
 ~רעם א*קפטן
 חפניה בקרבות העיראקיים האיסטרטיה'אנשי

 שהשתתפו הכוחות היקף לפי למוד אין 1*19( )מאי חבגיה קרבות על ערכםחת
 נתקעת והיתה - נבקעת חבניה חיתה לו על-ידם. שנמנעו הספגות גודל לפי אלאבתם
 א-י היתה התיכון, המזרח חזית של בערפה ומוטס אוירי גרמני לכוח הראשונתהיתד
 נדע אלה לכל לב בשימנו רק המתידים. מבני-וריתח ע ר פ מ ל מוגדלת היתהחמועצות וברית- ניתקים חיו האימפריאליים חוטי-חאיסטרטגיה ומעורף, מפנים מוקפתאזי

 יגישוב-אוירוורום הבאיסיים הטייסים קומץ של התקיפה עמידתו את כראוילהעריך
 והמורעש. הפרוץזה,

 לחיות יכול גדול מה נאמנה העידה חאיסטרטיה מאנשי המעטות הפלוגותעזרת
 איבה. של ים גחוך קטן, גם ולו נאמן, נוח של גרעין שלערבו

 התיכון, חמזרת חוית של להצלתה עזרו אלה מכל פחות לא כי לומר,ויתכן
 היסודית ש"שגיאתו חעיראקי, הצבא של המשונים יזמתו וחוסר אדישותו בתוכה,ואריגו
 עליהם הית לחבניה חעיראקים הגיעו כאשר לעין. גלטה - אחד תעריך של לדגריו-

 תקפו-. שלא וסוס להתחפר, ולאלתקוף

 שנערכו הקרבות פרשת תהיה לא להם נהירה אינה שעיראק אלהבשביל
 של וכן שם, כוחותינו ושל חבניה של קצר תיאור בלי שלמה 1941 בטאישם

 האיבה. פעולות לידי שהביאו המאורעותמהלר
 שטעה וארכה בה, לטפם שאין גדר מוקף מחנה חבניה היתה המרדבשעת

 שוה מרחק היא ורחוקה בגדדגדמשק, ככיש ובין הפרת בין יושבת חבניהמילין.
 אחרק לשם, ממזרח מילין כששים 'היא בגדד וראמאדי. פאלוג'ה הערים מןבמעט

 השנים ובין למחנה, מדרום מילין ארבעה במרחק נמצא חבניה אגםפאלוג'ה.
 מסתור באקראי_המהוות ערוכות מדרונייחול גבעות בשוליה אשר רחבהרמתיציה
 עצמה. ,חבניה של שטח'ה .כל פני על ונשקפותמצויין

 חיל טפקדת של המטה דבו המלכותי האויר לחיל תחנה שימשהטחנה
 הרא"ח שרגתי עם יחד לתעופה, אימונים אולפנת בעיראק, המלכותיהאויר
 עשרים בהם העיראקיים, האיכטרטיות ואנשי אזרחים, ילידים כג8.000הנלוית,
 תחנת של המגן "כוח את וכורדים. ערבים אנקורים, וכג1.000 ברימייםקצינים

 העיראקיות האיסטרטיות היוו כחילותיקרקע, המחנה להגנת האחראיהאויריה",
- הרא"ף, של משורינות מכוניותופלוגות  של לפיקודו כפוף היה הזה הכוח וכל 
 העיראקיות. האיסמרמיותומפקד

 איש, 350 בת מגפת*ממה מורכבות בחבניה האיספרמיות היובג1941
 היתה פלוגה כל 8. מס' הכורדית והפלוגה וג4 8 2, 1, מס' האשוריותהפלוגות
 אנטי; ורובה "8 של פלגתגמרגמות מכונותגיריה, כתת והכילה איש 125כבה
 משא טךוניות וכמה פרדות 100 סוסים, 40 הכיל ההובלה שרות אחד.טנקי
 הנהגים מחיל 'נהגים בידי נהוגות הרא"ף של משא ,מ'כוניות כמה עם יחדקלות,

