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לאירועים.גרסתםאתפירסמולא-בודדותהתבטאויות
שלפרסומןעםהשתנהזהמצב
ב-(הערביתבעיתונותכתבותמספר

"43בשםספרמצוטטשבהן1998(,

זיכרונותיו-הציוניתהיישותעלטילים
מטה)קצין(קמ"טאלוף)(פריקשל

אל-איובי".א-רזאקעבדחאזם

שלאישיכיומןשנכתבהמסמך,
בזמןהעיראקיהטק"קחילמפקד

רבפנימימידעכוללץרפמה,1מלחמת

והינו,ובמהלכה,המלחמהלפניהעיראקיהטק"קפעילותעל

הלא.2לאירועיםרשמיתעיראקיתגרסהלמעשה,

שיקוליוואתראייתוזוויתאתמציגשהואבכךייחודו
ובמהלכה,למלחמהההתכוננותבשלביטק"קכוחמפקדשל
האויבכוחותמפעילותהושפעשבולאופןהתייחסותתוך

המדיניים.ומהאירועים
הטק"קחילמפקדשלגרסתואתמנתחזהמאמר

אתלהשליםמנתעלתונותיעב.3שפורסמהכפיהעיראקי,
מציין,אינואיובישאותםבנתוניםמדוברכאשראםהתמונה,

הנתוניםצוינואחרים,פרסומיםסותרתגרסתוכאשרואם
ובאתריבספרותבעיתונות,שפורסמוכפיהרלוונטיים,

מערביים.אינטרנט

לעברטק"קלשגרבאפשרותהעיסוקתחילת
ישראל

איראן-עיראק,מלחמתסיוםלאחרקצרזמןאיובי,לדברי

לעסוקהעיראקיהטק"קבחילגורמיםהחלו1988,באוגוסט
מהנחייתונבעזהעיסוקבטק"ק.ישראללתקיפתבהיערכות
שלעיסוקו"שלפיהחוסיין,צדאםעיראק,נשיאשלהישירה

פקיריםסובייטיםמשברטעיע"9טפולתלהערץ:נתמנהן30



בתוךותעשייתיותצבאיותמטרותבחירתהינוהטק"קחיל
המתקניםעלמהלומהתנחיתזואם-הציוניתהיישות

שבעיראק)".(והתעשייתייםהצבאיים

מתקיפהחששוהעיראקיםכיעולהאיובישלממסמכו
נערכוולכןב-1981,הכורתקיפתדוגמתנוספתישראלית

שלדומהמתארלקראתעיראקשלהטק"קוחילהאווירחיל
עיראקי.תעשייתי""מתקןנגדישראליתפתעמתקפת
הרתעהיכולתלבססנועדהזהמתארנוכחשגובשההתפיסה

תיכשלזוהרתעהואםדומה,מהלךמימושמפניישראלמול
ובמטוסים.בטק"קמשמעותיתתגובהיכולתלפתח-

שלרשמיעיראקיבמסמךגםמופיעיםאלהעקרונות
עקרון"ולפיו1988,בספטמברהמ-17הנשיאותיתהמועצה

היישותנגדביותרהטובההגנהאמצעימהווהההרתעה
זה:לנושאבנוגעהבאיםהצעדיםאתמציעיםואנוהציונית,
להרכבתאמצעילפתח..כימיים.נשקכלילפתחלהמשיך

שטחילהכין..ארוך.טווחבעליטיליםעלכימייםראשי-נפץ
מנתעל...עיראק)מערב(המערביבאיזורמיוחדיםאחסון

במהירותולהגיבפתעמתקפתלבצעיכולתנואתלהבטיח
ביואה".4אתלהרתיעמנתעל

העיראקיםגיבשו1989,ליוניעדחודשים,מספרבתוך
האווירלחילמחציתן-מטרות16שכללהתגובה,תוכנית

הטק"ק.לחילומחציתן

ישראלמולהשיגורמערךהקמת
להקיםעליוהיההתוכניתמימושלצורךכימצייןאיובי

אמצעיאתולהסוותלמגןמנתעלמזויניםבונקריםעשרות"
העדרהציוד".אחסנתלשםמבוצריםמאגריםוכןהשיגור
הצבאיתהתעשייהאתהביאזותוכניתלממשיכולת

נייח.משגרבדמותפתרוןליזוםהעיראקית
לבנותאיפשרהזוופשוטהמקוריתעיראקיתהמצאה

הניידים,הטק"קלמשגרישבניגודמשגרים,שלגדולמערך
המכנייםהרכיביםאתרקכללומבצעי,בשימושאזעדשהיו
לניידם.יכולתכלללאלקרקעמקובעיםכשאלההמשגר,של

השיגור"אמצעישימור"לשםנועדזהמערךאיובי,לדברי
לעשרותתשתיותייבנוכיהוחלטולכןהירי",ו"עיבוי
משהועלתהעיראק.במערבשוניםאתריםבתשעהמשגרים

המשגריםשלהנמוכהשרידותםבעייתעיראקנשיאבפני
בעייתאףעלהחליט,לכוויית),הפלישהלפני(1990בינואר

הנייחמהמערךישוגרוישראללעברשהטיליםהשרידות,
גדוליםטיליםמטחישיגורלאפשרמנתעליחדגםוהנייד
האפשר.ככל

מיקדהנייחיםהמשגריםמערךכילצייןישזהבהקשר
המתיחותבתקופתהמודיעיניתהלבתשומתרובאתאליו

במסגרתהמרכזיותהמטרותאחתוהיההמלחמהשטרם
םינושארה5המלחמהבימיהטק"קנגדהאוויריתהמערכה

במערךשימושכללעשולאעצמםהעיראקיםבעודזאת(
הונאה,למערךהנייחיםהמשגריםלמעשה,הפכו,בכךהנייח).

תיראךמתוצרהיאי-חופיץ"סיףשינייחםפשורם
ב-1989בבבדאדבתכריכהשהשבזכפידילו-לאי'1"(

בתחילתהעיראקיהניידהטק"קנגדהפעילותביעילותשפגע
המלחמה.
אתלהפוךמראששהוחלטמצייןאינועצמואיובי
בנימה-מצייןאךלהונאה,שנועדלמערךהנייחיםהמשגרים
לדעתנוכחתי"כי-מעשהשלאחרחוכמהשלמסוימת
הנוגעבכלתועלתבכךהייתהכיהמפרץמלחמתבמהלך
האמיתיים,מהכוחותהסכנהולהרחקתהאויבלהונאת
הניידים".

טק"קלשיגורוההיערכותהכוננותהגברת
ישראללעבר
ביןהמתחעלייתאתמצייןהעיראקיהטק"קחילמפקד
לוחמניותהצהרותרקעעל1990בתחילתלעיראקישראל

מהן,אחדותמצטטשהואתוךזו,בתקופההצדדיםשנישל
ערוכהישראלכיהישראליותההתבטאויותאתזהובכלל

הצטיידותממנהלמנועמנתעלעיראקעלמנעמכתלהנחית
גרעיני.בנשק

הייתהזובתקופהביותרהבולטתהעיראקיתההתבטאות
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ניידמשנרעלאל-חומיץ""העיראסיהטיל

שבו1990,באפרילב-2המפורסםבנאומוחוסייןצדאםשל
האש"גרעיני,בנשקעיראקאתישראלתתקיףאםכיציין

בפצצהשיאייםמי..ישראל.מחציתאתתאכלהעיראקית
ימיכה".6בנשקיושמדגרעינית,

מנשיאמפורשותהנחיותקבלתותוךאלהאירועיםלאור
הטק"קמערךאתלהכין1990באפרילאיוביהחלעיראק

זוהיערכותלטענתו,ישראל.לעברטיליםשיגורלקראת
שהכילובראשי-נפץלשימושראשוניתמוכנותגםכללה
כימיים.לחימהחומרי

יחידותהמשיכו)1990באוגוסטב)-2לכווייתלפלישהעד
הפלישהבמהלךבישראל.ללחימהבהיערכותןהטק"ק
במערבהעיראקיתאל-חוסיין""חטיבתנערכהלכוויית
תילארשי.7תקיפהשללמקרהההיערכותלשיפורעיראק

