
תורבועמה
במלחמתהעיראקית
הימיםששת

היאכאשרהרירבה,בקיצוניותהצטיינההימיםששתמלחמתערבהעיראקיתהרטוריקהבעוד

האפשר.נכלמעטעשתההיאלמעשים,הדיבוריםאתלתרגםהעימותמדינותעל-ידיהתבקשה
שללרצונןבניגוד-לירדןהכוחותשיבורקצבאתעיראקהגבירההמלחמהשהסתיימהאחרידווקא

רשמיתרגלדריסתלהשיגאלאבישראל,להילחםרצוןהיהלאלכךהמניערבת-עמון.ושלקהיר
עיראקשליעדמסורתיבאופןשהייתהבירדן,

ששתלמלחמתשקדמההשנה1966,
ביותרהסוערותאחתהייתההימים,
פוליטית.מבחינהעיראקשידעה

נשיאהיהשנהאותהבתחילת
שעלה(עארףא-סלאםעבדעיראק,

באמצ-לשלטון

צב-הפיכהעות

ב-1963(אית

בניסיונותעסוק
לאיחודלהביא
מצרים.עםארצו

ההכנותבמסגרת
עא-נקטלאיחוד

בהשפעת-רף
סדרת-נאצר

שלהלאמתםובהםכלכליים,צעדים
הבנקאותמערכתשלהכבדה,התעשייה

עיראקביןהאיחודהחוץ.סחרושל

הישראלי-המשברבמהלך

רצתהלא1967במאיערבי
מעמדהעללוותרעיראק
לאולסיכךהערבי,בעולם
לעצמהלהרשותיכלה

הערבימהמאמץלהתנתק

נגדנאצרשהנהיגהכולל
ישראל

אלדברשלבסופויצאלאלמצרים
האיחודלקראתההכנהצעדיאךהפועל,

הכלכלי.ובפיתוחבמשקקשותפגעו
אתלהגשיםלמאמציםבמקביל

טרודבעיראקהשלטוןהיההאיחוד
אתלדכאונשניםחוזריםבניסיונות

המדינה.בצפוןהכורדיהמרד
עארףהנשיאנהרג1966באפריל

אחיו,תפסמקומוואתמסוק,בתאונת

עארף.א-רחמאןעבדגנרל
כשליטהתגלהעארףא-רחמאןעבד

עםלהתמודדהצליחשלאחלש,
ממשלתראשבפניו.שניצבוהבעיות
בעייתאתלפתורניסהבזאז,עיראק,
תוכניתבאמצעותהכורדיהמרד
מסוגלהיהלאהנשיאאךעצמי,לממשל
לכך.להסכיםהצבאראשיאתלשכנע

להתפטר,אולץבזאזנכשלה,התוכנית

רקע
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בלינמשכה,הכורדיםנגדוהמלחמה
אותה.להכריעהייתהיכולהשעיראק

הישראלי-ערביהמשברבמהלך

דילמה:בפניעיראקניצבה1967במאי
התמשכותהקשה,הכלכליהמצבמחד,

היציבותוחוסרהכורדיםנגדהלחימה

תשומתמיקודאתחייבוהשלטוןשל
העיראקיהמשטרשלוהמשאביםהלב

מאידך,הפנימית.בזירה
לוותרעיראקרצתהלא
בעולםמעמדהעל

יכלהלאולפיכךהערבי,
להת-לעצמהלהרשות

הערבימהמאמץנתק

נגדנאצרשהנהיגהכולל
ישראל.