 ההודי.הטלכותי
 האחד מרחק ,ממר כג500 שהקיפוח, תבצורים בי14 מוגנת היתהחבניה

 הגנה לצרכי מוהאים. וששה סמלים שני בקביעות משמשים אחד ובכל השני,מן
 הפלוגות ששתי בעוד ספלונה, ממורה מהן אחת כל 'גזרות, לשלוש המחנהחולק

*LEVIES - או סדיר, צבא לעזרת שבטים חילות - )כגון עטמי או תקומי גיס של מותג 
 התער. - פיאודלי-מסורתי(. בנוסח?באות
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 של ניכר ואחוז אוירוניגאימוז שטונים שם היו ניידת. כרזרבה הוחזקוהנותרות
 חניכים. היוהטייסים

 סוכניי כ;85 בחבניה במעצר הושמו בג1989 'המלחמה שפרצהבשעת
 התעמולה שזרע בכך ספק אין אך להודו, כך אחר נשלחו הם גרמניים.תעמולה

 נכבדים של מסויימות סיעות היו 1940 שנת כל בטשך ככר. נזרעהאנמייברימית
 הגרמנית, התעמולה ,מח'מת מובהק, בריטי אנפי רוח להלך נתפסותעיראקיים
 ב"ציר". תוטכים בהחלט היו העיראקי הצבא של גבוהים קצינים כמהוביחוד
 השתלנו אפריל ובסוף ניכרת, במירה הגרמנית ההשפעה גברה 1941בראשית
 מרד, לעורר כדי הגרמנים מידי שוחד כידוע שקיבל כאילאני, עלי-עלראשיך

 נהנו ושם לבצרה בחפזון לצאת נאלצו ואנשיו העוצר והצבא. הטמשלהעל
 ובריטית.כוהננה

 למחרתו, מכוניות. בשיירת מבגדד העיראקי הצבא יצא ,באפריל 80בליל
 בשולי עמדות תופסות החלו שלהם החלוץ ושלוחות פאל1ג'ה, דרך עברו שחר,עם

 ללא במורדים למפל המלכותי האויר חיל הורשה אילו לחבניה. .מדרוםהרמה
 הורשו לא כוהותינו אבל יותר. הרבה קל נעשה הבריפים של מצבם היהשהיות,
 הוצרכנו, כך תמרונים. אלא אלה אין כי הודיעו שהם מאחר כלשהי, להםלהתנגד
 להתחפר מוסיף האויב בעוד שלנו, מכונותגהיריה מאחורי לשבת בחבניהאיפוא,

 על הטשקפת למופת, עמד'ה ולתפוס אחד, ממיל פחות של במרחקבשלות:נפ'ש
 'כולו. המהנה כלפני

 להמריא משלנו אוירונים כל ינפו אם כי העיראקים הודיעו בטאיבי1
 הקיפו שעה אותה בתותחיהם. הבניה את להרעיש מיד יתחילו האוירודרוםגון
 הציבה הם ראמאדי; את וגם פאלוג'ה את גם בתפסם המחנה, את לגמריכבר

 האגם, וביז המהנה שבין המדרון בנבעות מצוינות בעמדותגמגן חזקיםכוחות
 לתלומין, נעים בלתי היה המצב לחבנ"ה. מצפון לנהר, מעבר חיילות הוצבווכן

 י העיראקים שיפרו הזמן כל נמרץ. מעשה מיד לעשות ההכרח ,מן כי היהוברור
 בהבימי שעשוע וגם ענין גם מצאתי ואני מפריע, באין עמדותיהם אתבהתטדה

 עמדות לתפיסת הוראות מקבלים ,כשהם מומך, של גגו על תצפית .מעמדתבהם
 שידעתי, כפי מהם, שאחדים הגבוהים, קציניהם הגיע עם יותר, טובותטקטיות
 בקמברלי. קצינייהמפה בקולג' קורסעברו

 שהר אולפנות כיוון שלהם, כבתוך כאן לעשות להם הונח לעולם לאאך
 האוים מן מלא, פצצות במטען בידינו, שהיו האוירונים כ5 המריאו במאיבי8

