
ישראליותבעינייםהמפרץאלחמת

פדהצור'ראובןד"ר

שלהטננולוגיהמנון-שנבעהישראל,שלההבלגהמדיניות*פעילבאופןהשתתףלאשנה"ללמרות
הממשלעליהשהפעילהמסיווי,מהלחץפרשניםמסכימיםהמפרץ,במלחמת

שאן(מסצ'יסטס
האמריקני.נקודתלהיותזומלחמהעלכיישראליים,

האסטרטגיהקשרשלחוסנו*הישראלית,האסטרטגיתבמחשבהמפנה
ישראל-ארצות-הברית.הביטחוןמדיניותעלהשלכותיהבשל

חשוביםיסודותכמהישראל.ישלהעתידית
המומחיםוהערכותהזמן,שחולףככלנסדקוהישראליתהביטחוןתפיסתשל

מנותקותבכירים,מפקדיםובהםהישראליים,ולאקרסו,ואחריםזו,מלחמהבעקבות
נימתגוברתכךעצמה,המלחמהמאירועישכפתההראשון,המעשיבמבחןעמדו
ועלארצות-הברית,מהלכיעלהביקורתהמלחמה.עליהם
במהלךלישראלהאמריקניהממשלהתייחסותכמהעלתיגרקראההמפרץמלחמת

הביטוייםאחדכידומה,המשבר.תקופתהביטחוןמדיניותשלעקרונות-יסוד
אלוףשלהדבריםהיוזולמגמההבולטיםשלה:הצבאיתהדוקטרינהושלהישראלית

חילמפקדשהיהמיבן-נון,אביהומיל')(

ניסולאכללהאמריקנים"שטען,האוויר,טיליםמולצה"לשלההגנהמדיניות*
ישראל'.לעברהסקאדיםיריאתלעצורהעשוריםשניבמהלךשגובשהבליסטיים,

האשמהאוליזו"בן-נון,אמרפומביתבהרצאההאחרונים.
במלואאותהאומראניאבלכבדה'הישראליתהמודיעיןקהילתשליעילותה*

וווירחאה'.2המבצעית.ויכולתה

מולהאזרחיהעורףשלהעמידהכושר.
בליסטיים.טיליםמתקפות

להתמודדהבכירהאזרחיהדרגמוכנות*
אתשליווהזה,דוגמתמשברמצביעם

לה.שקדמההתקופהואתהמפרץמלחמת
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יחסיעלהמשברהשפעת
ישראל*ארצות*הברית

חודשיבמהלךישראלכלפיהאמריקניהממשלמדיניות

ר?דיוןבישראלעוררההמלחמהולאחרבמפרץהמשבר
המדינות.שתיביןהביטחונייםהיחסיםעתידבסוגיית
בישראלההחלטותממקבלימעטלאעבורכידומה,

האמורבכלמיםפרשתקומעיןהמפרץמלחמתמהווה
המדינותשתיביןשהתפתחההמיוחדת,היחסיםבמערכת
רווחתישראלייםחוקריםבקרבהאחרונים.בעשורים
ארצות-ביחסיישירותפגעהמפרץמשברכיההנחה,

מדיניותכיטען,בן-צביאברהםפרופ'לארשי-תירבה.3
שלמתמידבעידודישראלשנקטההנמור',הפרופיל"
המחישהובמלחמה,המשברבמהלךהאמריקניהממשל

כנכסישראלמעמדדעיכתאתדווקאברורהבצורה
תירבה-תוצרא.4עבוראזוריאסטרטגי

ביחסיםשהתגלתההרבה,המתיחותלמרותזאת,עם
מקבלינוטיםולאחריו,המשברבמהלךהמדינותשתיבין

להציגולנסותזו,במגמהלהמעיטבישראלההחלטות

יצחקהממשלהראשכשנשאלרגועה.יתסיסמערכת
סיוםלאחרחודשיםכארבעהעיתונאיבראיוןשמיר

ביחסיההידרדרותמתחושתמוטרדאינך"המלחמה,
רואהאיננינכון,לאזה"השיב:ל'ישראל-ארצות-הברית

ביחסיהידרדרותואיןקוצר-רוחשלסימניםשום
ישראל-ארצות-הבריתן'

אינהלשעברהממשלהראששלזועמדהאולם,

פרשניםעלאוהמדיניים,הפרשניםרובעלמקובלת
אתחשפווהמלחמההמשברכיהמעריכים,צבאיים,
שתיביןהאסטרטגייםהיחסיםמערכתשלהשבירות
המדינות.
ייחודי,מצבבפניישראלאתהעמידההמפרץמלחמת

הוקמה.מאזשלההביטחוןמדיניותבמסכתתקדיםשהיה
כך.עלהגיבשצה"למבליישראלישטחהותקףבראשונה

הביטחוןבתפיסתחשובעיקרוןשבירתהמהווהההבלגה,
הממשלעל-ידירבהבמידהישראלעלנכפתההישראלית,

הבולטיםהביטוייםאחדהיהזהבוש.ג'ורג'הנשיאשל

בראשונהבארצות-הברית.ישראלשלהמשמעותיתלתלות
חופשאתאחרתמדינההגבילהישראלמדינתבתולדות
אויב.על-ידישהותקפהבשעהפעולתה

בשעהיותרעודהודגשהבארצות-הבריתהתלות
פטריוטכ"מטיליםסוללותשלאמריקנייםשצוותים

עללהגןהמשימהאתעצמםעלונטלובישראל,הוצבו
שלהבליסטייםהטיליםאיוםמולהאזרחיתאוכלוסייתה

ישראלעלההבלגהוכפייתפטריוטצוותימשלוחעיראק.
המדיניותקובעיבפניהניצבותהמגבלות,אתהמחישו

