
הבליצקריוה""[ן,,

איחלק

הארס,לידלה'בוילראו,*
הגנן,שלהשניהצד

גרמניים,גנחתםעםסיחות
תשתנו.מערכות,תל-אביב:

נתפס1939בספטמברהופעתומאז
גאונותשלכהתגלמותבמערבהבליצקריג
1942מסתיושהחללמרות-אופרטיווית

אףדברשלובסופומלנצח,הוורמאכטחדל
השנייה.העולםבמלחמתגרמניההובסה
במהלךשנולדוגורמים,שלארוכהשורה

ביןזו.לתופעההביאוואחריה,המלחמה
שלהראשוניםהניצחונותעוצמתהשאר,

בתחוםביצועיושהפגינוהחידוש,הוורמאכט,
התבדלותהפעולות,אלימותובתחוםהק?ב

המלחמהסיוםעםברית-המועצות
הרווחתהנטייההמבצעי,ניסיונהואי-חשיפת

הגרמני,הצבאיהגניוסבפנילהתבטלבמערב
לידלה'בזילשהעטומיתוס,שלמעובהמעטה
האמיתיתהמהותעלגודריאןוהיינץהארט
בחינה-ולבסוףהבליצקריג,של

המעשה,ושלהמושגשלבלתי-ביקורתית
בליצקריג.הנקראים

התפתחלמלחמה,שעקבובשנים,כן,עליתר
מניפולציהבעקבותבליצקריגהמושג

והקצונההארטלידלבהשחברוהיסטורית,
שמעולםלמשהו,הוורמאכט,'שלהבכירה

היה.

ותכניםיסודותהבליצקריגחסרבפועל,
מקורןהמדהימותוהצלחותיומערכתיים,

יריבותיהשגילויתירה,אופרטיוויתבבורות
למלחמתהראשונותבשניםגרמניהשל

המפליגההטקטיתובמצוינותהשנייה,העולם
המלחמה.שנותכללאורךהוורמאכטשל

ושלמערכתיתבורותשלהדיאלקטיהצירוף
חיונייסודרקלאהיהטקטיתמצוינות

חשובזרזאףאלאבליצקריג,המושגבהולדת
במלחמה.הוורמאכטשלהמוחלטבכישלונו

במלחמתוהמוחץהמהירהישראליהניצחון
רביםפרשניםהביא1967בשנתהימיםששת

ממשיכואתבצה"ללזהותובעולםבישראל
תפיסתביישוםהוורמאכטשלהמובהק

לקצונתכפולמסרנושאהמאמרהבליצקריג.
אתלהדגישמבקשהואראשית,צה"ל.

המערכתיתהמקצועיתהביקורתשלהחיוניות
אירועיובניתוחבכללהלקחימהפקתבתהליך
כילהבהיר,מבקשהואשנית,בפרט.מלחמה
קוגניציהשלתמיכההחסרהטקטית,מצוינות

ערובהשאינהבלבד,זולאאופרטיווית,
לכישלון.בטוחמתכוןהיאאדרבאלהצלחה,
מלחמתמראשיתצמחהבליצקריגמיתוס
לאור-וגימדביקורת,ללאהשנייההעולם

במלחמההנאציםשלהראשוניותההצלחות
לצדו.שפעלוהצבאיות,התורותכלאת-

הובסודבר,שלשבסיכומולמרות,זאת,
ונכנעוהברית,בעלותבידיבמלחמההגרמנים

ללא-תנאי.

פעולהדפוסשלרושםיוצרהבליצקריג
בכוחהמסתייעבמיוחד,ואליםמהירהתקפי,
ברורלערךעמומהפרשנותזוהאםאווירי.

