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הממוכנתוהדיוויזיהו"מדינה"חמורבי""העיראקיות
כווייתעםהגבולאתהרפובליקהמשמרותשלתווכלנא""
כמעטכוויית-סיטי.לעברוהתקדמו

אתקומנדויחידותתקפוסימולטנית
השעהעדמהים.ונחתוממסוקיםהעיר

העיראקייםהכוחותהשתלטובערב7
לאחרהעיר.שלשטחהמרביתעל

בהנערכוכווייתשלכיבושהשהושלם
כ-ובהןעיראקיות,דיוויזיות11מ-יותר

טנקים.2,000
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הנפטועתודותהסעודיתערב
המטרההןשלההגדולות
וכיהעיראקים,שלהעיקרית

בכווייתיעצורלאחוסייןצדאם

כימבטיחיםהאנושיהטבעשל-
באמצעיהגדולהשינוילמרות

התורפהנקודותהריהלחימה,
עלוכיבמהותן,אנושיותנשארו
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הקלאסית,הלוחמהשלצרפתי
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קאריע.1שליטשלההתפשטותכוונות
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לספקיכולותהמלחמותכיהביןתימורהו,3היווניתהלוחמה
מהכלליםאחדיםלעומקן.ייחקרורקאםברורים,לקחים

לא"היושלוהאסטרטגיהבחוקימזרואהשקבעהנצחיים

אתלזהותהאויב;משתוקקלוכישדומהמהאתלעשות
אחרשוללללכתשלאמנתעלהאויב,שלהעיקרייעדו

להיגררמבלייוזמותיואתלשבשתמידמוכןלהיותהונאותיו;
ערוכותלתוכניותהןכלליתנועהחופשעללשמוראחריהן;
להתעמתהנסיבות;מןלנבועהעשויותלתוכניותהןמראש,

להקריבמבליקריטיים,וברגעיםהנועזיםבמבצעיוהיריבעם



שלך;עמדותיךאת
בעימותתמידלשלוט
הזמןבחירתעל-ידי

םוקמהו
םימיאתמה".4

שניםמאות
חזרויותרמאוחר
ליטולאלהעקרונות
מרכזיתפקיד

המדברבמלחמת
כוחותשניהלו

,היצילאוקה
סביבשהתאחדו

להוציאכדיארה"ב
צדאםשלצבאואת

מכוויית.חוסיין

ב"מגןחלקשנטלושלו,והגנרליםארה"בצבאכידומה
שלהנאמניםתלמידיהםהיומדבר"וב"סופתמדבר""
רביםצבאייםתיאורטיקניםושלטסוסוןשלגםכמומזרואה,
שלממלחמותיההדרושיםהלקחיםאתהפיקוהםאחרים.
הצבאיתמהמציאותישראל-ערב,ממלחמותארה"ב,

תורתויצרועצמםשלהםומהמגבלותמהיתרונותבאירופה,
הטכנולוגיותהיכולותלצדאלהכלאתהמשלבתלחימה

מדבר"ב"סופתהגדול"הגלגל"איגוףארצם.להםשסיפקה

לחימהתורתשלולהתאמהלהעתקהמובהקתדוגמאהינו
השינוי.בתכליתממנההשונהאחרת,לזירהאחתמזירה

גנרלעל-ידייושמוהצרפתיהחוקרשקבעהעקרונות
השדהמפקדיועל-ידישלוהתכנוןמטותעל-ידישוורצקופף,

הפועל.אלאותםשהוציאו
שלמדהיםשילובהיומדבר"ב"סופתוהניצחוןהלחימה

ארגוןטכנולוגיה,שלאדירהיצעכולם:המלחמהעקרונות
(AirLandחדשהדוקטרינהשלוהתאמהיישוםהגייסות,
ביםהלוחםאיכות-ביותרהחשובהמרכיבובעיקר881116(5
ביותרהחשובהמרכיבהואהאדםכיההבנהוביבשה.באוויר
לאחרכאשרהאמריקני,הצבאלשורותחילחלההקרבבשדה

ללאלהביטאמיציםמפקדיםמספרהעזווייטנאםמלחמת
עוטהמשרתיםהםשבושהצבאלראותכדיבמראהחשש
מאודהרבהושלכאבשלייסורים,שלסבל,שלגלימה

ארה"ב,צבאיהיהלאשינוי,יהיהלאאםכיהבינוהםהשפלה.

מוכן"אברהמס,גנרלהיבשהצבארמטכ"לשלכדבריו
הטוביםאתלצבאלגייסבדעתונחושהיההואהמיחלל".6
לאמשימה-אליולהתגייסהמוכניםאמריקהשבנערי
המיתוסים,ניפוץהציניות,התגברותשלבעידןפשוטה
הפרט.וקידושהדגליםשרפת

לתפורהצבאשלמחובתומתאימים,אנשיםישנםכאשר
ותורתאימוניםלחימה,כלימושלמת:לחימהחליפתלהם

ערךאיןלתזמורת:כתוויםכמוהלחימהתורתלחימה.

ככלמוכשריםלנגנים,
המנגינה,ללאשיהיו,
אתהעושהזושהיא

הצלילביןההבדל
הבודדהנגןשמפיק
כולה.התזמורתלצלילי

הלחימהדוקטרינת
לענותביקשההחדשה

לנצחכיצד"המטרהעל
הראשון"בקרב

אבדות.ובפחות
יותרטובאימוןכלומר:
ואימוןהבודדלחייל
למסגרתומתאיםנכון

בבנייתכולה.הלחימה
השנייההעולםממלחמתארה"בשללקחיהנלמדוהתורה

במיוחדהכיפורים.יוםמלחמתולקחיוייטנאםוממלחמת
תוצאותעלהדיוקתורתשלבהשפעותיההחוקריםהתמקדו
יתרוןלהשיגלמגןהמאפשרותתוצאות-השריוןקרבות

התמרוןפעולתשלביצועהלפניבינייםכשלבעדיףתוקףעל
כלפיו.

