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המתגונןישלכלייהיריהשלכושר-הבלימהעל
וביצורי-שדה,ומכשוליםמאחריהמוצבים

תורת-הלחימהששגגותהדיןמן:המבנהבשטח)4(

העיק-החילהכוחות.במבנהביטוייואתתמצאנה

בימידותמאורגןחיל-הרגלים,הצבאות,כלשלרי.

משקלו-המס-היאהעיקריתשתכונתןובעוצבות,

איש,250בנות-פלגנות(כוה-ארםשלפרי

ואף3000בני-רגימנטים1000,בני-גדודיפ

דיבי-ש-8000-7000004,בנות-בריגדות4000,

איש-רגלי).16000לד12000בנות-זיות

התכו-יחסית,מצומצמתיביותר,היתהזאתלעומת

החימושסוגימבחינתזהחילשלהאיכותיתנ%

הרגלי.שלהעיקריהנשקהואהמכודןהרובהוהציוד.

מקלעית2הםלולסייעמיועדים"הלחימהאמצעי

תותחי-שדה,72-1לגדוד1(-ובתחילה(בינוניים

ב.לדיביזיהסוסים,עיימונעים

מאחר
חיל-הרג-שלהעיקריותשתכונות-הלחימה

-רובאיושלהמקובץבמשקלנתבטאוב-1914לים

טקטי.וערךיכולת-פעולההסרתהקטנההיחידההיתה

גרמניהבצבאותלגדוד,תותחישדה6ע-דהינו2(

ב6בתלדיביזיהת"ש48הרוסיבצבאואילוווברפת
לגרוד.3-דהינוגדודים,



התפיסותלפיהיסודיות,מסגרות-הקרבהיוזהתחת

והרגימנט.הגדוד-אזהמקובלות
מצומצמתעדייןוהכבדההבינוניתהארטילריה

נגדלהפעלו;בעיקרונועדהבעצמתה,היתהמאוד
לזזילותביצורי-שדה.נגדולאו-דוקא-ביצורי-קבע

מועטת-ביחסלבתשומתהוקדשהטכניים
והראיהי

רביםבצבאותהיוועדייןאמלחמהשבראשית-
חא4.גוף-חיליוחיל-הקשרחיל-ההנדסה
שחיל-בטוהימהיוהעולםצבאותכלמצביאי

האופרטיבית,ההבקעהכחיללשמשמוכשרהפר"ים
.

מאורגןהואלכן*היהבעבהלעתיםששימשכפי
אשרקורפוסים,ושלדיביזיותשלגדוליםבאגרופים
לעומתאכן,למדי.נמוךלמעשההששלהםכוח-האש
באמונתםשהסתפקומצביאים

זאת.
אףחסרולא

עודנוזהשחולהיוסבוריםאשרכאלהמצביאים

הע'יק:בחזיתותטקטית,התקפהלביצועגםמסמל

הרכוביםהגייסותהיועל-כזה8אלמ4.שלריוח

ולע-חרבות,(קרבנשקמצוידיםאירופהכשבצבאות

כבלמיממשבו,למסתערותומאומניםחניתות)תים

*נפוליאון.
*

לחיל-האויר
תלפיתשלתפקידלראשונהנקבע

המס-'בעצמתון8נתבסאהזאתתפישהללבד.וסיור

ארץבצרפת,כך(השוניהןהצבאותאצלפרית
חלוצי-

.-ב-1912הצבאלרשותעמדובאירופה,התעופה

100י--בגרמניהואילו1טייסיםו-230מטוסים390
ובהימהשטכסוגי*יהמסוסיםוהןטייסים)907מטוסים

וותפיסהמכללהרגואכן,חצים...).ואף-אקדחים(
ספינות-האויר

הצבאלרשותשעמדוצפלין""מסוג
אסטרטגיתו',ל"הפצצההועידואותםואשרהגרמנה

עו-קטניםכההיוויכולתםשמספרםאלא-כביכול

המלהמה.שלהממשיבמהלכהעיקרכלניכרושלא

תורת*לחימהעלכשרורמצגיאיםהתגברותנ5

שנחברה.פיכוי-מופעית

מל-שלשבשלב-הפתיחהבכ"ז,לציין,הראוימן

האפשריתקיימתעדייןהיתההראשונהתמת-העולם
-אחרותבמלחמותלא-פעםשקרהכפי-כי

בהםיהאומקריות-הקרב,כשרון-מצביאשליכולתו
עובדות-פניעללתקופת-מה,לפחותלגבור,כדי

והחברתיתהכלכליתההתפתחותקבעהאותןהיסוד

הגרמניהצבאהתקרבכידוע,ואמנם,האוביקטיבית,
במלחמהמהירההכרעהאללמדיקרוביב1914
אורח-באמצעותזאתהשיגוהואהמערב,להזית

