
מטוסיבאשאם-משגריםושלשיירותהתקיפה,מטוסישהופיעועדדקותכחמישים

להפסקהגרמה-מהקרקעבאשואםהקרבבתקלותביותרקרובותלעתיםלווהוהתהליך---------8
פתוחבשטחהמשגריםבפריסתהדרגתיתשלהקשרבמערכותנעוץשעיקרןשונות,---

לשיגורטווחאבדןתוךמזרחה,ולדחיקתםהיהביותרקרובותלעתיםלכן,המיוחד.הכוח
נתוניםהיושבההסכנה,גברהזאת,עםיעיל.שהשמידפושט,לכוחSASשלהניידהכוחי

ביליירלהדהגנרלהמיוחדים.הכוחותצוותיהשיגור,למקוםבתנועהבעודםהמשגריםאת
וחצי,שעותכארבעשארךקרב,עלסיפרעיראק.במערבהמערךלתגבורבתנועתםאו

קרב,מטוסישלמסיוויתבהפעלההיהוכרוךSAS.תעוזתגברההדאשוןהשבועלאחר
אחרישרדףעיראקי,כוחעברלכלשהפיצו

SAS.לוחמישיירותתקפוובלילה,ביוםנעוהיחידהאנשי
הודגםמיוחדיםכוחותבהפעלתהגדולהסיכוןקטלנית,בדייקנותקצריםמטווחיםרכב

בסיור,לוחםקורותשלוהמרתקבתיאוריפהיעילותקשר.ומחפורותממסרתחנותפוצצו
סיפורובמדבר.ונפוץעיראקי,בכוחשנתקלדהפיטרטען-הניידיםבמשגריםהפגיעה

האפליםהפניםאחדאתומאירלהלן,מובאבעתלפרסוםזכתהשלאאף-בילייהלה
המפרץ.מלחמתשלוהקשיםבינואר26אחרישכברלכךהביאההמערכה,

אמנמ,תכליתי.טילשוםישראלאלשוגרלא
פועלבמערבכישהעריך,העיראקי,הפיקוד

באזור,נוספיםכוחותפרסמאוד,גדולכוח
(שלהמהירהוההשמדההפגיעהאימתאולם

ח/~,)-ן4
ך]1,ו[-]"לונגי",1ל1

ך(]
ך[~ע]1]]""

בימייה*להדהפישרסרברלשלCommand5107111הספרלפישבד

המיוחדיםלכוחותלשמוראויתפקידלתכנןלצורךפיטרסרגנרלהורההערובה,בניבעייתשנפתרהלאחרהבריטיהכוחמפקד*

גדולהחשיבותבילייהלהדהגנרלבעיניהיתההבריטייםשהתפנהי,(545)המיוחד"האווירלגעירותביליירלהדההמפרץ.במלחמת

המרכזיהפיקודמפקדשווארצקופף,נורמןה'גנרלביותר.מבצעיםלתכנןשחרורם,תכנוןמאשראחרותלמשימות

אותםלפרוסלרעיוןתחילההתנגדארצות-הברית,שלעלעיןולפקוחבעיראק,השטחבעומקקלאסיים

ניתןשלאמשימה,איןכיבנימוק,האויב,לקווימעברהבריטי,הגנרלקיווהלכוויית,אשרבכוויית.ההתנגדות

הברית,בעלותשלהאדירההאווירעוצמתבעזרתלבצעהיועציםשלצוותלזירהייכנסיסתיים,שהסכסוךברגעכי

גםקונוונציונליים.משורייניםכוחותבאמצעותכךואחרבנוגעולייעץלסייעהיוזמהאתוייטולבריטיים,אזרחיים

פעולותעללהמליץמוכןהיהכיהעיד,בילייהלהדהואתהבריטייםהעסקיםאתבכךויקדםהעיר,לשיקום

יינתןלש-5,45-האחדבלבד:תנאיםבשנימיוחדותלאאם"אז,כברצייןהואמבריטניה.הנשקמכירות

לבריטיםשיהיו-והשנילשמו,וראויממשיתפקידלעצמנר'.הכלהאמריקניםיחטפונזדרז,

חירום.במקרהאנשיהםאתלחלץאמצעים

הבריטיהמפקדמצאינוארהשני-שלבשבועזאת,עם*,*.

*%
zu*ש
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המפרץבמלחמתהסעודיהכוחמפקדסולט,בןחאלדגנרלהנסיךעםמשמאל)(המחבר
שנראהתפקיד,-עיראקשלהמערביבמדברתפקיד
שימשכוהטעיות,וליצורצירים,לנתקל-'SAS:מתאים
במוחוחששותולזרועהעיקרית,מהחזיתעיראקייםכוחות

כלשהו.גדולמבצעמתבשלהימניבאגפוכאילוהאויבשל
כיהמחשבה,קיננהתוכיבתוך"סיפר,בילייהלהדה

שקאד'שלניידיםמשגריםגסלהשמידיוכלוה-SASלוחמי
באותואבלכאלה,רביםמשגריםישלעיראקיםכיידענו,
משימההרבה~שלהחיוניותצורכהכלהתבררהטרםשלב
נוספת."אפשרותרקבהוראיתיכזו,

שכנעוהנושא,אתהציגוSASשאנשילאחרלבסוף,
תכניותיהם.אתלקבלשווארצקופףגנרלאתהבריטים

בהיריםטיעוניםלהכנתרבותשעותהקדישוהם
ובתרשימיםמפותעלוהציגוםהפעלתם,למעןותמציתיים

דעתם.אתקיבלששווארצקופףעדמשכנעת,כהבצורה
לענייניממשידבר-מהלתרוםיכול'SASכיהשתננע,הוא

לתדרכוהציעוהבריטיםירוק".אור"להםונתןהקואליציה,
שהואפעולה,תתפתחאםהעניינים,מהלךעלאישית
זו.הצעהגםקיבלוהואלהגבילה;ירצה

SASלעסוקהחלווהםלפעולה,סוףסוףאפואנכנס
הםלהם.שנותרוהמעטים,בימיםהאחרונותבהכנות

לכווייתהסעודיתמערבהגבולאתלחצותאמוריםהיו
במקבילולאהאווירית,המתקפהתחילתעםמידולעיראק
הברית.בעלותשלהיבשהכוחותלכניסת

*,*

התרעהלמתןהסידוריםאתגםאישרשווארצקופףגנרל
בכללפרוץעומדיםהאיבהמעשיכילמעודים,רשמית
מלךלפאהד,זאתסיפרכברבושג'ורג'הנשיארגע:

הזהשמהרגעוביקשהתחלתם,לפנייומייםמעודיה,
האוויריתבמתקפהלפתוחהאמריקניםיורשוואילך

כדימראש,נעשההדברשעתיים.שלמוקדמתבהודעה

ביותרסודימידעלדליפתהסיכוןאתלמזערעדלהקטין
אתלתאםאמורהיהבילייהלהדההאחרון.ברגע

כברכןאםאלאחאלד,הנסיךעםהבריטיתהמעורבות
בילייהלהדההמלך.עםלכןקודםהאמריקניםהסדירוה

כיןייה,2ומפדיהבריטיהממשלהמראשהבטחהקיבל
למלחמה,בריטניהאתלהכניסיוכלולאהאמריקנים

הברית.במסגרתמם,?הדוקיםכהביחסיםשהיתהלמרות
הבריטילצבאלהורותהסמכותלושהיתההיחיד,הגורם
בידהששמרהבריטניה,ממשלתהיהלמלחמה,לצאת
לכן,האחרון.הרגעעדבמפרץכוחותיהעלהשליטהאת
בעצמולתאםיעדיףכילשווארצקופף,בילייהלהדהאמר
חאלד.הנסיךעםהבריטיתהמעורבותאת

שניהםהמשיכוכךואחרזאת,הביןשווארצקופף
תחילה,שהיססאחריSAS.לפריסתהסידוריםאתלבחון
ההתקפייםלמבצעיםרבההתלהבותשווארצקופףגילה
עיראק:שלהמערביהמדברבעומקהמיוחדיםהכוחותשל

ועלתקשורתקוויעלהתקפותתהיההעיקריתפעילותם
להונאתכללייםמבצעי-משניתובעדיפותדרכים,
נוספת:אפשרותהיתהולהטרדתם.העיראקייםהכוחות
אישר,שווארצקופףסקאו"."שלניידיםמשגריםתקיפת

המיוחדיםהכוחותלאנשילהגישרנרוה3מצ'קביקשהואכי
יחלצם,האמריקניהאווירוחילאפשרי,סיועכלהבריטיים

רציניות.לבעיותייקלעואם

**.

באוויר,.במלחמהמתמקדתהעולםתשומת-לבובעוד
הכוחותבעייתאחרת,דוחקתבבעיהבילייהלהדהנתקל

יסכיםכישווארצקופף,עלשלחץלאחרהמיוחדים.
תוההעצמואתהבריטיהגנרלמצאלשטח,להכניסם

במדברלשמוראויתפקידלהםיהיההאםפעםאחרפעם
ארבעהפנימהלשגרהיתההראשונהתכניתםהמערבי.

בשנתייסדהיחידהאת
העולםמלחמתבמהלך1941,

סטירלינג.דיווידהשנייה,
במדברבעיקר,פעלה,היא

הכוחותנגדהמערבי
שנפללאחרגםהגרמניים.
הגרמניםבשביסטירלינג
עדלפעולSASהמשיבה

לאחרהמלחמה.תום
SASאורגנההעולםמלחמת
לעסוקכדיבעיקר,מחדש,
ברחביהתקוממויותבדיכוי

הבריטיתהאימפריה
ונגדטרורנגדובלוחמה

השתתפהאךעירונית,גרילה
כמו-קרביותבפעולותגם

בפולקלנד.המערכה
כריסטופרקומודור-כריס
הימייםהכוחותמפקדקרייג,

התיכוןבמזרחהבריטיים
-הייןפדיח0ן4א)5(.