גיבשהלפיכך
חוץמדיניותעיראק
אתשהדגישהתקיפה,

ה-למאמץמחויבותה

ישראל,מולערביכלל

בניגודבפועל,אולם
המתלהמת,לרטוריקה

לצמצםעיראקניסתה
המש-אתהניתןככל

הכוחותואתאבים
לרתוםשהתחייבה

הערבי.המחנהלטובת

עללחפותמנתעל
כוחותלשגראי-רצונם

לגבולותמחוץאל
שלטונותעשוהמדינה
להוכיחמאמציםעיראק

לעיראקכילמצרים
בצפוןמשלהחזית

הקשו-חזית-המדינה

הכלליתלמערכהרה

והסיועהתמיכהבשל
לכור-ישראלשנותנת

דים.
גברהאכן1967מאיבמהלךכינראה
עלנמסרואףהכורדי,במרחבהמתיחות

המורדים,הכוחותביןהתנגשויות
טלבאני,אנשילביןברזאני,בראשות

בגדאד.שלטונותעל-ידישנתמכו
פשיטותכורדייםכוחותביצעובמקביל

המדינה,בצפוןהממשלהמתקניעל

אמורההעיראקיהרמטכ"לולטענת
להתחדשהקצירעונתבתוםהייתה

במלואהכורדיבחבלהמתקפה
עוצמתה.
עיראקשלטונותפתחומאיבסוף

דעתאתלהכיןשנועדתעמולהבמסע
לחזיתעיראקייםכוחותלשיגורהקהל
קראעיראקשלהמופתיישראל.עם

ב-שנחתםלעיראק,מצריםביןההסכם

אתלהרגיעגםכנראהנועדבמאי,31
עיראק.בתוךהאלההחוגים

בעיראקבוצעוהצבאיבתחום
ת-3התעופהשדהלהפעלתהכנות
המדינהבמערבמשלוחכוחותולריכוז
הערביתהמפקדהמולתיאומיםובוצעו

לפעולשהחלהמפע"ם)(המאוחדת
בירדן.

כאמור,הייתה,מצרים
המרכזיהמניעהכוח
נגדלמערכהעיראקבגיוס

אותהועודדהישראל
סוריהעםבמגעיםלפתוח

כוחותלשיגורירדןועם
ומטו-יבשתייםמשלוח

המתגבשת.לחזיתסים
והחש-העוינותמשקעי

לסוריהעיראקביןדנות

ביןהמגעיםעלהקשו
ולכןהמדינות,שתי

שלבסופועיראקהחליטה
בצירלהשתלבדבר

באוהדברהמצרי-ירדני,
ההגנהבהסכםביטוילידי

שנחתםהמצרי-עיראקי,
1967.במאיו-ב3בקהיר

לשיתוףהמגעים
ביןצבאימעולה
לסוריהעיראק
ביןהראשוניםהמגעים
כברהחלולסוריהעיראק
עיראק1967.במאיב-15

סיועלסוריההציעה
ואוויר,יבשהבכוחות

תחילהשללהסוריהאולם
יבשהכוחותשיגור

אוויריבסיועוהסתפקה

תעופהמשדותשיופעלומטוסיםשל
השתנתה1967במאיב-24בעיראק.
לקבלהסכימהוהיאסוריהשלעמדתה

חטיבהשלבגודליבשתימשלוחכוח

טנקיםבגדודהמתוגברתממוכנת

קומנדו.ובגדוד
הכוחשלהעברתותיאוםלשם
1967במאיב-25לסוריההגיעה

03סחםלסיריההיבשתיהמשאחנוחשללהנבתובמעביר
האנטר""טייסותשתיבאמצעותמיראתיאוויריסיועער

מתנדביםולגיוסקודשלמלחמת
בגדאדברדיווהפרשנויותלמערכה,
שללחשיבותההגדולברובןהוקדשו
הציוני.באויבהמלחמה
בבגדאדנערכובמאיבו-30ב-29
פרו-גורמיםביוזמתהמוניםהפגנות

עיראקלהתגייסותשקראונאצריים,
ובאה.הקרבהבמערכהמצריםלצד
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בראשותעיראקיתצבאיתמשלחת
ימימספרולאחר3,דיוויזיהמפקד
הסכם1967במאיב-28נחתםדיונים
בגזרתיוצבהעיראקיהכוחכינקבעשבו

סוריה-גבולעלמסכין-דרעא,שייח'
ירדן.