ועקבלכווייתלפלישהישראלתגובתלאורכיטועןאיובי
לתגובההטק"קיחידותנערכועיראקנשיאשלהנחייתו
הסתיימהזומוכנותהשגתטק"ק.ביריישראלנגדמיידית

ברמתלעמודמנתעלתודלקוטיליםשכ-10באולוסט,ב-8
לנושאהתייחסויותיוממכלוללשיגור.שעות4שלכוננות
ראו(כימייםראשי-נפץגםכללהזומוכנותכיעולההכימי

להלן).
החלוהדרושה,המוכנותשהושגהלאחרכימצייןאיובי

ממחנותהעזרציודואתהטיליםמלאיאתבבהילותלפזר
השפעתאתמשמעותיבאופןצימצמהזופעילותעבקה.8

הטק"קחילפעילותעלהאמריקניותהאוויריותהתקיפות

המלחמה.במהלך

מבצעילשימושוההכנותההמעלהתפיסת
כימייםבראשי-נסץ

המודיעיןגורמיבפנישעמדההמרכזיות,הדילמותאחת

האםהייתהובמהלכההמלחמהטרםבארץ)וגם(במערב
קרקע-טילישלראשי-נפץלזוודיכולתהעיראקיםבידייש

באילוהייתהנוספתדילמהםיימיכ.9לחימהבחומריקרקע
מצוייםהםאכןאםאלה,בראשי-נפץשימושייעשהנסיבות

העיראקים.בידימבצעיבמצב

30האו"םועדותבפניהעיראקיםחשפוהמלחמהלאחר
היכולתכיהבהירוובכךלשיגור,מוכניםכימייםראשי-נפץ

היחידותשלהמעורבותמידתזאתעםלרשותם.עמדהאכן
לחימהבחומרילשימושההיערכותבתהליךהמבצעיות

איוביעלומים.נותרויופעלושבהםהתנאיםוהגדרתכימיים

רב.אורכךעלשופך
ההתייחסותאחריכשבועייםאפריל,באמצעלדבריו,
צדאםשלבנאום(כימילנשקהראשונההפומביתהעיראקית
כימי.ראש-נפץעםטק"קשלניסיונישיגורנערךחוסיין),

פירסםהואאוגוסטתחילתועדזהמתאריךכימצייןאיובי

בראשי-נפץלשימושבאשרוהנחיותתקנותמספר
כיעולהומדבריוהמבצעיות,היחידותעל-ידימיוחדים""

רקעעלזובסוגיהרבותעסקוהמבצעייםהטק"קגורמי
םיימיכ.10בראשי-נפץאפשרילשימושמעשיותהכנות

ראשי-"במונחשימושעושהאינואיוביכילהבהיריש

אשרמיוחדים",ראשי-נפץ"במונחרקאלאכימיים",נפץ
אלהשלקיומםביולוגיים.ראשי-נפץגםלכלולעשוי

כאמל,חוסייןשלעריקתועםב-1995רקנחשףהאחרונים
חלקפיתוחעלאחראישהיהומיחוסייןצדאםשלחתנו
קאריעב.11קונווציונלייםהלאהלחימהמאמצעימרכזי

המיוחדים,ראשי-הנפץשלההפעלהלמדיניותבאשר
בינואר,המ-6עיראקנשיאשלהנחייתועל-פיכיאיובי,מציין

מיוחדתהנחיהעל-פירקמופעליםלהיותאלההיואמורים

הייתהעצמהעיראקאילו-באישוריםצורךללא-או

בידיהיהלדבריו(קונוונציונלי.בלתיבנשקמותקפת
מעין-"בפצצותשימושיעשושהאמריקניםמידע,העיראקים
ב-רקלכוחותהועברהזוהנחיהכימצייןאיוביגרעיניות").

זהבהקשרהמחלמה.12פרוץלפניכשבוע1991,בינואר8
ושתיחקרב-'UNSCOM,ראשיפקחשהיהריטר,סקוטטוען

אםכיהנחיה,הייתההטיליםכוחלמפקדכיאיובי,את
להורותבסמכותוהעליון,הפיקודלביןבינוהקשרמתנתק

ףסונ.13אישורכלללאכימייםראש-נפץשיגורעל



ראשי-נפץעבורנבחרומטרותאילומצייןאינואיובי

המיוחדים.

הטק"קלהסעלתהטקטיתההיערכות
עיראקבמערב

העובדה,הייתההבולטותהעיראקיותההצלחותאחת
-ניידטק"קמשגרשוםנפגעלאכולההמלחמהשבמהלך

ביןנובעת,זוהצלחהבולטת.אמריקניתעליונותלמרות

הטק"ק,צידנגדהמקדימההטקטיתמההיערכותהשאר,

כללהזוהיערכותבספרו.רבהבהרחבהאיובימפרטשאותה
ההיבטיםייעולהקבע,ממחנותציודשלמוקדםפיזור

הטק"קהפעלתשלהטקטיים

זמניקיצורלמשל,כמו,(
השיגור),בעמדותהשהייה

מטוסיםנגדההגנהתגבור
תגבורמיוחדים,כוחותונגד

והכשרתהקשראמצעי
מסתור.מקומות

ראויהתמונהלהשלמת
העיראקיםבעודכילציין

לזודומהלהתמודדותנערכים
לאבמלחמה,התרחשהשאכן
בצדמקבילהפעילותנערכה

לטפלנערךאשרהאמריקני,
מערךשלהנייחיםבמרכיבים
הייצור,מפעליקרי,הטק"ק,
הקבעמחנותהאחסנה,אתרי

הנייחים,המשגריםומערך
קאריע.14במערבונבנהשהלך

לאהניידיםהמשגרים
חשובות,כמטרותנתפסו
תהיהשלאוהוערךהיות

השפעההטק"קלשיגורי
מהלךעלמשמעותית

ארה"בכוחותמפקדזותפיסהלבטאהיטיבהלחימה.

המלחמה:במהלךבנאוםשוורצקופף,גנרלבמלחמה,
שברקיםלומרכמוזהלאומהסכנההםש'סקאדים'לומר"

בחוץלהיותיותרחוששהייתיאניבכנות,לאומה.סכנההם
ברחובותלהיותמאשרג'ורג'יהבדרוםברקיםסופתבעת
נופלים".שה'סקאדים'בשעהריאד

וזניחתהצסויהלחימהבמתארהשינוי
הנייחהמערך

מולהיההעיראקיםהתכוננושאליוהלחימהומתארהיות
רקמענהלתתבנויהיההעיראקיהטק"קכוחהריישראל,

התקפיתפעילותעםהתמודדותותוךהישראליתהחזיתמול
בלבד.ישראלית

העיראקיםהבינולכווייתהפלישהלאחרקצרזמןאולם
אמריקניתתקיפהשלמוחשיתסכנהבפניעומדיםהםכי

היטבמצוידאויבמוללהילחםעליהםיהיהוכימסיבית,
סעודיה.-נוספתחזיתמולגםכמוובכמות,באיכות

התאמותמספרלבצעאותםהביאזהמשמעותישינוי
זניחתהיאמזכיר,אינואיובישאותההראשונה,החדש.למצב

הנייד.המשגריםמערךעלוהישענותוהפגיעהנייחהמערך

בעיתונותפורסמו1990ממארסהחלכילצייןישזהבהקשר
נייחים,טק"קמשגרישלאתריםעלדיווחיםהאמריקנית

לפניעוד-יוניבאמצעקאריע.15במערבונבניםההולכים
חלקשללווייןתצלומיפורסמואף-לכווייתהפלישה
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ב)והאמריקנייםהבריטייםהמיוחדיםת1חחהושלרי11אהטחותשלהפציחתוירח
אעירןבחערבט9"9שלשיגורחתלניננד

ישראר"ילהיטחןהמאבק"מתזך(
ם

מהאתרים

הפעלה,מגבלותובעלנייחמערךשלזהשילובכינראה

צפיעםיחדהמערב,שלהמודיעיןגורמיעל-ידינחשףאשר

מפקדיואתהניאמשמעותית,חזקאויבעםלהתמודדות

במשגריםשימושמלעשותדבר,שלבסופוהטק"ק,חילשל

העיראקיתהצבאיתהתעשייהאנשיכימצייןאיובי(אלה.

