
 חייהם, בהם שטיפחו המיוחדות התכונות בכוח ובין הגיאוגרמי מצבם בכוח בין זאת,עם
 אין מסוים. ססציפי ערך להםשרד

 לזללי
 והזדמנות, כושר בשעות עזרה להחיש ביכולתם לא עדיין

 , . ברגערמשבר. נקודות-התורפה את לסכן בכוחםולא
 סגולות של ואם אוביקטיבי מצב של אם - אלו, ~מציפיות בהינלת לגבי02
 גורמים של - ובפועל בכוח - המשקל את והולכות המגבירות תמורות ניכרות -סוביקטיביות,

 תהליכההתפהחות של תולוה גם הן ושבסיכוי,- שבמציאות אלו, וחמורות באו. המדבר מןושלא
 ן. ו ו כ רצון-מ מתוך הבאים מאמצים של תוצאה ונם א ל י מהמתרחשים-מ
 התרבות( )ואנשי התרבות בידי שניתן הרה - "רויון" פירושה אין "תרבות"אם

 להפך. ולא - התפתחותו, יאת המדבר תהומי את לקבועבזקננו

ן קנינכהם פ. ה.קוה

 אכרית ארצות צבא-

 'פצן א.רץכיברש'

 צרפת-הלוחמת( של)מסע-סהרה

 2-1943*9נ, בחורף לקלרק, ננרל של בפיקודו הלוחמת צרפת צבתות מסע לפניעודכ

 כמה נערכו השמיעת, הבריטית הארמיה של אגפה על הננה לשם המגבריות,לרחבי
 חילות- פשטו למשל, 1940-1941, בחורף האיטלקים. של המדבריים משמרי-החוץ יעלפשיטות
 גטרון האיטלקיות במצודות-המשמר וחיבלו סצןי לתוך דאורננו קולונל של בפיקודוצ'אדי,

 צפונה- מלרגו גיס 1941 במרס הוליך קולונל( )בעתיההיא לקלרק גנרל נהרג. ד'אורננוומורזוק.
 ו(, קופרה של החזקה המשמר מצודת את לכד ימים עשרה שנמשך מצור ולאחר לוב,מזרחה,ילתוך

 קרח. לייצור ומכונות חשמל מפוגות תחמושת, מכוניות-משא,.נשק, וכן שבויים מספר בשביולקח
 בה. להחזיק הוסיטו קטנה, צרפתית לסמלית" פלוגה בעזרת ואלה, לבריטים נמסרה וומצודת-משמר

 עם ומוגש בסים מהול ויסקי כוס על כלרגו ערב לעת להסב כמוה מאנן קורת-צוח זו היתהאכן,
 בקומרה. שנתפסו במכונות המיוצר הקרח הוא הלאקרח,

 בגטרון ציוד והשמיד שבויים לקח 1942, לאביב פצן לתוך פשיטת-הטרדה ערךלקלרק

 בטרם טיבסטי, להרי חילו עם נסוג אח"כ למורזוק, שמסביב קטנות מצודות-משמרובארבע
 לועת להכיר וקציניו לקלרק לוב/למדו דרום לתוך אלה ממסעות מלחמה. להשיב האויביספיק

 של ארגונו ואת זו כארץ אופרציה של והתובלה האספקה בעיות את *, רוקדבר את ראשוןמכלי
 רוה בגייסות-הילידים הפיחו והצלחתן ה~ו הלשיטות של היחסית מהירותן חייליו. ורוח.האויב

בטחון-עצמי.
 חשוב מסע מתכן' לקלרק שגנרל ויותר יותר לדעת נוכח הקונגו( שעל בברזוויל שעה)אותה הלוחמים" "הצרפתים שליד ארה"ב מטעם הצבאי המשקיף היה 1942 נובמבר הודשלמוצאי

 "צרפת תנועת אל שהצסרפוביותר השטחים'הראשוגים מן האקווטוריאלית, הצרפתית שבאפריקה האנם( שם )על צ'אד הבל .1(
 ' . ~ . דה-נול-המער'. של החפשית"

 . ! .. . ... זהו חבל תיאור 51 בעמוד ברשימה ראה2(

תחנה-כדרך לשמש .כדי בה היה אשר מצרים, גבול ובקרבת מדבר-לוב בלב נאות-מדבר קבוצת3(
 לאחר המקום, שימש זאת תחת אחריה. השמינית והארמיה ארמית-הנילוסשל הימני האגף על במידת-מה לאיים או התיכונה מצרים לתוה אויבת פלישה כשכיל

 נ_ הטוח". ארוכי "פטרולרהמדבר שגל הנודעת הקבוצה של. לפעולותיהבסים הצרפתים, ע"י כדבושה

 ומעלה, מזה-שאה,.שנימ באפריקה הצהפתים צבאות נחלה היתה כלל בדרך ותנאיו המדבריריעת האוסלקיס, של הקולוחאיי ושלטונם שבתחום זה, מדברי שטח להכרת כמוכן כאן הכתנהא יחיער~

 ' . . המעה. ,- סהרה. בתנאי ולבקיאות לנסיון כמוהם היוולא

" . ." 
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 מפגי לשנית 1 האויב לשערי המלהמה בהבאת המאמין מפקד הוא שלקלרק מסני ראשית, ; ללובמזה
 האיסלקייפ הכוהות חיסול את במפגיע הבעה מונטגומרי גנרל של השמינית 'הארמיהשהתקדמות

 בלבו זו לא כי להודות, בושש לא הגנרל, כשנשאל הארמיה. של השמאלי שבאגפה הגרמנים()ושמא
 "לראית קדימה זרמו ואססקה צבא למעשות התחילה ככר שזו אלא זו, מעין אופרציה הואשמתכן
 . נובמבר. ראשית למן בלרגו סמסה"ב

 מצודות- של שחרשת-הלצב ביותר, אחרונות ידיעות לפי סברו, התכניות עיבודבשעת
 גחון שהפצן נמסר כן גרמני. צבא גם כתוכן עתה וכוללות הוגדלו בפצן האיטלקיותהמשמר

 חזק אוחיל-המצב לחשוב יש וכי מפקדתו למושג מורזוק את שקבע גרמני, גנרל של לפיקודועתה
 שאאחר-בך אף-על-פ3 הללו, הידיעות כל את בחשבון הביאה הצרפתית התכנית זה. כמקוםבמיותר
 הנסוג רומל לצגא להצטרך כדי לשוב נקראו כולם קגהמנים בל כיגרברר

 כס- היהה בקצרההתכנית

 ס "י 4% .,,קי"".. משמר-החוץ את ללכודו.

כונן ול- גאל-עוג'-אל-כבירהאיטלקי
 - . ' קדמי;. בסיס שם

 "שמ452י5 שד- שלוש קדימה לשלוח'2.

י~ייבשנ4(ך 'נ""ב"יי".:".'י"ב"י:

- 

 י
ן"ל-עג'פ'/ןמורזוק-ספחתו

 ן ..'.:'/ס, הקידמי הכסיס את להעתיק3.
 1"71ק..-.-.-"ן לכשתלכד ,:"ומןאלזאראנכ,

ן את לתקוף ומשם זו,מצודה
'ין לכידת זוז אחר בזו וברקסבתה

0ן מג- היתה אלה'מצודוה-משמר

4 שכן5-"נ . מורזוק בין קויהקשר אתחקת

ן כותה כל היתה לא החוף.לבין
-.י'ן לקלרק כי מורזוק, .אתלתקוף

 שמורזוקסכה

 תכנ*
 י'.--יי.י. לאחר מיד

ן ' .הסובבותשמצודות-המשמר
ןן , החוף עם וקשרה תפולנהאותה
( .עותקו

 . /ן'גן/7.-.".,ן' : שדרות שתי קדימה לשלוח4.