בהםשמעורביםהרי-גורל,בנושאיםגםבירושלים,
הישראלית.הביטחוןתפיסתשלבסיסייםעקרונות

להגיבהצורךשביסודוישראל,שלהמסורתיהאינטרס

באינטרסהתנגשישראל,שטחאתשתוקפיםפעםבכל
שלחמההקואליציה,שלמותעללשמורהאמריקני
ויתורהיתהשתוצאתובאינטרסים,הזההניגודבעיראק.
בישראל.המדיניותקובעיבקרברבהאי-נחתעוררישראלי,
והרגשתבישראלהמרכזיותהעריםברחובותטיליםנפילת

משהוברר,הוחרפההתקיפות,אתשליוותהתוסר-האונים,
לישראללהתירכוונהכלהאמריקנילממשלאיןכי

בעיראק.הטיליםמשגריאתלתקוף
ביקורבעתהדגישדאז,הביטחוןשרארנס,משה

לנחלתשהפכהההכרה,אתהמלחמהבמהלךבוואשינגטון
המדינותשתיביןשנפערבפער,בישראל,המדיניותקובעי

אלהלביןישראלשלהאינטרסיםביןזהותאין"בנושא.
השרהדגישהמפרץילמשברביחסארצות-הבריתשל

עם1991,בפברוארבשלושה-עשרשקייםבשיחה,ארנס
ינקירמאה.5החוץשרבייקר,ג'ימס

הלקחיםובהפקתבמעקברבהחשיבותישצה"לעבור
במזרחהראשונההמלחמהזוחשוב.בהיבטמהמלחמה

מדויק,נשקבמערכותמסיווישימושנעשהשבההתיכון,

קוליוגנרלובמרכז),ההגנהשרצ'ייני,ריצ'ארד
ה'וגנרלומשמאל),המשולביםהמטותיוגרפאוול,
שלהמרכזיהפיקודמפקדשווארצקופף,נורמן מדברסופתלפנישבועארצות-הברית,
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מדויק.חימוששלמסוימיםסוגיםבראשונהוהופעלו
הפעילשבמסגרתההלחימה,תורתולימודביצועיהןניתוח
באווירהחדשותהנשקמערכותאתהאמריקניהאווירחיל

מאוד.לצי'ללהועיליכוליםוביבשה,

התפתחותשלאובייקטיביניתוח
תוצאותיהושלהמפרץמלחמת

לשימושמייחסיםבישראלצבאלענייניופרשניםמומחים
הלתימה.בתוצאותרבמשקלהמתקדמתבטכנולוגיה
לניצחוןמכריעהתרומהלהערכתם,היתה,זולטכנולוגיה
חכם,חימושעלהמבוססותנשק,מערכותבמלחמה.
מתקדמיםמחשביםעלהמבוססותלחימה,ומערכות

וברמתהיטבפעלוחדישים,אלקטרונייםרכיביםועל
האחרונותבשניםשהעלוחששות,למרותגבוהה,אמינות
שלמכריעכהחלקלבססהנטייהאתשביקרוחוקרים,
החנומ.4ולחימושמדויקלנשקמעברעלהלחימה

המערכותשלהמוצלחתלפעולהכימעריכים,בישראל
שהפעילהאלקטרו-אופטיות,המערכותושלהאלקטרוניות

הצבאייםבהישגיםחשובתפקידהיההאמריקני,הצבא
ביוםבמלחמהמכריעתפקידהיההמדויקלנשק"שלו.

מטרותנגדגםהעיקרילנשקהופךהזההנשקובלילה.
בפיתוחרבניסיוןבעלישראלימומחהכתבקרקעי
תומדקתמ.7לתימהמערכות

שלהמבצעיתהפעילותעללמעשההשתלנוך"המחשב
במשימהלהצלחתוניכרתתרומהותרםהאמריקני,הצבא

בקרהושלשליטהשלתיאום,שלמאודהמסובכת
המלחמה.במהלךהכוללתהמערכהשלהניהולולהצלחת

העובדה,אתאמיתיכהישגהעריךהצבאייםהמומחיםאחד
ענפה,פעילותלנהלהצליחמדבר'סופת"מבצעפיקודכי

המדבריםשונות,מדינותשלכוחותבהפעלתהכרוכה
אמלץץ,שלומגווניםשוניםבסוגיםשצוידושונות,בשפות
שללהפתיעקטןבמספרזאתכלובים.ביבשהבאוויר,
ידידותיים.בכוחותפגיעותושלתאונות

נעוצההזהבתחוםהלקחיםהפקתשלהרבההחשיבות
כהשימושעשהשצבאהראשונה,הפעםהיתהשזובכך
ביצועיהןאתובחןהללו,החדשותהנשקבמערכותנרחב

במלחמה.
אתלבחוןצה"ליכולשבהןהיחידות,הפעמיםאחתזו

אחריםצבאותעל-ידיחדשותלחימהמערכותשלהפעלתן
תיכונית.מזרחבמלחמה

ביחסזהירותהבכיריםמהמפקדיםחלקגילוזאת,עם
למשל,כך,המדויק.הנשקבמערכותהשימושללקחי

במלחמהשכיהן(הנוכחיהרמטכ"לברק,אהודרב-אלוף
הקשריםעלרבהבמידהוהופקדהרמטכ"ל,סגןבתפקיד

התייחסבמלחמה)ארצות-הבריתצבאעםהשוטפים
כרמטכ"ל,כיהןכשכבראתושנערךעיתונאי,בראיון

הצבאשהפעילהמדויק,הנשקיעילותבדברלשאלה
במלחמה.האמריקני

בכמהשמדוברלי,נדמההמטרותהשמדתמבחינת
אםלומריודעלאאנימהמטרות.אחוזיםעשרות

ותוא.8מימשהמאשריותר
ארצות-הבריתכילהערכה,שותףהיהארנסהשרגם

היתרוןעיראק.מולהטכנולוגייתרונהאתהיטבניצלה
כפילפעוללהואפשרקריטי,הנוארנס,להערכתהזה,