הפלישהלאחרגםהנייחיםהמשגריםאתלבדוקהמשיכו

-הזאתלפעילותהמניעאתמצייןאינוהואאךלכוויית,

ההונאה,מצעדיכחלקהטק"קחילעםתואמההפעילותהאם

שימוש).בהםלעשותכוונההייתהשאכןאו

משגריםשלבנייתםהיהאיובי,לדברישננקט,נוסףצעד

מנתעלא-נדא'א")"היהשכינוים(עיראקמתוצרתניידים
הנסיבותשנוכחהניידים,המשגריםסד"כאתלהגדיל



חזיתות.בשתילפעולהיועתידיםהחדשות
מתוצרתהמשגריםשלמגבלותיהםאתחושףגםאיובי
המלחמה:במהלךלהפעילםמאודקשההיהשלדבריועיראק,
שישגמישותאותהאיןהעיראקייםשלמשגריםהיאהאמת"

לעיבויסייעוא-נדא'א''משגרי..חוץ.מתוצרתלמשגרים
לדבריו,טקטי".לתמרוןכשיריםהיולאהםאולםהירי,

שלבסופוהביאובהפעלתםטכניותבעיותוכןאלהמגבלות
הסעודית.הגזרהמולעיראקבדרוםפעילותםרובלריכוזדבר

המשגריםסד"כ
בתצלומיונבחנושאותרוהנייחים,המשגריםשסד"כבעוד
המשגריםשסד"כהריאתרים),בחמישה(28עלעמדלוויין,

המלחמה.במהלךהקואליציהלכוחותידועהיהלאהניידים
במהלךמשגרים.ב-36-24מדוברכיהוערךהמלחמהלפני(

-שוורצקופףשלבעיקר-התבטאויותמספרהיוהמלחמה
םירגשמ(.16מ-100ביותרמדוברכי

לההיוכיעיראקטענההמלחמהלאחרלאו"םבדיווחיה
)MAZ-543)מקורייםסובייטייםניידיםמשגרים10רק

א-נדא'א"),"(עצמיתמתוצרתניידיםמשגריםוארבעה

זהמספרבאמצעותםידיינ.17משגרים14הכולבסךדהיינו
עיראקשביצעההשיגוריםאתלבצעניתןלאמשגריםשל

אחדיםמשגריםניידההיאכןאםאלאהמלחמה,במהלך
תיזחל.18מחזית

בשתיזהמצומצםבסד"כשימושעשהכיצדמפרטאיובי
ישראלמול(החזיתות

שהואתוךסעודיה),ומול
המשגריםאתמשנע
מרחק-לחזיתמחזית

ק"מ.מ-1,000יותרשל

הדרכיםלאורךזאת
שהותקפוהמשובשות,

על-ידיושובשוב

האמריקניים.המטוסים

המטרות
שלהנמוךדיוקםלאור

כילהניחמקובלהטילים
אתשיגרוהעיראקים

כלליבאופןהטילים
חיפהתל-אביב,לעבר

לכווןבליודימונה
עםספציפיות.למטרות

בהצהרותזאת,
שונותעיראקיות

המלחמהבמהלך
כיצויןולאחריה
יעדיםכללוהמטרות

-העיראקיםניסושבהםםייפיצפס,19וכלכלייםצבאיים
לפגוע.-הצליחוגםולטענתם

המטרות"כיאיובימצייןר997משנתקודמתבהתבטאות

התעשייהאיזוראתכללוהעיראקיים...הטיליםבהןשפגעו
אתהביטחון,משרדמתחםאתרמת-גן,המכונהבתל-אביב,
בחדרה,הכוחתחנתאתחיפה,לידהקישוןבנמלבתי-הזיקוק

"2נוספים"ומקומותהטכניוןקמפוסאת

המאמציםתיאורובהםנוספים,פרטיםאיוביכללבספרו
תורטמה21עלמדויקמודיעיןלהשיגכדיעיראקשעשתה

להימנעיהיהשאפשרמנתעלהטילים,דיוקאתלשפרוכדי
מטרותרקונתקפונבחרו"לטענתו,באזרחים.מפגיעה
אי-פגיעהלהבטיחהיהניתןוכיותעשייתיות,צבאיות

לסוגבאשרםיליטה".22שלהרבדיוקםעקבבאזרחים
חיוניותלהיותעליהן"כיהייתהההנחיהשנבחרו,המטרות
פשעיםמלבצעישראלאתשירתיעבאופןהצבאי,למאמץ
הפלסטיני".והעםהעיראקיהעםנגדנוספים

לפגועעיראקימאמץנכונהמבטאיםאיובידבריאםגם
הטיליםדיוקהרישצוינו,במרחביםספציפיותבמטרות
ברובכידוע,הביאו,העיראקיםבידישהיההמודיעיןואיכות
זהבהיבטדבריואזרחיים.מגוריםבאזורילפגיעההמקרים
האירועיםאתולאהעיראקיתהתעמולהאתבעיקרמשקפים

תואיצמב.23

השומרון:באזוראחדיםטיליםפגעוהמלחמהבמהלך
והוערךאלה,טיליםלפגיעתעיראקיהסברניתןלאכהעד

הקרבמטוסינוכחותכי
והיקףהאמריקניים

שבוצעוהתקיפות
מנעועיראקבמערב

להגיעמהעיראקים
השיגורלעמדות

וגרמוהמתאימות
הטילים.להחטאת
איובישלההסבר

הואאלהלשיגורים
שוגרובודדיםשטילים
תקועהיישובלעבר

המידעשלפיבשומרון,
ברשותשהיה

בונערכוהעיראקים,
עםישראליותמשאיות
כילצייןראויטילים.
אינוזהדחוקהסבר
במקומומופיע

המתאיםהכרונולוגי
איובי.שלביומנו

מוכר,לאאירוע
הואאיובי,חושףשאותו
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טיליםלשגרהטק"קחילשליוזמה
בירושלים.הכנסתמשכןלעבר

ההרכב"אתבחןשהואלאחרלדבריו,
אתובמיוחדבירושלים...הדמוגרפי

מזרחשלהאוכלוסייההרכבלגביהמידע

אל-חוסיין",טילישלהדיוקמגבלות"את
,

((
/

ע,9/"_"י.יהג4()-'
שהתגלושונות,טכניותבעיותבלבד.

יקל71,ה)-'ג(יש7~;עןבינוארב-22עיראקלנשיאהציעהוא
מייצורעיראקי,ואוליגםבעיותבמשגרים)

במערב-האויבמטרותעלמהלומהלהנחית"
ל/

-
ל

יכולתשלמלאניצולמנעולוגיסטיותע4(כלמי,
תונחתשעליההעיקריתהנקודהכאשרירושלים,

ע
הניידים.מהמשגריםהשיגורךי(1ןיי,14בן)

לעברהראשוןהשיגורלאחריומייםן'44,ביטחונםוידואתוךהכנסת,משכןהיאהמהלומה
הראשוןהמטחשוגרבינואר,20-1ה-9בלילישראל,י4ןשצדאםומזרח-ירושלים".הסלעכיפתעומר,מסגדשל

טילים.שמונההואגםשכללסעודיה,לעברבמלחמהזו.בקשהאישרלאחוסיין

המלחמהתחילת
ולמחרת1991,בינואר1ב-5פגלעיראקשהוצבהאולטימטום

הקואליציה.מטוסישלנרחבותאוויריותתקיפותהחלו
תחילתלאחריממהבוצעוהראשוניםהטק"קשיגורי

בינואר.ל-18ה-17שביןבלילההתקיפות,

הקואליציהכוחותשלהמודיעיןסערי
עיקרימרכיבהיהכמערךהעיראקישהטק"קלכךמודעאיוני

שנבחרוהמטרותהאמריקנים:שלהתקיפהבתוכנית
הנייחים,המשגריםאתכללוהראשוןהתקיפותביוםלתקיפה
הדגשעקבזאת(מחקר.ומכוניייצורמפעליהקבע,מחנות
יכולתהלחיסולהתקיפותתכנוןבעתהאמריקניםשנתנו
לטווחעיראקשלקונוונציונליתהבלתי
המיידי).רקולאהארוך
המודיעיןלשירותיאיובילועגזאתעם

הצליחושלאעלהקואליציה,מדינותשל
המדויקמספרםאתהמלחמהלפנילקבוע

הטק"קבמערךהמשגריםושלהטיליםשל

במהלךזהמידעשלהעדרוהעיראקי.
מטרותבצידהניסיוןוהעדרהמלחמה

אתנכונהלהעריךהאמריקניתביכולתפגעוזהמסוגניידות
הפעילותמאפייניאתלזהותהעיראקי,הטק"קשליכולתו

