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חשובה.השפעההגרילהלפעולתנודעהבהראשונה,
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אתשפיתחנוככלשבדבר:האירוניהזאתבסד.אותה
שללקידומהעזרנוכןההפצצה,נשקשלהממסיבי"המחץ

אתלהשתיתעלינוגרילה.בנוסחזאתחדשהאסטרטגיה
הממצעיתהתפיסהשלנוקבתהבנהעלשלנוהאסטרטגיה

לש13.הביטחוןבמדיניותכיווןשינויולערוךהאהב,של
לפתחוניתן410מאותושבנגדלאסטרטגיהפתוחהמרחב
תכליתית.אותת

אולםלאט,חדרהובמשמעותםאלהבגורמיםההכרה
ב-1961.קנדיממשלעלייתעםמהרה,עדהואצה

שהואהקונגרס,בפניבמאיהכריזהחדשהנשיא
ובהיקףבמהירותלהרחיבההגנהמזכיראתמנחה"

הכו-שלהכשרתםאתבני-בריתנו,עםבתיאוםנרחב,

למבצעיםגרעינית,לאלמלחמההקיימיםחות
(sub-1imited)תת-מוגבלותולמלחמותלמחצהצבאיים

מק-מרההגנה,מזכירקונבנציונליות".בלתיאו

כוחותגודלשלאחוזב-150הגדלה"עלדיברנמרה,
בדעתוהעלהגםהחדשוהממשלשלנו",הנגד-גרילה

קומו-משטריםנגדהפועליםזריםגרילהלכוחותסיוע

ניסטיים.

forewarned)15חגרת"כבר-הוזהרתאם"הפתגם
(forearmedלמל-מאשרוחתרניתזעירהללוחמהיפרן

לפעולהההתכוננותכה.עדשידענוהכפיסדירהחמה
בסי-התבוננותעל:דבריםשניעלעומדתגרילהנגד

בהיסטוריהזעירהלוחמהשלובמעשהבהלכהסית

איוםלבלום-,containmentcontain-הכלהלהכיל,3.
ס.גרתמה-יתפשט.לבלולאתרו,

במרחבהמצבלפרטיקרובההתוודעותועלבכללותה,
הלוחמהעלשומהגרילה.לפרוץעלולהאופרצהבו

בתנופתה.ושתמשיךדינמית,תמידשתהאהזעירה
שיקרהמכפייותרבהישגיהיפגעוסטטיותהפוגות
בארץלהחזיקליריבתניחרגיעהכיסדירה,בלוחמה

באוכ-תצנןוכןמנוחה,לגייסותיוולתתחוזק,ביתר
להם.לעזוראוללוחמיםלהצטרףהלהטאתלוסיה
כלבהואיןגרילהבפעולתחלקהאיןנייחתהגנה
כש-ארעיתעמדותתפיסתזולתעמדה,להגנתמקום

אתעל-פיהןהופכתהזעירההלוחמהמארב.טומנים
היאכיהאסטרטגי,במובןהןבלוחמההמקובלות

היאכיהטקטי,במובןוהןמקרבלהימנעשואפת
לכוחו-אבידותלהסבהעלולההתנגשותמכלחומקת

מיטבלהיפגעעלוליםממארב,להבדילבקרב,תיה.
למלבהיחסמכלהחורגבשיעורואנשיהראשיה
התנו-כישייתכןכךכדיעדהפרטיזנים,שלהכוללת

נראה,תכבה.רוחהושלהבוובשיתוק,תוכהעה
הפר-לחימתאתהולמתוברח"פגע"שסיסמתאיפוא,
פיגועיםשלהמצטברשהמשקלייתכןבכללה.טיזנים

