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סטןשאדמירלאחריגםבמלחמה,הצימטוסישלתפקידם
באוויר.התיאוםבעיותאתפתרארתור
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ביותריקרהתוכניתהואהצישלמחדששמימוןמשום
יו"רסגןאוונס,ויליאםבדימוסאדמירליזםרב,זמןודורשת

הצי,בתוךעצמיתבחינהשלתהליךהמשולבים,המטות

הפיקודשלהראשוןהמפקדאלה.ימיםעדהנמשכת
לתומךהפךמילר,דייווידפולאדמירלהחדש,האטלנטי
ב"אריזה"מדוברלהתאמה.הניתניםכוחמארזי""ביצירת

ה"תפורות"מבצעיות,ליחידותואוויריבשהים,כוחותשל

שלהכוחהרכבשלהחדשניהעיצובמסוימת.למשימה
ההתערבותבעתמילראדמירלשיזםהמטוסים,נושאות
בכוחותקרבמטוסישלכנפותהחליףשבמסגרתובהאיטי,

שלניסיוניירייותרמאוחרנוסףשאליוצעד-אוויריבילי
הציאתהוביל-ספינהגבימעלטקטייםיבשתייםטילים

תהליךהרחיבצברובסקיאדמירלחדש.לתחום
מרוכזתלחימהשלהתפיסהאתבהכניסוזהאינטלקטואלי

המאפיינים-המהירותואתהנגישותאתהמדגישהרשת,
בקרבתלמבצעים-המידעבעידןהלוחמהשלהחשובים

האמריקניהצימיאןחריגים,כמהלמעטזאת,עםהחוף.
במרחביםלפעולהעצמואתלהגביל

הספינהשלקודםמפקדאלה.
הטובבאופןאוליסיכםאיווה""
באומרו:הצישלהדילמהאתביותר
נגישותיכולתמפתחהציבעוד"
והפךמהיםטכנולוגיהעתירת
בשנותהמלחמותהפכורשת,למרוכז
כיאם-בעיקרןלמקומיותה-90
החסינות-קטלניותיותרהרבה

המדויקהנשקמפניהמקריםבמרבית
שלנו".

זריזהאמריקניהנחתיםחילהיההיבשהלצבאבניגוד
חדשותצורותלעברההתעניינותאתמחדשבמיקודויותר
נדרשההמפרץשבמלחמתאףעצימות.נמוכיעימותיםשל

הנחתיםדיוויזיותשתיאתלאיישכדןהמרינסמסד"כמחצית

המרינסחשובחוף,האווירחילשלנכסיםלאבטחוכן
האסטרטגיתבפריפריהלפעוליידרשוהםשבעתיד

וההכרהזוהבנהבסיועעצימות.נמוכיבעימותים
מכריעיםלהיותקטניםלכוחותיסייעוחדישותשטכנולוגיות

תפיסותלבחינתהעשוריתרתאתהנחתיםניצלויותר,
סדרותבמסגרתהעולםברחביכוחותיהםלהפעלתחדשות
במרביתאולםעירוני".לוחם"אוהים"דרקון"כמוניסויים
לצי.רקהנחתיםשלהרב-זרועיותתפיסתהתייחסההמקרים
חדשים,ורעיונותתפיסותריבויעלההתבטאותלמרות
לעימותרב-זרועימשימהכוחשלהזמניתההקמהלרבות
באורחהשתנולאהנחתים,עלמבוססשהיהמצומצם,בהיקף

במלחמתשמקורןהנחתים,שלהלחימהתפיסותמשמעותי
ישקיעוהנחתיםאםיקרהמהברורלאעדייןהשנייה.העולם

שלהמיליוניםעתירבפרויקטהמוגבליםמשאביהםכלאת
יותרלקרבלשאתמסוגלשאינונ22-8)((,ה"אוספרי"מטוס
לוחמים.מ-18

הפיקודיםמפקדיהכירוהרב-זרועי,השילובבתחום
יהיההרב-זרועיהמשימהשכוחבכךהמאוחדיםהאזוריים
המערכתית.ברמההלחימהלביצועהנבחרהכליבעתיד

האימוניםשלניכרתלהרחבהכולםלחצואלומפקדים
גנרללכך.מימוןלהקצאתהוביללאהדבראךהמשולבים,

אדמירלשלמחליפוהאטלנטי,הפיקודמפקדשיהאן,ג'ון
בעליגנרליםברמתמפקדהגורמילהביאהצליחמילר,

שישתתפומנתעלשבווירג'יניהלספוקכוכביםשלושה
מזרועותכוחמרכיביביןרב-צדדיפעולהשיתוףשלבתרגול
אינןאחתזרועעלהמבוססותשמפקדותאףעלשונות.

