
פעולות
זחמתבמ

ההטעיהעלעומדתמלחמהכל

טסופון

שהשיגוהמערכתיתההפתעהעלנכתברבות
והוזכרוהמפרץ,במלחמתהקואליציהכוחות
שהביאווההטעיהההונאהמפעולותמקצת

זו.הפתעהשללהשגתה
ליישוםדרכיםש.יהןהןוהונאההטעיה

שלמהלךהיאהטעיההתחבולה.עקרון
האויבאתלהטעותשנועדדבר,לכללחימה

מהלךהקרב.בשדהדילמהבפניולהעמידו
שונהבגזרהמשנימאמץהואמקובלהטעיה
היא,ההונאהמטרתהעיקרי.המאמץמגזרת

חשיבהלדרךהאויבאתלהביאבדרך-כלל,
לרובמתבטאתוהיאלמבצעה,הרצויה
פעולותאתנציגלהלןאלימים.לאבצעדים
במלחמתהקואליציהכוחותשביצעוההונאה
(desertמדבר'מגן"מבצעבמהלךהןהמפרץ
shield(מדבר'סופת"מבצעלקראתוהן

stoiTn)(desert,המקורותעל-פיובמהלכו
ו.שפורסמ

מדברמגן"במבצעההונאה

ביצעוסעודית)עלההגנהשלב(מדבר'מגן"מבצעבמהלך

ברמההונאהפעולותבקואליציההמשתתפים
ברמהגםאךוהאסטרטגית-רבתי,האסטרטגית
המערכתית.

שלהראשוןבשלבהתבצעההאסטרטגיתההונאה

שמטרתםההרתעהממאמציכחלקמדבר'מגן"מבצע
הגדרתלמעודיה.מפלישהעיראקאתלהניאהייתה

ברמההיושמטרותיהמכךנובעתשאסטרטגית"ההונאה
מפניעיראק)(אחתמדינהלהניאונועדוהבינלאומית

להונאהסעודיה).(אחרתמדינהנגדהתקפימהלךביצוע

נשיאובראשםמדינות,מנהיגישלהתבטאויותסייעוזו
עיראק,אתלשכנעהייתהההרתעהמטרתארצות.הברית.

פלישתלאחר-סעודיהנגדנוספתתוקפניתשפעולה

אתותחריףנסבלבלתינזקלהתגרום-לכווייתעיראק
ב'ירא.2עםהעימות

נוכחותנדרשהאמינה,תהיהשההרתעהכדי
הריחוקאךבמעודיה.לוחמיםכוחותשלמשמעותית

קשייםוכןומאירופהמארה"בהפעולהזירתשלהרב

איטיהיההכוחותהגעתשקצבגרמושוניםלוגיסטיים

מאוד.
סד"כבסעודיהלהציגהיהההונאהשלהבסיסיהרעיון

באמת.בהמהנמצאיותררבהמבצעיתיכולתובעלגדול
שלנחישותןבדברקברניטיםהתבטאויותעלנוסףזאת

עיראקית.תוקפנותכללמנועהקואליציהחברות

סיקורבאמצעותבוצעההאמריקניתהעוצמההאדרת

שובחזרהתוךתינקירמאה,3ההיערכותשלביותרנרחב
בנמלימהאוניותהמורדיםהרק"םטוריתמונותעלושוב

לצורךהתקשורתאתהיטבניצלוהאמריקניםסעודיה.
רואיינואמריקניםחייליםהמרתיע.המסרהעברת

במשורה,שנמצאוהכבדים,הנשקוכליבעמדותיהם,
שונהמצבתמונתשלרושםליצורכדיושובשובהוצגו

מהמציאותלחלוטין
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ההונאה
המפרץ

