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לקרב של החטיבה השנייה בדיוויזיה הראשונה לקראת  תונעל ההכ אדבר

  .חודשים 15משך בו 2006השתתפותה במבצע שחרור עיראק החל בסתיו 

 

את ו, כנס כאשר נגיע לבגדאדיתחנו הבנה לסביבת הפעולה אליה ניאסקור כיצד פ 

מיקה של אים להבין את הדינהם רלוונטיים כאשר מנסשלדעתי לקחים שהפקנו ה

השתנות המלחמה כאשר אנחנו עוברים ממלחמה בעצימות גבוהה למלחמה 

ולהציג כיצד , יצגים אומה או מדינהיבארגונים שאינם לובשים מדים ואולי גם לא מ

  .הענייןהתמודדנו עם 

 

ורבים  , מתפקיד קרבי ממושך בעיראק  שובהלאחר  2' על חטיבה מסקבלתי פיקוד 

אחוז  38כ של "בקיץ החטיבה הייתה בסד ;לא המשיכו לשרת בהיה ומפקדיה מחייל

  . מתי נקבל כוח אדם חדש ידענו בדיוקקצינים ולא  9חסרו , מהתקן

 

, בעיראקנשאר הציוד של החטיבה מרבית : כשירות הציודהייתה לנו בעיה עם 

חסור היה לנו מ, ומזה שנה לא עברו טיפול רציני שנים הטנקים היו בני חמש

היה הזמן ש, במהרהציוד לכשירות יה צורך דחוף להחזיר את הה ,במכונאים שעזבו

   .היא מועט מאוד להכין את החטיבה כדילנו 

  

, תייםחטיבצוותי קרב מספר  הכיןהבנו שהצבא . לאן אנחנו הולכים ידענו בבירורלא 

רה לנו ולא הייתה לנו פקודת פריסה פורמלית המו, אפגניסטןד לעיראק ואחל אחד

   .להיות מוכנים עלינובו שמועד 

  

להחזיר את החטיבה לכשירות ולהיות מוכנים כדי חודשים  10יש לנו  הערכנו כי

לא הייתה לנו הגדרת , לא היה לנו אויב מוגדר; בעולםשהוא בכל מקום לפריסה 

 ישהבנו שבגלל קוצר הזמן . והיו לנו אתגרים בתחומי כוח האדם והציוד, שטח

   .ת החטיבהנלהכמאד  תורציני תתוקפניפעולה  דרךלבחור 



  

   .בהקשר הזה השגותלפתח ראיה אחודה לגבי מצבנו והיו מספר שעלינו הבנו 

  

, אנחנו צוות קרב חטיבתי כבד, החטיבה אינה חטיבה רגילה בצבא האמריקאי

יש לנו ארטילריה מתנייעת , ר ממוכן וגדוד שריון אחד"גדודי חי ימאורגנים סביב שנ

כל מי שדברנו איתו אמר לנו להתכונן ללחימה בבלתי . מאד חזקוד לוגיסטי וגד

הפועלות מסורתית עם צוות  לשריון ולאותן מערכותוכי לא נהיה זקוקים סדירים 

   .קרב חטיבתי כבד

  

נהיה מוכנים גם על פיו הייתי צריך לפתח חזון , הדברים האלה הדאיגו אותי

עד לחימה בטרוריסטים  האחרים ריםבכל המתאגם בעצימות מלאה ו המללחי

לפתח מקצועיות , להתאמןעלינו שנבין במה לוודא , מובנתשאינה בת לחימה יבבס

 .הואסוג שבעימות מכל  היעיל הלפעול

  

הפיקוד הבכיר היה משוכנע שנפעל מבסיסים קבועים ונניע האמרים ממוגנים הלוך 

מ או ביכולות "מ 120- היה צורך רב בתותח היעל בסיס יומי ולא נילחם  ,ושוב

  . הלחימה של הברדלי

  

מערב בגדאד הוכיחו - בצפון לאחר זמןנו נתקל םבה מצביםוה, אחרתבתפיסה  בחרנו

ה יהוזה מתארי הלחימה  לביטחון בכ צורות לחימה הקנה מגווןכי כיוון החשיבה על 

 .טיח הצלחה בלחימהבלהמנת - חיוני על

  

שכל  מרכזיהרעיון סביב הינו תכנית בנ, להכנת החטיבה השהות המצומצמתבגלל 

בוצע במתכונת ת פעולה כל ו ,שדה הקרב הצפוי לנובדבר שנעשה יהיה ממוקד 

  . מלאהקרבית 

  



צוות כ היורים את ארגנו M 16 ו 4M - ל "כאשר ערכנו מטווחי הסמכה לנק, למשל

   .ידי מפקדי המשנה- על יםמובלהומרשמי קרב , תי עם פקודות טקטיותבקרב חטי

  

בתנועה מבצעית  נעשההכל , ומהםהמטווחים הייתה שום תנועה מנהלתית אל  לא

חיילים תפסו שטחי הערכות ונעו לשטח המטווח כאילו הם תופסים , עם כוח סיור

 מנהיגות היה מתוכנן כתמונת מראה לדרישות עמדה קדמית בקו האש והמטווח 

  .ג בקרבהכפי שציפינו מהם להתנ, מפקדי יחידות קטנותמ

  