רב-זרועי,בכוחלשלוטמצוידותאומאומנותמאורגנות,

אמיתישילובשלבכיווןקדימהצעדזהמהלךסימל
מעברלהתקדםהיהיכוללאשיהאןגנרלאולםבמבצעים.
זרועייםמפקדהממרכיבירב-זרועימשימהכוחשללהקמתו
לאהזרועותוקבוע.משולבמהותקיותרמשהואלקיימים

פיקודשלחדשיםמבניםשלהתפתחותםאתלשאתיכלו
משימהכוחשלקבועהמפקדהשלאומשולביםושליטה

האחוד,האזוריהפיקודברמתרב-זרועי
המרכיביםמבנהאתיחליפואשר

ביןבמלחמהמפקדות.באותןהזרועיים
הרב-השילובלביןהזרועיתהלוחמה

הזרועית.הלוחמהניצחהזרועי

לאשהזרועותלומרבכוונתיאין
הגלומההמהפכניתהיכולתאתתפסו

להגיעהיכולהמהלומה,מכלולבצמיחת
אולםכדור-הארץ.פניעלנקודהלכל

לזרועותתמריץשימשלאהמפרץבמלחמתהניצחון
שנולדהשלהםוהשליטההפיקודמפרדיגמתלהתנתק
תפרללאמשולבחיבורושמנעההשנייה,העולםבמלחמת

המהלומהיכולותעםהקיימיםהזרועייםהכוחותשל
ביןזיקהיצרוהזרועותפשוטה.הייתהלכךהסיבההחדשות.
הפעילויותלביןתקשורתומערכותמסוימותנשקמערכות

בהקשרביותרוכתובעניותכחשובותתפסהשהזרוע
זיקהשלבערכהלהמעיטאיןהצפויות.הזרועיותמשימותיה

לקרב.זרועיוארגוןתורהאמל"ח,רכשביןזוחזקה
ונושאותחדישיםקרבמטוסירוכשאשרהצי,למשל
ב-50לפעולבסיסיבאופןלהמשיךצפויחדשות,מטוסים

אונשלטואילוהיום.כמודרךבאותההקרובותהשנים
שלהאמל"חמערכותורכשהפיתוחהמחקר,כיווניהושפעו
גםלהתחוללהייתהעשויהרב-זרועי,דרגעל-ידיהזרועות

מכאןחדשים.לחימהמבניאלהזרועותשלהטרנספורמציה
קריטיהואהזרועותבתוךומערכתיטכנולוגיארגוני,ששינוי

הצבאייםהמבצעיםכלולעתידהטרנספורמציהלהצלחת
לשניםהמשולבלחזוןהתוכניותהמזל,לרועהמשולבים.

ומאפייניםמרכיביםשלארוכהרשימההמונותו-2010,2020
שבומצבלמנועכדידברעושותאינןהעתידית,הלחימהשל

הרב-הצרכיםעלגוברותהזרועותשלמתחרותדרישות

חילהיההיבשהלצבאבניבוד
יותרזריזהאמריקניהנחתים

אתמחדשבמיקודו
צורותלעברההתעניינות

במוניעימותיםשלחדשות
עצימות
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אמריקניתמטוסיםנושאתעלנוחתק-41
פיקודשמפקדפעםבכלמכך,כתוצאההמשולבים.זרועיים
באופייןזרועיותמערכותביןולהתאיםשילובליצורמנסה
שהמערכותמגלההואמשולבת,מערכתיתמסגרתבתוך

תוצריםנותנותהזרועיתברמהמיטבייםלביצועיםשתוכננו
משולב.משימהכוחבתוךכשהןפחותטובים

פיקודשללשעברמפקדגהמאן,הרולדבדימוסהאדמירל
1998בדצמברדיברכאשרזובעיהעלרמזבארה"ב,הכוחות

משולבים:ניסוייםלביןזרועייםניסוייםביןהתחרותעל
בחירהלהיותהולכתזודבר,שלבסופולכךמגיעזהכאשר"

מאוחרשנתייםדוקטרינריים".נושאיםושלמשאביםשל
המגבלותעלהאדמירלדיברפרישתו,לפנינרחבבראיוןיותר,

קצבאתלהאיץהרב-זרועיהכוחפיקודשלביכולתו
הואלשילוב.בדרךמכשוליםעלולהתגברהטרנספורמציה

בתפקידשניםשמונהלשרתצריךבפיקודשמחליפואמר
שהשינוייםולוודאביורוקרטייםליריביםמעברלשרודכדי

קוסובו,משברשהראהכפימקום,מכלופועלים.מוטמעים
רבזמןלמשךתלוייםהצבאייםבענייניםמהותייםשינויים

מיוחדתאישיתיכולתבאיזושהימאשרהארגוניבמוקדיותר
קצר.זמןלפרקחידושושלשינוישלבנתיבלהוביל

המשולביםוהמבצעיםקוסובו
זהיהיהכיבקוסובולפעולהשחברוהמדינותשלציפייתן
לתקיפהאושרושבתחילהלכךהובילהימים))4-3קצרמבצע