נתןמאוד,רבבסד'כאמריקניתהיערכותלהציגכדי
מגן"מבצעשלהראשוניםבשלביושוורצקופף,גנרל

עללוחמותיחידותשלאוויריתלהובלהעדיפותמדבר",
תחמושתכולללוגיסטיים,ואמצעיםיחידותחשבון

בחלקימחסורמעטה,תחמושתבגללתובלה.ואמצעי
בלתיבעצםאלהכוחותאזהיומוגבלתוניידותחילוף
כלוכמעטתוקף,עיראקישריוןמוללחלוטיןיעילים

כלפיהמרתיעהבנוכחותםהייתהאזחשיבותם
םיקאריעה.4

מרתיעיםמסריםהעברתלשםבתקשורתלשימושרמז

סוףלקראתשנערכהעיתונאיםבמסיבתלמצואאפשר

בשלבהתקשורתשללחשיבותהבהתייחסוהמלחמה.

האחדהדבר"לכתבים:שוורצקופףגנרלאמרהמגננה
המוקדמיםשבשלביםהוא,לתקשורתבנוגעאותיששימח

מעטעםוהיינוכאןכוחנואתכשבנינוהמבצע,שלביותר
יותרלהרבהאשראילנונתתםכולכםקרקעי,כוחמאוד

ביטחוןתחושתלינתןזהדברבאמת.לנומשהיהכוח

שחשבתיכפימהרכהיתקפולאהעיראקיםשאולי
הליחתב".5

מצייןשוורצקופףגנרלאיןאלהשבדבריולציין,ראוי

ייתכןהונאה.לצורכיבתקשורתמכווןשימוששנעשה

27.2.91,ב-נערכההעיתונאיםשמסיבתמכךנובעשהדבר
רצהלאושוורצקופףהמלחמה,שלהרשמיסיומהלפני

כעבוררקזה.בשלבהתקשורתשלזעמהאתעליולעורר

שלאהתקשורת,אתניצלאכןארה"בצבאכיהתברר,זמן
עליושקומםדבר-הונאהמסרילהעברתבידיעתה,

הבכירים.'העיתוניםמעורכימקצת

האמריקניםהשתמשולעילהמנויותפעולותעלנוסף

האדרתלשםאלקטרוניתובהונאהמתנפחיםדמייםבאלפי
שכעבורלצייןמענייןהידועסב.7הפרוסהאמריקניהסד'כ

עיראק,עלהאוויריתהמתקפהבמהלךמספר,חודשים

שלמתוחכמיםבדמייםהםאףהעיראקיםהשתמשו
בהתבססםטק"ק,ומשגרימטוסיםארטילריה,טנקים,

הילטיאב.6שרכשואמצעיםועלידעעל

גםלהוסיףאפשרהאמריקניםשלההרתעהלמאמצי

לוחמהמפניהאמריקניתההתגוננותיכולתהאדרתאת
בנשקישראלתקיפתמפניעיראקהרתעתאתוכןכימית
עלמידעיזוםבאופןפרסםהפנטגוןקונוונציונלי.בלתי

אב"ך,לוחמתלקראתהמזויניםהכוחותשלמוכנותם

ומזכירבושהנשיאובראשםהמדיניים,הגורמיםואילו

החמורותהתוצאותמפניעיראקאתהזהירובייקר,המדינה
כימי.'נשקתפעילאםלההצפויות

הקואליציה,כוחותביצעוהאסטרטגיתההונאהעלנוסף
במסגרתמערכתיותהונאהפעולותהאמריקנים,בעיקר

ההונאהלפעולותהרקעמעודיה.עללהגנהההיערכות
שהתבססהסעודיה,עלההגנהמתוכניתנבעהמערכתיות

הסעודיהנפטצירולאורךהחוףלאורךהשהיהמערךעל

ודהראן.באל-ג'וביילהחיונייםהשטחיםסביבהגנהומערך

להשהותנועדק"מ,כ-150היהשעומקובכללו,זהמערך

אתולחשוףדרומהבתנועתםהעיראקייםהכוחותאת
ומהקרקעמהאווירלתקיפותשלהםהאספקהקווי

בזמן.קרקעהמרתתוךומהעורףמהאגפיםולהחפותי

נוספים,יאמריקנייםכוחותהבאתלצורךדרושהיההזמן

האתתהונאה.פעולותשתישולבוההגנהבתוכנית

קשיחהלהגנהנערכתשהקואליציהרושםליצורנועדה

נועדהההונאההסעודי.השטחבעומקולאהגבולבקרבת

ההגנהמערךהבקעתלאחרכילהניח,לעיראקיםלגרום

כךלשםדרומה.מהירהלתנועהפתוחהשטחיהיהבגבול
הגבוללאורךבולטבאופןונערכוסעודייםכוחותרוכזו