ברקה.9בשדהניכריםהישגיםולהשיגשפעלה,
המלחמה,בתקופתהרמטל'לשומרון,דןרב-אלוף

נהנתהשממנוהרחב,הנשימהלמרחברבמשקלייחס
הזה,הנשימהמרחבכולו.המשברבמהלךארצות-הברית

התכניותולפילחציםללאלפעולבינולתשהתבטא
בשדהההישגיםאתלהשיגמאודסייעארוכות-הטווח,

פוליטיים,מלחציםשוחררוהצבאיהמבצעמתכנניהקרב.
וחיצוניים.פנימיים
עצמה,המלחמהבמהלךעודשומרון,דןסיכםכך
זו:נקודה

בדיוקהיוםהמלחמהאתמנהלתארצות-הברית
ובראייהשלה,היחסייםהיתרונותבתחומי

בתחוםבדיוקפועליםהםמאוד.נכוןזהאסטרטגית,
גדולהף,כמעצמהיחסייתרוןלהםישבו

בישראלגבוהיםלציוניםבושהנשיאזכההמנהיגותבתחום
מלאכת"היתהזומראשיתו.המשברבניהולדרכועל

ישראליפרשןטעןmanagement",crisisשלמחשבת
האמריקניתהמנהיגותפעלהמישוריםבארבעהידוע.

מעולה:תפקודהוכיחהובכולםבוש,הנשיאשלבראשותו
מבית.מדיניקונצנזוסבניית1.

בין-לאומית.תמינהגיוס2.

המלחמה.מטרותהגדרת3.

למלחמה.יןהדרושיםהאמצעיםכלהעמדת4.

המלחמה,לאחרמידלהעריךנטהטלישראלמיל')(אלוף
היההאמריקנייםהמפקדיםעל-ידיהמלחמהתכנוןכי

לאחרים.כדוגמהלשמשוראוימעולה,
הכנותושלאסטרטגיתכנוןשלעליונהחשיבות
הטקטיות,ההערכותכיצדהכל:ומעליסודיות,

מההערכהנגזרובכללוהצבאיותהאופרטיוויות
כפופותוהיואותה,שירתוהמדינית-אסטרטגית,

יכולהוהכנתה,המלחמהתכנוןשלזומבחינהלה.

הפעלתםתוצאתזואבלאחוזים,35,או25,זה

של

נפט,שדה
מסוים,במובןמהגיחות.בודדיםאחוזים

המלחמה

העידאקיםעל-ידישהוצת
האלה,באמצעיםשישהפוטנציאל,אתהמחישההזו
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הכוחשלכךכלהמסובךבהרכבבהתחשבישראלי,
י4.תונידמ33השתתפושבוהרב-לאומי,

היתרוןניצולתוךהתבצעעצמםהקרבותניהולגם

האמריקניםבזירה.המשחקכלליקביעתבנושאהמוחלט

מןההפצצותשלבאתלבצעלעצמםלהרשותיכלו
לערבמבליימים,שלגדולכהמספרבמשךהאוויר
מדגישיםבישראלמשקיפיםהקרקע.כוחותאתבלחימה

נלחמהשבהםהתנאים,ביןההבדלאתהזהבנושאגם
בעבר,ישראלנלחמהשבהםאלה,לביןארצות-הברית,

להרשותתוכללאישראלבעתיד.תילחםגםוכנראה.--

נ:מנשנ~ע-..עא44~445==
היבשתי.בקרבמכריעיתרוןמשקיפיםאותםלדעתאמריקניתתקיפהלאחרלמטוסיםעיראקייםדירים""

הערכותלפיהיו,הממושכתהאוויריתלמתקפה
יעדים:כמהבישראל,המומחיםארצות-הבריתשלוהצבאיתהמדיניתהאסטרטגיה

באוויר.מוחלטתשליטההשגתא.דוגמה.לשמש

אסטרטגיות.במטרותפגיעהב.ארצות-הבריתשלההתייחסותאתלטובהצייןטלאלוף

הכוויתית.הלחימהזירתבידודג.משאביהמרבאתניצלהארצות-הבריתהעיראקי.ליריב

שארושלהרפובליקה"של"משמרמסיוויתכתישהד.ב"ננס"מלחמהלנהלמנתעלהצבאיתיכולתהואת
היבשתי.הכוחהקואליציהכוחותיכלוכךבו.זילזלהולאהעיראקי,
להשיגהאוויריותההפצצותהצליחודברשלביסודוהאסטרטגיתהתשתיתיעדי-מטרותיהםאתלהטביע""

מוחלטתשליטההושגההאלה.היעדיםכלאתכמעטהיםוכוחותהאווירכוחותהיבשה,כוחותבעיראק,
הלחימה,זירותמשארבודדהבכוויתהלחימהזירתבאוויר,ובאשושאלקטרו-מגנטיתבאנרגיה"-העיראקיים

ארבעיםבמהלךקשותנפגעעיראקשלהיבשתיוהכוחשלהבכיריםוהמפקדיםצבאלענייניהמומחיםכל
האווירית.ההפצצהימימפקדיבידישהיההעצום,היתרוןאתהדגישוצה"ל

והושמדו.נפגעו,בעיראקרבותאסטרטגיותמטרותאתולגבשלתכנןביכולתומקורוהקואליציה,כוחות
מודיעיניבמידעמחסורבשלכיהתברר,המלחמהלאחראךהזמןמסגרתזמן.מגבלתללאשלהםהצבאיהכוחבניין

