
חפניהכשמיהירואיתמחווה
1941מאיבעיראק,והמרדהלופטוואפה

פאוקרגד

שיגרהגרמניהחוץמשרדביזמת
שתישדשכפגיוכמיה"לופטוואפה"

בריטניה.נגדכעיראקלמרדלסייעטייסות
בהעדרביוון.מבסיסיםנשלחוהמטוסים

הכוחמפקדינתקלולעיראק,יבשתיגשר
ובעיקרהספקה,שלחמורותבבעיות

והמשימותהכוחגודלדלק.הספקת
שלהמופלגותהציפיותעלענולאשניצע,

המשימהכוח"חזרלבסוףהעיראקים.
והכישלוןשבא,כלעומתעקבותיועליונק"

הצבא.אנשילחובתבצדק,שלאנזקף,

מקבלתעצמאותבריטניההעניקה1930בשנת
ידידותהסכםעלחתמוהמדינותושתילעיראק,
מלחמתלפרוץועד1933משנתהדדית.והגנה
כדיזו,בארץגרמניםסוכניםפעלוהשנייההעולם
גרובה,ד"רהצירבראשםשם.הקהלבדעתלזכות

קיימוהםבלתי-נלאה.ותככןידועערביסט""

תרבותית,-וענפהנמרצתתעמולתיתפעילות

ארגוניםלהקמתוסייעוופוליטית,מסחרית

הוזמנועסקיםואנשיצבאקציניפוליטיים.
שיתרשמוכרילגרמניה,ולמסעותלנשפיות

השלישי.הרייךשלמעצמתובמקום

שנותבסוףגרמניהשלהמרשימותההצלחות
האינטנסיוויתהגרמניתוהתעמולההשלושים

והצבאהאינטליגנציהחוגיעלעמוקרושםהותירו
בעיראק.

העיראקיםעשוהשלושיםשנותסוףלקראת

מלאהמדיניתעצמאותלהשיגמוגבריםמאמצים
1940בשנתמשנה-תנופהקיבלואלומבריטניה.

במערבהצרפתית-בריטיתהמפלהרקעעל
נאלצוהשנייה,העולםמלחמתבפרוץאירופה.

גרמניה,עםהיחסיםאתלנתקהעיראקים

באביבלשיאוהגיעהגברההערביתוהלאומנות

לכדיעיראקצבאהתפתחעתבאותה1941.
רב-עצמה.פוליטימכשיר

הפיקודאתאילצהבלוברומלשלהתקדמותו

אתלהדוףכדימעיראקכוחותלהוציאהבריטי

היהיכוללאלבריטיםמהמערב.הנשקפתהסכנה

אתהחריפההכוחותהסגתשכןיותר,גרועלהיות
בעיראק.הפנימייםהניגודים

האיטלקיות,התבוסותלאחרנ149,בראשית

הראוימןכיהגרמנים,בקרבקולותנשמעו

נגדהערביםאתולהפעילהתיכון,במזרחלהתערב
כינוארלאזורנשלחהזההרקעעלהבריטים.

לגבשהנסיג,פוןהוותיק,הדיפלומט1941
ביקורובמהלךהתיכון.למזרחחדשהמדיניות

נציגגםובהם(וביםאישיםועםקבוצותעםנפגש
משרדדןאפרילשלהשנייהבמחציתהלח"י).

החרןשרבמזה"ת.המדיניותעלהגרמניהחוץ
צידדווורמןהמדינהותת-מזכירריבנטרופ

ומנוסהזהירדיפלומטואילופעילהבהתערבות

דברשלסופומכך.להימנעהמליץוייצקרכפת

מוללביצועהועברווריבנטרופהיטלרשהערות
בברלין.החויןמשרדמטהראשי

בעיראקהמופתי
פוליטיקאיםקושרים,חברהתכנס1941בפברואר

המופתישלבביתוהציר","תומכיצבאואנשי

הפיכה.יעלוהחליטבכגדאד

להתייחסמבליבעיראקהמרדאתלתאראין

חאג'היררשלמי,המופתישלהמכרעתלתרומה

פמליהעםלעיראקהגיעהואאל-חומייני.אמין

מקלטכהומצא1939,באוקטוברנכברה
ברובקיבלוסעידנוריהממשלהראשאידיאלי.

קבלות-פנים,ושלטקסיםשלובשורהוהדרפאר

להפוךהמופתיהשכילמהרהעדגיבור.ההולמים

זרםרבכסףהערבי.המאבקכאבירמפתח,לדמות

בריטיים,ביוןמקורותלדברי(עברמכללקופתו

ו-40,000מהגרמניםליש"ט60,000גםקיבל

לרכישתבוהשתמשוהואמהאיטלקים),ליש"ט

איסתיקלל""העיתוןעמדולרשותוהשפעה.

ותושרל.2תיאורטית,הועמד,צבאיכוחואפילו

השפעהרשתותלטוותהשכילהמופתי
בשניבעיקרהקלעיםמאחוריבחוטיםולמשוך

אנשיובצבא.במינהל-חשוביםמגזרים

בארץ-ישראלקודםאותוששימשופמלייתו,

עלוובוואקף,העליונה"המוסלמיתב"מועצה

הואהעיראקים.הפקידיםעלהמקצועיתברמתם
וכךכאוות-נפשו,ולהדיחםפקידיםלמנותהצליח
ולכלמשרהלכלאמונואנשיאתלהחדירהצליח

הקשרכך,אחרהמאורעותשהוכיחוכפימשרד.

מרובע"קבוצתעםהיהשיצר,ביותרהחשוב

א-מבאגא-דיןסלאחעמדשבראשהבהזה",3

חבריביןקנאי.ולאומןכצבא,החזקהאיש-

חילמפקדסלמאן,מחמודגםהיההזהב"מרובע"

האוויר.

בעיראקהחשובהלאישיותהפךהמופתי

זאתעםהבריטים.כוללהכל,התבטלוובפניו
עדהקלעיםמאחורילהישארהמופתיהקפיד

סעיד.נורישלממשלתונפלהשכו,1940למרס
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שסליקיש.י4"י".
Fdi?'"ש"4ף~-*אש

תכניהשלאווירתצלום

המשברפרוץ
בעיראק,ההפיכהאירעה1941באפרילבשלושה

עליראשידהשלטוןאתתפסושבמהלכה
באפרילבשמונההזהב".ו"מרובעאל-כילאני,

החוץמשרדשלמטעמושבכתבהבטחהנמסרה
והיה"נאמר:שבהבבגדאד,ללאומניםהגרמני

גרמניהתגישבריטניה,נגדלחירותמאבקויתפתח

צבאיסיוע-לספקוהדרךאתתמצארקאם-

כמתןבעלילהתפרשזההשהיות".ללאוכלכלי

גלאב,שדיווחכפימהלומה.להנחתתהאות

היוהעבר-ירדני,הלגיוןשלהבריטיהמפקד

לנצח.בסיכוייהםלחלוטיןבטוחיםהעיראקים

מפקדישללדעתםובניגודצ'רציל,שלבלחצו

כוחבאפרילב-18הונחתאחדים,בכיריםצבא
שלאחיזתואתלהרחיבכדיבבצרה,בריטי-הודי

ראתהההפיכהמועצתבעיראק.הבריטיהצבא

והפרתהארץשלמלאלכיבושבריטיניסיוןבכך

באמצעותביקשהכעתהמדינות.שתיביןהחוזה
נשק.והספקתאוויריסיועבבגדאדהאיטלקיהציר

העיראקייםהתעופהשדותכיהבטיחה,בתמורה

ושלגרמניהשלהאווירחילותלרשותיועמדו
כוחותלרשותלהעמידהבטיחוכןאיטליה.
זוהבטחהעללמכביר.דלקה"ציר"שלהאוויר
יכולתללארבותפעמיםלחזורהעיראקיםעתידים

לממשה.