בימיםשהותקפו-מרביתןמטרות.51רקמהאוויר
האוויריתההגנהלמערכתהשתייכו-למערכההראשונים
-קרקעבכוחותשימושושליטה.פיקודולמתקניהאחודה

קביל.אינו-קלינטוןוממשלנאט"ומועצת1998בקיץקבעו

היבשהכוחותשבריכוזמהחיוניותהתעלמומדועברורלא

משיקוליםנבעשהדברנראהאולםלמתקפה,נאט"ושל
כפי-נפגעיםמפנישהרתיעהברורדיפנימיים.פוליטיים

חריףבאורחעדייןהורגשה-בסומליההיבשהצבאשספג
ארה"בשלההתנסותשלשהמסראפשרהלבן.בבית

המפרץ,מלחמתמאזטכנולוגיהעתיריאווירייםבמבצעים
בבריסלההחלטותמקבלישלעיניהםלנגדשעמד

אינםבריתהובעלותארה"בטייסיעודשכלהיהובוושינגטון,
גדולסיכויאיןקצר,הצבאיותהפעולותומשךבקרבנהרגים

שגילההענייןחוסראתבראותנורב.ענייןיגלהשהציבור
ליוגוסלביהשנגרםההרסבמידתהאמריקניהבוחריםציבור
בגישתם.טעולאההחלטותשמקבלינראהבוחותיו,על-ידי

בלתיאףאומהמצופה,יותרשקשההתבררמאודמהר
שלהאוויריתההגנהמערכתאתולהשמידלאתראפשרי,

איפואהתפוגגקצרהמערכהשלהרעיוןיוגוסלביה.
אוויריכוחהיהיכוללאבקוריאהבש-1950כפיבמהירות.

יכלולא1999במארסכךפעילות,למנועאולהרתיעלבדו

הכוחותאתלהרתיעארה"בשלוהאווירהטיליםכוחות
לעשותמהםלמנועאוקוסובואתבכוחמלכבושהסרביים

זאת.
אווירמזגהיוגוסלבית,האוויריתההגנהשיצרוהבעיות

o~lunוחשאיתחדישיםסרבמטוסירוכשאשרהצי,
השנסב-50לפעילבסיסיבאופןלרמשיךצפדחדשית,

היד]כם~דרךבאותההקריבות

הרכשתטכנולוגייתשלוהמגבלותעבירותקשייגרוע,
להפציץההחלטהשלהשליליהאפקטאתעימעמוהמטרות
לכךשהביאההחלטה-רגלאלף15לפחותשלמגובה

הקרקעעלהנעשהעלמזעריתהשפעהתהיהשלהפצצות
לתגבריוגוסלביהצבאהמשיךהמערכהכללאורךבקוסובו.
הייתההתוצאההפרעה.ללאבקוסובוכוחותיואתולתספק
הפעולותקצבאתולהגבירלהרחיבנאלצונאט"ושמדינות

עלניכרבאורחלהשפיעיכולתבהעדרעוצמתן.ואת
האוויריתהמערכהמוקדשונהבקוסובו,היבשתיתהפעילות

רעם"מעיןנוצרבפועלומשטרו.מילושביץהנשיאלהענשת
שגיבשוהראשוניתהתוכניתשלהקודשם(מיידי"

נגדהאוויריתהמערכהלניהול1990בקיץהאמריקנים
בלקנית.במהדורהומסליםהולךעיראק)

ה-78ביוםבלגרדממשלתהסכימההמזללמרבה

התמיכההיחלשותמקוסובו.כוחותיהאתלהסיגלמערכה
-ארצות-הבריתשלהכבדהלחץתחת-בבלגרדהרוסית

ש
ם
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החתיובוסלביהעלהאאיריתההתקפהשלתחילתהעם
חאוישיםלאטיםבכהנרחבשימושלעשיתהברכזבכהת

במאמצהסיועלקבלתקווהכלללאסרביהאתהותירה
החלשהכלכלתההרסבזמן,בובקוסובו.שליטתהעללשמור

שלישיםמשניפחותהיהב-1998שלהשהתוצרסרביה,של

ללאההתנגדותהמשךאתהפךוירג'יניה,מדינתשלמזה
בלגרדתכלית.לחסרמרוסיהוכלכליצבאילסיועהבטחה
הנשיםאולםבקוסובו,לאחוזלהמשיךיכולהאוליהייתה

בחורףמקורקופאיםאומרעבגוועיםהיוהסרביםוהילדים
בלגרדאתמוסקבההזהירהדברשלבסופומכן.שלאחר
בהנהגתקרקעיתמתקפהשלאפשרותלשלוליכולהשאינה
היוגוסלביהצבארגליאתלדחוקתהיהשמטרתהארה"ב,

מקוסובו.
היומההיאוההיסטוריוניםהחוקריםעבורהשאלה
במהלךמהאוויר.ורקאךשנוהלההמערכה,שלתוצאותיה
בדיוקנייחותמטרותהאמריקניהאווירחילתקףהמערכה