8ממוכנתחטיבהשלקידומה
למערבמוצולשבאיזורממחנותיה

עוד1967,מאיב-19כברהחלעיראק
על-פיסוריה.עםההסכםהושגבטרם

אמורהלעיראקסוריהביןההסכם
א-3לאיזורהכוחהעברתהייתה
במאי,ב-27להסתייםעיראק)במערב(
-להתבצענועדסוריהלתוךוקידומו

במשך-סוריהשללדרישתהבהתאם
אלהגיעבפועלימים.שלושה-ארבעה

6,טנקיםגדודרקהמתוכנןבמועדא-3
מרוכזתנשארה8ממוכנתחטיבהועגילו

בחבאניה.
המשלוחכוחשללהכנתובמקביל

סיועעלגםסוכםלסוריההיבשתי
טייסותשתיבאמצעותעיראקיאווירי

משדהלפעולהיושאמורותהנטר","
הקמתעלהוחלטוכןכמוא-3.התעופה
התעופהשדותביןתיאוםערוצי

הסורי.האווירחיללמפקדתהעיראקיים
סוריהשלהמסויגתהתייחסותה

מחדעיראקעםהפעולהלשיתוף
המצרית-ירדנית-החזיתשלוגיבושה

דברשלבסופוהביאומאידךעיראקית
העיראקיהמשלוחכוחלהעתקת
הירדנית.לחזיתהסוריתמהחזית

ביןהצבאיהמעולהשיתוף
למצריםעיראק

משלחתלקהירהגיעה1967במאיב-20
להשתתףכדידרגרמתעיראקית
המדיניתההנהגהשלבישיבה

בראשולמצרים.לעיראקהמשותפת
ממשלתראשסגןעמדהמשלחת

המשלחתמטרתיחיה.טאהרעיראק,
ההתפתחויותעללעמודהייתה

זהובכללישראלעםבמשברהאחרונות
בהודעהמצרים.שלכוונותיהעל

דיוניבתוםשפורסמהמשותפת,
ולמצרים,לעיראקהמאוחדתההנהגה
מצרים,שנקטהבצעדיםתמיכההובעה

המאמציםאתלאחדהוחלטכיונאמר
פניאתלקדםכדיהתחומיםבכל

הסכנות.
לשגרלמצריםהציעהעיראק

ואוויר,שריוןחי"ר,כוחותלעזרתה
על-ידיבברכההתקבלההזאתוההצעה

ב-22קהירברדיופורסמהואףמצרים

1967.במאי
רבהלהבלטהזכובמצריםהפגישות

מתוךהעיראקייםהתקשורתבכלי
שלמעורבותהאתלהבליטמגמה
ההולכתהערביתבחזיתעיראק

עיראקנדרשהכאשראולםומתגבשת.
הצבאיות,התחייבויותיהאתלממש

הטיותעלרכזנאצר
כיulTlnlהדלהעיראקי

שכןעליו,מוותרתמצרים
כדיורקאךTUI1הוא

ידילצאתלעיראקלאפשר

הערביתלשותפותחובה
המחירמלואאתלשלםבלי

עליושהתחייבה

להטיסהתכוונהבפועלכיהתברר
רכבכליללאחי"רגדודרקלמצרים

מספרלמצריםולהעבירכבדונשק
מטוסים.שלמצומצם
הדלהעיראקיהסיועעלרגזנאצר
שכןעליו,מוותרתמצריםכיוהודיע

לעיראקלאפשרכדיורקאךנועדהוא
בליהערביתלשותפותחובהידילצאת
שהתחייבההמחירמלואאתלשלם
עליו.
העיראקיםשיגרו1967במאי31ב-

החי"ר,גדודובהםמטוסים,למצרים

הנשיאשלבנולכוחהצטרףוכמחווה
עובדהבפנימצריםהועמדהבכךעארף.

אתהשליםהעיראקיוהגדודמוגמרת,
למחרת1967.ביוניב-3למצריםהטסתו
היערכותולאיזורלהעברתוהכנותנעשו

באל-עריש.

סיועגםלמצריםהציעוהעיראקים
כךלשםלהקצותמוכניםוהיואווירי
שלושהוכןגימ"-21"מטוסיטייסת

מצריםאולםוט"-16",מדגםמפציצים

בנימוקהזאתההצעהאתדחתה
ישפיעשלאיחסית,קטן,בכוחשמדובר
לפיכךהמצרית.הזירהעלמהותית
האלהשהמטוסיםהמצריםהציעו
בחזיתהמפע"םבמסגרתיופעלו

המזרחית.
-למצריםהגיעה1967ביוניב-4
בראשותעיראקיתמשלחת-בשנית

וזויחיה,טאהרהממשלה,ראשסגן
מצריםביןהגנההסכםעלחתמה

בעיקרלכךהייתהעיראקעבורלעיראק.
לייצובותרומהתעמולתיתמשמעות
פרו-גורמיםמולהפנימיתהמערכת

מצריםעבורואילובמדינה,נאצריים
מדינותעםההסכמיםמעגלבכךהושלם
מצרי-עיראקי-צירבפועלונוצרערב,

ירדני.

