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וארשה,בריתעםהקבועהעימותסיוםמאז
שלהפנימיהגבוללאורךהכוחותרוכזושבו

לעברנאטהובבריתהדגשהוסטגרמניה,
להתמודדשיוכלכוח,הפעלתשלהחשיבות

חדש.עולמימאי-סדרהנובעיםהצרכים,עם
מגןכוחותשלהראשוניתהמשימהתמיד,כמו
שלהאמפיבייםוהכוחותהרתעה,היא

במושגיםלהרתיע,כהלכהמצוידיםבריטניה
אספקהצירישלמוכנות,שלניידות,של

צבאית,עוצמההפגנתושלארוכיםותקשורת
ובמהלכיםדיפלומטייםבמהלכיםשתתמון
מדיניים.

השינוי,מידתעלהצורךדיעמדנוטרם
קווהיעלמותהקרההמלחמהסיוםשהכניסו
שלהפנימייםהגבולותלאורךשלההחזית
שלהמגןאמצעישלהיחסיתבתועלתגרמניה
קונוונציונלית.להרתעההנוגעבכלבריטניה
הקרההמלחמהבימיששררההברורה,ההבנה

בזמןכנראה,יעשה,ומההאויב,נמצאהיכן-
מרביתאתמראשלהציבאפשרה-מלחמה
שלהמזויניםהכוחותשלהקרביתהיכולת
היהזובמדיניותהחזית;לקוסמוךבריטניה

בשעתהתגובהמהירותמבחינתרקלאטעם
הקרבשדהעםמקרובומהיכרותמשבר
הרייןצבאשלהפריסהשגםאלאהצפוי,

(RAF)המלכותיהאווירחילושל)8401("
אי-הבנהתהיהשלאמכך,פחותלאהבטיחו,

ממשלתשלהמדיניתלמחויבותהנוגעבכל
תוקפנותמעשהכלנאכו'ו.לבריתברוטניה
למעשהייחשבבאירופההמרכזיתבגזרה

כוחותונגדבריטניהנגדדה-פקסותוקפנות

חד-משמעיאות-נאנננושלאחרים
למחויבות.

ההרתעהנוחותשלהדרישותנתקלוכהעד
לעדיפותבריטניהשלהקונוונציונליים

מיוחדים:אילוציםבשניבמשאבים,ראשונה
להתפתחותהזמןממדשביןהניגודהיההאחד

שלהצפויההמהירותלביןבים,הלחימה
בוטה,בניסוחכלומר,ביבשה.המלחמה
באירופההמרכזיתהגזרהמןהשקעותהעברת
לפתוחהימייםהכוחותשלהיכולתלתגבור
עליהם,ולהגןלאירופה,והספקהתגבורנתיבי
מפרוץספוריםימיםשבתוךלכךלגרוםעלולה
גזרהעודתהיהשלאייתכן,האיבהמעשי

לביטויבאהזוגישהלתגברה.שצריךמרכזית,
שבההנודעת,בקריקטורהביותרמוצלח
לוגמיםהסובייטיהמטכסקצינינראים

בעלות-הבריתמפקדתחורבותביןשמפניה
היתהאיךאגב,"שואל:מהםואחדבאירופה,
האילוץ,אתלהוסיףישלנךדביםהמלחמה

הבריטייםהכוחותהצבתכיהעובדה,מןשנבע
ביחסיםקבוע"מצב"להיותהפכההחזיתבקו
וכלפיבעלות-בריתהעםבריטניהשל

היתההזהמהמצבסטייהכלהיריבים-בכוח.
יחס,כלללאמדיניותהשלכותלגרורעלולה
עודמגלהאינהבריטניהפןהחששעקב

קדמית.להגנהמלאהמחויבות
היותר.לכלשוליכענייןנתפסהכוחהפגנת
יכולתלהחזיקהמשיךהבריטיהמלכותיהצי