מערכת-,נופה.שלאופרטיבי

נבעה,נתגשמהלאזואפשרות-להלכהכיהעובדה
מעצמות-צבאותשהנהלתכךמתוךראשיתהמג

3המרכז
ויישתההמאמץ-העיקרי,ל2ילעקרוןחטאה

שלמסויםכשחלקהאסטרטגית,ברמהפעמיים:זחת

לחזיההופנולאהאוסטרי,הצבאוכלהגרמני,הצבא

מינימום.אותועלהעולהובהיקף-אלאהעיקרית*

1הבלקןולחזיתרוסיה,נגד-הכרח-אהרוןשהוא

למערכת-הגרמניתהתכניתכיהאופרטיבית,וברמה

בוצעההידועה)שליפן"מכנית"(צרפתבחזיתהכחדה

היהההיאהתכניתשלהעיקריתוכנהמוטעית.בתרה

הבלגית-הצפורהגזרהפניעלמכריעתזעפניתמרוו

ב-מותניתהיתהזהשלהשלמהוהצלחתוצרפתית,

היריבומשיכתהגרמניתבכנף-השמאלהגנתיתמרון

לתוךשיתקדםשעהולמלכודת,להתקפההצרפתי

סולףוהנההלותרינגית).הגזרה(גרמניתגזרהאותה
שובשה,הנחוצהוחלוקת-הכוחותהתכנית,רעיון
ההג-השמאלית,.לכנףמופרזתעוצבותתוספתע"י.

נפרפות,גרמניותאופנסיבותהיתהוהתוצאה-גתית*

יהד,גםהגויותבשתיכושי-הכרעה,ללא

-הגרמניםשלזהואופרטיביאסטרטגיכשלון.
בתקרעל-ידםשהושגוטקטיותהצלולתשפעעליאף

הפכהלכך-שהמלחמהצרם-ההיאהראשונהה8
שלהמשכהתוךמכך,כתוצאהארוכה.מלחמהלהיות

ע"ישנקבעו-הנ"להיסודעובדותהחלוהמלחמה,

מגי--האוביקטיבתהתעשייתית-הטכניתההמהפכה

להדישחשפההןהןמלאים.ותוקףביטוילידיעות

תורת-ביסודטבועותהיואשרהאשליותאחשלרנה,

טרםשאלההגםהצמאות,שלומבנה-הכוהותהמלחמה

ההתנגשות.שלהראשוניםבשבועותלעיןנראו
***

כזטלונות*ולקחם*ג.

הסקסיתברמהכשלונותץ~(
שלהמרכזיתהטקטיתהבעיהעלהוסר-התשובה

ולגורמיולאורח-התוקפנילהחזירכיצד(התקופה

הלם,-האופיניים
עדיפותם,את-תמרון*וניידה*

ושלהנשק-האבטומטישלהמוגברתעצמתיהאשקול
ביצורי-מאחוריהמוצביםהחדישה,הארטילריה

השנתייםעלחותמואתשהטביעהוא-השדה)

יהמלחמהשלהראשונות
בחזית-ובראש-וראשונה

המערב.

ההתקפה-רבתינסיוןשנכשללאחרהשתרעה,שם

מגודיחפרותשלכפולהחומה1914,בקיץהגרמנית

שנירציבשה4לגבולועדמ"התעלה'-רותיתיל

התנסוהצדדים
זאת.חומהלהבקיעבמאמצי-שוא

הואבאןוהמדובר,ואוסטריהגרמניהצבאות3(
צבא-בידיוביתר-דיוק-שבידיהםמשוםאלהבצבאות
היזמהההואבשלב-המלחמהנתונההיתה-גרמניה

העיקרית.והאופרטיביתהאסטרטגית

88



אלוה.וציודתגבורתוהזרמתלרוסיהישירימיחיבורעל-ידיהתקפהשלה"אפשרות"בדברהאשליה
אלאהוקדשהלאזותפיסהשללמשימהגםאכן,ןהמתגונןשלהאשאתש"יספוג"מקובץ,כוח-אדם
ביצועה.נכשלעל-כןבלתי-מספקת,עצמת-כוחותשלבמאות-אלפיםעלתהעטרםלאאך-נתבדתה
ה-בחזיתותהנפתחותאפשרויותשלההחמצה*קרבנות.