עקרוניתצידדההגרמניתשההנהגההגם

התגובהעיתויבריטניה,נגדהתנגדותבתנועת
מבצעלאחררקלדעתה,רע.היהבעיראקהחריפה

ממשלסייעיהיהניתן)1941(ברברוסה""
הקרוב.במזרחהבריטיםנגדהמקומייםלמאמצים

העיראקי,הצבאשלמדימוקדמתהתקוממות

הייתהעלולה-לדכאהעלוליםהיושהבריטים

לפעולהגרמניותהאפשרויותלשיבושלתרום

הזה.במרחביותרמאוחרבמועד
ריכחיםבאפרילב-22איתרהבריטיהמודיעין

למרותבבלקן.גרמנייםמוטסיםכוחותשל

כיחששו,בכרתים,בהצנחההמדוברכישחשדו,
להגישכדיהיתר,כין-וסוריהקפריסיןיעדם
בעיראק.למרדסיוע

במהירותבעיראקהאירועיםחרגובינתיים,

הודיעבאפרילב-28גרמנית.שליטהמכלל

עללעיראקיםקורנוואליס,הבריטי,השגריר

ידםעלהתפרשוהדברנוספיםכוחותהנחתת

עיראקממשלתתבעהיוםבאותוכפרובוקציה.

עיראקייםדינארים3,000,000ה"ציר"ממעצמות

שלבמקרהשכן;בחודשלי"ש)מיליונישלושה(

ממכסהכנסותעיראקתפסידבריטניהעםמלחמה
ניכרות,להוצאותככיסויוכןנפט,ומתמלוגי

תמיכתםוכרכישתהצבאיותבפעולותהכרוכות

הודיעהמכןלאחרמידהבדואים.שבטישל

תסכיםלאשעיראקלבריטים,עיראקממשלת

לשטחה,ייכנסובריטניהשלנוספיםשכוחות

ועלבכירכוךהנפטשדותתפיסתעלופקדה
חילבסיסשלבאפריל,ה-29/30בלילכיתורו

מערביתק"מ85בחפניה,הבריטיהאוויר

התעיפה,שדהעלשסגרהעיראקי,הכוחלבגדאד.

כןתותחים.28לרשותוועמדוחייל,כ-9,000מנה
בכגדאד.הבריטיתהשגרירותעלמצורהוטל

כ-480מרוחקהיהבחבויההאוויריהבסיס

הפרסי,המפרץבאזורביותרהסמוךמהבסיסק"מ
ביותרהקרובהאווירימהבסיסק"מכו-800

מסוכנתמזעריים.היוביצוריובארץ-ישראל.
שהארטילריההעובדה,הייתההנצוריםלגביבמיוחד

מרמתהתעופהשדהעלשלטההעיראקית
אםמטר.ב-200ממנוהגבוההסיג-א-דיבאן

מעברבספרומאסטרסג'וןשללדבריולהאמין
כןלפניקצרזמןהעיראקיםשותפויילדנמל(4,

חשפובקשתםולפיהבסיס,עלהגנהבתמרון

למקרה-ההגנהתכניותאתבפניהםהבריטים

גרמנית...התקפהשל

הבריטייםהכוחותשלפריסת-היתרלאור

בריטניהנאלצהימיםבאותם(התיכוןבמזרח

הקרבותהתלקחואפריקהבצפון;יווןאתלפנות

היהניתןמצרים),בשעריעמדורומלטוברוק,על

התגוננותהלאומנים.נגדלסיועבקושילצפות
צובבחינתהייתהבמקוםזמיניםשהיובכוחות

בחבניההמצבחילאתתגברוהבריטיםהשעה.
האווירבדרךשהועברוחי"ר,חייליב-400

מטוסיו78לרשותםעמדולכךפרטמשועייבה.'
הכוח(4מס'לטיסהבית-הספרשלהמיושנים
מאזבעיראק,עדייןששהההיחיד,האווירי

בחורףהתיכוןליםהמבצעיותהטייסותהועברו

קרבלכוחהלימודמטוסיהפכוכך1940(.

בית-הספרמדריכיעל-ידישהוטסוהפצצה,

ששהממצריםהועברובנוסףהמתקדמים.וחניכיו
מפציציועשרהלחבניה,גלדיאטור""מטוסי

כ-60-50עמדולעומתםלשועייבה.וולינגטון""

העיראקי.האווירחילשלמטוסים

יומייםבתוםהבריטים,החליטובמאיבשניים

נחיתותתחושתומתוךתוצאותללאדיוניםשל

פתחוהםהראשונה:היריהאתלירותמצבם,
העת.כלשהתחזקוהצרים,הכוחותעלבהתקפה
המקומימהמפקדלכןקודםתבעצ'רצ'יל

בחוזקה",להכות"סמארט,האווירסגן-מרשל

לאלסכןכדיהיההעיראקייםהאיבהבמעשישכן
בראשאםכיהבריטי,הנשקאספקתאתרק

היבשתיבגשרהאימפריהמעמדאתובראשונה
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לבסוףעלהימיםכמהשנמשךבעימותהערבי.
יוםבהתקפותתחילה-הבריטיהמפקדבידי

הכוחאתלשתק-לילהבהתקפותכךואחר
ה-5/6ובלילסינ-אד-דיבאן,רמתשעלהעיראקי

אבדהלבריטיםממנה.העיראקיםנסוגובמאי
האווירחילממטוסיהם.כחמישיתזובפעילות

חבניהמעלהאווירבקרבותהותשהעיראקי

התעופהשדההעיקרי,בסיסועלובהתקשות
להגישידולאלהיהולאבגדאד,לידראשיד""

הוסרבמאיבששהלקרבות.התקפיאווירסיוע
חילמטוסיכאשרחבניה,מעלהאיוםסופית

קילומטריםלבלום,הצליחוהמלכותיהאוויר

עיראקי,ממונעחי"רשלכוחהבסיס,לפניספורים

ולהשמידו.ממזרח,שנע

גרמניתהתערבותעלהחלטה
הדיפלומאטייםהיחסיםאתכילאניניתקבינתיים

הקרבות,פתיחתעלבתגובהבריטניהעם
מיד.לסייעבבקשהלהיטלרפנהובו-זמנית
כנציגגרובההציראתלשלוחהתבקשוהגרמנים
היחסיםפקסודהחודשוובכךלבגדאד,ה"רייך"

גרמניה.עם
כיןהבחירהבפניניצבהגרמניהממשלת

ללאומניםהבטחותיהאתבמעשיםאישוש
הערבים.בקרביוקרתהאכדןלביןהעיראקים

לשר?מעשיסיועלהושיטיכלוכיצדזאת,ובכל
וורמן,שלו,ולתת-המזכירריבנטרופפוןהחוץ
ישכיאחת,בדעההיושניהםרעיונות.אי-אלההיו

ניתןשבוההספקה,נתיבאתפוליטיתלהבטיח
קודםעודלעיראקהגרמניהסיועאתלהעביריהיה

יעורבה"ווהרמאכט"שלהעליוןשהפיקוד
הסתייגוה"ווהרמאכט"נציגיאולם,בעניין.

בעיצומההייתההבלקןשמערכתכיווןמההצעה
אנשיהמתוכנן.ברברוסה""מבצעולנוכח

כיווןהרעיוןאתראשוניםדחוה"לופטוואפה"
זאת,סיוע.להגיששיידרשואלהיהיושהםשידעו
מספיק.טווחבעלימטוסיםלהםשחסרובטענה
יהיהניתןכיאמר,ה"לופטוואפה"מטהראש

מטוסיםכמההיותרלכלהמבצעלרשותלהעמיד
הלבותלנט-25.