היין,פטריקהאווירמרשל
כוחותשלמפקד-שותף
הישירומפקדוהקואליציה

בילייה.להדהגנרלשל
צ'ארלסג'נדללויטננט

האווירכוחותמפקדהורנר,
הברית.בעלותשל

ר~
י4
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חילשלהמיוחדיםהכוחות4.
באמצעהוקמוהבריטי.הים

השנייה.העולםמלחמת
תוצרתכבדתובלהמסוק5. אתמשמשא74[.בורזינו/"

ארצות-צבאואתהנחתים
שנותתחילתאזהברית

השישים.
המטותראשיועדתיריר6.

שלנ[5)(המשולבים
ארצות-הברית.

שםעלהבריטית.הממשלה7.
נמצאתשבובלונדון,האזור

הממשלהקריית

גםלהקיםמהםביקשוהאחדוןברגעברכב.צוותים

האספקהציריעלעיןלפקוחכדיתצפית,נקודותשלוש
שלושתאתלפרוסכיצדויכוחפרץ'SASבתוךהעיקריים.
אחריברגל,לנועמוטבכיחשבו,חלקהאלה.הסיורים

טיעוניםהיוברכב.לצאתרצוואחריםבמסוקים,שיוטסו

אפשרותניידות,יקנהרכבהאפשרויות.שתיבזכותטובים

ייתקלהסיוראםלהימלטוסיכוייםיותרכבדנשקלשאת

בילנדרוברים"פנימהחדירהשני,מצדאויב.בכוחות

להסגירעלוליםוהםלהסתירם,קשהיהיהזמן,תדרוש

ולמשוךבשטח,המיוחדיםהכוחותהימצאותאתנקלהעל

לוחמיםזאת,לעומתנוספים.עיראקייםכוחותלשם

ובלילה,במסוקיםבמהירותלמקוםלהביאאפשררגליים

קטנהתהיהניידותםאךביעילות,להסתתריוכלווהם
ייתקלו.אםלהימלט,אמצעישוםלהםיהיהולאיותר,

המיוחדיםהכוחותעמדושבוהשטח,המזל,למרבה

שבוהמדבר,מןפחותהרבהופתוחשטוחהיהלפעול,
השטחביבשה.העיקריתההסתערותלהיערךאמורההיתה

גבעיגבוה,היההירדניוו",הלבהל'רמתידועשהיההזה,

שיטפונותמוכיוסלעיים,עמוקיםבוואדיותומחורץ

היהוהחולמקום,בכלמפוזרותהיואבניםסערות.אחרי

הנהרלכיווןמזרחה,השתפלשהמדברככלביותר.מועט

המרכזיהפעילותבאזוריותר.שטוחנעשההואכךפרת,

בשפע.מסתורבוהיה
היוהמלחמה,פרצהכאשרבינואר,בשבעה-עשר

האימוניםבבסיסעדייןהבריטייםהמיוחדיםהכוחות

במהירות,לפעולעליהםוהיהערב,בחצי-האישלהם

ציודם,ואתכלי-רכבםכלאתהאנשים,כלאתלאסוף

צפונית-מזרחית900nffpקדמי,כינוסלשטחולהעבירם

האווירשכוחותכיווןמבסיסם.ק"מומ-500,ויותרלריאד,

התקפיותגיחותאלפיכמהאזביצעוהבריתבעלותשל

אתשהטיסל"הרקולס./וכללכללקלהיהלאיום,מדי

שלהטיסהנתיביכלביןדרךלולפלסהמיוחדיםהכוחות
נמוך,בגובהטסוהםולכןלעיראק,שטסוהקרב,מטוסי
ב'חלונות"הדרך,שלנוימבכלהאמריקניתהבקרהבפיקוח

(TACC)הטקטיתהאוויריתהבקרהשהכתיבהטיסה,
בריאד.

בקשרלמדיאופייניתלפשרההגיעוSASאנשי
צורתעלההחלטהביחידה,כמקובלשלהם.לטקטיקה
הסיורים,מפקדיבידיכללבדרךהושארההפריסה

החליטודבר,שלבסופודמוקרטי.דיוןלאחרוהתקבלה

הצוותיםאחדמפקדברגל.להיכנסתצפיתסיורישני

המסוק,הנחיתושבובשטח,חטוףמבטהעיףהאלה

המפקדמוות.סכנתכדיעדשטוחהואכילדעת,ונונח

מידשיטיסוהומבוטל,לאאומץ-לבבגילויהתעקש,

ואחריםרגלית,לפעולכדיפנימה,הוטסאחרסיורחזרה.

עויהופשטר'מיוחדים,לנד-רוברים""גביעלפנימהנסעו

אופנועים.גביועלמיותר,אביזרמכל

אפשרי,זהירותאמצעיכלנקטההבריטיתהמפקדה

ככלבסוד.המיוחדיםהכוחותפריסתאתלשמורכדי

מסתובביםתמידאקראי,מבקרבעיניריקנראהשהמדבר

אוהממומיים.השבטיםשבנירצוי,ולאערבים,בו

קטנותיחידותעללפטפטיתחילוהגבול,משמרות

ביקשביליירלהדהעיראק.לכיווןהפונותומוזרות,

במקום,הסעודיהצבאיהמפקדאתלתדרךתאלדמהנסיך
בשטחSASשלהבכירוהקציןסוד,לשמורולהשביעו

כמוהו.עשה

בינואר,בעשריםהגבולאתהמיוחדיםהכוחותחצואך

להתערבותהסבירותעקבבסכנההועמדהפריסתםוכל
סקאד'"כישמעו,כאשרבינואר,ב-22במלחמה.ישראל

כשבעיםוגרםתל-אביב,שלההגנהמערכיאתחדרנוסף

עודלמנועיוכלולאפןביליירלהדהחששנפגעים,
שלפיהתכנית,להכיןהתחילהואלפעול.מהישראלים

שבהבעיראק,גזרהישראלשלהיבשהלכוחותיקצו
נאלציםהבריטיםהיוקרה,כךאילוהם.רקיפעלו

הזהבמצבהמיוחדים:כוחותיהםפעולתאתלהפסיק
כללמנועכדימהשטח,אנשיהםאתלהוציאחייבים

חילוצםמשימתבמשנהו;במקרהייתקלסיורפןאפשרות

שטחלעומקלחדורשהעמיקוככליותרקשהנעשתה
האויב.

כאשרנכונהנהגהאםתוההבילייהלהדהובעוד
שחילמשהו,לבצעמסוגליםהםוהאםאנשיו,אתהפעיל

הכוחותנחלולבצע,מסוגלאינו)RAI,(המלכותיהאוויר
הםבינוארב-23הראשונה:הצלחתםאתהמיוחדים

לביןבגדאדביןתקשורתרשתשלניכרקטעפוצצו

ביותר,מסוכנתפעולההיתהזוהקדמיים.השטחים
מפריסתבנפרד)585(4המיוחד'הסירותשביצע',ןירות

.SASהחלטהבנחישותרבה,במיומנותנעשתההפעולה

בלילההוטסהפשיטהכוחביותר.עוינתבסביבהובאומץ

פחותהנמצאתנחיתהלנקודתצ'ינוקק"מסוקיםבשני
השמייםהיוצפונהמשםהרחקמבגדאד:ע'ממשישים

האנשיםבעודהמופצצת.מהבירהשעלובלהבות,מוארים

במרחקשנחתומסוקיהם,נאלצוהכבלים,אתלנתקמיהרו

פועלים,במנועיםלחנותלבצרה,הראשימהכבישקצר

הדברהרעש;אתלהפחיתכדינותקו,הרוטוריםכיאם
שיוכלוכדיהכרחי,היה

להמריא.
חירום.במקרהמיד

קטעהוציאוהכבלים,אתחשפולחפור,החלוהאנשים
כמהאתםלקחוהםוהסתלקו.מטענים,הניחולבדיקה,
ולמחרתהכבלים,תוואיאתשציינוהסימון,משלטן
ששמחשווארצקופף,לגנרלכמזכרתאותםמסרוהיום
קוליןלגנרלעליהלדווחשמיהרעדהמשימההצלחתעל

הטובותהחדשותאתהעבירפאואלןוטגנישאווב.6פאואל
מאודתרמההראשונהשהפשיטהכךללונדון,חזרה

המיוחדיםהכוחותשלרקלאוהיכולתהמוניטיןלביסוס
אמריקה.שללמוניטיןגםאלאהבריטיים,
כידומה,למדי,טיפוסיתבצורההזה,ברגעובדיוק

שנכנס%45,מסיוריאחדעורף.לבריטיםהפנההמזל
לוחמיםשמונהבשטח:והתפזראויב,בכוחנתקלברגל,

הםהאםלבררהבריטיםיכלולאהזהובשלבנעדרה
אותםאילצהכשלעצמה,זו,עובדהבשבי.נפלואונהרגו,
כיסכנה,היתהבשבי,נפלואםקשה:החלטהלקבל

הציגושכברכפיבטלוויזיה,לראווהיציגוםהעיראקים

היתהוהידיעהשהופל.טורנדר',"טייספיטרס,ג'וןאת
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כיכלל,ידעושלאמשפחותיהם,בניאתקשותמזעזעת
המשפחה,לקרוביהודיעולושני,מצדהאויב.לשטחנכנסו

עלהידיעהלדלוףעלולההיתהבפעולה,נעדרהאירוכי
העיראקיםמוחלטת;בסודיותשנשמרהSAS,מעורבות

בשטחם,פועליםהמיוחדיםהכוחותכימבינים,היו
עםנמרץויכוחאחרינוספים.לוחמיםמסכןהיהוהדבר

חייביםכיבילייה,להדהשלדעתוהתקבלהוייטהול,י
סודיות.עללשמורולהשביעםהמשפחה,לקרובילהודיע

שהשתרעענקי,מלבןדמויהיהSAS,פעלשבוהשטח,
הסקאדים",שמשעולמהרהעדונודעקמ"ר,אלפיכמהעל

בימיםהאירועיםהדרומית".הסקאדיםתיבת"או
העדיפויותסדריאתלשנותהבריטיםאתאילצוהראשונים

האווירכוחותכיהתברר,מהרהעדהקצה.אלהקצהמן
במשגריםבקלותלטפלמסוגליםאינםהקואליציהשל

אחדהיהמזג-האווירשהניחו:כפיסקאד","שלניידים
כיגם,התברראךהאויב,לטובתשפעלוהגורמים,
טילמשגריהם.בהסתרתרבכישרוןגילוהעיראקים

הטסטייס,בעינינראהנסיעה,בשעתכמואופקי,במצב
חנהואםדלק,מכליתכמורגל,אלפיםעשרתבגובה
עליהם,חביבמסתורמקוםמהיר,בכבישלגשרמתחת

לראותומסוגליםהתצפיתומטוסיהלווייניםהיולא
אותו,לפרוסמשם,להוציאוהיהאפשרזאת,עםכלל.

