חזרה לאתר

ה"מנצח הנשכח" ו"הקצב מאתיופיה"
מבצע "מצפן" "  – "Compassדצמבר  –1940פברואר 1941
בתחילת ספטמבר  1940הורה מוסוליני הדוצ'ה לגנרל רודולפו גרציאני מפקד חזית צפון אפריקה בלוב לכבוש את תעלת סואץ
מידי הבריטים.
באותה עת עמדו הבריטים לבדם כמעט אל מול הנאצים .הקרב על בריטניה היה בשלבי סיום ובנצחון בריטניה .מבצע הפלישה
הגרמנית המתוכנן לבריטניה "ארי הים" הפך להיות בלתי אפשרי לאחר נצחון הבריטים בקרבות האוויר.
לאיטלקים היו בחזית הצפון אפריקאית כלומר בלוב כ  230,000חיילים ולבריטים כ 36,000בלבד.
מפקד חזית המזרח התיכון בצד הבריטי היה הגנרל וייוול – ותיק מלחמת העולם הראשונה שהיה מופקד על כל האזור
שהשתרע מפרס עד לוב ודרומה עד קרן אפריקה שרובה היה בשליטה איטלקית .בצפון אפריקה עמד מולו פילדמרשל
גרציאני .עם כוחות לא שווים מבחינה מספרית אבל מבחינת ציוד ,שריון ונשק לבריטים היתה עדיפות.
בקרן אפריקה פיקד על הכוח האיטלקי הדוכס מאאוסטה .בסך הכל בשתי הגזרות מנו האיטלקים מעל חצי מיליון חיילים.
פילדמרשל ארצ'יבלד וייוול

לפני שנשלח הדוכס מאאוסטה לפקד על כוחות איטליה
בקרן אפריקה ,פיקד על האזור רודולפו גרציאני .הוא נחשב
לאכזרי ושנוא  ,תומך הפאשיזם ומטיל אימה .בחבש דיכא
גרציאני באכזריות מרד של אנשי חבש נגד האיטלקים.
החבשים ניסו להתנקש בחייו וכתגובה הורה על יד קשה
והוצאות להורג שרירותיות ללא משפט .אלפי חבשים איבדו
את חייהם וגופותיהם התגוללו ברחובות ובדרכי הארץ.
מעשה זה זיכה אותו בתואר המפוקפק "הקצב מאתיופיה".
הוא הועבר חזרה ללוב בה משל לפני כן באכזריות רבה וניהל
את המערכה במדבר המערבי עד בואו של רומל לזירה.
המבצע בו נדון במאמר זה נקרא מבצע "מצפן" – המבצע
הזה אינו זכור לרבים למרות הוא הסתיים בנצחון בסדר גודל
בלתי נודע עד אז ואולי בעל ההישגים הגדולים ביותר בכל
המלחמה.
אם נשווה את המפלה האיטלקית במדבר המערבי בסוף
 1940למפלת הגרמנים בסטלינגרד ב ,1942הרי יש לציין
שמספר השבויים ששבו הבריטים במבצע מצפן היה כ
 130,000ובסטלינגרד שבו הרוסים רק  .60,000אמנם שתי
הארמיות הגרמנית בסטלינגרד והאיטלקית בלוב הושמדו,
אך סטלינגרד זכתה לפירסום רב ואילו מעטים מכירים את
המבצע המוצלח ביותר מכל מבצעי מלחמת העולם השניה
בצד בעלות הברית -מבצע מצפן.
מדוע נזנח המבצע בתודעה ההיסטורית? ניתן להסביר זאת
במה שהתרחש אחרי סיום המבצע והוא בואו של רומל
ומינויו כמפקד הקורפוס האפריקאי .בקרבות המוצלחים
שניהל שכללו כיבוש חוזר של קירנאיקה  ,טוברוק
והתקדמות מהירה מזרחה מאות קילומטרים לאורך החוף

פילדמרשל רודולפו גרציאני

גרציאני מראה את פציעותיו מנסיון ההתנקשות בו באדיס
אבבה.