 בהרעשת העיראקים התחילו מיד בדבר. .הנוגעים כל של לשמחתםרודרום,
- מאד, 'כבדהתותחים - במקצת, מדוייקת כלתי כי אף   הפעילו שהם כיוון 
 היה יחסי, באופן קטז, מה הדבר היה מפליא זאת עם סוללות. כעשרכנראה
 בינתים הבאים. הימים במספר להילותינו שנגרמו האבידות מעמות ומההנזק
 ובמכונותייריה בהפוצותגצלילה בהתקיפו לתפארת מלאכה מקצת הרא"ףעשה
 אוירונינון להפליא; יפה מוסוות שהיו סוללותיו עמדות את וביחוד האויב,את

 סמוך ראשיד", ב,,מחנה העיראקי האוירודרום את גם הצלחה בלי לאהרעישו
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 הברע והמפציצים הקרב אוירוני מחטשים ,כמה הקרקע פני ע5 והשמידולכנדד,
 הושמדו הפעולות בעת המורדים. בידי שהיו לשרות, היפים והאיטלקיים,שיים
 פייסין _שמילאו והתפקיד בידינו שהיו האוירונים כמהצגת הטערכה 10 הוצאואו
 כעבור תהלה. של 11WS לכ5 ראוי נהרגו, מהם אחדים אשר הללו, הכטוסים,כל
 פנימה. במחנהמצבנו לחיזוקי הרבה עשה פהורו, באויר שהניע הטלך", מ"רגימנט בטליון ש5בואו נפי וכבלנהיים". "ולינגסוון" אוירוני ש5 תנבורת להיראה מאד שמחנו מהזמן

 תוקפנית פעולה כ5 לערוך שלנו הקרקע כוחות יכלו לא היוםבכופך
 5השת0ש הוסיפו העוראקים טמתור. כ5 חסר היה שהשטח כיון האויב,נגד

 .אוירה של 'מאוד המדויקות הצ5י5ה המצצות כי אף במלואה, שלהםבארטילריה
 מוללה שום העיזה 5א פעולות ימי שני לאחר ואמנם ידיהם. את כמקצת ריפונינו
 לנ5ות מפחד מקום, בקרבת נמצא מאוירונינו מי בעוד באש לפתוח האויכש5
 שרק שלנו, תיכותיהשדה את להרוס לשוא השתדלו הם תותחיהם. עמדותאת
 להתקיף נסיון כ5 עשה 5א שלהם הרגלים חיל אך ישירה: פניעה נפגעה מהןאחת
 פטרולים? לילה לילה שולחים שהיינו כהשום אולי שציפינו, כפי בלילה המחנהאת

 המורדים. את לירא כדילוחמים
 ע5 יותר או אחת התקפה ביומו יום מדי ערכו עיראקיים אוירוניםנטה

 נזק לגריסת מחוץ הקרקע, פני ע5 מאוירונינו כמה להשמיד כידיהם ועלהדומחנה
 לשתק ימים, בהילושה הרא"ף, הצליח זאת לעומת פסטר. ואבידות ניכרחמרי
 בין קצרה התנגשות היתה אליו. מתקרב הוה שאוירון פעם כל ומסתתרפירותיו בחי יושב נשאר שלו חילגהרגלים ואילו האויב, ש5 הארמילריה ממחציתיותר

 ,האויב מסנוניות ושתים האויב, ש5 אלו ובין הרא"ף ש5 המשורינותהמכוניות
 פעולה. פכ55הוצאו

 המלך" מ"רגימנט אנשים שהכיל חזק, פמרולגלהחם ערך במאי השב5י5
 סידיי כפר בקרבת האויב ע5 ביותר מוצלחת לילה פשימת האיסמרפיות, 0ןוגם

 ננחמו ו5עיראקים נמורה, הפתעה היתה זו טמזרח. למחנה הסמוךאלטדיבאן,
 מאסף פא5וג'ה. 5צד מזרחה נסוגו הם כי הוברר היום למחרת קשות.אבידות
 התג מיד נערכה ועליו בסידיגאלידיבאז, המדרונים כגבעות זאת בכל נשארחזק
 שנסתייעו ,האיסמרטיות ש5 8 מס' ופלוגה ה3!5ך" מ,,רגימנמ פלוגה ידי ע5קפה
 אשר תותחנים שכמה השעה היתה זו ומכונותגוריה, 3!רנמות ש5 חזקה באשיפה