שבו.החלשותהחוליותאתולסמןהמשגריםשל
הקבעמאתריהטק"קפיזורכיאיובימבהירכןכמו
הראשוןשביוםלכךהובילהמלחמהטרםקדמייםלאתרים
במידהשונהותכולתןהמטרותתמונתהייתהלמלחמה

םינקירמאה.24לעצמםשציירומהתמונהניכרת

הראשוניםהטק"קמטחישיגור
פעלוהקואליציהתקיפותתחילתעםכיצדמתאראיובי

ישראל,לעברטילים14שלמרבימטחלשגרכדיהעיראקים
כאמור,(הניידיםבמשגריםרקשימושעושיםשהםתוך

לעיראק).שהיוהניידיםהמשגריםמספרזהלטענתו,

במלחחההעיראקיתהמעילותמאסייני
שינוייםכמההטק"קשלההפעלהתורתעברהאיובי,לפי

שללפעולותיהןבהתאם-המלחמהבמהלךוהתאמות
הפיקודמאפייניזאת,עםהטק"ק.נגדהבריתבעלות

והפקודותהמלחמה,מרביתלאורךהשתנולאוהשליטה
ןייסוח.25מצדפיםישירותכללבדרךהועברוהטיליםלשיגור

פעולהחופשבשטחלמפקדיםניתןלעיתיםכיכותבאיובי
לרשותתודירש.26משיקוליהשיגוריםביצועאתלדחות

הפקודותלביצועשעות24כללבדרךעמדובשטחהמפקדים
הפקודותאתלהעבירליכולתבהתאם-יותרולעיתים-

לביצוען.שנדרשוההכנותהיקףועל-פי
ביןהגומליןיחסיואתהעיראקיהטק"קפעילותאת

הקואליציהכוחותפעילותלביןזופעילות
שלביםלארבעהלחלקניתןהטק"קלציד

לשלביםהחלוקהבמלחמה.מרכזיים

התקופהבכלהשיגוריםמהיקףהושפעה
מעמדותהשיגור,מאזורימטח,ובכל

ומהמטרותהטיליםמטווחיהשיגור,
החלוקההושפעהכךעלנוסףשנתקפו.

מערךנגדהקואליציהכוחותשלמפעילותם
איובי.שלבספרומופיעהאינהזוחלוקההניידים.המשגרים

המלחמהשלהראשוןהשלבמאפייני 1881(בינואר)28-17
בתקופההטק"קחילשללהישגיםמתייחסאינושאיוביאף
שוגרוהאלההימיםבעשרתכיעולההנתוניםמניתוחהריזו,

לעברהששוגרוהטיליםמכללממחציתיותרישראללעבר
פועלים,איובישלשכוחותיותוךכולה,המלחמהבמהלך

המלחמה.לפנישנערכוהתכנוניםולפיבהצלחהככלל,
גישהאליהםהייתהאשראזורים,משניפעלוהמשגרים

צידימשניבגדאד:וממרחבעיראקמערבשלמעורפהנוחה
הסמוךומאיזורה-א)צירכונה(לרוטבהרמאדיביןהציר
אל-קאים).(סוריהעםלגבול

הטיליםלשיבורהפקודות

ישירותכללבדרךהועברו

חוסייןמצביאם

35ן



כ-585שלקבועיםלטווחיםבוצעוזהבשלבהשיגורים
אתריבקרבתשפעלוניידים,וממשגריםבלילהבעיקר-ק"מ

במטחיםלשגרניסיוןנעשהכןכמוהנייחים.המשגרים
ובחיפה.בת"אמטרותלעברהשיגוריםתיאוםתוךגדולים

משגריבאמצעותהונאהפעילותנעשתהכךעלנוסף

שונותפעולותעשייתובאמצעותפרוג""מסוגרקטות
אל-"במשגרישמדוברהרושםאתשיצרוהנייחים,במשגרים
הנייחים.מהאתריםלשיגורובהכנותחוסיין"

באמצעותרבהבהצלחהפועליםהעיראקיםבעוד
למלחמההראשוןביוםהאמריקניםתקפוהניידים,המשגרים

הנייחיםהטק"קמשגריאת-המקוריתלתוכניתםבהתאם-

שלצוותיםלפעולהחלוכברזובתקופהעיראק.במערב
מערבשלהדרומיבחלק(SAS)בריטייםמיוחדיםכוחות
הנייחים,המשגריםאתרינגדתוכננהזופעילותגםעיראק.

הניידהמערךנגדיחסית,גדולה,במהירותהוסבהאולם

מרחבים.מאותםשפעל

הישראלבעורףלצפעהמיראניהטסטהצמקת
עללהדריולמדאםאיסשרהאמריסנטובתייריםוהתעודי

מעצמיתעםבהצלתהה)המודדארצושליכור))ה

חוללהעיראקבמערבהאינטנסיביתפעילותםהריניידים,
שינוי-המשגריםשלהפעילותבמאפיינימשמעותישינוי

ארבעהשוגרוזהבשלבבהתרחשותו.מודהאינושאיובי
שהעיראקיםתוךהצפוני,מהמרחברקבלבד,בודדיםטילים

המסגיריםובמאפייניםשלהםהמוכרלתו"לבניגודפועלים

המיוחדים,הכוחותלפעילותכינראהממש.שלמצוקה

הייתהעיראק,מערבשלהדרומיבאיזוררקזהבשלבשפעלו

זה.שיגורמרחבלזנוחלהחלטהניכרתתרומה
אתאיובישלבתיאוריוביטוילידיבאההמצוקה

שממנואל-קאים,באיזורבמיוחד-האינטנסיביותהתקיפות
משאיות,ושלרכבכלישלהתקיפותאתוכן-הטיליםשוגרו

נפגעושבתקיפותטועןאיוביכיאם(התנועה.ציריעלשנעו
כימבהיראיוביצבאיות).מטרותולאאזרחייםרכבכלירק

שהנשיאלאחרטילים,שיגורינערכולאבינוארבו-30ב-29

כיאיובי,כותבכךעלנוסףמנוחה".ימי"יהיואלהכיקבע

משגריאתלהסיגהורההואבינוארה-29שלהבוקרבשעות
הציודואתהטיליםאתלהעבירוכןבגדאדלאיזורהטק"ק
העירליד(עיראקמערבשבעורףהאספקהמאתרהטכני
רתוי.'2בטוחיםלאתריםרמאדי)

אלהגיעולאשהטיליםהואהמצוקהשלנוסףמאפיין
אינואיוביכאמור,(בשומרון.פגעואלאבתל-אביב,מטרתם

לעברשוגרושהטיליםטועןאלאהחטיאו,שהטיליםמודה
נושאותמשאיותנערכו-לטענתו-שבותקוע,היישוב
טילים).

אתקיצרושהאמריקניםמכךנבעההעיראקיתהמצוקה
תפיסתולהפעיללפתחוהחלומטוסיהםשלהתגובהזמני

כלישלותקיפההתנועהצירישלתקיפהשכללהאמנעה,

האמריקניםשלהתגובהזמניקיצוראלה.ציריםעלשנעורכב

שאיפשרדבראווירית,עליונותמהשגת-היתרבין-נבע

רקולאעצמהעיראקבשטחממושכיםפטרוליםלערוך
אז.עדשבוצעכפיסעודיה,בשטח

במלחמההשלישיהשלבבאפייני
ן1991בפברואר12-41
היושהעיראקיםנראההריאיובי,שלהתעלמותולמרות
ופגעוהחטיאושהטיליםהשניהשלבשיגורילאחרמודעים

העיראקייםהמשגריםהוסיפוהזההשלבבמהלךבשומרון.