איתרואםגםאזי,בלבד.דקותעשריםבתוךולירות

נעלםהשיגור,רשףלפימקומו,אתהתצפיתלווייני
מטוסלמקוםלהפנותהיהאפשרבטרםהיהכלאהמשגר
קרב.

סמךועלהונאהסמךעלשנאסף,מידעסמךעללפיכך,
SASמטרותאתלשנותמיהרוכללית,התקפיתפעילות

שניסחכפיסקאדים",פעםועודסקאדיםל,סקאדים,
אתלהפסיקחשובנראהכךכדיעד-שווארצקופףזאת

הפקודותאתכשהוצאתי"ישראל.עלההתקפות
בשיפור.להבחיןהיהשאי-אפשרכמעטהמתאימות,
והמצבהמערבי,מהמדברטיליםלירותהמשיכותעיראקים

בילייה.להדהצייןמאודירופףנשארהמדיני
מערכתובתכליתיות.בתעוזהלפעולSASהחללמעשה,

החלוזו,מכשלהחרףתחילה.לקויההיתהשלהםהקשר
ניידים,משגריםעלאוויריותמהלומותלהזמיןהלוחמים
עליהודיווחומטרה,גילוכאשרקטלנית.ובדייקנות
אוויריתלבקרהלמרכזהידיעההועברהבריאד,למפקדה
(AWACS)מוקדמתלהתרעהלמטוסומשםטקטית,
י51[-וביום,2410כלל,בדרך-קרב-ההפצצהולמטוס

המתוחכם,הציודכללמרותבאוויר.שסייר-בלילה
המטרה,אללהגיעכדיויותרדקותחמישיםלמטוסנדרשו

החלוהסיוריםמדי.מאוחרהגיעהואקרובותולעתים
לשקאד'להניחובמקוםלידיהם,הענייניםאתליטולאפוא

גםהשמידוהםמילאך/"לנטבטיליםהעסיקוהולהימלט,
אותםופוצצורבות,קשרומחפורותממסרמגדלי

היתההגדולותמהצלחותיהםאחתפלסטיים.בחומררנפץ
שסיפקומפותיו,כלעלתותחנים,קציןעיראקי,סגןשביית

האויב.עמדותעלערךרבמידעסוףסוףהבריתלבעלות

כמוומזג-האוויר,במיוחד,קשיםהיובמישורהתנאים
הקור:אתנכונההעריךלאSASביותר.עויןהיההאויב,
שבהםהיטב,המרופדיםוהכיסוייםהמעיליםלמרות
משלג,בשלג,מעורבמגשםסבלועדייןהלוחמים,צוידו
מתחתמדורותלהדליקשנאלצועדעזיםומכפורמברד

הערפלהסולר.קפיאתאתלמנועכדישלנד-רוברים",
אף-על-יותר.עודבעיותיהםאתהחמירוהחולוסופות
יותר.נועזיםהניידיםהסיוריםנעשוכשבועאחריפי-כן,
האויבאתוהעמידובלילה,וגםביוםלנסועהחלוהם

ארבענמשךאחדקרב-אשהתנגשויות:בכמהבמגחן
לשטחנכנסואמריקנייםמטוסיםכאשרוחצי,שעות
שהצליחועדבעיראקים,להלוםכדיפעם,אחרפעם

להבריחם.לבסוף
להבטיח,היתהבריאד,המפקדותבפנישניצבההבעיה,

מיד.יתפרסמולאהמוצלחתהפעילותכלעלהידיעותכי
לדרוש,החלווהאמריקניםלהתעופף,המשיכוסקאדים""

האיום.אתלחסלוינסומיוחדים,כוחותיפעילוהםגםכי
אמרשלנויהבוטחואתהתפקידאתרוציםהםכמובן,"

שהיהדאונינג,וייןגנרלSAS.למפקדבילייהלהדה

שיתפרסוםיינקחמאה,4המיוהדיםהכוחותעללפקדאמור
קשבברובוהקשיבבינואר,ב-29לריאדטסבעיראק,
הכרוךכלועלהשגיאותעלהבריטית,הפעילותלתיאור

מזג-האווירעלהשטח,אופיעללוסיפרוהבריטיםבה.

לדעתם,תהיה,מהורמזוהאויב,פעילותועלהגרוע
למדדאונינגהאמריקנים.להפעלתביותרהטובההדרך
הואומכישלונותיהם:הבריטיםמהצלחותמאודמהר
ממדרגהשיתוף-פעולההיתהוהתוצאהלקחים,יישם

האמריקניים.לכוחותהבריטייםהכוחותביןראשונה
התחבורהצירהיההגזרותביןמאליו,המובןהגבול,
מבגדאדהיוצאיםהצירים,שלושתמביןביותרהצפוני

האמריקניםצפון-מזרח-דרום-מערב:בכיווןלרבת-עמון,

אתלוהדביקושהםבשטחלו,מצפוןבעיקר,פעלו,
הצפוניחף;הסקאדיםאו"תיבתהסקאדים",השם,',ודירת

לכבישדרומיתהסקאדים",שמשעולנשארווהבריטים
ידידותיים.כוחותביןבהיתקלותהסכנולאכך,הראשי.

והאמריקניםהבריטיםארגנוזו,ברוחשסיכמולאחר
במפקדהבריטייםונגדיםקציניםוהציבוצמוד,קישור

עושהמהיידעאחדשכלכדי-ולהשךהאמריקנית,
הצורך.בשעתלעזורויוכלוומתי,חברו

צ'קשלמהכלליוצאלשיתוף-פעולהגםזכוהבריטים

האוויר.בחילמתכנניהםושלגלוסון'באסטרשלהורנר,

והצליחוהאוויר,אנשישלהמומחיותאתניצלוהם
מרוצההיהצ'קיוצאות-דופן.ולשליטהלגמישותלהגיע
במדבר,משוטטיםהמיוחדיםהכוחותשאנשימכך,מאוד

ק"מ5"5שלריבועבאיזהיוםמדילויודיעוכיוביקש,

אתלקבועיכלועצמםהלוחמיםלמחרת.יפעלוהם
)3,5((,לווייניםסמךעלניווטציודלפיבדייקנותמיקומם
שלבדיוקבשטח,המדויקמקומםאתלהםשהראה

שלהםהמצבודרשנותהסיוריםשידורימטר.כחמישה-עשר
ומקומםהאמריקני,האוויריהכוחלמפקדתישירותהשברו
המלתמה.בחדריולמפותלמחשביםהוכנסהמדויק

המיוחדיםבכוחות
היובמפרץהאמחקניים

הכוחותשל5מאגד
מיוחדתויחידההמיוחדים
פסיכולוגיתללוחמה
מיוחדותויחידותמהצבא)(
הים.חילשל)[4[5(
גלוסון,באסטרבריגדיר
גנרלשלהבריטי)(עוזרו
הורנר.
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כיבמדברהמערבישלעיראקשוטטועוצבותשלבעלות

למעשה.שםשהיומהיחידות,עשרהפיהגדולותהברית,
המבצעיםמזירתלא-מבוטליםכוחותאליהםמשכוכך,

העיקרית.
שלהמשמעויותמלואהחלובטרםאחדיםימיםחלפו
המיוחדיםהכוחותבריאד.למפקדהלהסתנןזוההצלחה

להתקשרולארדיו,דממתעללשמורכלל,בדרךמשתדלים,
להביןהתחילובהדרגהאבלאמיתי.הכרחבשעתאלא
ופמתהבמערב,במטרותלפגועחדלוסקאדים""כישם,

כתב,ביליירלהדהלמלחמה.תצטרףישראלכיהסכנה,
שחשתיכפיגאווה,לקואליציההנחילSASכיהתברר,"

מוגדרת!'משימהלושתינתןבתנאייעשה,כיומתמיד,מאז

הצפונישמערביהמעבר
במדברניכרתהצלחההשיגSASכיהתחוור,מהרהרעד

בסוףידעתי"-בילייהלהדהגנרלכתב-המערבלי
פאואל,קוליןגנרלעםמימין)(שווארצקופףטרמןפנדל

יריר

אחדנתקללשטחכניסתםאחריקצרזמןכיינואר,
נעדרו.לוחמיםשמונההתפזרו.ואנשיובאויב,מסיוריהםארצות-הבריתשלהמשולביםהמטות

הצטייראז,עדשסבלנומאוד,הקלותלאבדותבהשוואהמהשטחמטוסיהםאתהרחיקוהאמריקנייםהמתכננים

שוכנעתן,.SAS,'אתשהיכרתיכיווןחמורה.כאבדההמקרהלהקטיןכדיבו,שהוהבריטייםשהלוחמיםזמןכלהזה
ובאויב.במזג-האווירלשמוראוימאבקבלינכנעולאכיהכוחות.עלמקריתלהתקפההסיכוןאתלמומרעד

לקשיים,סיוריםנקלעושבהםאחרים,במקריםנזכרתינוצרשאםכך,כדיעדרבגוניתהיתההבקרהמערכת

התמחוהםלהינצל;טובסיכוילהםישכיושיערתי,סיורכיוהתברר,במדבר,התכניותאתלשנותצורך
קרהמהידענושלאהעובדה,עצםובחמיקה.במילוטהמידעאתלהזיןהיהאפשרמהצפוי,בשטחנמצאמסוים
לא-נעימה.הרגשהתוכיבתוךהותירהלהם,ברגעגםהאמריקניהאווירחילשללמחשביםהחדש

מעשיעשוהלוחמיםכנכונים:התגלושליהאינסטינקטיםכללמרות(בזהזהיפגעולאשהכוחותולוודאהאחרון,
אומץזמן.כעבוררקלנונודעוהפרטיםאבלגבורהימטוסהפציץאחדבמקרההאלה,הבטיחותסידורי

קורפורל-התייליםאחדשהפגיןעל-אנושיים,וסבילותהיוולאהחטיא,הואהמזל,למרבהSAS.סיוראמריקני
מופלאהצעדהלערוךונאלץמהסיור,שנותק-אכריסנפגעים).