להחלטה.הגרמניםנדרשובמאיבשלושה
העיראקים,לבקשתלהיענותלהיטלריעץריבנטרופ
שהוגדרכמיגרובהאתלבגדאדולשלוח

שיפעלכדיעיראק",לעניינישלנוהמומחה"
הקרוב,במזרחהסוכניםרשתאתינחהמשם,
נגרהערביהעולםכליותססשממנומרכז,ויקים

המוגבלים,הבוחותעלהידועלאורשכןאנגליה.
לדעתוהסתמןכה,עדבעיראקהנחיתושהאנגלים

המלחמהלניהולבסיסשם][ליצור"גדול,סיכוי
ההכנהבו-זמניתלהיותגםהעשויאנגליה,נגר

סיכם-מצרים"בכיווןשלגוהנחושהלהבקעה
לאכנראה,שהושפעה,דעתו,חוותאתהחוץשר

וממלחמתהקיסרותמימימהזיכרונותמעט

הראשונההעולםבמלחמתאולם,הראשונה.העולם
אתמוגבליםבאמצעיםלערערהניסיונותנכשלו
לכךהיההאםהקרוב.במזרחהבריטיםעמדת
באילורעיונותפיתחריבנטרופזב-1941סיכוי
הטובהסיוע:לתקוףה"ווהרמאכט"צריךכוחות
להקמידלשםלשלוחיהיה-סברכך-ביותר
מהיטלרביקשזווברוחהפצצה.אויירוט,

הסכים,היטלרה"לופטוואפה".אתלהנחות
הסתייגאבלגרובה,הצירלמינוייוםבאותואמנם,
מערכתעלבחושבוהסיוע.מתביעותלמדי

ולאמעורבות-יתר,מפניהיטלרנרתעהמזרח,
משלחתלשגרעיראקלבקשתלהיענותהיהיכול

לסייעהאםשההחלטההיותאבל,גרמנית.צבאית
הבריטים,אתלגרששביקשהעיראקי,לצבא
לאחר-לבסוףהוחלטנמנעת,בלתיהייתה

ובניגודמדי,מוקדםפרצוהאיבהשפעולות
ההתקוממותאתהפחותלכללהאריך-לרצונו

חלשים.גרמנייםכוחותבאמצעותהעיראקית
-גרובהאתלשלוחההחלטהכמו-ווהחלטה
יאוחרלאאךבמאי,בשלושההסתםמןהתקבלה
יונקקולונלנקראיוםבאותושכןבו;מארבעה

כדילברליןמצרפת(LLT3)השלישיהאווירמצי
לעיראק.שהוקצוהכוהות,עלהפיקודאתלקבל

התורכיתהתיווךיזמת

לסייםרצוןמתוךהתורכים,ניסובמאיבארבעה
הגרמניםהצדדים.ביןלתווךהמשבר,אתמהר
להוביללהםשיאפשרזמן,בפסקלזכותקיוו

הבריטיםיותר.מאוחרכמועדלעיראקכוחות
לאאךהתיווך,לעצםרשמיתאמנם,הסכימו,
נחרצותהודיעצ'רצילשוב(מו"מלנהלהתכוננו

אתלהכניערצוהבריטיםויתור).לכלהתנגדותועל
שללסיועיזכהבטרםעודבמהירותהמרד

התגלעההעיראקיםהקציניםכתבקרבה"ציר".
התיווך.הצעתאתלקבלהאםחריפהמחלוקת

ובניסיוןאקדחבשליפתלשיאההגיעההמחלוקת
כתאתלבסוףדחפההמופתישלהשפעתולרצח.

התורכית.התיווךהצעתאתלדחותהקצינים
מטהראשישונק,גנרלתדרכובמאיבששה

מפקדתמטהראשוולדאו,פוןוגנרלהאווירחיל
בני-שיחומשימתו.לקראתיונק,אתהאוויר,חיל

הירואית".למחווהשואףהפיהרר"לו:הבהירו

הפצצהמטוסיגףעםלעיראקיועברכילו,נאמר
קרבמטוסיגףועם-111HEהיינקל""דו-מנועיים
מסרשמיט""מסוגדו-מנועייםארוכי-טווח

110ME-)"("ראשידלכוחותלסייעכדימשחיתים
המשמעותמהלוהוסברלשאלתובתשובהעלי.

הטיסהעצםהירואית":מחווה"שלהצבאית
ממשית,עזרהמשמעההנוכחתםבתנאיםלעיראק
הגרמניים,המטוסיםהפעלתעתידהלכךופרט
לעותהחוץ,משרדולדעתבעיראקהצירלדעת
מלחמו"תתחילואזלהילחם,הערביםאת

בריטניה.נגדהקודש"

ובמיוחרמדי,קטןהמתוכנןהכוחנראהליונק
באקליםלפעולההמטוסיםשלאי-התאמתםלאור

הטייסותמשתיאחדמטוסלאאףלדעתו,טרופי.
להגדיללואושרלעיראק.תקיןלהגיעהיהעתיד
נHE-11היינקל""אחתטייסתלכדיהכוחאת

לארגעבשום-ME.110מסרשמיט""אחתוטייסת
לעיראקמלאיםלהקיםשנימשלוחעלדובר
זהאךהבלקןמבצעהחוץ.שרשהציעכפי-

מבצעלקראתההכנותהיובנוסףהסתיים;
ברברוסה","ולקראתבכרתים)ההצנחה(מרקור""
בעיותהיוהימיםאותםשלבקדחתנותבעיצומן.
לכלומעללדאגה,העיקריהמקורהאספקה

יונקשלבדיוניםנפתרולאאלו;הדלקבעיית-
האוויר,חילשלהראשיהאפסנאותקציןעם

הזמןבמהלךלהתבררהיהשעתידכפי-ונותרו
הטלתבעתהמבצע.כלשלהתורפהנקודת-

;המבצעשםגםהיתר,ביןנידון,יונקעלהמשימה
לכנותוהוחלטלבסוף,שונות.הצעותנשקלו

שאיוכיווןשדהבביטחוןהכרוכותמסיבות,-
כללליעדויגיעה"ממראשלצפותהיהאפשר

נס)50(.*יונק"מיוחדקומנדו":סתמית-
פעלוהאוויר,חילשנקטלאמצעיםבנוסף

ה"ווהרמאכט"שלהעליוןוהפיקודהחוץמשרד

הייתה,ההנתהסיוע.להגישההבטחהאתלממש
בדרךסיועלעיראקיםלהושיטיהיהשניתן

סוריהשלשטחהדרךביותרוהיעילההמהירה
הייתהעצמהשצרפתהעובדהחרףהצרפתית.

מחציתהואילוגרמניה,בידילמחצהבבושה
גרמניהנהגהגרמניה,עםפעולהשיתפההשנייה
שלושבשלוזאתרבה,בעדינותסוריהבשאלת
:סיבות
המעצמהתהיהזוכילאיטליה,הבטחתהא.

התיכף.במזרחהקובעת

בסיסיבהעמדתמעוניינתהייתהגרמניהב.
הייתהוכןה"ציר"לרשותבמגרבהצרפתים
שבסנגל.רקרבנמלבשימושמעוניינת

לקראתהאגףאתלהבטיחביקשהיטלרג.
קואליצייתאתולהגרילברברוסה","מבצע

תבוסותשלאחרגםמההאפשר,ככלה"ציר"
להעדיףנטהובבלקןאפריקהבמזרחהאיטלקים
במהלךכבעלי-ברית.הצרפתיםאתבמידת-מה

בחמישהשהתקיימו(הגרמניים-צרפתייםהדיונים
ראשדארלאן,אדמיראלהסכיםבפריס)במאי

צרפתי,נשקלהעבירהצרפתית,הממשלה
כןלעיראק.בסוריה,הנשקשביתתמאזשאוחסן
לעיראק,בדרכםשיהיוגרמניים,למטוסיםהותר
שקיבלמיולתדלק.סורייםתעופהבנמלילנחות
ד"רהיהרבהביעילותוביצעההמשימהאתעליו

בוועידתהגרמניהנציגאמ)%8(,ראהןרודולף
כושרלונדרשולכךהאיטלקית.שביתת-הנשק

אוהעיראקי,האווירחילשלההיכרבסימנינצבעוהמטוסים*
המדאותאיכגללשוב,זאת,כלל.זיהויסימנינשאושלא

המבצע.בהצלחת
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זהב.שלוכמויותניכרדיפלומטי

הדיוניםבמסגרתניכריםמאמציםהושקעוכן

אנקרהאתלשכנעהגרמנו-תורכייםהשוטפים
רקשטחה.דרךמלחמתיציודלהעברתלהסכים

נקטהתורכיהזו.בדרךהועברוספוריםמשלוחים
מדיניותהאתלהמשיךכדימרוית,זהירות

ברה"מוביןבריטניהביןגרמניה,בין-המאוזנת

עדעמדהלנקוטולאהאפשרבבליבזמן-
במלחמה.סופיותהכרעותשיפלו

הגרמנייםהכוחותבהעברתקשיים

וללאבחופזהשהוצאוהטייסות,שתיהעברת

קשהמבצעהייתההיווני,הפעולהממרחבהכנות

שוואנהוייורקפיטזקיבלבמאיבשמונהומורכב.

