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בשעההארמדהיהמריאהדרוךכקפיץ
1993,באוקטובר3ראשון,ביום15:32

היםחוףלידהמרופטמשדה-התעופה
כחולים,שמייםלתוךסומליהשל

ההודי.האוקיינוסמימיבהקוכשבאופק
רצועהלאורךומהרנמוךטסוהמסוקים

היםגליכשקצףמבהיק,חולשלצרה
פנוצמודבמבנההחוף.אלמתנפץ
ומשםהמדבר,לעברדרום-מערב,לכיוון
הטכנאיםהעיר.לעברמזרחהשוב

וצמדהמסוקים,דלתותאתפתחו
המפתן,עלהתיישבהראשוןהלוחמים

בידיהםמחזיקים
החבלים,את

להשתל-מוכנים

באמצעותםשל
מוג-רחובותאל

דישו.
המשימהכוח
ריינ-"המיוחד
שילוב-ג'רס"

שלרב-עוצמה

עמד-מלחמהמכונותושלאנשים
כונהכך-השחור"הים"אללגלוש
איידיד,פארהמוחמדגנרלשלמעוזו
הפשיטהמטרתגידר.תבארשבטמנהיג

לשוקבשכנותהנמצאהמעוז,על
לחטוףהייתהסומליה,בירתשלההומה
איידיד.שלמסגניושנייםמשם

הטיבהשארה"בלאחר

מסומליהכוחות!האת

הצורב,הכישלוןבשל
הנשיאשלממשלוקבע

עקרוןאתקלינטון
התערבות"ללאה"מעורב!ת

תפוס"היההמבצעשלהקודשם
פיקדהמשימהכוחועלוחטוף",

הכוחגריסון.פ'ויליאםמייג'ור-ג'נרל
פעמיםעשרותדומותפעולותתירגל
והאחרותבאימוניםרובןקושי,כלללא

שקדמומבצעיותמשימותבמספר
הנוכחית.לפעולה
עוקברגעאחררגעשעה,אחרשעה
שלמאמציהםאחרבאודןמארקהסופר
היבשהצבאשלהעיליתיחידותלוחמי

ושלו"דלתא")ה"ריינג'רס"(ארה"בשל
שהםהלילה",ציידי"(האווירלוחמי

הוק",ה"בלקמסוקישלטייסיהם
אלהיבשהלוחמיאתהמובילים
תבארשבטשלבצמרתלפגועיעדיהם)

לפתרוןוהתנכלהשהתנגדהגידר,
שלהומניטריותהצלהולפעולותפוליטי
בסומליה.האו"ם
עצוריעוקביםאנורגעאחררגע
שלההרואייםמאמציהםאחרנשימה
מהתופתלהיחלץהאלההעיליתלוחמי
לב,אומץמחויבות,רעות,הפגנתתוך

דמיםמחירשלתשלוםותוךאלתור
טראומתי.

שלמבחינתההיוהפעולהתוצאות
צבאי,כישלוןאסון:הרותארה"ב
לסההגנהשרשללהתפטרותושהוביל
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שלמעורבותהבתפיסתולשינויאספין
לאחרמקומיים.בסכסוכיםארה"ב

מסומליהכוחותיהאתהסיגהשארה"ב

שלממשלוקבעהצורב,הכישלוןבשל
ה"מעורבותעקרוןאתקלינטוןהנשיא

חייליםשלפיוהתערבות",ללא
עליילחמולאשובאמריקנים
למעןזרותארצותשלאדמותיהן

אתישירותמשרתותשאינןמטרות
מסכניםשאינםאיומיםנגדאוארה"ב

בוודאות.אותה
תושביאחריגםעוקבהספרמחבר
נשיםזקנים,-מוגדישו

כמושנקלעו,-וטף
אחריםרביםאזרחים

ההיסטוריה,במהלך
ביןלהםלאלמלחמה

המדינהשלהעיליתחיילי

לביןבעולםביותרהחזקה
אוחזימוגדישוצעירי

/,,8קרב.אליהששיםהנשק
האלההפשוטיםהאזרחים

שלהאמיתייםהקורבנותהם
עלשנשאואלההםהמלחמה.