ובמיוחדבתחוםבעיראק,מטרות-מפתחכמההותקפולאאחד,צדעל-ידיבלעדיתנקבעהההכנותתקופתשל

הנזקיםהערכתכיהתברר,כןלא-קונוונציונלי.נשקצור"ההכנותקצבעלהשפעהכללהיתהלאשלעיראקיםבעוד

כמותאתתמידתאמהלאבאזורהבכירהפיקודשלביכולתחשובמרכיבהיהזההמתקפה.תחילתמועדועל
רקעעלבמיוחדבלטהדברהקרקע.עלשנפגעוהמטרות,הצבאיהכוחאתלבנותיסודית,להיערךהבריתבעלות
תקיפתבתחוםכמוטעים,שהתגלוהאופטימיים,הדיווחיםתחילתמועדעלחד-צדדיתולהחליטהמיטבית,בצורה

עיראק.במערבסקאדהטיליםמשגריהקרבות.

תיהנה,לאישראלכיהעובדה,אתהדגישוהישראלים

מומחים:ציינוזאת,עםושלביכזה,מיתרוןממלחמותיהאחתבאףלוודאי,קרוב

מערכותשלהמרשימותשהתוצאותלהדגיש,צריךבזמן,תמידיוגבלומלחמהלקראתצה"לשלההכנות

במלחמה,ארצות-הבריתעל-ידישהופעלוהנשק,תחילתמועדעלשיחליטצה'ע,זהיהיהלאכללובדרך

האווירתילשיתוקלאחראידיאלייםבתנאיםהושגוהקרבות.

היוטוביריבנגדהעיראקיים.האוויריתוההגנהלשפוטטעותזותהיהמעצמת-על.זואמריקה

רגילותבפצצותגםטובות,פחותבוודאיהתוצאותכעשרההרמטליהדגיש,ישראלייםבמושגיםאותה

מדויק.טבחימושוגםהפוליטיהמהלךהמלתמהן.שהתלהלאחרימים

מיתרוןנהניםוהםאחר,בקצבפועםשלההפנימי

להכריעניתןהאםהשאלה,בישראלהתעוררהבמלחמההםממהרים,אינםהםלוגיסטי.נשימהמרחבשל
בכיריםקציניםבלבד.אוויריכוחבאמצעותמלחמהאתדברשלבסופוישיגווהםמנפגעים,נמנעים
האויבלהכנעתלהביאיכולשטחכיבושרקכיגרסו,י3.םהיתורטמכלאתלאאםמרבית,

החשובהמהתרומההתעלמולאאךהמלחמה,ולהכרעתעלהצבאיתהמשימהשהוטלהמרגעכיהעריכו,בישראל
ולהקלההקרקעיהמהלךלהצלחתהאוויריתהמתקפהשלשלהמרכזיהפיקודמפקדשווארצקופף,נורמןה'גנרל

הובילההממושכתהאוויריתהפעולהספק,איןמבצעיו.עלבקביעתמוחלטכמעטפעולהחופשלוניתןארצות-הבחת,
העיראקייםהיבשהכוחותשלמוחלטתלהתמוטטותהמתקפהתכניתהיקףהכוחות,בקביעתהרכבם,בקביעת

שירומבליעיראקצבאמחיילימאודרביםולכניעתפרשןטעןבמיוחד,מפתיעהזהעיתויה.החופשובבחירת

330מעוכות



שהיהמיגזית,שלמהמיל')(אלוףי6.תחאירייהאפילו
המפרץבמלחמת"כיוטען,לכת,הרחיקאףאנו'ן,ראש

גםמהאווירו'לימסיוויתמתקפהבידיההכרעההושגה
המלחמההיתהזו"המלחמה:לאחרגרסארנסהשר

אוויריו"יכוחעל-ידישהוכרעהבעולם,הראשונה
הלוגיסטיקה.אתגםמבליטיםצבאלעניינימומחים

הודותרבהבמידהניצחוהאמריקניםכיגורסים,הם
לערבכוחותמהבאתהחלמרשימה.לוגיסטיתליכולת

וכלהשם,למלחמההכוחובנייתתספוקםדרךהסעודית,
עורפולעברהשמאליתבכנףעמוקתמרוןלבצעביכולת

ובקרבתה.בכוויתשנערךהעיראקי,הכוחשל
בכלכבודשלמקוםזובמלחמהנשמרלארטילריהגם

המתקדמתהארטילריההישגיקרוב.לסיועהקשור
שהשקיעוהמאמץ,גםכמוMLRS),כגון(האמריקנית

הצורךעלמצביעיםהעיראקית,הארטילריהבחיסול
העתידי.הקרבבשדהולפתחוהזה,הגורםאתלשמר

וליקוייםחולשות
הצבאיהכוחבפעילותשהתגלולתולשות,נהתייתסם

שלהכישלונותאתבישראלפרשניםציינוהאמריקני,
מערךשלקיומםלמרותהשונים.בתחומיםהמודיעין

למודיעיןאדירמערךשלאסטרטגי,למודיעיןאדיר

גדולמערךושלמוחלטתאוויריתעליונותשלאופרטיווי,
הפתעותנמנעולאלו-SIGINT,ל-ELINTומתוחכם
יוזמה.מעטהעיראקיםגילושבהםבמקומות,מקומיות

אתשהפתיעהבחאפג'י,העיראקיתבמתקפההיהכך
עלמודיעיניתהתרעהקיבלושלאהאמריקניים,הכוחות

העיראקי.הכוחהתקדמות

כשליםאותרוהטקטיהמודיעיןבתחוםרקלאאך

המודיעיןהאסטרטגי.במודיעיןגםאלאבתפקוד,

עיראקשלהפלישהכוונותבהערכתטעההאמריקני

מכוויתעיראקשלהנסיגההחלטתבחיזויונכשללכווית,

ביחסמודיעיניתאי-ודאותטמונההיתהכןועיתויה.