ערךלפרשמיטביניסיוןזהשמאאווקוהרנטי,
בזק"?מלחמת"-פיגורטיווי
יכולאינווגםצבאי,חידושאינוהבליצקריג
רבים,יסודותשחסרכיוון-כתורהלהיחשב

תורה.המאפיינים

תורת-היההבליצקריגכאילו-מצג-השווא
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לחימה?תורת

נווהשמעוןליפו'1תא"ל

ביןקשרתולדתהיה-מושלמתלחימה
הגרמניגודריאן-עמהביותרהמזוהההאיש

האישיםשניהבריטי.הארסלידלובין-
הזיקואךהזה,מהקשררביםפירותקטפו
הצבאי.ולמחקרההיסטורילמחקרמאוד

להבחיןתסייעהמיתוסבהצגתהדיוןפתיחת
לחשוףעשויהגםאךלאגדה,מציאותבין

יצירתמאחורישעמדוואינטרסים,כוונות
המכשוליםואתהבעיותאתלסמןהמיתוס,

ובטוחמהימןנתיבולהתוותהמתודולוגיים,
הוויהבבליצקריגשניווכח,כפילקורא.
אישלעתיםעדבזהזהסבוכיםכהומיתוס
וביןהדבריםסיבתביןלהבחיןאפשר

תוצאתם.

מגמותחברושביצירתהכותרת,הואבליצקריגהמונח
דברמקצועיצבאיניהוגוביןביניהןשאיןאידיאולוגיות,

הזההשילובטכנוקרטי.יאופורטוניזםוכןדבר,וחצי
ושלהמיכוןשלמניפולטיוויגיוסבאמצעותהוליך

המסורתייםהטקטייםהדפוסיםשללהעצמההטכנולוגיה

שלהאופרטיוויהרציונלכיתור.ושלהסתננותשל
היהבשלהלוחמתהמערכתהשמדתהיההבליצקריג

הטקטייםהדפוסיםשלמניפולטיווייישוםבאמצעות

עלנשעןהבליצקריגשאיןרקלאביסודולכן,האמורים.

אובנייתו,עצםשניווכח,כפיאלא,מערכתיים,עקרונות
תודעהשלהבודדיםהאייםאתלהרוסחייבויצירתו,

טכאמרווב.2מערכתית

ארוכהדרךלאורךרבכהזמןנשאוהבליצקריגאת

דרגשלהרמותבכלטקטיתמצוינותשלגילוייםמאוד

וגובשהנבנתהזומצוינותאולם,הגרמני.הלוחםהשדה

קודםהרבהובוודאילשלטון,הנאציםעלייתלפניעוד
גירקצילב.3המושגלהיווצרות

המהותייםהשורשיםעללתהותהבסיסיבניסיוןכבר

המילוניםרובתמיהות.מתעוררותבליצקריגהמונחשל

כך:בליצקריי'"הערךאתמגדירים

שכוונתהואינטנסיווית,מהירהצבאיתהתקפה
אובמהירות;היריבאתלהביס

בכוחבמיוחדהמסתייעתונמרצת...אלימההתקפה
אוחרי.

הציוריהממדאתמדגישותהתורהשלהללוההתייחסויות

הממדאתמותירותאךבפרשנותן,והאימפרסיוניסטי
האםהשאלה,מאליהמתבקשתעמום.המבצעי-מקצועי

זהשמאאווקוהרנטי,ברורלערךעמומהפרשנותזו
המילולישתרגומופיגורטיווי,ערךלפרשמיטביניסיון

בזע'?מלחמת"הואהאנגלי

מיקשה,פרדריקהצ'כיהתיאורטיקןשללספרבהקדמה

שנעשהביותר,והמקיףהמעמיקהניסיוןאתהמייצג
שלהתיאורטייםההיבטיםעםלהתמודדאי-פעם

וינטרינגהם:תוםכתבהבליצקריג,

הספרזההמודרנית.הלוחמהללימודיסודספרזה

29
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הבליצקריגמולקאנהמערכת
לדעתלמעלה).(במתקפת-נגדוהגיבשטעה,וארז,שלבפיקודוהרומיהצבאאתקרתגוצבאבראשבהצלחהכיתרחניבעל
היתהשלאכיווןהרוסיםשלהנסוגיםהמערכיםמאחוריהכיתוראתלהשליםהגרמניםיכלולאברוסיהבמערכהפולר,

במערכותהוורמאכטשלהעבירותבעייתיעלברוסיה.בעיקר)הבוצי,(השטחבעייתעללהתגברהיכולתלגרמנים
העולםבמלחמתהגרמניהצבאשלהאלחוטמודיעין"ארזי,דורוןראוביוסיה,במערכהובעיקרהשנייה,העולםמלחמת 36-31.[עמ'327,מערכותהשנייה',

י?4יי--י?4
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כפימלחמה,עםהמתמודדמכיר,שאניהיחיד,

