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ב-3 באוקטובר 1993 ערכו הכוחות המיוחדים של 
ארצות הברית פשיטה על מעוזו של מוחמד  איידיד, 
ראש אחת המיליציות הגדולות בסומליה. הפשיטה 
הצפופים  מהאזורים  באחד  יום  באור  נערכה 
הייתה  המטרה  מוגדישו.  סומליה,  בבירת  ביותר 
אולם  איידיד,  של  בכירים  עוזרים  כמה  לתפוס 
נתפסו,  שהמבוקשים  אף  ועל  הסתבכה,  הפעולה 
הוגדרה הפשיטה ככישלון - 18 לוחמים אמריקנים 
גם  קיפחו  סומלים  ומאות  נפצעו,  ועשרות  נהרגו 
שיאה  למעשה  הייתה  הפשיטה  חייהם.1  את  הם 
האזרחים  במלחמת  האמריקנית  המעורבות  של 
הפשיטה  את   .1991 בינואר  שהחלה  בסומליה, 
שנשלח  הברית  ארצות  של  משימה  כוח  ביצע 
היה  המשימה  כוח  של  שמו  אוגוסט 1993.  בשלהי 
 Gothic) "רנג'ר, ושם המבצע היה "גותיק סרפנט
Serpent). כוח המשימה נשלח לאחר הידרדרות 
מתמשכת במצב הביטחון בסומליה וחוסר יכולתו 
עם  להתמודד  האו"ם  של  השלום  שמירת  כוח  של 

המיליציה של איידיד.      
מפקדו של כוח המשימה היה מיג'ור ג'נרל ויליאם 
בכוחות  עשיר  צבאי  ניסיון  בעל  קצין  גריסון, 
המשימה  כוח  הברית.  ארצות  של  המיוחדים 
ארצות  של  המיוחדים  הכוחות  מרוב  נציגים  כלל 
הברית: צוותי דלתא, פלוגה B מהגדוד השלישי של 
רג'ימנט הרנג'ר ה-75 ולוחמי הקומנדו הימי. סיוע 
למבצעים  האווירית  החטיבה  על-ידי  אווירי ניתן 
מיוחדים 2,160  שהתבססה על  מסוקי סער בלקהוק 
כוח  ליטל-בירד.3  מסוג  קלים  תקיפה  מסוקי  ועל 
המשימה עבד בשיתוף פעולה עם ה-CIA, בניסיון 
להשיג מודיעין מבצעי אודות איידיד. מרגע הגעתו 
ועד 3 באוקטובר ביצע כוח המשימה שבע משימות 

ברחבי העיר מוגדישו.
ההפעלה  תפיסת  את  לבחון  זה  מאמר  של  מטרתו 
של כוח המשימה אל מול  עקרונות המלחמה ואל 
של  הכישלון  בגורמי  ולדון  המלחמה,  רמות  מול 
המבצע ובמיוחד של הפשיטה על מעוזו של איידיד, 
דפוסי  ייבחנו  כן  כמו  באוקטובר.  ב-3  שהתבצעה 
הפעולה של כוח המשימה על-פי המודל התאורטי 
מאמר  של  המוצא  נקודת  מקרבן.4  ויליאם  של 
נכשלה  בסומליה  האמריקנית  שהפעילות  היא  זה 
מכיוון שהופרו חלק מעקרונות המלחמה ובמיוחד 

עקרון ההפתעה. 

עקרונות המלחמה ועקרונות ההפעלה של 
הכוחות המיוחדים של ארצות הברית

הגבירו  במלחמות  הקיימים  והחיכוך  הוודאות  אי 
את הרצון לגבש סדרה של עקרונות שיעניקו מידה 
של ודאות בשדה הקרב. במהלך המאה ה-19 גובשה 
של  וניתוח  לימוד  בעקבות  עקרונות  של  סדרה 
ההיסטוריה  במהלך  שהתקיימו  צבאיות,  מערכות 
מלחמה  עקרונות  נפוליאון.  במלחמות  ובמיוחד 
אלה הוצגו כעקרונות שתקפים לכל תקופה ולכל עת 

ושאינם מושפעים משינויים טכנולוגיים, ארגוניים 
או תורתיים.5 ב-1921 קבע הצבא האמריקני רשימה 
של תשעה עקרונות. המטרה העיקרית הייתה ליצור 

אחידות תורתית:6 
צבאית  פעולה  לכל   .(objective ) יעד   .1
הצלחת  בבירור.  שהוגדרה  מטרה  תהיה 
המבצע מותנית בהכוונת כל מאמצי היחידות 

הרלוונטיות אל המטרה.
התקפיות (offensive). היוזמה ההתקפית   .2
ההתקפה  במלחמה.  הכובד  מרכז  היא 
המטרה  הוגדרה  אם   ומכריעה,  יעילה  תהיה 

בבירור.
הכרעה  להשיג  כדי   .(mass) sהכוח ריכוז   .3
ובזמן  במקום  הצבאי  הכוח  את  לרכז  יש 

הנכונים. 
חיסכון בכוחe (economy of force). ריכוז   .4
המינימום ההכרחי של כוחות עבור המאמצים 

המשניים.
תמרון (maneuver).  נטילת יוזמה ושמירתה   .5
באמצעות הובלת האויב למקום שבו הוא נמצא 

בעמדת נחיתות.