נגנים-מוכנהלכאורה,נראתה,התזמורתכאשר
להתאיםישכיברורהיה-מתאימותויצירותמאומנים
מארשצליליאתמהםלהפיקכדיהכליםאתולנגניםלמנגינה
ביותר.המלהיביםהמלחמה
גנרלשלחזונועללענותהשאר,ביןנועדו,המלחמהכלי
כחצישנאמרוהאמריקנים,המצביאיםמבכירימארשל,ג'ורג'
שלענייןכיוםהיאהמלחמה"במפרץ:המלחמהלפנימאה

בנייהדורשתהיאמהיר.מאמץריכוזושלשוטפתתנועה
ובמהירותרציפותמטרותנגדגדולאשכוחשלמהירה
וחסריאיטייםאנשיםעבורמשחקזהאיןנשימה.עוצרת

אייזנהאואר,ארה"בנשיאאמרדומיםדבריםןוימד".7
מןעברהובאווירביםביבשה,נפרדתלחימהכיכשקבע
מרוכז.אחדבמאמץהחילותכלעםנילחםאנו"העולם:
כוחותלגמרי;מאוחדלהיותחייבוטקטיאסטרטגיתכנון

כלמאוחדים,בפיקודיםמאורגניםלהיותחייביםקרביים
שהמדעביותרהיעילותהנשקבמערכותמצוידמהםאחד
כגוףלהילחםומוכניםאחדאדםעל-ידימונהגיםלפתח,יכול

דחא".8

צבא"כיוההבנהבאימוניםהרפורמההואהנוסףהשינוי

םחלנ".9שהואכפילהתאמןצריך

השטח.אלהלימודומכיתותהמחנותמןיצאארה"בצבא
במלואנחשפוובמצעדיםבבסיסיםטוב"ש"נראויחידות
האימוניםשטחישלהקרבשדהמציאות""מולאלקלונן

המפקדיםאתאמתבמבחןלראשונהשהעמידוהמשוכללים,
העצמיביטחונםגברוהאימונים,שתכפוככלהלוחמים.ואת

בשדהלשרודאפשרכיהחיילים,ושלהמפקדיםשלוהאמונה

ולצחשצד"החטרהערלצחתביקשההחדשהההקימהחסטרינת תי'הגג'ם:יב"ינוגה:גוש;ג:גנןםהירויהחיג
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ולנצח.הקרב
היהמכןשלאחרהשלב

לשלבה"תזמורת",אתלארגן
הנגינה",ל"כליה"נגנים"בין

גדולהליחידהאותםלצוות
היטב,מתוזמרתיותר

מכליההמיטבאתהמפיקה
ומ"נגניה".

ביססהאמריקניהצבא
דיוויזיותעלכוחותיואת

המפרץומלחמתתודבכ"",10
מאזהראשונהלבמההייתה

השנייההעולםמלחמת
במרחביםהזה.החדש""הצבאשלהראשוןהתמרוניםולשדה

הדיוויזיותתנועותהיוהערביהמדברשלהגדולים
הקדמייםהמשמרותיחידותומרשימות.יעילותהמשוריינות

בארטילריהברדלי","בנגמש"יאייברמס","בטנקימצוידות-
שלההתקדמותקרבאתהובילו-נח-085(סיורובמסוקי

מפקדישלוכאוזנייםכעינייםתיפקדוהםהקורפוסים.
דודגה,11אתהובילההפלוגהוהגדודים.החטיבותהדיוויזיות,

ואתהדיוויזיותאתהסיורוחטיבותהחטיבה,אתהגדוד
המערכהגבולותאתואיתרוזיהובחנו,הםהקורפוסים.

ההכרעהקרבאתלבצעהכבדותלחטיבותואיפשרוהטקטית
ההמשכיותהרציפות,נשמרוכךהמערכתי.וההשמדה

לודגה".12הגלגל"באיגוףהמתקפהותנופת
יותרארה"בבצבאהכבדותהחטיבותהכילוב-1990

העולםמלחמתשלבדיוויזיותשהיומכפיקרביותיחידות

במלחמההאמריקנייםהכוחותסד"כ

נ"מלהגנהסטינגר""

כדיהנדסהובמחלקות
מכשוליםעללהתגבר

הגייסות.למעברולהכשירם
והחי"רהטנקיםגדודי

ביניהםהחליפוהממוכן
לכוחאותםשהפכופלוגות,
וגמיש.ניידמשולב,משימה
עלנשארושריוןגדודימספר
כללובדרךהטנקים,טהרת
גדודישלתפקידמילאו
לניצולכוחותאועתודה
ארטילריהחטיבתכלהצלחה.

מתנייעיםתותחים24גדודכשבכלגדודים,בשלושהאורגנה
וסוללותגדודיםלפצלאיפשרהזההארגוןעו24-90.

ומהחטיבותמהגדודיםאחדכלעםעצמאיתלתנועה
לפעולכדילחלופין,או,ישיראשסיועלתתכדיהמסתערים

מאוחדת.אשכחטיבת
לכללוגיסטית:מבחינהעצמאייםהיוהאלההגדודים

פיקודנגמש"יכוללרכב,כליכ-250שכללנתח""היהגדוד
(FIST-(/לרפואהלדלק,לתחמושת,רכבכליאה775,ו
האלההגדודיםשלהגבוהההניידותיכולתולחלפים.
הכוחותשלההתקדמותקצבעללשמורלהםאיפשרה

ליחידותולתתקצרהתרעהבזמןלהתפרסהקדמיים,
יביטקפא.13תגובתיאשסיועהמסתערות

קציןבידינשלטההדיוויזיהשלהנוספתהארטילריה
השילובנפרד.כאלמנטשנעהדיוויזיה,שלהארטילריהסיוע
גורםהיהארטילריהגדודיושלארטילריהסוללותשלהזה
אחתלכלהייתהמדבר"ב"סופתביותר.משפיעאש