הסקר,אולםסביבתי.'נזקמעטגרימתותוךלציוןראוי
העלהלקוסובו,הבריתבעלותשלכניסתןלאחרמיידשנערך
שדווחוומהנגמ"שיםמהתותחיםמהטנקים,מזעריחלקשרק

פגועים,שנמצאוהמעטיםהכליםנפגעו.אכןכמושמדים

הסתם,מןשמלמד,מהפעמים,וכמהכמהאחדכלנפגעו
ושובשובודווחושונותמכנפותטייסיםעל-ידיהותקפושהם

לחוסררבותסיבותישנןרבתי.הפתעהזואיןכמושמדים.
מהלביןכמושמדהטייסעל-ידישמדווחמהביןהמתאם
בשטח.בפועלשנמצא

1945ובראשית1944בשלהיהארדניםמערכתלאחר
טענושבוהשטחאתואמריקנייםבריטייםצוותיםבדקו

רק"םכליו-24גרמנייםטנקים66שהשמידוטייסיהם

כליו-26תומ"תים18טנקים,57מצאוהצוותיםנוספים.
בשניטנקים,בארבעהרקאולםבשטח.נטושיםאחריםרק"ם

פגיעהסימנינתגלונוסףאחדמשורייןוברכבתומ"תים
כוחותהמפרץמלחמתבעתנערכושבהםבאזוריםמהאוויר.

ש-83%הקרבנזקילהערכתצוותיםמצאוהרפובליקהמשמר

סימנינראוב-17%ורקהקרקע,כוחותמאשנפגעומהציוד
שמעלמגובהתקיפהשלתוצאותיההערכתמהאוויר.פגיעה

הירי,מצלמותועלהטייסדיווחיעלהמבוססתרגל,אלף15

אלהמדויקות""בהפצצותכילצייןראויהמערכת:הערת"
אזרחים1,500נהרגוסביבתי"נזקיימעטשגרמו

משבעבר.פחותלאהיוםבעייתית
ג'יימסלשעבר,ההגנהמזכירצדקדברשלבסיכומו

כוחהפעלת"בקוסובו:הפעולותתוםלאחרשאמרשלזינגר,
בצורהפגעהלאאזורימשברשלבהיקףאווירימשלוח
תקיפהימי78למרותבעולםבגודלוה-35בצבאמהותית
אווירמזגשלבעיותעללהתגברידעלאגםזהכוחרצופים.

מערכותשלהזריזהסרביהתפעולועלשטחבעיותעלגרוע,
זהבניתוחשלהם.יחסית,הפרימיטיבית,האוויריתההגנה
כוחותאי-שילובשלהכשלעלמלהצביעשלזינגרנמנע

הרב-המבצעיםבשטחהשתנהכןאםמהבמערכה.היבשה

להלןשייאמרמההמפרץ?מלחמתמאזהמשולביםזרועיים
הבעייתיים.מהתחומיתרביםידגיש

וסיוראיסוףמודיעין,

ליצורמסוגלותהיולאהאמריקניהאווירחילשלהמערכות
משללהתמונותאתבמהירותולהפיץביניהןמהירמיזוג

האווירמבצעיבמרכזוהעל-זרועייםהזרועייםהמקורות
בקצבלעמודכדישבאיטליהבווינצנזההמשולבים
מרוחקותלמפקדותשלקחהזמןכך,עלנוסףהאירועים.

עבורהאמריקניהאווירחילממקורותשלאמודיעיןלקבל
מדי.ארוךהיהטייסיהן
ב-24יוגוסלביהעלהאוויריתההתקפהשלתחילתהעם

בכלינרחבשימושלעשותהבריתבעלותהחלו1999במארס
למעט(האלההמערכותשמרביתהעובדהמאוישים.לאטיס

שייכותהיוהאמריקני)האווירחילשלהפרדיטורמזל"ט

ההפעלהבדברשאלותמחדשהעלתהיבשהלכוחות
מאוישים.לאטיסכלישלוההכוונההשליטההמשולבת,

כללאתהמקיפהמשולבת,מערכתיתארכיטקטורהללא
בין-להתכתשותזושאלהלרובהצטמצמהבזירה,הכוחות

למענה.זכתהולאבמערכותהשליטהעלזרועית
יכולותהיולאהיבשהצבאטהרתעלבכירותמפקדות

הבעיותאתבצדנניחאםגםמשולבת.מערכהלנהל

הטייסיםשלאישיתבכשירותבהיערכות,הקשורות

אלקטרונית,הגנהובמערכותקשרבמערכותובמחסור

קצינים,מ-500יותרשבהיבשתי,גיסשמפקדתהעובדה
בןמשימהכוחשלפעילותלתאםנדרשהוחוגרים,נגדים
משולבמשימהכוחבמסגרתשפעלובלבד,איש5,000