בתפיסה  לדון  יש  המיוחדים  הכוחות  של  פעולתם 
עקרונות  את  המציג  מקרבן,  של  התאורטית 
של  העל  מעקרון  כחלק  המסורתיים  המלחמה 
עקרון-  המיוחדים.  הכוחות  של  ההפעלה  תפיסת 
על זה הוא השגת עליונות יחסית,8 ופירושו יצירת 
התנאים שבהם כוח תקיפה קטן משיג יתרון מכריע 
היטב  המבוצר  האויב  של  גדול  כוחות  סדר  על 
את  למצוא  יש  אחרות,  במילים  הגנה.  בעמדות 
נקודת התורפה של האויב ולהתקיף אותה. אמנם 
בכל מבצע צבאי הכוח מנסה לאתר את  הנקודה זו, 
אך במבצעים מיוחדים יש למציאת נקודת התורפה 
ערך מוסף וחשוב .9  השגת העליונות היחסית חייבת 
כדי  עליה  לשמור  ויש  ההתנגשות,  בתחילת  להיות 
להשיג  היכולת  המשימה.  הצלחת  את  להבטיח 
של  אומץ,  של  עירוב  דורשת  היחסי  היתרון  את 
אינטלקט, של העזה ושל התמדה. קלאוזביץ כינה 
זאת בשם הגורמים המורליים.10  אם היתרון היחסי 
אבד, קשה מאוד להחזירו. כמו כן ככל שההתנגשות 
מתארכת, התוצאות תלויות הן ביכולותיו של האויב 
להתאושש ולהשיב לעצמו את היוזמה והן בניצול 
אלה  גורמים  ודאות.  וחוסר  הזדמנויות  של  הדדי 
משפיעים ומעצימים את תופעת החיכוך. ניתן לומר 
שככל שהמבצע מתארך, כך הסיכוי להצליח קטן, 
למעשה,  עולה.  התוקף  הכוח  של  הפגיעות  ומידת 
כי  לומר  וניתן  ההפתעה,  עקרון  את  מחזק  מקרבן 

העליונות היחסית היא נגזרת של עיקרון זה. 
האימון  עקרון  הוא  בו  דן  שמקרבן  נוסף  עיקרון 
הממושך. עיקרון זה קובע כי על הכוחות להתאמן 
זמן רב לפני היציאה למבצע מסוים. אם הכוח הוא 
הטרוגני, כלומר מורכב מכמה יחידות, על היחידות 
המבצעיות  היכולות  את  היטב  להכיר  השונות 
זה  אופרטיבי  מכניזם  יחידה.  כל  איתה  שמביאה 

ניתן להשגה באמצעות עיקרון זה. 
המיוחדים  הכוחות  של  המבצע  את  מחלק  מקרבן 
שלבים.  לשלושה  צבאי)  מבצע  כל  (ולמעשה 
המלחמה  עקרונות  ביטוי  לידי  באים  שלב  בכל 

המסורתיים:11
תכנון המבצע. בשלב הזה בא לידי ביטוי עקרון   .1

הפשטות.
הזה  בשלב  המבצע.  לקראת  הכוח  הכנת   .2
הממושך  האימון  עקרונות  ביטוי  לידי  באים 

והאבטחה.
שלושה  על-פי  מתבצעת  זו  הפעולה.  ביצוע   .3

עקרונות: יעד, הפתעה ומהירות.  
על  מצביעה  רנג'ר  משימה  כוח  פעולות  של  בחינה 
כך שנעשה ניסיון לשמור על המסגרת התאורטית 
למשימה  ממשימה  אך  המלחמה,  עקרונות  של 
עקומת  בשל  בעיקר  אלה  בעקרונות  כרסום  היה 
התהליך,  בסוף  הסומליים.  הכוחות  של  הלמידה 
כמעט  הופרו  באוקטובר,  ב-3  שהתבצעה  בפשיטה 

כל עקרונות המלחמה. 

.(unity of command)d אחדות הפיקוד  .6
אבטחת אחדות המאמצים תחת רשות פיקודית 

אחת. 
אבטחה y(security). מטרתו של עיקרון זה   .7
נטילת  ואת  ההתקפיות  המגמות  את  לנטרל 
מהיריב  למנוע  כלומר  האויב,  על-ידי  היוזמה 

להשיג יתרון בלתי צפוי.
הפתעהe(surprise).  יש להכות את האויב   .8
מוכן  אינו  שהוא  ובאמצעים  בזמן  במקום, 

אליהם.
תכנית  לבצע  אין   .(simplicity)y פשטות   .9
להשתבש  העלולה  מדי  ומתוחכמת  מסובכת 

בעקבות אי הוודאות והחיכוך של המלחמה.
 (1998) משולבים  מיוחדים  למבצעים  בדוקטרינה 
נקבע כי עקרונות המלחמה הקונוונציונליים חלים 
במקרים  זאת,  עם  המיוחדים.  הכוחות  על  גם 
כמו  שונים  היבטים  להדגיש  צורך  יש  מסוימים 
המוגבלים  המשאבים  אין  בכוח.  החיסכון  עקרון 
של הכוחות המיוחדים ניתנים להפעלה נגד מטרות 

או משימות משניות ולא חיוניות.7
כדי לשלב את עקרונות המלחמה המסורתיים עם 

וחדים  מי למבצעים  בדוקטרינה 
משולבים (1998) נקבע כי עקרונות 
גם  חלים  הקונוונציונליים  המלחמה 

על הכוחות המיוחדים
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לכאורה תכנון הפשיטה ב-3 באוקטובר מילא אחר 
הציוויים של עקרונות המלחמה. היעד היה מוגדר  
היה  מדובר  איידיד.  של  מסגניו  שניים  תפיסת   -
בפעולה התקפית של כוח מיומן היטב (עקרון ריכוז 
הכוח), ולא נקבעו כל יעדים אחרים (עקרון החיסכון 
בכוח ). כמו כן הניידות הגבוהה פיצתה על נטרולם 
של עקרונות התמרון והאבטחה. לפעולה היה מפקד 
באמצעות  הכוחות  כל  על  ששלט  אחד  אופרטיבי 
ושליטה  פיקוד  ומערכות  הטכנולוגית  העליונות 
מתקדמות. כמו כן התכנית הייתה פשוטה והתאימה 
ליכולת הקרבית והמבצעית של הכוחות המיוחדים, 