אינוהספרמובנות,מסיבותהגרמנים.שעיצבוה

כוללתתמונהיספקכימאמין,אניאךמושלם,

מעוצבלוחמהדפוסאודותהקשובלקוראוברורה
שבזגמו.4

שהקוראמשוםרקלאמפליאהוינטרינגהםשלההערה

שבהןביותר,המוצלחותהמערכותשתיאחריכימגלה,
תיאוריהספרהגרמניםבידינמצאטרםהבליצקריג,יושם

לגבשניתןכילפתע,מתבררלנושא.המתייחסממש,של

לושיהיהמבליקוהרנטי)(שלםמודרנילחימהדפוס
תיאורטי.בסיס

מקוראחרילהתחקותמנסיםכאשרגוברתהעמימות

גודריאן,שלהמערביהביוגרףמאקסי,ג'קנתהמונח.

י'לאדירלטיה.5על-ידי1936בשנתנוצרהמונחכיטען,

טביעתאתייחסלבליצקריג,אחרמומחהאדינגטון,

6.1934בספטמברב-25טיימסהלונדונילעיתוןהמונח

ואתהתוכןיצירתאתעצמולזכותזקףהארסלידל
תרגוםעלהבעלותאתלגרמניםוהותירהמונח,טביעת

בכוונתיאיןלגרמנית.יבזי'מלתמת"האנגליהערך

והלשונייםההיסטורייםשורשיואחריכאןלהתחקות

אתהאופפתהעמימות,כילגמרי,ברוראולם,המונח;של

אותו.האופףהמיתוס,נפחלהגברתתורמתמקורו,

הוורמאכטעםהמעמיקהההיסטוריתהיכרותומתוך

במשפטקרפלדוןמרטיןתמצתהביקורתית,הבחנתוולאור

הראשוניםהניצחונות"המיתוס:התהוותנסיבותאתאחד

יעד]מפתיעים,וכהמרשימיםכההיוהוורמאכטשל

כשלעצמו.הוורמאכטעלנסבהלאהאגדהלאגדהן"שהפכו
הראשונה,העולםבמלחמתלחםממשצבאאותושכן,

הצלחותשקיבלובפירוש,משמעותישוניכאןהיהונכשל.

בערך"בליצקריפ'.התמקדההזההשונימהותהוורמאכט.

הודותמהפכניתשנראתהתמרון,שלשיטהבאמצעות

הוורמאכטמחץההכרעה,הושגהשבהםולממדים,לקצב

שהדגיש-מיתוסשלבמערבהפייחהבפניו.שניצבמהכל

ואתוהמשולבהמשורייןהתמרוןשלהאלימותאת
שכן,ומובנת.טבעיתנראית-המהפכניתיצירתיותו

התבוסה,עוקץאתמקהההמנצחיםשלהאדרת-יתר

לנסבל.הכישלוןאתועושה
אףכילמדים,אנוהבליצקריגממציאישלמעדויות

שלבכוחולאמונההבכיריםהפיקודדרגינתפסובגרמניה
גודריאן:כךעלאמרהזה.המיתוס

האחרוןהניצחוןובמיוחדהוורמאכט,הצלחות

הפיקודאתהדשיםרבה,כהבקלותשהושגבמערב,

הערךלמחיקתשגרמהבמידה,הגרמני][העליון
טכאמרווה.9שלהמליםמאוצרבלתי-אפשרי

הצבארמטכ"להאלדר,פראנץציין1941ביוליבשלושה
המערכהכיאומר,כשאנימגזיםאיני"ביומנו:הגרמני,

שבועייסן"יתוךהוכרעהרוסיהנגד

לבסיסבאשרשנייהמחשבהמעוררותהללוההעדות

ייצריכיצדלראותמוזרשכןהבליצקריג.שלהמקצועי

המערבתיים.לכשריהבאשרלאופוריהנתפסיםהתפיסה

עדחיוניתכהנותרההבליצקריגמיתוסשלעוצמתו

האמריקניםבורואיםעדייןהשמוניםשנותשבאמצע

בפניו.להתבטלונוטיםיתריצי,0,מערכתילתמרוןסמל

האמנותנטתההשנייההעולםבמלחמת
בעודהתמרוןלכיווןהגרמניתהאופרטיווית

ידועים,חריגיםלכמהפרטהאמריקנית,מקבילתה

י2.ףידע.אשכוחבאמצעותהתשהלכיווןנטתה

גרמניהתבוסתיותר.עודהדבריםמורכביםבפועל
גאוניותתוסברכיצד:קשהאתגרהמיתוסבפניהעמידה

במזרחבאפריקה,התבוסותלנוכחוהשיטההתפיסה
הגרמניתהקצונהתרמהכאןבמערבה?ואפילואירופה,
הצגתתוךובגיבושו.המיתוסבעיצובחלקהאתהבכירה