כיהתברר,העיראקית.הגרעיןתכניתשלהמדויקלמצב

המודיעיןשירותישהעריכומכפיהרבההתקדמהזו
האמריקניים.

שלמודיעיניתאי-הצלחהשלמוקדיםכמההיו
שלהמודיעיןגורמיבידיעלהלאשבהםהקואליציה,

תמונהלבנייתהטכנולוגיהיתרוןאתלנצלכוחותיה
באי-בנייתהתבטאהזההכישלוןומקיפה.שלמהמודיעינית

ובהערכהבכללהקרבשדהשלועדכניתמדויקתתמונה
Damage)Battleבאשמהתקיפותהנזקיםשלשגויה

(Assessment.במקריםלעיןבלטהזההכישלוןבפרט

מקורי,באורחלפעולהעיראקיםניסושבהםהספורים,
הטקטילמודיעיןנמוכיםציוניםחילקבן-נוןאלוףונייד.וי

בחודשיהאמריקניםשהפעילוהאסטרטגי,ולמודיעין

יהכלהמבו2למלחמהההתכוננות

האםהערכה,כלהיתהלאהאמריקנילמודיעין
הכושרלהםישהאםכימי,נשקישלעיראקים
אפשרבו.ישתמשווהאםבזה,בנשקלהשתמש

מאוד.פשוטבמודיעיןלזהלהגיע
-

הטיליםמשגריתקיפת

הטיליםמשגרינגדבפעילותגםהתגלוחולשות
הרבהוביצעגדולים,מאמציםשריכזלמרותהעיראקיים.

אתלהשמידהאמריקניהאוויריהכוחהצליחלאגיחות,
בישראלעיראק.שלהבליסטייםהטיליםשלהמשגרים
להשמידהאמריקניםהצליחוהכלבסךכיהעריכו,

י.קאריע2במערבטיליםמשגריאפס-ארבעה

השמדתבתחוםהאמריקניהאוויריהכוחשלביצועיו
כישהעריכו,צה"ל,בכיריאתהפתיעוהטיליםמשגרי

המלחמהבמהלךכבריותר.טוביםלהישגיםלהגיעניתן

והבהיר,הזה,בנושאהרמטכ"ל,שומרון,רב-אלוףהתבטא

יותר.טובותלתוצאותציפהכי

במערבהאמריקניתשהפעולהשחשבתי,מודה,אני
זמןיותרשםלוקחזהיותר.מהרתסתייםעיראק

מספרתוךיסתייםשזההערכנו,שחשבנו.ממה
םימי,2

המסקנות,אחתכיהמלחמה,לאחרצייןארנסהשרגם
משגריאתלהשמידהאמריקנימהניסיוןלהסיקשניתן

איתורםמשגרים,נגדפעולה"היא,בעיראקהטילים

לשםודרושותומסובכת,מורכבתפעולההיאוחיסולם

כיגילה,ארנסהשרע~דואמ2מיוחדותטקטיקותכך
בתוךכיהקרבות,פרוץלפניהעריכהארצות-הברית"

"24טיליםלשגרעיראקשליכולתהאתתשמידיום-יומיים

המוטעיםהדיווחיםעלגםבישראלנמתחהביקורת

הושמדודיווחיו,לפיהזה.בנושאשווארצקופףגנרלשל
היוכךלאשבפועלבעודסקאד,טיליםשלרביםמשגרים

ביקורתבישראלנמתחהדבר,שלבעיקרוהדברים.פני

שהפעילוהאווירי,הכותשלהפעולהשיטותעלזהירה

תהבועדובארות,הנפטרקעעלגבול.במוצבכווייתיחייל



האווירבחילוקציניםהטילים,משגרינגדהאמריקנים

כילהבין,היהניתןשמהןהתבטאויותהשמיעוהישראלי

נוקטהיהבבעיה,לטפלהישראליהאווירחילנדרשלו
התבטאכךאחרות.תוצאותמניבותשהיואחרות,שיטות

לעצוריכוליםהיינואנחנוהאםהשאלה,"בךנון,אלוף

חד-משמעית,אומראנימוחלט?באופןה'סקאדים'את

כןהע

פטריוט
ליקוייםהתגלושבונוסף,בתחוםהישראליהעיסוק

סיומה.אחרחודשיםכמהתאוצהקיבלהמלחמה,במהלך

הביקורתפטריוט.נ"מהטיליםמערכתלביצועיהכוונה
למערכתגםאלאהטיל,לביצועירקלאהתייחסהבישראל
האמריקניהצבאהאמריקני,הממשלשנקטוההטעיה,

להציגניסושבמסגרתההטיל,יצרניתדייתאון,וחברת
תכרעמה.26ביצועיעלכוזביםנתונים

מ-25בדו"חרייתאוןשהציגההנתונים,כיהתברר,

היולאבמלחמה,הטילביצועיאתשסיכם1991,באפריל
למהנדסיכברשנודעהמהאמת,מאודרחוקיםוהיונכונים,

הצבאשלהטיליםפיקודולמפקדיולמנהליההחברה
אחוזיכתשעיםעלדיווחהשתישאוןבעודהאמריקני.