לשיגורווההכנותהנוגעים
העיראפ*המשלוחכוחשל

ליושן
אל-עבדלירדןהגיע1967ביוניב-1

מוצבברבת-עמוןוהקיםריאדמונעים
לאחרזאתהמפע"ם.שלקדמיפיקוד
עםיחדבבגדאדתיאםלכןקודםשיום

שלשיגורואתהירדניהצבאשלמפקדו

לירדן.העיראקיהמשלוחכוח

הוצבוהמפע"םשלהפיקודבמוצב
הירדני,המטכ"לשלבכיריםקצינים

שלבכיריםקציניםצורפוואליהם

כוחשלונציגיםועיראקמצריםצבאות

דיוויזיהממפקדת(העיראקיהמשלוח

העיראקית).3
המפע"םהורה1967ביוניב-2

בסדרעיראקימשלוחכוחלירדןלהכניס

חטיבות)2מוגברתדיוויזיהשלגודל
שריוןחטיבתממוכנת,חטיבהחי"ר,

השחרורצבאשל421קומנדווגדוד
הוכפףהזההעיראקיהכוחהפלסטיני).

ירדן.לצבאולאלמפע"ם
העוצבותנמצאוביוניב-2

לתזוזהבכוננותהבאותהעיראקיות
ממפע"ם:פקודהעל-פילירדן

הגדודפחות(1חי"רחטיבת~

למצרים).שהועבר

החלהשכבר(8ממוכנתחטיבהש
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א-3-ב(.עתבאותהלהתרכז

ב-30שקיבלה(27חי"רחטיבתש

א-3(.לעברלנועפקודהבמאי

שלהאחדגדוד(6שריוןחטיבת8
חטיבהעםיחדא-3-בלהתרכזכברהחל

.)8
רמ"טשקייםפקודותבקבוצת

ביוניה-2בבוקרברבת-עמוןהמפע"ם

יחלהעיראקיהמשלוחכוחכיסוכם

ביוני.ה-4בבוקרלירדןבתנועה
אורגןהמשלוחשכוחלצייןראוי
בהרכבו.אחידבלתיוהיהבחיפזון
שקודמה3,דיוויזיהשלקדמיתמפקדה

כמפקדתבפועלשימשהלרבת-עמון,
המשלוח.כוח

החלוץיצא08:00בשעהביוניב-4
א-4לעברלדרכוהמשלוחכוחשל

חטיבהאתכללהזההכוחבירדן.

וגדוד6מחטיבהטנקיםגדוד8,ממוכנת
ה-4שביןבלילה421.פלשתיניקומנדו

למפרק.הכוחהגיעביוניל-5
8חטיבהשללתנועתהבמקביל

ל-ה-4שביןבלילהלרבת-עמוןהגיעה

עיראקיתצבאיתמשלחתביוני5

מנהלהלענייניהרמטכ"לעוזרבראשות
שלהלוגיסטיותהסוגיותאתלתאםכדי
בירדן.העיראקיהמשלוחחיל