 ל'ז111:ידת י' 'ן לטריסולי, משם ואח"כלמיזדה

 יי77777-קנ----%7 הת- של זמנה את לתאם5.
 יוו בד- של התקדמותה עם זוקדמות
 "Yiaaw1 15,קן,,ת 5ייץםכע:יי -1545ן אשר השמינית, הבריטיתהארמיה

--- 

 של)פירושו "ראש-מסה"ב" בביטוי המספר משתמש שכאן אלא מם"ב, כל כמובן, איזי צ'אד בחבל1(
 הרגילה( הצבאיתהתובלה 'מועלת מתחילה ממנה במסה"ב, ההובלה של הסיום נקודת - כלל, בדרך זה, ביטוי

 המער. - עצמו. למסע נקודת-מוצא המשמש לבסיס כב"שם-דבר"
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 ולאחר-זמן בהון, הבריטים עם מנע-מישרין ליווי ולבוא לנסות נתעתוו התכנית, את אישרמפקרה
 בטריפולי. - זה, לנמל מונטגומרילכשיגיע
 נמצא הסברה שלפי הגרמני, הצבא כי ההנחה, לאור חושבו והרכבן "שדרות עצמת6.

 , נמרצת התנגדות יגלה האיטלקיות,במצודות-המשמר
 עמד לקלרק הגנרל רגימנט-צ'אד. של המפקד אינגולד, לקולונל נמסר :( פיקוד-השדה7.

 ההתקדמות. שלבי עם המתחלפים קידמיים מבסיסים ולכהן הפעולות עללמקח
 עצת לפי אך בנובמבר ב-22 מלרגו המסע ראשית את להועיד' המחשבה היתהתחילה

 מלרגו יצאו צבא-החלוץ ושיירות ימים, לכמה היציאה מועד נדחה מונטגומרי גנרל שלמפקדתו
 לאל-עגיילה. הגיעה השמינית שהארמיה בשעה בנובמברב-30

 מצב-הרוחות ואת הארץ את שידע לקלרק הגנרל בזכות בעיקר תכנית, לסי געשוהפעולות
 הבסיס שהופצץ המוצלחת ההפצצה בזכות עליוו שערך הפשיטות מחמת שעורער האוישבמחנה

 ובזכות ; האויר מן האויב עגל איומו את לאל ששמה הפצצה בדצמבר, ב-28 בסבתההאוירי
 אל קדימה, ומזון דלק-מכונות תחמושת, בהובילם 'ארה"ב של התובלה מטוסי שעזרולעזרה

 ההתקדמות. ראשית של צפויה הכלתי מהירותה מחמת שנתהווה החרום במצב המתקדמות,השדרות
 האיטלקי משמר-החוץ את ללכוד כדי בדצמבר, ב-15 מזואר יצאו הראשונות הצבאשיירות

 בפיקודו "מפלגת-הבסיס-הקודמי" מורכבת היתה השדרה קידמי. בסיס שם ולכונןבאל-עוג'-אל-כביר
 תותה-"בופורס" היו הממונעת למחלקת-הסוור אבל ארטילריה. כל בה היתה לא אך וזינה, המיורשל

 מכוניות-המשא גבי על מותקנות .מ"מ 7,2 של מכ"י המש וכן מ"מ 20 של רגלים ותותחאנטי-מטוסי
 הקרקע. פגי מעל להשתמש היה אפשר ומכ"י בתותח-הרגליםשלה.

 מדרום ק"מ כעשרה ממונעת איטלקית פליה על הצופים הודיעו בדצמבר 26 שלבבוקרו
 להתראות האיטלקים לקראת יצאה השורה, בראש שהלכה הממונעת, ומחלקת-הסיור עוג' החרבלכפר
 והוצגו ממכוניותיהם הורדו מ"מ ה-20 ותותח מכ"י הנתיבה, מן סרו התובלה כלי פנים.עמהם

 מאמץ כל ללא צפונה ונסוגו' פניהם 'את האיטלקים הפכו האש,, משנפתחה טובות.בעמדות-אש
 ההתקדמות. אתלהפריע

 לחרבות צפונית-מזרחית שטוחת-הפסגה, הגבעה בגיא אח"כ נמצא העזוב האיטלקיהמחנה
 נראתה לא החוץ משמר של זו איטלקית פלגה נטישת-חפזון. של סימנים להכיר היה ואפשרעוג',

 ביותר.' הסמוכה הקבועה, האיטלקית מצודת-המשמר לגטרון, שנסוגה ייתכן בשנית;עוד
 לגבעה דרומית-מערבית ק"מ כ-20 ארץ כברת הצרפתים בחרו הקיומי לבסיסםכמקום
 לדרום מצפון ק"מ. כ-3 נוקשה חול של מובהק מישורי שטח לו השתרע כאן ישטוחת-הפסגה

 ובינתים לכאן. מוואר מיד עבר האויר חיל מצוין. טבעי תעופה שדה - למערב ממזרח ק"מוב-2
 זואיילו4 של הקטנות ומצודות-המשמר אום-אל-אראנכ בגטרון, - משימות-תצלום כמה בידעגם

וממסה.
 סלעיות גבעות כמה החול מתוך נזדקרו בעוג/ הטבעי התעופה שדה של וממערבומדרומו

 ככל-האפשר לגבעות בסמוך חנו כלי-התובלה למכוניותיו. עשה הגבעותנזוכן בין נפוץ הצבאקטנות:
 אפשר אי האויר שמן כל-כך יפה עלתה ההסוואה ושיחי-קוצים. אבנים ביריעות-בד, ברשתות,זנסתמ
 ממטוסיו שכמה פי על אף זה, בסיס לגלות אחת פעם אפילו הצליחו לא האויכ מטוסי להכירם.היה
 המקום. את מסיירים שהיו נותנת והדעת מזרחה לשטח מעל בעברםנראו

 הממונעת פלגת-הסיור של ומכ"י תותח-"בופורס" ע"י הובטחה במקום האנטי-מטוסיהההגנה

האויב, מטוסי נגד אחת פעם אפילו הופעלו לא לשה יריה כלי הכבד. הנשק פלגת של מכונות-היריהוע"י
 באש. מגיו להקביל כדאי שיהא כל-כך התקרב לא מהם אחד אפילו כי

 מפקדתו אל-עוג'-אל-כביר. הקדמי לבסיס מפקדתו את לקלרק גנרל העביר בדצמברב-27

 הארמיה בפעם.במפקדת פעם שביקר הקשר, )קצין כונסה י( הקומנדנט שלישו, גופו, ממנונצ~רפה

 המער'. - .הפועל. החיל על הצלתי-אמצעי הפיקוד - כלומס1(
 המער'. - הצרפתי. בצבא המקובל ר 1 מי לורגת הכנויק
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 ן צ פה
 לדרוםמצפון מיל כ-400 לוב, של הדרום-מערבית בפינה השוכן הסהרה, מן חלק הואהפצן

 נאות-מדבר. גם בו מצויים יותר רחוקות ולעתים סלעיות, גבעות החול מתוךמבצבצות שם זעיר שם זעיר אך חול, של שטח זהו !(. למערב ממזרח מיל וכ:00ד

 היובש מאוד. חם בצהרים מאוד. קרים הלילות סופות-חול. למדי שכיחות ינופו-בחודש
 להםהדרושה הלחות את יונקים התמרים דקלי הנדירים. .הדשא בנאות אלא מצויים אינם מיםהמידי.