המועטיםהאמצעיםבשלבאהשהיתםצדדיות",".המשקל-המקובץבעזרתההתקפהשלהנסיוןגם
מתכתשל

במטות-בעיקרהיהמקררהלהלמהלהקצותשנהגותות-אלפיריכוזהארטילרי,ה"חריש".-
כביכול,דגלו,אלהכיהצדדים.שנישלהכללייםמכלבהמפליטיםספורים,קילומטריםשלבגזרהחים
שהמטרההאומרהנפףליאוני-קלאוזביצי,בעקרוןאתנשאלא-פגזיםמיליוניםבתאש,שלסופה

שלהעיקריהכוה-המזויןהשמדתהיאבמלחמה.המקווה,הפרי1
האויב.':חדשאמצעי-לחימהדבר,שלבסיכומוהכזיב,כן

שמטרהבחשבוןהביאולאבסברם*כך,אולם,*המרעיל.הגז
מפתיעהפגיעהע"ידוקאביתר-יעילותתושגזאת'ואופרטיביטקטיקפאוןהשתררבחזית-המערב

המלחמההנהלתעלהקפאוןהתפשטמכאןמוחלט,
מאשר-הנריבש*במקום-תורפהשירהבצתי"

'5עברמהלשברוהשכילולאהצדדיםשניכיכולה.
יצמתו-המרוכזת.נגדהתגוששות-מצח

*שהתפתחוהאפשרויותניצולתוך-כדיהאסטרטגית
הגדולהקיסרתלמידיהששל:שלנדבררישוטי

.יבלתי-עיקריות".אחרות,בחזיתותנתגלואו
האסטר-לרמהעתהלתרגםידעולאמפרשיוןל"

אמצת-התמרוןאתהמסיבות,זאתתבעו*כפיטגית,.אסטרטגיתברמהכשלונות)2(

לשתק*ידעהאשרזה-שלווהאופרטיביתהטקטית.בפניהזדמנויות,במספרנפתחו,כאלואפשרויות
ההתנגשותבטרםעודבדרך-עקיפתיהאויב,את*הגרמניותשניהם.יל-ידיוהוחמצו-הצדדיםשני
בו.רההישבחזיתוחסכוניתמוחלטתלדפנסיבהעצרולויכלו,

*העלשההחוליהנ%מאמץ-עיקרילפתחהמערב,
שורשכילסכםאיפוא,ניתן,איכללנוכח

*הצאריזםרוסיהקיסרות-בנות-הבריתבשרשרת
ושקפאוו

_!
שלהרמותכלפניעלהשתרקאשה

ודג
"הד._י._נ.ןנ4_געג%.ן:ע::'::

נקטההגרמניתההנהגה-הצבאיתאולםהחדשה.טית
נסייניתבדרר:הקפאנושבייתשלבהססני*ובעצמת-באופןלקמעין-זהאסטרטגיקו

החדשהתירת-המלחמהנילדת*'*בלתי-מספקת.כוהות

התורות-השונות,שלשברראת-הקרח""גורמיםג'הגדולהאסטרטגיהסיכוימןגם'היאהתעלמהכן
הנסיוןא):מהןשינקהסדרת-כשלונותיהןושלהגר-למחנהתורכיהשלמהצטרפותהשצמחהשני,
בשדה-הקרב:והבינוניהנמוךהפיקודשלהמעשיע"יהבריטיתלקיסרותמכרעתמכהלהנחית-מני

המדיניתההנהגהשלגוברת-והולכתהתערבותב)הרגישה,בנקודתהלגדולההדרך-הקיסר*תיתניתוק
הצבאיתבהנהלהבלבד)בעלי-הבריתבקרב-זאת(שעמדבקרש-הקפיצהשימושתוך-כדיתעלת-מואץ,

אנשישלושכלולמחקרמאמציג):המלחמהשלבא"י.לרשותה

והתעשיה.המדעהמכניקה,בעלות-הבריתגםידעולאעצמהמידהבאותה*
מהלומות-הכרעהע"יהאסטרט?יהקפאוןאתלשבור

הטקטיתכרמההקפאוןודבירתא.יריציהס.שלהתורפהבמקומות
מתוךבהדרגה,פיתחושבשדה-הקרבהמפקדיםנתגשמה,והיאקיימתאמנםהיתהלכךשאיפה

השניטבשתים-שלושקציר-הדמיםשלהמרהלקחבעלות-גייסותעלייתשלהגדולבמבצעהשאר,בין
בסוףכברחדשות.קרבדרכיהמלחמה,שלהראשונותהיתה,מגמתוזה,מבצציהדרדנלים.בחוףהברית
לפר-לשפחרג,קפ'צרפתי,מפקד-פלוגהמוסר1915ולהבטיחהמלחמהמןתורכיהאתלהוציאכידוע,

התקפה".עלפרקי-מחקר"בשםקטנה,חוברתסום
מושיללשוןזוחוברתושלתוכנהאתנתרגטאם)-Satuטקטיקה-של-רויה""למושג-כאןהכונה.4( ~mN(rationTactics%:בעצםכילומראפשראזכיההיסטוריים,גי-"מיזימהמגי%ץיטז%הנ:בבת
ב"מהלומות-וטעםתועלתשאיןבחיבורוהואטועןכאל'



פלנגי""במערךהמשיותהסתערויותשלפטישן
הגייצמשקל-המ"כתיהמקובץלאוכן-צפוף-מרוכי

ההתקפהםופהיארטילרית"."שלבאמצעותהחך
ההנ-"-לזמרניתן:חדשמבשיר-טקטידורשת
הבלתי-יעיל.ה"פטיש"תחתחרה",