המלחמהמוראותאתגבם
הםתוצאותיה.ואתהפנימית

העולםהתגייסשלמענםאלה
הםפרדוקסליבאופןלסייע.כדי

כבנדברשלבסופושימשו
ו%,"ביןהפוליטיתבמלחמהערובה

והשבטיםארה"בהאו"ם,
לק

עתידהעלסומליהשלהלוחמניים
/

ני

ללוהחרבה.השסועההארץשל
גנרלשלמעוזועלהקרבאת
העדיפה-השחור"הים"-איידיד

שלהתמונותלשכוח.אמריקה
חייליםגופותושלשרופיםמסוקים

מוגדישו,ברחובותנגררותאמריקנים

היוורצחני,זועםבהמוןמוקפותכשהן

לאהאמריקנית.בהיסטוריהמהקשות
הזה.המבצעאתשיתארמיהיה

בעמודיםונבלעוהגיעוהתמונות
ב-3העיתונים.שלהאחרונים

במוגדישוהיהלא1993באוקטובר
כולם-אחדאמריקאיעיתונאיאפילו
בעולם.אחריםאירועיםלסקרעברו

קלינטון,הנשיאשלהחלטתו

-הקרבלאחראחדיםימיםשהתקבלה
המשימהכוחשלפעולתואתלהפסיק
מהאתהשיגה-בסומליהריינג'רס
האפיזודהעלהדלתאתלסגורשרצה:
החולףכישלוןישלמשבכלהזאת.
וושינגטון,שלהפוליטייםבשמיה
השכחה.מחלתאתלהפיץכדימספיק

והיומייםהסנאט,שלחקירההתקיימה
הפיקוהעדויותלשמיעתשהוקדשו

שרואתהנשיאאתשהאשיםמסמך
אספין.לסההגנה,

ל

להרוגים,ניתןיאהיחסהמוות".
צוינהרביםחייליםשלוגבורתם
מאשרחוץאבלכבוד.שלבעיטורים

הקרבהמעוטרים,הקרבותיקיבקרב
שאבד.פרקהואעצמו

לאהזהשהקרבלכךהסיבותאחת
ליחידותקשורהלעומקנחקרולאנלמד

דלתא""כוחבמיוחד-בוהמעורבות
חשאית,פעילותםאשרוהריינג'רס,
נראהאולםחסוי.לגביהםוהמידע

בשמירתהצטייןהצבאישהממסד

אלאהציבור,בפנירקלאהסודות)1
מחברשללדעתועצמו.בפניגם/',

ביותרהמשמעותיתהסיבההספרש,,

אתששלחהסיבהאיתההיאלכך8",
מחסהלחפשהפוליטיקאים8",/
הלחימה:תוצאותשנודעולאחר8",

הציגהשחור"הים"עלהקרב!188,

ג,

וכנ-והפצועיםגים

הסיכויים.כלגד
פירוס.ניצחוןכמובן,זה,היה
בתוךלהתבצעהייתהאמורההמשימה

עצמואתמצאזאתבמקוםאךשעה,
בעירנצורהפשיטהמכוחגדולחלק

מוקףכשהואכולו,הלילהבמהלךעוינת
סערמסוקישניחייו.עלונלחם

בתוךהופלוהוק"בלק"מדגםמתקדמים
נחיתותנחתונוספיםושנייםהעיר,
בבסיסם.ריסוק

התפטרותואתהגישהאחרוןזה
לאמכךיותרמכן.לאחרחודשיים

דבר.נעשה
שמןהצבאי,הממסדבתוךאפילו

מקצועיענייןשיגלהציפוהסתם
חייליםשלביותרהקשהבלחימה

רקעסקווייטנאם,מאזאמריקנים
שלאחרב"ניתוחזניחיםבפרטים
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בבוקרהנצורהכוחחולץכאשר
הרב-ההצלהשיירתעל-ידילמחרת

הרוגים18לאמריקניםהיולאומית,
שלהטייסיםאחדפצועים.ועשרות
דיורנט,מיכאלהוק",ה"בלקמסוקי

המוןעל-ידינפילתוממקוםנלקח
בשביוהוחזקמוסתסומלי
ששודרוהתמונותיום.

העולםברחביהטלוויזיה
בגופותיהםהמתעללצוהל,
אמריקנים,חיילימשל

הקהלדעתאתהביאו
הביתאתלשאולבבית
עוררוקשות,שאלותהלבן

בקונגרסחזקההתנגדות
בסומליהלמעורבות

דברשלבסופווהביאו
אתמיידלהפסיקלהחלטה
נגדהצבאיותהפעולות
שלאנשיואיידיד.

פ'ויליאםמייג'ור-ג'נרל

בקרב,ניצחואוליגריסון
המלחמהאתהפסידואבל

חזועצמםשהםכפי-
שיקרה.
הניצחוןגםאבל
היההסומליםשהשיגו
כמהברורולאמדומה,
הבינובסומליהאנשים
שניםחמשבחלוףגםזאת,