שהיושבפיקודו,ה"הינקלים"להעברתהפקודהאת

כתעלתמוקשיםהטלתלמשימתברודוסמוכנים

קודםהטייסתהועברהטכניותסיבותבשלסואץ.

בציוויליסטיאההמפציציםשלהאםלבסיסכל

גרועאווירמזגותוחמשה.רועננהושםרומניה)(

והםהמטוסים,שמונתהמראתאתהשההבבלקן
רקאתונה)(טאטויהתעופהלשדההגיעו

להתרסקותגרםיוצא-דופןחוםבמאי.באחד-עשר

טרופיציודלידיהםקיבלוהצוותיםמהם.אחד

גםהדרישות.עללענותכדיבהןהיהשלאומפות,

בגללבחסרלקהמשימתםלקראתהתדרוך

כעירגולהגרמניהאווירחילפעולת
2לל 1941(מאי(

יונק''המיוחדהמשימהח'

וא-1ו1היינקל''מטוסישלגיחות2
קו-101מסרשמיט''מטוסישלגיחות4

ה'לופטויאפה'מטוסישלהתעהנתיב-
א.,י.1ה-מטוסישלההגעהתיכ:----- ב:ש'ק::::__9__

פט(צ'וירקו-
ברזלמט'לתר4*,א,
כבישררך...........

גוו8

aaלי""על

6)ו0%

מעיראק.שהגיעלקוימודיעיןובשלהחיפזון

לעייפהעמוסיםלדרכםהמריאוההיינקלים

פצצותשש-עשרהאנשים,ששהשלבצוותים-

אוהלים,אספקה,מלאימלאים,דלקמכליק"ג,50

ניזוקוהיתרממשקלכתוצאהוכיו"ב.חילוףחלקי

לתקנם,היהניתןלרוב,בזנבותיהם.מטוסיםמספר

ממפקדינמנע-עקיפהתוצאההייתהלכךאך

הצוותים.מלואאתאחר-כךמלרכזהטייסות

ליליתוטיסהברודוסנחיתת-בינייםלאחר

במאיב-13הטייסתנחתהקפריסין,במרחב

הקודםבערבהגיעהלשםבדמשק.בבוקר
דיווח,זהוורנר.בפיקודמסרשמיטים""שלישיית

לרשותוהעמידלאהצרפתיהתעופהשדהשמפקד

הגרמני,הנציגראהן,ד"רמזאת,ויתירהדלק,

העליוןהצרפתיהנציבשלמטעמובקשההעביר

אםכיכדמשק,לנחותשלאדנטץ,גנראלבסוריה,

עלולהבריטיהאווירשחילבנימוקבתדמור,
עםמהגבולהרחקלאשמצויהדמשק,אתלתקוף

הסכימהוישישממשלתלמרותזאתלארשי-ץרא6.

פרטמעבר;כנקודתבדמשקלשימושבמפורש

לבגדאדולטוסלהמשיךשלאראהןיעץלכך,
חמישההמריאולכן,שם.ברורהלאהמצבבגלל

לפניעודמסרשמיטים""ושלושההיינקלים""
להתעדכןכדימוסול,לכיווןמתדמורהצהריים

עיראק.בצפוןבטוחיםהבלחילתנאיםביחסשם

שלושהשוואנהוייזרהעבירהמחרתביום

למוסול,מסרשמיטים""ושלושההיינקלים""

פעולהמכלליצאומטוסים-שנישעודלאחר

במאיב-14הותקפואלוזנב.נזקיבשלבתדמור

הכשיריםהמטוסיםשלהמראתםלאחרמיד

מנמיכי-בריטייםמטוסיםשלושהעל-ידילטיסה

היינקלים"."חמישהבמוסולניצבובמאיב-15טוס.

מדכאת,מהלומהבבגדאדהגרמניםספגובינתיים

בנו(בלומברגפוןמאיוראנושותנפגעכאןשכן

שנשלחהגרמני),המלחמהשרשהיהמישל

ב-12כילאני.אלקישורוכקציןחלוץכוחבראש

שלו,ה"היינקל"אתהנחיתטרםבבוקר,במאי
העירמעלנמוךהפגנתייעףבלומברגביצע

דרישאפיעל(העיראקיםבקרבהמוראללהעלאת

אתפעמיםארבעשירהלמרותהגרמנית).הצירות
נ"ממעמדהאשעליונפתחההמוסכםהזיהויסימן

הגרמניבדו"חהחידקל.שלהדרומיהגשרעל

ולאבשמיםשהופיעמהכלעלירוהם":נאמר

שלהשחורים-ירוקיםההיכרמשולשיאתנשא
במוראללפגיעהפרטהעיראקי".האווירחיל

העיראקים.אלהקשראתגםמותושיבש
תשעהבראשמרודוסיונקהגיעבמאיב-15

לענייניהמומחהאליוצורפומסרשמידטים"."

בצירותלשעברמזכיר(פאוולקהד"רעיראק,

עיראק)לענייניומומחה(והמתורגמןבבגדאד)

קריקמן.פרופסור

היינקלים""חמישהכעתמנהיונקהמשימהכוח
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תותחיםמחלקתמסרשמיטים","שנים-עשר.
נט-25,ומטוסמילואים)(מ"מ20נ"מקלים
עםהקשרלקיוםהולמיםאלחוטבמכשירישצויד
רוטרקפטןשלהתובלהטייסתהאוויר.חילמטה

האוויר.בדרךהאספקהאתלהובילהייתהשמורה
מוגבלת,הייתהדלקלהובילשיכולתההיותאך

דלקורקאךשתוביללצפותהיהאפשרשאיכיוון.
הספקהבעיותלהיווצרהיושעלולותגםמה:

ה"לופטוואפה"שלהאפסנאותקציןניאותוחופות),

מטוס(מיוחדיםגט-25מטוסישנילכוחלהקצות
ומטוסהמקומי)הדלקאתלבחוןשנועדמעבדה,
שלאהעיראקיהדלקלהעשרתבמכשורשצויד
למטוסים)'.נתאים

הגרמניותהטייסותפעלת;
סיורבגיחתבמאיב-15נפתחה,הגרמניתלחימה;

רמאדי-רוטבה.במרחבהיינקל""שלומושה
מכיווןשנעבריטי,רכבשלתנועהאיתרהטיסה;

מקלעים.ובאשבפצצותאותוותקפהנבר-הירדן

הראשונהההפצצהלהתבצענועדההתכנון,יפי
במאיב-16הופיעכןשלפניאלאתבניה.גל

במטוסופגעבמוסול,בריטימטוסבוקר:
ההתקפהאתה"מסרשמיט"ובמטוסההיינקל"'

רקלבצעהיהניתןבמאיב-16הבריטיהבסיסל:
וששההיינקלים""שלושהאמצעות:

פגיעותרבותבגיחותהשיגואשרמסרשמיטים"
חונים.במטוסיםפגעוכןכמוובדירים.מבנים

קרבמטוסיעל-ידיהיינקל""נפגעכךוך;
אבלבמדבר,חירוםנחיתתלנחותונאלץריטיים,
כיבסיפוק,לפניהםציינוהגרמניםטייסים

חילשגרםמזהיותר"רבנזק"גרמהתקפתם
כמאי.6-2כימיםבהתקפותיוהעיראקיאוויר

ממשלתראשעםויונקגרובהדנויוםבאותו
חילמטהראשועםהמלחמהשרעםיראק,
עלהמאיימתהסכנהאתכיהסכימו,בדיוןאוויר.