 התהום. ממי
 נמצע ועבה( גבוהה חומה מוקפים בצורים, בגינימ קבוצת)לרוב גופה והמצודה בנאות-המדבר, צולן הוקמו כמצן הצבאיותמצודות-המשמר

 פשוטו נקברו, כסריהם על מנאות-המדבר כמה בנוה. שנבנו הילידים, שלכפרים או כפר באמצע

 הגרמגיס הקימו בפצן האיטלקיות מנקודות-המשמר אחת בכלשבאל-עוג'-אל-כביר(. הנוה בולט אלה )בין חזקיך רוחות ע"י ומובא הנשא הנערת לחול מתחתכמשמעה

 מוקשים שדות ומוקפים חפרות 'ע"י ביגיהם מחוברים כולם ולכלי-רכב, לאדםהבלחה חפויי מחפורות, יריה, לכלי עמדות יסה, בחירה מתוך נחפרו,. שבהם"אפודי-מגן"

 בתקומת הילידים בפצי לעמוד יכלו המצודה של הבצורים הבניניםוחוטי-תיל.
 למורזוק,מצפון בת-ימינו. ארטילריה נגד כחסררתועלת נחשבו אך !("הלרגעה"

 היו לא אלולמצודו,ת-משמר מדרום אך ~נות, דרכים האיטלקים סללו וסבתה, אום-א,לאאראנב
 על בפעם פעםנמחים והם ביותר גרהרים אינם שמסלוליהם שבילי-מדברו אלא

 לאורך לנוע יכול.ות כבדים, בצמיגרחול המצוידות נוקשה,ו'מכוניות, הוא החולכלל בדרך תמיד. בר"שימוש והוא במצפן צורך יש החול: סופות ידי

 כבדותמכוניות עלולות שבהם. בלתרצפ~יהמ, רכים מקומות גם נקרים בפעם פעם בקלות-מה.המדבר
 דלק וגלילי לוחות-פח 4 עמה נושאת מכונה כל ולהתקע. לשקוע

 מתחת אחר )אחד הלוחות את להניח שתפקידם "נערי-מנוע", שני מכונית לקלברזל. ויוי .על נמיהם "מפונהי גוף של צד מכל שנים-שנים והכפילום( ישרוםשפתחוני

 החלצה. לאחר ולאספם המבונית כהתקע גלגל(לכל
 והם קשהשאדמתם היבשים, הואדים בריבוי הפצן מן נבדל לרגו( עד לאמי )ממצודת צ'אדמדבר

 שלדחות, הרבהלכורכך מסתנף ואחד ונחד וכל הם, מרובים הללו כשבילי-מסע. משמשים
 השבילים. אתהמכירים ילידים, מורי-דרך של ללווי צריכה לררך בצאתה ודייקה שכל

טיבסטק בשם הידוע ההררי הערץ חבל למדי ניכר לגובה מתרומם לצפון-מערב,מלרג'ו
 איזור כל מוסידה(. )הר רגלו-10.109 אמי-כוסי( )הר רגל 11.201 של לגובה 'מגיעים שבו הכבויים הגעש הרי

 ' עצי-דרדר גדלים שבהם לעמקים, פרט צמחיה, כל שם אין חבויות. ונקרותעמקים בקעות, מזדקרות פסגות זרוע געשי, הוא טיבסטי

 בדרך'.מים, יש יותר הגדולים בעמקים אפורים-ירוקים. ושיחים הגמלים( על אאוב )מאכלנמוכים
 הקרקע. של העליון השטח לפני קרוב כלל
עוברות מכוניות-משא ומשכמה רך, שם שהחול לפי ביותר, קשים הס בטיבסטיהשבילים

 יותר יום במשך לעכור מצליחה אינה קטנה שיירה שאסילו יקרה, קרובות שלעתיםעד המכוניות, את כובלים אלה רכרוכיים שקעים עמוקים. שקעים מקהווים במסלול

 בחימוש תצורעוסקות גמלים על רכובים מודדים פלגות כאלה. רכרוכיים שקעים בו שיש בשביל ק"ממ-10
האזימוט ועליו מפה, של מרשם לזואר נשלח גלויין עם נוספות. דרכים

חייבים לדרך צאתם ולפני מעון-המטה, בבנין לראווה נתלה המרשם דרך. וציוני
 ן בו. ללכת שבחרו השבילמפת את ולהעתיק פתוהיט שבילים איזה להניד, כוי כאן להתייצב שיירות מנהלי

בערך העולה שטח - קממ"ר כ-720.000 - ק"מ 1100 על ק"מ 655 בערך כלומר,.!(

 ר. ע מ ה, - המערבית. א"י שבתחומי הנגב אזור על שמונים פי
 יתרה.באכזריות כידוע שהצטיינה האיטלקית ע"י גטריפוליטניה השבטיפ nyDn תקופתי(

 ר, ע מ ה -
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 וכל ועלש4אעה המוסך נפגע שכן להפליא, יפה עלתה עליה שהושמה המשימה בסבתה.האיוב

 טעון מהם )אחד במוסך שחנו מטוסים, שני הושמד. האיסלקים בידי אשר דלק-הטיסה שלהמלאי
. כ-10 סמוכות. החטאה מפגיעוא קשה ניזוקו בשדה שחנו השלושה ושאר הושמדו,פצצות(
4 ושוב במילליהם מצוי שהיה ככל כדלק המריאו התעופה בשדה שעה אותה שחנו אחרים,מטוסים

 * האויב. של האוירית פעילותו חדלה זו מוצלחת הטצצה לאחר לעולם. נראולא
 וקשבם-אל-אראנב האזיב עמדת על מצור שמה דיאו לויט'-קול' של שבפיקודוהשדרה

 לביצורי דרומית-מיךייא ק"מ כ-6 הקמן בגוה-המדבר תותחיה את בהציגה 1943, בינוארבשלושה
 תותחי הקטן. המלבר בגוה שנמצא האיטלקי, החוץ משמר את לחלוטין כמעט שחיסלה לאחרהאויב,
 צרפתיים, מפציצים ע"י שנעשו האויר בתצלומי שהשתמש קרספן, קומנדנס של בפיקודודיאו

 מאד.. ויעילה רבה אש האויב עמדת עלהמסירו
 להם הכקיעו' הממונעת, מפלוגת-הסיור אחת ומחלקה הכבד הזין פלוגת בסיוערובאים,

: כלל. ראש להרים האיטלקי המצב לחיל הניחו לא וגאלם קדימהדרך

 ע4 אום. נוה-המדבר את הסובבים הגנים לתוך ילידים רובאים כמה חדרו ביגואר ל-4 אור

~plaדגל העמדת על הונף 
 בלשית שיוטיע איטלקי לקצין בחכותם האש, את הפסיקו והצרפתים לבן,

 סולק. הלבן )הדגל דיוק, וללא לסירוגין אש לירות המשיכו האיטלקים אך נשק. שביתת למקשתדגל
 האיטלקיים התותחים ארבעת מתוך 2 פעולה מכלל והוציאו שלהם אשם את הצרפתים חידשו,אז

 לכקשת דגל ועמו קצין הופיע להפעם לבן, דגל שנית התף מוקדמות צהרים. בשעות מ"מ 65בני
חץ על רשות נטילת בלא הונף בבוקר, שהופיע הלבן, הדגל כי האיטלקים, הסגירו הכניעה לאחרשלום.

 ' .' במצית באה הנפתו שכן "רשמי", היה השני הלבן הדגל ואלו )חיילים'ילידימ(. העסקרימ

 44 / ולמעלה אוטלקיים חיילים 122 איטלקיים, סמלים 11 איטלקיים, קצינים 7 היו השבויים ביןהממקד.

 מן כ-1 ילידים~אפל"רק וכ-750 צרפתיים וסמלים קצינים 41 היו דיאו של. בחילו עסקרים.מ-200

 גרועה ישאה האיטלקית האש יסה.' ומנואלת מדויקת היתה הצרפתית האש הופעלו הזההחיל
 'להוהים,

 מעט. אלא בה נמצא לא מזון אך הסוגים, מכל תחמושת של שפע נמצא זו,בעמדה1
 במנות,מזון האיטלקים ניזונו ימים כמה במשך כלל. היו לא וין גבינה קמח, )אטריות(,מקרונים
 היה למזלם שלחו. לא אך הבטיחו, - לשלוח הגרמניכ שהבטיחו לאספקה כצפותםקצוצות
 בשפע. רעננים ירקות להם נמצאו וכך הילידים, של ירקות גני מוקףהנוה.