אפילונדירהשהתרחשותהתופעה,-מלאקונצנזוס
-ענייןבכלהוורמאכטמדורבכיריםקציניםשניבין

התפיסה,גאונותאתאחדפההקציניםמאשרים
היטלרשלהכושלהאסטרטגיהניהולכיומאשימים,

המערכתיבניהולוהשרירותיתהכפייתיתומעורבותו

ולגרמניה.לוורמאכטתבוסההנחילו

שלהמערכתייםהישגיואתהכללמןמוציאיםאם
ללאייוותר,למלחמה,הראשונותבשנתייםהוורמאכט

לנפחהעיקריכתורםהארטלידלשלידומגעספק,
הזההמגעמזו,יתירההבליצקריג.מיתוסשלהנוכחי
ההיסטורייםהתפתחותוכיווניאתרבהבמידההכתיב

שלהערתוהמקצועיים.תכניואתועיצבהמיתוס,של
(Geyer)גאירמיכאלהביקורתיהגרמניההיסטוריון

בסוגייתהארטלידלשלטיפולודרךאתמעמידה

היסטורית:מניפולציהשלבאורהבליצקריג

נבנההואדוקטרינה.שלהיפוכההיההבליצקריג

הצלחהעל-ידייותרשהונחופעולות,שלעזמשטף
מלידלעזרהקצתשלבשילובתכנון.על-ידימאשר

גובשומאולצת,רטרוספקטיוויתבחינהושלהארט
מעודו:היהשלאלמשהו,הזההפעולותשיטפון

יוויטרפוא.3,מודל

הגרמנייםלקציניםהאדטלידלסייעגאיר,לטענתכלומר,

ולהציגהממשיים,מקצועייםתכניםחסרתמסגרתליטול

אכן,לו,ומושלם.מתוחכםמערכתיכמתכוןעולםקבל
נסבל.ההיסטורילמחקרהנזקהיהכך,הדבריםפניהיו

ומילאמתכנים,חלולהתפיסהנטלהארטלידלאולם,

קודםעיבדעצמושהואההגותיים,בתכניםאותה
בחתימהואחריהן.נושאן,היהשהבליצקריגההתרחשויות,

המוגמרהמוצרעלגודריאןושלהארטלידלשלהמשותפת
בלתי-מקצועיותוקףאותנטינופךלבליצקריגהוענקו

כלעלתיאורטיתבעלותהארטלידלקנהכןמעורערים.
העולםבמלחמתממוכןמערכתילתמרוןהקשורעניין,

עללעטותהוורמאכטלקצונתואפשרולאחריה,השנייה
חסדיאולםאוזן,מסברירציונלייםתכניםפעילויותיה

עובדתי.בסיסכל

סמכותיחיץהעמידהגודריאןעםהמשותפתמזימתו

תפיסתשלהאמיתייםהמקורותאודותהמחקרשלבדרכו

שניסתהמחקרית,יוזמהכלהפךהזההחיץהבליצקריג.

שלהאוטוריטטיוויתכנוסחהשהוצגמהאתלעקוף
לבלתי-רלוונטית.הבליצקריג,
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בחליפתסופקההמזימהלהתרחשותהבסיסיתהעדות
הגדרתסביבלגודריאן,הארסלידלביןענפהמכתבים
הנזק,למידתהברורההעדותאתי4.גירקצילבהמהות
מספקיםהמקצועי,ולמחקרההיסטורילמחקרשנגרם