מושלמתבצורההמדגיםמדהים,סיפורהםבמדבר,ביותרודרכים,כבישיםלאורךכללבדרךנעוניידיםשקאדינר''
מסורתוןואתSASרוחאתולאחרראשיינר',אספקהכיציריכלל,בדרךשנודעו,
SAS-מוצא,ללאיבש,ואדישלבפתחורבץכריסשלהסיורטילמהרהעדלזהותבידועלהבתצפיותיו,התלש
סקאז""משגריבתנועתוצפהמטרים,כחמישהשעומקויכולמכןלאחרהמסייעים.כלי-הרכבבלווייתבתנועה,

היהמסביבהמדברהראשיים.האספקהמציריבאחדאוידיו,במוולהשמידוהטיל,אחרילעקובהסיורהיה
התרומםמשםצפונהמטרכמאתייםאבלושטוח,סלעיבלתי-שיפורותוןזהבשיטהאווירית.מהלומהלהזמין
שתילראותהלוחמיםיכלוהרכסועלמעט,השטחמערכתםאתהסיוריםהפכושלהם,בטקטיקהפוסק

מאוד;קרהיהמזג-האוויר560.נ"מתותחיםשלעמדותשהצליחובלבדזולאהרגיל.מגדריוצאתלהצלחה
ובשעותלאפס,מתחתאלהטמפרטורותירדובלילהשגםאלארחמים,חסרתבדייקנותמשגריםלהשמיד

לאפס.בקושיהגיעוהיוםשבההמסתורית,והמהירותהתקפותיהםשלהפתאומיות
עזים,רועישלקולותהלוחמיםשמעוהראשוןביוםהפעילותאתשיבשולראשיהם,מעלהאויבמטוסיהופיעו

ממקוםספורותמטרמאותנמצאיםהרועיםכיוהסיקו,זמן-מהשכעבורעדהנותרים,ה"סקאדים"צוותישל
אחדהתקרבהצהריים,אחריהשניביוםואז,מחבואם.לשטחטיליהםאתלהוציאלגמריכמעטהעיראקיםחדלו

להימלט,והחלמשהו,כשצעקאותם.שזיההעדהערביםדוכאוישראלעלשההתקפותהיתה,התוצאההפתוח.
עםקשרליצורניסווהםהתגלה,הסיורכיברור,היהלכביש,מצפוןשפעלוהאמריקנים,בסיועבתכליתיות.

זחלי,רכבשמעולהתקשר,שהצליחולפניאבלהבסיס;עדהעיראקי,העורףאלה"סקאדים"אתSASהדף
הוואדי.לתוךשנעבידיהםהיושעדייןלמרותמהטווח.לגמריכמעטשיצאו
חגרובשריונית,אובטנק,מדוברכיחשבו,הלוחמיםלאהמלחמה,אחרישהתגלולשיגור,הניתניםטילים,
התברר,שלהם.הטיליםמשגריאתודרכוציודם,כלאתבינואר,26אחריתכליתיטילשוםישראללעברשוגר

המקומייםאחד-מורמתכשסכינושנעדחפור,זהכיטילים.שוםשוגרולאהנותריםהשבועותובחמשת
מהאיןכיהחליט,הסיורמפקדמשוריין.סיורערךרושם,העיראקיםהצליחוליצוראצלהמיוחדיםהכוחות

.4מז
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הסיוראתכשהוליךמהמקום.להסתלקאלאלעשות,

בו.שהביטוערבים,שנילשמאלוראהמהוואדיהחוצה
פניהם,אתלהסתירכדירעלות,פניהםעלעטוהלוחמים

עלולחלוףעליהם,להעריםבניסיוןלזריםלנופףוניסו
אליהם.במקביללנועהחלוהערביםאבלפניהם.

בדהרהלקראתוהופיעההפתוחלשטחהסיורכשיצא
ועיראקיםבלמים,בחריקתנעצרהגדולה,רכינהמשאית
דקותכמהכעבורבאש.ופתחוממנה,קפצוחמושים
מקלעהותקןשעליושלנד-רובר",הדומהרכב,גםהופיע
באש.ופתח0.5,

ואזעבר.מכלהתעופפווהכדוריםאש,השיבהסיור
אבללהזמלט,ניסוהלוחמיםנ"מ.תותחיםעליהםירו

עדלאדם,ק"גשישיםכמעטכך,כלכבדיםהיוחגוריהם
חגורגםחגרוהם(אפשריתאינההבריחהכישהתברר,

במשקלהיולבדםואלהוכדומה,רימוני-ידתחמושת,עם
אתלזרוקללוחמיםצעקהסיורמפקדק"ג).כעשרים
החגור.
כדורפגעחגורו,אתלהשליךעמדכריסשרב"טברגע
הפגיעה,עוצמתלפילידו.סמוךמחסנית,בוופוצץבחגור,
המטולאתחטףהואמקלע.כדורהיהזהכיהניח,הוא
ישבחגורוכינזכר,לפתעהגבעה.במעלהורץשלו,

לחג-נמתנהלונתנהשאשתומשקה,שלשטוחבקבוק

חזרה,רץהואעליו,צועקיםסביבוכולםובעודהמולד.
להגיעהצליחוהלוחמיםשמונתכלהבקבוק.אתונטל

זמן,כעבורנזכרכריסהגבעה.לראשנס,בדרךפגע,ללא
מעלחלפווהנותביםרגלינו,ביןממשחלפוהכדורים"כי

אבלייפגע,שמישהוחשבנו,החבר'ה.שלהכתפיים
ופרצנוהאמנו,שלאכמעטלמחסה,כולנוכשהגענו
בצחוקו'

היתהמטרתםמהמקום.להיחלץכדילצעוד,החלוהם
במרחקלהערכתםשהיהביותר,הקרובהגבוללעברלפנות
אתלהטעותכדישלהם.התצפיתמנקודתע'מ1,320

לגבולחזרהצעדוכאילודרומה,תחילהפנורודפיהם,
כמהשלאורותלראותיכלוהחשכהרדתעםהסעודי.
דרכםאתניווטוהםבעקבותיהם.הנוסעיםכלי-רכב,
צעדוכוכביםלפילניווטהמערכתובעזרתמצפןבעזרת
עשרהוהלכומערבהפנוכךואתרק"מ,עשריםדרומה
צפונה.פנוואזנוספים,ק"מ

לילה.חצותהיהכברהראשי,האספקהלצירכשחזרו
אחדק"מ.ושישיםהליכהשעותשבעכברהיומאתוריהם
לקחווהאחריםתשישות,סימנילגלותהחלהלוחמים

שצעדכריס,מאחוריוהעמידוהונשקו,ואתחגורואת
שלברוחבעצמוהאספקהצירהיהזובסביבהבראש.

קולים""שעשרותומסוכן,שטותשטחק"מ,שניים-שלושה

אתהזהירכריסהמדבר.כלפניעלזה,לצדזהחצוהו
כדירבה,במהירותהשטחאתלחצותייאלצושהםכולם,

הפתוח.בשטחשיחלוףרכב,על-ידילהיתפסלא
הגבוהלשטחכשהגיעמהיר.בקצבבראשהובילכריס
מאנשיו.חמישהנעלמוכיוגילה,לאחור,הביטלדרך,מעבר
לנסותכדיועצרו,מטוס,שמעוהםכילו,נודעלימים

אלאחילוץ.משואתשכללובמכשיריהם,עמולהתקשר

ולאלעצור,הפקודהאתשמעלאהתשוששהלוחם
אזשהיה(ומיקכריסהוא,הטור.לאורךקדימההעבירה
ללכת.המשיכובטור)השני

לראייתהכוונתדרךוצפההגבוה,השטחעלישבכריס
המישוריםאתסרקהוארובהו.עלשהותקנהלילה,

לאאבללפחות,ע'מעשרהשללמרחקעדהשטוחים
הקשר,מכשיראתפתחהואהחסרים.ללוחמיםזכרהיה

שוםללאשעה,חציובכלעגולהשעהבכללהםוקרא
להמשיךחייביםהםכיהחליט,דברשלבסופותשובה.
הראשי.האספקהמצירולהתרחקלנוע,
שעותכארבעצפון-מזרחהללכתאפואהמשיכוהם

החלכשכריס0500,בשעהושטוח.סלעיבשטחנוספות
עלותעםהפתוחבשטחלהיתפסעלוליםהםכילחשוש,
דמויתטנק,שלקטנהבמחפורתהלוחמיםנתקלוהשחר,
זחליםוחריצימטרים,שניבגובהעפרדפנותעםפרסה,

שכבוהסמתוכה.היוצאיםהברכיים,בעומקטנקשל
כריסגילההיוםכשהאירעקב.אלראשהתעלות,באחת
אנטנותעםכלשהותק"שאוצריף,-אויבעמדת

ממקוםבלבדמטרים600במרחקממנו,המזדקרות
למקומם.אפוארותקוהםמחבואם.
ביותרהארוךהיוםהיהזהכימכן,לאחרנזכרכריס
מעולםבמקצועו,הריםמטפסימדריךשהיהלמרותבחייו.