לחימהבפעולותרקלבלוםיהיהניתןהבירהיר

המוזרמותהתגבורותנגדובפעולהחבניהאזור
שיתוףבהניחועבר-הירדן.דרךארץ-ישראל

יסוד,כתנאיהגרמניהאווירחילעםהולםצולה
חבניה.אתלכבושלהצליחהעיראקיהצבאווה'

ובראשונהבראשהעיראקיםדרשוזהנורך
לנוכחשכןגרמניים,מטוסיםמעליהםאות-

שוב"הבריטיםשלונשנותהחוזרותתקפות;
להקדישביקשולכךפרטבהם".לשלוטאפשר-

שעלחדיתאסביבלמרחבמיוחדתגומת-לב

לכיווןהנפטצינורותהתפצלושבהרת,!
כדיולבנון,סוריהולכיווןוחיפהר-הירדן:

הנפטצינורשלוהפעלהבריטיתהשתלטותנוע;
רפתי.:

רקיוצרשבכירכוךכיווןהולם.דלקחסרוהגרמזייםהכוחות
עירובמכלנמצאהמקומיהזיקוקבכיתלמכוניות.דלק

זאתבכלהיוצריכיםביזתייםהמקומי.הדלקל"עירון-
ולטוס87אוקטןבעלבבנזיןהמטוסיםשועיאתלתדלק
שלכוחםעלעלהזההגבוהלחוםבנוסףמוך.:כלחץ

טרומי.אווירכמזגלפעולההתאימושלאהמנועים.

ציפוהעיראקיםהרייונק,לכוחהיהדילאואם

בכוחותויילחמואוויריתיסיירושהגרמנים
המובילהובתעלהבבצרההמונחתיםהבריטיים

השאט-אל-ערבאתימקשוהפרסי;המפרץאל

כלהשיט.תעלתאתהמפניםהמחסריםאתויהרסו

הטייסות,שתישלהיכולתעלבהרבהעלהזה

שתקומםהירואית",ל"מחווהמעברהרבהוהיה

סיועדרשוהעיראקיםהבריטים.נגדהערביםאת

דרישהלמלאמסוגלהיהיונקהמלה.מובןבמלוא

עלהאוויריתהגרמניתההתקפהפחות.עודזו
באווירצקהלפעילותהפתיחהאותהייתהחבניה

מפציציהעבירה-RAFהצדדים.שנישל
ו"גלדיאטור"האריקאן""קרבומטוסיבלנהיים""

שנילחבניההועברוכןכמולעיראק;ממצרים
מצבתונדירים.יקריםארוכי-טווחהאריקאנים""

מאיחודשבמשךגדלההבריטיהאוויריהכוח

נאלצווהגרמניםויותר,מטוסיםמאתייםלכדי

למשימותהבודדיםה"מסרשמיטים"אתלהקצות

ב-17ובבגדאד.בכירכוךבמוסולאוויריתהגנה

אוויר,בקרבותמסרשמיטים""שניאבדוכמאי

שלהתקפה"לבצעהצליחוהיינקלים""ושלושה
הנצורהבסיסבמאי.בעשריםחבניהעלממש"

חמושיםסיוריםבמאי.כו-26ב-25ב-22,הופצץ

חדיתארוטבה,במרחביהתבצעוכבישיםלאורך
עלהבריטיותההתקפותבמאי.-29ב-17ופלוג'ה

המטוסיםלהגבלתגרמובמוסולהתעופהשדה

שנוצרובקרחות,הוסווהם-הגרמניים

בדיריםוהוגנוהמקום,בשוליקטנותבחורשות
מוסווים.מאולתרים

אספקהבעיות
מראשיתוהמבצעשלהעיקריתהתורפהנקודת

המשימהכוחפיקודבאספקה.המחסורהייתה
דרךמאתונהבהזרמהלארגנהניכרמאמץהקדיש
בהטסהלהובילמכננוהדלקאתוחלב.רודוס

שוניםלשדותחלבדרךומשםלרודוס,מאתונה
כדיהתובלהבנפחהיהדישלאאלאבעיראק.

לפעולהיהשאמורהכוח,דרישותעללענות
עצמאית.

מטוסישעלעלמרותקבלוהמשימהכוחאנשי

לצירותוחבילותאנשיםלרובמצאוהתובלה

ומטעםהעליוןהפיקודמטעםוצלמיםבבגדאד

ב-26ותחמושת.פצצותחלפים,ולאהחוץמשרד

50פצצותארבערקהטייסתלרשותעמדובמאי
בנוסף,החלפים.מצבהיהפחותלאגרועק"ג.
המטוסיםמספרקרקע.בצוותימחסורהיה

שניים,עלעלהלאהטייסותבשתיהכשירים

חילוף.לחלקימקורשימשופגומיםומטוסים
תקינים.מסרשמיטים""שנירקנותרובמאיב-26

שבעהלשלוחיונקשלקריאתונשמעהעתבאותה
עמידיםמסרשמיטים""ו-15היינקל""מטוסי

מענה.ללאנותרההיאאךטרופי,אווירמזגבתנאי

הבריטייםהכוחותהתקדמות
הפצצהגיחותעשריםבוצעובמאי-1520בתקופה

ק"ג10,200הוטלובמסגרתןהיינקלים","של

מסרשמידטים""שלגיחותו-41פצצות),)172

הישגיםהיואלהעומק.ולגיחותחירוםלהזנקות

לגמריהעומדותטייסות,שתישלמבוטליםלא

הכוחותהתקדמותשאתאלאעצמן,ברשות
באמצעיםלבלוםעודהיהאפשראיהבריטיים

העיראקיםלרעתהפורנפלכברבעיקרון,האלה.

כאשרהגרמניים,הכוחותהתערבוטרםעוד
עלהמצוראתבמאיבשבעהפרצוהאנגלים
לגבימשבריםעודצפנוהבאיםהימיםחבניה.

בבסיס,הבריטיהמצבחילאבלהבריטים,

משועייבהשהוטסוכוחותידיעלבינתייםשתוגבר

בכיווןהפרתלאורךלהתקדםכברהחלומבצרה,

בראשיתעוד:עזרההתקרבהממערבגםבגדאר.

כוח(HABFORCEכוחבארץ-ישראלרוכזמאי
מיחידותשהורכבחטיבתי,גודלבסדרחבניה)

מתוכוהעבר-ירדני.ומהלגיוןהבריטימהצבא
קולונלשלבפיקודוממוכנתשדירהיצאה

באחד-עשרשכבשהקינגסקול")"כוח(קינגסטון

ישכילושהעיראקיםבלארוטבהפורטאתבמאי

המסתייעיםהממונעים,הכוחותעללהתגבר

ערב,בצבאותהחזק-צבאםאווירי.בסיוע

בראשחסר-חייליםכ-50,000שמנה

וכליםרק"םמטוסים,מודרני:ציודובראשונה

שלמרידותלדכאמסוגלהיההואנ"מ.מודרניים
ישבריטי.כוחלבלוםלאאבלברואים,שבטי

אתשהגדילההשמועות,חרושתאתגםלציין

מגודלומוניםכמההבריטיהכוחשלעצמתו
האמיתי.

ממערב,הבאההסכנהאתבבירורזיההיונק

ושלה"מסרשמידטים"שלהספורותבגיחותאבל
הטוראתלעצורכדיהיהלאה"היינקלים"

מידהבאותהלחבניה.במאיב-18שהגיעהבריטי,

העיראקיםעזרתאתלהשיגיונקבידיעלהלא

כבסיסהפרת,לידבחדיתאתעופהשדהלהתקנת

הבריטיםהצליחובמאיבעשריםלמטוסיו.קדומני

לידהפרתעלהחשובהגשראתלתפוסבחבניה

הדרךאתבפניהםפתחוההישגפלוג'ה,העיר

לעיראקיםגרמההבריטיתההתקפהלבגדאד:

ארבעהשלהסיועלמרותיום,באותולסגת
עדמסרשמידטים","שמונהושלהיינקלים""

חבניה-פלוג'ה.הלחימהבמרחבמזרחהק"מעשרים

בסיועהעיראקים,הצליחויותרמאוחריומיים

ואתהעיירהאתחזרהלכבושגרמניים,מטוסים

המחרתביוםכברבלבד.קצרלזמןהגשרראש

הבריטים.לידיסופיתשניהםנפלו

כדיהיהלאספוריםמטוסיםשלשבסיועהוכח

מיוחדיםביצועיםלהשיגבעיראקיםרוחלהפיח

מראשנועדבעיראקוהמבצעהבריטיםנגד
לכישלון.
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ר)מסדשמיטדועדבמטוס
/0/

ן/.2

המשלחתראשפלמ',גנרל-המשבר
לעיראקהצבאית

במאיעשריםמאזהמשברהתפתחותלאור

איןהעיראקילפיקודכיהגוברת,והתרשמותו

לזלןיונקניסהכוחותיו,מצבעלברורמושג
במצבלדיוןהאווירחיללמטהעצמואתבאלחוט
מוטעותהחלטותלמנוע"לוהיהחשובהצבאי.