-החטיבותשלהארטילריהגדודיעלנוסף-מהדיוויזיות

היזיווידה.14שלמרכזימערכתיסיועכנשקMLRSסוללתגם

מפוזריםהיוקרביסיועושלתמיכהשלאלמנטים
שנישכללההאווירייה,חטיבתבדיוויזיה.נוספיםבמקומות

בלק"סערמסוקישלפלוגהאפאצ'י"),"(AH~-64מסק"רגדודי
ה-085)(,קליםוקישורסיורמסוקישלומחלקההוק"

מקוםבכלהקרבעללהשפיעהדיוויזיהלמפקדאיפשרה
שלהרכבשכלימאחרהדיוויזיה.שלהאחריותבגזרת

מרביתיכלוהדיוויזיה,עםנעוהסיועושלהתחזוקה
רחוקלאולהתחמשולתדלקלמקוםממקוםלדלגהמסוקים

ציודעםהנדסהגדודיבדיוויזיההיוכךעלנוסףהמגע.מקו
לפריצתטנקכוללייעודיים,וטנקיםמנגמש"ים-ומגווןרב

בטרקטוריםוכלהמ"מ,165בקוטרתותחבעלמחסומים
אתלצייןחשובלבסוףהדיוויזיה.שלהתנועהבקצבשנעו

ואתכימיתללוחמההפלוגההנ"מ,המודיעין,הקשר,יחידות
שלהכוחמצבתאתשהשלימוהצבאיתהמשטרהיחידות

היזיווידה15.

גנרלחתםמדבר"סופת"למבצעהפקודותבקבוצת

ברדלי'"מסוגאמריקניוםנגמ"שים
בערב*הסעודיתכינוסבשטח

אייברחם","בטנקימצוידות-הקדמייםהמשמרותיחידות
-0,1-580סיורובמסוסיבארטילריהברדה","בנבחש"י

שלהסורפוסטההתקדמותקרבאתהנביה
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ישראל"לשיטחיהמאבץ"חשר:

לשלושהשנייםביןכללהמשוריינתחטיבהכלהשנייה.
באייברמס"טנקישלגדודים

ברדלי""ינגמ"שיהו-4ו,((

סיור,מחלקתגםכללהאלהמהגדודיםאחדכלאה2-ע(2)(.

דלק,שכללתחזוקתי,תמיכהומערךמרגמותמחלקת

הגדודיםאתציידוהדיוויזיותחילוף.וחלקיתחמושת
טיליעםבחוליותומסייעת,תומכתאששלב"חבילה"
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התוכניותבשוליה-22הלוגיסטיהפיקודמפקדפגוניס,
התחייבותעל-שוורצקופףגנרלשללבקשתו-הלוגיסטיות

החייליםאתאואותךיאכזבולאהאפסנאים"יומרנית:
שלהשדרהעמודהיה)088(התחזוקהארגוןואכןונלש".16

תחזוקהיחידתהייתהגדודימתמרןכוחלכלהדיוויזיה.
ומשאיותע-88חילוץטנקוה-3,11נגמש"יעלעצמאית

רפואהמחלקתגדודלכלהיהכךעלנוסףחילוף.חלקיעם
וכןמשוריינים,לאמבולנסיםשהוסבואה-311,נגמ"שיעל

התחזוקהצורכיאתסיפקהתחזוקהגדודשדה.בית-חולים
דיוויזיהכלתפסההערביבמדברבתנועתםהיזיווידה.17של

ועומקקילומטרל-2545ביןשנעברוחבחזיתקומשוריינת
מ-22יותרהיוהדיוויזיהבאחריותק"מ.ל-80150ביןשנע

כללהיבשתיהממדעלנוסףרכב.כליו-1,940חייליםאלף

ישראלי"לביטחההחאבס"משר:

טסושבואווירי,מרחבגםהדיוויזיהשלהאחריותמרחב
שללקרבהארגוןשונים.מסוגיםטיסכלימ-100יותר

רצופהלחימהיכולתלהןהקנההאמריקניותהדיוויזיות
לטהרלהבקיע,המסוגלברזלשללאגרוףהפכוהןונחושה.
מולן.הניצבמערךכלולכבוש

הפכוואייזנהאוארמארשלדיברושעליהםהעקרונות
הקרב.שדהשלהעיקרילמרכיב

הגדולייייהגלנל
0400,בשעה1991,בפברואר24ם8ע)-0(,ה-"ע"ביום

ק"מ,מאותמזהזהמרוחקיםשהיותותחניםשניהפעילו

אתלהתחילכדישלהםמ"מ155ההוביצרתותחיאת
פיקודחזיתלאורךמדבר".סופת"שלהיבשתיתהמתקפה
מ-37וטייסיםמרינסנחתיחיילים,אלף620תקפוהמרכז
מחופריםשהיועיראקיצבאחייליאלף545אתמדינות
יחידותתקפומהחוףק"מכ-400שלבמרחקהלחימה.בזירת

נשר""מכוחשריוןמ"מדו"ח

לפקדהמזל)וגם(הזכותליהייתהעיראקנגדהמלחמהנמהלר
הסיוררג'ימנט)(בחטיבת2מגדוד(Eagle)ה'פלוגהעלבקרב

הכניסהלפנירבזמןה-7.הקורפוסשלהשנייההמשוריינת

קרבלהיראותעשויאיךקרובותלעיתיםלדמייןניסיתילמלחמה
ביותר.הטובהבצורהלקראתולהתכונןשאוכלמנתעלשריון,

ברמתקרבותלקחיעלהצבאיתבספרותנכתבמאודמעט
מיידהכתבעללהעלותהחלטתימקורומכאןוהפלוגה,המחלקה

אתלהעשירבמטרהלקחייואתניסיוניאתהקרבותסיוםעם
אתוליידעהנמוכותהטקטיותברמותהמפקדיםשלניסיונם
הלחימה.בחוויותהאמריקניהציבור

כדיהקרבלזירתחיילייעםחזרתיהקרבותסיוםלאחר

והערבהצהרייםבשעותהקרבמהלכיאתולבחוןלתחקרלשחזר,
למפותהמלחמה,ליומןבהשוואה1991בפברוארה-26של