כוחותנועדועיראקיתהתקפהשלבמקרהכוויית.י'עם

אחריהםמושכיםשהםתוךדרומה,במהירותלסגתאלו

ההשהיהמערכילעברהעיראקייםהכוחותאת

האספקהקווילהארכתגורמיםובכךהאמריקניים,
לעומקינועוהעיראקייםשהכוחותלאחרהעיראקיים.

מארינסכוחותעל-ידימאגפיהםיותקפוהסעודי,השטח
קלאסי.הכלה**בתמרוןיבשהכוחותועל-ידימהים

היערכותלהציגנועדההשנייהההונאהפעולת

הסעודיהנפטצינורקועללהגנהדלילהאמריקנית

,(tapline)הרבהחזקההייתההאמיתיתההיערכותבעוד

גייסותהורדת-החפה
אלשיטמכל'לחימהואמצעי
החוף.

שנועדנסיגההמרזן-הכלה**
לשםכיסלתוךאויבלמשוך
כיתורו.



יחסית,בולט,באופןהוצגהזוהונאהבמסגרתיותר.

תוךהנפט,צירלאורךצח"םשלבסד'נכוחפריסת

יחידה,סימניכמו:ביותר,הקטניםהפרטיםעלהקפדה

י2.רוזיאבהאזרחייםביישוביםחייליםונוכחותסיורים

באיזורנוספותאמריקניותיחידותשלנוכחותןלמעשה,

קפדניים.שדהביטחוןצעדיבאמצעותכמובן,הוסתרה,

אתהשיגווההרתעהההונאהפעולותאםלדעתקשה
אתמשכוההונאהשמאמציידועכיאםמטרותיהן,

יקאריעה.3,המודיעיןשללבותשומת

היולאעתבאותהכיבוודאות,כמעטברורכיום

גנרלאמנםהידועס.4,אתלתקוףכוונותכלעיראקלצבא

עריק,כיהמלחמה,לאחרשנערךבראיוןמסרשוורצקופף

עלמידעמסרהמשבר,שלבתחילתוהקוויםאתשחצה
לאזהמידעאךי5,הידועסלתקיפתעיראקיותתוכניות

קציניםחקירתלרבותאחר,מקורמשוםכןאחריאומת

י4.היצילאוקהכוחותבשבישנפלובכיריםעיראקים

מדבי'סופת"מבצעלקראתההונאה
בנובמברהחלהמדבר"אסופתבמבצעהמערכתיתההונאה

כלכאשרלמתקפה,ממגננהלעבורההחלטהעם1990

ההונאה.מסרילהעברתשימשוהקואליציהכוחות

העיראקיתהמערכתיתהתורפהעלהתבססהההונאה

לפיההתפיסה-והיאהמפרץ,במלחמתביותרהבולטת

בכווייתהעיראקיהצבאאתיתקפוהקואליציהכוחות

מסוים,היגיוןבההיהזותפיסההמדינה.אתלשחררכדי

כוויית,לשחרורשקראוהאויםבהחלטותבהתחשב

הצבאשלסילוקובדברבעולםהמנהיגיםבהצהרות
היישוביםומערךהקרקעבניתוחמכוויית,העיראקי

חברותשלהמוצהרתומהעמדהבזירהייוהדרכים

1991המפרץמלחמתסקאר',"שלוט7משגו

ההיערכותעלהשפיעהזותפיסההערביות.הקואליציה
מכיווןהתקפהבפנילהגנהבנויהשהייתההעיראקית,