מנכותלפי.-זוחרב""שלהמעשיתההתגשמות
יחידות:להיותחייבת-גר4פ4לשלמחשבותיו

המסתיי-חיל-ההללים,שלעצמאיותובינוניותקטנות
אומקלע-קל,-משלהןחדשיםבאמצעי-אשעות רימתי-ג:ז,רימון-רובה,רימון-יד;רובה-אבטומטי,
'אש-ארסי-ע"ימ4והנהמכות-מרגמה-קלהואף

ימהו,הנמשךעיבהחריש""בצורתלאאךלריח,
מכוון-מדי-פעם,וקצר,חזקריכוז-אשבאמצעותאלא

לו4ולתנועותיולצרכיבגמישותומותאםבדיוק *היל-הרגלים.
ע2מתקדםכאלהוסיוצבעל"חימושחיל-רגלים

4מלאכותיערפלאוהלילהקפלי-הקעקע,חסות
גזרהנגדבמאמצי-שואמתיש-עצמוהואאיןטבעי. מכרסמוק"אםכיבה4",מערך-ההגנהשלוחכה*
*הדרךת4ומפלס-תילחת,4הצירפפורץצר,בקטע

הנעותהמרוכזותהעתודותבשביללחדירהילעומק
*בעקבותיה

שיטת-חיל-הרגליםהחדשו-שלשיטת-ההתקפה
קצינייזמנעמלובאותובעררנולדה.-ההסתננות
האופ-ובמחלקהשבחזית,ביחידותצעירים,גרמניים
הנהגח!ותחת-האחרוניםאלה(המטהשלרטיבית

תוך-כויגרבסול-ןופ5(,-גנרלאח"כ-קולישל
עליענהאשרטקטיאורה-התגוננותלמצואמאמצים
ה"חריש-האר-ועלההתקפותשלהגוברתעצמתן
המע-אתמעל-פני-האדמהמוחק-ממששהיהטילריה
שלבלבדמטריםמאותכמהבניהלא-עמוקיםרכים

אז,היושהםכפימתגוננים,"
חדש-דברשוםהמציא""לאלמעשהגרחפ4ל,

דרכי-תפיסתו,לצורךוסיגל,התאיםרקהואסיסודו.
ואלפיםמאותלמשךבהיסטוריהידועותשהיוקרב,

סבו5-חימשן~החדשיםמכשירי-הביצועאלבשנים
גםאםאשר,קרבדרכיאלהאיוהתקופה.שלניקה)

-במשמעות*תכליתםעכ"פ'הריבצורות-מבניהםלא
לדרכי-דמר-שערכייהאויבאתעךכר,,5ולקעקע
העתיקהבתקאהעודחיל-הרגלים-הקלשלגםהקרב

ISklrmithersyהקלעים-המתגריםשלגםיונית-הרומית,"
שרשרתשללאלהגם.זה-יעח,ה-י"זהמאהוטל

המהפככ-צבאותשלהטשוווא)ז)(קלעים"

שיטתשלהעיקריכמטפחהנתפרסםלימים,אורם)
בחזית-המערב.הגרמניתלעומק"ההגנה"

הקציניםגםעשוגי4פחלכמעשהממשהצרפתית).
מן-העבר-ל"בעלי-בריתכןהיואשרהנולאגרמגים

ההוא.
שיטת-"אזשנקראה-אלהשלבתורתםגם
מהפכני".חידוש"משוםהיהלא-הגמישה"ההגנה
.איןבעצם,

עקרתות-אתמדגישהאלאזותורה
שילובהגנתי:אורח-הקרבשלההיסטורייםהיסוד

-מזהוגורמים-יזומיםמזה,גורמים-בולמים,בץ
למכתבכדיהמדרון-האחוריניצול-;המקרךעומס
בתוךגמישתמרון-1ההפתעה-בהתגוננות'את

שלאש-ההכנה""מתוצאותלהמנעכו-יהמערך
כשלב-וההתקפה-הנגדית,המכה-הנגדית-1ההוקף
ופסגתםההגנתיהתהליךשלהכרחיסופי

גרמנית,מי2יצק-תצובקאותהשלזכותהאכן,
עקרונות-הקבעשאתבכךהיתהגרחפ4ל,שלכזכותו

*
שחלולשינוייםהםהתאימואלהשעולות-מלחמהשל

וזמן,מרחבבמושגיולתמורותובכוח-ההרס,בטנת
החד-מכשירי-הביצועע"יהובאו-לאור-העולםאשר
י* התקופה*שלשים
-י*
מפנהעלהחרשיםאורסי*הלחימההשפעתכ.