עד אל עלמיין שהיתה רק  120קילומטר מאלכסנדריה .התקדמותו המהירה ,קרבות אל עלמיין והתבוסה שנחל בסופו של
ענין ,הם שהאדירו את שמו של המנצח שבא אחרי אוקונור הוא ברנרד מונטגומרי והשכיחו את שמו של אוקונור לגמרי.
לכן הוא מכונה "המנצח הנשכח".
לאחר הנחיות מוסוליני בתשעה לספטמבר  , 1940החלה הארמיה העשירית האיטלקית להתקדם לכיוון מצרים .היתה זו
מתקפה יבשתית נרחבת שנקראה בפיהם –  . Operazione Eבנוסף להתקדמות היבשתית המבצע כלל הפצצת מטרות
בריטיות במצרים .אך בין המטרות היו גם יעדים בארץ ישראל כמו מתקני הנפט בחיפה שהיו יעד שכיח  .המפציצים
האיטלקים שהגיעו לארץ הגיעו מהאיים רודוס ולרוס .בתשעה לספטמבר –יום פתיחת המבצע האיטלקי הם נתקלו באש נ"מ
חזקה וכנראה ערכו גיחה סיבובית כדי לחזור ולהגיע לחיפה .אבל את הפצצות הטילו על תל אביב וכנראה בטעות 137 .הרוגים
היו באותה הפצצה .הפצצות פגעו בעיקר באזור בוגרשוב וטרומפלדור הקרוב לים .יש הסבורים שכוונתם היתה להפציץ את
נמל יפו אך הם החטיאו את המטרה.
ההפצצה שהפתיעה לגמרי את תושבי תל אביב גרמה לטראומה .זו הפעם הראשונה שתושבי העיר העברית חשו את מוראות
המלחמה על בשרם .הלוויות רבות משתתפים נערכו בבתי הקברות.
טייסים איטלקים במצרים בוחנים את מפת אזור הפצצה שלהם טרם המראה .ספטמבר . 1940

מטוס סאבויה מרקטי מ.ס 79 .ספארוויירו כאלו הפציצו את תל אביב ב 09.09.40

המטוסים האיטלקיים היו בצבע שחור וכך הם זכורים לתושבי העיר .המפציץ הבינוני הזה היה מוצלח ביותר ובעל שלושה
מנועים  .מה שנחשב ליתרון בעת קלקול אחד המנועים.
צ'רצ'יל שלח השתתפות בצער וסימפטיה ורוקח החזיר לו במכתב נאמנות למטרה המשותפת של יהודי הארץ והבריטים נגד
הנאצים .הבריטים התקיפו את שדות התעופה של האיטלקים .מדברי טייסים בריטיים שתקפו את שדות התעופה
האיטלקיים באיים היווניים" :מכיוון שהבחורים מרודוס ולרוס הם אלה שהתקיפו את תל אביב ,יצאנו להתקפה זו ביתר רצון
והנאה מאשר כרגיל".
הפלישה האיטלקית ביבשה החלה כאשר צנחנים איטלקיים הוצנחו בעיירת הגבול המצרית סאלום ,הכוחות העיקרים של
הארמיה העשירית של האיטלקים התקדמו כ  95ק"מ עד עיירה הקרויה סידי בראני ובפקודת גרציאני נעצרו הכוחות,
והתבצרו .הם המתינו שחיל ההנדסה יסלול עבורם את "דרך הנצחון"  VIA DE LA VITTORIAלכיוון מרסה מטרוח  .שם היו
מחנות של הכוח הבריטי העיקרי ונמל חשוב ונוח .סידי בראני היתה מרוחקת כ 120ק"מ ממרסה מטרוח .האיטלקים לא
המשיכו במתקפה למרות שמולם עמדו כוחות בריטים מופתעים ,לא מוכנים כראוי ומועטים שחלקם אנשי מנהלה.
בעוד הכוחות האיטלקים מתבצרים ,התארגנו הבריטים ,התעשתו ,והחלו בפשיטת נגד שהפכה למתקפה רבתי .מבצע מצפן
( )COMPASSהחל .במסגרת המבצע שעליו פיקד תת אלוף ריצ'רד אוקונור נשלחו כוחות קומנדו שונים ביניהם גם קומנדו 51
הארץ ישראלי (בגזרת סאלום) לפשיטות על יעדים איטלקיים .כוח שריון איטלקי קל של גנרל מלטי "אבד" במדבר ונתקל
בבעיות תנועה .גנרל מלטי עצמו נהרג בשלבים הראשונים כאשר הוא יורה בתת מקלע לעבר הטנקים הבריטים המתקדמים.