האגףואילומהים,נחיתותומפניכוויית-סעודיהגבול
לגמרי.כמעטחשוףנותרעיראק,בשטחהמערבי,

בפעילותהמועברשהמסרככל:הואוברורפשוטבלל

שלהנחותיואתאותפיסתואתיותרתואםהונאה
בבדובדלהצליח.ההונאהשלסיכוייהגדליםכךהיריב,

האמיתיות,הכוונותאתלהסתירישההונאהמאמץעם

שבוצעהההונאהמשמעות.שוםלהונאהאיןכןלאשאם
ההונאהזה.יסוד-מוסדהיטבמדגימהמדבר'ב"סופת
ומטרתההעיראקית,התפיסתיתהתורפהבסיסעלנבנתה
וכמובן,לשנותה.לנסותולאזותפיסהלחזקהייתה

פעולותהמתכנניםנקטוההונאה,שבוצעהבו-בזמן
קפדניות.הסתרה

הימיתההונאה
היוהאמריקניםשביצעוביותרהבולטיםההונאהצעדי

במפרץמאודגדולאמפיביכוחהצבתהימי.בתחום
פרסוםניתןהימיתולפעילותדחוימב,8,בולטמסרהייתה

מאודמתענייניםשהעיראקיםברורשהיהמפנירב,
הרחוקה,בטוקיוכוללבעולם,שוניםבמקומותבנושא."

הנחיתה,תוכניותעלמידעלהדליףהאמריקניםדאגו

שגריריעל-ידילבגדאדיועברשהמידעכוונהמתוך
קאריע.20

תרגיליביצועבעיקרההייתההימיתההונאהפעילות
ובעומאן;בסעודיהנערכוהתרגיליםהיקף.רחבינחיתה
העיראקיתהלבתשומתאתלמקדהייתהבתחילהמטרתם
אתלהסתירגםמכןולאחרהאמריקנית,הנחיתהביכולת
הגדולמערבה.האמריקנייםהיבשהכוחותשלתנועתם

מאזביותרהגדולההנחיתהגםשהיהאלו,שבתרגילים
במלחמתבאינצ'וןהאמריקנייםהכוחותשלנחיתתם
הונחתובתרגילעומאן.בחופי9126.1.ב-התקייםקוריאה,

חילשלהסו"נכמחצית(אמריקניםנחתים17,000מהים
זהנחיתהתרגילשיט.כליב-34שנעזרוכולו),המארינס

ניתןאלולתרגיליםבמפרץ.אזעדשנערךהחמישיהיה

דיוויזיותכמההסטתהייתהותוצאתםרב,פרסוםבמכוון

י.יתייווכה2לחוףעיראקייםארטילריהקניומאות

האמריקניםתכננועדייןזהשבשלבלציין,הראוימן

המשנימהמאמץכחלקכווייתבחופינחיתהלבצע

ב-2.2.91,רקסופיתבוטלוהנחיתהתוכניותבמתקפה.

ביחסקטנהתהיההמבצעיתתרומתןכישהתבררלאחר

הנחיתהביטוללאחרגםיופצה.22הנפגעיםלמספר

כדיהנחיתהבתרגיליהאמריקניםהמשיכוהמתוכננת

תחילתהלאחרגםנמשכואלותרגיליםההונאה.אתלחזק

תיעקרקה.23המתקפהשל

בחיזוקההוחלהאוויריתהמתקפהשלתחילתהלאחר

הכרזותבאמצעותהעיראקיםבעיניהנתיתהאופצייתשל
הצהירוב-17.1מיוחדים.כוחותופעילותשונות

עלאוויריותתקיפותלבצעעומדיםשהםהאמריקנים
מהים.לנחיתההקרקעמהכשרתכחלקכוויית,חופי

30
348מערנותן



הגדוליםהםהמבוצעיםהנחיתהשתדגיליהכריזו,ב-25.1
מטוסים,תקפוב-28.1קוריאה.מלחמתמאזביותר