אולם בפועל עקרונות המלחמה הופרו. 
אחד מהעקרונות החשובים שהופר בכל התחומים 
הפתעה  היחסי.  היתרון  או  ההפתעה  עקרון  היה 
וניצול  וזיהוי  תזמון  הונאה,  באמצעות  מושגת 
נקודות התורפה של האויב. ברמה המדינית הייתה 
מעין  ביוני 1993)  הביטחון 837 (6  מועצת  החלטת 
הכרזת מלחמה של האו"ם על המיליציה של איידיד. 
לאחר  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  החלטה  למעשה 
מלחמת קוריאה, שהאו"ם קיבל מנדט לפעול באופן 
צבאי כנגד אויב מוגדר.12 ברמה האסטרטגית  הפרס 
הכספי שהוכרז בתמורה לתפיסתו של איידיד (17 
של  הבלעדית  כמטרה  אותו  סימנה   (1993 ביוני 
כוחות המשימה השונים, ואיידיד העריך נכונה כי 
כל המאמצים הצבאיים כוונו בשלב זה נגדו. ברמה 
האופרטיבית איבד כוח המשימה רנג'ר את ההפתעה 
כבר לאחר הפשיטה הראשונה (30 באוגוסט 1993). 
שמירת  כוחות  מפקד  סגן  מונטגומרי,  תומס  גנרל 
כי  פעולה  לאחר  בדוח  קבע  האו"ם,  של  השלום 
היה  המיוחדים  הכוחות  של  המשימה  כוח  הגעת 
איתות ברור לאיידיד כי הוא וכוחותיו סומנו כיעד 
העיקרי של כוח המשימה.13 הפשיטות שביצע כוח 
עצם  את  חשפו   1993 ספטמבר  במהלך  המשימה 
סיבת  ואת  המיוחדים  הכוחות  של  הימצאותם 

הגעתם לסומליה. 
לגנרל גריסון נותרה רק ההפתעה בתחום הטקטי, 
השתמש  גריסון  בהדרגה.  אבד  זה  יתרון  גם  אך 
ביכולת הניידות הגבוהה ובעוצמת האש של כוחותיו 
ומכריעים  מהירים  מבצעים  לפועל  להוציא  כדי 
לפני שהכוחות הסומליים יצליחו להתארגן ולהגיב 
לגוון  גריסון  גנרל  של  הניסיונות  למרות  ביעילות. 
למדו  משימות  שש  לאחר  הפעולה,14  דפוסי  את 
הסומלים את דרכי הפעולה והטכניקות הקרביות 
 21) השישית  בפעולה  המיוחדים.  הכוחות  של 
כי  המיוחדים  הכוחות  לוחמי  דיווחו  בספטמבר) 
רקטות RPG נורו לעבר המסוקים.15 כמו כן ב-25 
שייך  היה  שלא  בלקהוק,  מסוק  הופל  ספטמבר 
לא  הלקחים   .RPG באמצעות המיוחדים,  לכוחות 
היתרון  את  גם  המשימה  כוח  איבד  וכך  הופקו, 

הטקטי שלו. 
ביטול היתרון הטקטי התבטא גם בכך שהפשיטה 

אחד  היום.  בשעות  נערכה  באוקטובר   3 ב-
מהיתרונות הטקטיים הגדולים של ארצות הברית 
הוא יכולת הפעולה בלילה. הדבר מתאפשר הודות 
מטרות  ולסימון  לראייה  טכנולוגיים  לאמצעים 
להשיג  ניתן  כזו  יכולת  לו  שאין  אויב  מול  בלילה. 
המשימה  של  הסתבכותה  עם   16 יחסי. יתרון 
והימשכותה לתוך שעות החשכה לא היו ללוחמים 
האמריקניים כל יתרון ברחובות. אולם הסומלים 
הפעולה,  שטח  עם  היכרותם  את  כראוי  ניצלו  לא 
האמריקניים.  לכוחות  יותר  כבד  אסון  נמנע  ובכך 
העיקריים  מהגורמים  היה  הטקטי  היתרון  ביטול 
שזיהו  לאחר  הסומלים  של  המהירה  להתארגנות 
העיר  לעבר  מתקרבים  האמריקניים  המסוקים  כי 
של  הטכנו-טקטי  היתרון  רק  למעשה  מוגדישו. 
הכוחות המיוחדים - רמת חיילות גבוהה, משמעת 

ולכידות חברתית, מנע אסון מוחלט.
ביטולו של עקרון ההפתעה פעל כ"אפקט דומינו". 
שני  להפיל  והצליחו  במהירות  התארגנו  הסומלים 
ההתקפיות  עקרונות  הופרו  זה  בשלב  מסוקים. 
היוזמה  את  איבדו  האמריקניים  והכוחות  והיעד, 
ושינו את משימתם: מתפיסת המבוקשים לאבטחת 
אנשי הצוות במסוקים שהתרסקו ולאבטחת הכוחות 
שלהם לאחר מכן. הכוח פוצל לתת-כוחות, ולמעשה 
גם  התקיימה.  לא  כבר  והשליטה  הפיקוד  מערכת 
על-ידי  היוזמה  נטילת  עם  הופר  הביטחון  עקרון 
עם  צפוי  בלתי  יתרון  להשיג  ויכולתם  הסומלים 

הפלת שני המסוקים. 
ניתן לקבוע כי גם עקרונות התמרון והביטחון הופרו, 

את דפוסי הפעולה שלו, והכוחות שנשלחו לסומליה 
פעולה  דפוס  וליצור  ביחד  להתאמן  הספיקו  לא 
במאפייני  השוני  בלט  במיוחד  ומתואם.17  אחיד 
הרנג'רס,  לוחמי  ובין  דלתא  כוחות  בין  הפעולה 
הרנג'רס  אמנם  הפעולה.  נטל  בעיקר  שנשאו 
מוגדרים ככוחות מיוחדים, אך במהותו הרג'ימנט 
בעצימות  ללוחמה  המיועד  מיוחד  כוח  הוא  ה-75 
מאפיינים  בעל  שאינו  דלתא  לכוח  (בניגוד  גבוהה 

קונוונציונליים).18 
לפני  הטקטי  בתחום  גם  הופר  האבטחה  עקרון 
ביצוע הפשיטה. במהלך ספטמבר 1993 חזר הגנרל 
תשלח  כי  ההגנה  ממחלקת  וביקש  מונטגומרי 
תמכו  בבקשה  לסומליה.  ברדלי  מסוג  נגמ"שים 
יושב  וכן  הואר,  הגנרל  המרכז,  פיקוד  מפקד  גם 
הראש של המטות המשולבים, הגנרל קולין פאוול. 
כלי הרכב של כוחות המשימה האמריקניים כללו 
פגיעים  שהיו  ההאמר),  (בעיקר  רכים  רכב  כלי  רק 
השתמשו  שבו  מהסוג  נ"ט,  ונשק  קל  נשק  לאש 
אלה  לבקשות  סירבה  ההגנה  מחלקת  הסומלים. 
בתואנה שהצבת כוחות משוריינים תביא להסלמת 
הסדר  להשגת  באפשרות  קשות  ותפגע  העימות 