בסיוםהחיילים.ושלהמפקדיםשלולזיכרונםלשטחהמבצעים,
ליומןותוספותשינוייםמספרהכנסתיוהשחזורהתחקיר

הקרבותעלמושגלקוראלהקנותנועדזהדו"חהמקורי.המלחמה
אתלהאדירפניםבשוםמכווןואינוהלחימהבזירתשהתנהלו
דומותיחידותהאחרות.חשבוןעלמסוימתיחידהשלפעולותיה

דומות.בחוויותוהתנסופחותלאקשהלחימהניהלורבות
מקצועותבעליחיילים140הפלוגהסד"ככללהמלחמהערב
ברדלי"),"(M3A2נגמ"שי12אייברמס"),"(141~טנקי9שונים,

אה-311,נגמ"שימספרקת"ק,נגמ"שימ"מ,107מכמ"תיםשני
הטכנית).החוליה(חילוץורק"םפיקוד,נגמ"שי

נגמ"שי)6מחלקותלשתימחולקהפלוגהשלהסיורכוח
לחפשהייתהומשימתומחלקה),בכלחייליםו-30ברדלי""
ולאבטחואוויריתארטילריתכמטרהלסמנו""האויב,אתולאתר

ו-16טנקים)4הטנקיםמחלקותשתישלמשימתןהאגפים.את

טנקאותו.ולהשמידבאויבלהיתקלהייתהמחלקה)בכלחיילים
66"(.נשר"-בקשרוכינויו(בפלוגההתשיעיהטנקהיההמ"פ

בנגמ"שהמבצעיםקציןנפיצה.באשהאויבאתמשתקיםהרגמים

מולהטקטיהמצבולתיאוםלעדכוןאחראיהיההמבצעים
הפיקודרכבמתוךפועלהפלוגהמפקדסגןהגדוד.מפקדת

א311-4)(,הקישורבנגמ"שנעהארטילריהקישורצוותהפלוגתי.
אנשילפלוגה.שתסייעהארטילריתהאשאתלתאםותפקידו

הכוח.אתומתספקיםמתחזקיםוהקשרהאחזקה
ב-4מגרמניהלסעודיההגיעהשניהמשורייןהסיורגדוד

האמריקנייםמהכוחותהיוהפלוגהאנשי1990.בדצמבר
מאזהייתההפלוגהמאירופה.הלחימהלזירתשהגיעוהראשונים

אחריבגרמניה.באימוניהטובהרמהוהשיגהמלוכדצוותומתמיד
גברההשומםבמדבראימוניםושלמשותפיםחייםשלחודשיים
אחתמשפחהכמוהיווהםהלוחמים,ביןוהלכידותהמוכנות
לתנאיםהלחימהשיטותהותאמואלהבאימוניםגדולה.

בתנאיללחימההתאמה(החדשהקרבשדהשלהמיוחדים

מדבר)...

ה-5המשוריינתהסיורפלוגתמפקדשלאישידו"חמתיך
ונגששיםטנקיםנגדשלתמהמקימסטר,סרן)זח(רס"ןשר"),"'(

במדברהרפובליקהמשמרמדיוויזיותאחתשל
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זירתאתלבודדבמטרהצפונהה-18המוטסהקורפוס
לבצעכדינעההזאתהאדירההמלחמהמכונתהמיחלה.18

נסיגה"בוש:ג'ורג'ארה"ב,נשיאשלהמפורשותהנחיותיואת

ריבונותההחזרתמכוויית,העיראקיהצבאשלתנאיללא
ויכולתהשיגוראמצעיהתשתית,השמדתכוויית,של

ההתקפיתהיכולתוחיסולעיראקשלההמוניתההשמדה
תיקאריעה".19

כיהיהוייטנאםממלחמתהמרכזייםהלקחיםאחד
שלברורהבהגדרהמלווהתהיהשלאצבאית,התערבות
המטרהבהבנתהצבאיות,המשימותושלהמטרות

סיכוייה-המטרותלהשגתהאמצעיםובהכנתהאסטרטגית
שלהסופיהיעדגדולים.להיכשל
שלהצבאיתעוצמתועלהמתקפה

מוגדרלהיותחייבחוסייןצדאם
עללהחליטמנתעלבדייקנות

ניצחוןעללהכרזההמתאיםהמועד
הלחימה.הפסקתועל

להימנעשוורצקופףשלהוראתו
מערךעיקרמולחזיתיתממתקפה
לאימוץהביאההעיראקיההגנה
לאתר,שמטרתהישירה,בלתיגישה

הכובדנקודתאתולהשמידלהרוס
שלהתפיסהצדאם.שלהמבצעית

כיגורסת,הכובדבנקודתפגיעה
נשענת,להילחםהלאומיתהיכולת
מרכזית,משעןנקודתעללמעשה,
ואשרהלוחם,הכוחמתבססשעליה
המערךאתלמוטטעשויהבופגיעה
בפנישניצבהעיקריהקושיכולו.

וז.20נקודהלאתרהואהמפקדים

משמרותאתזיההשוורצקופף
הכובדנקודתבתורהרפובליקה

שלבמעלההראשונההצבאית
עיראק.

ליבוהיוהרפובליקהמשמרות
הם1990ביוליהעיראקי.הצבאשל

28שכללעצמאי,לקורפוסהפכו
ממוכנות,דיוויזיותהיואלהדיוויזיות.ב-8שאורגנוחטיבות,

במיטבצוידוהםמיוחדים.וכוחותחי"רשלמשוריינות,
שריוןשבדיוויזייתבעודלספק.יכלהשבגדאדהמודרניהציוד
טי-"יט"-54",מדגמיוישניםמעורביםטנקים250היורגילה
הרפובליקהמשמרותשלשריוןדיוויזייתכללהיט"ו-62",55"
טנק-ו-7272,41המתקדמים:ה"טי"מדגמיטנקים312

פערתקופה.באותהביותרהמתקדםהסובייטיהמערכה
הרפובליקהמשמרותשלהלחימהמערכותבכלנשמרדומה

הניידות,SA-6במערכותשצוידההאווירית,בהגנהכולל-
חשיבותבעלייעדיםעללהגןהיהתפקידןשעיקר

העתודהכוחהיוהרפובליקהמשמרותאסטרטגית.
פיקודתחתישירותופעלוחוסייןצדאםשלהאסטרטגי

ונבחראיכותיהיהבמשמרותהאדםכוחהעיראקי.המטכ"ל
ורביםצדאם,כמוסונים,היוהמשמרותחיילירובבקפידה.