שלג,לרדתהחלהשחרעלותאחרימידכזה.קורחשלא
במים.להתמלאהמחפורתהתלההסופהשגברהוככל

רטוביםלזוז,יכולתללאשםשכבוהלוחמיםשלושת

לחימהסרבלירקכשעליהםעצמותיהם,לשדעדוקפואים
השנייה.העולםמלתמתמימידקותושכמיותמדבריים

היהשלאכמעטבלבד,מעטיםמיםנותרובמימיותיהם

ביסקוויטים.חפיסותשתיבחגורוהיולכריסמזון.להם

הקרבמנותשלהם,הנהדרהציודכל-השארכל
הציוד.עםננטש-והחמיםהנוספיםוהבגדים
לחבריוכריסאמרלרדת,החלהכשהחשכה1830,בשעה

אנהללכתולהתחילהטנק,מחפורתלתוךבחזרהלזחול
שתים-עשרהאחריהדם.מחזוךאתקצתלהמחץכדיואנה,

עדכךכלהלוחמיםקפאוקרח,במישכיבהשלשעות
והקורוברגליהם,בידיהםהתחושהאתכמעטשאיבדו

כךכדיעדמאובניםהיוהםולגב.לברכייםלפרקים,חדר
אתלהשחילנאלצואלאכלי-נשקם,אתלהריםיכלושלא

להיטלטללרוביםולהניחלהתרומם,הרצועות,דרךהראש
בחופשיות.

לאהשלישיהלוחםלדרך,כשיצאואבלהתעודד,מיק
בשלבמאחור.הזמןכלפיגרוהואלזוז,כמעטהיהיכול

בריסהשחירו.ידיוכילו,ואמרלכריס,קראהואמסוים

האישכיוהבין,שחורות,עורכפפותלובשהאישכיראה,

יכניסןאםלידיו,יחזורהצבעכיהרגיעו,כריסהוזה.
שאלכלשהי,לתגובההאישאתלגרותבנסותולכיסיו.
כיברור,היהלצעוק.החלהאישאבלילדיו,עלאותו
לחושהחלעצמוכריסעצמו.עלהשליטהאתאיבד

עדמעמדיחזיקלאמהםאישפןוחששגופו,חוםבירידת
כללעשותונאלץבניווט,להתרכזהתקשההואהבוקר.

נשארהכוכביםלפיהניווטמערכתאטיות.בתנועותדבר

334מערנות



מפתומצפן.לפיניווטוהואהסיור,שלהשניהחלקבידי
תועלת.להביאמכדיקטןבקנה-מידההיתה

שלג,רצועותוחצומאוד,גבוהבשטחכברהיועכשיו
כריספנהמסויםבשלבביניהן.פוזרוחשופיםשסלעים

אתהשאירהואנעלם.השלישיהלוחםכיוראה,לאחור,
כשהגיעאבלבשלג,עקבותיועלוחזרבמקום,מיק

לאיסודיחיפושהעקבות.אתאיבדהחשופיםלסלעים

הלךשהבחורלהיות,יכול"אמר:שכריסכמודבר.העלה
לקבלאפואנאלץהואחזרה".היישראושמאלה,ימינה,

מקור,מתהלוחם(האישאתולנטושמכאיבה,החלטה
מכן).לאחרגופתואתהחזירווהעיראקים

סמוךהלילה.כלללכתוהמשיכושניים,רקנותרוהם

והגיעוקל,במדרוןהגבוהמהשטתירדו0530לשעה

ושכבובלבד,אחדמטרשעומקומאוד,רדודלוואדי
שיחקמזלםלהתחמם.כדיזה,בזרועותזהמכורבלים

כחוליםבשמייםזרחהוהשמשהתבהר,מזג-האווירלהם.

לייבשכדידייה,חמימהאבלחמה,לאלעולםובהירים,

הרטובים.בגדיהםאתמעט

לחבושוניסהברגליו,רציניותמיבלותכברסבלכהיס

הופיע12:30בשעהבערךיתירה.הצלחהבליאותן,

הנמלטיםעזים.שלגדולעדרעםרועההוואדיבתחתית

אםלעשותמהבלחש,ביניהםושוחחובו,צפושם,שכבו
בו.לירותנטולאוהםאודח,היההואאותם.ידאההאיש

השמועהלהם;יעזוראוליבדואי,הואאםזאת,מלבד

אוליהברית.בעלותלצדנוטיםהבדואיםכיאמרה,

אםמקור,למותעלולהואבמקום.וישאירוהויכבלוהו,

עלולהאויבמת,אוחיימצאוהו,ואםימצאהו.לאאיש

עקבותיהם.עללעלות

חשבכריסוכהה.גסמצמרישןמעיללבשהעיראקי
לאכוליהיהנחמדוכמההזה,המעילחםכמההזמןכל

החלואזזמן-מה,עדרועםישבהרועהמעזיו.אחת
ידו,אתלחץקם,מיקעליהם.ועלה...ואנהאנהלשוטט

מזון,להםהציעהאישידיים.בסימניעמולשוחחוהחל
שנימסוים.בכיווןאתוללכתיצטרכוכךלשםאבל

ורצהאמון,באישנתןמיקלהתווכח.החלוהלוחמים
שלבסופוכלשהי.להתיידדותהתנגדכריסאתו.ללכת
חגורואתהשאיראךנשקו,אתלקחמיק,הלךדבר

בוואדי.

1830,עדלהמתיןהחליטכריסחזר.לאמעולםמיק

אתבמקוםוישאירללכת,ימשיךיחזור,לאמיקואם
לפיבדיוקתכניתו,לפיפעלהואתחמושת.וקצתהחגור

היישרמראש,שקבעבכיוון,ללכתהחלהואלוח-הזמנים.

באחרונה,שתהמאזשעות36חלפוגדול:נהרלעברצפונה

חמש-עשרהאחריאבללמים,נואשותזקוקהיהוהוא

המתקרברכב,שלאורותמאחוריוראהבלבדדקות

מחשבהמתוךבחזרה,לרוץהחלוהואשכב,שבולמקום
אורותלפתעראהואזעזרה.להשיגהצליחמיקשאולי

הרועה(בשבינפלמיקכיובצדק,הסיק,הואשני.רכבשל
קשותהוכהמיקאויב.לעמדתהיישרלמעשה,הובילו,
לגמרי).והחליםהמלחמה,אחריוהוחזרבשבי,

שלישילילה-הלילהכלוצעדלבדו,עתההיהכריס

היתהמסביבהאורוהילתבהירים,היוהשמיםברציפות.

0430,בשעהבערךהליכה,שעותתשעאחרימספקת.

הרצועהאתשלוהלילהראייתלכוונתמבעדכריסראה

שמתחתיוהשטוחבמישורהזורםנהר,שלהרחבההכסופה

מושקיםושדותלגדותיו,מפוזריםובתיםדקלים-

דרךלופילסוהואבבתים,נבחוכלביםלימינו.קטןוכפר
עדמידשקעלמים,כשנכנסהנהר.גדתאלבזהירות
ואז,החוצה.עצמואתלגרורונאלץרך,בבוץלמותניו

שבגדיומאחרמימיותיו.אתמילאבטנו,עלבשוכבו

מטרכ-500יבש,בוואדיהיוםשארכלשכבשוב,נרטבו

היוהמיםמאוד.שפוףהיהשלווהמוראלהכפף,מן

צימאונו,אתהרוווהםמזוהמים,שהיואףלשתייה,ניתנים

בהונותיו,ציפורניאתאיבדהואגרוע:במצבהיורגליואבל

רגליו.כפותבצדימוגלתייםלחתכיםהפכווהיבלות

עייפותחשלאהואבחוזקה.בעורקיוזרםעדייןאדרנלין

כך,כלקרהיההאווירלהירדם,שניסהולמרותמיוחדת,

עזה.צמרמורתאחוזהתעוררדקותעשרשמדיעד

לאהואאמנם,ללכת.כריסהמשיךהחשכהרדתעם
מעמיתיו,שלושההעיראקיםתפסוכברהזהבשלבכיידע,

לילייםמסעותאחרימתואחריםושנייםמאחור,שנשארו

ק"מעשרהבמרחקאחרוןיריותקרבואחריביותרקשים

1,600לשטחהעירקיםהוציאוובלילהביוםמהגבול:
לחפשהנהר,לאורךשהתגוררומאזרחים,ודרשוחיילים,