ב-וכבר-האווירילסיועבאשר

מטוסישלעיראקיתטייסתנערכהביוני
ככוחא-3התעופהבשדההאנטר""
לזירה.התערבות

הטווחארוכיוט"ה-16"מפציצי
מדינתבשטחמטרותלתקוףנועדו
כמועיראק.בעומקמבסיסיהםישראל

שלטייסתלפרוסהאפשרותעלתהכן
מפרק,התעופהבשדה21"מיג-"מטוסי
הפועל.אליצאלאהזההמהלךאולם

העיראפיהמשלוחכוח
במהלךהיוזניתבחזית

1987ביוני9-5-הלחימה
מהמפע"םשקיבלהלפקודותבהתאם

המערכהפתיחתעם8חטיבהנעה
שבבקעתאל-מצריצומתלעברממפרק

הירדן.
הגיעה20:45בשעהביוניב-5

בדרך-החטיבהשלהקדמיתהמפקדה
אל-מצרילצומת-ג'רש-סלט-כראמה

מפקדתאליהחברה23:10ובשעה
גדודים.שניועימההחטיבה

אל-לצומתממפרקתנועתהבמהלך

מטוסיעל-ידי8חטיבההותקפהמצרי
למרותאולםהישראלי,האווירחיל

המשיכההיאלהשנגרמוהאבדות

להשנגרמוהנזקיםעלנוסףבתנועתה.
החטיבהסבלההאווירחילבתקיפת

לוגיסטיותמבעיותגםבתנועתה

הרכבמכליואחדיםבדלק,וממחסור
הירדנים.על-ידיתודלקואשרעדנתקעו

מפקדהורהביוניה-6בשחר
להתפרסלחטיבהריאדהמפע"ם
גדודיםשנילהנעתכהכנהיריחובאיזור

בשעהאולםרמאללה.לאיזורמוגברים
והחטיבההזאתהפקודהשונתה06:25

בלבדאחדממוכןגדודלשלוחהצטוותה
יריחו-לדרך421הפלסטיניהגדודועימו
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2חי"רחטיבתאתולתגברטיבה
רמאללה.שבאיזורהירדנית
לנוע8לחטיבהריאדהורה11ב-50:
הגנהעמדותולתפוסאל-מצרימצומת
נסיגתאתלאבטחכדימח'רוקבצומת
ג'נין.מגזרתהירדנייםהכוחות

החטיבההייתהביוניה-6שלבערבו
גדודועודממוכןגדודכלהלן:ערוכה
באיזורהפלסטיניהשחרורצבאשל421

הירדני)24חי"רגדודעםיחד(יריחו

מח'רוק.בצומתהחטיבהושאר

הוצאהביוניל-7ה-6שביןבלילה
כלליתנסיגההוראתהירדנייםלכוחות
בוטלההיאאולםהמערבית,מהגדה
הביטחוןמועצתלהחלטתצפיבעקבות

שלביטולהבעקבותאש.הפסקתעל
אתלחסוםריאדהתכווןהנסיגההוראת

כךולשםהירדןבקעתאלהמעברים
והירדנייםהעיראקייםלכוחותהורה

מוסא.נביאיזוראתלתפוסביריחו
פריצהלמנועהייתההזההמהלךמטרת
העיראקיוהכוחירושלים-יריחו,בציר

הירדנית.60השריוןלחטיבתהוכפף
הכוחתפסהזאתלפקודהבהתאם
מוסאנביבאיזורמקומואתהעיראקי

שארואילו01:50,בשעהביוניב-7
בצומתנשארו8חטיבהשלהכוחות
מח'רוק.

שלהמזרחיתלגדההנסיגהפקודת
ביוני.ה-7בבוקרשניתניתנההירדן
36חי"רוחטיבתהעיראקית8חטיבה

אחרונותלסגתהיואמורותהירדנית
ה-7בצהריביוני.ב-7אחרוןאורעם

לפתעהודיעה12:45,בשעהביוני,
נסוגההיאכיהעיראקיתהחטיבה
כראמה-ואדיבאיזורוהתמקמהדרומה

אביד.
צפונה,לחזורהוראהניתנהלחטיבה

בתואנותאחריהמילאהלאהיאאולם
שונות.