פוליטי במדינה. 
שהיה  אמריקני  משוריין  קרבי  ברכב  מחסור 
האריך  האמריקניים  הכוחות  לצד  לפעול  אמור 
הכוחות  החילוץ.  שיירת  של  התארגנותה  זמן  את 
לכוחות  להסביר  צריכים  היו  האמריקניים 
רכב  כלי  להם  שהיו   - והמלזיים  הפקיסטניים 
משוריינים -  את תכנית החילוץ.19  קשיי שפה גרמו 
כמו  הפעולה.  תכנית  שהובנה  עד  יקר  זמן  לאיבוד 
כן החיילים האמריקניים לא הכירו את כלי הרכב 
המשוריינים שבהם השתמשו הפקיסטנים והמלזים, 
עובדה שהקטינה את היעילות המבצעית של הכוחות 

האמריקניים שהצטרפו לכוחות האו"ם.20 
בעבודת הגמר שלו באקדמיה לפיקוד ומטה של חיל 
האוויר, טען מיג'ור קליפורד די כי הפגיעה הנוספת 
לאוקטובר  ב-3  והפשיטה  בכלל  הכוחות  בביטחון 
בפרט, נגרמה עקב ההחלטה הפוליטית שלא לשלוח 
מטוסי הרקולס לסיוע אווירי קרוב לכוח המשימה. 
אי הימצאותם של מטוסים אלה מנעה הגשת סיוע 
והובילה  הנצורים,  לכוחות  ומסיבי  קרוב  אווירי 
להגדלת מספר הנפגעים של הכוח.21 מטוסים אלה 
הופעלו בהצלחה רבה במהלך יוני 1993, אך הנזק 
לוחמת  הלא  באוכלוסייה  והפגיעה  הרב  ההיקפי 
הוצגה היטב בשידורי ה-CNN וגרמו לדרג הפוליטי 
בארצות הברית להחליט על סיום גיחות המטוסים. 
ומסיבי  קרוב  אווירי  סיוע  של  היעדרם  בשל  כך, 
האמריקניים  הכוחות  נשארו  שריון,  כוחות  ושל 
ללא יכולת להפעיל כוח אש על זה של הסומלים.22 
הקרקע  על  הברית  ארצות  של  האש  כוח  למעשה 
של  האש  לכוח  הטכנו-טקטי  בתחום  השתווה 
המיליציות  של  שמספרן  מכיוון  אך  הסומלים, 

מכיוון שההתקפה בוצעה בתוך מעוזו העיקרי של 

איידיד. גריסון חשב שהוא ינטרל יתרון זה בזכות 

פעולה  ובזכות  המשימה  כוח  של  הגבוהה  הניידות 

קצרה שלא תימשך יותר מ-30 דקות, ולכן הכוחות 

הסומליים לא יספיקו להתארגן. הימשכות הפעולה 

מעבר לזמן שנקבע פגעה באופן מהותי בעקרון העל 

שהגדיר מקרבן. ככל שנמשכה הפעולה עלה מספר 

הנפגעים מקרב הכוחות האמריקניים, אף שהושג 

היעד המקורי. 

עיקרון אחר שהופר (על -פי המסגרת התאורטית של 

מקרבן) היה עקרון האימון הממושך. כוח המשימה 

המיוחדים  הכוחות  כל  של  מנציגים  הורכב  רנג'ר 

(צבא  ודלתא  רנג'רס  הזרועות:  מכל  האמריקניים 

הלילה"  ו"ציידי  (הצי)  הימי  הקומנדו  היבשה), 

(חיל האוויר). הייתה זו קביעה מבצעית של פיקוד 

היו  כוח  לכל  ב-1987.  שהוקם  המיוחדים  הכוחות 

שהופר  החשובים  מהעקרונות  אחד 
בכל התחומים היה עקרון ההפתעה 

או היתרון היחסי
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היה רב יותר, היו הכוחות האמריקניים בעמדת 
נחיתות בכל הקשור לכוח האש. 

את הדיון בכוח האש של שני הצדדים ניתן להציג 
את  להשוות  ניתן  היסטורית.  השוואה  בעזרת 
המפותחות  המדינות  של  הצבאיות  המעורבויות 
ברחבי מדינות העולם השלישי, במדינות כושלות23 
למעורבויות  לשליטה24  ניתנים  הבלתי  ובאזורים 
הקולוניאליות, במיוחד במאות ה-16 וה-19. מטרתו 
ואת  הקדמה  את  להביא  היה  הקולוניאליזם  של 
(על-פי  נחשלות  לאוכלוסיות  המערבית  התרבות 
של  הצבאיות  המעורבויות  המערבית).  ההגדרה 
המדינות המפותחות בשלהי המאה ה-20 וראשית 
המאה ה-21 הן בבחינת ניסיון לייצב מדינות שקרסו 
ולמנוע אסונות הומניטריים.25 לפיכך, ניתן לקבוע 
כי ההתערבויות הצבאיות במבצעי שמירת השלום 
הן המלחמות הקולוניאליות של זמננו. המעצמות 
נרחבים  אזורים  לכבוש  הצליחו  הקולוניאליות 
כוח  בעזרת  בעיקר  גדולות  אוכלוסיות  על  ולשלוט 
האש הרב שלהן, ולכן חיוני שיהיה לכוחות הפועלים 
האש  כוח  כזה.  אש  כוח  השלום  שמירת  במבצעי 
פסיכולוגי.26  ליתרון  גם  רבים  במקרים  תורגם 
אמנם לא בהכרח יש צורך להפעיל כוח אש זה, אך 
במקרה של התנגשויות צבאיות תושג הכרעה מהירה 
עד להשלמת המבצע. במאמר שפורסם בכתב העת 
Infantry טוען המחבר כי מקלע המקסים הבריטי, 
שהכריע את הילידים באפריקה במהלך ההתפשטות 
הקולוניאלית הבריטית בשלהי המאה ה-19, משול 
כיום ליחידות שריון ולמסוקי התקיפה של המדינות 
נמצאים  אינם  אשר  לחימה  אמצעי  המערביות, 