שלושהרקלייצרוהצליחובלבדהצפונימהמרחבלפעול
פגעוהקודםלשלבשבניגודבודדים,טיליםשלשיגורים

שהעיראקיםתוךזאתובחיפה.תל-אביבבאיזורבמטרותיהם
תקיפותבוצעושבוהחדש,למצבעצמםאתמתאימים

החלהוכןצירים,מוקשואל-קאים,במרחבאינטנסיביות
זה.במרחבאמריקנייםמיוחדיםכוחותשלהפעלתם

במלחמההרביעיהשלבמאסייני
1981(בסברואר)25-13

לעברטיליםשמונהשלשיגורכללבמלחמה,האחרוןזה,שלב

3

הטק"קלמערכיהאמריקניםשהעניקוהלבתשומת

תתקוףשישראלמהחששבעיקרנבעהעיראקבמערב
קיומהלהמשךמאודכמסוכןשנתפסמהלך-אלהמערכים

במהירותפותחהלכןעיראקית.האנטיהקואליציהשל
הייתהלאשכאמורתפיסה,-הניידבטק"קלחימהתפיסת

שליישומהאולםהמלחמה.פרוץעםהאמריקניםברשות
מרחביאללהגיעאיפשרולאואיטימסורבלהיההתפיסה
עתידהזותפיסה(המשגרים.לאיתורסבירבזמןהשיגור
המלחמה).במהלךשינוייםכמהלעבורהייתה

במלחמההשניהשלבמאסייני
1891(בסברואר3-בינואר271
טק"קמשגרילהשמידבמאמציהםנכשלושהאמריקניםאף

6



שלושהמהםטילים,ארבעהשלמטחשיגורכולל-ישראל
ששוגרוהטיליםממספרהגדולזה,מספרדימונה.איזורלעבר
העיראקיהמאמץעלמעידיחד,גםוהשלישיהשניבשלב

בשלהיאףדוכאהלאטיליםמטחילייצריכולתםכילהוכיח
המלחמה.
דימונהלעברהטיליםלשיגורהמניעכיכותבאיובי
קטלניתפגיעההיהזובתקופההשיגוריםקצבולהגברת
תת-קרקעיצבאיבמתקןששהועיראקיםבאזרחיםבמיוחד
אל-עמארה).מקלט(כמקלטלהםששימשבבגדאד,

בפברוארב-16דימונהלעברששוגרוהטיליםשלושת
שמולאוראשיםנשאובפברוארב-25ששוגרוהטיליםושני
נלקחהההשראהכימבהיראיוביבניין.ובברזלבבטוןרק

עלאבניםשהשליכוציפוריםעלמסופרשבובקוראן,מפרק
על-ידישכונוהאלה,הבטוןשטילימרמזאיוביהכופרים.
הזדהותהאתלהביענועדואבן),(הרא'גח-לא""28העיראקים

האינתיפאדה.אירועיעםעיראקשל
נערךואיוביהטילים,מלאיהידלדלהתקופהבמהלך

איובייותר.ממושכתללחימההצבאיתהתעשייהעםבתיאום
שוגרואלהוכיבלבד,טילים70הוכנוהמלחמהלפניכיכותב
מנת"עללשמוראיוביהורהכךעלנוסףשלב.לאותועד

היא,הכוונה(מיוחד"לשימושהנחוצים"טיליםשלברזל"
קונוונציונלי).בלתילנשקכנראה,

פרוץלאחרכחודשזה,בשלבהאמריקניתהפעילות
שיטותושלרעיונותשלבשורהאופיינההמלחמה,
לאורהתאפשרואלהניסיונותטק"ק.לצידחדשניות""
המוחלטתהאוויריתלעליונותהאמריקניתהמודעות
בוצעושממנואל-קאים,באזורמתמקדיםשהםתוךשהשיגו,

השיגורים.
האחרון,השיגוריםשביוםכךעלבמיוחדמתגאהאיובי

מעודיהלעברששוגרוהטיליםמשניאחדפגעבפברואר,25
שהם(כ-100ופצעחיילים28הרגבדהראן,אמריקניבבסיס
המלחמהבמהלךהאמריקניםהנפגעיםכלמסךניכרשיעור
כולה).

במלחמהששוגרוהטיליםמניסר
משמעותיהואחד-משמעית,הסכמהאיןשעליוזה,נתון
המלחמהלאחרלתתנדרשושהעיראקיםהעובדהלאור
להםשסופקוהטילים819בכלשעשוהשימושעלהסבר טילים).בידיהםנותרולאכילוודאמנתעל(בריה"מעל-ידי
לעיראקיםמסייעתהשיגוריםבמספרשהפרזהמכאן

המערב.מעיניאחדיםטיליםלהסתיר
במהלךטילים93שיגרוכיטועניםשהעיראקיםבעוד
ודאותברמתאותרוישראל,לעברטילים43מהםהמלחמה,

קייםדומהפערטילים.41היותרולכלםיליט3929רקגבוהה
יחדיוובסעודיהבישראלסעודיה.לעברלשיגוריםביחס
איובי.שטועןכפי93ולאשיגורים87-85רקאותרו

אתבדקדקנותביומנומצייןשאיוביבעודכילצייןראוי

nl~pulבמרחבהבריסים)הכמחדשהמחוחפעין
להרחבפעילותםאתהעיראסיםהנביההדרומי,הטלור

הצפוניהשונו

טעוהלפחותבדיווחוישהטילים,שוגרושבהםהזמניםכל
ישראגלעברמהשיגוריםאחדמשמיטהואאחת:גסה

בשיגור(גדול.טיליםממטחכחלקאחרבתאריךומוסיפו
בגדאדשרדיובעודששוגר,אחדלטילאיובימתייחסהזה

שלבסופוכינראהכאמור,טילים.שניעליוםבאותודיווח
איובי.שמצייןבמועדטילשוםשוגרלאדבר

הטק"קלצידהאוויריהמאמץהיקף
הטק"קלפעילותהעיראקיםשמייחסיםההישגיםאחד

האוויריתמהפעילותניכרחלקריתוקהואבמלחמה
מגלההסטטיסטיקההטק"ק.לצידבמאמץהאמריקנית

אלף101הבריתבעלותביצעוהכולבסךשונה.קצתמציאות
הפעילותנתוניעל-פיתקיפה.גיחותהיווכמחציתןגיחות,

גיחותכ-1,500הבריתבעלותביצעוהמחלמב,30האווירית
כולל(העיראקיהטק"קמערךשלמרכיביוכלנגדתקיפה
התקיפהגיחותמכללכ-2.7%שהןופיתוח)ייצוראתרי

משגריםעלחימושהוטלגיחותב-215רקאךבמלחמה,
להוסיףישזהלמספרהתקיפה).גיחותמכלל)0.4%ניידים לצודבניסיונותקרבמטוסיפיטרלושבהןגיחות,כ-1,000

אלההשליכואותרו,לאמשאלהדבר,שלבסופואךמשגרים,
אחרות.מטרותעלהחימושאת

העיראקייםהקרקע-קרקעטילינגדהגיחותשסךמכאן
התקיפה.גיחותמכלל4.7%עלעומד-הפטרולגיחותכולל-

שטועןבהיקףאמריקנייםכוחותריתקלאהטק"קצידאומנם
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בעיראקהטק"קציידי

במסגרתמיוחדיםכוחותשלההפעלהסוגיית
גיבושבמהלךרבותנידונההמתוכננתהמלחמה
הקואליציהכוחותעל-ידיהלחימהתוכנית
בשילובםרבקושיהיהזאתע19900.בשלהי

השטחבעורףחסויהבפעילותאלהכוחותשל
האפשרככללמעטהרצוןבגללהן-העיראקי
יעדיםבהצגתהקושילאורוהןהנפגעיםבמספר

באמצעיםלמימושניתניםשאינםאיכותיים,
אחרים.

בגיבושהמאוחריםמאודלשלביםעדכןעל

הכוחותשלתפקידםהיההלחימהתוכניתשל
גלויים","בתפקידיםלהשתלבהמיוחדים

חיפושפעולותזהובכללהתקפיים,לאמרביתם

פעולותנוטשים),טייסיםחילוץבעיקר(והצלה
דוברותשאינןיחידותעבורוקישורתיאום
31.י וכד'.ימייםמוקשיםפינויאנגלית,

עיקשמתנגדהיהעצמושוורצקופף

משוםבעיקרהמיוחדים,הכוחותלהפעלת
הסיכוןמולזניחהתועלתבעלגורםבהםשראה

השאר,ביןנבעה,זודעהשבהפעלתם.הרב
מיוחדיםכוחותבהפעלתהאישימניסיונו
שםלכן,קודםשניםמספרלפנמהבפלישה
אלהכוחותשלמהפעולותאחדותהסתיימו
תוןגבוה,נפגעיםובמספרבכישלון

כוחותועודעודלסכןנאלץששוורצקופף
בכיבושתקלותשלשורהלמשל,(בחילוצם.