לחטיבהניתנההאלהבנסיבות
לסלט,שעיבואדידרךלסגתהוראה
אל-צומתועלמחירוקצומתעלוההגנה

ירדנית.לחטיבהנמסרומצרי
ה-7שלהצהרייםאחריבשעות

ומשםבסלט8חטיבההתרכזהביוני
גםהועברולשםלנאעור,המשיכה

421,הפלסטיניוהגדודהממוכןהגדוד
ביוניב-8יריחו.איזוראתשתיגברו

ככוחלזרקאכולההחטיבההועברה
.עתודה
המפע"ם,מפקדביקשביוניב-6

העיראקיהמשלוחחילממפקדריאד,

עיראקיתחי"רחטיבתלירדןלשגר
הירדן.לבקעתולהעבירהנוספת

ביוניב-6הגיעהאכןהזאתהתטיבה

אתהחמיצהאולםא-4-ל,7:001בשעה
עםביוניב-8נערכהולבסוףהמלחמה

מה-החלמפרק.באיזורטנקיםגדודעוד

החטיבההועברה05:20בשעהביוני9
צירעלהגנהמשימותוקיבלהממפרק

עבדאללה.נאעור-גשר
המשיכוהסתיימה,שהמלחמהאף

נוספיםכוחותלהזריםהעיראקים

וכןהעיראקייםהמשלוחכוחותעל
האווירחילכוננותבדברמודיעינימידע

בישראלתעופהשדותלתקוףהעיראקי
שדהאתלתקוףלהחלטההביאו

בעיראק.א-3התעופה
טייסתעלהוטלההתקיפהמשימת

וליוויברמת-דוד,ווטורים")"(110
117טייסתעלהוטלהתוקפים

שדהאתתקףהאווירחילמיראז'ים")."(
ב-6ב-5-פעמיםשלושא-3התעופה

11בוצעוהכולבסך1967.ביוניבו-7
ושמונהווטורים""שלתקיפהגיחות
האלהבתקיפותמיראז'ים"."שלגיחות

מיג-"מטוסישמונההקרקעעלהושמדו
תובלה.ומטוסהאנטרים""כ-2110",

וארבעה21"מיג-"הופלואווירבקרבות
נפגעוהבסיסמסלוליהאנטר"."מטוסי
חילאיבדא-3נגדבפעילותחלקית.
מטוס-מטוסיםשלושההאוויר
ווטור"."מטוסיושנימיראז"'"

מספרתקףהעיראקיהאווירחיל
ישראל:מדינתבשטחמטרותפעמים

מבנהתקף4:301בשעהביוניב-5ש
כנראה-נהללאתהאנטר""מטוסישל

רמת-דוד.אתלזהותהצליחשלאלאחר

תקףל-05:0005:30ביןביוניב-6~
כוחותהאנטר""מטוסישלמבנה

לפציעתוגרםברקליד9מחטיבה
חיילים.חמישה

1"וט"-6מטוסהפציץביוניב-6~

המטוסהגיעמכןלאחרנתניה.את
נ"ממאשנפגערמת-דוד,לאזור

למגידו.צפוניתעמוסמחנהעלוהתרסק

חיילים16שללמותםגרםבהתפוצצותו
נוספים.שמונהשלולפציעתם

מטוסיםניסוביוניה-6במהלך~
אתלתקוףפעמיםמספרעיראקיים
ג'נין.באיזורכוחותינו

וסוריהמצריםפנוהלחימהבהמשך

דחופותבבקשותלעיראקפעמיםמספר
הסתפקהעיראקאולםאווירי,לסיוע
ונמנעהעיראקמערבשמיעלבהגנה

למדינותלסיועמטוסיםמלהקצות
האחרות.

דבראחרית
ליתריחסית-נוחהיהעיראקשלמצבה

פנוהלחימהבהמשך
מסטרוסוריהמצרים
בבקשותלעיראקפעמים

אווירי,לסיועדחופות

הסתפקהעיראקאולם
מערבשמיעלבהבנה
מלהקצותונמנעהעיראק

למדינות~UIIOמטוסים

האחרות

לכדיהגיעהעיראקיוהסד"כלירדן,

3,דיוויזיהמפקדת(דיוויזיונית.עוצמה
הוצבו27חי"רוחטיבת6שריוןחטיבת

מחטיבתשריוןשלאלמנטיםבמפרק.

12חי"רלחטיבתסייעו6שריון
הבקעה).גזרתבצפוןהירדנית

העיראקייםהאווירכוחות
במלחמה
ישראלנגדלמאמץהקצוהעיראקים

גימ"-21"טייסתהאנטרים","טייסת

וט"-16".ומפציצי
המשלוחכוחהחל1967ביוניב-4

החששירדן.לתוךלנועהעיראקי
תגונןאשראוויריתממטרייהבישראל
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ששתבמלחמתחלקשנטלוהמדינות
משותףגבוללההיהלאשכן-הימים

גםמישראלריחוקהבשלישראל.עם
פחות.פגיעיםשלההתעופהשדותהיו
המצריתלפנייהכשנענתהזאת,עם

מטרותלתקוףמטוסיםושיגרה
האווירחילשלהתקפותספגהבישראל,
ונגרמוא-3,התעופהשדהעלהישראלי

הצטננהכךבשלבמטוסים.אבדותלה
להעניקהעיראקיםנכונותרבהבמידה
למצריםהודיעווהםאווירי,סיוע

להםלסייעביכולתםשאיןולסורים
במטוסים.