לפלושצדאםהטילעליהםתיכרית.הולדתומעירמהם
סערבמבצעאותהשכבשואלהוהם1990,באוגוסטלכוויית
מרשים.

ו"שומריזירתייםאש"כבאי"להוותכפול:היהתפקידם
הרגילותהדיוויזיותשלמנוסתןאתלמנועדהיינוהשער",

בכוויית.הפרוסות
כ"כבאילתפקדכדיכיעדגדולה,כההייתההלחימהזירת

לניידותהמשמרותנזקקואש"
מ-יותרלהםהקצהצדאםגבוהה.

אחר.ורק"םטנקיםמובילי2,000
להניעעיראקלצבאאיפשרואלה
כלאתזמניתבובכווייתהקרבלשדה
שלהכבדותהדיוויזיותשלוש

הרפובליקה.משמרות
הייתהמספקתבהתרעה

הרפובליקהמשמרותשללדיוויזיה
בפחותבכווייתגזרהכללתגבריכולת
שהמלחמהבמקרהאו,שעות,מ-24
יכלוהםהתחזית,על-פיתתפתחלא

ימיםבתוךבגדאדעלולהגןלחזור
י.םירופס2

הממשל"אמריקניהסכיםכאשר
נוסףקורפוסהלחימהלזירתלשלוח
שוורצקופףשינהמאירופה,ה)-7(
עםמהתקפההמבצעתוכניתאת

כוחותעל"ה)-18(:אחדקורפוס
אתלסלקמוכניםלהיותהקואליציה

ולהיותמכווייתהעיראקייםהכוחות
כוויית",אתולאבטחלהגןמוכנים

שניעםיותרנועזתלחימהלתוכנית
הםהרפובליקהמשמרות"קורפוסים:
וישהעיקרית,המבצעיתהמטרה
םתוא".22להשמיד

היקף,רבהונאהבמאמץלווההגדול",הגלגל"מהלך
להיערכותהגדולההכוחותתנועתאתלהסתירשנועד
אלף64העברתהמבצע.שלהעיקריתהמטרהואתבמערב

צירילאורךחייליםאלףו-255שוניםמסוגיםרכבכלי
הקורפוסושלק"מ)800אורכם:(ה-18הקורפוסשלהתנועה

ב-20ומרשים.מורכבמבצעהייתהק"מ)530אורכם:(ה-7

עםשלהםההיערכותבשטחיהקורפוסיםשניהיובפברואר
הלוגיסטיתהמערכההקפסאה.23סוגיוכלהציודמלוא

ייצאוהכוחותכיהבטיחההגדול"הגלגל"לאיגוףשקדמה

לדביבערב-הסעידם]ן0את0בריטישרט
הממיזמהפרוץ
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מוכנים.כשהםלמתקפה

התורההתאמת
למלחמה

פירסםלאהמפרץמלחמתלפני
לחימהתורתארה"בצבא

מאחריבשתיים,למבצעים
לאמעולםהאמריקנישהצבא

מחוץקורפוסיםשניפרס
כוחותבמסגרת(לאירופה
הצבאהתאיםובאירופהנאט"ו),

הלחימהתורתאתהאמריקני

נשלחכאשרנאט"ו.שללזושלו
לזירתמאירופהה-7הקורפוס
מנתעלהריבמדבר,הלחימה

ומבצעי,פיקודיחללייווצרשלא
עללהטילשוורצקופף,מיהר

עלהפיקודאתה-3הארמייה
מקרהבכלהלחימה.זירת

00FM~-1היהזמןבאותולחימהתורתשלהיחידהפרסום
םיעצבמ.24

וה-המשורייןה)-7הקורפוסיםשניבעלתה-3לארמייה

נכתב:שבולקורפוס,המותאםתורתיספרהיההמוטס)18
הצבא,שלביותרהגדולההטקטיתהיחידההואהקורפוס"

בעזרתולבצעיכולותהגבוהותהפיקודשרמותלחימהכלי

ובסופההמערכהלפניהעיראקיהסד"כ

מותאמיםהיוואלהתכנוניהם,על-פישלהםהמפגשיםואת
המרכז.פיקודשללתוכניות-וזוה-3,הארמייהשללתוכנית

שטבעמונח-(Nestedמרושתות""התוכניותהיוזובדרך
1976(26הוצאתה-FM-100-5,עורךדה-פיו,ויליאםגנרל

הטקטית,הלחימה:רמותשלוששלמטרותיהןעלוענו
והאסטרטגית.האופרטיבית
הלחימהשיטותאתלהתאיםנועדואחריםשדהמדריכי

רמהבכלAirLand~ה-881116לתורתהקרביותהטכניקותואת
בתי-הספרהשלימולאהמקריםברובאופן,בכלפיקוד.של

השדהמדריכיאתוההדרכה)התורהפיקוד(טריידוק""של
המדריכיםעלאימוניהםאתביססוהיחידותרובולכןהאלה,

בתי-הספרשלזמנייםמדריכיםעלאוטיוטותעלהישנים,

-~FMאתהצבאפירסםהמפרץמלחמתערבממשעצמם.
ךFM~-7-ואת1989(ספטמבר(מבצעיםהקורפוס,100-15,

שלהשדהמדריכי1990(.יוני(מבצעיםדיוויזיה,100,
הישןבפורמטנשארוהפלוגותושלגדודיםשלהחטיבות,

על-פיהתאמנובשדההחייליםהמלחמה.סיוםלאחרעד

הצבאיים.בבתי-הספרשהיוביותרהמעודכניםהמדריכים

תורתשלהקונטקסטבתוךהיואלהמדריכיםהמזל,למרבה
לאולכןAirLand,ו6-הו8811הבסיסית,הצבאיתהלחימה

היחידה.ברמתמדיגדולהלמבוכהגרמו

תורתאתהשריוןקהילתומיקצעהחידשהה-80בשנות
-אחדטנק"לתורתבהשוואהמהפכהזוהייתההתותחנות.