 קבוצות כמה ובתוכו מטר 700 עד. מ-500 ורחבו ק"מ כ-4 ארכו הנוה, במרכז היתה,המצודה

 הבעמדה-המולת" היהה הנוה של המזרחי לצדו ובהמשך למצודה מזרחית כקילומטר ילידים. בתישל
 הצרפתים. גפני לעמוד כדי המצב חיל נתבצרשבה

 ועמדות-כלי-י-ה בצורות נקודות עשויה היתה כראוי, התקינוה שהגרמנים זו,עמדה
 לאנשים. מחסוה הותקנו החפירות לאורך וש6 מה חפירות. ע"י ' לזו זומחוברות
 'הפני למטה כגל 10 בערך ישרי-זוית, משטחים היו אלה לרכב-המנוע, מוסכים נחפרוכן
 רשתות, מכונות-הובלה. שתי לאכסון. הספיק גודלם משופי במבוא-חפירה אליהם יורדים והיוהאדמה,
. מעין היו כלרהיריה עמדות לכלרההובלה. "המקלטים" פני על ונפרשו בהן, קלועים דקליםשענפי
 מענסי-תמר במעשה-מקלעת רופדן צדיהם קוטרם. רגל 207 עומקם 'מטר כ-2 ענולים,רוקעים
 ' פי על בנקל להקירן היה ואפשר הוסת לא כלי-היריה עמדות החוג של תנועתו עצירתלשם

 מ.'מ. 20 בני ו-4 מ-מ 40 בני רגלים תותחי 3 מ"מ, 65 בני תותחי-שלה כללש הזייןתצלומי-האויר.
 הפעולה. מן הוצאו מ"מ 'ה-40 בני התותחים מן ו-2 מ"מ ה-65 בני התותחים מן3

 )"טייסת-לורן", כאלה. סמליים בשמות כלל, בדרךנתקראו, "צרפת-הלוחמת" של התעופה יחידות ברטניה(ו )או ברטן הצרפתי החבל שם על1(
 המעד' - הרוסית(. בחזית - "טייסת-נורמנדיה" ,הצפונית באפריקה - "טייסת-לוטרינגיה"



 בסדר שורות שורות הונחו המוקשים ושדות-מוקשים. תיל מוקף היה המגן עמדותאיזור
 שבויוק לפי בנקל, להכיר חיה אפשר מקומם את ערב. רגל ו-10 שתי רגל 6 של בריחיםמרוקדק,

 הילידים החיילים היו. העמדה, את הצרפתים משכבשו בחול. קטן שקע היה מוקש לכלמעל
 לשורות בינות ועבור גלגל לעמדה, עד המוקשים שדה דרך דלק-נפט חביות הרף בלימגלגלים

 עשויות ופקודה הוראה איזו אך להם, שגיתנו להוראות גמור בנגוד זה היה אמנםהמוקשים.
 ן . ? שבדרכים בקצרה מלבחור אפריקאי חיללהניא

 ללכות, היא כשמשימתה לאום-אל-אראנמ מעבר אל ויופרוא קפטן של שדרתו נשלחהבינתיים
 , ב-5 בוצעה זו כמולה משימה וטמסה. זואיילה - לה מזרחית אשר הקטנות מצודות-המשמראת

 הללו. ה'משמר ממצודות אחת קטנות'בכל פלגות הניח ז'וסרוא )טמסה(. בו וב-6 )זואיילה(בינואר
 מדרום הון, )ליד מוקנה על לעלות צפונה פנה הנייד, הרזרב מן חלק ע"י שהוגבר לאחר עצמו,והוא
 לאל-עגיילה(.מזרח

 ' וצר לנאות-המדבר ממזרח אשר החול גבעות את בהצלחה דלנג' הלויטי-קול' עברבגיזרון
 . טיבסטי"( של הנודדת )"הקבוצה סרזק קפטן של הגמלים פלוגת של לבואה וחכות *ור העמדה,על

 בינואר ב-3 לגטרון הגיע סרזק הזאת. הנקודה של כיבושה עצם את עצמה ליטול1עלושנתעתדה
 בינואר( ל-4 )אור הלילה במשך נסוג דלנגי משלו. הרבה הגדול דלנג', של חילו אתוהחליף
 ' ביום צבא תנועת איפשר האויר מן האויב איום של חיסולו. סבאה. לקראת צפונה דרכו אתוהמשיך

 במוראי. מרובה. גמירה האופרציות הואצו ממילא בכלי-רכב התנהלה התנועה שכל וביוןובלילה
 המסקר אום-אל-אראנב. נכנעה מקרוב כי המפקד את בהזכירו שתכנע, מגטרון סרזק דרש בינוארא-4

 ואילולב, מוג אלא היה. לא באום שחיל-המצב יתכן כי שביהרה הצהרה בהצהירו להיכנע, סירבהאיטלקי
 ן . ' - . הסוף". עד בהתנגדותו "יעמוד הוא
 דרש' סרזק הכניעה. לתנאי לשאול ש~ם של דגל האיטלקים שלחו הבוקר למחרתאר

 "קרבגותן לחסוך כדי כן עושה הוא כי בטענו, הסכים והאיטלקי תנאי, על ושלא לאלתרכניעה

 ' דאגו לא העמדה לתוך חילם את האיטלקים שהכניסו בשעה כי נתבלה, אח"כ ומיותרים",גוססים
 הפוגעת,; הצרפתים מאש לקו החוץ מן מים להביא שנשלחו והקבוצות מים, של מלאי לתוכהלהביא

 י ' ', שיכנע. ממפקעו דרש בצמא המתעלף המצב שחילעד
 . )איתה שלו הגנרל מן אלחוסית הודעה קיבל בינואר ל-5 שאור האיטלקי הממקד גילהכן

 על לזכותו שירשמו אלה, שבחים ולאחר.שקיבל האמיצה". "התנגדותו על ששיבחו במירדה(שעה
 שבה היחידה "עמדה היתה זו בינואר. 5 קי בוקרו בהאיר להכנע היה. נכון שלו,גליון-השירות

 מ"מ, 65 בגי תותחים 4 הכיל זיונה קמח(. של גדולה כמות השאר )בין כראוי מזונות מלאינמצא
 . בחיל קטנות(י. רגלים )מרגמות "מטיולו-רימונים" ו-6 מ"מ, 20 של ו-4 מ"מ. 40 של תותחי-ר~ים3

 היו סרזק של עסקרים.:בחילו ל-2110 וקרוב איטלקיים מיילים ו-ד8 סמלים 10 קצינים, 7 היואמצב

 "הוטצ'קיס* מטיפוס מכונות-יריה 4 היה זיינו ילידים. חיילים ו-146 צרפתיים סמלים ו-4 קצינים3

 ~ גמלים. על מושאים מ"מ 65 בני הרים תותחיו-2
 של הגמלים סלוגת בבוא בינואר ב_17

 מרז*
 את צפונה מגטרון שפנתה דלננ', שדרת לכדה

 נטשו מקומות כבשאר כאן %ם הראשי'שבסבחה. האויר בסיס ואת היסב המבוצרתמצודת-המשמר
 במצודה נשארו שאילו יתכן לה. מחוצץ אשה הרחבה בעמדת-המגן ונתבצרו המצודההאיטלקיםיאת.