יותרהמאזנייםכףאתויטהיעיק,זעיריםואיומים
זוטאפגיעותכימעטות,גדולותמכותשלמכוחן

ומשברמהומהמבוכה,יותרהאויבבקרבתחוללנה
האוכלוסיה.בקרברושמןירבהזאתועםמורל,

-מקוםבשוםימצאוךולבלמקוםבכללהימצא
אםכן,עליתרכזאת.במערכהההצלחהסודכאן

לעיתיםלמלכודת,האויבאתולמשוךלתקוףכוונתך
וברח"-הגח"בנוסחמלפעולטובאיןקרובות

run)and((4.קו

משניאחדאתגםעל-פיוהופכתהגרילהלרתמת
-המקובלתהמלחמהשלהראשייםהעקרונות

הצדדים.שניעלחלוההיפוךהכוח",ריכוז"עקרון
להינצלחיוניתנאיהואהפיזורהגרילהללוחמיכי

ולכןכמטרה,להיחשףלהםאללעולם;ולהצליח
יוכלולרגעיםכיאףזעירים,בגופיםרקלפעולעליהם

עלפתאוםליפולכדיכספית,טיפותכאותןלהתלכד
אתלהמירהגרילהלוחמיעלהוחלשה.שהגנתויעד

הכוח"נזילות"בעקרוןהכוח"ריכוז"עקרון

force)of,5)11(161כוחותשגםעיקרוןזהואולםט
לסגלוחייביםגרעינילאיוםהנתוניםסדירים,
ללוח-גםהשעהצורךהואהפיזורמה.במידתלעצמם

בנזרהכוחלריכוזערךאיןכיהפרטיזנים,נגדמים
והסי-כיתושים,הזריזיםחומקנייםכוחותכנגדצרה

לפרוסביכולתרבהבמידהטמוןסייגלהםלשיםכוי
ככלנרחבשטחעל-פניצפופהזאתועםדקהרשת

כןהנפרסת,השליטהרשתאתשנרחיבככלהאפשר.
תכ-אתישיגוהגרילהנגדשהמסעיםהסיכוייגדל

ליתם.

בלוחמתהמפתחגורםהואלמרחבכוחותשלהיחס
כאשרחיים,מלאביטויזהיחסביטאלורנסגרילה.

אתולאתרלאכןלנסותהאויבאתלפתותכדילרגע,להגיח4.
הגרילה.לוחמי

342-340.עמ'עקיפה",גישהשלאסטרטגיה"ראה5.

1977אוקטובר-נובתבר259-255,מערכות""



לעמודהתורכיםסיכויישלמתימטיחישובערך
מבו-לעמדהיזדקקו"לרסנו,כדי:הערביהמרדבפני

קמ"ר]כ]-10מרובעיםמיליםארבעהכלעלצרת
יהיוולפיכךעמדה",לכלאישמעשריםפחותוללא

בולשלוטשרצולאיזוראישל-600,000זקוקים
שהיואלאהחג'אזית],הברזלמסילתמרחבבעיקר,[

וניתןודאית,היתההצלחתנו"100,000.רקלהם
המר-יחסיעלעמדתאךאםונייר,בעיפרוןלהוכיחה

ישפשטני,הואכיאףזה,בחישובוהמספרים".חב
אמנםהואלכוחמרחבביןהיחסמצב.לכלהנכוןמן

הנוסחהמןהמתקבלתהתוצאהאבלבסיסי,גורם
היח-הניידותלפיהקרקעיים,התנאיםלפיתשתנה

ארץהיחסית.מוסריותםלפיוכןהיריביםשלסית
ערכםלגרילה.פניהמסבירהמיוערתאומבותרת

ממונעיםכוחותפותחומאזפחתהמדבריותשל
וחסרו-יתרונותישהעירונייםלאזוריםומטוסים.

הגרילה,לרעתנוטהשהמאזןנראהאךבמעורב,נות
מיועריםאזוריםחתרנית.למערכהנוחהואכיאף

הפרטיזניםלאבטחתמטבעםטוביםאמנםומבותרים
ישביתרוןאךלהפתיע,סיכוייםלהםלזמןועשויים
אספקה,להשיגיותרקשהכאלהבשטחיםמגרעת.