שהוקצהחטיבתי,נחיתהכוחכוללאמפיבית,
להפגנת-הכוחאירופה.צפוןבפיקודלמבצעים

חטיבהבריטניה,שלהשנייההמשמעותית
במסגרתבמלחמהתפקידכלהיהלאמוצנחת,
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במאגרהאלההכוחותהכללתאולם,נאנננו.
עלבמידת-מהלענותנועדההלאומיהכוח
שלבמושגיםאחרים,ביטחונייםצרכים

שלביטחונייםואינטרסיםנותרתמחויבות
אי-אפשרזאת,עםהעולם;ברחביבריטניה

יותרגבוההעדיפותלהלהעניקהיה
לעימותבהשוואההמשאבים,עלבהתמודדות

שלהפנימיגבולהלאורךוהקבועהמובהק
ודאימשהו,עללוותרצריךהיהאםגרמניה.

בגזרההמחויבותעללוותרהיהשאי-אפשר
בבירורשעלהכפיבאירופה,המרכזית

ובשנת1975בשנתהביטחוניותמהסקירות
.1981

בגרמניההפנימיהגבולשלהיעלמותו
כימשמען,וארשהבריתשלוהתפוררותה

המסוכנתבזירהכוחותשלמראשהצבה
לגבינכוןזהעוד.מעשיתאינהביותר

היכולתמןסכנהנשקפתליהגורסים,
לגביוגםרוסיה,בידישנותרההצבאית,
הסכנהאתלהגדיראפשראיכיהגורסים,
נובעמכאןגיאוגרפיים.במונחיםהעיקרית

שלצבאימבצעלכלמוקדםשתנאיאפוא
יהיהלה,מחוץאונאט"ו,במסגרתבריטניה,
אמצעיםהחזקתכוח.להפגיןהיכולת

להפגנת-כוחטקטייםואמצעיםאסטרטגיים
תזכהשלוםבימיחנייתםממקומותבריחוק
בתחוםשווהלעדיפותטבעה,מעצםאפוא,

הכוחותהחזקתכמוהקונוונציונליתההרתעה
הועתקהכוחלהפגיןהבריטיתהיכולתעצמם.

שללב-לבםאלהזההשוליהתחוםמן
כיכולתבעתיד,הביטחונייםהשיקולים

כוחהפגנת

ילמהירהלתגובההכוחלהקמתהתכניותהצגתמאז
להובלהיכולתלקייםבצורךרביםהתמקדונאקיו,

אומדינה,האםהשאלה,שבחינתאלאאסטרטגית.
בשאלותכרוכהכוח,להפגיןיכולותמדינות,שלקואליציה

אמצעיםלרכזניתןהאםמההערכהלבדנוספות,רבות

הדרושיםהכוחותלתובלתאווירייםואמצעיםימיים

הנהבניתוחהמרכזיהגורםכיייתכן,הפעילות.לזירת
בימיהחניהממקוםהמעברשלשלבבאיזההסוגיה

מתנועהלעבורהכוחייאלץהלחימהאזוראלשלום
קרבית.לתנועהמינהלית

עברוגראנבי,*"למבצעשהוקצוהבריטיים,הכוחות

בדומההסעודית.ערבבתוךריכוזבשטחיקרבילמבנה

הזדמנותהיתהבבוסניה,שנפרסוהיבשה,לכוחותגםלכך,
הכוחותאולם,ידידותית.כניסהנקודתדרךלזירהלהגיע

הפעולהלזירתלהיכנסנאלצובסומליההאמריקניים

כוחותשלפיזיתבהתנגדותאיוםנוכחקרבי,במבנה
שיאפשרוהמתקנים,מיעוטועקבבסומליההמורדים

במסגרתשהתפרסוהיחידות,כלבנמלים.מינהליתנחיתה
הגדולותמהיחידותניכריםוחלקיםקורפורט,''"מבצע

נאלצומדבר,סופתמבצעבמסגרתשהתפרסוהראשונות,

הפעולהלזירתכניסתםלפנירבזמןקרבילמבנהלעבור
האפשרית.