לאחר פשיטות הקומנדו התקדמו כוחות אוסטרלים והודים וכבשו שטחים גדולים .יש לציין שכוחות השריון הבריטיים היו
מצוידים בטנקים עדיפים על הטנקים האיטלקים שחלקם היו למעשה שריוניות .הכוחות האיטלקיים נסוגו והפשיטות
הבריטיות הפכו למתקפה רבתי .עד תחילת פברואר גמעו כוחותיו של אוקונור  1,250קילומטר ,השמידו או לקחו שלל 420
טנקים ו 1100-תותחים ,ומטוסים במספר לא ברור .הפשיטה הצליחה והמתקפה הניבה תוצאות מרשימות בכל קנה מידה.
שרידי הארמיה העשירית האיטלקית נסוגו ממצרים במהרה ורבים מהחיילים התמסרו לשבי .הבריטים דלקו אחרי הנסוגים
לאורך החוף אל סאלום ומעבר לגבול לברדיה ,טוברוק ,דרנה ,מכילי ,בידא פום ואל עגיילה שבמפרץ סידרה .כל חצי האי של
קירנאיקה היה בידי הבריטים .קרבנות הבריטים היו  494הרוגים ו 1,225-פצועים .הם לקחו  133,298איטלקים בשבי420 ,
טנקים ,מעל  1000קני ארטילריה ומטוסים רבים .הארמיה העשירית האיטלקית שכללה  10דיוויזיות חדלה מלהתקיים.

החיילים האוסטרלים אמרו על המערכה ":המשטרה הצבאית בתל אביב נתנה לנו פייט משמעותי יותר".
קצין בריטי תיאר את השבי" :שבינו  5אייקר (כ 20-דונם) של קצינים ו 200-אייקר (כ 800-דונם)של חיילים אחרים".

לאחר ההפסד כתב גרציאני למוסוליני " :בזירת מבצעים זו ,דיוויזיה משוריינת אחת חשובה יותר מארמיה(של חי"ר)" .זה
היה נכון אבל חוסר ניצול מצבם של הרעוע של הבריטים ,הוראתו של גרציאני להתבצר בסידי ברני במקום לנצל את הבלבול
של הבריטים ולהמשיך בהתקדמות והשהות שנתן להם להתארגן היתה גורם חשוב בהצלחת הבריטים.
למרות הניצחון המזהיר של הבריטים שהוא המרשים ביותר לדעת רבים בכל המלחמה מצד בעלות הברית ,המתקפה לא
סילקה את האיטלקים מצפון אפריקה .לאחר שכבשו את בליטת קירנאיקה והגיעו למפרץ סידרה ,הורה צ'רצ'יל לפילדמרשל
וייוול להפסיק את המתקפה ולשלוח חלק מכוחות שהשתתפו בה ליוון .דיויזיה  4ההודית נשלחה עוד לפני כן לקרן אפריקה
ולחמה בגזרת קרן באריתראה (עם קומנדו  51מארץ ישראל) .הכוחות הבריטים הלא רבים לא היו מספיקים ללחימה בארבעת
הגזרות – סוריה ועירק ,קרן אפריקה ,צפון אפריקה ויוון.
מפת מבצע מצפן

כאמור המתקפה במבצע מצפן נעצרה במחצית הדרך בהוראת צ'רצ'יל .לדעת רבים
הכוחות הבריטים היו כובשים בנקל את כל לוב לו רק ניתן להם .האיטלקים היו
בהתפרקות מוחלטת .היום ברור לנו בדיעבד שההגנה על יוון נכשלה במחיר כבד של
ציוד  ,נשק ,הרוגים ,פצועים ושבויים .לכן עדיף היה להשאיר את הכוחות הבריטים
בלוב ולהשלים את המשימה .אך כאמור זו היא חכמה שבדיעבד .הגרמנים שהתערבו
במלחמת האיטלקים ביוון והצילו אותם שם ,נחלצו לעזרת האיטלקים גם בצפון
אפריקה ושלחו את הטוב שבמפקדיהם  -פילדמרשל ארווין רומל לפקד על קורפוס
אפריקה.
לרומל " -שןעל המדבר" היה מוניטין של מפקד נועז שנע כה מהר עד שמפקדיו לא
ידעו היכן נמצאים כוחותיו.
למרות שכוחותיו היו קטנים מאלו שהיו ברשות גרציאני (רק כ  120,000חיילים אך
עם טנקים ראויים) .רבים מכוחותיו היו איטלקים והסתבר שכאשר יש מפקד טוב
האיטלקים יודעים להילחם .רומל איגף את חצי האי של קירנאיקה ,צר על טוברוק
כבש אותה ושבה  30,000חיילים בריטים .בין השבויים היו גם שלושה גנרלים
בריטיים וביניהם המנצח גנרל אוקונור -לאוקונור לא זכרו את נצחונו הגדול ואת
העובדה שצ'רצ'יל הוא זה שעצר את התקדמותו.
וויוול הוחלף ומונטגומרי היה הכוכב החדש בזירה  .נצחונו של מונטי באל עלמיין מחק
סופית כל זכר לפעולותיו המוצלחות של אוקונור.
המנצח נשכח!