כולליםאלהיעדיםהמפתח.מיעדייותררחוקיםוהם
ובמיוחדהכיבוש,כוחותשבמערךהמטרותאתרקלא
ריכוזיאתגםאלאשלהם,התחבורהמערכתאת

לשתףלהניעםשואפתהגרילהשתנועתהאוכלוסים
בטי-"הגורסתמחתרתהכיבוש.מעצמתנגדפעולה

עליהמהרה.עדתתנווןfirst),(safetyתחילה"חות
האויבעללהמיטשמטרתהבאסטרטגיהלהתמיד

ומורלי.פיסייתר,מתח
המתימטיים-גיאוגרפיים,הגורמיםביןלהפרידאין

המצי-וביןאותם,מבטאוכוחותמרחבביןשהיחס

שלוהשגשוגהסיכויכיהפסיכולוגית-פוליטית.אות
בזירתהחייםהאנשיםבגישתתלויגרילהתנועת

הןלמחתרת,לסייענכונותםעלסובבהכלהמאבק.
-שליליוהן-ואספקהמידעמתן-חיוביסיוע

שהאוכ-המחתרת,עלהכיבושמכוחותמידעמניעת
ראשוןתנאילוחמיה.אתלהחביאמסייעתלוסיה

לוחמיבעודבאפילה",יגשש"שהאויבהואלהצלחה
לאוררקלאפועליםהםכיבאור,הולכיםהמחתרת
לפיאלאהמקומיים,התנאיםעלהעדיפהידיעתכ,

האויבשלהמערךעלהאוכלוסיהמןמהימןמידע
המו-ל,,תאורת"זקוקיםהמחתרתלוחמיומהלכיו.

חשו-בלילותבעיקרנעיםשהםמשוםכמה,פידיעין
מידעישיגוהםובהפתעה.באבטחהלזכותכדיכים,
הסיועבהשגתשיתקדמובמידהבהומפורט,מהיר

המקום.מאנשי
תלוייםאךמעטים,שלוחמיה-בגרילההמיוחד
הפעולהצורתהיאטבעהמעצםהרבים.בעזרת

אתותשיגביעילותתפעלהיאאךביותר,האישית
באהדתםיסתייעהיחידהלוחםאםרקמטרתה,

גרי-שליעילותהתעלהלכןההמונים.שלהקיבוצית
:יחדהכרוכותססמאותשתילעםתשאאםלה,

חב-ובשורהשחרורלמלחמתאולאומילמריקריאה
הג-מלחמתתתגלגלכךלמקופחים.וכלכליתרתית
בעבריותר.נרחבבמובןמהפכניתלמלחמהרילה
ולפיכךהחלש,שלנשקוהגרילהמלחמתהיתה
הגרעינישבעידןייתכןאבלמעיקרה,הגנתיתהיתה

המותאמתתוקפנותכשיטתויותריותרתתפתח
המושגשלזמנועברגרעיני.קיפאוןמצבלניצול

מוסווית".ב,,מלחמהלהמירווישקרה",מלחמה"
מרחיקתשאלהאלמוליכהזאתמקפתמסקנהאולם
מדי-שלומצביאיםמדינאיםיותר.ומעמיקהראות

ההיסטוריה"מןילמדו"אםישכילוהמערבנות
נו-אסטרטגיהלפתחבבואםהעבר,משגיאותויימנעו

ב-20התפשטההגרילהלוחמתזה.לוחמהלסוגגדת
כתוצאו-רבהובמידהבעקבותיה,האחרונותהשנים
מ-1940בריטניהשנקטההמלחמהמדיניותשלתיה,

נגדעממילמריועוררההעירהאזצ'רצ'יל.בהנהגת
מדי-אתהרחיבהואח"ככיבושם,בארצותהגרמנים

אומצההמלחמהכדיתוךהיפנים.כנגדזאתניותה
מועטהובספקנותמדירבהבהתלהבותהמדיניות

מרביתאתשהציףהגרמניהכיבוששטפוןמאזמדי.
אתלרופףהדרךזאתכאילוברורנראהאירופה,
פעולהדרךבדיוקזאתהיתההיטלר.שללפיתתו
טבעומעצםצ'רצ'יל.שלולמזגולמוחושקסםמהסוג