מחירראשית,לקרב.
היההסומליםשלהדמים

הערכהקטסטרופלי:
500עלדיברהזהירה
1מ-000,יותרועלהרוגים

וזו-שניתפצועים.
-יותרהחשובההנקודה
לטעון,היהיכולאיידיד

השבטכיעשה,שאכןכפי
לדחוקהצליחשלו

האדירהצבאאתמסומליה
שלוהניצחוןעלאולםבעולם,ביותר
מחירלשלםסומליההייתהעתידה

תבאראיידיד,שלהשבטמנשוא.כבד
מאמצימולבהצלחהעמדאכןגידר,

חלוקתאתבכוחעליולכפותהאו"ם
ה-3אתלחגוגוהחלהשלטון

איזואךלאומי,חגכיוםבאוקטובר
איןכאשרלאומי,לחגישמשמעות

ב-איידידמתכאשראומה?בכלל

בסומליהלהשתוללהמשיכו1996,
מציאות-הבין-שבטיותהמלחמות
קץלהלשיםניסווהאו"םשארה"ב

אתיותרמענייניםאינםהשבטים
ללאאמריקה.אתלאובמיוחדהעולם,

יתרונותטבעיים,משאבים
פוטנציאלאפילואואסטרטגיים

העולם,לסחורותרווחישוקלהיות
ההזדמנותאתבמהרהסומליהאיבדה
כפימחדש,ולבנייהלשיקוםלשלום,
בסומליההאו"םכוחשהציע

טועים,אוצודקים"טא(נ5()י4)(.
כמוהשבטיםמנהיגיעמדו
השלישיהעולםשלסמל
מולוהעיקשהטובהכפוי

התועלתחסריהמאמצים
כוחבאמצעותטינהלפתור

אתמחקוהםבין-לאומי.
הפמהמ".3ביעילותעצמם

אתניצחלאאחדאף
השחור",הים"עלהקרב

חשוביםקרבותכמואבל
אתשינההואאחרים
הנוראהמחירהעולם.
שנישללתפיסתםששולם
אנונימייםשבטיםמנהיגי
קלינטון,הנשיאאתהמם
מהדיווחיםנבגדחשוהוא

הצבאייםמעוזריושקיבל
שחשכפיצוותו,ומאנשי
לאחר1961,ב-קנדיהנשיא
הכושלהפלישהניסיון
החזירים.במפרץלקובה
השחור"הים"עלהקרב

שרשללהתפטרותוהוביל
ולסיוםאספין,לסההגנה,
הקריירהשלמוקדם

מייג'ור-ג'נרלשלהמבטיחה

כוחעלשפיקדגריסון,
הרצוןריינג'רס"."המשימה
ואתאיידידאתלתפוס
קץשםשבטומנהיגי
וחסרמבטיחלמאמץ
שנועדהאו"ם,שלתקדים

באנרכיההשקועההמדינהאתלהציל
כשמיליוניםאחים,ובמלחמת
ברעב.גוועיםמאזרחיה

ובסמטאותיהברחובותיה
ארה"בסיימהמוגדישושלהמעופשים

שלאחרותמימהפזיזהתקופה

קואליציהממשלתשלהקמתהעל-ידי11במשך
עדייןאיידידשלהשבטאנשייציבה.בערוצי

וממשיכיםיריביםשבטיםנגדנלחמיםהמוןשל

שהשהםמוחמותנשיםעלשומריםאמריקניםנחתים
במאדישוהלסיחהבחהלךידרימוניעליהם

עכשיואבלבמוגדישו,דםלהקיז
כמולחלוטין.לכךאדישהעולם
העולםבהיסטוריה,דומיםבמקרים

הבין-הטובהרצוןואונייתעוגן,הרים

המאבקיםממוגדישו.הפליגהלאומית
שלמדםוהעקוביםהמפותלים
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הרגישושבהתקופה-הקרההמלחמה
יכולותהןכיובעלות-בריתההיא

ולרסקמושחיםדיקטטוריםלהוריד
בקלותאלימיםשבטיםשלכוחםאת

כליהיוכאילוגדולה,דםהקזתוללא
בדומהכדור-הארץ,פניעלמשחק
חוסייןלסדאםאמריקהשעשתהלמה

בכוויית.
הפכה1993באוקטוברה-3מאז

עבוראזהרהלתמרורמוגדישו
כוחםלהפעלתהנוגעבכלהאמריקנים

סכסוכיםבפתרוןולמעורבותםהצבאי
מים",פרשתקוהיהזה"םיל.4מעבר

החוץ,משרדמפקידיאחדאמר
בשלשםבעילוםלהישארשביקש

שלהיוםסדרבקביעתמעורבותו
התפיסה"האמריקנית.החוץמדיניות

נוראיותשארצותאמרההמקובלת
טובים,שאנשיםמשוםלכאלההפכו

בידידוכאומפשעוחפיםהגונים
אתשינתהסומליהאכזרים.מנהיגים
שלהעיליתלוחמיתאזה".5התפיסה
שבהמדינה,בסומליהפגשואמריקה
שנאהמתוךנלחםאחדכלכמעט
ברחובזקנהאישהתשאלאםלאחר.