הנוסחהאתלהציגופרשניםחוקריםשלהמאמצים
הללו,הניסיונותכלהבליצקריג.תפיסתשלהאותנטית

אתדעתמבליומצטטיםחוזריםבודדים,חריגיםלמעט
ן5.טראהלידלשלהבליצקריגנוסחת

על-ידיהגרמניםהקציניםעםהשיחותד"חפרסום

שלהאנגליתהגרסהפרסוםובעקבותיוהארטלידל
הבליצקריגתדמיתאתכאמור,חתמו,גודריאןזיכרונות
ברומליםהעולמיתתשומת-הלבלמיקודוגרמולעתיד,

כיוצרםבגודריאן,ובעיקרהשיטה,כמיישמיובמודלים
הפעלתםתפיסתוכמעצבהגרמנייםהשריוןגיסותשל
י6.טראהלידלשלמשנתולפי

מחקריםלחלוטיןחסרויחסיתמאוחרתלעתשעדכיוון
הרייכסוורשלהתפיסותהתפתחותאודותביקורתיים

לשלטון,הנאציםעלייתקודםהגרמני,המשורייןהכוחושל
לגיטימציההארטלידלשלההיסטוריתהמניפולציהסיפקה

גרסתועלנסובאחדעיוותנוספים.לעיוותים
בניינםפרשתאתהמציגהגודריאן,שלהאוטוביוגרפית

הפעלתםתפיסתשלוגיבושההגרמנייםהשריוןגיסותשל
וכהרפתקהיחידכמפעלהבליצקריג,דהיינוהמבצעית,

בכתיבתומגמותמכמהמתקבלהזההרושםשלו.אישית
הארט.לידלעל-ידיבהדגשת-יתרשהובלטוגודריאן,של

שלהתרומהמוחלטביטוללכדיעדעומעמהראשית,
ההגותיתבכתיבתםשהתבלטוגרמניים,תיאורטיקנים

עומעמהשנית,המאוחרות.ליהעשריםבשנותוהמקורית

מומחים,קציניםשלוהמעשיתהטכניתהתרומהלחלוטין
קציניושלהממונעיםהכוחותמפיקודמטהקצינישל

אזכורלחלוטיןצומצםיללכה.8,המטהמןבכיריםמטה
אוסטרייםתיאורטיקניםהשפעתשללאפשרותכלשהו

הודגשזאת,לעומתי9.ןוגראותפיסהבתחומיוסובייטיים
המשורייןהכוחבפיתוחגודריאןשלהאישיחלקומאוד

פרטים,מריבויהןנוצרהזההרושםהמבצעית.ותפיסתו
והאבהותהאדנותמביטוייוהןבענייןלמעורבותוהנוגעים

להקמתבהתייחסוהמאוחרתבכתיבתושנקטהאישיים,
הרושםלעתיםנוצרזאת,למרותםיניירושמה.20הכוחות
תפיסתהתהוותכיגודריאן,שלגרסתומקריאת

והצטיינהזוטרים,בדרגיםשהתרחשההבליצקריג,
י.שממ2שלקוגניטיווייםשורשיםחסרהרבה,באקראיות
נוגעגודריאן,מגרסתהעולהביותר,החמורהעיוות

ובעיקרהמטופל,קציניאסכולתעםהעימותהצגתלדרך
למיתוסהימיםברבותשהפךהזה,העיוותק4.לודוויגעם

הגרמנייםהשריוןגיסותהקמתלתהליךשוהעצמו,בזכות
אופוזיציהנגדגודריאןשלמראישימאבקשלצביון

המאבקמיתוסשלאחרתתוצאהונחשלת.ריאקציונית
חסר-הבנהצר-אופקים,כריאקציונר,בקהצגתהיתה

כלוחסרתבוסתןקטנוני,אינטרסנט,טכניים,בעניינים
בהערהניכרתהזההמיתוסעוצמתםייתכרעמ.22כישורים

גרסתאתהמאמתתמסנגר,צ'רלסהבריס;הפרשןשל
1936גיסותלניהוגהתקנוןאתבהציגהגודריאן

TruppenfUhrung),)003(]לחיבורואחראיהיהשבקא
ערך.עכלחסרארכאיכפמפלטולפרסומו,
האופוזיציהשלוהעיקריהמובהקכמייצגבקבבחירת

עלגודריאןמאודהקלהמשוריינת,הקדמהלתנועת

א
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בניעלאפילואישית,אהוד,היהלאבקשכןעצמו.