הרוגיםלארבעהגרמהבמקוםנמל-התעופה
כולההפלישהולעיכוב:Navyה-86818מיחידת

בכשעתיים).

במפרץ,הבריטייםהכוחותמפקדלעומתו,
אישבעצמושהיהבילייה,להדהפיטרסר

יחידתשללשעברמפקדההמיוחדים,הכוחות
SAS-מבצעיניסיוןבעלומומחההבריטיתה

מקוםשישסברזה,מסוגכוחותבהפעלתרב
תוכניותגיבשבילייהלהדהלהפעלתם.

שהיוהבריטיים,המיוחדיםהכוחותלהפעלת

מטרותשלבחירהעקרונות:שניעלמבוססות
במקרההכוחותאתלחלץוהיכולתאיכותיות

32י
הסתבכות.של

לפניאחדיםימיםינואר,שלהשניבשבוע
ואנשיובילייהלהדההציגוהמלחמה,תחילת

הכוחותשליכולותיהםאתלשוורצקופף
המומלצתהדרךואתהבריטייםהמיוחדים

משכנעתשהייתהזו,תצוגהבלחימה.לשלבם
אתלאשרשוורצקופףאתהביאהמאוד,

Air)Specialה-'SASלוחמישלשילובם
(Service888-הוService)Boat(Special

תחילתעםמיידבפעילותבריטניהצבאשל
אישורכילהדגישראויזאתעם(הלחימה.
המיוחדיםלכוחותרקניתןזהעקרוני

הבריטיים).

באיזורששהוהבריטיים,הכוחות

שללחילוצםההכנותרקעעל1990מספטמבר

צדאםעל-ידישהוחזקוהמערביים,הערובהבני
בינוארב-סדתוגברואנושיים",כ"מגיניםחוסיין

בהכנתוהחלוה-SASמיחידתנוספתבפלגה
בינואר,ב-20ההכנות,סיוםעםהנדרש.הציוד

הייעודיהפעילותלבסיסהכוחותהוטסו
ראשוניהוכנסוכברולמחרתבמעודיה,
עיראק.למערבהצוותים

לתכנוניםשניתןהמאוחרהאישוראולם
הבריטיתה-SASשיחידתלכךגרםהמבצעיים

לקויממודיעיןקצר,התארגנותמזמןסבלה

שפגעדבר-ללוחמיםקריטיבציודוממחסור
אחדלמשל,כך,שפעלו.הכוחותביעילות
הייתהשבובשטחלהסתתרתוכנןהצוותים

נגדתותחיםשלעיראקיתסוללהערוכה
הגבולאתלחצותתוכנןאחרצוותמטוסים,
הלוחמיםשלהאישיוציודםעביר,בלתיבאיזור

םישקה.33האווירמזגתנאיאתתאםלא

שלבבאותושגובשההמבצעיתהתוכנית
תת-קרקעייםתקשורתבכבליפגיעהכללה

השטחבעומקוהטרדההסחהפעולותוביצוע
היההוזכר,אםהטק"ק,נושאהעיראקי.
לחימה,ימימספרלאחררקמשנית.בעדיפות

מצליחהאינההאוויריתשהפעילותכשהתברר

גברוכאשרהניידים,הטק"קבמשגרילפגוע
שתביאבמלחמה,ישראליתמהתערבותהחשש
הקרקע-קרקעטיליהפכוהקואליציה,לפירוק

המיוחדיםהכוחותשלהמרכזיליעדהעיראקיים
הבריטיים.

סוגימשניהורכבוהבריטייםהכוחות
שהוגדרו:למשימותבהתאם-צוותים

רגליתשנעולוחמים8שלקטניםצוותים

הייתההעיקריתומשימתםכלי-רכב,גביעלאו

לנועאםההחלטה(התנועה.ציריעללצפות
הצוותיםעל-ידיהתקבלהבכלי-רכבאורגלית

עצמם).
צוותכללוחמים.כ-30שלגדוליםצוותים

מסוגג'יפיםשישהבאמצעותבשטחנעכזה
אופנועים.ושנייונימאג""משאיתלנד-רובד","

לאזוריהוטסוהקטניםשהצוותיםבעוד
הגדוליםהצוותיםהריבמסוקים,הפעילות

ולכןהסעודי,מהגבולבנסיעהלעיראקנכנסו
הפעולהלאזורישהגיעולפניימיםמספרנעו

שנבתרו.
מסוקים,באמצעותבוצעהכוחותתספוק
ובכךוחלפיםמזוןתחמושת,לכוחותשהעבירו
בשטח.ורצופהממושכתשהייהלהםאיפשרו
יותרעיראקבשטחנשארהסיוריםאחד(

התיאוםלסעודיה).חזרבטרםשבועותמשישה

למנועשנועדהצוותים,שללמיקומםבאשר
ריבועיםהגדרתעל-ידיבוצעידידותית",אש"

יוםבכלהכוחותשהושבהםק"מ,5%5של

אמריקניירישלמקריםמספראומנםהיונתון.

אלהאירועיםאךהמיוחדים,הכוחותעל
נפגעים.ללאהסתיימו

הבריטייםהתצפיתצוותישלושהמתוך

אחדצוותנאלץהעיראקיהשטחבעומקשפעלו
יכולתוחוסרבשלהנחתתוביוםכברלחזור



נוסףצוותוהצחיח.המישוריבשטחלהסתתר
אפס",שתייםבראוו"היהשלוהקריאהשאות(

זהה)שםבעלבספרקורותיואתפירסםומפקדו
שהיהקידוח,במתקןעובדיםעל-ידיהתגלה

בעקבותהצוות.שלההסתתרותלעמדתסמון
אשתחתעצמואתלחלץהצוותנאלץגילויו
הצוותמאנשיאחדרקהסורי.הגבוללכיוון
אנשיארבעהלסוריה.הגבולאתלחצותהצליח

נהרגו.ושלושהנשבו,אחריםצוות
ארוכהתקופהשהוהצוותיםשאראולם

להשמידמצליחיםשהםתוךהעיראקי,בשטח

באחדמגע.לנתקאונתקלושבהםכוחות
ארטילריהביחידתמבצעיםקציןנשבההמקרים

הגזרהלהכרתסיורבמהלךשהיהעיראקית,

במפותמצוידכשהואיחידותיו,פעלושבה
העיראקייםהכוחותהיערכותאתהמפרטות

הועבר-מפותיועל-השבועיראק.במערב
רבותוסייעסעודיהבשטחלתחקורבמסוק
הברית.בעלותשלהמבצעייםהתכנוניםלהמשך

תקיפתאתמקומייםבדואיםיזמואחרבמקרה

התקיפה,בריטי.ממונעכוחשלהליליהמסתור

אךנהדפה,בדואים,עשרותהשתתפושבה
היערכותו.מקוםאתלשנותהכוחאתאילצה

שולבוהאמריקנייםהמיוחדיםהכוחות
לאחררקהעיראקייםהטיליםנגדבמאמץ
ראשפאואל,קוליןשנתןמפורשתהוראה
אתנתןפאואלארה"ב.שלהמשולביםהמטות
דחיפותבשלינוארחודשסוףלקראתההוראה
כילושנודעלאחרבעיקרוכנראההמשימה

בעומקפועליםכברבריטייםמיוחדיםכוחות
העיראקי.השטח

כללוהאמריקנייםהמיוחדיםהכוחות
Army,ה-~Rangersמיחידתלוחמיםבעיקר

רקלאיזורהגיעוהםDelta~ה-~Forceומיחידת
בניסיוןנעזריםשהםתוךפברואר,בתחילת

הכוחותצברושכברובלקחיםהמבצעי
פעלוהבריטייםשהכוחותבעודהבריטיים.

scudשכונההדרומי,השיגורבמרחבבעיקר
,Alleyבמרחבהאמריקנייםהכוחותפעלו
שכונהלאל-קאים),סמוך(הצפוניהשיגור