בחיילים,הרףללאכריסנתקללכן,הסיור.אנשישאראת

-הלילהכלובמשךמשוטטים,ובאזרחיםבשטחשנעו
סורקכשהואע'מ,עשרהרקהתקדם-0300עדמ-1830

עלחוזרעוצר,שלו,הלילה-ראייתבכוונתהשטתאת
וממתיןצופהעקבותיו,

נוסף,מסתורמקוםמצאהמוקדמותהבוקרבשעות

יכולשממנומטר,מאתייםבגובהמצוקראשעלהפעם

המצוק,ראשמעלשירדלאחרלנהר.מעברלצפותהיה

בגדההכפראללצפותהיהיכולבסלע,לסדקונכנס
הנשיםבשלווה,התהלכובכפרהאנשיםהנהר.שלהשנייה

הואנורמליים.נראווהחייםשחורות,ברעלותרעולות

והעלובנהר,דגיםשדגואנשים,בשנישעותבמשךצפה

מתנגדהיהלאכיעצמו,לביןבינוהרהרכריסנאה.שלל

דגים.כמהלאכול

עצמואתמצאלתנועתו,התמישיהלילהלילה,באותו
במסדרוןמשמאלו,מהירכבישלביןמימינוהנהרבין

כוחות,לחסוךכדיק"מ.לעשרהשנייםביןנעשרוחבו
אלמשמאלוהיורדתהוואדיות,ממערכתלהתרחקניסה

ולרדתלעלותאילצוהוהאלהשהוואדיותמפניהנהר,

רכבשלטרטורשמעלכביש,במקבילכשהלךהרף.ללא

ראהשלוראיית-הלילהובכוונתמאחוריו,שבאגדול,
התבררבאטיות.שגדלהשחורה,נקודההכבישעלמיד

מורכבכשהטילבתנועה,מקאדים""שלשיירההיתהשזו

ברוח.מתנופףשעליווהברזנטמאוד,שהרעישרכב,על
ואתהזמןאתלעצמוכריסצייןכלוחם,להכשרתוכיאה

המקום.
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דרכים,שלטעלאורהטילמרוחקאזרחירכב

היההואבקרבו:רוחונפלהבזהירות,אליווכשהתקרב

תחילה,ששיערמכפייותרק"מחמישיםמהגבולמרוחק
לפחות.נוספיםלילותשנילצעודעליויהיהכיוהבין,
למצואהצליחלאאבלנוספת,שעהללכתהמשיךהוא

במעביר-מים,רקאלאתחתיו,לרבוץמתאיםמקוםשום

מתחתשהיהמטרים,שלושהורוחבומטריםשנישגובהו
שמעהשחר,עלותאחרמידבבוקר,בשבעהכביש.לשולי

עדרהעזים:פעמונישלהבלתי-נמנעיםהצליליםאת
ממעבירזינקהואלמרעה.בדרכוהתעלהדרךלוהתנהל
ממשהעפר.תלוליתשלבצדהבתעלהושכבהמים,

עזים.והמוןכלביםשישהחמור,אדם,פסעומתחתיו

שונותמחשבותיריחוהו.שהכלביםשבלתי-נמנעדומה
להימלט?לנסותאובאיש,לירותהאםבמוחו.חלפו

פחותשלבמרחקעברווהםבשקט,שכבדבר,שלבסופו
הכלביםכינראה,לגלותו;מבליממנומטריםמשני
העזים.צחנתבגללריחםחושאתאיבדו

רדתלפניבלשהו,במועדכיכריס,הביןכך,גםאך
להמשיךעליוהיהעקבותיו.עלהזההעדריחזורהחשכה,

לזחולהחלהואיום.באורהראשונה,הפעםזולנוע,
מכוניתשחלפהפעםבכלתחתיוונעצראחד,ואדילאורך
כזו,מקוטעתהתקדמותשלק"מכעשרהאחריבכביש.

גבעקהיההשטחלערב.עדבוושההבקרקע,בורמצא
מפותליםובוואדיותנמוכיםקוצנייםבשיחיםוכוסה

ולירידהלעלייהדמתהבהםשההליכהומסובכים,

אין-סופיות.במחצבות

החליטוהואחמורה,לבעיההפכהההתייבשות

כלב,היההנהרלידביתשבכלמפנימהנהר,להתרחק
להתקייםיוכלכיהניח,הואגדולים.היולהתגלותוסיכוייו

מערבה,היישרצעדכברעכשיולגבול.שיגיעעדמיםבלי
כלשהו,במתקןשנתקלעדלילה,אותוכלללכתוהמשיך
אתוכשסרקאזעקה,נשמעהלפתעהיטב.שמורשהיה
כמהגילהשלו,הלילהראייתבכוונתשלפניוהשטח
שמאחורהגבוהבשטחסביבן.שהילכווזקיפים,מ'מעמדות

הוארדיו.אנטנותכמושנראוגבוהים,מגדליםכמההיו
עללחזורוניסהכלשהי,קשרלמפקדתנקלעכיהניח,

נתקלכנס,לושנראהובמהחוזר,באזימוטעקבותיו
הואלבנה.סלעיתקרקעיתעלשזרםוצלול,קטןבנחל
בדרכו.והמשיךבמהירות,מימיותיואתמילא

המבוך,מןלהיחלץבניסיוןהלילהרובאתבילהכריס
בקרהנקודתביןתקועעצמואתמצאדברשלובסופו
לביןדרכים,בצומתאיישוה,אנשיםששלושהלרכב,

ומאחריותר,להתקדםביכולתוהיהלאמימ.עמדת
מלאמעביר-מיםלתוךזחללאחור,לחזורלאשהחליט
לכביש.מתחתפסולת,

ברעב.להתענותהחלוהואמאוד,לכאובהחלורגליו
ממימייתו,כשלגםאבללשתות.יוכלחשב,כןלפחות,

וחומצתימרשהיהמפניבחזקה,הנוזלאתמידירק
תעשייתי.ממפעלכימייםבשפכיםזוהםכנראה,להחריד:

כךאחר(וכווי.חרוךפיואתהותירההאחתהלגימהגם
אורניום).עפרותלעיבודמפעלהיההמתקןכילו,התברר

ידע,כריסשלו.למוראלנוספתחמורהמכההיתהזו
מועטזמןלוונשאריכולתו,גבוללקצהמגיעהואכי

מאוד,הדאיגוהורגליולייאוש.עדחלשהיההואבלבד.
שכבהואצחנה.והעלוהזדהמו,בידיוהחתכיםוגם

בשעהממעביר-המים,החוצהוכשהציץנוסף,יוםבמקומו
המשמעותמתעננים.השמיםכילראות,שמח1830,
הביקורתלנקודתוכשהגיעחשוך,יהיההלילהכיתהיה,

שעהכעבורשנראה.מבלימת,בשטחפניהעלחלףלרכב
כיחשב,כריסשמאחוריו.השמיםאתעזהבזקהאיר
כשהסתכלהקרקע.עלוהשתטחאזעקה,מנגנוןהפעיל

האוויריתהתקיפהממוראות
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להתקפהנתוןגילה,עתהשזההמתקן,כיהבין,לאחור
אווירית.

עירלהיותצריכהמימינואי-שםכיידע,המפהמתוך

עירלגבול,מעברואחריה,גדול,מגדלעםעיראקית

במהנתקלהאפל,בלילהולפתע,גדול.מגדלעםנוספת

תילשלסליליםשלושהעצמו:כגבולבעיניושנראה

היהשיכולהיחידההעיראבלזה,עלזהשגובבודוקרני,

השני.מעברורבמרחקמרוחקתהיתהמוארת,לראות,

הנוהזההתילהאםהמגדל?עםהעיראקיתהעירזוהאם
חיצוני?גבולאוכוזב,גבולאיזה

עלכריסטיפסחלף,הרכובשהסיורעדשהמתיןאחרי

בידיוונחתךמוטות,שלושהבהננעצושבובמקום,הגדר

נאלץוהואלגמרי,מבולבלהיהכברעכשיווברגליו.

העיר,כילו,היהנדמהקורה.מהלבררולנסותלשבת,

היההואלדבריו,הלא-נכון.בכיווןנמצאהרואה,שהוא
פיוללכת.ממשיךהואמדועידעולאלגמרי",מטושטש"

היהיכוללאוהוארוק,שוםלוהיהלאמיובש.סדוקהיה

לדבר.

התמלאמנשקו,לילהלראייתהכוונתאתכשהורידואז,

הואסטטי.חשמלכמופצפוצים,בשאוןלפתעראשו

תשליל".דרך"מסתכלשהואכאילוגדול,לבןהבזקראה

לתופעותכלללבשםלאכשהתעורר,נרדם.כנראה,
לאחור,כשפנהאבלללכת.שובוהחלהללו,הלא-נעימות

נוספת.פעםראשובתוךלהתנפץהסטטיהחשמלהחל

בשנית.לבןהפךסביבווהכלעצמו,עלחזרההבזק

והואהקרקע,עלעצמואתמצאאליו,שבהכשהכרתו

להירדםטיפשיבידיים!עצמךאתקח"לעצמו:חשב

המשיךכנראה,הבאה,בפעםקרהכשזהכזי'.במקום

האדמה,עלופניושוכבכשהואשהתעוררמפניללכת,

למצפנו,הצמודהבמראה,הסתכלכריסשבור.ואפו

מדמם.שאפווראה

מים,ימצאלאואםחמורה,לבעיהנקלעכיהבין,הוא

התיישבהשחר,עלייתעם0600,בשעהמהרה.עדיתמוטט

אחדאתשמעולפתעואדי,דופןעלנשעןכשגבוכריס
לוממתיניםשחבריולוואומרלו,קוראלגדודמחבריו

עלקםשהואעדכך,כלממשיהיההקולמקום.בקרבת
עלהלךכאילוולהתנודד,קדימה,ללכתוהמשיךרגליו

לפניוערוךהגדודכלאתלראותוציפהמסמרים,שלמצע

לעצמו:אמרוהואאיש,היהלאהנחלבערוץבמסדר.
בהקיי'.להזותמתחילאתההיזהר,"

היהממנו,מטריםכמאתייםלראות,היהשיכולמה

היהשעדייןלמרותאליו,לגשתהחליטוהואעזים,דיר

אמרמינר',להשיגמוכרחאני"עיראק.תחומיבתוך

אני,אוהם,זהבהם.אירה-צורךיהיהואם"לעצמו,

ו'זהוזהו

לידאשהכרעהלדירמחוץלדיר.אפואניגשהוא

שיחקולידההפוכה.פחקעריתעלפתהואפתהמדורה,

כשהתקרבגבר.בהשגחתעזיםרעויבמרחק-מהילדים,
בתנועותובירכועשרים,בןבחורלקראתויצאלדיר,כריס
קולובערבית.משהוואמרידו,אתלחץידידותיות,ידיים
הביןלאהבחוראבלאנחנו?"איפה"חרק:כריסשל

עיראקו'עיראק!"ואמר:לאחור,הצביעואזתחילה.