 להתקפה בעזרם הפתעה על הפתעה הנותרים למוררים הוסיפו מבצרה,הומסו
 לתפאורת. א5א 1921 ששנת שיטשו שלא יימין עתיקי *( "18יליטרונים"בשני
 נסתיימה. הפעולה הרי אבידותימה, לדאבוןג5ב נגרמו המש" 5"רגומנמ כיאף

 ניגפו העיראקים הרא"ף. ידי על בחריצות שנתמכו לחילותינו מכרועמבנצחון
 ביצבי. נלקחו או ,נהרגו מהם גדוליאחוז

 תקוה מתוך מפא5וג'ה ניידת תגבורת קדימה האויב ש5ח אחה"צבשעות
 כיון בשבילם, הרהיאסון צעד דיה זה אב5 המצב. את לתקן יהיהשאפשר
 ליטרת 18 - רגזם ומשקל הנוכחים, לטלחטח שד נהוג שחים הסוג טן גריטייט, תישי-שיה*



 כלי5ג בודאי היתה אשר סטרה ניתנה ולרא"ף זו תנועה ניעה סיור,טאויוון
 ט1 לסטות או עורף לפנות יכ15 5א האויב של הרכב שבלי מאחרהשלמות,
 הרא"ף הדרר. עברי שמשני הפחף ומיסי הרכה הקרקע מחמת הראשי,הכביש
 להמטיר פנה ואחרגכך השררה, בראש - אחריכך במאסף, לראשונהטיפל
 של הראשון הפרק נסתיים כך הושמדו. הכב 'כלי כשבעים 'השאר; ע5 וטותחורבן

 היו אחדים ימים במטר אשר המוררים את שהנוענו שמחנו ומהההתקוממות,
 רב. כה ובמספר נעימה בלתי בה פטירה סחבניתקרובים

 מעמדותיו צבאי ציוד של ניכרת כמות נלקטה הבאים הימים טעטבמשך
 תוספת ברן, מקלעי ששה ניתנו האיסטרסויות שאנשי פלונה ולכל האויבשל

 וסוללת נורקים פלונוה שתי הניעו שלנו. האש לעצמת מאד נחוצהשהיתה
 הפעולות על הפיקוד את וייטול רוברפס, ק51ונ5 בא וכן "8,7, כגיהוביצרים
 של עמרות כארבעים כה ער שהכילה אוירונים, בפני הסגן מערכתבעתיד.
 מסביב היטב מוספת עמדות"לואי גם והוקמו שוכללה כולו, במחנה לואיםמקלעי

 קלים א.ימ. תותחים כמה המחנה. ע5 הנשקפות ובגבעותיחמדרוןלאוירודרום
 זמןגמה. כעבורהגיעו

 הרבו לא באקראי אויריות להתקפ'ה ומחוץ בפעמות, הפונה באהבינתים
 חצ5יחו והם וראמאדי, פאלוג'ה הערים עדיין היו כיריהם להמרידנו.העיראקים

 לטחנה, וממערב ממזרח הנהד דפני את בפרצם ממש, לאי חבניה אתלהפוך
 הוסיף הרא"ף הנהר. צרי משני 'בסביבה נרחבים שטחים כך ידי עלובהציפם
 ופצוץ צבאיות להתקפות ותתוץ ובגדד, פא5ת'ה בין האויב לתחבורתלהציק
 הנאיים שהיו האויב "סל אוירוניו מנין רוב את להרום הצליח נדול נפטסכלה

 כי לקחנו האחרונות בפעולות לבגדד. 'מצפון מילין כי80 כבאקובה,בשדהיחניה
 לחולים בכיתגחבירור שהושמו עיראקיים קצינים 'כארבעים בהם שבויים,600
 ניוון יפה 5י נוכרים ,היו פהם שרבים הללו, אצל ביקור ערכתי "רא"ף.יט5

 חרשים כארבעה בנדד, בסביבות ערתגכלבים, עם שעהכתי, ססעיהציד אל"סנילוו
 מתפקידם. טבעי כחלק ההתקוממות את רואים הם כי רושם לי היה כר.לפני

 פא5וג'ה ע5 להתקפה תכניות עריכת על שוקד רוברטם קולונל היהבינתים
 שהיה כפי שם עור שישבו הרבים האזרחים פפני אותה הפציץ לא הרא"ףאשר
ידוע.