ברשות המיליציות החמושות בעולם השלישי.27 
לענייני  המדינה  מזכיר  סגן  שהיה  וודס,  ג'ימס 
נדונה  הפעולה  כי  טען  המבצע,  בזמן  אפריקה 
לכישלון מראש מכיוון שנערכה בליבו של שטח עוין. 
לפיכך זו הייתה משימה בלתי אפשרית, בעיקר בשל 
הקושי והסיכון לחטוף את איידיד מתוך מעוזו.28 
שלאחר  חוכמה  משום  היא  וודס  של  קביעתו  אך 
שונה;  מכיוון  המשימה  את  לבחון  ניתן  מעשה. 
בני  לחילוץ  משולה  להיות  יכולה  איידיד  חטיפת 
ערובה הנמצאים גם הם בליבו של אזור עוין. למעשה 

זהו ייעודו המקורי והעיקרי של כוח דלתא.29  
כחוכמה שלאחר מעשה ניתן לטעון כי גריסון יכול 
המשימה  כוח  של  הטקטי  היתרון  על  לשמור  היה 
שעמד בראשו, אילו פעל בלילה. הטכנולוגיה שבה 
הקרבית  והמיומנות  הברית  ארצות  השתמשה 
בלחימה בלילה של הלוחמים והטייסים שהשתייכו 
לכוח המשימה היו יכולים לבוא לידי ביטוי באופן 
היו  הסומלים  שהלוחמים  כתב  באודן  מרק  מרבי. 
מהשפעתו  כתוצאה  בלילה  להתמוטט  עשויים 
כוח  אם  כלומר,   30 הגת. צמח  של  המעוררת 
לפגוע  יכול  היה  הוא  בלילה,  תוקף  היה  המשימה 
ביכולת ההתארגנות של הסומלים ובה בעת לחזק 

 ."Victory Disease" התבוסה  סיבת  את  כינה 
שחצנות,  לכך:  הובילו  גורמים  שלושה  לטענתו 
שאננות וחוסר יכולת או רצון להתאים דפוסי פעולה 
כי  הוסיף  קרצ'ר  משתנים.33  לתרחישים  קיימים 
הלאומיות  הפיקוד  לרמות  עד  הגיעו  אלה  תופעות 
הגבוהות ביותר, כלומר עד לנשיא ולמזכיר ההגנה. 
הניצחון  הייתה  לכך  העיקריות  הסיבות  אחת 
המוחץ של ארצות הברית את הכוחות העיראקיים 

ב-1991. 

עקרונות המלחמה ומבצעים בעצימות נמוכה 
המיוחדים  הכוחות  של  ההפעלה  תפיסת  כאמור, 
חלים  המסורתיים  המלחמה  עקרונות  כי  קובעת 
גם על מבצעים מיוחדים. עם זאת במדריך השדה 
 (1992) נמוכה  עצימות  ברמת  במבצעים  העוסק 
ניתן למצוא מערכת עקרונות נוספת.34 כוונתם של 
עקרונות אלה היא לא להבחין בין לחימה בעצימות 
נמוכה למלחמה בעצימות גבוהה ולהגדיר מערכת 
העקרונות  על  להוסיף  אלא  חלופית,  עקרונות 
הברית,  ארצות  של  התפיסה   35 המסורתיים.
בלעדיות  אין  המוגבל  בעימות  כי  בהבנה  מקורה 
לפעילות הצבאית ויש לשלב גם פעולות פוליטיות, 
כלכליות וחברתיות. לפיכך, ראוי לבחון את מערכת 

העקרונות הנוספת:
1. שליטת הדרג הפוליטי. לדרג הפוליטי בעימות 
המוגבל יש השפעה גדולה יותר על רמות המלחמה 

את  קבע  גריסון  אולם  שלו.  הקרבית  היכולת  את 

המודיעין  על-פי  הפעולה  של  המקום  ואת  המועד 

שהגיעו  הידיעות  על-פי  שטח,  מסוכני  שקיבל 

אליו.

היה  המשימה  של  לכישלונה  שהביא  נוסף  גורם 

האמריקניים.  הכוחות  של  המופרז  הביטחון 

ללא  כמעט  שהסתיימו  הקודמות,  המשימות 

המבצעית  ביכולת  לבטוח  ללוחמים  גרמו  נפגעים, 

מבצעים  לפועל  להוציא  ביכולתם  שלהם,  הגבוהה 

מהירים ומכריעים. עובדה זו הביאה לזניחת ציוד 

הצטיידות  ולאי  ההתכנסות  בשטח  חיוני  לחימה 

גרם  כן  כמו  ותחמושת.  מים  של  מספקת  בכמות 

הביטחון העצמי המופרז להמעטה בערך מנהיגותו 

של איידיד בעיני לוחמיו וכן לזלזול ביכולת הקרבית 

של  בתהליך  נמצאו  הסומלים  הסומלים.31  של 

מסוקים  להפלת  טכניקות  פיתחו  והם  למידה, 

הזו  הטכניקה  שאת  כנראה   .RPG מטולי  בעזרת 

כלומר  אפגניסטן",  "בוגרי  הסומלים  את  לימדו 

ברית  נגד  בלחימה  ניסיון  שצברו  מוג'הדין,  לוחמי 
32

המועצות במהלך שנות ה-80.