התנגדותשלהרטרוספקטיוויהעיבויולש.24האסכולה

אפשר1938,עדהיבשהצבארמטכ"להיהאשרבק,
ישירותשנגעוההצטיידות,בתחוםכשליםלתרץלגודריאן

שהואהמשוריינים,הכוחותפיקודשלהאחריותלתחום

באישיותתשומת-הלבמיקודכן,עליתרושארב.25עמד

אתהעתיקהאופוזיציה,אתשייצגהבק,שלזוממש,של
העימותמןהביקורתאתוהסיטאישי,למישורהעימות

1937-1933:בשניםהגרמניבצבאשהתרחשהאמיתי,

קציניהמקצועיים,השמרניםשלהאסכולהביןהעימות
שלהאסכולהוביןייצגם,שבקהמסורתיים,המטכ"ל

אחדהיהשגודריאןהטכנוקרטיים,האופורטוניסטים
מחבריה.

מרת-נפשאףואוליתובעניתאישיותמהיותולבד

באמות-המדהשאומןמשכיל,חיילבקהיהבמקצת,

הגרמני.המטל'לקצונתשלהמסורתיותהמקצועיות

שאר-רוחבעלמכל,וחשובאסטרטגיחזוןבעלהיהכן,כמו

היאהאחרונהלתכונתוביותרהחותכתהעדותמערכתי.

ביטוירקאינוהזההמסמךתוסיג.'2לניהוגהתקנון

מגילוייואחדואוליבמיטבהמקצועיתמערכתיתלתפיסה

שלפיאלא,בוורמאכט,מערכתישאר-רוחשלהבודדים

ומקורטכניבסיסגיסותלניהוגהתקנוןסיפקקרפלד,ון

הטקטיתהמצוינותשללהתגלותתפיסתיתלהשראה

השנייה:העולםמלחמתבמהלךהגרמנית

הגרמניהצבאתפיסותאתלהביןביותרהטובההדרך

לצטטהיאבמלחמהבאמתהחשוביםלדבריםביחס
שני1936.משנתגיסותלניהוגמהתקנוןישירות

ששירתועליונים,מפקדיםשניעל-ידיחתומיםברכיו

אקוורדהאמרשטייןפוןקורטגנרלזה,אחרבזה

שטירפ.27פוןורנרוגנרל

הדרךהנההוורמאכטשלהטקטיתהמצוינותהדגשת

זאת,הבליצקריג.שלהמיתוססוגייתאתלסכםההולמת

לניהוגלתקנוןהיטבמתקשרתשהיאמשוםרקלא

באמצעותהואטקטיתמצוינותשלהמעשיהביטויגיסות.

הנושאהיתהטקטיתעוצמההשגתתיברק.28עוצמה
ההכשרהמאמץשלגיסות,לניהוגהתקנוןשלהמרכזי

עדברייכסוורשהושקעוהאינטנסיוויים,האימוניםושל

שאיןהוורמאכט,שלהטקטיתהמצוינות1933.שנת

הבליצקריגמיתוסאתכתפיהעלנשאהעליה,עוררין

כמשקל-נגדהצגתהכן,עליתרכולה.המלחמהלאורך

מעמידההבליצקריגשלהרעועותהמערכתיותליומרות

בפרופורציותהמיתוסאתאחרדברמכליותראולי

הנכונות.
זאת,מיקשההדגיםמהערותיובשתיים

כיישוםתיחשבלאהבליצקריגשלהדוקטרינהלכן,

במדעיוהפשוטותהקלסיותהתורותשלמודרני

....הצבא

שלהחומריתבעליונותטמוןאינוהבליצקריגסוד
בעלותשלהטקטיתבנחיתותבעיקר,אלא,הגרמנים,
תירבה.29

האסכולותשתיביןעיניות
בוורמאכט

שתיביןהמאבקאתלהסתירניסההבליצקריגמיתוס
חשיבות1938.עדבוורמאכטשהתקיימוהאסכולות,

לדיכויההיסטוריתהמסגרתמהיותונובעתהזההמאבק
שהביאווהתכנים,התנאיםוליצירתהמערכתיתהתפיסה
1938-1933בשניםהעימותהארתי0.גירקצילבהלעליית
תורהליצורהיכולתבגרמניהנמחתהכיצדתבהיר

לתפיסתקוגניטיוויבסיסלהיותשעשויהמערכתית,
יסייעהזהבמאבקביקורתידיוןמכך,יתירההבליצקריג.