גורםכליותרהמבצעמורכבותאתשיכתיבהגורם,

תנועתעללהשפיעאויב-בכוחשלהיכולתהואאחר,

ההספקהציריעלאואליה,כניסתוועלהזירהאלהכוח
ישלזירה.נכנסשכבראחריהכוחשלהאסטרטגיים

הימיתהגנתווביןהכוחשלהאוויריתההגנהביןלתאם

להיכנסהנוחתלכוחלאפשרישבנוסף,השלבים.בכל

משמעותמשימתו.אתלבצעמוכןשיהיהכךלזירה
התכנוןמשלבכיהיא,הללוהציווייםשניביןהשילוב

מעברהנמצלהפגנת-כוחמבצעיםלביצוע,ועדהראשוני

מפקדהשלאויחיד,חילשליחידה,זרועשללכוח

הבריטי.היםחיל*
אפרילמגיליוןעובדהמאמר

RUSIכתב-העתשל1993
.Journal

בגרמניה.הבריטייםהכוחות**
הבריטיותהפעולות"*

השנייה.המפרץבמלחמת
פולקלנד.באייהמערכה****

סמךעלתיקבעכזהמבצעהצלחתכן,עליתראזורית.מרכזית.
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רבהתועלתנודעתבריטניהשלהאמפיביתליכולתצוללותאיופשלעםמהתמודדותכוללת:יכולתשלמאזן
אתלנצליכולההממשלהמשברים.לניהולכמכשירלעמדות,ארטילריתתחמושתלהספקתועדהפתוחבים

כאותמשברבשעתליםהכוחאתלשגרההחלטההנכון.בעיתויהחוף,מןע'ממאההמצויות
כלללאאךהמתפתח,למצבמייחסתשהיאלחשיבות,יכולתשלצירוףאפואהיאכוחלהפעילהיכולת
המהלךאתלהציגאפשרמחויבות.עלמפורשתהצהרהזהאמנם,מהם,אחדשרקומגוונים,נבדליםבתחומים
אזרחיםלפנותאפשרילצורךחששמתוךשננקטכצעד,היכולתהואיותר,הגדולההמומחיותאתהדורש

מההתחלהכברהכוחאתלהציגאוהאזור,מןבריטייםהימית,הסביבהאתלנצלנועדאמפיביכוחהאמפיבית.
לנועיכולשהכוחכיווןהתערבות.כוחשלחלוץכיחידתשכוחאףהיבשה.אלהיםמן-בהחפהכוחולהפעיל

בשלבלשגרואפשרבין-לאומיים,במיםמפריעבאיןפניעלבאוויר,הימית,הלוחמהתחומיבכלפועלכזה
לחץלהפעילצורךשיהיהמבליהמשבר,שלמוקדםההשפעה,לפיורקאןתימדדהצלחתוומתחתם,המים

מטוסיםמעברלהתירשונותמדינותעלולא-רצוימוקדםהעיקרייםהמרכיביםהחוף.עלשינחתלאחרלושתהיה
קדמיים.ובסיסיםמתקניםלהקצותאולשטחן,מעלוכישורים,כלי-שיטמיוחד,ציודהםהיכולתשל

לפרקי-זמןביםאמפיביכוחהחזקתשלהיחסיתהקלותיבשה-יםהממשקכלעל-פניהכוחאתלהפעילהמאפשרים
תפקידלמלאלומאפשרותהטבעיתוניידותוממושכיםתתבורתיתבתשתיתאובמעגנים,בנמלים,להיעזרמבלי

*.interface
כאשרלאופקמעברלהישארמשא-ומתן:במהלךמרכזיכזומהישענותלהימנעשהיכולתבלבדזולאביבשה.