איחרזאת,בכלגרובה".ד"רשלדיווחיוסמךעל
הפיקודהכירקריטייםימיםבאותםדווקאיונק.

במאיב-21לעיראק.במחויבותומחדשהגרמני

המשלחתלראשפלמיגנרלאתהיטלרמינה
יומייםי").מיותרמטה"(לעיראקהצבאית

המזרח30,הנחיהעלהיטלרחתםיותרמאוחר
בעלת-בריתנוהנההערביתהשחרורתנועת":התיכון

לכךכקשרבריטניה:נגדהתיכוןבמזרחהטבעית
מרידהבעיראק.מרדלהפחתמיוחדתחשיבותיש

אתותחוקעיראק,לגבולותמעברתתפשטכזו

התיכון,במזרחאנגליהאתהעויניםהכוחות

ותרתקהבריטיים,התחבורהקוויאתתשבש
חשבוןעלאנגליותאוניותונפחאנגלייםחילות
החלטתיהאלומהסיבותאחרות.מלחמהזירות

התיכוןבמזרחהפעולותפיתוחאתלהמריץ

צורה,ובאיזואםלעיראק.תמיכהבאמצעות
העמדהאתסופיתלהרוסכךאחריהיהאפשר

במשולבהפרסי,למפרץהתיכוןהיםבתהבריטית

בחיקעודנוזהדברסואץ,תעלתנגדהתקפה:עם
צבאיתמשלחתמונתהכרלשםהאליס...".

ולשמשהעיראקי,לצבאלסייעפלמישלמפיקודו
תכנזקונקרטית,בעיראק.גרמניפיקודכגוף

חילשלכמותיתמוגבלתהפעלה"הכטלר
אמורכנשקממשיתלהשפעהשפרטהאווירי,

היה.
רצוןואתהעצמיהביטחוןאתלחזק
הלאההעיראקיים".והעםהצבאשלההתנגדות

הייתהשאמורהנשק,הספקתהובטחהמזה

עםשנחתמוההסכמים,סמךעללהתבצע,
סוריה.דרך=הצרפתים
בפלוג'ההבריטייםהכוחותנערכובמאיכ-28

שייתקלובלאבגדאד.עלהמסעלקראת

המחרתביוםהגיעולציון,ראויהבהתנגדות
הכירהנכבשהבמאיבשלושיםהעיר;לפרברי
לגבולמעבראליועציועםנמלטוכילאניסופית,
שביתת-נשק,עלבבגדאדהוסנםלמחרתאיראן.

הבירה.**אלחזרהפרו-בריטיוהעוצר

בקלחתבוחשמוסוליני
לפנותמוסוליניאתהניעהבעיראקהמצבהחרפת
לפיקודרינטלןפוןגנרלבאמצעותבמאיב-26

האם-יסודיתהבהרהביקשהואהגרמני.העליון
ממשי.אוסמליסיועלעיראקלהגישכוונהיש

שראהכיווןממשי,סיועבהגשתצידדהואאישית,
המזרחעמיאתלקומםחד-פעמיתהזדמנותבמצב
עלבעיראקןההתמוטטותלמרותאנגליהנגד

שלכיבושהלאחרלדעתו,נמנו,הממשיהסיוע
אתמרודוס).(קפריסיןשלכיבושהגםכרתים
המזרחלכלמפתחהמהווההזה,האיכיבוש
קפריסי,כרתים.כיבושמאשריותרכקלהעריך
ניתןשמהםאוויריים,בסיסיםישמשווכרתים
באלכסנדריה.האנגליהציעללאייםיהיה

ניתןהאםבמהירותלהכריעשישסבר,מוסוליני
להבהירמוטבולא;לעיראקממשיסיועלהגיש
דיחוי.ללאלכילאניזאת

מאוחריומייםהשיבהגרמניהעליוןהפיקוד
לעשותכוונהאיןכימרגיעה,מאדבנימהיותר
עםהסתמנהראשונההצלחהמחווה.מאשריותר

הצרפתי,המלחמתימהציודרבעיהשלושההעברת
נתיבלפתוחמאמציםונעשובסוריה,שאוחסן
תורכיה.דרךהספקה

הגרמניהכוחמיופהראהן,ד"רשחררבינתיים,
200רוביסיג,1000שםמהמחסניםבדמשק,
ושלחםותחמושת,תותחיםארבצהמקלעים,
ב-19סיוע:הגישוהאיטלקיםלמוסול.ברכבת

האווירי.הכוחהונדללאאךכמטוסים,האבדותהושלמומעשית;*
בגראדכיהודיהפוגרום-ה"פרהוד,יבוצעזובתקופה** האנדרלמוסייה.ניצולתוךביוני)אחד-שניים(

סאבויה""מטוסישלושהבראשונההגיעובמאי

זאובכל;העיראקיםעבורמקלעיםסיפונםועל

למסקנולהגיעוהגרמניםהאיטלקיםנאלצו
כלחזית,הובללאשסופקהנשקשכלמפתיעה,

ובמוסולבכירכוךמבגדאדהנחיותלפיאוחסןאם
פיאט'"מטוסיאחד-עשרהועברובמאיב-28

המכשלותעלשהתגברולאחרלכירכוךאיטלקיים
לל)למחרתוהתערבובדרכם,הצרפתיםשהציבו

דאדגב.7עלבקרביתירההצלחה

הדלקהספקתכאןחשובהובראשונהבראש
דל'טון500עיראקבכלנותרובמאיב-19

תעופובשדותאוחסנוואלהבלכד,למטוסים
התובלהמטוסיאתלתדלקגםונועדומרובים,

מובנוכןעליונק.משימהכוחאתשיוספקו
מאיראןדלקלולספקיונקשלהדחופהדרישתו

האפסנאווקציןהבטיחהמחרתביוםמתורכיה.או

אופיבגללהתיכון.היםבדרךהספקההחילשל

של,התיכוןבים(הפתרוןשלמציאותיהבלתי
הוד"במאיב-26זו.הצעהנפלההבריטי),הצי
דרמרומניהיישלחשדלקהאפסנאות,קצין

עויעברוכלומר,-במאיהמ-28החלתורכיה
ליעדו:הדלקיגיעטרםימים10-8

בגדאדנפילת
ב-9להתייצבאישוריונקקיבלבמאיב-26

ולדיולדיווחישונקגנרלבפניבאתונהבחודש

קודושערבלאחרבמאי,ב-28המריאיונקבמצב.

ראוושלגרובההצירשלהסכמתםאתקיבללכן

כדיונילתבועממנודרשהאחרוןעיראק.ממשלת

בהמשדחוףסיועהאווירחילמטהראשעם
עולשיחההתקבליונקכה.עדשהופגנהליזמה

ולאחהגעתו,ביוםהמוקדמותהבוקרבשעות

הנטשומאיורלודיווחהמחרתיוםבמהלךמכן
בעיראהיבשתיהמצבכיממוסולהאג"ם,קצין

וכבגדאךאתיצאגרובהד"רוכיקריטי,הפך
להעבר,הלתניםהמטוסיםאתלהעבירהחליט

לחלב.