בתופיעיראקייםשיטכלימטוסים,מנושאותשהמריאו
לוחמילנחיתה.החופיםמהכנתכחלקכןגםכוויית

כווייתבחופיעמדותלעברירואמריקניםימיקומנדו
שלקרבואוניותנחיתה,לקראתכהכנהמוקשיםופינו
ףוחב.24מטרותהענקייםבתותחיהןהפגיזוהצי

כמהביצעוהקרקעיתהמתקפהשלתחילתהעם
כוללכוויית,חופימולדמההחפותמארינסחטיבות
שלתוצאתןיתייווכה.25החוףלעברמהיםמסוקיםמטסי

דיוויזיותששלפחותשלריכוזןהייתהאלופעולות
הלחימה)בזירת42מבין(הכווייתיבחוףעיראקיות

עיראקיםחייליםמ-80,000פחותלאשלוהעסקתם
ףוחה.'2לאורךבמשימות

האוויריתההונאה
טיסהנתיבימספרעובריםסעודיהשלובמערבהבצפונה

במפרץ.הכוחותריכוזבמהלךנחסמושלאאזרחיים,

האיזורבסגירתצורךהיההאוויריתהמתקפהלקראת

נותןהיהכזהגלויצעדאךאזרחיות,טיסותבפניכולו

הפתרוןאתהקרבה.המתקפהבדברהתרעהלעיראקים

האווירחילשלהטקטיתההונאהיחידתמצאהלבעיה

אחדותשעותלמדי:פשוטהיההפתרוןבמפרץ.האמריקני

לשדראמריקניאיוואקסמטוסיתחילה"עו'שעתלפני

במערבשהתרסקמיוחד'מטוס"עלגלויבקשרהודעה

מקוםלאיתורמיוחדותגיחותלהוציאויציעסעודיה

רמז(מיוחד""במטוסשמדוברבכךבהתחשבהנפילה.

שיתנהלהגיוניזהיהיהחמקן'),"ע-711למטוסברור

זהחיפושושונים.רביםטיסכליבאמצעותחיפושאחריו

המרחבשלכוללתלסגירהמספקתעילהכמובן,יהיה,

התנגשותלמנועכדיאזרחיותטיסותבפניהסעודיהאווירי

שיעסקווהמסוקיםהמטוסיםלביןאזרחייםמטוסיםבין

הצבאייםהטיסכליתנועתהאבוד.המטוסב"חיפוטו'

כמבצעהעיראקיםעל-ידיתתפרשסעודיהבשמיהרבים

במתקפההראשונותהגיחותגםיוסוווכךחיפושים,
יפהמדגיםזההונאהמבצעשלהביצועשלבתיריוואה.27

האיוואקס,מטוסקלאוזביץ.שלהחיכוךאלמנטאת

בשעההמריאההתרסקות,עלהידיעהאתלשדרשנועד

חזרתואתחייבהצפויהבלתיטכניתתקלהאךהיעודה,

למשימתשהוכשרהיחידהיהזהמטוסשלצוותולבסיס.

י6.לעופליצאלאכולוהמבצעולכןההונאה,

היבשתיתההונאה
קווישלושהעלהתבססהבכווייתהעיראקיתההיערכות

נערכוהמערךבעורףמזרח-מערב.הכללישכיוונםהגנה,
מפקדעל-ידישהוערכוהרפובליקה,משמרדיוויזיות

הצבאיהכובדכמרכז(centcom)האמריקניהמרכזפיקוד
התקפהמפנילהגןנועדההעיראקיתההיערכותהעיראקי.
חזקההייתהולכןכוויית,לתוךסעודיהמשטחחזיתית

התקפהבחשבוןהביאולאהעיראקיםדרום.כלפימאוד
היהולכןעיראק,שלשטחהלתוךישירותהגזרה,במערב
וחשוףהגזרהבמערבמאודדלילשלהםההגנהמערך

מהאגף.להתקפות
התורפהאתלנצלהחליטוהקואליציהמפקדי

העיראקייםהכוחותאתולתקוףהעיראקיתהתפיסתית
שהמאמץבאופןדו-זרועית,לפיתהביצועתוךממערב,
ובו-בזמןהגזרה,במערבגייסותשניעל-ידייתבצעהעיקרי

העיראקיתבחזיתחזיתימהלךגייסותשלושהיבצעו
בכוויית.