מהויהיה-היטלראתלהביסדחףונמלאלקרבשש
עםשנמנהאלאבלבד,זוולא-אחרי-כןשיהיה

ליישםסיכויראהעתהלורנס.שלומעריציומקורביו
מוגבלבחלקהלהשהדגיםמהמירביבהיקףבאירופה

הערבי.המרחבשלביחס
היוהרצויה,הדרךזאתשאכןספקאדםהטילאילו

אךפטריוטי.לאוכמעטרצוןכרפהאותורואים
בהש-פיקפקואםאףכזאת,בהחשדההסתכנומעטים

שלשיקומהעלזאתמדיניותשלהסופיתפעתה
הרעעשותשלענייןלעולםהיאמלחמהאירופה.
מהרהרלהיראותוקשהמכך,תצמחשטובהבתקווה

הדבקותאתמערערלהיחשבולאהאמצעיםאחרי
בקוללכתמשגהזהכללבדרךכן,עליתרבמטרה.
שוגיםמדיקרובותשלעיתיםאלאקרב,בעתהזהירות

רקהזהירותתזכהולכןיתר,בזהירותכאןדווקא
יותרהבכירהדרגשללהערכתורחוקותלעיתים
זהבדרגדווקאאך;המלחמהמדיניותאתהמתווה

שכאןאלאבזהירות,התבונהמןקרובותלעיתיםיש
המלחמהבקדחתכלל.בדרךפופולריתאינההיא

ללאביותר,הדרסטיותלדרכיםהקהלדעתלהוטה
ספקאין?התוצאותהיומהיובילו.לאןלבשים

מע-הגרמניםעלהטילוהמזוינתהמחתרתשכוחות
בצר-הלחץביותרניכראירופהבמערבניכרת.מסה
הדרכיםלרשתחמוראיוםהמחתרתהיתהוכןפת

הטובהההערכהובבלקנים.אירופהבמזרחהגרמנית
הגרמ-המפקדיםשלבעדותםמצויהלפועלהביותר
באיר-הצרות""בעתהבריטיםהמפקדיםכמונים.
מלחמת-שלאחרהאיריתהמחתרתפעולות[לנד

לדא-מאודעדמודעיםהםהיוהראשונה],העולם
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העוינת,הגרילהעםשבהתמודדותולמעמסהגות

המסוככתבאוכלוסיהונבלעהבמפתיעשהיכתה
בעורף,מערכותאותןמנתחיםכאשראולםעליה.

לשיעורישירביחסרבהבמידהעמדשרישומןנראה

בחזיתשפעלחזק,סדירצבאשלבמבצעיושילובן

רחוקותלעיתיםאךהאויב.עתודותאתאליוומשך

כןאםאלאגרידא,ממטרדמחתרותמבצעיחרגו

ובאהשמישמשהעוצמה,רבתמתקפהעםיחדנזדמנו

האויבשלמאמציועיקראתוריתקהנפתחהכבראו

אליה.

פחותיעילותהגרילהמערכותהיואחריםבזמנים
עםעלסבליותרהרבהוהמיטונרחבסבילממרי

מפ-בהרבהחמורהיהשגררו,והנקםהגמולהארץ.

עילהאותההאויבלגייסותזימנוהןבאויב.גיעתן

1
חיל-שללעצביופורקןחיתןשתמידאלימה,לפעולה

-הפרטיזניםשהביאובחורבןעוינת.בארץמצבן

העונ-פעולותבמהלךובעקיפיןבחבלותיהםבמישרין

דברשלובסופועמם,לבנירבסבלגרמו-שין
הת-השחרור.לאחרמדינתםהתאוששותעלהכבידו

אירעהמזאתעודהימיםומאריכתהחמורהקלה

אליהמשכההמזוינתהמחתרתהמוסרי.בתחום

יצרםאתלספקהיתרלהםונתנהרבים,בליעל"בני"