Boulevard.Scudשלהראשונההפעילות
בפברואר,ב-7רקהחלההאמריקנייםהכוחות

בכוחותפגיעהעלדיווחיםהגיעולמחרתוכבר
הטק"ק.לפעילותכקשוריםשנחשדועיראקיים

נעוהבריטייםהמיוחדיםשהכוחותבעוד
הכוחותהרילנד-רובר","מסוגבג'יפיםאוברגל

מנהשלהםצוותשכלהאמריקניים,המיוחדים
כלי-רכבבאמצעותבעיקרנעולוחמים,40-20

הותקנושבהםבאגי","בתצורתמדבריים
הכוחותכללשלהחימושהנחוצים.היריאמצעי

האישיהנשקעלנוסף-כללבגזרההמיוחדים
אינץ'),0.5בקוטרמקלעיםכולל(מקלעיםגם-

ו"מילאן".לאו""מסוגנ"טוטיליםרימוניםרומי

סימוןלשםלייזרבמצייניהכוחותצוידוכןכמו

התקיפה.מטוסיעבורמטרות

בשעותבעיקרנעשתההכוחותתנועת
שהםתוךהכוחותהסתווהיוםבשעותהחשיכה.
אתריםועלתנועהציריעלתצפיתמבצעים
הקשורהפעילותבהםהתבצעההחשדשעל-פי
בעצמםהכוחותתקפולארובעל-פילטק"ק.
תוךאוויר,תקיפותזימנואלאעיראקיים,יעדים
אוהתקיפהיעדיעלנתוניםמעביריםשהם

שעברהזמןפרקהלייזר.במצייניאותםמסמנים
לביצועועדתוקףאוויריכוחהזמנתבין

מה-דקות50-45עלכללבדרךעמדהתקיפה
הטק"קמשגריאתביעילותלתקוףאיפשרשלא

השיגורבעמדתשהושבוהזמןשכללהניידים,
35 יותר.קצרהמקריםבמרביתהיה

במספרהכוחותביצעומכךכתוצאה
האשכוחניצולתוךעצמאיותתקיפותמקרים

בריטיכוחתקףלמשל,כך,לרשותם.שעמד

עומדיםהעיראקיםכיהיהשנראהנייח,משגר

שעקבהכוח,ישראל.לעברטילממנולשגר
לאחדהנכנסעיראקימשאיותטוראחרי

עיראק,שבמערבהנייחיםהמשגריםמאתרי
ולאהיותטק"ק.לשיגורהכנהבפעולותהבחין
לפניעודאוויריתלתקיפהלהביאהיהניתן

התקיפהאתעצמוהכוחביצעהטיל,שיגור

ןאלימ"".36מסוגנ"טטיליםבעזרת

לאירועזותקיפהנחשבהשבעברבעוד

איוביחושףטק"ק,במשגרפגיעהשלמוצלח

הונאהבפעילותהיהמדוברלמעשה,כי,בספרו
שכללהצוות,שהקים.ההונאהצוותשביצע
היוםבשעותנעעזר,ורכבימשאיותמספר

והחלהנייחיםהמשגריםמאתריאחדלעבר
לשיגור,הכנהשלחתימהבעלותפעולותלבצע

המשגריםמזרועותאחתשלהזקפהכולל
הביאהזומוצלחתעיראקיתפעולההנייחים.
מועטנזקשלבמחירהבריטיהכוחלחשיפת

העיראקי.ההונאהלכוח

מתקןלתקוףכוחנשלחאחרבמקרה
האוויריותשהתקיפותלאחרעיראקי,תקשורת

שכללהכוח,פעולה.מכלללהוציאוהצליחולא
בעזרתופוצצוהמתקןעלהסתערלוחמים,כ-30

כילגלותהופתעהתוקףהכוחנפץ.חומרי

ב-20ולאאישמ-100ביותרמאוישהמתקן

הצוותאנשירובמראש.לושדווחכפיבלבד
לתקןכדילמקוםשהגיעוטכנאיםהיובמתקן

האוויריות.התקיפותנזקיאת
הכוחותשביצעונוספותמשימות

האמריקניים:המיוחדים

אפאצ'י""מסוקישלתקיפהכוחהובילוהם

ביוםהאוויריתהמתקפהשלתחילתהלפני
היההתוקףהכוחמוביל(הראשון.הלחימה

LowPave-MH-53מסוקשלגרסה-נ
היחידותבשירותהנמצאתה"יסעור",
האמריקניות).המיוחדות

שלבמשקלפצצותבהטלתהשתתפוהם
המכונההפצצה,(הרקולס"."ממטוסיטונותכ-7

נחיתהמשטחילפינויבמקורהנועדהט-28[8,
שלבג'ונגלים

םאנטייו(.37
טייסיםחילצוהם

מטוסיהם.אתשנטשו

המיוחדיםהכוחותלרשותעמדוהכולבסך
תומישמ.38מ-830יותרשביצעוטיס,כליכ-50

שלה"הרקולס"מטוסינתנומסוימיםבמקרים
כךלשםבאש.ישירסיועהמיוחדיםהכוחות

אחדובמקלעים.בתותחיםמראשצוידוהם
לכוחותכשסייעהופלה"הרקולס"ממטוסי
חאפג'י.בקרבבמצוקהשהיומרינס

המיוחדיםהכוחותסוגייתכיכותבאיובי

44

בדרגיםחריגלטיפולזכתההבריתבעלותשל
המלחמה.שלמוקדםבשלבכברביותרהגבוהים
נשיאעםלפגישהזומןהואבינוארדב-9לדבריו,
מפרטספרובהמשךבנושא.לדיוןעצמועיראק
לפעילותהקשוריםרביםאירועיםאיובי

שהואתוךעיראק,במערבהמיוחדיםהכוחות
עלממששלהשפעההשפיעואלהכיצדמבהיר
שהיוכךכדיעד-העיראקיתהטק"קפעילות

שבו(הדרומיהשיגוראיזורשללנטישתוזרז
הבריטיים).המיוחדיםהכוחותפעלו

המיוחדיםהכוחותמפנילחששכינראה
אנשיפעלושבההדרךעלרבההשפעההייתה
דברשלשבסופואףזאתהעיראקים.הטק"ק
אלהמיוחדיםכוחותשלפעילותםגםכינראה
ניידיםטק"קמשגרילהשמדתהביאהלא

כולה.המלחמהבמהלךכלשהם



כוחותנגדרקמבוטל:לאבמאמץמדוברהכולבסךאךאיובי,
התעופהשדותונגדגיחות))23,430העיראקייםהיבשה
יותר.גדולמאמץהופעלגיחות))3,000בעיראק

סיכום
להיותהקרקע-קרקעטילינועדוהעיראקיתההנהגהמבחינת

יששלהערכתההגרעיני,הנשקנגדאסטרטגיהרתעהנשק
מושגתלהיותהייתהאמורהההרתעהישראל.בידי

טילים),עשרות(גדוליםטק"קמטחילשגרהיכולתבאמצעות
קצרהתרעהבזמןקונוונציונליים,לאבראשי-נפץהמצוידים

במערבשנבנונייחיםמשגריםעשרותשלמערךמתוך
עיראק.

אתעירערהלאה"פסאדים"כבדה"סטריוטק]ייהפעו,]
וסע~ד'הישראליהעברהטיתםשיגורגיפיראטתחושת

התעפ~לתי~ההרתעתיבתחב]הישגםלההביא

הזאת,ההפעלהתפיסתאתתאםלאשהתפתחהעימות
מערךאתוהסבוהנייחיםהמשגריםאתהעיראקיםזנחוולכן

תוךובסעודיה,בישראללפגועשיוכלכךהנייד,המשגרים
גםוכנראה-כימייםראש-נפץלשיגורמוכנותשמירת

עיראק.נגדקונוונציונליתלאתקיפהשלבמקרה-ביולוגיים

במרחקחזיתותשתימוליחסית,רבה,בהצלחהפעלזהמערך
ל-90קרובמשגרשהואתוךמזו,זוקילומטריםמאותשל