קרביים  ללימודים  מהמכון  קרצ'ר  טימוטי  מיג'ור 

בתחום  גם  הופר  האבטחה  עקרון 
הטקטי לפני ביצוע הפשיטה

לוחמים אמריקנים מורדים למרכז מעוזו של מוחמד איידיד ממסוקים | גריסון 
השתמש ביכולת הניידות הגבוהה ובעוצמת האש של כוחותיו כדי להוציא לפועל מבצעים 

מהירים ומכריעים לפני שהכוחות הסומליים יצליחו להתארגן ולהגיב ביעילות
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הטקטית).  והרמה  האסטרטגית  (הרמה  הנמוכות 
ההיררכיה  מתבטלת  המוגבל  בעימות  למעשה 
מתערב  אינו  הפוליטי  הדרג  שבה  המסורתית 
וקבלת  האסטרטגית,  ברמה  הצבאיות  בהחלטות 
בלעדי  באופן  נשארת  הכוח  והפעלת  ההחלטות 
מפקדי  של  הפיקודית  ובסמכותם  באחריותם 
הדרג  כי  לראות  ניתן  המוגבל   בעימות  הזירות.36 
ברמה  ההחלטות  בקבלת  גם  מתערב  המדיני 
למעשה,  הטכנו-טקטית.  ברמה  ואף  הטקטית 
הפעילות  על  מטיל  הפוליטי  שהדרג  ההגבלות 
המלחמה  של  ההגדרה  בבסיס  עומדות  הצבאית 
היעדים  את  להבין  חייבת  הקצונה  המוגבלת.37 
הפוליטיים ואת השפעתם של המבצעים הצבאיים 
קטנה  חיילים  קבוצת  של  לפעולה  אלה.  יעדים  על 
בעימות  יותר  רבה  מכרעת  השפעה  להיות  יכולה 
המוגבל מאשר בסדר כוחות דומה בעימות בעצימות 
גבוהה. לפיכך, בתכנון המשימה הצבאית יש הכרח 
הדרג  על  הפוליטי.  הדרג  של  להתניות  להתייחס 
הצבאי לאמץ דרכי פעולה שיתמכו בעקרונות שקבע 
הדרג המדיני, גם אם יש צורך בהפעלת דרכי פעולה 

חדשות.  
2. איחוד מאמץ. על המערכת הצבאית בזירה לשלב 
את מאמציה עם גופים צבאיים של מדינות אחרות 
ועם סוכנויות ממשלתיות ולא ממשלתיות, הן זרות 
התכניות  להכרעה.  להגיע  כדי  אמריקניות,  והן 
הצעדים  יתרמו  כיצד  להגדיר  חייבות  הצבאיות 
הצבאיים למהלכים הפוליטיים והכלכליים. עקרון 
משולבות  לפעולות  מסגרת  קובע  המאמץ  איחוד 
את  למצוא  יכול  הצבאי  הדרג  סוכנויות.  בין 
שאיננה  אזרחית,  לסוכנות  בכפיפות  פועל  עצמו 
 CIA-ה או  המדינה  מחלקת  כמו  ההגנה,  מחלקת 
פנים  בביטחון  העוסקות  לסוכנויות  בכפיפות  וגם 
רשויות  או  בסמים  למלחמה  הרשות   ,FBI-ה כגון 
יפעיל  שבו  מצב  ייתכן  כן  כמו  וההגירה.38  המכס 
הצבא משאבים של סוכנויות אזרחיות, ואלה יהיו 

באחריות פיקודית של הצבא.
או  לשנות  והרצון  היכולת  פירושה  הסתגלות.   .3
להתאים מבנים ושיטות פעולה כדי לקדם תרחישים 
שונים ומשתנים.  על-פי עיקרון זה נדרש ניתוח זהיר 
של המשימה, ונדרשות יכולות מודיעיניות מעולות 
כלכלית  פוליטית,  מבחינה  הפעולה  אזור  והבנת 
ותרבותית. ההסתגלות איננה רק גמישות בהפעלת 
טכניקות ידועות במצבים משתנים, אלא פיתוחן של 

דרכי פעולה חדשות לכל מציאות אופרטיבית.
הזה  העיקרון  משמעות  הפעולה.  לגיטימיות   .4
להתערב  חוקית  זכות  יש  הסוכנויות  שלכל  היא 
בעימות מסוים. עקרון הלגיטימיות נחלק לשלושה 
של  הקהל  דעת  הוא  הראשון  המישור  מישורים: 
המדינה המתירה לממשלה לשלוח כוחות צבאיים  
אחרת;  דרך  בכל  להתערב  או  הסכסוך  לאזור 
במיוחד  העולמית,  הקהל  דעת  הוא  השני  המישור 

מגמה  אלקטרוניים.  באמצעים  המופק  המודיעין 
אנושיים  איסוף  ממקורות  להסטה  הביאה  זו 
(יומינט), ולפיכך הדגש היה התמקדות ביכולותיו 
הצבאיות של האויב אך לא בכוונותיו.41 העימות 
מידע  מצריך  ומאפייניו,  מרכיביו  כל  על  המוגבל, 
המופק ממקורות אנושיים, כלומר מעבר ממודיעין 
גרילה  טרור,  ארגוני  איכותי.  למודיעין  כמותי 
ופשע מאורגן הם ארגונים ממודרים בעלי חתימה 
אלקטרונית נמוכה או נעדרי כל חתימה שכזאת. 
הגוף  אם  טרור,  חוליית  אחר  לעקוב  קושי  קיים 
מהן  יוצאת,  היא  מהיכן  יודע  אינו  נגדה  הנלחם 
כך  לשם  לפגוע.  מתכוונת  היא  והיכן  כוונותיה, 
דרוש מודיעין אנושי (או על-פי ההגדרה בישראל 

- משתף פעולה).
מודיעין הוא אבן יסוד בסיסית להצלחתו של כל 
מבצע צבאי ובכלל זה גם פעולות צבאיות במסגרת 
העימות המוגבל.42 עם זאת, המודיעין צריך לספק 
גבוהה  בעצימות  בעימות  נחוץ  תמיד  שאינו  מידע 
יש  סדירים.  צבאות  שני  בין  התנגשות  המשקף 
הכלכליים  הפוליטיים,  למאפיינים  רבה  חשיבות 
שעיקר  מכיוון  האוכלוסייה  של  והתרבותיים 
המבצע נעשה בקרב האוכלוסייה המקומית. כמו 
קשריו  מהם   - האויב  מיהו  היטב  לדעת  יש  כן 
ומערכת הגומלין שלו עם האוכלוסייה המקומית, 
וחשוב  הצבאיות,  ויכולותיו  עוצמתו   מידת  מהי  