 להאריךי הצליחו עתה אותה,יכי הסובב המדבר על החולשת גבעה על טבעי, מעוז במקוםשנבנתה
 הדייקנית; ועם_.כל.אשם מ"מ 3ך גני תותחים שני אלא היו לדלגג".לא אבנדו,יהם. ולמעטמעמד
 זו. חזקה מצודה על לבדם להתגבר מהםנבצר

 השטח. של הצבאי למושלו נתמנה ודלני המצן, של המפקדה למושב נהפכהסבחה
 קרב, בלא תכנע זו - .. סויזוק. את לתקוף צורך יהא שלא תמיד, סבר לקלרק גנרל"

 נילה בברק, ממשימת-ההפצצה בהגירתו בינואר ב-10 אותות הסיבבוג נקודות-המשמרלכשתכבשנה

 ר. ע מ ה - 32ן. עמ' י"חלי"ט, חוב' ב"מערכות" האיטלקי הצבא נשק על הרשימה ראה1(
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 זך-,-,

 2ה. לכיוון ממורזוקהמובילה בדרך צפונית-מערכית המתנהלת ארוכה שדרה. מהה, לויט' של בפיקודו י(,ספציץן"גלן-מרטין"
אש צרורות כשלאו וחזור, הלוך וחיור, הלוך לשדרה מעל חג מהה לויט'

 ימטיר שבשובו לאמור, הודעה אליהם השליך לבסוף ולשמאלה, הדרך לימין שלו ממכ"י
 לבנים שהיו טבוליהם התירו והילידים ביריעות-בד, גוססו האיטלקים עצמה. השדרה עלאש

- להכנע. חפצם אדיר כי להדגיש והתאמץ nsD1 בההרגשות בהם ונופפובשעתם,

 תקבל אשר ממוגעת פלגה אליו שישלחו לאום-אל-אראנב, ,בקשה באלחוט שיגר מההלויט'
 עד שעות כ-4. ושמרו ' השבויים, על לשמור ניצבו בס"ה( אנשים )4 שלו והצדית הוא שבוייו.את

 מיור אלא שאיננו )נתגלה פצן, של המפקר בתוכם איש, כ-160 שם היו הממונעת. הפלגהשבאה
 האיטלקי המפקד עסקרים. וכ-50 איטלקים וחיילים סמלים קצינים, 110-1 גרמני( גנרל ולאאיטלקי,

 צאה עם נעזב המצודה של זיינה .לכפריהם. העסקרים מן גדול חלק שלח ממורזוק בצאתו כיספר,

 הניחו דלק מאפס החוף. אל הארוכה בדרכם עליהם יכביר שדבר רצו, לא הם -"יל-המצב
 מחלקי לכמה במורזוק,,פרט חבלה כל חבלו לא הס כלי-רכב. וכמה קלים טנקים 13מאחוריהם

 הזמן יארך שלא לדעת שנוכח משום העמדה את עזב כי הודה, האיטלקי המפקד האלחוטי."ציוד
 כלשהי תקוה לו יש אולי כי וסבר שתבוא לעזרה סכוי שום ראה לא הוא החוף; מן ינותקוהוא
 הצרפתים. ישיגוהו בטרם חייליו עם החוף "ללהגיע

 ע"י נכבשה ממש( בפצן ביותר )הצפונית יחסית במידה החזקה ברק, שלמיודת-המשמר
 ברק צבאי. למושל נתמנה שדלנג' לאחר קולונל'אינגולד, של לפיקודו שעבר דלנג', שלהבטליון

 ב-ן2 נכנעה בלבד, חובה יציאה לשם התנגדות ואחרי "להקת-ברטן" ע"י פעמים כמההופצצה
 הגדול היה בברק שנמצא והתחמושת הנשק מלאי לשם. מפקוחו את מיד העביר לקלתך גנרלבינואר.

 ' אלו לברק, שמצפון בדרך זמן לאחר נמצאו קלים טנקים 10 שהיא. מצורה באיזו שנמצא מהמכל
 הזה הדלק אך דלק, גלונים 400,000 בברק נמצאו כן בהם. חובל יא בדלק. מחסו'ר מחמתנעזבו
 - היו. לא לסינונו ומלשירים בחול תתערב מיםנמהל

 ולבוא לנסות שלו, "גלן-מרטין" במפציץ קרסיה קולונל את לקלרק גנרל שלחבינתיים
 לררת קרטיה היה אנוס הדלק אזל מחמת ז'ירו. גנרל של מצבאו דרומיאלג'יר, גייסות עםבקשר
 ע"י רבה בלבביות נתקבלו שלו והצוות הוא הדרומית. אלעזר גבול את שעבר לאחר מידגג'יונת
 המפקדה אל קרטיה משחזר בהצלחה. הוקם והקשר ג'יונח, של הצרפתים והחייליםהקצינים
 אונ ' שיכבוש ממנו וביקש אלג'יר דרום מפקד עם הגנרל נתקשר מיד לקלרק, גנרל לפניונתיצב

 לערך. בינואר ב-15 שבג'יונת אלג'ירים חיילות ע"י גבבשה זו מצודה גאת. האיטלקית הגבולשצודת
 את השילכוד הדרומית באלג'יר המפקד את לקלרק עתה ביקש בגאת את.ההצלחהבזכרו

 לקלרק גנרל. נתבקש ,עתה האיטלקים. ע"י שנהדף מספיק, בלתי בכוח אבל. נעשה, הנסיוןגדמם.
 מזואר. שבאו אמריקאיים תובלה מטוסי בזכות מסוים כוח לשלוח ידו ואמנם'השיגה עזרהלשלוח
 ומאלג'ריה. מצ'אד המצורף לחיל גדמס נכנעה בינואר ב-24 דלק-מנועים. חביות 15 והביאולברק
 מחלקות משתי מורכבת' היתה גדמס, במבואות אשר האלג'ירים לעזרת שבאה צ'אד, מצבאהפלגה
 במכוניוה-משא. מוסעים מ"מ 75 בני הותחים, ושני מחלקות-רגלים משתי הממונעת, פלוגת-הסיוריתוך

 השמינית הארמיה של פלגה לכדה ביום ובו מוקנה, את בינואר ב-23 לכדה ז'ופרא שלשדרתו
 ' מונטגומרי הגנרל מצבא חיילות-הקרקע בין המגע בהון הוקם יום אותו של בערבו הסמוכה. הוןאת
 לקלרק. הנגרל של אלהלבין

 קרב לאחר לטריפולי(; דרומית ק"מ )160 מיזדה את ריאו לויט'-קול' לכר בינוארב-23

 לטיפולם ופצועיהם מתיהם את מאחוריהם הניאו הם נרדפו. ולא צפונה האיטלקים נסו מאוד,קשה
 מונטגומרי לגנרל הודיע בינואר וב-26 למיזדה, לקלרק טס-גנרל בינואר הצרפתימייב:24.,2ל

 כוחות.אויב. עוד אין השמינית הארמיה של השמאלי ובאגפה נשלם פצן של שכיבושהלטריפולי,

 בזו אגרת פעם(י שרת שיקווו )שתחת ז'ירו מגנרל לקלרק קיבל לברק, ימים כמה לאחרבשוכו

 ובראשיתה. המלחמהערב הצרפתי לחיל-האויר סופקו אשר שכיומונתיישן, מטפוס קלים, אמריקאיים מפציצים1(
 . המער', -
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ן,

 ג'ירו". בחיבה שלך. המפוארים ולגייסות-%'אד לך היקר, היירי מאחוליה -הלשון
 פיה ההיל של הארי וחלק זעירות פלגות ממצודות-המשמר אחת בכל הופקדו זאתלאחר

 של בריגדוה שתי עוד אליהם צורמו זמן לאחר השמינית. לארמיה כבריגדה צורף ושםלטריפולי,

 גנרל של בפיקודו הוקמה ונך קניי(, גנרל של ביר-חכים בריגדת היתה מהן )אחתצרפת-הלוחמת
 אחת והיתה תוניסיה במסע חשוב חלק לקחה זו דיביזיה צרפת-הלוחמת. של דיביזיהדה-לרכינה
 לסיומו. עד זה מסע-מלחמה בקרבות להשתתפוהיחידות

 מונסגומרי וגנרל לקלרק גנרל בין אמיץ קשר קיום היה ערוך אין עד שחיוני מאליו,מובן
 במפקדתו. בריטי קצין-קשר לקבל בסירובו לקלרק עמד זאת עם מצן-טריפוליסניה. מסע כלבמשך

 המלכותל 'בחיל-האויר לפנים )ששירת כונפה הקומגדנט באמצעות הקשר קויים שכך,ומכיפן.

 גנרל של קדימה הנעה מפקדתו אל זו לתכלית בפעם פעם טס שהיה לקלרק, גנרלמממקדת
 את ליפתה זו ופלגה מכונית-אלחוט, עם מרודזיה פלגת-אתתים לקלרק גנרל קיבל כןמונסגומרי.