הגרסהשיצרההמיתוס,אתמה,במידתלהפריך,בידינו
עםהעימותבפרשתהארסגודריאן-לידלשלהמשותפת

י.קב3

האופורטוניזםשלהאסכולהלהתהוותהרקע
הגרמניתבהיסטוריהתופעותלשתינוגעהטכנוקרטית

הזיתיים,היסודותאתהראשונה.העולםמלחמתלאחר
קבוצתשלההתארגנותסיפקווהתפיסתייםהמקצועיים

עלייתועדהעשריםשנותמסוףופועליהצבאיתאוונגרד
פוןורנרעל-ידישהונהגהזו,קבוצהןוטלשל.33הנאצים
בעיקר,התרכזה,שטולפנגל,פוןיואכיםועל-ידיבלומברג
התגבשההיאהגרמני.המטופלשלהמבצעיםבמחלקת
מהירההכרעההשגתדרכיעלהנוקבהדיוןבמסגרת
הצבאחוגיאתהעסיקהזההדיוןעתידית.במלחמה
הקבוצהפעילותהמאוחרות.העשריםבשנותבגרמניה

שלהגישותאתלאזןשניסהתפיסתי,כובדמרכזיצרה
פוןבהנהגתהמטי'ל,קצינישלהשמרניהממסדקבוצת
הלאומיתהאסטרטגיהבניהולהצבאמקוםבשאלתמקט,

הכרעהלהשגתהנבחרתהאופרטיוויתהשיטהובשאלת
למעןהטיפההאוונגרדקבוצתמגננתית.בסיטואציה
בסיסולהרחבתהלאומיתבתשתיתהצבאשלאינטגרציה
הצבאית.האסטרטגיהבניהולהמשתתפים
שלהאסטרטגילמצבהמערכתייםהפתרונותבתחום
ויצירתיותרדיקליותגישותהקבוצהאנשיגיבשוגרמניה
מסורתיים.פעולהדפוסיושלשיטותשלמחדשלעיבוד
נגעהמערכתיבתחוםהקבוצהלפעילותמובהקביטוי

בלחימההקשוריםודפוסים,אפשרויותרעיונות,לטיפוח
ומתישמרתקבמאמץובשילובם(Volkskrieg),עממית האלדרפראנץק4לודוויג
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סדירים.כוחותעלהבנוייםמאמצים,הפעלתבצד

פעילותהתמקדהשבוהשני,המערכתיהתחום

ולפיתוחוממוכניםמשורייניםכוחותלבנייןנגעהקבוצה,

ללחימהלהחזירהניסיוןבמסגרתלהפעלתםתפיסה

מערכתית.חניידותשלממדים

שללהתפתחותהולםרקעיצרההאוונגרדקבוצת
להינתקנטיותלהתפתחותשהביאוארגוניים,מנגנונים

שניהצטרפותהגרמני.הצבאשלהשמרניותהמגמותמן

-וגודריאןבלומברגפון-הקבוצהבחבריהבולטים

המשכיותאתהבטיחההנאציםשלהפוליטיתלמרכבה

והמעשייםהקונצפטואלייםמהישגיהחלקשלהפיתוח

יטרקונכטה.35האופורטוניזםשלהעולההמגמהבמסגרת

הפוליטיתהדינמיותאתהאידיאולוגי,הרקעאת

להיווצרותהנפשייםהתנאיםואתוהאסטרטגית

שנייההיסטוריתתופעהסיפקההטכנוקרטיהאופורטוניזם

הנאציונל-האידיאולוגיהלשלטון.הנאציםעליית-

השלטוןשלהמיליטנטיההיבטאתהדגישהסוציאליסטית

ההיבטאתלהתפשטות.המכוונתפוליטית,כמערכת

באומרו:גאיר,בתמציתתיארהאידיאולוגיהשלהצבאי

לחלוטיןנבדלתנאציונל-סוציאליסטיתמלחמהלכן,

היבשהלוחמתשלהאליטיסטיתמהמורשת

כיוונהנציונל-סוציאליסטיתמלחמההאירופית.