 חיילינו את לאמן בצורר היתה כרוכה ביבשה העיר על התקפהכל
 מימי ש5 רחבים שמחים לעבור הכרח יהא כי שידענו כיוון ימי, צבאלתפקידי
 להשתמש פ15גתי את יום יום אימנתי כך משום לפאלוג'ה. להגיע כדישטפון
 הלור נמרצות, בהן ושחתרנו הרא"ף של השייט ,טמועדון ששאלנו קמנותבסירות
 את מסייר הייתי לילהילילה כמעט הקצינים. מועדון, ש5 השחיה בברכתושוב,
newליוהנה, מדרומגמזרח הכביש את הנושא המונד, דייק לאורך המוצף הפלחה 

 גם ערכתי מאוד. ומיגעת רפובה מלאכה היתה זו העיראקים. ידי עלשנפרץ
 את מדוקדק באופן הברתי כל5 ובררך האיזור פני על באוירון תצפיותשתי
 הסביבה.תכונת

82



 בארבעה להערך עמדה ההתקפה כלהלן: היתה רוברטם קולונל שלתכניתו
 אחר~הצהרים, כי, לפני יום להערך עתירה היתה מדוירה והתקפה לעיר,מזרח ומצפויי מצפוזגמערב ממערב, הלילה, במשך עמדות לתסוס צריכים שהיו15ורים
 שהיתה לפיקודי, הנתונה ג', שדרה העיראקים. את שולל להוליך כדי ראמאדי,על

 צריכה היתה "8,7, בני הוביצרים בסוללת נתמכה אשר שלי הפלוגה מןמורככת
 הדקלים", ב,,חורשת לפאלוג'ה, טמערכ לערך קילומטרים שני במרחקלתפוס,
 דרך קלות, ובסירות כהכבטמנוע לשם ולהגיע ,הראשי, הכביש על "רכובה"עמדה

 נגרל של כתיקורו 2 מס' האיסמרפיות פלוגת היא א', שדההדייק~הכ!ונד.
 לחבניה סמור הפרת את לעבור צריכה היתה נורפולק", מ,,רגימנטאנדרסון,

 הנהר. עי הצמוני חופו לאורך סקליויה, דרך פאלוג'ה על ולעלותבסירתימנוע
 ולהיות הרא"ף, משל בקבוצות"עבודהגוגישור להעזר צריכה היתה זוהתקדמות
 וס5ייי"~ה ?ד"הייננך נורקים. בפלוגתנתמכת

 שדיהעיש
 א' שדרה עם במועברה הנהר את לעבור היה ושעליה משוריינות, מכוניותבעיקר%. שהכילה ס', שררה ע"י להעזר צריכה היתה זו שדרה בגדד. לצד לסגתיינסו188 באם העיראקים את לנתק כרי לפאלוג'ה, מצפוןימערב במדבר, ש,חר עם ירדת86ך היה "ולנמיה", באוירוני שתומם המלך", מ,,יגימנמ פייגה 1"

 בשקרה ו' לשדרה אשגחיפוי ליחן כדי 'לפאלוג'ה 'מזרחית ,צפונית עמדהולתפוס .ל
 תחת להעשות צריכות היו הללו התנועות כל החשופה. מעמדתה למגת תאלץשזו"
 עירם תופצץ מיד ייכנעו לא אם כי לעיראקים יזריע בהם כרוזים, פאלוג'העל ,1' הרא"ף יטיל שאז שחר, עם בעמדות להמצא היה החיילות כל ועל החשכהמחמה,14
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 לבן בדנל המזר את לעבור נ- בתקף אשוא, להם, היעוצה העצה תוקשות,
 את' להקביל צריכה פיחה שלי שח"אהחמ סקוס ויישחסונד, לאורך יהבתםולקנות
פניהם.