מבנהשלהנוקשותאתמשקפתהאוויר,חילעלהמבוסס
-השנייההעולםמלחמתיציר-הזרועיוהשליטההפיקוד

היבשה.צבאשל
ה"אפאצ'י"מסוקיאתלשלבסירבוהיבשהצבאבכירי

-התנגשופעולהשיטותשתינאט"ו.שלהתקיפהבסד"כ
ותפיסתהאווירחילשלהסדורהתקיפותתכנוןתהליך

אינהמהןאחתאףהיבשה.צבאשלמגעלקראתהתנועה

אתהותירביניהןהפעראולםשגויה,אונכונהבהכרח
מדורגתלהפעלהפרטחלופה,ללאהרב-זרועיהמפקד
הדברמשמעותזרועיים.מבצעיםשלתכליתית,לאונפרדת,

משפעליהנותהסיכויאתהקריבהיבשהשצבאהייתהגם



טייסיו.לרשותשגרהדרךהעמידהאווירשחילהל"א,אמצעי
קבוצתלמפגשינציגיםלשלוחהיבשהצבאבכירישלסירובם

בכוחהאוויריהמרכיבמפקדישלהמשולבתהמטרות
המצב.אתיותרעודסיבךרקהמשולב
האמריקניתהלחימהשדרךלהביןכדיאלהבפרטיםדי

התנהלבקוסובוהמפרץ.מלחמתמאזמאודמעטהשתנתה
כמוהמדבר.וללאהיבשהצבאללא-מדבר"סופת"מבצע

השימושהשנייההעולםבמלחמתוכמוהמפרץבמלחמת
ליריבאיפשר-וטיליםאוויריחימוש-אחדמסוגבאמל"ח
שההפצצהולהמתיןלהתחפרזה,לאיוםעצמואתלהתאים
הגרמניםשנהגוכפיהיוגוסלביהצבאנהגבפועלתחלוף.
הסתגלו.הםעזות:הפגזותתחתב-1916הסוםבמערכת
האיסוףטכנולוגיותשלהגבוהותהאיכויותבדברההנחות

בהכרתמוחלטתשליטה"כמותפיסותעםיחדהאמריקניות
למרותכמטעות.הוכחובמידע"ו"שליטההלחימה"מרחב

הצליחתחוםבכלנאט"ושלהעצומההטכנולוגיתהעליונות
בתכיפותהקרב"שדהתודעת"אתלשבשיוגוסלביהצבא

איפשרושהסרביםהוכיחהדמייםתקיפתמהמצופה.גבוהה
מטרותלראותנאט"ושלביוםהמוטסיםהאיסוףלאמצעי
המטרותשמנתחיאובלילה,אותןהחליפוואזאמיתיות

אליהם.שהוזןהמידעבפענוחטעוהאמריקנים
באירופה,ארה"בכוחותשלהמפקדמילאאלהבתנאים

דגלאססירפילדמרשלשלתפקידואתקלארק,ק'וולסיגנרל
הואב-1916(:הסוםבמערכתהבריטייםהכוחותמפקד(הייג

אלהבעודהסרביים,הכוחותעלחימוששלטונותהוריד
היואםגםהצער,למרבהזעם.יעבורעדבמחסהחיכופשוט
רקנעשההיהבהםהשימושיבשה,כוחותזהלמפקדניתנים
תפיסותהיערכות.ושלכינוסשלתנועה,שלחודשיםלאחר
הזרועותביןאחידותלאתקשורתוטכנולוגיותשונותלחימה

ומתואמתמשולבתתמונההמערכתימהמפקדמונעותהיו
הייתהומהיםמהאווירשהאששלאחרכךהקרב.שדהשל

כוחותהיועלוליםרמה,תרועהבקולעצמהאתממצה
להפגיןעדייןהיהשיכוליוגוסלבי,צבאעםלהתעמתהיבשה

משמעותית.התנגדות
הכוחאתהמחברתמשולבת,מערכתיתמסגרתבהעדר

עתידייםיריביםלהביסהתקווהביבשה,הגייסותעםהאווירי
איןתתממש.בכללאם-רבזמןתארךוגםיקרהגםתהיה
עתידייםבעימותיםחלקשייטלושאלהמנך,מנוסכןאם

יבקשוובאפריקההתיכוןבמזרחבאירופה,ובמשברים
המונים.להשמדתנשקבאמצעותלהכריעביכולתלהשתמש
להניחחייביםהאמריקניםשהאסטרטגיםהדברמשמעות
נשקשלמסוימיםסוגיםרקלאיהיועתידייםשליריבים
חימוששלמסוימתהספקהגםאלאהמונים,להשמדת

ונגישותמודרניתאוויריתהגנהטכנולוגייתמדויק,מונחה
מעצמהעל-ידישיינתנולוויין,ולהדמיותאלקטרונילמודיעין
תקיפהעלרקהסתמכותכזאתעתידיתבמערכתשלישית.