הכוחות*
הב-הובלטשובהמלהמהשלהשניהבמחציתה*

:הלוא-הואהידוע-מאז,ההיסטורימחזיוןלטת-יתר אמצעי-התפתחותשביןוההדדית,תרזוחמ"8עפשהה,
ואורחי-הלחי--מלשןוהשליטה,התנועההלחימה,

ומבנהנהגופים-הלוחמיכנםמכאן.מה

והאר-המקלע),ו-כיוםבלשוננו(הירטהמכוער
חייבווהםחדשים.דרכי*קרבחייבוהחמישה,טילריה
הדרושיםמתאימיםבישועמכשירישלנוסףטיפוח
מסלול-בעלהנשקיהקלהנשק-האבטומטי:לכך

ריבויתבעוהם1שהבעוניהקל,-תעופה-גבוה
הגיי-שליחידות-המשנהאלופיצולםהקשר,אמצעי

סות'-הלוחמים.

כדיהיהבהםשרק-החדשיםהאמצעיםסביב.
ההגנהואתההסתננות,בעטטתההתקפהאתלאפשר
לחשב-מחדשעתהצריכיםהיו-הגמישהבשיטה

זהתהליךוהעוצבות.היחידותאתולבנ.ות-מהדש
צמצום:האחדהאפיקאפיקים.משנימעתהמתפתה וריבוי-6הגייסות-הלוחמיםביחידותכוח-האדם

כלי-שלשילוב:השניהאסיקואירואמצעי-הלחינזה,
תחילתעםמצויותשהיובמסגרות-מבנהשוניםנשק

בשירותי-האספקה-והתרוביחודבגייסות-הטכניים,י
בהם.המועסקכוח-האדםשלהיקפומאודגדלדוקא-כלה



בעצמה-נהבטאההעיקריתושתכונתםהמלחמה
*שבההכוח-האדםשלמספרית
היחידותהמלחמה,שלהשמהשבמחציתמכאן,
הן-הכיתהואףלהמתלקהפלוגתן"-הקטנות
החדשיט.יכרד-alpnשללגופי-ביצוע..ההופכות
נשק-שלמגויתבתשלובתעתהן"מצויידותלפיכך

הסוגיםמןמסלול-תעופה-גבוה,ונשקאבטומטי
*הקלים.

התקופהי*האופייניםהצבאותלפיהתוצאה,
כלהלן.בערךהיתהוהגרמני)הצרפתי(
מ)-1000שבולכוח-אדםבאשרמצטמצםהגדוד

הפלשותשלושאולם,איש).י-ך00-ל80עדאיש
רב-נשק-אבטומטימצויבהןאףשבההרובאיות

במדו-הןחמושותוכן-המקלעים-הקלים-למדי

.מסייעת,פלוגהבגדוד:זוואףלרימוני-הרובה,כות
ומחלקת-קשר,*מקלעים-בינוניים,16עדמ-8להאשר

גםהפלוגות,צרכילסיפוק~להתפצל,גםהעשרה
עצמתומבחיבתבמידת-מהמצטמצםרג'ימנט-הרגלים

בי*-אשרעתועכליםכוללהואאףאולםהמספרית,

ישירסיועהרגליםשלליחידית-המשנ"להגישהם
ותותחי-הליוםהמרגמות-הבינוניות,כגון-והדוק

*.
*מהנדסים-פלסים,יחידתוכןהרגלים,של

בדיביזיותי(המבנהשלהגבוהות-יותרברמות
בעצמת-ואחוזוחשיבותהעוליםארמיות)קורפוסים;
תוליחמ5,8-אלהוכן-חיל-התותחניםשלהגיסות,
ערכויורדלכךלמקבילתיל-אאויהושלהטכנייע

פוחתגםהחילית*מרנות~אףעלובמידת-מה,(
חיל-הפרשיה,שלמספרו)
התפת-מעובדותהששובה(מאלפעטבלהוהרי

תנאיהבמסגרת.שנתרהשההראשונההגדולההמזויינת
הצ-מלחמת-המהפכה-ההעששתיםשל.הדינמיים

ואילוך1865-1681.בשנותשארהיב,פון-והדרום
זהחזיוןהפךהראשונהמלחה"עשלהשניהבמחצית
מרכזםלחזיון-ובריטניהצרפת-המערבבארצות

כלויד-מד~נאימ-אזרחיםעתהוא14אלובארצות
האס-הבעיהאת.פולריםוסנ4מלקוצ'רצ'ילג'ורר,

הגיוס-התקופה:שלהרבעונה-במעיהטרטגית
1האומהשלוהמשקיהאנושיהפוטנציאלשלהטוטלי
ואילובשלמות,לפתרהידעולאשאנשי-הצבאבעיה,