המתקפהלפניוההסתרהההונאהמאמציעיקר
אתלחזקוכןהאוגףהמהלךאתלהסתירנועדוהקרקעית
מאמצימדרום.רקתבואשההתקפההעיראקיתהתחושה

שונותפעולותוכללומירבייםהיושבוצעוההסתרה
והמבצעי.השדהביטחוןהלוגיסטי,תחומים:בשלושה

הקואליציהכוחותנמנעוהאוגףהמהלךאתלהסתירכדי

במערבהכינוסבשטחיכלשהילוגיסטיתתשתיתמהכנת
לנועהורשתהלאיחידהששוםאלאבלבד,זוולאהזירה.

שזולאחררקתיריוואה.29המתקפההחלהבטרםמערבה

מערבה,לנועהחלו3ארמייהוכוחותהאות,ניתןהחלה
להספיקשנועדוענקייםאספקהמצבוריבהקמתוהוחל
כללושבוצעוהשדהביטחוןפעולותהמיחל.30ימיל-60

שלגישהמניעתהתקשורת,אמצעיעלקפדניתצנזורה
אבטחתעלוהקפדהמערבההנעיםלכוחותתקשורתגורמי

שהייתהבצעדהברעמ.'3הנעותהיחידותבקרבהמידע

כמהשוורצקופףגנרלמנעמחושבךןסילקיחתבו
כדיוזאתהגזרה,במערבמיוחדיםכוחותשלמבצעים

כךזו.לגזרההעיראקיםשללבםתשומתאתלעוררשלא
אתהשיגואךמודיעיני,מידעמעצמםהאמריקניםמנעו

ליצורכןשביקשוההפתעה
תוצאהגםהייתההאמריקניםשנקטוההסתרהלצעדי
בחופשיותלסקרלכןקודםשהורגלוהעיתונאים,הפוכה.

פתאוםנתקלולכוויית,מדרוםהאמריקנייםהכוחותאת
והגיסהשביעימהגיסיחידותלסקרכשביקשובסירוב

אחדיםמערבה.בתנועהזהבשלבשהיוהשמונה-עשר,
לסירובשהסיבהניחשוצבאי,רקעבעלישהיומהכתבים,

לקראתאלוכוחותשלתנועתםאתלהסתירהניסיוןהיא

פורסמופעמייםלפתותהרזגה.33במערבהתקפימהלך
הקרקעיתהמתקפהלפניבארה"בהתקשורתבאמצעי
האמריקניתלתוכניתלהפליאשדמואפשרייםמהלכים

תיתימאה!34

כוחותביצעושתוארוההסתרהצעדיעלנוסף
למנועשנועדוסיכול,מאמציכמהגםהקואליציה
במערבהנעשהעלמידעלהשיגהיכולתאתמהעיראקים

העיראקיהמודיעיןשיתוקאתכללואלופעולותהגזרה.

למניעתקרביתופעילותאוויריותתקיפותבאמצעות
דיוויזייתהשמידהלמשל,כך,ולסיכולם.עיראקייםסיורים

מגדלימונחיםארטילריהפגזיבאמצעות1הפרשים
עליואשרהסעודי,הנפטצירעלשצפועיראקייםתצפית

הברעמ.35הכוחותנעו



ההונאהמאמץ
מוסיפיםהקואליציהשכוחותהעיראקיםאתלשכנעכדי

כלאם"לקראתומתכונניםלכווייתמדרוםלהתרגז
קטניםכוחותמערבהשנעויחידותהותירוהמלחמות",
האםכוחותהימצאותאתלדמותנועדואלהמאחוריהן.