טיליםשלקרבייםראשיםבהשמדתפטריוטשלהצלחה

-הצלחהאחוזיכחמישיםועלבערב-הסעודיתסקאד
הללוהנתוניםאיןכיישראליים,מומחיםמצאובישראל,
בסוללות,נאספוהנתוניםאמנם,למציאות.תואמים
כלאיןכיקבעו,בישראלמומחיםאןבישראל,שהוצבו
שונות.הסעודיתבערבהתוצאותכילהניח,מקום

הישראלייםהמומתיםבפיגםהיתהנוקבתביקורת
כלללאלישראלהגיעופטריוטמערכותכיהעובדה,על

ישראליותוידיאומצלמותהצבתרקתחקור.אמצעי
היירוט,ניסיונותאתלנתחאפשרהפטריוטבסוללות

תהליךעלסקאד,הטילמסלולעלהנתוניםאתולגלות

פטריוטהטיליםלכישלוןהסיבותועלהתפרקותו
םייקאריעה.17הטיליםאתליירטבניסיונותיהם

עיראקצבאביצועי
רציניצבאיאתגרעיראקהציבהלאדבר,שלבעיקרו

שניצבומקומיות,בעיותולמעטארצות-הברית,צבאבפני

הצבאיתהעוצמההתבטאהלאהקואליציה,כוחותבפני

כלל.עיראקשל
לחילותממששליריבהיהלאהעיראקיהאווירחיל

תילשמפקדימאחרהקואליציה.מדינותשלהאוויר

שימורשלבעיקרוןלנקוטהחליטוהעיראקיהאוויר

הכוחותעםלהתמודדותאי-חשיפתוושלהאוויריהכוח
אוויריות,מערכותכמעטנוהלולאהתוקפים,האוויריים

משמעותית.בכמותאווירקרבותבוצעוולא

הציבהלאעיראקשלהאוויריתההגנהמערכתגם

אוויריתפעילותבפניממששלמכשולדברשלבסופו

האווירשחיללאחרזאת,הקואליציה.מטוסישלחופשית

לחלוטין.כמעטאותהנטרלהאמריקני

העיראקייםהכוחותנפרסובישראל,מומחיםלהערכת

מוטעיתמדיניתבקונצפציהדבקותשגוי~בשלבאורח

כיגרסה,המוטעיתהקונצפציהמודיעיני.כישלוןובשל

מהלכיםלתכנןהקואליציהממדינותימנעמדעישיקול

כווייתבירתשחרוראתחוגגיםמכווייתוהייליםקואליציההיילי

ו"ח1

-

ת~כיעמ3%



המקורעיראקית.טריטוריהדרךיבשתייםצבאיים
מדינותשלבהתבטאויותהשאר,ביןהיה,זולקונצפציה

כיוהדגישו,שחזרולקואליציה,שותפותשהיוערביות,
עיראק.לשטחמחדירהלהימנעהצבאייםהמהלכיםעל

המלחמהמטרותאתהבינושלאבכך,גםטעוהעיראקים
אלוכיהיתה,העיראקיתההנחהארצות-הברית.של

קראולאהעיראקיםכווית.בשחרורורקאךממוקדות
המלחמהמכונתאתלשחוקהנוספת:המטרהאת

בפרט.הבלתי-קונוונציונליתיכולתהואתבכללהעיראקית
העיראקיים.הכוחותשלשגויהפריסההיתההתוצאה

להבקעהלתקיפה,חשוףאדיריבשתיכוחריכזהעיראק
לנתקשנועדהפריצה,שטחה.לעומקמהירהולפריצה

עיראקכן,כמומבגדאד.בכווית,שנמצאוהכוחות,את
לטפלשיכלומרכזיים,עתודהכוחותללאגםנותרה

השליטההמערכה.בשדהבלתי-צפויותבהתפתחויות
כושראתמנעהבאווירהקואליציהכוחותשלהמוחלטת
נועדוכישייתכן,הרפובליקה",משמר"מכוחותהתמרון

שפרצומרגעוכאן,המערבית.בגזרהגםלהתערבות
העיראקיהריכוזבאגףעמוקבמערב,קואליציהכוחות

שלידולאלשהיהמבליהמלחמה,הוכרעהשבכווית,
רבד.28לעשותבבגדאדהפיקוד

צבאיים*פוליטייםלקחים
להיערךישראלהחלהלכוויתעיראקפלישתלאחומיד

המתחבמשבר.תעורבהיאגםכיהאפשרות,לקראת
שסדאםבשעה1990,אפרילמאזלעלותהחלבאזור
האיוםישראל.נגדמפורשיםאיומיםלהשמיעהחלחוסיין

ממדהוסיףישראל",מדינתמחציתלשרוף"סדאם,של
עת.אותהעדרדומהשהיתהלזירה,חדשאיוםשל

בישראל,המדיניותקובעיעדייןניסושלביםבאותם
כילהבהיר,סדאם,שלהתוקפניותלהצהרותיובתגובה
כוונותלהאיןעיראק,עלאיוםמהווהאינהישראל

המתיחותלמעגלמחוץלהישארוברצונהכלפיה,תוקפניות
לכוויתעיראקפלישתלאחרגםןוכיתה.'2במזרחהגואה
תפעללאלכך,תיאלץשלאעדכיישראל,הדגישהעדיין
קאריע.30נגדהנשקבכוח

ששיגרהלמסרים,חוסייןסדאםלתגובותבהתייחסם
חשוב,לקחלהדגישהישראליתהמנהיגותנוטהישראל,
הלקח1990.באוגוסטשהחלוהאירועים,מןלהפיקשיש
רבותללמדחייבישראלים,דובריםשהבהירוכפיהזה,
הפלישהאירועיהתיכון.במזרחהאזוריתהמערכתעל

שהסכסוךלכך,ניצחתהוכחהטענה,אותהלפיהיו,לכווית
במזרחלמתיחותהיחידהמוקדאינוהישראלי-ערבי

הערביות,האזורמדינותעבורמרבים.אחדאלאהתיכון,
להשגתבאלימותשימושרשמיים,ישראליםדובריםטענו
קשרכלבלאוזאתשבשיגרה,ענייןהואלאומייםיעדים