להיכשל.סופהמנגדבנשק
מערכהניהולשלהתוצאותאתאיפייןאיגנטייףמיכאל

י.-....","ן

,---------
ה"אפאצ'י"חסוליאתהשלבסירבוהיבשהצבאבכירי

נ1פ1טב1ייטאנ1שלהתטיפהבסדיינ

קוסובווירטואלית:מלחמה"בספרויוגוסלביהנגדזרועית
יעשולאאםהעתיד,אתחוזותהערותיושמעבר".ומה

לניצחוןמובילהוירטואליתמלחמה"משולב:בכוחשימוש
מוגבליםשימושנעשהשבהםשהאמצעיםמכיווןוירטואלי.

כניעהלאמידה:באותהמוגבליםהמושגיםהיעדיםגם-
היציאהיכולתהשמדתאושלטוןהחלפתלאתנאי,ללא

ברור".לאסיום'מצב'רקמהצדדים.מישהושללמלחמה
זה.ענייניםמהלךלשנותחייבתהטרנספורמציה

לעשות?צריךמה
הרב-הכוחותפיקודשלהחדשהמפקדקרנאן,ויליאםגנרל

הודיעהאטלנטיתבזירהנאט"וכוחותושלזרועיים
היאאמריקהשלהמזויניםהכוחותשלשהטרנספורמציה

מערכותשללרכשמעברהרבההכוללתמורכבת,תוכנית
בקונגרס,התפיסהצודק.קרנאןגנרלחדשות.נשק

מנהיגותשלהיצירתיהכשרוןעםיחדחדישהשטכנולוגיה
הארגוניםשלחדשניתהתאמהבאמצעות-יכוליםהצבא
אתלהפוך-המסורתייםהצבאייםהפעולהדרכיושל

קשורהה-21,המאהשלחדשלמבנההקיימותהזרועות
הרב-זרועי.השילובלתפיסתיינתקבלבקשר

תיבתהשילוברעיוןפותחהמדיםמלובשירביםבעבור
המפתחמילתמפתות.שאינןבאפשרויותהמלאהפנדורה,
מסלמרותפעולה,שיתוףולאכיתתיותלרובהייתהבצבא

מסמשולםכיוםהשילוב.לרעיוןששולםהרבהשפתיים
משמעותבזרועותהטרנספורמציה.לרעיוןגםשפתיים
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למבניםחדישהטכנולוגיההזרקתלרובהיאהטרנספורמציה
מערכתייםשמבניםסבירנראהזהאיןאולםהקיימים.
יצמחוהאמריקנית,המלחמהדרךאתישנואשרחדשים,

חדשה.טכנולוגיהמהכנסתכתוצאהרק
פיקודכיוםשהואבארה"ב,האטלנטיהפיקודהקמת
שייצרופעילויותלחוללהייתהאמורההרב-זרועיים,הכוחות
נראהזהאיןמידהבאותהלכך.הביאהלאהיאאךשילוב,

במעודיהמתאמניםאמריקניםחיילים
המלחמהערבאב"ךבלוחמת

שליריביםלהניחחיוביםהאמריקניםהאסטרטגים
תד0ש((רנשלשלמשיחיםסיביםרסו)(יהיועתידיים
מינחהחימיםשלת0ייס0הספתהנםאו"המונים,
ונביטותחידרביתאאירך!הגנהקינה0נסמדויק,

על-ידישרנתםץ1ה,תט0דהליאלקטרוניץעיד01ל

שחשיו!מעצמה

הזרועותהטרנספורמציה.עלישפיעזהשפיקודסביר
מהותיתקציבקייםולאעבודה,תוכניותלהכיןממשיכות

אתתופסיםעדייןהזרועותראשילזרועות.מוקצהשאינו
תפקידיםחלוקתעלבמו"משלהםהזרועכמייצגיעצמם

לצבאאיןעדייןהמפרץמלחמתלאחרשניםעשרומשימות.
לזרוםיוכלשבההזרועות,לכלמשותפתקשרמערכתארה"ב
המבצעיםארכיטקטורתמשולבים.למבצעיםהחיוניהמידע

ומסריםנתוניםזרימתלאפשרשביכולתההמשולבים,
התקשורת,השליטה,הפיקוד,שלליעילותהחיוניתקוליים,

כיצדהמצב,זהאםקיימת.אינהוהסיור,האיסוףהמודיעין,
הכוחותאתמחדשלעצבהרב-זרועייםהכוחותפיקודיכול

המזוינים?
התמקדגולדווטר-ניקולס,שלהחקיקהשעברהלאחר
המזויניםהכוחותשלבפעילותבשילובבצורךהקונגרס
הרב-המבצעיםעלזוחקיקההשפעתובמלחמה.בשגרה

הנשיאשללניסיונודומהבאורח-מטעההיאזרועיים
המטותראשאתלהעלות1958בשנתאייזנהאואר
שלהמזויניםהכוחותמפקדמעיןשללמעמדהמשולבים