כגוףלהופיעאולשביעות-רצוננו,מתנהלהמשא-ומתןשנפרסוהגמישותשלכוחות,ואתתודיינהתא**תברמוmaximile.103-למרב'*
מחריף,המשבראםמסוימת.נקודהלהדגישכדימאיים,הגורםכשלעצמה,להיות,עשויהאלאקדמיים,בשטחים
ניהולשלממצבלעבורטבעיתיכולתאמפיבילכוחישבמשברצבאילמבצעלצאתכללאפשרהאםשיקבע

היערכותוללאעיכוביםללאלחימה,למצבמשבריםמסוים.

האסטרטגיתהרמה
המעונתיתהיסהי"הן"י",ן.מ:נ::בש

מהווהאמפיביכוחשלקרבתויריב-בכוח,שלמבחינתולהיאלץעלולההיאכימניחה,שהממשלהכךעלרקלא
יכולתוחוסרהמערכתית.ברמהאיומיםשלשלםצרורלהשישגםאלאלגבולותיה,מעברצבאיכוחלהפעיל

התקפיתלפעולההאפשריהגיאוגרפיהמוקדאתלהגדירמתמדתבהשקעהזומחובהחלקלפחותלגבותמדינירצון

ויאלצוהולפריסה,בקשרהחלטותיואתיסבךהכוחשלמיוחדתצבאיתיכולתלהחזקתפיננסייםמשאביםשל

אתלבצעביכולתושיפגעומגן,כוחותשלמגווןלפרוסיכולתכלשלהחזקהכמומעניקה,אמפיביתיכולתכזו.
להגןהצורךמןישתרעודאגותיוהאסטרטגית.משימתומתפאורתחלקההופךצבאי,מעמדגדול,בהיקףצבאית

פשיטהמפנימוקדנקודותועלחשוביםמתקניםעלהקבוע".דהיינו,"המצבהבין-לאומיים,הרקעשלהיחסים

-
אפשריים,נחיתהחופיעללהגללצורךועדאמפיביתמהחזקתנוצראינוהבין-לאומיתבזירההוודאותחוסר
מלא.בהיקףבנחיתהאיוםשללמקרהעתודותולהחזיקלמשנהו.אחדממצבהמעברמןאלאכזו,מתמדתיכולת
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קילומטריםמאותלאורךלנועאמפיביכוחשליכולתו
אמצעישלללהפעילמאפשרתאחדבלילהחוףשל

פשיטותאוומכלישטח,ממסוקיםנחיתוחרדמה-הטוניה
שלההחלטותקבלתתהליךאתמאודשיסבכו-קטנות
יוזמתו.עללשמוראוליזום,לוויפריעוהאויב,

נשמרתהמערכתיתברמהאמפיביכוחשלהתועלת
העיקריתהנחיתהכילקבוע,יכולשהאויבלרגע,עד

האיוםאתלעוררשבהלכלי-השיטהכוחחזרתהתבצעה.
כיהנחה,מתוךכהעדנדונהזויכולתהמערכתית.ברמה
למעשה,במבצע.העיקריהכיחהואהאמפיביהכוח

עודגדלההמערכתיתברמההאמפיביהכוחשלהתועלת
יבשהכוחבאמצעותנוסףאיוםיוצרהואאםיותר,

באמצעותאושכנה,מדינהדרךלזירהשנכנסידידותי,
יחריפוהזה,במקרהבעלות-ברית.שלאמפיבי/מוטסכוח

היבשה,כוחלפעולתלהתנגדהצורךעקבהאויבבעיות
הכוחשלמתמידלאיוםנתוניםואגפיושעורפובעוד

החזיקומדברבסופתכך,לחופיו.הסמוךהאמפיבי,
שהיהמבליבכווייתדיוויזיותשלניכרתכמותהעיראקים
שלהכוחותהתקדמותמפניבהגנהלסייעביכולתן

כיווןזאת,הסעודית.מערבהחוףלאורךבעלות-הברית
שהוצבאמריקניים,נחתיםשלקטןכוחלקדםשנועדו

כוויית.העירעללהסתערואייםביס,

הטקטיתהרמה
וברמההמערכתיתברמהאמפיביכוחשלהתועלת

עלמושתתיםהרתעתו,כושרגםולפיכךהאסטרטגית,
עלמבוססתאמינותוהטקטית.ברמהלחימתוכושר

והאוויריותהימיותהמערכותשלהנתפסתהתכליתיות
ושלהיבשהמערכותושללזירהוגישתןהתקרבותןבזמן