 אום- כיבוש עד הצרפתים התקדמות על ידיעות השמינית לארמיה גספקה אינגולד, קול'מפקדת
 בציודה ולא בה לא להשתמש אפשרות היתה לא קשוב המכונית ניזוקה זה קרב תוךאל-אראנכ.
 המפקדונם 'שתי בין היחידה חיית-הקשר בונפה הקומנדנט היה כך אחרהאלחוטי.

*
,

 שמהים אכן כי בהם, ענתה וחזותם מאן, נפולה היתה שנשבו האיטלקים החילים שלרוחם

 הבטיחו אותם שבעזבם הגרמנית על. חמתם בערה ביחוד ונשלמה. המלחמה תמה שבשבילםהס
 בגרמם רק בדיבורם. עמדו לא - ומתמיד מאז בקודש הנאצים וכדרכם*של אספקה לשלוחלהם

 למידה קרובותי היו אלה מצווות-משמר שתי אמיתי. לקרב דומה . התנגדותם היתהובמיזדה
 האיטלקים של קליעתם לחילות-המצב. עידוד בכך היה כי ואסשר העיקרי, האיטלקי לכוחיחסית,
 שהומיתן דו"ח לפי עלה, הצרפתים' אבידות של הכולל המספר להדהים. נרועה הזמן כל במשךהיתה

 יצוע רודזי הרונ, אחד לטייס ארה"ב, מטעם הצבאילמשקיף
 וקהו*

 פצועים. חיילים-ילידים מ-50
 הרבה רעובים חוגיהם ובכל ומצוינים, חדישים כלל, בדרך היו, האיטלקיים והציורהזיין

 . הצרפתייםמשל
 כולדו כמעט לזהת להם היה כבר והמדבר יה"ר, או שנתיים בפצן ישכו האיטלקיםרוב

 מהם )רבים הקצינים מכנים. לפלותם צורך והיה מאוד, מזוהמים היו הנמוכים הקציניםלרבות
 נאמנותם אך איטליה, של גורלה נחרץ שאכן בגלוי, דעתם והביעו חפשיים היו צרפתית( יסהריבדו

 ניכרת השכלה בעלי היו שלו הקפיטלים מן וכמה האיטלקי הסיור ואמצעיה. כנה נראתהלמוסוליני
 טעם כל היה לא שתכו* לעזרה תקוה כל היתה ולא הואיל כי אמר, התיור מוכים. צבאואנשי

 ברוח-חיליו. גם בהרבה עלה בטחונו ושלפי במספרו עלה סברתו, שלפי לכוח, אנשיםלהקריב
 ברירה. לו היתה לא האיטלק?סן מן מרובים שהיו וכימן להתמרדות, קרובים היו שהעסקרים סיפרבן

 היו מקרים בכמה בפצוייהם. כראוי יטפלו או מתיהם, את יקברו שהאיטלקים סקרה היהלא
rnnsa6לידי והגיעו נתפתחו בהם, טופל שלא בכך, מה של פצעים כי איברים, לקטע אנוסים צרפתי 
 אומה הם שהאיטלקים לפי תמוה, והדבר אחן. כומר-נדוד אפילו היה לא כולו התחום בכל3פק.

 כוח על נמנים שאינם לאנשים הרשן לא שהגרמנים והסבירה תרצו האיטלקים הקציניםחדוקה.
 של הראשונות מבקשותיהם אחת הימים"; כשכבר הביתה "הלכו והכמרים במקום, להמצאלוחם

 יופ בכל הצרפתים הצבאיים הכמרים שערכו בתפילה, להשתתף להם שיתירו היתה,האיטלקים
 תשכחנה לא המדבר בלב אלה השכמה מסלות שעה. אותה ימצאו באשר וימצאו שחר, עםראשון
 , משתתפיהן. כל מלבבמהרה

 עאי עוכבו שעל,החוף הכפרים מן שבאו .מעטים לכפריהם. שוחררו פצןן בני העסקריםכל
 ואין כיאי לא וכי לגבר יקלחו לא כי נתברר במהרה אך בעכורות-כבישים, להעסיקם כדי.הצרפתים

 לביתה איש לשול להם גם והונח דבר וטל בסופו . שוחררו וכך ולכלכלם. להחזיקם תועלתכל
 הקצין ביקש חמת ובמצודת-משמר הילידים, מבני אשר גייסותיהם את יראו האיסלקים,

 יגעו לא הילידים מבני הצרמתים שהנייסות בכתב, ערובה כניעה, בתנאי לרון שנשלחהאיטלקק

 .האיטלקים. בשבויםלרעה
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 ז8 רבימנס . מצוינים( היו צ'או( של הקלעים )רגימנס הילידות מבגי הצרסתשהגיסות
 גבהי-קומה, בחורים נאים, אנשיו מךכז-אמריקה. בכל הטוב כמובן הוא והנסיון,יב-העלילה

 אגש שהנם לקציניהם, ומסודים קרב אלי ששים רבתעמי8ף מלחמתית מסורת בעלי לשבטיםבנים
 לנ% , ויודעים מצויינים קלעים הנם האלה הילידים החיילים צרפת-הלוחמת. שבצבאהעלית

 הת% מתוך שוחה לך חוסרים הם עין כהרף המדבריים. והקרקע הנוף תנאי אתבשלמות
 יתרא הסתכמת בלא קדימה לזנוק השות הרגע את יחושו בחושיהם בי נראה בה.ומתחמרים
 מארה"ב ב"אנסילדים" המיושן "לבל" מטפוס רוביהם,' הוחלפו שנה כלסני חדשה, עמדהולתפיסת

".אנפילדא, כפנת עליהם חביבה כי הרבה, נשתפר -ך זאת בלעדי גם הטוב - קליעתם ודיוק י, הבריטים()ע"י
 "הלכל". של התחתונה מהכונת יותר הרבה דרכה להציץ שנוה
 הלבן שהאדם - במדבר ח=מ של ימים מחורש יותר תוך נתגלה והדבר - הואהמסתיע

 בתערובת מהול ביום פעמים פעמיים-שלוש קפה מסל צמאים.תדיר(. שהילידים )בעוז כ% צמאאינו
 לפי המדברה, לקחו לא הצרפתי, החייל של ה"פינר" זה - יין, לו. הספיקו רום, שלהגונה

 היין מנת במקום להשבר, היו עלולים מאד ורבים מדי, .רב מקום גוזלים היושקנקני-הזכוכית
 הזז לא )ורבים להגלחת פעם - במים השתמש לא איש, אך - במים מהול רום לבוא'הוצרך

 הובא ואם בנאדות' הובא אם , שהיה והמעט בצמצום אלא "ים היו לא בדיענד בי כלל(,'מתגלחים
 י , צמא. לא פשוט, והאיש, להיך* ערב לא טעמובפהרנזולין

 רציני מכשול חן כאלה( סוסות ב-4 נתנסה האלה הטורים )כותב 'במדברסופות-ההול
 מאוחר רחוקות לעתים ודק רב, זמן כלל, בדרך נמשכות, הן אין שבפצן א?פ"י' אופרציה,לניהול
 הנישגע החול האוימן מן ולא הקרקע פני על לא יכר, לראות אין הסופה בעת בבוקר, %30משעה
 מנגנון- ביותה מהווקת אריזה הארוזים צרורות-החפצים לתוך אטילו' מקום, לכל, חודרהדוקר,
 הסתנה שמני החץ, מסני מיוחד לוקים אמריקאי מטוס מנועי של והמגנטו מסוסים שלהנהיתה

 מנגנון-הנחיתה.את כרבעי 'להוריד מניח גינו שלעתים מחוספס, וחק מין תוצר ההול את קולטים מנגנון-הנחיתהעל.
 לפעמיפ יכלו לא ואספקה. תחמושת בהובלת שסייעו שלנו, ה"דוגלס" מטוסי

 נ המנוע.. חלקי בין שנשתרבבו חול גרנירי מחמתההמריא

 צוידו הצבא, תנועות בכל שהשתתפו לכלו המיוחדות התובלה פלוגות של~כוניל"-המשאי

בשלדיע"