 שהכילה, נ', שדרה לדרך יצאה בטאי, ב*17 היום, שהחשיך לפני סלהשעה

 פרדותי עשר כמהנדסיאהמלך. של גישלר ופלגת אמבולנס טכונית לרבות רבב, גלי16
NWOלהבאת בקן להשתטפי תקוה שהיתה כיוון מחופה, בדרך לפנינו, עיברו 

 קו ואל רייק*המונד אל הטים. את שנעבור לאחר קדימה, והתחמושתההוביצרים
 המים, דרך אחת שחלקה קדיטה ששלחתי ולאחר בטבעית, הנעתיהנבעות

 ~alw עלי והיה הניעה טחציתה רק אבל השדרה. לשאר חכיתיככמטמריחלוץ,
 פרט סוף, סוף בחושכה.  התעלות לתוך שסמו הנותרים הרכב כלי אתולחלץ

 והתחילה השדרה, הניעה לעזבה, היה שצויר אחתלסכתיתשטשא
 כי ואף גמורה, בשתיקה עבדו האניצים בטים. המעכר של יותר הרציניתהמלאכה

 התחי כל את ~טעט התותחים, כל את להעביר הצליחו מים כולאו סירותכטה
 הלילה. שלות את הפירו סקרים שני רק היבשה. לקרקע הטוצף ההוטח דוךטוות,
 בנסותם נתהפכה ומסירתם ש5ו, ולאתת תותחנים לקצין שאירע סקרה היהאחד

 הסקרה את מטביעה. להצילם צריך והיה כדייקגחסונד, הפרצה פני על בבללסהוח

 לאחר שלהן. המוניטין את המעם נם כיישו שלא הפרירות עשר סיפקוהשני
 נהגיהז טאמצי אף על לחוף ישבו והן 'רוחן, עוז פנ בטים הררך מחצית אתשעברו

 כל היו חצות, אחר בשתים זאת, ובכל כערן. לעצור שפוכה בחימהשהשתדלו
 הפלוגה ניצבה שחר לפנות קלה ושעה למים כנעבר מקוסם על החישוביםהדברים
 פאלוג'ה. פני על נשקפת כשהיא הדקלים" 2:"חורשת בעטדתהכולה

 טצר כניעה סרסן כל היה לא אך כתכנית, כרוזיו את הטילהראלף
 אשר התיתהנים, הע.ר. על כבתת הפצצות כמה נערכו הבוקר במשךהעיראקים.

 השליטו הדקליסא, ב"חורשת פלוגתי כנפקרת עם ה"ה שלהםקציןגתצפיתגחשדה
 רוברטם ק~על ציוני כצהרים תראשונות. האיתור יריות את וירוהכנותיהם

 בהרג נתמכת שתהיה התקפה העיר, ע5 התקפה לשם סיור לערוךבטלפוןיהשדה

nwuלא והענין ומרופש חשוף היה לעברו צריך שהיה השמח נמרצת. אוירית 
 על יריה מכונות ש5 קנים כמה לאויב יש כי שידעתי כיון וכלל, כ5ל לי2עם
 זה והיה העיר את מפציץ- 'הרא"ף התחיל 14.45 בשעה הנהר. של הנגדיחופו
- מאד מרתקמחזה  בחזית פלוגתי, התקדמה בינתים הצד. טן צופה בשביל 

 מכונותי הגשר. את לכבוש בפקודה הראשי, הכביש על ה"רכובה"דוימח5קתית
 דייקנית חיפוי אש לנו נתנו והתותחנים טקרוב, לנו סייעו והמרגמההיריה
 הסיור באמצעות כן לפני שאותרו האויב עמדות א5 התקדמותנו 'לצורךמאוד
 הגשר נמורה. בהצלחה עלתה וההתקפה כשורה התנהל ה'כל האיתור.ויריות

 אחדים, נהרגו האויב מאנשי ואילו אחת. אבידה 55א נכבשו עצמהופאלוג'ה
 וטקלעי: "ויקרס", ומכונותיהיריה התחמושת הרובים, בשבי; נלקחוואחדים
 לתועלת 'כך אחר לנו היו רב, 'במספר אחריהם שנשארו "וברן","5ואיס"