מכך  - יש לדעת מהן כוונותיו.43
למרות העוצמה הטכנולוגית האמריקנית בסומליה 
לא הצליחו כוחות שמירת השלום לבסס תשתית 
איידיד  של  כוונותיו  על  מודיעין  שתספק  אנושית 
לפני  עוד  החל  הקושי  שלו.  המיליציה  כוחות  ועל 
הגעת כוחות שמירת השלום והכוחות המיוחדים. 
במוגדישו  האמריקנית  השגרירות  של  פינויה  עם 
יכולת  את  הברית  ארצות  איבדה   ,1991 בינואר 
הקשר  אנשי  ואת  במדינה  שלה  המודיעין  איסוף 
הברית  ארצות  של  חזרתה  עם   44 המקומיים.
לסומליה נעשו מאמצים רבים לשקם את יכולות 
הביא  הרב  הקושי  אך  המקומיות,  האיסוף 
להסתמכות הולכת וגדלה על מודיעין אלקטרוני. 
בסומליה נעשה שימוש בטכנולוגיות איסוף ומעקב 
שימוש  לראשונה  נעשה  מהן  ובחלק  מתוחכמות, 
מכלל  האמריקניים  הכוחות  נהנו  כן  כמו  מבצעי. 
פעולה  לשיתוף  וזכו  הלאומיות,  האיסוף  יכולות 
כל  אולם   45 האזרחיות. הביון  סוכנויות  מצד 
היתרון הטכנולוגי האמריקני לא התאים לעימות 
במערכה  ביטוי  לידי  שבא  כפי  נמוכה  בעצימות 
מערכת  לבנות  הצליח  לא   CIA-ה במוגדישו. 
על משתפי פעולה מקרב בני  שהתבססה  מודיעין 
של  בואו  לפני  יום  כן,  על  יתר  איידיד.  של  שבטו 
 CIA-כוח המשימה "הפסיד" בכיר הסוכנים של ה
לא  מעולם   CIA-ה הסומלית.46  הרולטה  במשחק 
הצליח לשקם את רשת הריגול שלו בקרב כוחותיו 

אם פעולות ההתערבות היא של גופים בין-לאומיים 
הקהל  דעת  הוא  השלישי  המישור  האו"ם;  כמו 
חייבת  המקומית  האוכלוסייה  היעד.  במדינת 
הסכמה  תהיה  לא  אם  הזרה.  למעורבות  להסכים 
כזו, המעורבות הזרה יכולה לגרום למרי עממי נרחב 

ולהסלמת העימות. 
5. התמדה. לעימות המוגבל אין התחלה או סיום 
ברורים שניתן לציינם בפעולות מכריעות.39 העימות 
המוגבל הוא מאבק ארוך מטבעו, ולפיכך התמדה 
היא חיונית להצלחה. לכן נדרש ניתוח מידע זהיר 
לפעולות.  הנכונים  והמקום  הזמן  את  לבחור  כדי 
מהצלחות  להתעלם  למפקד  מסייעת  ההתמדה 
המטרות  את  להשיג  ולשאוף  הקצר  בטווח  קטנות 

לטווח הארוך.
מאפשרת  רנג'ר  משימה  כוח  של  פעולותיו  בחינת 
פגעו  אשר  העקרונות,  של  הפרות  כמה  למצוא 
בפעילות הכללית של כוח המשימה. כך למשל, פעל 
כוח המשימה באופן עצמאי, ולא שיתף פעולה עם 
ועם  האו"ם  במסגרת  שפעלו  הצבאיים  הכוחות 
הסוכנויות האזרחיות. הכוחות המיוחדים נמצאו על 
אדמת סומליה למען השגת מטרה אחת - תפיסתו 
אחד  בקנה  עלתה  שאמנם  זו,  משימה  איידיד.  של 
קשות  פגעה  האו"ם,  מזכ"ל  של  המדיניות  עם 

במאמצי הפעולות ההומניטריות וברצון לשקם את 
סומליה. בתחום האסטרטגי החלטה 837 (6 ביוני 
1993) הייתה למעשה הכרזת מלחמה של האו"ם על 
המיליציה של איידיד. ההחלטה הזו בצד  פשיטות 
רנג'ר  המשימה  וכוח  בכלל  האמריקניים  הכוחות 
בקרב  רבים  לנפגעים  הקיץ  במהלך  גרמו  בפרט 
האוכלוסייה הלא לוחמת במוגדישו. פעולות אלה 
ביטלו למעשה את הלגיטימיות של נוכחות האו"ם 

ושל ארצות הברית בסומליה.40

מודיעין
המלחמה,  מעקרונות  כאחד  מוגדר  אינו  המודיעין 
מדויק  מודיעין  לדוגמה,  עליהם.  משפיע  הוא  אך 
ומהימן תומך בעקרון ההתקפיות וההפתעה. ידיעת 
החיסכון  בעקרון  תומכות  האויב  של  יכולותיו 
בכוח, וידיעות על כוונותיו יכולות לתמוך בעקרון 
האבטחה. נקודת כשל מהותית במהלך המעורבות 
רנג'ר  המשימה  כוח  ופעולות  בכלל  האמריקנית 

בפרט הייתה תחום המודיעין. 
בני הזוג טופלר טענו במחקרם כי במהלך המלחמה 
את  האמריקניות  הביון  סוכנויות  הדגישו  הקרה 

של  לכישלונה  שהביא  נוסף  גורם 
של  המופרז  הביטחון  היה  המשימה 

הכוחות האמריקניים
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נאלצו  האמריקניים  הכוחות  ולכן  איידיד,  של 
עדויות  על  שהתבסס  חלקי,  במודיעין  להסתפק 
שמיעה ועל מידע שהועבר דרך הסוכנים.47 המודיעין 
וחוסר  המקומיים  הסוכנים  שהעבירו  הלקוי 
היכולת לאתר ולתפוס את איידיד הביאו לשחיקה 
ביחסים שבין משתפי הפעולה המקומיים עם כוח 
האמריקניים  הכוחות  נאלצו  כך  עקב  המשימה.48 
להסתמך יותר ויותר על מודיעין אלקטרוני בזירת 
הפעילות ולהתמודד מול אויב שאין לו כמעט חתימה 
אלקטרונית שניתן לאתרה באמצעים מתוחכמים.49 
להיות  צריכה  הפעולה  כי  קבע  מקרבן  כאמור, 
פשוטה. בהקשר זה, מודיעין מהימן יוביל לפעולה 
פשוטה ולצמצום  חוסר הוודאות. המציאות הוכיחה 
הפשיטה  להסתבכות  הביא  מודיעין  היעדר  כי 