 מנת- לו יש מהם אחד ילידימו.שכל היילים ו-15 חביות 4 אר 3 הספיק.לאכסון שקיבולו
 ההוכלמו כל המכונית. בוף של. החיצון מצדו התלויים בנאדות הוכלו המים ימים. לשלושה'מזון
 אלו.-. תובלה פלוגות ע"י נעשתה הקדמיים לבסיסים אספקה, של ובין צבא שלבין

 האנשיא הי להיתקף, שעמדה מצודת-המשמר של ובקרבן אלהי במכיגיות הובלוהחילות
 אל חוזרות והמכוניות ברגל, הדרך את ממשיכיי היו היחידות התכנסות לאחר המכוניות. מןיושאים
 ובין הראשונש הקידמיים הבסיסים בין הזמן ייתוק מחמת משא-אספקה. ליטול הקידמיהבסיס

 ממצודות-המשמר באחת נתקלו אילו בשואה, להנסר עלול הדבר היה לקרם היוצאותהיהיוות
 ימים, משלושה יותר מעמד שהחזיקה מצודת-משמר היתה שלא כיוון אך ממושכה.בהתנגוות

 של מהירותה יתירים. קש%ם בלי הדורשות את מילאו המעטות והמכוניות למישרים הכלהלך
 של המצאתם לשם ביחוד ארה"ב של מטוסי-תובלה מצד סיוע הצאיכה בראשיההההתקדמות

 מכוצות באמצעות להשיג משניתן זריזות ביתר הקדמה לאיזור ודלק-מנועים~חמושת-ארטילריה
 פלצנות חמשת עמדו כ% בורך אולם יותר, מאוחרים נשלבים גם רגעי-תרום, בכמה קרהוכן

 עליהן. שהוטל בתפקירהתובלה
 של בראשותו מכתיוח, מ-11-10 יותר שיש.בה כלי-תובלה של ששירה הוכיחהנסיון

 היה לא - יהיה אשר גולה ההיה .- שפרה לכל כי מדי. רבה באיטיות תתנהל יחיד,אחכאי
 וחת מכונית בשקוע. בחול. ששקעו מבוגיות ולחליצת מנועים לתיקוני אחד. מומחהמלא
 היו כליה~לה 0! בנות בשיירות נחלצת. שזו עד כולה השיירה כל אתה 'נעתרת

בארה"ב. ייצובי אורגן , בשעתו אך ליאנפילד( )כמו בריסי' מטיפוס גימודו עצמו הוא הרובה1(
 המער. -
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 כמה, פי ורבו הקשיים הלכו למשל, מכוניות, 40 בת בשיירה ואלו ולא-תכופים. שצריםהעיכובים
 שיירות של לאיטיותן דוגמא ממתינה. השיירה כשכל בפעם כפעם בבוק לעסוק צורך.והיה

 בהנהגתו למי ממצודת שיצאה מכוניות, 40 בת לשיירה שקרה הבא המקרה לשמש עשויגדולות
 ללרגו. הגיעה לא עדיין בפברואר וב-1 942!, בוצמבר ב-ד2 מנוסה מפקדשל

 אלא היתה לא בלרגו "ראש-מסילת-ברזל" תחנת שהקמת הוכיחו, בהשתלשלותםהמאורעות
 בזואר, התחנה את לקבוע מלכתחילה היה מוטב בעורףו מדי רב מרחק רחוקה היתה לרגומשגה.
 מחשש לרגו, ובחרה בשעתו הציוד. ובלאי זמן דלק, של יקר במחיר אח"כ נעשה כןואמנם

 אספקה להעביר אפשר שמלרגו להלכה נראה הנייר שעל ומפני זואר את יפציץשהאויב
 היתה מכפיות 10 בת ששיירה ונמצא, למעשה. הנסיון אחעכ שהוכיח מכפי יותר רבהבמהירות

 של רובם לזואר. לרגן בין כבושות הכלתי הדרכים את עברה עד יפיס 10 עד מ-7 בדרךשוהה

 זה,מעין לסוג-תובלה כלל נתיחדו שלא המטוסים מן וכמה כלרגו, מלכתחילה נבנו לתעופה הדלקמחסני
 קדימה, זה דלק העברת 'לשם אותם, וההולמות הרגילות משימותיהם מעם נלקחו

 שהעבירו. מזה פחות לא בשעור דלק נאכל היה ההעברה.ובשעת
 הנמלים אחד בדרך לאפריקה הגיע זה, במסע ששירתו ולמכוניות למטוסים הדלקכל
 הנקודה ועד היבוא מנמל שבניגריה. פורט-הרקורט בדיך או י( פואנטנואר או 1, )דואלההצרפתים
 באמצעות הלה.מובא היה ומכוניות-המשא, המטוסים מיכלי לתוך מורק הדלק היה שבההקיקמית,

 ועד לזואר בורכה חבית-דלק כל היתה האומדנא לפי ובנהר(. באמצעותה )או מנועיתתובלה
 של מרחק )והוא ולשוב לברק מזואר לעבור כדי בה. כיוצאות חביות 20 אוכלת לשם,הבאתה

3 מטיפוס לטוס-הובלה זקוק למכוניות-משא, דלק חביות 15 לברק להמציא מנת על ערך( מיל 00)!ו

 פעולות. ביצוע בעת זה בחבל י לוגיסטי הכרה בגדר שהם מעשים של צרופה כלכליתמבהינה חוסר-הטעם, את מבליטות הללו ההשואות 100. האנקטני שמכנסו דלק חביות ~11 ם כ( -

 הגנרל על כלשהו דיבור יתיחד לא אם שלם יהא לא פצן-טריפוליטניה ממסע זה תיאור.
 את עוד העשיר כך אחר ואשר הללו הפעולות את וניהל שיזם לעת-המלחמה(, 4( )פסיבדוניםלקלרק

 בהבאת המאמין דגול, ומנהיג דגול' חייל הוא זה צעיר .גנרל בתוניסיה. בחלקו שעלו הדפנהזרי
 אינו לעולם, משכן שאינו מי "כי - זו אמונתו לפי ופועל - מאמין הוא האויב. שערי אלהמלחמה

 .(, בברזוויל מטהו במעון מעודו שוהה היה לא לפעולה פעולה בין ההפוגה בעתות לעולם".זוכה
 העולה )שטח בפיקודו שהיו העצומים בשטחים החונות גייסותיו יחידות את לבקר יוצא.אלא

 יכול המפקד "אין הללו: הטורים לכותב העיר אחת פעם המטרופולין(. צרפת על חמשה .פיבגדלו
 לראותם חייליו, עם להתערב עליו - שולחן-כתיבה, ליד בשבתו הפיקודיים תסקיריו אתלמלא

 רק הם מעייניו כל המלה. מובן במלוא איש-מקצוע חייל הוא לקלרק גנרל לפניהם".ולהראות
 מספר ימים בפעם פעם לשהות הצורך את שנא שנאה תכל,ית עסקי-פוליטיקה. שונא והואצבאיים

 מביאה זה שלטוני 'מרכז של הפוליטית "האחרה היתה: האופיינית הערתו בברזווילובמפקדה

 בשעת הוא זריז מזה פחות ולא בזריזות, נאותות החלטות לכלל הוא בא בשדה תיעוב".ליוי
 שסירב הסירוב לו הוא אופייני וכן כזה, שנוי מצריכה המסיכות השתנות אם תכנית, לשנותהצורך
 דה-גול לגנרל בשעתו הודיע הוא לראשונה. נעשת הזה כשהעלוי גנרל, לדרגת העלוי אתלקבל
 גנרלי היה כאילו בו ודוברו שנהגו ואף-על-פי להם". ראוי שיהיה עד כוכביו את יענוד"שלא

 אוהבים ואנשיו קציניו זו. לנכות הוא ראוי אכן כי בעצמו, שחש עד דרגת-גנרל סמל את נשאלא
 ובמים. באש למענו לילך - פעם לא להם אירע כאשר - ומוכניםאותו

..
, המערץ - הצרפתית. בקמרוןש1

 המושג הגדרת3( המערכ'. - דוגלה מאשר יותר עוד מרוחקת הצרפתית. בקונגו2(
 "צרפת שברשות באפריקה צרפתיות אחוזות של ה"בירה" הצרפתית. קונגו של מרכזה5( המער. - 55 עמ' כי-כ"א, חוב' ב"מערכות" נתנה ככר "לוגיס"יקה"

 הוטקלוק. הרוזן - לקלרק גנרל של האמיתי שמו 4( המערץ - 1940-43. בשנותהלוחמת"
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סדרשהמפרכהן(

הצרפתים-הלנחפים
 לזינה, מנר - הקדמי הבסיםפלגת

 ; רובאים פלוגות2
 ן ; כבד זין פלוגת1

 ממונעת סיור סלוגת של מחלקה1
 אי-מ.(. "ביפורס" תותח 1ועמה

 וחיילים. קצינים 500בס"ה-בקירוב
 .דיאו. שלבטליון

 . ; רובאים פלוגות3
 : כבד זין פלוגת1
 ; ממונעת לסיור פלוגת1

 D"D 75 בני תותחים( )4 סוללה1
מוסעים.