גנרל ריצ'רד אוקונור מפקד מבצע
מצפן

יחי המנצח החדש!

כך כתב אלתרמן לקראת פסח בטור השביעי בעיצומה של המערכה בצפון אפריקה.
וְ ִשבִ ֵר ְל ַפנְצֶ ר
ָא ָתא גְ ַרצְ יָנִ י
ְד ִה ְת ִקיף ְלוֵי ֶול
וְ יָשַ ב בְ בָ ָרנִ י.
ְד ִהכָה לְגְ ָרצִ ָי ִני
ָא ָתא וֵ יוֶ ל
ְדיָשַ ב בְ בָ ָרנִי.
וְ ִהכָה לְגְ ָרצִ ָי ִני
ה־קֹורפְ ס
ְ
יק
ָא ָתא ַאפְ ִר ָ
ְדיָשַ ב בְ בָ ָרנִי.
וְ ִה ְרעִ יש ל ְַקנִינְגְ הַ ם
ָא ָתא פַנְצֶ ר
ְד ִשבִ ֵר ְל ַפנְצֶ ר
וְ ִה ְת ִקיף לְ וֵ יוֶ ל
ְד ִה ְת ִקיף ְלוֵיוֶל
ְד ִהכָה לְגְ ָרצִ ָי ִני
ְד ִהכָה לְגְ ָרצִ ָינִי
ְדיָשַ ב בְ בָ ָרנִי.
ְדיָשַ ב בְ בָ ָרנִי.
ָא ָת ַא ַקנִ ינְגְ הַ ם
ובכן ,אפילו בטור השביעי אוקונור נשכח...
מה עלה בגורלו של פילדמרשל גרציאני ? הוא המשיך לשרת בצבא האיטלקי עד תום המלחמה .
הוא היה היחיד מהגנרלים האיטלקים אשר תמך במוסוליני  .גם לאחר שמוסוליני חולץ בידי אוטו סקורצני והקים את
ה"רפובליקה של סלו " בצפון איטליה ,שרת אותו גרציאני " כשר הגנה" .
כאשר שרת כמושל לוב בתחילת שנות ה 30גרם ל 50,000הרוגים לובים והוציא להורג את מנהיגם עומר אל מוכתר .כאשר
הועבר לאתיופיה דיכא ביד ברזל את התקוממות האתיופים ,השתמש בגז נגד כוחות המורדים וערך טבח של אלפי אתיופים
לאחר נסיון התנקשות בחייו  .עד היום מציינים האתיופים את יום הזכרון לנרצחים " כ  12ביכתית" האתיופים ביקשו
להעמידו לדין בטריבונל בינלאומי עוד בתקופת חבר הלאומים .הדבר לא עלה בידם.
אולם לאחר מלחמת העולם השניה נכלא ,הואשם בשיתוף פעולה עם הנאצים ונידון ל  19שנות מאסר  .הוא ישב בכלא רק
ארבעה חודשים .גרציאני הנהיג את המפלגה הניאו פשיסטית באיטליה ומת בשנת  .1955למטה ניתן לראות את גרציאני
בבית המשפט ואת תומכיו מצדיעים במועל יד בהלווייתו.
משפטו של גרציאני

לוויתו של גרציאני ב1955

בשנת  1981יזמה לוב של קולונל מועמר קדאפי את הסרט "אריה המדבר" שני גבורים לסרט .גרציאני ועומר אל מוכתאר
המנהיג הלובי .הסרט מספר על מאבק הלובים נגד האיטלקים בשנות ה 30של המאה ה .20הבמאי היה מוסטפה עקאד.
מככב בסרט השחקן אוליבר ריד כגרציאני ואנטוני קווין מגלם את עומר אל מוכתאר .רוד שטייגר הוא מוסוליני ואיירין
פאפאס משחקת גם .הסרט זכה לבקורות טובות אך נכשל בקופות והיה הפסד כספי טוטאלי 35 .מיליון היתה עלותו לעומת
מיליון וחצי הכנסות .הסרט נאסר להקרנה באיטליה ורק ב  2009הותר להקרנה רק ברשתות בתשלום.
מאוסוליאום ופארק זכרון שנבנו לכבוד גרציאני בעיר הולדתו אפילה ליד רומא נתונים במחלוקת קשה באיטליה.

התמונות באדיבות ויקיפדיה.
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