 המועם הצבא עם בהתחשב האפ-סרי, כמידת ראשגנשר הוקם אזי וכאוד.רבה
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 מכונותקיריה, וכתת מרגמות שתי של תנבורת קיבלנו ערב אותו נידינו.והיה
 ענים כמים דרך לו שפילם בראון לויטגקול. שלי, הטפקר אצלנו ביקר כךואחר
 מאור. לה1 זקוק שהייתי עצות קצת לי נתן הוא ולבנה. גדולה פרדה נביעל

 בבוקר, השכם למחרהו, או לילה אותו חבוא כי לה שחכינוהתקפתגהננד,
 שאר בני ח50 קצינים כשלשים הנשר ליד נכנעו הצות אחר בי8 באה.לא

 לסקור קלארק, גנרל מנוע בסירת סהכניה הגיע כבוקר להבניה. ונשלחוררגות
 יחוד המלך", "רגימנט של שניה ופלוגה ו' שדרה ירי על הונברנו ואנו העיר,את
 הגיעה הצהרים אחר פאלוג'ה. את מידי קבל חדוד שלהם, מפקדיהכטליוןעם

 להננת, שלם בטליון של רובו את לפנות יכלנו כך .די ועי מסקליויה א'פיררה
 לפאלוג'ה מצפון בעמדה ההזיקה 2 מס' אנשיגהאיסטרטיות פלוגתראשיהגשר.

 פלונתי של עיקרה המלך"; "הנימנט של פלוגות שתי ההזיקו העיר הלקיובשאר
 וכטיפול הקרב "ספיחי" איסוף הביצורים, לחיזוק עבודה מלאות היו הדרגותבל כני של ידיהם חיוני. ענין היתה עליו ההגנה אשר הגשר, קצות לשני אחראיהיה

 אבידות. וכמה ניכרת טרדה לנו שנרמובצלפים
 לעיר. מצפון"מזרח נערכה העיקרית ההתקפה למדי. כבדה היא כי ברור"יה ומיד בחודש בג21 בג%.% התהילה טסטר ז'ה לה שהכינוהתקפתגהננד

 מנקים כמה היו לעיראקים .הפרברים. בתי לתוך הוסגה המלך" "רגיסנטפלוגת
 האויב הגשר. מן אנמיגפנקיים רובים באש המערכה מן הוצא ואהדייראשי, ברהוב שוהתגפגזים בתוך נחבל אהד העירה. להדור הצליחו טחם ששניםקלים,
 רציני. נעשה שהמצב מקום העיר, של המזרחי לקצה מאוד קרוב עכשיוהיה

 המהלקות ממפקרי אחד תנשר. מן אחת במחלקה התקפתטנגר לערוךנצטביתי
 בהתקפות נהג לב, אומץ בעד הצכאי הצלב את שקבל פקו בינ'אן הטוי רבשלי,

 את להדוף הצליה נפצע, עצמו והוא נפגעו מהעקתו אנשי טהצית כי ואףבעצמו
 התקפה עוד העיראקים עהכו השחר עלות אחרי קלה שעה קרימי. ברגעהאויב
 הקרב, האויב. את לבלום והצליחה מועם מרחק אלא נמונה לא nwp~נלחצה כי אף שם, שנמצאה המלך" "רנהכונט פלוגת העיר. של דרומימזרהה עלהזקה
 רבים. חללים אחריהם והשאירו נסוגו שהעיראקים עד הבוקר, vw" רובנמשך
 "רגימנט לפלוגת ואלו אבירות עשרה שתים נגרסו למלונתי שבויים. כמאהנלקהו
 או בפאלוג'ה אם נפצעו, או נהרנו לשלוותה, פר6 קציניה, .כל כארבעים.המלך"
 רב. באומץילב אנשיהם את שנהגו לאחר להבניה,סמור

 את להקל כדי ישראל מארץ טמוכנת שדרה שהביא קינגסטון,בריגדיר
 צבאך שרעמשטרה נתמניתי אני שסכם". "וחג'ימנט הנורדיה פרשי שלמשנה והירותי ידי על הוגברה שהגנתה בפאלוג'ה הפיקוד את אזי קיבל בעיראק,המצב
 מתוכה להוציא ציוני יהבריגדיר לעיר, ישמיבלתי