על-מכרעתובצורהההחפה;אחריהאווירמערכות
ולסייעהתוקף,הכוחעללהגןהמערכותכלשלהיכולת

בהקמתואוויריותיבשתיותימיות,מערכותשילובתוךלו,
היםביןהממשקהזה,התחוםהאמפיבי.היעדאזור

שלבמושגיםייעודיות,דרישותהכוחבפנימציבליבשה,
להגיבהיכולתביסודכישורים.ושלציודשלכלי-שיט,
תכופיםתרגוליםמונחיםקצרהבהתרעהשונותלמשימות
תובענייםובשטחיםבנסיבותהאלההמרכיביםוהפעלת
וכלי-שיטצוללותליווי,אניותלרכזניתןכיאףביותר.

יבשהלמבצעיוארטילריהרגליםחילוכןלאמצעי-נגד,
למבצעבמיוחדשצוותאמפיבי,משימהבכוחבהמשך,
במסוקיםבפיקוד,התמחויותהחפהניהולמצריךמוגדר,

ייעודיות,ליחידות-סערבנוסףעל-ימיים,ובכלי-שיט
הכוח.הקרנתשלהיכולתמתערערתשבלעדיהן
כוחשלבידיועלה1982,בשנתקורפורט*במבצע
כלי-שיטועלנחתיםחטיבתעלמבוססשהיהאמפיבי,
הנחיתהכוחאתרקלאעוינתלסביבהלהחדירמיוחדים
ניכריבשתיכוחגםבעקבותיולהכניסאלאהמיועד,
מסוגלהיההימיהכוחכן,עליתרהלחימה.לזירת
שהוחזקממלאי,היבשתי,הכוחכלאתמכןלאחרלתספק
מסוקישלהשילובשמקנההטקטית,הניידותבים.וחודש

ההחפה,לשלברקלאחשובהסער,ספינותושלסיוע
החוף.עלמנןלאחרשיתבצעונוספות,לפעולותגםאלא
סיועמאמצעיביסודומורכבהבריטיהנחיתהכוח

חטיבהשלמהמאפייניםרביםלוהמעניקיםאורגניים,
ההספקהושלהספינותשלהנוספתהתועלתמוטסת.
גבוההניידותעללשמורלומאפשרתהכוחשלהמושטת
ניתןכאשרים-יבשה,הממשקשלהקשוחהבסביבה

המהוויםבביצות,אובפיורדים,נהרות,בהיפכילהשתמש
תנועה,צירילשינויכאמצעילניידות,מכשוליםכללבדרך
ניידיםאמצעיםאותםפנימה.יותרעמוקהלחדירהאו

אפשרמכרעת.מהלומהמבצעילנהלבמיוחד,מאפשרים
מתקניםועלחיונייםציריםעלמפתח,שטחיעללהשתלט
עלקצרהמוקדמתבהתרעהבהם,ולהחזיקחשובים,
ועלתחזוקהמתקניעלמפקדות,עללפסוסאוהכוונות,

ונזקים.מבוכהלגרוםכדיהאויב,אגפי

הגודל

עיקריתכיכולתאמפיבית,יכולתשלהרחבההתועלת
כהרתעהאמינותה-מכךוכתוצאהעיקרית,להפגנת-כוח

שניתןהכוח,מגודלכמובן,נובעת,-קונוונציונלית
כלאיןכיוםפעולתו.משיטתמאשרפחותלאלהפעיל,

הכוחגודלשלהעליוןהתחוםאתלהגדירמעשיתדרך
לנחיתה.המוקצההכוחשתפסשטח,דרךשיונחתהנוסף,
הרכבכמות-הכוחארגוןעל-ידייוכתבנזהתחום