במוגדישו ולהגברת חוסר הוודאות והחיכוך. 
גנרל  בקפדנות  בחן  שהופק  האנושי  המודיעין  את 
שניים  כי  המידע  הגיע  הפעולה  ביום  גריסון. 
מסוים  בבניין  יימצאו  איידיד  של  עוזריו  מבכירי 
בסופו  אמין  שנמצא  המידע,  מיעוט  מוגדישו.  בלב 
שהובילו  בתנאים  לפעולה  יציאה  חייב  דבר,  של 

לתפיסת ההפעלה של הכוחות המיוחדים. העיקרון 

החשוב ביותר שהופר היה עקרון ההפתעה. למרות 

הניסיונות של גנרל גריסון לגוון את דפוסי הפעולה, 

בסופו של דבר למדו הסומלים את דפוסי הפעולה 

של  המשימה  כוח  של  הקרביות  הטכניקות  ואת 

ארצות הברית.  משהופר עקרון ההפתעה הופרו גם 

ביטוי  לידי  באה  זו  הפרה  האחרים.  העקרונות  כל 

בנקודת השיא של המעורבות האמריקנית,  בפשיטה 

שהתבצעה ב-3 באוקטובר 1993.

בקשר  התמקד  זה  מאמר  השלום.  שמירת  מבצעי 

של  ההפעלה  ותפיסת  המלחמה  עקרונות  שבין 

סרפנט".  "גותיק  מבצע  לבין  המיוחדים  הכוחות 

לאחר דיון תאורטי בעקרונות המלחמה ובתפיסה 

המלחמה  עקרונות  של  יישומם  נבחן  מקרבן  של 

במהלך המבצע. 

ההתנהלות הצבאית בחודשים מאי - אוקטובר 1993 

הובילה להפרה הדרגתית של רוב עקרונות המלחמה 

הנדרשים  והעקרונות  המסורתיים  העקרונות   -

בדיעבד לפגיעות קשות בכוח המשימה האמריקני 
ובכמה מאות סומלים. בתנאים מיטביים, שבהם יש 
שפע של מודיעין אמין ומדויק, ניתן אולי היה לבחור 
לבצעו  ולא  המבצע  לקיום  אחרים  ומקום  מועד 
נהנו  האמריקנים  לעומת  איידיד.  של  מעוזו  בלב 
ויכולותיו  כוונותיו  על  מדויק  ממודיעין  הסומלים 
הכוחות  בסיס  על  התצפיות  המשימה.  כוח  של 
המיוחדים סיפקו למליציה של איידיד מודיעין על 
עיתוי היציאה של הכוחות לפעולות. כמו כן למדו 
המשימה  כוח  של  הפעולה  דפוסי  את  הסומלים 
והכינו את עצמם לקראתו. למעשה, העימות המוגבל 
בזירת הפעולה במוגדישו, שיקף סוג חדש של לוחמת 
מידע אשר יש בה יתרון מכריע לצד המשיג עליונות 

במודיעין אנושי.

סיכום
מהיבטים  לבחון  ניתן  במוגדישו  הפעולה  את 
זו  על  זו  המלחמה  רמות  השפעות  כגון:  שונים 
הדרישות  הובנו  הנמוכות  המלחמה  ברמות  (האם 
מודרני  צבא  של  פעילותו  הגבוהות);  הרמות  של 
בעימות בעצימות נמוכה; לחימה אורבנית ומהות 

כוחות מיוחדים אמריקניים מעל רחובות מוגדישו | בחינת פעולותיו של כוח משימה רנג'ר 
מאפשרת למצוא כמה הפרות של העקרונות, אשר פגעו בפעילות הכללית של כוח זה

ת,  י הבר ת  ו ארצ של  סה  י התפ
המוגבל  בעימות  כי  בהבנה  מקורה 
הצבאית  לפעילות  בלעדיות  אין 
פוליטיות,  פעולות  גם  לשלב  ויש 

כלכליות וחברתיות
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הפרתו של עקרון ההפתעה, החל ברמה המדינית 
דומינו",  ל"אפקט  גרם  הטקטית,  ברמה  וכלה 
המלחמה,  עקרונות  כל  של  לקריסתם  שהביא 
של  לכישלונו  ולפיכך  הפשיטה  של  לכישלונה 
המבצע כולו. רמת חיילות גבוהה, משמעת ולכידות 
מבצעי  אסון  דבר  של  בסופו  שמנעו  הם  חברתית 

כבד יותר לכוח משימה רנג'ר.
יחסית,  עליונות  השגת  מקרבן,  של  העל  עקרון 
הופר גם כן ותרם לקריסת תכנית הפעולה. אמנם 
על  הסתמכה  היא  אך  פשוטה,  הייתה  התכנית 
יתרון  המיוחדים.  הכוחות  של  הטקטי  היתרון 
של  הלמידה  תהליך  בעקבות  אבד  זה  טקטי 
מעקרון  נגזרה  יחסי  יתרון  השגת  המיליציה. 
ביותר  החשוב  העיקרון  זהו  כי  וייתכן  ההפתעה, 
השגת  למשל  כך  מיוחדים.  כוחות  של  במבצעים 
אנטבה  מבצע  של  הראשונים  בשלבים  ההפתעה 

היא זה שהכריעה את גורל המבצע כולו. 
דרכי  זה  במאמר  להציע  בכוונתי  הייתה  לא 
גריסון  המשימה  כוח  שמפקד  חלופיות  פעולה 
המשימה  כוח  האם  ולקבוע  לשקול,  היה  צריך 
זאת,  עם  המבצע.  בזמן  אחרת  לנהוג  צריך  היה 
שעקרונות  כך  על  להצביע  הייתה  המאמר  כוונת 
של  בפעולות  גם  תקפים  המסורתיים  המלחמה 
כוחות מיוחדים וכי יש לבנות את תכנית הפעולה, 
של  עיניהם  לנגד  עומדים  האלה  כשהעקרונות 

מתכנני המבצעים. 
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