?בעיראקבינתייםאירעמה

חיילי,כ-20,000בבירההיושעדייןלמרות

החיילי,ראשונישלהופעתםגרמהעיראקים,

קינאפ1לבגדאדצפוניתבמאי,ב-28הבריטים,

הבריטייוהטנקיםמשנכנסועיראק.בממשלת

ואועזבוהבירה,לעירלמחרתהבוקרבשעות

הציגםהעיר:אתבחופזהושותפיוהממשלה

המשימולכוחולדווחלטרוחבלאנטש,הגרמני

בזח,הממשלהכוונותועלהמצבעלבמוסול

בצפוההתנגדותהמשךכמו,(המאבקלהמשך

הענבדדגםכמו-האלההאךרועיםהארץ).
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שובעיראקבשמיהופיעוגרמנייםמטוסיםהגרמנית".במשמעות
ה"אסשלסוכניםהצניחוהפעם1944.שנתבסוף

שיפעלובמטרהכנראהעפ"ר,בתלדה"לישראל?לקח
שהוצנחוהגרמנים,והסוכניםהםבארץ-ישראל.ישראלסייעההזרה,העיתונותדיווחילפי

הבריטים.בידינלכדותקופה,באותהיריחובאזורבעיראק,לכורדים-במרחבגורמיםלשלושה
בדרוםאניה-אניה""ולתנועתבלבנוןלנוצרים

העריתמפרשתלקחיםללמודאוליאפשרלפיכך,סודן.

מפקדייי"ל'דיראפז-ישראיי:פיקהוהעל'יאשניבמטן.1941.בשנתבעיראקלמרדהגרמניהסיוע
שכוכגדאד,במבואותמזוקקדלקמאגרלפוצץאצ-לשלשגםלקח,שזהואפשר-למדוהגרמנים
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25מעמ'המשך

ג'וסף'שלתרגוםניקומאכוס),מהדורת(אתיקהאריסטו:
ספרמטפיסיקה,גםראה.16עמ'.1973שוקן.הוצאתליבם,
1.סעיףב'.פרקא'.
שלו"הלוגיקהוחשבון"חוכמהובקש"מאמרייאתראה

הלוגיקה.אתוכןלעיל.הוזכרואשרצבאיים-,לקחיםהפקת
84.מרס-אפר'293-292.מס'מערכות.מודיעין",הערכתשל
במאמריבמיוחדבהרחבהנידוןהנושא88-84.עמ'

ההערכה"תהליךשלהלוגיקה:המודיעיןשלהפילוסופיה"
עופו.וצ'קוברא'כעריכתלאומי.וכטחוןכמזריעי,המופיע
1987.מערכות.הוצאת
אצל:17מס'בנספח20מס'טבלהעלמכוסס
l'rcss,Chicago0וחט.יWar,of'Stl~dyגWright:.ס
.1971ק.ן36.

heך-~Conductפולרשלכספרו5פרקאתראהזהכענין
VVar0!בספרו7-5פרקיםאתבמיוחדandArmameni
ודוגמאותנוספתביבליוגרפיה:.Scribners..Historyו.945

הנדל:מ'פרופ'שללמאמרו7מס'כהערהנייעותאחרותחשובות
ihid.-'(80הח0ן)01ל[0Age,~hc1ח."clausclvltzlגםראה
17(128-1.עמ'שם,הווארד,מ'אצל6מס'פרקאת

א.מסיג::ofPhilosopherClausewitzאיי.
הספרהופיעבמקורבשם:(&KeganR'outledgeטבק]..1983
9761Gallimena.)[]885.1!].8.!ן?ט;)?:ןיPenserראהן
המודינית,הצבאיתמהגותומלחמהמדיניות:גתעזראתגם

א'.נספח1984,כובד",מרכז"סידרתמערכות.הוצאת
הדוקטורטתיזתשלע1בחלקבהרחכהעסקתיזהבנושא
החוש,נתונילבעייתפתרון:כיישומוהסינתטי-אפריורי:שלי

1987.תל-אביב.אוניברסיטת
לידל-הארסהצעתשלמשופרת-"רמהגהיאזוהגדרה

דווקאולאוהמשאבים""עלדגשהושםשבהלעיל.שהוזכרה
להגדרתוהגיעלידל-הארטכימעניין,הצבאיים.ה-אמצעים-על

אתמבקרהואשלי:מזולחלוטיןהפוכהביקורתמתוך
הדרגלמעורבותמרירחבפתהפותחהואכיעלקלאוזביץ
המדיניהדרגשללשיפוטונתוןלהיותשצריךבמההצבאי
ביןההבחנהב"טשטושקלאוזביץאתמאשיםוהואבלבד,

שם,עקיפה,גישהשלאסטרטגיה,למדיניות"האסטרטגיה
בטעות.יסודהלירל-הארטשלזוכיקורתלרעת'.327(.עמ'
האדם"איכות"שלהגורםגםכמובן,קיים,כךעלנוסף

כעוצמהכמרכיבוכר)מנהיגותמוטיבציה,אומץ.מורל.(

על-ידירכהובעמקותבהוחבהנידוןזהנושאאולםהכוללת.
עםלהסכיםנוטהאניזאתעםלו.להוסיףבידיואיןקלאוזביץ
נתון""רבהבמידההואהאדם"איכות"גורםכיקלאוזביץ,

האסטרטגי.במישורלפצות.ביכולתוואיןבולשלוטקשהאשר
פיסי"..בכוחגדולהנחיתותעל
שם.צבאיים",לקחיםדפקתשלהלוגיקה":מאמריאתראה

המפורסמותמןהואהכיפוריםיוםכמלחמתההתרעהכישלון
בעיתונותרביםולמאמריםממשלתיתחקירהלוועדתזכהואף

כישלוןעלמחפהבהתרעההיתרעיסוקלרעתי,המקצועית.
יוםבמלחמתאסטרטגיותהשלכותלושהיויותרהרכהחמור

ודשריזן):האווירחילשלסעזלותעללפחות(הכיפורים
שלהבנהמחוסרנבעאשרהישראליהכוחבמכנה'הכישלון
בטילים.האויבהצטיידותעלשהגיעהמידעמשמעות
אתמכההואברוךהקדושאין-חז"ל:מדרשעלמבוסס
י.ג).מנילה(תחילה.רפואהלהםבוראכןאםאלאישראל,

סרנמנוומייסדיההמחלקהמקימיבין:מענייןפיקנטיפרט
יהודיםליישובפעלנוצריהיותולמרותאשר,אוליפנטלורנס

אחר,והארכיאולוגהכרמל)עלהתיישבואףבארץ-ישראל
הרכהחפראשרוילסון,צ'רלסומייג'ר-ג'נרלןסרגםכך

קשת-וילסון,נקראתשמועלואשר,ובירושליםבארץ-ישראל
העליונה).העיראלהר-הביתאתשניביתכימישחיברה
אישיםשכיצעווהסיוריםהמחקריםמןנכבדחלקכימתברר.

!הבריטיבמודיעיןתפקירםבתוקףהיהאלו
Service,SecretAndrew:Christopherאצלמובא

שלבהיסטוריהעוסקהספרא0ןח0חובתח...19%5ק.ן.1
לקוחים,זוכפיסקהוהנתוניםהבריטית,הביוןקהילתהקמת
זה.מספרככולם.רובם
עמ'שם.וחשבון",חוכמהובקש"מאמריאתזהכענייןראה

.52-51
להטעיהכמובן,התכוון.סון-טסו9[.עמ'שם.טון-טסו.
התמרון.בתחום
בצורהמתוארכבריטניהמדעילמודיעיןהיחידהשלסיפורה
במשךבראשהועמדהיחידהאתשהקיםמיעל-ידימאלפת

ביותר,סודיתמלחמהנ'ונס:ר"ג-ראההמלחמה.כל
ן.ב-1978במקורנדפס(1984מערכות,הוצאת
ההיסטוריוןעל-ידיכאמור,נבחר.המהנדסים"מלחמות.הכינוי
מאזהמודרניותהמלחמותאתלתארכדיהווארדמייקל

המלחמה.:אומרהואעליהןאשרהשנייה,העולםמלחמת
להפליאמתוחכםלתרגילהפכה!בים.כמלחמהכמוהבאוויר.
המקצועייםהלוחמיםהיושבווטכני.טקטיהמצאהבכושר

תלוייםשהיומכפיפחותלאהמרעןשלכמומחיותותלויים
143(.עמ'שם,(המשימה-בביצועשלהםבמיומנותם