היאבשלום,רוצההיאאםבמוגדישו,
לכךמתפללתאניבוודאי,"לך:תענה

מצפהשאתהדברים-יום"כל
אםאותה,תשאלואםלך.שיאמרו

אתיחלוקשלהשהשבטמוכנההיא
יהיהשניתןכדיאחריםעםהשלטון
תשיבהיאהזה,השלוםאתלהשיג
עם"האלה:במיליםיותראופחות

אניקודםהאלה?והגנביםהרוצחים
-כאלהבארצותאנשיםאמות".

רוציםאינם-הבלקןארצותדוגמת
וצעירזקןאישה,איש,-בשלום."הם

כוח.רוציםהםניצחון.מבקשים-
שאנשיםאותנולימדהסומליהניסיון

לדבריםלתתנוטיםהאלהבמקומות
וההרגהשנאהשהם.כפילהתנהל

אובכך,רוציםשהםמשוםממשיכים,
בעוצמהשלוםרוציםלאשהםמשום
תאז".6שתפסיקכזאת

במוגדישוהלחימהלאחרשבוע
האמריקניהצימפקדתהרשתהלא

קאונטי"הרלן"-מאוניותיהלאחת

פורט-או-פראנסנמלברציפילעגון-

שבהןבכך,מהשלמהומותלאחר
מתושבימ-200פחותהשתתפו

היו:באווירשנישאוהקריאותטהיטי.
לאחרשנייה".סומליהלכםנעשה"

ארה"בממשלתהביטומוגדישו
שהתבצעהעםרצחעלוהאו"ם
מיליוניהוכחדושםובזאיר,ברואנדה

גםפנימית.בעיהכעלבני-אדם,
ארה"באתהניעולאבבוסניההזוועות

היהנראהכאשראלאלפעולה,

להמשיךחובתםאתמציביםהם
תוךהמשימהלהשלמתעדלהילחם

המדממיםלחבריםסיועהושטתכדי
בחפיםאי-פגיעהעלוהקפדהלמוות

מפשע.
במוגדישו"הופלשחורנץ"
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לאאחדלרגעאבלרבות,שגיאות
אתלהשיגכדילהילחםהפסיקו
באומץדרכםאתולפלסהמשימה
היהאסורמבטחים.לחוףובגבורה

יישכחו-ולרעלטוב-שמעשיהם
ההיסטוריה.במגירות

בצבארס"ןזאתלתארהיטיב
הנופליםלזכרשכתבבדבריםארה"ב
בקרב:

שבחיםאותודותביקשולאהם"
התקבלהואעליהם.שהוטלהג'ובעל
זקוקאתהכאשרשםהםשהוא.כפי

להילחםלקריאה,מוכניםלעולםלהם,
מאמיניםשאנחנומהכללמעןולמות

הקדשהזונבובה,מילהאינהחובהבו.
הדגלאתעימםהנושאיםאלהשל

כלאיןנבובותלמיליםהחירות...למען
להאשים.לניסיוןגםכמומשמעות,

אתישמעולאלעולםהנופליםחברינו
ואילוהמקוממות...ההאשמהמילות

אנחנונוטשים!לאאנחנואנחנו?
הדרך".אתלהובילנמשיך
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במוגדישו",הופלשחורנץ"הספרמתוך3.

מערכות.בהוצאתאורבקרובשיראה

לעיתיםהוזכרהאכןמוגדישו"פרשת"4.

האמריקניהמבצעפתיחתעםתכופות

הטליבאןומשטרבן-לאדןלמיגור

באפגניסטן.

3הערהראו5.
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לוחמישלספרםזהו
אתלבצעשיצאוהעילית,

שהוטלההמשימה
שביאותIWUעליהם,

לאאחדלרבעאבלרבות,
כדילהילחםהפסיקו
המשימהאתלהשיג

באומץדרכםאתולפלס
מבטחיםלחוףובגבורה

מחוץאללגלושעלולהשהתבערה
באירופהאחרותמדינותלעברלבלקן
אמריקניים.באינטרסיםגםולפגוע

במלחמותעוסקהזההספר
רמהמתקיימתשבהןה"חדשות",

סדיר,צבאביןאנושיחיכוךשלגבוהה
ואזרחיםסדיריםבלתילוחמים
באלהאלהמעורביםכולם-תמימים
מדם.עקובאחדקרבבשדה

האבןבתיהצבר,גדרותהסמטאות,
הדרכיםמחסומיהחימר,ובקתות
הםה"אר-פי-ג'י"ומארביהבוערים

המקומיים,ללוחמיםשבוהקרבשדה
חצרסמטא,חול,תלוליתכלהמכירים

אתשביטלמובהק,יתרוןבית,שלוגג
העיליתלוחמילביןבינםהעוצמהפער

האמריקנים.
החייליםעומדיםהזאתבלחימה
וקשים:רביםבמבחניםוהמפקדים
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להיפגעולאהראשאתלהורידמחסה,