תורתהשנייה.העולםמלחמתשלהישלאחת"מטרה
הצורךאתמיסדה7-12FM1השריוןשלהחדשההתותחנות

תוךוגםקבועותמעמדותגםאחתממטרהיותרלהעסיק
שנתקלובשעהביחדלעבודלמדוהטנקיםצוותיתנועה.כדי

למדווגדודיםפלוגותמחלקות,אויב.מטרותשלרבבמספר

כינסךבשטחס0רבייא""מסובאמריקנייםטוים

אמל"ח
סה"כ
ot~lo
נגמ"שים

חת-מקני

הרפובליקהמשמר
טנקים

נגס-שים

חת"מקני

ההחית'ח

4,280

2,870

3.110

988

603

630

ב-1.3הערגה
יריי"יחדי,
3.847ן15%1

)50%11,450

)10%12,917

מש,ה11,
שי,לקח,

1,772

e4B

1,474

425

145

129

ישראריייחט1בריהמאבט'מחנך

הואהקורפוסהמערכתית/אופרטיבית...ברמהתמרונים
עיקרייםאופרטיבייםמבצעיםשלוהמבצעהמתכנן

תוברקו".75

AirLandהלחימהתורתשלהארכיטקטסטארי,דוןגנרל
ולביצועהלתכנונההכובדמרכזאתבקורפוסראה881116,

בקורפוסראההצבאהצבא.שלהטקטיתהלחימהתורתשל
הדיוויזיותכך,לאופרטיבית.הטקטיתהלחימהרמותביןגשר

הקרבותאתביצעוה-18הקורפוסושלה-7הקורפוסשל
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המרינסשבשירותאמפיבייםנבמ"שים

תדבר"פופת"בחבצעהשריןמחותשלוהביצועיםההזיחהחתלני
היההשרקהחחיננות.המהזמםמראשםהניידותחוןאחהצדיהו

ראשוחתחצוהשרקיחידיתהיבשתי.הסרבבשדהביותרהדומיננטי
אחזהיוהערבי.במדברט"מתאיתועבריהקדחיםהחבםטריאת

בהנדסהבארטיוליה,טיס,בכהבחפר,חשולביתשרקטביחות
יעילשדהובחודיעץ

וגםבהגנהגםאויבמטרותשלרבבמספרולפגועלהילחם
בהתקפה.
שהיחידותבשעהמימושלידיבאוהאלההלחימהתורות

ב-1982שנפתחהצבא,שלהיחידותאימונילמרכזהגיעו

שבובעולם,ביותרוהטובהמתוחכםהאימוניםכשדהוהוכחו
ומכשורגבוהה,ומוטיבציהבמטרהדבקותהפגיןה"אויב"

ה"נפגעים"מיהםמדויקתקביעהאיפשרחדשניאלקטרוני
הבודד.הרכבוכליהחיילרמתעדהפגיעותחומרת""ומהי
גיהבטיחמקצועייםושופטיםמדריכיםבקרים,שכללסגל

ויעמדוביותרהטוביםהאימוניםאתיעברוהלוחמיםהכוחות
מייד.יוטמעוהלקחיםוכיביותר,המציאותייםבמבחנים

אתלהוביללמפקדיםהתאפשרהזההאימוניםבשדה
בסיוםאמיתי.קרבשדההמדמיםבתרגיליםשלהםהיחידות
ביותרהטובלאימוןזכוהןכיהיחידותידעוהאימוניםמחזור

האפשרי.
באירופההמוצביםוהממוכניםהמשורייניםהגדודים

אומנםהואבגרמניה.הונפהלסהאימוניםבמרכזהתאמנו
ליחידותאיפשראבלבארה"ב,כמקבילומתוחכםהיהלא

ביותרהטובהבדרךלהתאמןבאירופההמוצבות
התוכניתאתהצבאהנהיגב-1987אי-פעם.להןשהתאפשרה

רמתאתולהגבירלשפרכדיק0זק)(קרבמפקדותלאימון
ובקורפוסים.בדיוויזיותהמטותושלהמפקדיםשלהתפקוד
לשניהמנהלתבתורה-7הקורפוסשימשב-1990לדוגמא,
ה-1המשוריינתהדיוויזיה-שלוהדיוויזיותשלאימונים

מפקדותלאימוןהתוכניתבמסגרתה-3.החי"רודיוויזיית
בשטוטגרטמלחמהבמשחקהקורפוסמטההשתתףקרביות

במדברהקורפוספריסתלפניקצרזמן1990,בספטמבר

משחקנמשכו1991ינוארבתחילתדצמבר).בתחילת(
הצבאיתבעירבעקבותיושהתנהלהתורתיוהדיוןהמלחמה
הסעודית.שבערבחאלד"הנסיך"

כוחותרשימת"כינהשהצבאבמההתמקדוהקרבאימוני
ובחייליםבמפקדיםהוטמעהזו(METL).חיוניות"ומשימות
הכנותלבצעליחידותואיפשרהקאה-001-52-בופורסמה
שלהמיוחדיםלתנאיםרבהבמידההמותאמותמהירות,
הערבי.המדבר