מדומות.רדיורשתותהפעלתבאמצעותבעיקרבמרחב,
הקשרברשתות1הפרשיםדיוויזייתדימתהזהבאופן

עירויה",משימהכוחמערבה.נעושכברמספרדיוויזיות

במשךדימההמארינס,שלמשנהיחידותמכמהשהורכב
הדיוויזיהמןוחלקיםהראשונההדיוויזיהאתימיםעשרה

הונאההכוחביצעכךכדיותוךהמארינס,שלהשנייה
והעלאתרק"םשלדמייםבאמצעותחזותיתוהונאהבקשר
כותשלאמינותולחיזוקרק"ם.תנועתשדימואבקענני

טנקיםחמישהתותחים,סוללתברשותונותרוטרויוז'"
סיוריםשביצעוונגמ"שים,מטניידיםמשגריםוכמה

מולו.שנמצאוהעיראקייםהכוחותאתבאשוהטרידו
במערכותבשדרםאקוסטיתהונאהגםביצעוהמארינס
אחרים,כוחותשניםיענ.36טנקיםשלקולותהכריזה
4ל'פאגדוכןבריטי),(ריקרנף'אמריקני)(רפאים""

אתהיאגםלדמותשנועדהפעילותביצעוהאמריקני
ושל7גיס18,גיסשללכווייתמדרוםשהייתםהמשך

הפצתהיתר,ביןכללה,זופעילותהבריטית.הדיוויזיה
יחידותשלמיקומןבדבראוכלוסיןבמרכזישמועות

העיראקיםלכניעתהקוראיםכרוזיםוהטלתאמריקניות
בדרכןהיושכבריחידותעל-ידיכביכולכוויית,בדרום

מתרגיליםהקלטותשלבקשרהשמעהוכןי,הברעמ3
תוחוכ,3פעילותלדימויהקודמיםבחודשיםשנערכו

תחילהבכוונהנמנעוהקואליציהשלהאווירכוחות
כןגם-הלחימהזירתבמערבמהמטרותחלקמתקיפת

כוחותשמייחסיםהחשיבותתוסרבדברלעיראקיםכמסר
הז.31לאיזורהקואליציה
רועשתהיערכותעל-ידיגםבוצעוהונאתייםמסרים
הכוחותושלהמארינסשלחודריםוסיוריםבמיוחד
הפגזותועל-ידיהידועס-תייווכ,40גבוללאורךהערביים

בטרםכווייתבדרוםעיראקייםיעדיםלריכוךארטילריות
הקימואףהמארינסכוחותי.תיעקרקה4המתקפההחלה
הכווייתיתלמחתרתוהודיעומדומהאספקהבסיס

מתוךהעיראקים,אתלמקדרצושבומהאיזורלהתרחק
יקאריעה.2'המודיעיןבידינחדרהשהמחתרתהנחה

במשךביצעהגםהאמריקניתוהפרשיםדיוויזיית
מדומותהתקפותהקרקעיתהמתקפהתחילתלפניכחודש

אל-בוואדיעיראקיותעמדותעלארטילריה"מפשיטות
השמידואלובפעולותכוויית.שלהמערביגבולהבטין,

עיראקיותארטילריהסוללותקרבומסוקיהארטילריה
העיראקיהשטחבתוךע'מ30לעומקעדאחרותומטרות

העיראקית.י'ההיערכותעללמדושמהםחייליםכמהושבו
בהעבירולהונאההואאףתרםהסעודיהמודיעין

במשדרמצוידעיראקיסוכןעל-ידיהונאתייםמסרים
גםהסעודיבצבאלופכ.44כסוכןוהופעלשנלכדרדיו,
ישיר,באופןלעיראקיםהונאהמסרילהעבירהוצע

ארבעה-עשרשלהעיראקיבשבימכוונתנפילהבאמצעות

תוכנית!45מזויפיםומסמכיםמפותשישאוסעודיםחיילים
נוסףסיועבה.המעורביםשללשמחתםבוצעה,לאזו