וכךפטריוטיות,שלבמעטהחשבונםאתולסלק
ד"רשלהשנונהההיסטוריתבהערתוחדשסממןניתן

היאש,,פטריוטיותבאנגליהן,ה-18במאה[ג'ונסון

ההשפעההיתהמזאתגרועהלנבל".אחרוןמפלט

בכללו.הצעירהדורעליותרהנרחבתמוסריתהלא

להמרותהנעוריםבניאתלימדההחמושההמחתרת

האזרחיתהמוסריותכלליאתולהפרהרשותפיאת

זלזולשלמשקענשארהכיבוש.כוחותנגדבלוחמם

עודיימשךשלאהיההנמנעומןוסדר",ב,,חוק
מכיםאלימותשלהרגליםהפולשים.שהלכואחרי

מבלוחמהבהרבהומעמיקיםזעירהבלוחמהשורש
פועליםהסדירהלוחםשלהאלימותכנגדסדירה.

הז-שהלוחמהבעודהחוקית,לסמכותהציותהרגלי

החוקים.ובהפרתהרשויותנגדבמרימשתבחתעירה

יסו-עליציבהמדינהולכונןארץלשקםמאודקשה

וה-המרבמסרהכרהלידיהגעתירעועים.כהדות

לורנסבמסעיעיונימתוךהגרילהלוחמתשלמסוכן

ותורת6מסעותאותםעלספריעמו.ומדיוניבערב

דעתעלנתקבלובו,שתוארהכפיהזעירההלוחמה
מח-ומנהיגיקומנדויחידותשלמעטיםלאמפקדים

היהעודוינגייטכאשרהשניה.במלחמת-העולםתרות

באהמאורעות],בתקופת[בארץ-ישראלושירתסרן
וראיתיהמלחמה,שפרצהלפניקצרזמןלראותני

ומור-מחודשיישוםלורנסלתורתלתתשאיפהשכולו

ביעילו-לא-מפקפקהתחלתיכבראזאולםחב.

לאו-ברישומהאלאהגרילה,לוחמתשלהמיידיתתה

תוצאותיהאחרילעקובהיהשאפשרנדמהזמן.רך

שפקדובתלפיותונתגלהשנשתזרשניחוטכאותו

.Lawrcnce.'].11-ת1934London,After,andArabia1:הספר6.

מרחבבאותוהתורכים,ממשיכיהבריטים],[אותנו
7.הערביהמרדבשורתאתלורנסהפיץשבו

הצב-בהיסטוריהלעייןשבתיכאשרהעמיקוספקותי

ומתוךכן,לפנישניםמאההאי"חצימלחמת"שלאית
מלחמהבאותה8.ואילךמאזספרדבתולדותהרהור

המוב-הסדיריםהספרדייםהצבאותשלההפסדיצא

הגרילהכנופיותשלהצלחתןבשכרנפוליוןבידיסים
היתהזרכובשנגדעממיתכהתקוממותתחתם.שקמו

מנצחונותיויותרהידועות.מכלהיעילותאחתהגרילה
נפוליוןאחיזתאתלרופףהיאעשתהואלינגטוןשל

המ-לספרדאולםבאירופה.כוחואתולערערבספרד

עלנתרגשהבעקבותיהכישלום,נשאהלאשוחררת
במשךזואתזושרדפומזוינות,מהפכותמגיפתהארץ

ונסתיים[זאתבמאהמחדשפשהוהנגעשנה50
עודב-1939[.ספרדעלפרנקוגנרלשלבהשתלטותו

החפשיים"ב,,קלעיםמצויהרעותמבשרתדוגמה

Tireurs)(Yranc,להטרידכדיב-1870שאוגדובצרפת
בצרפתפגעואולםהגרמניים,הפולשיםאתבפגיעתם
לכליהפכוהםאךלטורח,היורקלפולשיםכבומרנג.
שםעלהמכונההאיומההאחיםבמלחמתמשחית

שמורשתאלאעודולאהפריסאית].[הקומונה""
תורפהלמקורהיתהחוקית"הבלתי"הפעולה
מאז.צרפתבתולדות
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