 וחיילים. קצינים 800 בקירוב -בס"ה
 דלנג', שלבטליון

 ; רובאים פלוגות3

 ; כבד זין פלוגת1

 מחלקה )חסר משונעת סיור פלוגת1
 ;אחת(

 75 בם תותחים( )2 סוללך מחצית1
 מוסעים.מ"מ
 והיילים, קצינים 700 בקירוב -בס"ה
 ש1 ואפרוט;פלגת

 מחלקה )בתוספת רובאים פלוגת1
 ;אחת(

 ; אחת( מחלקה )חסר בבד זין פלוגת1

 ; 'ממונעת סיור פלוגת של מחלקה1

 75 בני תותחים( )2 סוללה מחצית1

 מוסעימימ"מ
 והיילים. קצינים 400 בקירוב -בס"ה

 )פלוגת טיבסטי של הנודדתהקבוצה
 סאראזק, קפטןגחלים(,
 וחיילים. קצינים 153 -נ_בס"ה
 קולונל של )בפיקודו ניידרזרב

אינגולד(.
 ן מהלקהאחת( )חסר רובאים פלולן1
 ; הכבד הזין פלוגת של מחלקה1

 מחלקה(. לחסר ממונעת סיור פלוגת1

 וחיילים, קצינים 250 בקירוב -בס"ה
umnקפטן - ככוניות-משא פלוגות 

פלאנדר.
 משא, - מכוניות 53 פלוגהלכל

 : כדלקמןמחולקות
 ; הפלוגה מפקד מלונית1

 )לאחת מכוניות 11 מאלקות,(כ"א4
 מ"מ 7,2 של מכונת-יריהמאלו
 ; א.-מ.( פןעל

 ההלפות מכוניות8
 קצינים 170 בקיררב - פלוגהכל

וחיילים.
 850 בקירוב - פלוגות( )5בס"ה

 וחיילים.קצינים
 - לוחמים, הילות-קרקעבס"ה

 וחיילים. קצינים 3650בקירוב
 כמפקד קארטיה קולונל - האוירחיל

 כמפקד סנט-פרז וקומנדנטכללי,
"להקת-ברטן".

"להקת-ברטן".א(
 )תוצרת עמרילגד" מפציצי2

 . 2(מרטין
 ; 3( "בלנהיים" מפציצי3

 *(. "ליסנדר" קרב מטוסי4
 לוק- )תוצרת "הויסון" מטוסגב(

 את שימש מזוין, בלתי ( 4הוד
 מפקדה כמטוס לקלרקגנרל
 ;וקשר

 מזוין, בלתי "ביצ'קרפט" מטוס1
 אינגולד קולונל אתשימש
 4 המפקדהכמטוס

 9ן שימש מזוין, "מרילנד" מפציץ1

 . קרסיה. קולונל את
 ישן  פצועים  הובלת מטום 1ג(

 כמעט למעשה  פוטז(,)מתוצרת
  4המת לקרקע  בבולתמיד

 במנוע. תדירים"שחושים"

)1Bataille 48 Ordre - צבא של' המדויק המערך סדר יי ר ו ט ס י ה ה ן ב ו מ ב 
 מסויים. צבא מורכב מהם והיחידות של'.המבנים 'מלאה רשימה כיום י"ז-י"א(; )מאות 'לקרבהערוך

 הוא הסוג הקרקע. חילותעם כמסוסי-שיתוף שימשו כלל בדרך בריטיים, 4( בריטי. 3( אמריקאי, 2( רץ ע מ ה-
 צרפתי. . 5( הזאת. המלחמה מלסני

59ן



 ; א.-מ. פלגה1

 ילידים( למורי-דרך 2( *גום" אנשי20
 'הגמלים פלוגת של מילואיםוגמלי

 טיבסטי"(. של הנודדתמהקבוצה
TIDI.בזוקר 

 ; האפנסאותפלגת

 לעסק לתיקולים ארטילרי מלאכהבית
 כלי-היריה; וכל מכוניות-המשאבבדק
 ; לאיל-האויר נודה של מלאכהבית

 . מלתמור שבויימהנה

 קצינים )כולם לבנים מכ-175 יותךמנו
 מהלקות, מפקדי ו'בכלל עד היהידהז לכל מפקדים סיפק זה קטן מספר אולםוסמלים(.

 מכונית כל על כמעט במפקד לבן 'וסמל בארטילריה תולה לכל כממונה לבן סמלוכן
 הממונעות. הסיורשבפלוגות

 לפיקוח הועברו וציודם עובדיהם על בצ'אד האזרחיים ההובלה שירותי כל.
 , שביצעו תלת-טוניות( )לרוב אזרחיות מכוניות-משא ל-500 קרוב נוספו זה ע"יהצבא.

 מפעם שהועתקו הקידמיים ולבסיסים ולרג'ו לאמי מפורט הובלת-האספקה כלאת
 לפורט-לאמי. הקידמיים הבסיסים מן המלחמה שביי פינוי את וכןלפנים,

 ם 1 ק ל ם י אה

 לבנים וה?יל~ם קצינים מ-600 למעלה כללו בפצן האיטלקייםחילות-המצבי
 ; נשבו ולא ממיזדה צפונה שנסו וחיילים קצינים של בלתי-ידוע ומספרשנשבה

 לכפרו. איש ונשלחו שוחררו שרובם ילידים(, )גייסות עסקרים ל-6000 5000ובין
 תותהי- מ"מ, 65 בני תותחי-שדה וכלל בשפע ומצוי מצוין הדיש, היה האיטלק(הזיון

 23 קטנות, רגלים מרגמות וא.-מ.(, )תקינות מכ"י fft~' ו-20 מ"מ 40 בנירגלים

 .אוירוני- בתוכם לטחות, מטוסים ו-15 אחת( פעם .אפילו הופעמו )שלא קליםטנקים
 מד-טוחים היו מצודה בכל לארטילריה חדישים. *הנקל" ומפציצי *פיאט"קרב

 לגמרי. אותם שהסרג לצרפתים לאלתר לברכה שהיומצוינים

 עותומ)ית(' מצודה - )ביסודה איטלקית. מצודת-מדברמורזוק;

2( המער/ - הופחת. אנשיהן שמספר פלוגות1(

 זעירה.. מלהמה בנוסח גם עצמאיות ופעילות לסיור הממונות צרפתים קציניםבפיקוד בעיקר( )מרוקו צפון-אפריקה ילירי של למחצה סדירות חבורות של שמן - "גום"
 המער. -
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 - היליהאויר אנשי שלס"ה
 והיילים. קצינים 10נבקירוב

 לוחמים. בלתישירותים9,
 שדה של בית-הולים1.,מהלקה
 ;ממובע

 נוטריקון(. בקציני )שימשו צבא כהני 3'
 והיילימ. קצינים 65 -בס"ה

 נכון עמד )בסלקו זואר של המצב היל10,
 צורך(. יקום באץ כרזרב,לשמש

 . , רובאיות 1( פלוגות-גרעין2

 לא הלוחמים החיילות - : ן ו יצ