ההיסעאמצעיזמינותהסיוע,מבנהשלו,המשוריין
עםמבצעיים.גורמיםשהכתיבהזמן,וממדהאסטרטגי

בריטניהשלהיבשהכוחותכיקבעו,העדיפויותסדתזאת,
דומהיותו".וניידיותרקליותר,קטן"הכלל,לפיייקבעו
האמפיבייםהכליםהחלפתשלהמקביל,התהליךכיאפוא

הכוחותשלמוגברוניצולהקיימים,הפריקהואמצעי
אמינותלהרתעהיבטיחולפריסי',הניתנים"הבריטיים

יותר.גבוהה

הבטחתשלמובהקתצבאיתלמטרהשרוכזכוח,ארגון
הרבהמעשימהלךלהיותהופךעדיף,צבאיכוחותמאזן
מדינות.כמהשלמשאביהןעללהישעןאפשראםיותר

הכוחאמינותגםובעקבותיההלחימה,כושרתכליתיות
בתרגיליםכברהתנסושבהרכבוהיחידותאםיגדלו,הזה,

וישקיים,ביטחוןמהסדרכחלקמשותפים,ובמבצעים
גידולניכרבאחרונהובפלפלים.בציודהמשותףמןלהן

המשותפותהרב-לאומיותהפעולותבהיקףהסר-תקדים
אירופהמערבאיחודנאט"ו,לרבות(ביךלאומייםגופיםשל

הגנהלהגןבראשונהמאפשרתזוהתפתחותוהארים).
בנוסףאבלהבין-לאומיים.הסדרועלהחוקעלפעילה
מולהמרכזיםכאשרהיעדמדינתלעיןהנשקףלאיום,

גורמיםקיימיםביךלאומי,משברשלבתחילתומשולבכוח
בעלות-ברית.שלמיוחדיםכוחותשלמזמינותהנובעים

בקצרהלחזורהראוימןאלה,בגורמיםלדוןמנתעל
הדיון.שלוהאסטרטגיתהמדיניתלרמה
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להפגנת*כוחרב*לאומייםמבצעים

ושלנאנסושלהארים,שלהמייסדותהחברותנאתת
לשעבר,קולוניאליתוכמעצמהאירופה,מערבאיחוד

ורב-דו-צדדייםהגנההסכמיוכמהכמהעלהחתומה
עצמהעלבריטניהקיבלההעולם,ברחבילאומיים

האםבריטניהבוחנתכאשרמסוימות.התחייבויות
למשימה,לצאתבין-לאומימוסדשללקריאהלהיענות
וביניהםגורמים,כמהלשקולעליהכוחות,להולהקצות

שעלהנושאיםחשיבותאתהמשפטיות,החובותאת
סיכוייואתבריטניהשלהמיוחדיםלאינטרסיםהפרק

הכוחותבמאזןבהתחשבסבירה,זמןבמסגרתההצלחה
המתעוררותלבעיות,משמעותישכןהבעיה.ובממדי
אםהצפויות,בעלות-הבריתשלהיחסיתהתרומהסביב

להגדירן.יותרקשהכי
לשתינחלקיםלהפגנת-כוחדב-לאומייםמבצעים

עיקריות:קבוצות
שלמזויניםכוחותעומדיםשבראשםמבצעים*

מעצמת-על

אחריםמבצעים*

עולהארצות-הבריתבהנהגתהפרסיבמפרץהמבצעיםמןן
ועלהמבצעיםתכנוןעלממשלהשפיעכדיכיבבירור,
מהמרכיביםאחדלכלמהותיתלתרוםמדינהעלניהולם,

בהנהגתשיתנהלבמבצע,הכוח.שלהמשמעותיים
לשתיבעלות-הבריתתרומתאפואתתחלקארצות-הברית,

עיקריות:קבוצות
ניכרצבאיתגבורהכוחאתהמתגברותמדינות,*
פוליטיתבתמיכהבעיקר,מתבטא,שחלקןמדינות,*

