מנחי-דרך מעשיים לקביעת .ה-
אסטרטגיה .תקצר היריעה לדון כבך כאן ,אולם הם
ראויים וראויים-לתשרמת לבו של כל איש צבא.
הספר מסתים בשני נספחים ,שנכתבו יל ידי שנים
מתלמידיו של ליגל-הארט  -גנרל-סיור אמרוד-1
סתית ,על מסעי"המלחמה במדבר ב ;1942--40-ו-
גנרל ידין ,רוהט' המטה-הכללי של צבא" הישראלי,
על המלחמה הערבית-ישראלית .נספחים אלה ,יותר
מאשר סיפורו של לידל-הארט עצמו על מלחמת ה-
עולט השניה ,ם 5האומרים' בהטעמה הרבה ביותר י
להרי מלכתחילה אמרתי לך כך".