צבאיתעליונותלמרותלחימהימי43במשךטילים
ארה"ב.בראשותהקואליציהכוחותשלוטכנולוגית

בעינינתפסתהקרקע-קרקעטילישלזוהפעלה

הן-התעמולתיבהיבטאסטרטגיתכהצלחההעיראקים
הצלחתעיראקי.הפניםבמישורוהןהבין-לאומיבמישור
והסעודיהישראליבעורףלפגועהעיראקייםהטילים
עללהכריזחוסייןלצדאםאיפשרהאמריקניםובחיילים
העולםמעצמותעםבהצלחהלהתמודדעיראקשליכולתה
הואאיובישלספרוהערבי.הכבודכמגןעצמואתולהציג
זו.עיראקיתבתעמולהנוספתחוליה
כהצלחההטק"קהפעלתנתפסתההרתעתיבהיבטגם
איוביוישראל.סעודיהאיראן,זהובכללהאיזור,מדינותמול

ולהשפעההישראליבעורףשאחזהלבהלהבספרומתייחס
הפוליטיקאיםעלטק"קבהפעלתהאיוםלעצםשהיה

בישראל.
ה"מיוחדים"ראשי-הנפץעלבספרשכלולהמידע

ההכנות-וביולוגיים)כימייםלחימהחומריהנושאים(
הניסוישיגוריהמבצעיות,היחידותעל-ידילשיגורם
מפורשתהוראהללאגםזהנשקלשגרוההנחיההמוצלחים
לאבנשקתותקףשעיראקבמקרה(חוסייןמצדאם

מסראתהיוםגםלחזקנועדזהמידע-קונוונציונלי)
איובי.שמעבירההרתעה

ובעלותהעיראקים-הצדדיםשניכינראההטקטיבהיבט
עיקריים,שלביםארבעהבתמערכהניהלו-הברית

ההיערכותעקבהעליונהעלהעיראקיםשלידםכשבתחילה

בצדזוהיערכותשלוהעדרההמלחמהלקראתהטובה
קיצונילשינוילהביאהאמריקניםהצליחובהמשךהאמריקני.

ועל-ידיהתגובהזמניקיצורעל-ידיהעיראקיתבהתנהגות

הטק"קגורמיכלהסגתכדיעד-מיוחדיםבכוחותשימוש

מנוחה".ימי"שניעלחוסייןצדאםשלוהכרזהעיראקממערב

והצליתוהחדשלמצבהעיראקיםהסתגלודברשלבסופו
שהאמריקניםאףעלבמטרותיהם,ולפגועבשיגוריםלהמשיך

מיוחדיםכוחותוהפעילומהאוויראינטנסיביתבצורהתקפו

עיראק.מערבשלהצפוניבמרחבגם
לדגשבעיקרהעיראקיםמייחסיםהטקטיתהצלחתםאת

ניצלוכךעלנוסףולהסוואה.להונאהלניידות,שנתנוהרב
-הטק"קבצידהאוויריהכוחשלמגבלותיואתהעיראקים

ובלולה.גרועאווירבמזגבמיוחד
לחששכיאיובי,מבהירמיוחדיםכוחותלהפעלתבאשר
גםמשמעותיתהשפעההייתהאלהכוחותשלמפעילותם

האישיתהתערבותוכדיעד-בעיראקביותרהבכירהברמה

הושמדולאאםגםזהבהיבטבסוגיה.חוסייןצדאםשל
נפגעה.הטק"קשפעילותהריניידים,משגרים
להביאהטק"קהפעלתהצליחהלאלעילהאמורחרף
שלהצטרפותההעיראקים:חפצושבוהאסטרטגילהישג
הקואליציה.שלופירוקהלמלחמהישראל
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במסגרתאותושתיחקרריטר,מסקוטללמודניתןאיובישלאישיותועלמעט
קונוונציונליתבלתימנשקהעיראקלפירוקהאו"םשלהפיקוחועדות

הצבאמאנשיו"אחדכריזמטי"מפקד"הואאיובילדבריו,טא8(כ(כ,4)(.
41עמ'2000,גפן,המשחק,סוףריטר,מקוטביותר".המבריקים

טרםהטיוטאאתבדקעצמוחוסייןשצדאם1YU1אףמהפרסומיםבחלק
הפרסום.
שפורסמהמאמריםלסדרתחצב""יחידתשלמתרגוםנלקחההעבריתהגרסה
1998.בנובמברל-199812באוקטוברה-25ביןאל-יום"אל-ערב"הירדניבעיתון
כתבות.סדרתרקאלאממש,שלספרפורסםלאכינראה
85-84עמ'ריטר,

המפרץ,מלחמתניהולעללקונגרסהאמריקניההגנהמשרדשלהסופיהדו"ח
עיראקבשמיסופהכהן,א'ואליוטקיינ,א'תומסגםראו217.עמ'1992,אפריל

100-90עמ'2000,מערכות,המפרץ,במלחמתהאוויריתהמערכה-
1עמ'1990,באפריל3הארץ,
היהבישראללפגועכדיהריק"מ,כ-600הואה"אל-חוסיין"טיליוטווחהיות
ארצם.שבמערבמאתריםהטיליםאתלשגרהעיראקיםעל

באינטרנט,שפורסםאמריקני,מודיעיןבדו"חהמופיעמידעתואםזהדיווח
הקבעממחנהבאינטנסיביותמפונהסקאד""טילישלרבציודכינאמרושבו
הנידונה.בתקופהתאג'יבבסיסהטק"קשל

(www.fas.org/irp/gulf/removed/950719fz.htm)
עמ'1995,נובמבר343,מערכותהמפרץ,במשברהמודיעיןהערכותש',אל"מ
בראיוןעצמושוורצקופףגםזונקודהצייןהראשוניםהמלחמהבימי14.21-

לטיליכימיתזיוודיכולתלעיראקישהאםהיאהסוגיה":האמריקניתלטלוויזיה
ה'סקאד"'.

מתודלקיםטיליםשלזההמספרעםכימייםראשי-נפץ7כימצייןריטרסקוט
תקיפהשללמקרהתגובהככוח1990באוגוסטכברעיראקלמערבנשלחו
94עמ'ריטר,ישראלית.רעינית(
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שלהפגיעהיכולתעל-ועקיףישירבאופן-רבדגשמושםאיובישלבמסמכו23.
לעיסוקאזכוריםעשרותעל-ידיהשארביןכוונו,שאליהםבמטרותהטילים
והיעדיםהמטרותובבחירתהציוןנקודותשלהפקתןבדיוקהטילים,בדיוק

במהלכה.וגםלמלחמהההכנותאורךלכלזאתבטק"ק.לפגיעההמתאימים
ריקיםאיובי,לדברישהיו,בתאג'י,הטק"קשלהקבעמחנותהותקפולמשל,כך,24.

המלחמה.במהלךאחדותפעמיםתכולה,מכל
והרמטכ"לההגנהשרהבעת',מפלגתשלהארציתההנהגהחבריגםאיובי,לדברי25.

צבאיתמהלומהש"תונחתבמקרה-טק"קשיגוריעללהורותסמכותבעליהיו
הטק"קלחילאישרעצמוחוסייןצדאםכימצייןאיוביהנשיא".שלהמטהעל

בינואר.המ-22החלהנחיותיוברוחעצמאיבאופןלפעול
כימעריכיםאתםאס"כיזהבהקשראיובימצייןחוסייןנדאםאתבצטטו26.

לדחותכוחייפוילכםישאזילכם,שתזיקמהירהתגובהנגדכםלרכזעשויהאויב
אחר".למועדהמהלומהאת

שלתקיפההינוזהבמועדהאמריקניהלחץלהצלחתלהתקשרהעשויאירוע27.
ק-551מטוסעל-ידיהותקפההשיירהבינואר:ה-28בלילמשאיותשיירת

טילשיגורלאתרמיידלאל-קאיםשבסמוךהשיגורלאיזורשהגיעאמריקני,
להשמדתקרוביםהכיהאמריקניםהיושבוהאירועזהוכינראהאביב.תל-לעבר
כינטעןשבהםדיווחיםכ-80מתוךכולה,המלחמהבמהלךניידטק"קמשגר
מלאהאוויריתעליונותהשגתרקעעלהתאפשרהזופעולהנייד.משגרהושמד שיקולהיהוכנראההתגובהזמניאתלקצרשסייעגורם-האמריקניםידיעל-

זמן.פסקלקחתהעיראקיתבהחלטהמשמעותי
-העיראקיהאבןטילביןהקבלהלעשותזהעיראקיניסיוןשלמעמיקניתוח28.

פסוקיםבסיסעלהפלסטיניתהאינתיפאדהאבנילבין-אל-חג'ארהטק"ק
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