צבאיניצחוןהכוללמרות
מאיתנו:אחדלדבררקמצפההאמריקניהעם"
!שננצח

ניצחתם".שציפו.ממהיותראינושעשיתםמה
יןאווילאס2גורדוןגנרל

לחימהמבצעיכאשרהשבירהנקודתאלמגיעצבאיכוח
כישלוןסףעלמצויים-בהתקפהאובהגנה-מתמשכים

לחימהובאמצעיבדלקבתחמושת,מחסורנפגעים,ריבויעקב
שלעוצמתוהתגברותאוכוחותאפיסתאחרים,חיוניים
אתלדחוףהיאצבאייםמבצעיםשלמטרתםלפיכךהאויב.
להיותיכולזהלעיתיםהזאת.השבירהנקודתלעברהאויב
כאשרהכיפורים,יוםבמלחמתשהיהכפיצמוד,מרוץ

ולעיתיםהאחרון,הדמיםלרגעעדברורהלאהתוצאה
יפןהפצצתכמוקטסטרופלי,לאסוןקשורההתוצאה
השנייה.העולםבמלחמת

השבירהנקודתאלהמרכזפיקודהגיעלאמדבר"ב"סופת
התקדמותשעות100לאחריחידותיותשישותלמרותשלו

נקודתאלהגיעוזאת,לעומתהעיראקים,רצופים.ולחימה
הרפובליקה.משמרותשלאבדותיהןגבורעםשלהםהשבירה

יכוללאהרפובליקהמשמרותשלהאשועוצמתהניידותללא
לתוךהקואליציההתקדמותאתלעצורחוסייןצדאםהיה

נקודתהםהמשמרותכיההערכהשלו.ארצוולתוךכוויית
השבירהרגעכנכונה.התבררההיבשתיתהמערכהשלהכובד
הורההמשמרותמפקדכאשרבפברואר,ה-27בחצותהושג

להוותכדיבכווייתהלחימהזירתמתוךלצאתליחידותיו
העיראקיםהפיקומסוימתבמידהעיראק.להגנתמחסום
הקורפוסיםשניביןשנוצרהגדולמהפערתועלת

מזרחה,משך""ה-7שהקורפוסמכךכתוצאההאמריקניים,
בעמקהאויבהתנגדותאתחיסלה-18המוטסהקורפוסבעוד

הפרת.
הדו-ההתקפההפועלאליצאהלאדברשלבסופו
משמרותלהשמדתה-3הארמייהשתיכננהקורפוסית

הקדימהלסגתהמשמרותמפקדשלההוראההרפובליקה.
כוחואתולהשמידההתקפהאתלממשההזדמנותאת

חוסיין.צדאםשלהעיקרי
צבאאתהקואליציהכוחותהכניעובפברוארב-28
נהרעמקבמעלהמנותצותנותרועיראקיותיחידותעיראק.
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והמשך)שריוןמ"טדו"ח
בבתיהחלונותמתוךמציציםמקלעיםבקנילהבחיןיכולנומצפון.אותןולעקוףעזהאשמהלומותהאויבעמדותעללהנחיתהחלטתי

לתוךמ"מ25נפיציםפגזיםירו1ו-3ממחלקותסייריםהכפר.שלהצריםברחובותחנומקלעיםועליהםרכבכליכמההאפורים.האבן

פקודתוגתתיקדימההטנקיםתשעתכלאתוהנעתיהתנועהמבנהאתלשנותהחלטתיהכפר.אתהמקיפההעפרסוללתואלהבניינים

בקירות,גדוליםחוריםופערופגעוהפגזיםמ"מ.120נפיציםפגזיםתשעהזמניתבוהבנייניםלתוךכולםכמעטירושבעקבותיהאש,

עלינו.לירותחדלומהכפרהאויב.מעיניהפלוגהאתהסתירמהםשהיתמרוהעשןאש,פרצהאחדיםבבנייניםקרסו.גגותוכמה

לשנותהחלטתיממזרח.משורייןאויברכבזיהתהלילדווחובליהובילה,פטצ'קשל1מחלקהמזרחה.בתנועההמשיכההפלוגה

יותרגבוהבשטחשעמדוולורנס,מגימפקד".חיקוי"לבצעהטנקיםלמחלקותוהוריתיבחוד,ינועושהטנקיםכךהתנועהמבנהאת

ברשתצעקמגילאו"."טיליעליהםלירותוהחלאויבטנקישנימודירולנדסמלזיהההכפר,עלירההכוחרובבעודמזרחה.צפומצפון,

כשהםבתנועה,החלווהטנקיםהחדש,העמדותקואתוקבעתיהמגענקודתאתלפלוגהסימנתיבטנק".פגענוטנק,"הפלוגתית:

סגןשלבפיקודו4ומחלקהאברהמס"),"טנקי)4משמאלינעההמילטוןסגןשל2מחלקהנתיבים.בתשעההסייריםעמדותאתעוקפים

מימיני.נעהדסטפאנו

כאשרהגבעה.במעלהתצפיתלעמדתמטפסשליהטנקבעודאחרונות,פקודותגתתישככה.לאהחולוסופת16:18,הייתההשעה

אתמודיירהשעליוהאויב,ממערךיותרגדולחלקבבירורראיתיואזבחזית".טנקים"התותחן:קוךלפתעצעקהתלולית,לראשהגענו

בלתיבעיןבקלותנראווהםבחזיתם,גדולותעפרערמותתובה.בעמדותחפוריםטנקיםשמונהמניתיעיןכהרףשלו.נ"טהטילים

הכוחותאתלהפתיעשיוכלוכךאחורי),במדרוןהגנה(החזיתמקוהנסתרהגבעהבמדרוןבחוכמהעמדותיהםאתמיקמוהםמזוינת.

והפתענוהקדמנומקום,מכלאנחנו,הגבעה.אתהחוצים

שלהקדמיהסיורכוחאתחיסלנוכאשרהפתענואותם.