עםהעיראקיתהגבולעיראתבמרחקכריסראהעכשיו

וראהבחשכה,פניהעלכשחלףמואפלתשהיתהמגדלה,

מגדל.היהבהשגםהשנייה,העיראתגם
ר'מזהיצאתי"לעצמו,חשבלאל,"תודה"

גדולהקערהוהביאפנימה,להיכנסהזמינוהצעיר

כריסבמים.מלאהשהיתהכלב,שלקערהכמוממתכת,

בתוךאחריה.מידנוספתוקערהתום,עדכולהאתשתה
הרצפהעלילד.והאכילהמקועקעת,זקנהישבההבית

היהבעלי-החייםישנושבוובחלקשונים,מצעיםגולגלו

לידו,התיישבוכריספרפין,תנורניצבהחדרבאמצעקש.

והואלדבר,היהיכולששתה,אחריהחום.עלתודהאסיר

מטוסים-ניירעלתמונותשציירוהילדים,עםלדברהחל

בלהבות.עוליםטנקיםבוערים,

חםטרי,לחםקצתוהביאהפנימה,נכנסההאשה
כך,כלהתכווצהקיבתואבלחתיכה,אכלוהואעדיין,
ומידומתוק,חםתהכוסלוהגישהצעירשובע.חששמיד

חוזריםחושיוכיכריס,הרגישהתה,אתששתהלאחר

בהדרגה.אליו

והסירשוטר,לראותעליוכילנער,להסבירניסההוא

לשקיתהכלאתוהכניסבמעיל,אותועטףרובהו,את
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יצאואחר,כךכך.כלתוקפניייראהשלאכדיפוליאתילן,

וכריסהשק,אתנשאהנערשבמרחק.העיראללדרכם
קצתשדיברונהגו,ג'יפ,הופיעכשעהלאחרלידו.דידה

העירה.טרמפלהםהציעאנגלית,

בקתהלעברמשהווצעקהעיר,בפרבריעצרהנהג

הנהגשחורים.כולושלבשערבי,יצאמהבקתהאחת.
לצאתהעזיםלרועההורהואזמלים,כמהעמוהחליף

נתןכריסמאוד.מודאגונראהיצא,הנערמהמכונית.
שובשיצאבנהג,לאאןאינסטינקטיווית,בנער,אמון

להיותצריךלאאתה"מתגרות:הערותבהשמיעולדרך
ףלעיראקתחזורשלאמדועמלחמתנו.אינהזו"אמר.פר',

היהשבו.עמו,שנשאהפיצויים,פתקאתהוציאכריס

לשגרירותהפתקנושאאתשיביאמיכלכיבערבית,כתוב

5,000יקבלהברית,בעלותשללכוחותאוהבריטית,
הפתקאתותחבבכסף,מדוברכיחשב,הנהגליש"ט.
לא,"בתקיפות:ואמרחזרה,הפתקאתדרשכריסלכיסו.

הכסף'.אתתקבללאולא,אתך,אותילקחתצריךאתה

משהו.וצעקמוסך,לידהנהגעצרלעיר,כשהתקרבו
בוהעיףהנוסע,שלידלדלתניגשמהמוסך,יצאמישהו

הםכיחשב,כריספנימה.בחזרהומיהרקצר,מבט
אתתפסולכן,נשקו,אתלקחתכדילרוצחו,עומדים

בזרועו,תפסהנהגהנשק.אתממנולהוציאוהחלהשק,
כשהצליחממנו.ונחלץפעם-פעמיים,בוחבטוכריס

עלהנהגהשתרעהקרקע,עלולעמודמהג'יפ,לצאת
שלידמהדלתהחוצהבלטוראשוהקדמיים,המושבים

הנהג.בראששהלמהבחוזקה,בדלתבעטכריסהנוסע.
ומעברהרחובבמורדפנהיכולתו,ככללרוץהחלכריס
ובידומצדיתלידהמשמרעלשעמדבאדם,ונתקללפינה,

חגור.שלכדוריםאשפותוחגרקלאצ'ניקוב',"
כריס.צעקףמשטרה"

כןו"

ו'בריטיתגייס

לתחנתסככה,לתוךאותווגררבידו,תפסהזקיף

מהםאחדעור,במעיליאנשיםישבובפניםהמשטרה.
וכולםהג'יפ,נהגפנימההתפרץואזגדול.שולחןמאחורי

בערבית.להתווכחהחלו

צחקו,וכולםשלו,ההצלהפתקאתלהםהראהכריס
התתילוכךאחרהחוצה.והשליכוהוהנהג,אתהיכו

שללמשרדכריסאתושלחושלו,החפציםבשקלחפש

בתנועותלוהורהאבלאנגלית,דיברלאהאישהמפקד.
שמואתמסרכריספרטיו.ואתשמואתלכתובידיים

חובששהואפניםוהעמידכוזבת,יחידהאבלהאמיתי,

הופל.שמסוקומוטס,

אתומסרמקומות,לכמהטלפןהמשטרהמפקד
ללבושלכריסנאמרואזהנייר.עלשנרשמוהפרטים,

ברובי-סערמזויניםאנשיםושנירעלה,לרבותערבי,לבוש

שחיכתהלמכונית,וברגליובידיונשאוהוקלאצ'ניקוב""

האםלו.הסבירלאואישקורה,מההביןלאהואבחוץ.

אליומתייחסיםרקשמאאולעיראק,שיוחזראשיר,הוא

?במחזהשצפוהמקומיים,אתלהטעותכדיאסיר,כאל

נסיעהשעהאחריהיום.כלכמעטנמשךאי-הוודאות

הכבישעלשחנומרצדסונר',"שגימאחוריהרכבעצר

אחדאנשים,תריסרתציעמדוסביבםהמדבר.באמצע
והכריחוהוכוסו,כריסשלעיניובידו.אקדחעםמהם

חשבזהיזהו"קדימה.נדחףראשוהכביש.עלברךלכרוע
הואלגמורו'הולךאניעליישעברמהכלאחרי"לעצמו,

למלכודת.שנפלעלעצמו,עלשכעסכפימפוחדהיהלא

האחורילמושבדחפוהודברים,חילופיאחריאז,אבל

שעתייםאחריהמקום.מןנסעוהואהשרצדסימ",אחדשל
לנסוע,כשהמשיכובגדאד"."חץ,עםגדוללשלטהגיעו
נוסעיםאנתנוכן,"באכזריות:להתבדחמלוויוהחלו

עיראקיסו'אנחנושלנו.אסיראתהלבגדאד.

כךכדיעדומבולבלמותשכריסהיההערב,רדתעם
אובמערב,שוקעתהשמשהאםלזכורמסוגלהיהשלא

בימיולהיזכרלחזורעליוהיהלהחליט,כדיבמזרח.
במזרח.החוף,מעלעולהכשהשמשסיין,הנהרלידילדותו
חוףלעברמערבה,נוסעיםהם:התעלומהלונפתרהובזה

מבטחים.

אתכיבומלוויוגדולה.עירלפרבריהגיעו2300בשעה
עצרההמכוניתעניבותיהם.אתויישרוסיגריותיהם,

בהידור,לבושהעמידה,בגילואדםאחרת,מכוניתמאחורי
אתה"טובה:באנגליתושאלהנהג,לידבמושבהתיישב
ייקחלאזה"אמר:הלהבחיוב,השיבכשכריסבסדר?"

רב."זמןעוד

האיש.מפניופחדכבודיראתהפגינוהאחריםשני

השנייםזינקוסגורה,לחצרלבסוףנכנסהכשהמכונית

החוצה,התנודדכריסהדלת.אתבפניוופתחומהמכונית,
הקישהאישרגליו.עללעמודמסוגלאינושכמעטוגילה

מפקדתהבניין,לתוךנשאוהווהשנייםבאצבעותיו,

החשאית.המשטרה

פניואתקיבלמגורים,בדירתהמשולבגדול,במשרד

ועניבה.מפוספסתחולצהכחול,מקטורןשלבשאדם,

ברוך"לו:אמרמתורגמןובאמצעותידו,אתלחץהוא

רהבא

בכלקושטהחשאיתהמשטרהמפקדשלמשרדו
הקיר,עלמוזהבקלאצ'ניקוב""המשרדיים:הקישוטים

שלמצבואתשראהלאחריקר.וריהוטהמנהיגתמונות
השינהחדרדרךהובילוהאישאמבטיה.לוהציעכריס,

אמבטיהלחדרהתעמלות,במכשירישצוידשלו,הפרטי

סבוןלוונתןהגילוח,במכונתהסכיןאתהחליףגדול,

ושמפו.