ועלהסמכותעלבסיסיבאופןאיימהלאהחקיקהארה"ב.
בחוקשנקבעוכפיהזרועיים,הלחימהממסדישלהמבנה

להשפיעזוחקיקהיכולהכיצד1947.משנתהלאומיהביטחון
לשילובלהביאמסוגלתאינהאםהטרנספורמציה,אתגרעל

יכולה.אינההיאפשוטה:התשובהבמבצעים?
עםהתעמתהלאגולדווטר-ניקולסשחקיקתמפניזאת
למיהאחראי?מיהמזוינים:הכוחותנשלטיםכיצדהשאלות

הדרךהחלטות?לקבלהכספיתהיכולתוגםהסמכותגםיש
אתתעצבאלהלשאלותמענהעתידיתחקיקהתיתןשבה
הממסדשבוהנוכחי,במצבהזרועי.הצבאיהממסדגישת
בהיקףהקרובבעתידחדשהחקיקהתידרשמאובן,כמעט

אלהלשאלותלתתמנתעל)1947(הלאומיהביטחוןחוקשל
הביטחון.בתחוםורפורמהמחדשארגוןשלבהקשרמענה

מעיןחקיקהלמימושעדלעשותניתןמההיאכרגעהשאלה
זו.

בכיריםקציניםשלתמיכהוביטוייהצהרותהרצאות,
התקדמותיניבוולאהניבולאהרב-זרועיהשילובברעיון
השפעהישנההרב-זרועייםהכוחותלפיקודזה.שילובלעבר

גםכמוהפנטגוןשלעתידיותרכשהחלטותעלפוטנציאלית
מבצעיםלביצועהנדרשיםהכוחותשלאופייםעיצובעל

מילויאתלהבטיחלושישהרחבהמנדטמשוםמשולבים,
משימהכוחלהקים-האחרונההיוזמההשילוב.שלהצרכים
שהיאמשוםחשובה,התקדמותהיא-קבועמשולברב-זרועי
המערכהבמהלךמחדששנתגלורבותבבעיותנוגעת

קורצתאפשרותיוגוסלביה.נגדארה"בשבהנהגתהאווירית
על-ידינוצרהזומשולבים.לניסוייםהתוכניתהיאאחרת

על-ידישנתמך1999,הלאומיתההגנהרשותחוקשלתקנה

הקצבבעקבותבקוגרסלדאגהכמענהליברמןג'וזףהסנטור
הטרנספורמציה.שלהאיטי
משולברב-זרועימשימהכוחוכלמשולביםניסוייםאך
שיאפשרשילוב,חזוןיתפתחלאאםלכישלון,מועדיםקבוע

אתלהפעילהפיקודיםולמפקדיהלאומיותהפיקודלרשויות
היריב.נגדהראויהבדרךזרועייםאמצעיםשלהנכוןהמערך

מערכתיותשילובתפיסותללאהנכספת.המטרהאכןזו
מערכתישילובארכיטקטורתוללאבכוחשימושבתחדשות
הדרךתשתנהלאהאחודים,בפיקודיםמהיר"חיבור"בשיטת

היכולותכללמיזוגשינויתפיסותללאאמריקה.נלחמתשבה
עלולבעתיד,נקודהבאיזושהיהזרועותכלשלהאמריקניות

יותר.גמישדודמולבקרבלהיכשלהאמריקניהצבאיהגוליית
הטרנספורמציהשלביותרהחשובאולישהואההיבט,
שלהבכירהפיקודשלהחשיבהבדרךלשינוינוגעוהשילוב,
הנוכחיתהאסטרטגיתבסביבהעימותעלהמזויניםהכוחות

האמוריםהמפקדים,שלרחבהתמיכהללאוהעתידית.
תצמחלאמשולביםרב-זרועייםמבצעיםהפועלאללהוציא
הלחימה.פנישלזרועיים,גבולותחוצתקוהרנטית,ראייה
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זהטכנייםבמונחים
הדרישהאתמכתיב
זרימהלקיים
הנתוניםשלשוטפת

סטנדרטייםה
בשילובהקשורים

מסופיגביעל
הקיימיםהמידע

עלוהמתוכננים
תנאיםליצורמנת

לתכנוןנוחים
כלביןולפעולה
המשולבים.הכוחות
ישהחשיבהבתחום

עלהצבעהבכך
במבנההצורך

שלאינטגרטיבי

למפרץהיוצאיםאמריקניםמחייליםנפרדיםמשפחהבני

חילטהואלהפרץ,שנשה)הימיהסחשלהמרששהיספואףער
שדמיתבמעקמותמאשרח"בפחותהרבהתפסידחבמלחמה

לפרשהמפקדיםאתימריץאשרהמערכתית,ברמהזרועיים
לניצולשיובילובדרכיםהצבאיתהפעילותואתהמידעאת