וייצוגית
שלפחות,לאמדויקתכנראהאךיותר,ציניתהגדרה

אילוההערכהעלמתבססתהקבוצותשתיביןהחלוקה
לפתרוןשיסייעוהכוחות,אתלהעמידמוכנותיהיומדינות
בהתחשבובציוד.בנפשבאבדותויסתכנוהצבאית,הבעיה

המתמדתובהערכההאמריקנייםבכוחותהצפויבצמצום
לגורמיםלהיותעלולהבעולם,ארצות-הבריתתפקידשל

לנקוטמדינותנכונותעלמשמעותיתהשפעהכאלה
בין-לאומיים.למוסדותבתמיכהצבאיתפעולה

עםמשותפתבפעולהרבניסיוןישהבריטיהימילכוח
בנאקיו.נוספותבעלות-בריתועםהאמריקניהיםחיל

העשוייםאפשרויות,ושלכוחותשלמגווןמחזיקהבריטניה
בהנהגתלהפגנת-כוחלמבצעיםמשמעותיתלתרום

הכוחותשבהםמבצעים,לרבותארצות-הברית,
אתלבצעשיאפשרהמרכזי,הכוחיהיוהאמפיביים
מדבר.בסופתכמושלאהמשימה,

רב-לאומיים,במבצעיםכוחלהפגיןיכולתשלהזמינות

נושאמשמשתארצות-הברית,בהנהגתיתנהלושלא
כמולארגון,האםהשיקוליםבמסגרתמסוימת.לדאגה
מסוים,במצבצבאיתאופציהישאירופה,מערבאיחוד

גורםתהיהבריטניהשלהאמפיביתהיכולתכילהניח,יש
במסגרתבתצורתולכוחשנוסףלממד,הכוונהכבד-משקל.

האמפיביהכוחבדמותהשבעים,שנותמחציתמאזנאנננו,

AF.UKBNLנ~וש(הבחטי/הולנדיהזחיחהוכוח
בהתחשבמוכזי,תפקידלמלאהכוחעשויכאלהבמצבים
לפיקוד-ושליטהייעודייםאמצעיםשלהקטנהבכמות

בנאמיו.האירופאיותבמדינותנחתותושלאמפיביים

שקדמהלרב-לאומיות,ותיקהדוגמההואהזההכוחאגב,
שכזו,ובתורנאמניו,שלהחדשההאסטרטגיתלתפיסה

במשברים.לטיפולחשובהמובניתתועלתבהיש
אפשררב-לאומיות,בפעולותנוסףניסיוןצבירתעם
מרכיבבריטניהשלהאמפיביתביכולתלראותיהיה
בהנהגתלמבצעיםמשמעותיתלתרוםבכושרהמרכזי

עיקריוכנדבךמדינית,וברמהצבאיתברמהארצות-הברית
שלביכולתאואירופה,מערבאיחודשלבאמינות
ארצות-הברית.בהנהגתשלאאחרת,קואליציה

אחרותצבאיותמשימות
האמפיביהכוחשלהתועלתאתכהעדבחנוזהבמאמר

במסגרתמשבריםבניהוללתפקידובהקשרורקאךהבחטי

לכוחאבליותר.כלליסכסוךבמסגרתאומוגבל,סכסוך

שונותצבאיותמשימותבביצועגםרבהתועלתישהזה

כלי-שיט,הסיכונים.קשתשלהנמוךבקצהנוספות,

מקניםוכוחות,סירותמסוקים,להפעלתבמיוחדשנועדו

שונים,לכוחותסיועכמומשימות,לבצערבותאפשרויות

מאזוריואחריםבריטייםאזרחיםשלמוגןפינויכמו

הומניטריסיועהגשתכמואואי-יציבות,מאזוריאוסכסוך,

היכולתאדם.ידימעשהאסונותאואסונות-טבע,בעקבות

מסוימים,חוףבאזורימתמדתנוכחותלהפגיןבריטניהשל

מיוחדים,כוחותשללפעולותשיסייעוכלי-שיט,להציבאו

פעילויותעםלהתמודדלאפשרויותחשובממדמוסיפה

הכוללבין-לאומיים,וסדרחוקהעדרשלהפרועבתחום
תגובההמצדיקכוח-אש,המחזיקיםופושעים,טרוריסטים

צבאית.