סרטובידוצעירבחורנכנסמתפשט,כריסבעוד
מוזרות,כךכלהיוהנסיבותגופו.אתלמדודוהחלמדידה,

מידתואתלוקחיםאינםהםבילקוות,החלשכריסעד
ארוך'.בשביל"

חישהזדהמההראשונהפעמיים:אמבטיהעשהכריס

משתכשךבעודושנייה.אמבטיהמידעשהולכןמהר,

נכנסואזקפה.כוסמישהולוהביאבמים,להנאתו

בתוקפנות.לאכיאםשאלות,כמהושאלהמתורגמן,
לחלץכשיצאהתרסקמסוקוכיהסיפור,עלחזרכריס

11ף"
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אבל,לו,מאמיניםאינםכיהתרשם,הואשצנח.טייס
בכך.הסתפקוכנראה,
ממשקלו.איבדכמההביןעירום,עצמואתכשראהרק
עלעלהלאהזרועשלשרוחבהעדהתדלדלו,שריריו
לבניםמצאמהאמבטיה,כשיצאהיד.פרקשלרוחבו
וחליפתנעלייםגרביים,עניבה,לבנה,חולצהנקיים,
במהירותחייטשתפרלגמרי,חדשהמפוספסתכותנה
כיכשהתברר,הלילה.באמצעהאחרונה,השעהבחצי

המשסדהמפקדגערבמותניים,מדירחביםהמכנסיים
ברגליולטפלגמרשהרופאועדהמידות,אתשלקחבנער,

בחזרה,המתוקניםהמכנסייםהובאוכריס,של
ארוחההוגשהמידלאכול.לכריסהציעהמשטרהמפקד
כריסולחם.פירותירקות,קבב,אומצות,-חגיגית

אבלאומצה,חציואכלמים,שלעצומותכמויותשתה
לאוהואלקיבה,הדרךבאמצענתקעההיאכילו,נדמה
לכריסלהראותהציעהמארחיותר.לאכולמסוגלהיה

בעיר.הלילהחייאת
אבלמצטער,אני"חוסר-התלהבותו.עלהתנצלכריס

הבריטיתלשגרירותאותילקחתממךלבקשחייבאני

משהו,מאוכזבנראההמשטרהמפקדהאפשריתבהקדם
יצאהמכוניתכילכריס,והודיעלשגרירות,טלפןאבל

לבדוקממנוביקשמהאורח,לשלוםשנפרדלפנילאוספו.
במקומו,היההכלשולחן:גביעלשנפרסציודו,כלאת

למפקדקידהכריסקדהנהג,כשהגיעלו.הוחזרוהכל
ידיים,לחצוכךאחרלמכונית.ציודואתונשאהמשטרה,

ונסע.הכל,עבורלוהודהכריס
הודעותמסוימת.בהתרגשותבשגרירותהתקבלכריס
ובריאד,וייקומבבהייהמשותפתלמפקדהמידשוגרו
שכריסכפיאבל,בערב.למחרתלהטיסוסידוריםונעשו
ירגישאזלגדודו.שיחזורלפנילגמרייירגעלאהואאמר,
ביטחוף.וירגישלמשפחה,חזר"כיסוף,סוף

ק"מ.כ-300צעדהואלהעריך,היהיכולשכריסככל

שלו,הביסקוויטיםתפיסותמשתילבדדבראכללאהוא
מים.שתהלאהימיםושבעתהלילותשמונתרובובמשך

שבחודשים,העובדה,לזכותהישרדותואתזקףהוא
משקולות,בהרמתעסקהפרסי,במפרץשההשבהם
הגיעלמשימה,כשיצאמשקלו,שריריו.אתהיטבופיתח
בימיםק"ג.מ-63יותרלקצתירדועכשיוק"ג,ל-82

איבדמעיראק,עצמואתמילטשבהםהספורים,
הואכיבאמת,אמרכריסממשקלו.ק"גכשמונה-עשר

עצמו.שלמהבשרניזון

כהלכה,ללכתכריסהיהיכולבטרםשבועייםחלפו
התחושהאליוחזרהבטרםחלפושבועותושישה

הדם,במחזורמהפרעותסבלהואורגליו.ידיובאצבעות
נהר,מימשתייתכתוצאהבכבד,מתסיסיםמחומרים
יצאלבסוףנפתרו.הבעיותכלאבלנגיפיים,ומזיהומים

ביותרהמופלאיםהגבורהממעשימאחדפגעללאכריס
אי-פעם.שבוצעופיזית,סיבולתשל

כדיאור,שלמסוימתלהילהנזקקוהבריטייםהמסוקים
הגיחותאתלבצענאלצוהםמכךוכתוצאהבלילות,לטוס

ומבצעיהםבלבד,בחודשלילותבשנים-עשרהליליות
נעשהSASכן,גםאךיחסית.חטופים,היוהמיוחדים

ובלילה,ביוםהעיראקיםאתהטרידויותר,יותרנועז
SASשלהתספוקבעיותרבים.במקומותחרדהועורר
כלי-רכבשלכששיירהביותררצוןמשביעתבצורהנפתרו

איןהיום.לאורעיראקשטחלעומקנכנסהחמושים
חילכיבעובדה,מאודהסתייעוהמיוחדיםהכוחותספק,

הרבהגדולהיהעליהםהאיוםקורקע:העיראקיהאוויר
שלביטחונםאבלבשמים.האויבמסוקישוטטולויותר,

בפברוארשבשישה-עשךכך,כדיעדגדולהיההסיורים
הסמליםכלושלהבכיריםהנגדיםכלשלכנסערכו

שטחבתוךעמוקסלעים,אין-ספודזיועיבש,בוואדי
כתבווהדר,טקסברובענייניהםאתשגמרואחריעיראק.
לאחרשנחתםרשמי,בצילוםהונצחהאירועוכלפרטיכל,

שווארצקופףנורמןלרבותבכירים,מפקדיםעל-ידימכן
בילייה.להדהופיטר

לדהקבעשווארצקופףכשנורמןבפברואר,בתשעה
האמריקני,ההגנהשרצ'ייני,דיקעםפגישהבילייהלה

דהידעטרםפאואל,קוליןגנרלעםביתדבזירהשביקר
כדידי,ידעכבראבלהאלה.המעלליםכלעלבילייהלה

אסטרטגיתתרומההעלוהמיוחדיםכוחותיוכילציין,
המבקריםשללוח-הזמניםהמלחמתי.למאמץחשובה

ארגןשווארצקופףנורמןביותר,דחוסהיההאמריקניים
שלתלקםאתשיסקורכדישעה,רבעהבריטילעמיתו
האמריקנים,SAS.לפעולותמיוחדתהתייחסותתוךאנשיו,
ערךהיהלפגישהכיהרגשה,לווהיתהרב,ענייןגילו

לביןבריטניהביןההרמוניהאתשהבליטהכיווןמיוחד,
משתיכוחותיכוליםכמהעדוהוכיחהארצות-הברית,

בשטח.יחדוללחוםלפעולהמדינות
נורמןכתבהמלחמה,תוםאחריאחדיםימיםבמארס,

_SASאתוצייןהיין,לפדיביותרנדיבמכתבשווארצקופף
תיארהואהרגיל'.מגדריוצאיםביצועים"עללשבח
החיוניתלמשימהמתאים"שנחשבהיחיד,הנכוחאותם
היוםלמן"ישראל.עלב"סקאדים"האיוםשיתוקשל

שלהאחרוןליוםועדהמשימה,אתקיבלושבוהראשון
פעולותיואתSASביצעשווארצקופף,כתבהעימותי
מזג-האוויר,חרףלרבדיו,גבוההיובמקצועיותבאומץ"

לשלול"SASהצליחהאויב,כוחותוחרףהקרקעחרף
במסדרוןהשימושאתעיראקיותמיתידות',סקאז"לחלוטין
ששטחיםהיתה,התוצאההמערבית.עיראקשלהמרכזי

תל-על'1Hpff'ליריהעיראקיםאתששימשומרכזיים,
לרשותסיעודעמדולאאביב

לזירה,האמריקנייםהכוחותכשהגיעוכיהוסיף,הוא
דרךכלנקטוהם...לוערוךשאיןסיועSASלהםהגיש"

תדרוךיקבלוהאמריקנייםהכוחותכילהבטיח,אפשרית
מפעולותשהופקוהחשובים,בלקחיםוייעזרויסודי,
SASשיתוף-הפעולהכיהוסיף,שווארצקופףלכןו'קודם
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.IRAהאיריתהמחתרתשלידיהפריבגרמניהטרורפיגוע

ההחלטותמקבלי

יעדיהם,אתלהשיגהטרורארגונימצליחיםאכןהאם

?הקהלדעתעלהשפעהבאמצעותהמדיניותאתומשנים

מקבליעלהקהלדעתלוחצתקרובותלעתיםאמנם,

הטרוריסטים,אתלפייסדורשתאינהאךההחלטות,

דורשתהקהלדעת-להיפךאלאלדרישותיהם,ולהיענות

להחמירהטרוריסטים,מולעמדתהאתלהקשיחמההנהגה

נגדהתגמולפעולותאתולהסליםהענישה,צעדיאת
הטרוריסטים.

לביןקצרת-טווחהשפעהביןלהפרידישכינראה,

רגשותהפיגועמעוררהקצרלטווחארוכת-טווח.השפעה

אתלהסליםציבורילחץהיוצריםוכעס,שנאהפחד,

הפיגועשזיכרוןלאחרארוך,בטווחאולם,בטרור.המאבק

העמדות,משתנותהציבור,בתודעתבמקצתהתעמעם
לוותרמממשלתםדורשיםבציבורגדליםורבדים

פיגועיםלמנועכדידעתם,אתולפייסלטרוריסטים,

בעתיד.

הקהל,ובדעתהתקשורתבאמצעיהטרורמשתמשכאמור,
אתלשנותההחלטותמקבליעלבהתמדהללחוץכדי

ישירותטרורארגוניפעלואירועיםבמעטרקמדיניותם.

ההשפעההמקריםברובעצמם.ההחלטותמקבלינגד
ציבורנגדמכווניםהפיגועיםכלומר,-עקיפהעליהם

האזרחים.

SASהפקאדיפייביימשעול
ס3(רפודהפשר(

טריהאפקטעדמוצלחהיההאמריקניםלביןהבריטיםבין
האויבאתשכנעהללוהמעולותהיחידותשלהסינרגטי

גדוליםעיראקבמערבמולושניצבוהכוחות,כילבסוף,
כתוצאהבפועל.שםשהיוהכוחות,מןויותרעשרהפי

היוכןשלולאגדולים,כוחותעיראקלמערברותקומכך,
המזרחית."בגזרהנפרסים

שלשווארצקופף:"הביצועיםהכריזדבר,שללסיכומו
אתהלמומדבר'סופת'במבצעSASשל22רגימנט
אחדבקנהועלומקצועי,צבאשלביותרהנעלההמסורת

הרגימנטנחלתהגאה,המסורתועםההיסטוריהעם
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