*
המאמץ~המלחמתיארגוןנשארבהוארצותלאותן

ומצא,-בלבדאנשי-הצבאי*בידיהםהבולל
במדינותואף(נעקרזהמאמץכיבסופו-של-דבר,

בלתי-שלם.הארגוני)בכושרןהצטיינושפדרך-גלל

והמפתיעחזיוןשלשורשוהיהאחרותסיבותבצד
אתאלהשראו*אנשי-צבאהמוגבלתבראיהגםטמון

.*.*והחברה.הכלבלהבעיות בגיוס-למלחמה-זוהצלחתהעתימחוזקתכשהיא

בבריט-ףההנהגד;המדיניתיהאזרחיתהחלההטוטלית
היאש"המלחמהשוידועההמימרהוברוחובצרפתניה'

גנרלים")בידיהנהלתואתלהשאירמכדיחשובעניו
הצב-להנהלתהגדלה-והלכתאלתיותלידיהנוטלת*
יהמלחמה.שלאית

נמ-הפעלההיהזהבשטחשלההבאשוןההישג*

בריטניה:שלהמסורתיהנשקשלומקיפהרצת
מקורותמצלהאויבמדינתניתוק-הימיההסגר

הפעלתתוצאתלגבולותיה,שמהידומזוןחומרי-גלם
שלמתמדת,אולםאיטית,התשה:היתהזהנשק

עללענותמנסותהחלוהללוובנות-בריתה.גרמנית
יחמת-~יל-ידיכלבליתהתשהשלהאסטרטגיה

מכרי-תוצאותהשיגהלאבכ"זשזואלאצוררות;

מספקתותעשייתיתטכניתהכנהחוסרבגלל-עות
שיירות-תוב-שלהפתרוןבשלוכןמאורגנת-מראש,

הנהגת-אותהמצדה,עתה,נקטהאותולה-ימית

עצמה.הבריטיתהאזרחיתהמלחמה
*. האזרחיתההנהגה-המדיניתשלהשניההישג

שלהניהול-האסטרטגיבתחוםהבריטית-הצרפתית
המ-אתהכריחה-ממששהיאבכך,התבטאהמלחמה

מחודשנסיוןלערוךוהצרפתיהבריטיטותיהבלליים
איגוף-אסטרטגיע"יהעיקריהכוח-האויבאתלאגף

צדדיות"."תויתותפתיחתבאמצעות-בלתי-ישיר""

בנות-בריתהנגדאלהחזיתותשלפתיחתמסתבר,

נודעת-ובולגריהתורכיה-גרמניהשלהחלשות
ה-החזיתותעלאףלא-מבוטלתיקיפההשפעה

עיקריותא."

494
71,8%*חיל-רגלים

18,1%חיל-תותחנים
4,8%חיל-פרשים

ק4%חילות-טכניים
0,4%חיל-אויר

1918
50,4%
35,7%

4%
6,9%
3%

האסטרטגיתברמההקפאוןשבירתג.
בהתפתחות-וכה(ה-כ'המאהראשיתבשביל

במלחמת-האזרחים-הי"טהמאהשבאמצעהמבשרת
והתערברהגובר-והולךחלקהאופייניהאמריקאית)

ההנהגה-המדיניתשל'יותר-ויותרתכופותלעתיםתה
המלחמה.שלהצצאייטבשלבייהניציעהאזרחית
בהתנגשותכברכאמור,בולט,היהזהחזיון
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בחזיתותהאופרטיכיההפאוןשבירתד.
הצדדיות

בזירות-הלחימהנתבררהרבת-חשיבותעובדה

נתגברהךבהןשהפעילותאו-שנפתחוחדשות"

והישגיםהיקףגבוהה-יותרישללרמהוהגיעהמהדש,

שבמקדוניה,החזיתות:בו-1918ב-1917ב-1916,-

ובארז--שיאל.כסינייובראש-וראשונהבעירק

תמרוןהיהההאיבתקופהגםשאכןבפועלהוכח
שאפשריתהוכחהאפשרות.בגדרמכריעאופרטיבי

*ואפשרית-האויבשלמערך-ההתגוננותהבקעת
אףושאפשרית,שלההבלחי-מאורגןלעומקאדירה
גדולה.מערכת-השמדהההיא,החדשההתקופהכתנאי

קוימוכאשר-ואלהכלאוצריםהיובמהאכה

הלצההתקופות,בכלמתמיהשבהםתנאיםאותם
מתאיםיחס:אופרטיביתולתקפהשלההצלחהתלויה

למרחב-התמרוןעצמת-הגייסותבין
מכרעתעדיפות,

אמצעי-שןהמספרמבהינתא~תגונןואלהתוקףשל
המת-התוקף,שלניידותו1יחדשניהםאוהלחימה,*

מדירי-הנוע"גדולים,גופי-תמשןבאמצעותגשמת

זהתשיהוגשםצדדיותך""מהחזיתותבאהדות(
*

המצוייחיל-הפרשדמ,שלוקורפוסיםדיביזיותבדמות
ישיאשראמצעייאש),שי.הובג-n~orvבאחוזדים

שנפרצתןפרצהדרךזרת,בקצבלחדור,ביכולתם
והתותחיהרגליםע"יאויבבמערךיהתגוננותתהילה
ליוסףולהגיעלהבקעה-לעומק,אותהלהפוךנים,