תגובהמשוםבהשישהתנהגותמוקדמת,פעולה.:הטרם
אבן-שושןן.מילון,לבוא"העתיריםלגירויים
210.עמ'ת().יי8[-ל.Graham3.3שלהתרגום
שלי).ההדגשות(77עמ'שם,סון-טסו.
66.עמ'שם,הגדול:פרידריך

לקחיםהפקתשלהלוגיקה-מאמריאתראהזהכענייןגם
מראש"האויבמהלכיצסיית"שלהנושאשם.צבאיים".
ובמתודולוגיהביותרבעייתיהואכזו)בתחזיתהמודיעיןבעילוב(

לעיל.23מס'בדעכההנזכריםכמאמריםעסקתישלו
38.עמ'שם,סון-טסו,
מוסרייםבשיקוליכמלעסוקזהבמאמרנמנעתיתחילהבכוונה
בנייןשללהיבטיםהדיוןאתוצימצמתיהמלחמהבתורת
חושבאניכיאומרתזאתאיןאולםבלבד.הפעלתוושלהכוח
להיפך,המוסרי.להיבטהצבאיההיבטכיןלהפרידשניתן
שלהעלברמתמוסרלשיקולימכריעמקוםישלדעתי

כזכור,שקבע,אריסטו,שלכמונחיונשתמשאםהאסטרטגיה.
החוכמהמןבהירארכיהיותרגבוהההמדיניתהחוכמהכי

יותרגבוההמוסרחוכמתשלמעמדהכינאמרהאסטרטגית,
המדינית.החוכמהשלממעמרה

מספרגםמונהלידל-הארט344.עמ'שם.לידל-הארט.
נובעיםאינםאשרהמטרה),עקרוןכמו(נוספיםעקרונות
עקיפה".גישהשלה"אסטרטגיהמןדווקא
אתחשכון.שלבסופומצדיק,זהכמאמרשהובאהניתוח
אפילומקלאוזכיץ.לירל-הארטשלהאינסטינקטיביתרתיעתו

אתקראלאכיבטענתם,לידל-הארטשלמבקריוצודקיםאם
במאמרשבוצע(הלוגיחזורהשמןברורבעיון.קלאוזביץ

כיקלאוזכיץ,שלמשנתובבסיסהעומדותההנחותשלזה)
שלהיסודלהנחותהיסודכתכליתמנוגדותאלוהנחות

יותרמתאימותלידל-הארטשלהנחותיווכילידל-הארט,
המודרנית.הטכנולוגיתלמציאות

65.עמ'שם,טסו.סון
אברהםשלתרגום(ז'תמונהד',מערכההמלט,שלספיר:
וספרייתהמאוחרהקיבוץהוצאתשני,כרךבמחזות,שלונסקי
140(.עמ'1971,הפועלים,

35מעמ'המשן
האיכותאתהמבטאערךבהשפעתוכן-ומוראל

אולםלעם.מעםהשונהאפקטיוויות-הלחימה),(
כוחבעודפוטנציאל""היאלדעתו(Power)עצמה

(Strength)לטובזהבפוטנציאלשחלהשינויהוא
שנוסחתמכאןהריאליים.התנאיםבתוקףולרע
גורמים(תנאיםאאש)כמות(כוח=עצמה:דופוי

המהווה-איכות)(אפקטיוויותאמשפיעים)
לומרמוטבאושלוה"תיאוריה"אתבתמצית

ופולרקלאוזביץשללתורתםשלוהפרשנות-
רבים.ספקותבעיני,לפחותמעוררת,-

הכללתהיאכזכור,תיאוריית-לחימה","
ומאפשריםתופעההמסביריםעקרונות-יסוד

וניהולתכנוןלצורכישימושיתתורהיצוב~

שלהתיאוריההיאכזוהאמנםלחימה.שלוצלח"
?לופוי

הדרישותבכלשעמדוטועניםועמיתיודופוי

:לחימהשלביתותלפיתוחגבאות
תהליכיההלחימה,מרכיביאתהגדירוא.

ביניהם.הקשר'

אלה.כלאתתיארוב.

משפיעים,ומשתניםגורמיםאיתרולקחי-קרבות),

תהליך,מרכיבים,לפי(אותווניתחומידעברו_צ
אואיכות(תפישותפיתחווקשרים),יחסים

הפתעה,כוחות,התשתאפקטיוויות-לחימה,
ועוד),אשעל-ידידיכוימכפילי-כוח,חיכוך,
דלעילהנוסחהאותן.לאורובחנוהשערותהציגו

במבחן.ועומדתלדרישותעונההיאכיומצאו
בטיבספקלהטילסיבהאיןאםאפילואולם

אתועמיתיודופויפיתחושבההמדעיתהמתודה
רבותסיבותישהנהשלהם,כמותילשיפוטהמודל
אלא,מממצאיהם,בחלקרקלאספקלהטיל
בנוסחהלדברשלאעצמו,במודלכאמור,

הבנתצריכהלדעתי-ועודזאתאותו.המייצגת
לחלוטין.שונהבדרךלהיעשותהמלחמהתופעת

מהותאתשיבטאלמודלכלקודםזקוקיםאנו
אתשיבטאלמודל-אחריוהלאומי,הביטחון

אתשיבטאלמודלאחר-כךורקהמלחמהמהות
עםדופוי,:לראיההצבאי.בתחוםהלחימהמהות

מדועלמשל,להסביר,יכולאינושלו,המודל
וישראלבוויטנאם,המלחמהאתארה"בהפסידה

מודלשאותולמרותבלבנון,המלחמהאת-
וגדלהולךהאיכותישהפערלכאורהמוכיח

לטובתן.
אמנםיכולדופוי

וישראלשארה"בלטעון-

היינו-בקרבותניצחואךבמלחמה,הפסידו

אםאך;לייצגשלוהמודלביקששאותהבלחימה

שלמהותההבנת"לספרו:קראמדועכך
מלחמה"?
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44מעמ'המשך
יעקבאצלששראל",דרגנהצבאדפזס'קביעת"דין,'נ"ל'44.

אנציקלוסדיה-בחילוצה"לעורכים).(בפירואילןארז
)1966-1948(,א'וביטחוןצבא-1כרךולביטחון,לצבא

68.עמ'.1982תל-אביב,
רגעית,מהתלהבותאולילבדבן-נורידן.אםלתמוהמקוםיש"45.

98(.עמ'שם,שיפטן,(כרצינות"הדבראתשקל
כמקורבן-גוריוןדודשלהמלחמהיומן"מאמרי,ראה46.

43,חוברתקתדרה""העצמאות-.למלחמתהיסטורי
חשיבותהעירעלשיפטן.192-173עמ'1987.מרסירושלים,

עמ'בספרו,(המלחמה"שלהעדיפויותסדר"לרבותהיומן
בהםלכלולשלאנזהר.שכן-גוריוןסבראכלן731-831.
העתים"תולדותמכותבאףלהסתירשבחרדבריםביומניו](

15(.הערה137,עמ'שם.(
צה"לבידישייכבשששטחמאליו,המובןכדברמניח,שיפטן47.

שהסדרכאפשרותמהרהרואינוישראל,כשליטתיישאר
ראה,(בלבדצה-לשלההישגואתהעצמהאתישקףלאמדיני

העתיקההעירבכיבושכדונו239-238(.עמ'בספרו.לדוגמה,
רצהשכן-גוריוןשחושבמיכישיפטן,גורסבירושלים,

והשווה81;עמ',מדינית"קהות.לומייחסאותה,לכבוש
הניחשלאכיווןזאת,.)155כעמ'מדינית"תמימות"עלדבריו

לממשלכיבושה,לאחרהעיר,חלקימסירתשלאפשרות
מריני.הסדרבעקבותירדני,אובינלאומי

שישראלהצעההפיוסועדתבפניבן-גוריוןהעלהב-481949.
בעייתלפתרוןכתרומהפליטיה,עלהרצועה,אתתקבל

הפליטים.
6

ושיקללו).כימתו(אלהכלאתמדדוג.
שעשואתשעשוגםטועניםועמיתיודופוי

למדו(תצפית""ביצעוהיינוקלסית,דרך:
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