-" 
 שי כיוון האזרחים, כל

 מן ביריות ועסקו אזרחי בלבוש מחופשים שם נשארו עיראקים של ניכרטספר
 העיר, .מן ,מקומיים עהבים כי1.500 איפוא, הוצאו, היום לסההתהמארב.
 אזי יצא קיננסמון בריגדיר לישיבה. יותר הרבה נוחה לכך הודותושנעשתה
 שהביא והוא פנימה, לבנדד המורדים את לבסוף שהניס ניכר כוח עםקדימה
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 השדש. בסוף הנשק ושביתת לידי סוףסוף
 כסר, שלמשש 'הפעלות. ממעט נסתיימו - לתלונתי שהדבר במיסהטעתה,
 אבידות. נ5 ננרושו 5א אך יריה, במכונות כעמיכות4טום התקפות ערכושטיחים
 וששטרי נשק"קל. של כאש שנחבל לאחר נטדבר טאונס לחנות נאלץ טחםאחד
 עיראי בריגדה גי ונמצא אבויגהרייב כטבחית האויב של פעילות על הודיעסיור
 ע5 נערכו התקפות שתי התעלה. גדות ע5- חזקה טגן בעמדת מחזיקה שלטהקית
 אני. ופלוגתי חמלר" "רגיסנט פלוגת שפנם", "ךגומנט וטל כפלוגה זועמדה
 שם ונשארו מעמד החזיקו העיראקים אך ואוירונים, טשוריינות טכוניותבסיוע
 המרד. תוםעד

 ונם במספר גם מאויכן הרבה הנופל כוה כי מעיד, זה גונכ1סע"מלח'מה
 נצחון זאת בכל לנחול נאותה, תוקפנ-ת רוח שתפעמנו כתנאי יכ%,בעצטתיאהס,

 היליד מבני והאיסטרמיות הבריפיים החיילים חשבון על לזקוף יש הרבהמ'כריע.
 חזק שהיה אויב נגד שהראו הרוח עוז על בפעולות, חלק שלקחו יחד, נםדים
 שונה זו פרשה היתה כאויר העדיפות לולא כי מפק אין זאת ובכל ביחם.טהם

 ורוחי ,התנהגותם לאשורים, המגיע השבח את לתת עלי אחרון ואחרוןבההבה.
 בשלהש כיניהם ישבתי תהלה. ש,ל לשון ל'כ5 תמיד ראויים היו שכהםהקרב
 הם ידידים. כראות אותם רואה ואני יפה, להכירם למדתי האחרונות,השנים
 ומזומנים מוכנים הם כי והראו הקודמת העולם במלחמת בעדנו להפליאנלחמו
 באיזה להודיה יזכה שרותם כי נאמנה תקותי זו. נפלחמה גם שוב כןלעשות
 לסופה. תסע זו שמלחמה אחרי שהוא,אופן

 אלי-הרד"ר
 ' פחה פיק עלג'רוויס8פיי

 שבר-חירדן( של הפדיניים)תולדותיה

 סיני על הקודמים מספריו לקוראים ידוע ג'רוויס, סיור הספר,ניחבר
 הנודדים והשבמים התושבים חיי 'ע5 מקוריות ידיעות בשפע המצמייניםומצרים,
 עברי קורות מתוך רבות עומדות המחבר מעלה החדש במפרו אלה.באיזורים
 כנקודת הנוכחית. המלחמה ערכ ועד 'הבריטי הצכא ע"י כבושה מאזהירדן,
 בעבה"י, הערכי הלגיון ש5 העליון ומפקדו מיסדו אישיות לו n~DPDמוצא

 ה. ח פ ק יפ
 הקוט במלחמה הצמרף ובננצרים, בסודן בהידו, ששרת מקצועי חיילפיק,

 לשם מחיג'אז, הבדוים קבוצות כארנון הראשיים מעוזריו אחד והיה ללורנסרמת
 נסר עמ בערב. צבאה עם תוהכוה .את שחיברה החיג'אזית, ממה"ב עלהתקפה
 כנשמע את ולארגז פנימה בארץ סדר להשליט בעבה"י, פיק נשארהמלחמה

5.). Major 61 Pasha, Peake יי. ". Lieut.-)01. of Bingraphy The Command)), tRrab . 
1942.London, Jarvis. 
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