עתודותיו-שלושלזךעלהעולהבמהירותהאויב

הפרצה.אתלסתוםהשואפות

כחזיתהאופרטיביהקפאוןתריכט4חטיכויה.
חדשיםותנועהלהימהאמצעי:חעיקרית

בעלי-הבריתצבאותבפנישהתיצבההשאלהאת

המלחמה,שלהאחרונהבערך)(בשנה-וחציוהנהגתם
אותםי":באודולנסהבמבם-החר,עתדןניתן

הטקטילאורח-התוקפנישהחזירוהםאשרתנאים"
אויבנגדצדדיות,בחזיתותעדיפותואתוהאופרטיבי

גדולתיגיאוגרפייםובמרחציםובחימוש,במספרנחות
העיקרית,בחזיתאותםולהעלותליצורניתןכיצד-

יותר,אופחותהיה,,קייםושבההצרה-יחסיתזו
הצדדים.שניכיןואיכותימספרישויון-כוחות

אנשינתנרזושאלהעללתשובההיסודאת

להםודות":מערב"ארצותשלוהטכניקההמחקר
המנוע.יךחדשלגמריגורםבשדות-"קרבהופיע
מטוס-הובלה.ושלמטום-קרבשלטנק,שלבצורה

-ורבת~האפשרויותהחדשהשיטת-ההתקפהכי

עדיפותואתתוקפני"לאורחהחזירה-:ההמחננות

האתחלתית,המרצהלאחיכאשד,הטקטית.ברמהרק

ודיהרגליםעתודוהזרנגד-וומתמרטתמתחילות

להבקיע-לעומק,השהאפותהתוקוץשלזעתחנים

השואפותהמתגונו,שלוהתותחניםהרגליםועתודות
רגלי""קצבבאותוואלואלו-הפרצהאתלסתום,

המתגתןידהמקריםברובנמצאתהרי-בערך
העליונה,על

זהמצבלשנותעשויהיהנשק-המנועאולם
המשולבותהתכונותאתבתוכוהמגלםהטנק,כיסודו.

ברוב(ומהירותיתנועהאי-פגיעותעצמהילוחמת,של
אותםלמלאהיהמיועד-יחדגםהשטח)שגי

תמרוןחילולאופרטיביים,ואףטקטיים,תפקידים
היחידותמילאוםהקודמותבתקופותאשוקמכריע,

השנים.וגילוייולסוגיוהפרשים,הילשלוהעוצבות

לשלהיועד(הדורותבמרוצתאיהההואשהחולכשם

קצבעל-ידימתגברלאחריה)ובמקצתהי"תהמאה*
הסתערותו*

המת-שלכושר-הבלימה""עלהמרוכזת

הודותביכולתההיההי"טשבמאהוכשם-גונן
אףולהכין(איגופיםלבצעשלו,לתכונת*המהירות

ביכולתעתההיהכך-אופרטיבייםכיתורים)

האלוכל*האפשרויותאתלפתוההיל-השריון,ירשו,
ימחדש:

המנוע-המנועיהיצשתישלבן-זוגוותילו*
לעינייםלשמשהיהשיכולבלבדזולא4קאוירי"

רבייכולתהשריוןשאםאלאזה,לחברךולמנן

יכול-והמכשוליםהחפרותחומתאתלהלקיתהיה
מעשהזהחימהמעלושלזגהאויריבן-יאוריתהיה

נקפיצה".
**

:לעילהוזכרשכברחזיוןאותרנתגלהשובוכאן
במחשבה-גםולושידרתאנשייהצב*איומעטים

הקבועיםע*יונוה-היסודאתלהגשיםבללהמנתאת
החדשים,מכשירי-הביצועע"יאמנות-המלחמהשל
ראש-המטה(זפולרדשול'הןאלהיחידי-סגולהבין

מייבלוהביעדיריגנרלהבריטי)חיל-השריוןיטל
האמיחיל-האוירמבצעיבראששעהאותהשימני(
לשנת"המוצעתהתכניתאתתיכננואשרריקאי),
בדברההנחהקיימתעדייןהיתהכאשר-1919"

היתה1919.בשנתלמלחמהשלהמשכתהאפשרות
על-הגרמניתהחזיתאתלהבקיעשמגמתהתכנית,זו
ע"יהמלוויםטנקים,3000בןמרוכזשריוןבוזזידי

שלסיוד-ישירועיימחד-גימא,ממונע,חיל-רגלים
מטרש-1200בעודהאידך-גימא,מטוסי-קרבלהקות

12.000הארבבעורףלהצניחהיוצריכיםסי-הובלה
אשראי="להורתשנועדומקלעים,נ004יוחיילים
אכההפריצה-המשורינת,להתחברהיתהעתידהאליו