לאהםהחולסופתובגלליום,באותויותרמוקדםהמערך

אותנו.שמעולאוגםאותנוראו

המצגועלהמט"ל,כפתורעללחץקוךקרובים!היוהם
אש,'הפנים:בקשרצעקתימ'.4201,הספרותהופיעוהספרתי

אבלנפיץ,בפגזטעוןהיהכברהתותחאש!'-ח"ש-מנעל
בעלקינטיתאנרגיהפגזאחריומיידלטעוןעמדטיילור
מדולל,אורניוםבליבתמצוידנ"טפגז-גבוההלועמהירות

בעודבשנייה.מטרים1,600בערךהיאשלוהלועשמהירות

אלטסטנקיםנגדוהפגזהתותח,רתעההדק,עללוחץקוך

בתנועה.היהשליהטנקכאשרנעשהזהכלמטרתו.

טנקתותח-מטרה.קועלשמרההתותחייצובמערכת
התותחאתמצודדקוךבעודענקי,אשככדורהתפוצץהאויב

פביעהלאתרבועךעיךאסיסך"1(ההגנהקולפניוהוצביותרהרבהקרובשהיהנוסף,טנקלעבר

לעברנו.איטיתבתנועהמצודדהצריחאתראיתיהעיקרי.
הואנפתחה,הדלתהתחמושת.תאדלתאתהפעילטיילור

דיברתיאניהראשון.הטנקהשמדתמרגעחלפושניותשלושרקטעון"."וצרח:הבליעהלביתאותודחףמנעל,פגזבמהירותתפס

הפגזכאשרמיידשהחלהאש,זיקוקישלבחגיגהמתובתוהאויבטנקצריחניתקהפגיעהמעוצמתההדק.עללחץקוךכאשרבקשר,

הדלק.ובמכליבתחמושתפגעשלנו
מולהממוגנתחזיתואתשומרבעודוהמוקשיםביןותימרןמוקשיםבשדההבחיןהואקמ"ש.ל-20הטנקתנועתאתהאטסקוג

זוויתשתיפתחכךימינה,הטנקאתנהגולכןכולו,לכוחהכיווןאתקובעהואבתנועתוכיידעסקוגביותר.אותנוהמסכןהאויבטנק

משניופגעוקצריםהיופגזיהםאךבאש,עלינופתחוד:27שנייחסית.בנוחותהאויבעללירותהאחרותהמחלקותלשתישתאפשר

נוסף.ד:27השמידשקוךלאחרנוסף,ח"ש-מנעלפגזהכיןטיילורהטנק.צידי
הלחימהלמעשההחלההגבעה,עלעלוהנוספיםהפלוגהטנקיששמונתברגעכנצח.לינראויחידלחימתלחמתישבהןהשניות

פגזישנישלהם.הראשונההסדרהביריהחלוה"אייברמס"טנקיכאשרבלהבות,עלונוספיםד:27טנקישמונההאמיתית.הפלוגתית

שלההגנהקואלבמהירותהתקרבנוהחטיאו.לאמקום,מכלשלנו,הטנקיםובסטר.סמלושלדסטפאנושלהטנקיםאתהחטיאואויב

סרןשללטנקמתחתברעשהתפוצץנ"טמוקשנזק.כלגרמולאאךהמתקדמים,הטנקיםלזחלימתחתהתפוצצונ"אמוקשיהאויב.
ז-27-הטנקילנו.דרוששהיהמהכלהיוהפתעהשלהמעטותהשניותלבהלה.עכשיונתפסהאויבמועט.היההנזקאבלמק'גרגור,

הגיעשרוחבוהרסנתיבבאשופילסההאויבשלהגנהמערךדרךחלפההפלוגהאש.כדוריבאינספורהתפוצצוה-BMPונגמ"שי

ק"מ.לחמישה

מקימסטר.סרן)אז(רס"ןעשר"),'(ה-5המשוריינתהסיורפלוגתמפקדשלאישידו'אמתוך



שוםבהנותרולאכולה,שוחררהכווייתלבצרה.עדהפרת
השטחבכלהחזיקהאמריקניה-7הקורפוסעיראקי.חייל

שלה-24הממוכןהחי"רודיוויזייתכוויית,שלהצפוני

חסמהה-3,המשורינתבחטיבהמתוגברתה-18,הקורפוס

הפרת.לנהרדרומיתהבריחהנתיביאת

הנשיאכאשרבוקר,באותוב-08:00הסתיימההמלחמה

חד-צדדיתהפסקהעלהכריזבוש
לממשלתונתןהלחימהשל

משלוששתייםאש.הפסקתעללדוןהזדמנותעיראק
קשה.נפגעוהרפובליקהמשמרותשלהכבדותהדיוויזיות
בצרה.בכיסנצורההייתהחמורבי","-השלישיתהדיוויזיה

הייתהבצרהמכיסשיצאההעיראקיתהצבאיתהמכונה

סיוםשאחריבשבועותשניהלההקרבומוכה.מובסצבא

המורדיםנגדהמלחמה

צמודהיהוהכורדיםהשיעים

רוקנולשרודכדיוקשה.

אתהרפובליקהמשמרות
שלאלהכוללהצבא,מחסני

שישההכבדות.הדיוויזיות

המערכהגמרלאחרחודשים

ה-הממוכנתהדיוויזיהנכנעה

בהמוניההרגיל""הצבאשל5

בצפוןהכורדיםלמורדים
הממוכנתהדיוויזיהעיראק.

על-ידישהושמדהתווכלנא","

ה-7,הקורפוס
פורקה.

הלחימהמהלכי

השריוןכוחותשלוהביצועים

הצדיקומדבר"סופת"במבצע

מראשיתהניידותחזוןאת

השריוןהממוכנות.המלחמות

השריוןיחידותהיבשתי.הקרבבשדהביותרהדומיננטיהיה

ק"ממאותועברוהקדמייםהמגעקוויאתראשונותחצו

בכליבחי"ר,משולבותשריוןקבוצותאלההיוהערבי.במדבר

אלההןיעיל.שדהובמודיעיןבהנדסהבארטילריה,טיס,
משמרותשלהכבדותהחטיבותתשעמתוךשבעשהשמידו

הרגילות.העיראקיותמהדיוויזיותועשרותהרפובליקה

בעימותיעילכהוהבריטיהאמריקניהשריוןהיהמדוע
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