מסקנות

תציבבריטניהכילצורך,קץשםהקרההמלחמהסיום
ביותר,המסוכןבאזורהקרביתעוצמתהרובאתמראש
מרתיעהתצורהלהפגיןההזדמנותגםחלפהועמו

ביותר.דרושהשהיאבמקום,חד-משמעיתקונוונציונלית
לבד-בעתידתושפעהבריטייםהכוחותשלהאמינות

צבאית,עוצמהלהערכתהמסורתיותמאמות-המידה
היכולתנוסף:מגורםגם-הקרההמלחמהבימישנהגו

באירופההסכנה,באזורמכוחותיהניכרחלקלהפעיל
לה.ומחוצה

הכוחאתלהפעילהיכולתשלהיחסיתהחשיבות
במאמץלתמוךמשלימהמיכולתאפואצמחההבריטי
ליכולתועדנאיתיושלהמרכזיתבגזרההעיקריההגנה

מרכזימקוםיתפסואמפיבייםכוחותמרכזית.מאפשרת ביכולת.
מקניםשהםמפניהאלה,הכוחותאתלהפעיל

הצורךעקבשהוטלוהאילוצים,מןלהשתחרראפשרות



בויטיאמפיבימשימהטח

ידידותית,סביבהדרךרקהפעולהלזירתכניסהלהבטיח
לפעולה.רציניתתשתיתבהשקיימת

ברמהמשמעותיתתועלתישאמפיביתיכולתבהחזקת
עללהשפיעביכולתהישהמערכתיתברמההאסטרטגית.

פעילותהועלהיעדמדינתשלההחלטותקבלתתהליך
ממספרורקאךמהמתבקשיותר.הרבההמערכתית
יכולתשלהאמינותמידתהאניות.עלשהועלוהחיילים,

בגמישותוהנתפסת,במוכנותוהכוח,במוכנותמותניתזו

משמעותיותצבאיותמשימותשלמגווןלבצעובכושרו

ישהללוהמשימותמביןפנימה.וביבשההחוףלאורך
נוסףכוחשלהתפהלאפשרליכולתמיוחדתחשיבות

בריטיכוחשלגודלויהיהמהלהגדירקללאמשמעותי.

להפעילניתןשבהםרב-לאומיים,מבצעיםאבלכזה,
בהרבה.גדולהגמישותמקניםמדינות,כמהשלמשאבים

רב-לאומייםמבצעיםכיהוכיחו,האחרוניםהאירועים

שלהאמפיביתליכולתוכיכאחד,ואפשרייםרצויים

מאפשרתשהיאבכךרקלאמשמעותישבריטניה
אמפיבייםכוחותכאשרבהתחייבויותיהלעמודלבריטניה

שהיאבכךגםאלאבמיוחד,נחוציםימייםוכוחות

שלמרכזייםבתחומיםלהשתתףלבריטניהמאפשרת
משמעויותלהיותעשויותלכךבראשם.לעמודאוהמבצע,

הקואליציה.בתוךהיחסיםעלמכריעותפוליטיות

צבאיותמשימותשלרחבמגווןקייםלכךמעבר

המשימותלבצען.היטבמתאיםאמפיבישכוחנוספות,

אמפיביתיכולתשלהניכרתהתרומהעםיחדהללה

ובעתיד,כיוםמשברים,ולניהולקונוונציונליתלהרתעה
אפשרויותשלהכי,בלאוהרחבההקשת,אתמרחיבות

שיעמדוהסיכונים,ועםהאתגריםעםלהתמודדהממשלה
שיהיו.ככלצפוייםבלתיבפניה,
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