--
גנרל.-כךאחרד)
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הצורהכברמתגלטתשבהזאת,תכניתכילשערניתן

למימושה*הגיעהלמעשהאשרהמלחמה,שלהחדשה

כעבוררק
בתאומינשארה-עשרים-שנה-ומעלה

שכוח-ההתנג-משוםרקלאמעוף-המחשבה-והדמיון

והכלכלי,הימיהמצורתוצאותעקב(הגרמנידות

פוליטיות)ותמררותה,,צדדיות"בחזיתותהמשלות

1918.בנובמברעודנתערער_

הצפרהחוגיםהסתגלוקודמים,כבשלביםשוב,
הח-מכשירי-הבישועאלבקושיר"הרשמייםאייט

רבותהתלבטויותאהההטכניקה.בידםשנתנהדשים,
ושלהטנקשלהטקטיותבאפשרויותיהםהםהכירו

-וכ"מקלע-עףאכ"תותח-משורירונעק,-המטוס

והאסטרטגיותהאופרטיביותבאפשרויותאלאולם

היתה,הרי-כךאילולאכיאלה.בכליםהגלומות

האוביקטי-האפשרויותלפי1919=תכנית"בעצם,

*מתאי-והכנהתכנוןתוך-כדי(לביצועניתנתביות,

עםנאמר,-בן:לפניאחתשנהבברמיס)
1918...אביב

והשפעתםהשיחום,והמדעשהטכניקההפירות

המאשבראשיתנתקלוהמלהמק,דמואעלהמוכרחת
שלבקיר-אטוםהכי

באש-והדבקותעצלנות-מחשבה

הצבאייםבחוגיםשלטו-בכיפהאשרמסורתיותיות

*המהפ*החידושיםאותםלנובחגםקרהכןהקובעים.
וךב,תשנוצרונניימ

הראשונהמלחמת-העולם

צוותותיוא8כידוע,עדיין,נתןזהוחזיון-הפוג

אף
ה.ינשהבמלחמת-העולם*

*. מלחמת-העולםגרמהומדיניתאברתיתמבחינה

הקשישות.בתולדותעמ*תלתמורותהראשונה

הצבאיי"להיסטורשהאולם,
היתהל*

רצופהבשרשרת-חזיונותילוח5אלאבעצם,היא,
הדבקותהמלחמה.שלדברי-ימיהעל-פניהמשתרעת
עדהנולד,אתלראותוהסירובבישןהעקשנית

*

בהטאין-ממשבמציאותיפיסלתבושנתקלים

בתול-החוזר-ונשנהנסיוןזהוחדשה,תופעהמשום

הצבאות.בתולדות-ובמיוחדהאנושות,דות

התגובה-ההפוכהלקיצוניותהמעבראף

הו-בגדרהיתהלא-חדשהמציאותעלהמבוהלת
*.

כלי-לנוכח":מסוגקריאהלא-ידעהו-העבר.יון

אמנותיעקרונותכלעתהמתבדיםחדשים"הנשק

בפילאכזוקריאהאף-ומדעשהמלחמה"המלחמה

1914-15.בשנותנשמעההראשונהעם

*
אמרו,בך

שעההפרסייםהמצביאיםקרוב-לודאי,

כשבותרואוהיונית,הפלנגהע"י'גייסותיהםשנדרסו

עלהבנויאלכסנדר-מוקדוהשלצבאוע"יונלחצו
ואמצעיילחימה;חילוץשלומחושבאורגנישילוב

אלכסנדר-מוקדוהשליורשיוקרוב-לודאי,שמרו,כך

דחאבגוףהמשלבהגמיש,הרומאי,בלגיוןכלהתקלו

עת
אמרוכך,וכוח-אאמייןכוח-ההלםכוח-הירי,

הקרבבשיטותבעיניים-תוהוואפהסתכלםהאבירים,
*.

האנגלים,שלואה"כ-המונגוליםשלההדשות

ההיסיטים,השביצרים,
*

הופעתעםנשי-הצבא*השמיעומעין-זוקריאה

-המצביאיםתגובתהלתהבזאתהחם.הנשק

אתבראותם-במאה-הקודמתעדפןהיתהשעוצה
נפולי-ושלהצרפתיתהמאשכהשלהמכונהיהצבאית

את.

מ-עפאישרהרקהראשונהמלחמת-העולםלם*)

אמנות-המלח-סודכי:תיחצ82האמתאחתפסונ

העקרונות-הבהגשמתמונחומדע-המלחמהמה
-ובק

שלהמשתניםמכשירי-הביצחקבאמצעותשים
ולפעמים-אדםמיליונישלגורלםוכייתקופהכל

ההת-ינפלרבזמןנחרץ--שלמותאומותשל

בשדה-הקרבנגשות
שלובלבםבמוחםאהבנחרץ,

מצביאים.