שותפושלהמבוונותהתבטאויותיוהיוההונאהלתוכנית
הערבייםהכוחותמפקדלפיקוד,שוורצקופףגנרלשל

כווייתלשחרורהקרבולפיהןסולטן,ביןחאלדהגנרל
יקאריע.'4בשטחולאזושלבתחומהיהיה

האמריקניםהיססולאהמבצעשלזהבשלבאפילו
בידיעתםשלאהאזרחיים,התקשורתגורמיאתלנצל

לסקרהוזמנוכתביתהאנוה.47מסרילהעברתכמובן,
לכוויית,מדרוםשנמצאומיחידותחייליםולראייןאימונים
יחידותהחלוהשטח,מןיצאושהעיתונאיםלאחרומייד
מערבה.לנועאלו

למקומהלרתקנועדהשמומשהנוספתהונאהתוכנית
הרחקשנערכההעיראקים,של54חי"רדיוויזייתאת

השמאליאגפועלאיימהשםונונחותההגזרה,גמערב
ולמנועהגנהבעמדותהדיוויזיהאתלקבעכדי18.גיסשל

ההונאהמדורעשה18,גיסעללהתקפהלצאתממנה
לכיווןלנועאמריקניתכוונהשיציגופעולותכמההגייסי
כרוזים,הפצתהדיוויזיה:הגנהשעליוהאיזורדרךבגדאד
הקמתלגבול,סמוכיםסעודייםביישוביםשמועותהפצת
כוחותשלומבוימתאמיתיתופעילותמדומיםדלקבסיסי

בוצעהכן8.54'לדיוויזיהמדרוםופקיסטנייםאמריקניים
אמריקניתחטיבהשלהיערכותהלדימויבקשרהונאה

איןדאדגב.49לכיווןתנועהשמטרתהבאיזור,משוריינת
המפקדיםעלשהשפיעוהןאלופעולותאםלדעת

ונותרהלהתקפהעברהלאזודיוויזיהאךהעיראקים,
הלתימה.גמרעדבעמדותיה
המתקפהשלתחילתהלאחרגםנעשוהונאהפעולות
במערבהרחקלנועהחל18שגיסבו-בזמןהקרקעית.

בוואדיהתקפהדימוי1הפרשיםדיוויזייתביצעההגזרה,
בחוףדמההחפותשלסדרהביצעווהמארינסןיטב-לא,'5
בפיקודגורמיםהתקשורת:נוצלהכאןגםהכווייתי.
שמתבצעתלכתביםמסרו(Icentcomהאמריקניהמרכז
שליטהלהשיגכדיובוביאןפיילקההגדוליםבאייםהחפה
למעשההכווייתי.לחוףהגישהדרכיעליותרטובה
פשיטהלמעטהמלחמה,לסוףעדבוצעהלאכזוהחפה

י.יאה5אתהפושטיםהכוחותפינושבסיומהבפיילקה,

ההונאהתוצאות
ישירבאופןבשטחאירועיםלייחסקשהנדוך-בלל

הסיבותאתלדעתשאיןמשוםההונאה,לפעולות
הערכותזאת,עםהאויב.מפקדישללהחלטותיהם

כששעלמדברותהקואליציהצבאותשלהמודיעין
ועלהכווייתיהחוףלהגנתשהופנועיראקיותדיוויזיות

דהיינו-ןיטב-לא52ואדיבגזרתשהוצבודיוויזיותשש

בכוויית!העיראקיהכוחמכללמרבעלמעלה

להתקפההעיראקיתאי-המוכנותאתלכךנוסיףאם
משמעותייםכוחותבהעדרביטוילידישבאהממערב,

שההונאהלומראפשרכלשהם,מכשוליםובהעדרבגזרה
זוהצלחהלשייךתימוכיןשאיןאף-על-פימאודיהצליחה

י4
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348מעיכות
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