הערביהעולםישראל.עםמדינותלאותןשישלסכסוך,
רביםשלהחוץמדיניותעלהמשפיעמאי-יציבות,סובל

ממנהיגיו.
ישראל,בידיהמצויההיחידה,הבטוחההדרךלפיכך,

במרחב,השוררתהכוחנית,העולםתפיסתעםלהתמודד
תוקפןכללהרתיעהמסוגלתצבאית,עוצמהלקייםהיא

ךרוצה.,3בעתולהכריעופוטנציאלי,
אתלהשוותהרבתההישראליתהפוליטיתהצמרת
מדינותנקלעושאליולמצב,תנאיוואתבמפרץהמשבר
אתהשווהשוניםהדובריםהשלושים.בשנותאירופה
שמוכן,כמיעל-ידםנתפססדאםרלטיהל.32חוסייןסדאם
ותוךבאלימותגבולותולשנותלפרוץלפניו,היטלרכמו

יותר.חלשותמדינותנגדהצבאיתעוצמתוהפעלת
ישכיהיתה,בישראלההחלטותמקבלישלהמסקנה
השלושים,שנותשלהפייסנותמדיניותעלחזרהלמנוע
אתשיבלוםוחזק,רבכוח"חוסייןסדאםבפניולהציב
ע1ןפקותהו3המשתוללהעריץ

ארצות-החלהכאשרלפיכך,התעודדו,ישראלמנהיגי
לראותקיווהםעיראק.מולהקואליציהאתלארגןהברית
הוכחה,גםאלאאחד,תוקפןמולמוגדרמצעדיותרבכך
אנליטים'מוליותררחבלקחהפיקואכן,המערב,מנהיגיכי

ותוצאותיה,המלחמהנתפסובהמשךתוקפניים".ערביים
מאדגדולהל'תרומההביטחון,שרזאתשהגדירכפי

ע1רוזאה3לייצוב

המלחמה,לאחרוגםהמשבר,תקופתכללאורךאך
חייבתזריתרומה"לצדכילהדגיש,ישראלמנהיגיהקפידו
שלה,כוחהעלביטחונהאתולהשתיתלהמשיך,ישראל

להצלתארצות-הבריתהתגייסותאחרים.עללסמוךולא
גםכהוכחהבישראלנתפסהלאהכוויתיתהאמירות

אחתכלשללביטחונהארצות-הבריתשללמחויבותה
הטילהביטחוןשרולשלמותה.האחרותהאזורממדינות

בראשהוארצות-הבריתהעולמיתהמערכתהאםספק,
לזו,דומהסכנהבפניעמדהלוישראל,להגנתנזעקותהיו

כווית.ניצבהשבפניה
בלקחיהשימושאתלהרחיבניסתהבישראלהמנהיגות

הביטחוניים-צבאייםלהיבטיםמעברבמפרץהמשבר
מנהיגיםהצביעושעליהםמהלקחים,אחדהטהורים.
התיזה,אתחיזקווהמלחמההמשברכיגרס,ישראליים,

מכלוללביןהפלשתינאיתהבעיהביןלהפרידישכי
ערב.למדינותישראלביןהיחסים

שמיר:הממשלהראשאמרהזה,ללקחבהתייחסו
עלשמיםשאנחנושהדגש,הוכיחה,גםההתקפה
העיקריהמרכיבהואערב,מדינותלביןבינינוהיחסים

הריהערבי.העולםלביןבינינוהשלוםבעייתשל
הסכנותלנוכחמתגמדהפלשתינאיםעםהסכסוך
קאריע.35פלישתעםלהיחשףשהחלוהאיומות,

כיהתיזה,אתלהוכיחניסובישראלההחלטותמקבלי
והתקדמותלפשרותישראלנכונותביןקשרכלאין

ערביים.שליטיםשלהתוקפנותלביןהמדיניבתהליך
ריטורית,שאלהארנסהביטחוןשרשאלהמלחמהלאחר

זו:נקודהלהבהירשנועדה
המדינהמזכירשל[התכניתאתמקבליםהיינוואם

המשבר,פרוץלפנילישראלשהוצעהבייקר,ג'ימס
היתהלאעיראקהאםע"פ],-על-ידהונדחתה

?36ישראלעלטיליםיורה

*4
וו

330מערכות



לגבימשמעותיתמשברנקודתהיתההמפרץמלחמת

משברים.בניהולהאמורבכלהישראליתהמנהיגות

מטרותהותקפוישראלמדינתהקמתמאזבראשונה

לחלוטיןחדשדפוסהיהזהכך.עלהגיבשצה"למבלי
הישראליהעורףתקיפתמשבר.ניהולשלובלתי-צפוי

בפניהישראליתההנהגהאתהעמידהבליסטייםבטילים

שלושהשיצרהמשבר,ניהולבתחוםחדשיםאתגרים

חשובים:תקדימים

ישירהולמטרהמוצהרליעדהפךהישראליהעורףא.

מדינהתקפהלאבראשונההאויב.שללטילים

ורקאךאלאישראליות,צבאיותמטרותערבית

ישראל.שטחבעומקאזרחיותמטרות

ערביצבאשלפגיעהעלישראלהבליגהבראשונהב.

בתגובה.צה"לאתהפעילהולאבשטחה,

עלההגנהמלאכתאתלהפקידהסכימהישראלג.
סוללותהוצבובישראלזרים.בידיאוכלוסייתה

אמריקניים,בחייליםשאוישופטריוט,ממטילים

במערבהטיליםמשגריהשמדתמשימתאתואילו
מדינותשלהצבאייםהכוחותעצמםעלנטלועיראק

הראשונה,הפעםהיתהלאזואמנם,הקואליציה.