החברותהרסמתוךגרמניהשלהחברתילשיקום
תושבכנה.36

היוהנאציתהאידיאולוגיהשלהצבאיותהמשמעויות

היתהזואולם,בתהליך.לעיכולהקשההמרכיב

הדינמיותאתשהניעההלוחמנית,האידיאולוגיה

תוקפנימללשלתכניםסיפקהוגםהפוליטית-אסטרטגית,

לבליצקריג.ברבדו-טווטוניבנוסח

ארבעהעלנשענההפוליטית-אסטרטגיתהדינמיות

עקרונות:

לגרמניה;הצבאיתהעוצמההחזרת*

זו;עוצמהבאמצעותהאבודותהנחלותהשבת*
במרכזגרמניתהדוברותהאוכלוסיות,כלכינוס*

גרמני;שלטוןתחתובמזרחה,אירופה

שלהתפתחותהלצורךבמזרחמחיהמרחביסיפוה*
תינמרגה.37האומה

הגרמניתשהקצונהוהפיתויים,האטרקציותקופלוכאן

אתלהגדילהבטיחהיטלרלהם.להיעתרשלאיכלה,לא

משאלות-לבהלמילויתרםבכךחימושו.ולחדשהצבא

המחודשמיקומועלאותתהצבאגידולשכןהקצונה,של

הענייניםלמוקדשיבהשלההישגהלאומית.ההוויהבמרכז

הליהתלו.38להצלחהערובההיתהוזופעולה,הבטיח

הפיתוידיכוטומיה:למעיןהגרמניתהקצונהנקלעהכאן

הקציניםמרביתזאתעםאךגדול,היהלהיטלרלהיעתר

אולם,ומהשוביניזם.הגזענותמצלילישאט-נפשחשו
המבוכהעללהתגברודרכםגבר,היטלרעםלחבורהפיתוי

אתהנממ.39בהתעלמותנמצאההנאציתמהאידיאולוגיה
לשלםהקצונההיתהעתידהזוהתעלמותעלהמחיר

האסטרטגי.הניהולעלויתורשלבדרך

חימושואתולחדשהצבאאתלהגדילהיטלרהבטחות

אחרנהוהקציניםרובהגרמנית.הקצונהאתמידפילגו
שמרניםשלקטןגרעיןורקהיטלר,שהבטיחהפיתויים,

בכך,בק.סביבהתרכזמערכתיתתודעהבעלימקצועיים

הקרעהגרמנית.הקצונהשלהמקצועיתהאחדותנשברה

שלוכלליםעקרונותדפוסים,לחילולהכשרנתןהזה

הנפשיהמשקעהיוותהזותופעהמקצועית.מסורת

בצבא.הנציונל-סוציאליסטיםלעלייתשנלווההעיקרי,

ולנהללבצעהנטייהלהתגברותקשורהיהנוסףמשקע

ובאורחגדוליםבממדיםבנחרצות,במהירות,הדבריםאת

רועש.

קטןגרעיןעלנבנתההשמרנית-מקצועיתהאסכולה

למסורותהנאמנותאתשהעדיפומטל'ל,קצינישל
עניין,שהציעוהפיתויים,פניעלהמקצועיתולתפיסה

הרייכסוור,אתזואסכולההנהיגה1933עדותהילה.רווח

טקטית.מצוינותשלייחודיותרמותלהשגתאותווהובילה

הקבוצהשלהאידיאליםנותרוהנאציםעלייתלאחר

נוכחאחדותהאתאיבדההיאאךהצרעהל,40נושא
לחבריההזמןעםשנותרוכלהיטלר,שהציעהפיתויים,

המקצועית.הכרתםהיתההמעטים

עלנסבבקבהנהגתהמטופלאסכולתשלהמאבק
אחדותו,קיוםועלהצבאשלהמקצועיתאיכותושימור

פיקוד'בידיהאסטרטגי-מערכתיוהניהולהתכנוןשימורעל

הגרמניתהאסטרטגיהאתלהותירהניסיוןועלהצבא

האסכולהמאבקי.יתואיצמו4רציונליבהקשרמעוגנת
חייבהצבאאיכותשימורשכן,לכישלוןמראשנידון

בממדיםאוהרייכסוור,שלהמצומצמיםבממדיםלהשאירו

היההדברפירושהיטלר.שהציעממהבהרבהקטנים

שריוןעםבהתקפהגרמניחרמ"ש-1942רוסיה
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