הזרועיים.הגבולותאתהחוצהבאופןהיכולות
שלהמזויניםהכוחותשלהנוכחייםהבכיריםהמפקדים

בתוךהכלל,מןיוצאללאכולם,צמחוארצות-הברית
מניסיוןנהניםהםחד-זרועיים.לחימהממסדישלהמסגרת

בעליאתולקדםלתגמלנטושהזרועותמשוםעשיר,טקטי
ביותר.הרבהזרועיהניסיון

המבצעיםשלהמערכתיתבאמנותמיומנותאולם
ילמדויקראו,הבכיריםשהמפקדיםדורשתהמשולבים

הטקטית.הרמהמעלהלחימהעלויחשבו
כרוךהיהבקוסובוהאוויריתבמלחמההמבצעיםתפעול
ברמותחד-זרועיתטקטיתחשיבהשלרבותבדוגמאות

חימושבהתאמתהעיסוקוהאסטרטגית.המערכתית
התאמתשליותרהגדולותהשאלותעלהאפיללמטרות

אתלהשיגכדיהמערכתיתברמההנכונותהפעולות
להשתנות,חייבזההאסטרטגית.ברמההרצויותהתוצאות
להביאיכוליםאינםצבאיתלהשכלההקיימיםוהמוסדות

אתתופסאינוהעכשוויהצבאיהמקצועיהחינוךלכך.
ברמותבלוחמהשלהםולהבנהלידעאחראיםהקצינים

יכריחואשרכניסהבחינותאיןוהאסטרטגית.המערכתית
למכללתהכניסהעלולהתמודדללמודהקציניםאת

האקדמית,השנהבמהלךקשותבחינותגםאיןהמלחמה.
והאסטרטגית.המערכתיתברמותחשיבהיחייבואשר

-מחדששאורגנובתאגידיםהפרטיהמגזרשגילהכפי
הפךשהעובדכפיביצוע.לביןקידוםביןהיטבלהבדיליש

לתפקידההכנהכוח",ל"מיופהמ"מפוקח"המידעבעידן
אתהסיטואלהתנאיםרב-ממדי.לחינוךמתרגולהשתנתה
ליכולתלדרישהביצועעלרקמהתבססותלקידוםהקריטריון

שיטילוכךישתנו,לאהצבאשלהחינוךשמוסדותעדמוכחת.

אתהקציניםעל
לידעהאחריות
ולהבנההמקצועי
הםשבהםהצבאיים
הרילשלוט,צריכים
קציניםהצבתשעצם

משולבים""לתפקידים

לחוקבהתאם
גולדווטר-ניקולס

לשינוילהביאתמשיך
בלבד.מזערי

לעיל,שנזכרכפי
מלחמותשביןבזמן

צבאהןנמנעוהעולם
צבאוהןצרפת

אתמלאמץבריטניה
המבניים,השינויים

םייטקטה
עתידית.במלחמהלהצלחהקריטייםשהיווהמחשבתיים

קיצוניבאופןהיהצרפתבצבאאזששררהפנימיהמצבאולם
המלחמותביןשקרומהמאורעותאחדלאאףביותר.הרע
הפלישהובספרד,ברוסיההאזרחיםמלחמותלרבות-

עלהנאציהניצחוןאורוסיה-פינלנדמלחמתלסין,היפנית
הצרפתים.הגנרליםשלהחשיבהדרךאתשינהלא-פולין
אלהכמוהצבא,בתוךחריגותדעותשדוכאולהדגישחשוב
המקובלותהדעותעלתיגרשקראודה-גול,שארלקולונלשל
אנדרהגנרלהמלחמהלאחרשצייןכפיהכללי.המטהשל

מקפיארוחמשבשלהשפעההייתהזולמדיניות-בופר
שלטהבולטתושתיקההמסר,אתקיבלוכולם"צרפת:בצבא
כשמפקדיםאחרות,במילים1940".בשנתליקיצהעדבכיפה
חשיבהשלההכרחי,אךהכואב,מהתהליךנמנעיםבכירים

הדעותועלהדעותעלנבחנו,שלאההנחותעלהתגברותושל
הופכתהתבוסהאויביהם,ולגביעצמםלגביהקדומות
לוודאית.

מייקללוטננט-ג'נרלטען2000במאיב-12שנערךבראיון
שלהאווירהתקפותאתשהובילהאווירחילמפקדשורט,
לאאישאךמקוסובו,לקחיםישנם"כייוגוסלביה,עלנאט"ו
צודק.להיותעלולשורטגנרללי".שידועאביאותם,למד

לצבאמחוץלבואחייבשהשינויהואהאמיתישהלקחייתכן,
ולהשיגהרצויההטרנספורמציהאתלהביאמנתעלארה"ב

לפתעלגלותהאמריקניםעלוליםאחרתהאמיתי.השילובאת
מז'ינוקואיזשהומאיישיםמקרבםהמדיםשלובשיבעתיד

אותו.יאגפופשוטספקללאאשרויקר,טכנולוגיהעתיר

מ
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