שרייסיםמשברבעתבישראלזריםכוחותהוצבושבה

מבצעבעת1956באוקטוברבישראלהוצבוצרפתיים
שלהרשמילקומנוגדהדברהיההפעםאךסיני),

בשניםוהדגישוחזרואלהבישראל.המדיניותקובעי

מעוניינתישראלאיןכיהמפרץ,למשברשקדמו

והיאעליה,ההגנהבמשימתאמריקניםחייליםלסכן

בעצמולהגןמסוגלצה"לחומרי.בסיועמסתפקת

ממדינותשונההיאובכךוטענו,חזרוישראל,על

אמריקנייםמשלוחלכוחותשנזקקותאסדות,ערביות

להצבתישראלבהסכמתהיהלפיכך,קיומן.עללהגנה
בשבירתהודאהמשוםבשטתהאמריקנייםחיילים

המסורתיתהביטחוןמדיניותשלמהעקרונותאחד

שלה.

בעיראקהפגיעהמשמעות
זובפגיעהישראלשלוחלקה

הנחזיתמרכזיצירהישראלית,התפיסהלפיהיתה,עיראק
אתכוללתזוחזית""ישראל.עלהמאיימתהמזרחית",

מלתמת(קודמותובמלחמותעיראק,ואתירדןאתסוריה,
כוחותהשתתפוהכיפורים)יוםומלחמתהימיםששת

לפיכך,צה"ל.מולבלחימההללוהמדינותשלצבאיים
לאינטרסהיתהעיראקשלהצבאיכוחהשבירת

הדגישהזההנושאאתלישראל.חשובביטחוני-לאומי
והביטחוןהחוץועדתבפניכשהופיעארנסהביטחוןשר
1991:בינוארב-29הכנסת,של

בתשתיתמשמעותיבאורחפגעהארצות-הברית
לחבריהביטחוןשרדיווח[העיראקיתהצבאית
נגדשתופנההעיראקית,המלחמהמכונתהוועדה].
שהופנתהמזו,שונהתהיהזו,מלחמהלאחרישראל
הינפל.37כלפיה

חילמפקדבן-נון,אלוףגםאמרדומהברוחדברים
האוויר:

יכולהישראלבמפרץ,ארצות-הבריתפעילותמשום

לפנימשהיתהיותרהיוםבטוחהעצמהלראות
םייעובש.38

להשתלבותציפיותיהםאתהסתירולאישראלמנהיגי
נגדהפעולהבמישורלפחותעיראק,נגדבמלחמהישראל

ישראלישראל.לעברהטיליםשוגרושמהםהמשגרים,
עלתגובתהאופןהמפרץ,במשברמעורבותהכיציפתה,
וביןבינההאינטרסיםוזהותנגדההטיליםמתקפות

ויביאובארצות-הברית,מעמדהאתיקדמוארצות-הברית
ארצות-הברית.לביןבינההאסטרטגייםהקשריםלהידוק

המדינות,שתיביןמעולםנחתמהלאפורמאליתברית

שלהעיקריתהנשקלספקיתהפכהארצות-הבריתאך
ובמישורהכלכליבמישורגםחשובהולמסייעתישראל
המדיני.
ביןהביטחוניבתחוםהפעולהשיתוףמשיאיאחד

שעליוהאסטרטגי",ההבנהמזכר"היההמדינותשתי

שלהביטחוןושרארצות-הבריתשלההגנהשרתתמו
שיתוףהועמק1984באמצע1981.בספטמברישראל

תרגיליםוכללהמדינות,שתיביןהאסטרטגיהפעולה
מודיעיני,פעולהשיתוףמשותפים,צבאייםותמרונים

פעולהשיתוףבישראל,אמריקניצבאיציודאחסון
תילארשיה.'3בתעשייהאמריקניורכשבמחקר-ופיתוח

תחליףהיתההאסטרטגיהההבנהמזכר"עלהחתימה

המדינות.שתיביןחתוםבריתלהסכם
ישראל-ארצות-יחסיהיובמפרץהמשברפרוץעם

המדיניהתהליךאתלקדםהממשליוזמתבשפל.הברית

נטוהממשלובכיריסתום,למבוינקלעההתיכוןבמזרח
נתפסהלכוויתעיראקפלישתבכך.ישראלאתלהאשים
מוקדאתלהעתיקכהזדמנותישראלשלמנהיגיהעל-ידי

גיבושהתהליךאלהמדיניהתהליךמכישלוןתשומת-הלב

בתחוםלארצות-הבריתישראלביןאינטרסיםזהותשל
שלוהתנהגותההמשברכיקיוו,בישראלהביטחוני.

לעתידביחסעמדתהאתלהבהירישראלעליקלועיראק
הערבי.העולםעםיחסיה

מזכר"שלקיומואתהממשלבאוזניאזכרהישראל

נכונותוהביעההמדינות,שתיביןהאסטרטגיהההבנה
לאזורשנשלחואמריקניים,צבאייםלכוחותלאפשר
בישראל.צבאייםבמתקניםשימושלעשותהמשבר,

כיבירושלים,המדיניותלקובעיהתבררמהרהעד
לצרףמאמציהבמסגרתלגמדי.הפוךהאמריקניהאינטרס
שהתגבשהלקואליציה,האפשרככלרבותערביותמדינות

דווקאלהצניעלארצות-הבריתחשובהיהעיראק,נגד
כמהעדולהדחיקהישראל,עםהאסטרטגייםקשריהאת

האפשרותולוהינבו.0'במשברישירהממעורבותשאפשר
להיותהפכהעיראקנגדישראליתצבאיתפעולהשל

האמריקניהמאמץאתלגמרילמוטטהיהשעלולאיום,

הערביבעולםמרכזיותמדינותשלתמיכהלגבש
במפרץ."במדיניותה

שהציבהאולטימטום,פקיעתמועדשהתקרבככל
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