נמשכההיבשהכוחותבתחום
הלחימה,כדיתוךלירדןהכוחותהזרמת

תנועתאתלהפסיקביוני)7-6בליל(
להימנעכדילירדןהעיראקייםהכוחות
ועלהאש,בהפסקתאפשריתמפגיעה

שהואחוסייןהמלךשלהבהרתואף
שדווקאהריהעיראקי,הסיועעלמוותר

הוגברהירדניהמערךהתמוטטותעם
לירדן.העיראקייםהכוחותכניסתקצב

במסווה-התכוונהבגדאדכינראה
אתלנצל-לירדןצבאיסיועשל

רגלדריסתלעצמהולקנותההזדמנות
באופןשהייתהבמדינה,רשמית
עיראק.שליעדמסורתי
נאצרשלפנייההועברהביוניב-8
שעיראקביקשובהעיראק,לנשיא
גםאךבירדן,האשלהפסקתתסכים

שלחולשתןלעומתבגדאדשלהנחרצת
להצטיירובכךאחרות,ערביותמדינות

אתולצמצםהערביהעולםכמנהיגת
המשטר,עלבעיראקהפנימיתהביקורת

הערביתלתבוסהשותףבפועלשהיה

הכוללת.
נשארוהימיםששתמלחמתבתום
בירדןהעיראקייםהמשלוחכוחות
הנסוגיםהירדנייםהכוחותלצדונערכו
השתתפוהאלההכוחותהמדינה.להגנת

1970-1968בשניםההתשהבמלחמת

ספטמבר"אירועילאחררקמירדןופונו
ב-1970.השחור"

-הצבאיבתחוםכמוכילצייןראוי

עיראקדאגההנפטבתחוםגם

21"מיג-"

""0~-16מפציציושהשה21"ני0"-טייסתכךלשםלהקצותםינ13מוהאאדיריפיוטנםלמצריםהציעוהעיראסים

העליונותבגללהואטהזרימהקצבאך
אתשאילצהישראל,שלהאווירית
ניתןהחשכה.בשעותרקלנועהכוחות
כוחותשלהאיטיתהכניסהכילהעריך
שלהאינטרסאתגםתאמההמשלוח
מהטלתלהימנעלהואיפשרהעיראק

הקרב.לשדהכוחותיה
פעילותהעללחפותניסתהעיראק
לספקסירובהועלהמוגבלתהאווירית
באמצעותולסוריהלמצריםמטוסים
להיאבקהחובהעלתקיפהרטוריקה

ובמערב.בישראלפשרותללא
המצריתהפנייהאףעלכן,עליתר

עיראקי.בסירובנתקלההזאתהפנייה
לפנייהגםלהיענותסירבהעיראק
מאוחרותלפניותואףנאצרשלנוספת
וריאדחוסייןמצדביוני)ב)-10יותר
והבעתומיליטנטיעצמאיקוהפגנתתוך

אותהגררהאשרמצרים,עלרוגזה
לאחרנענתה,ובעצמהלמלחמה
בהתאםאשלהפסקתהתבוסה,
כינראההביטחון.מועצתלהחלטת
במכווןהתעלמועיראקשלטונות
ומפניותהביטחוןמועצתמהחלטות

להפסקתלהסכיםוסוריהירדןמצרים,
עמדתהאתלהדגישרצוןמתוךאש

מאשריותרשלהלאינטרסים
לאחרהכלל-ערביים.לאינטרסים

אתלהפסיקהחליטוערבשמדינות
עללחץלהפעילכדיהנפטשאיבת
שלכינוסביוניב-8עיראקיזמההמערב,

בחרםדיוןלשםהערביםהחוץשרי
עיראקשלהקיצוניתהרטוריקההנפט.

שאיפתהאתהסתירההזהבתחום
על-העיראקיהנפטבמשקפגיעהלמנוע

הפסקהשתמנעמדיניותשלגיבושהידי
הנפט.בהזרמתממושכת

*

ו77