למפקד מה שיאמר איזה מדריך או חונך לא יהיה ברחובות בגדאד שה קל להבין  הי

  . קדמיות של ידי מפקדי הקו השזה צריך להע .האם לפתוח באש או לא, עשותל

  

הסברנו להם שבמקום מערכת צועיים ועל מנהלי המטווחים המק נוהשתלט

התחמושת את ו ,אימון של צוות קרב חטיבתי אנחנו מנהליםהמטווחים הסטנדרטית 

יחלק גדוד הלוגיסטיקה החטיבתי לגדודים ולפלוגות ולמחלקות כפי שזה נעשה 

  .בקרב

  

העבירו דיווחים טקטיים לאורך שדרת ,  הלו מגעיבקו הירי נ - במטווח  הכיתות 

במרכז ניהול המבצעים שהוקם במתכונת  ,תיימה במפקדת החטיבהסהפיקוד שה

  . בה התכוונו לפעול כאשר נפרוס

  

הפכנו את אווירת מחנה צרך המון אמצעים אבל כשהתבצע , לביצועקשה דבר  ה

אנחנו במלחמה ; אנחנו מתאמנים למלחמה כל יוםקרב כשלאווירת האימונים 

  .את זמן האימונים העומד לרשותנונצל היטב ל שרק כך נוכל זאת מפניועושים 

  

בוהות המורות הבנו שבסכסוך עם ארגונים נדרשת האצלת סמכויות מהמפקדות הג

  .יעילות שאתה מצפה מהכפופותספורים לעל כוונת המפקד ומכתיבות מעט מדדים 

  



אלוף ועד למפקד החטיבה יבינו דרך סגן ט "רבהחל ב ,היה חיוני שמפקדים

שיקול דעתם והבנתם את כוונת הדרג פי שמוקנות להם הסמכויות להחליט על 

  . יציבו לעצמם את ההישגים הנדרשים כיעדהפוקד ו

  

שיקבלו את הם מי  ,דלתות חשוכותשיעברו בהמפקדים על הקרקע הם אלה 

והם יכולים לעשות כן רק אם הואצלו להם הסמכויות ללחימה , ההחלטות במהירות

  . מבוזרת מאד בשטח אורבאני קשה מאד

  

 להיות בטוחיםהיינו צריכים ; אני מאמין שהכיוון הזה מפתח מפקדים גמישים

להפעיל את ואת המפקדים לקחת סיכונים אשר תסמיך המפקד שהעברנו את כוונת 

 ,מעת לעתאותם ולבדוק  היות לידםואז ל, הם הכרחיתנראית לכוחותיהם בדרך ש

לגבי אופן כן את ציפיותיו ט ו"המחאת כוונת ם תואם ישהם עושלוודא כי מה 

  .בשדה הקרב הפעולה שלהם

 

ם להתערב בכל יהיינו צריכ קטלניותהצפי לאת פים "לארבעת הממנת להבהיר - על

 ,מקובלותהלא מטרות דמות  -  בנינו שטחי אימונים משלנו, תרחישי האימונים

באימון וועד גדול מקטן , צבע ולבוש לכל מטרה בכל מטווחבוהשקענו הרבה כסף 

אזרחים תמימים בין מטרות שילבנו , כדי לייצג את סביבת הלחימה שנמצא, משולב

להמחיש ללוחמים סביבה , את הלוחמים בירי סלקטיבילוחמים כדי לאמן מטרות 

  .ידרשו לקבל החלטות קריטיות בזמן קצר מאדי מורכבת בה

  

את כוונת המפקד ולא נו יביהמטה קציני חשוב ש: תאום המטה הוא משימה קשה

, לתדרך לכן נהגנו. ם להשיגעליההמפקד מה הנחיות לאו החלטות ליחכו כל יום 

מעדכן את ו, ט"מחליט לפני המח, מעריך את הצרכיםהיה ואז המטה , מוקדםבשלב 

לערב מפקדים בכירים רק באתגרים שצריך כך ניתן ו, ט מה בוצע ומה לא"המח

   .להתגבר עליהם

  



פיתחנו , ידי הפעלת טכניקות חוצות דרגים במהלך האימונים- זאת עלכל עשינו 

שקרוב לוודאי לא , תמסוימ באירופה הייתה לנו גמישות, ביטחון בין ארגוני משולב

עם המשטרה  הלבל בגרמניה הצלחנו לשתף פעוא, ב"היינו מקבלים ביבשת ארה

רוסיות - להבין את זרימת המידע וכיצד לעקוב אחר כנופיות טורקיות, הגרמנית

יום מפקדי ואני קבלנו תדריך בכל  ;בסביבה בה חיילים היו אמורים לפעול, בעיר

היכן  ,היכן הכנופיות פועלותכדי שנבין מית משטרה המקובצמידות לן שעבד "מקמ

המארחים עבוד עם ללפתח תכנית ו נוכלהחיילים שלנו עלולים להיות בסיכון וכיצד 

  .של הכנופיות על החיילים ובני משפחותיהם תןם השפעוהגרמניים לצמצ

את הדרכים השונות לבחון בעיה  וביניו ורחיביחשוב שהחיילים וקהילת המודיעין 

מצאנו לאחר מכן נשאלה כמו בעיות , נוכמותה לגבי- היעשות חשובה מאיןלשיכולה 

  . מערב בגדאד- ן  בצפוןמתמודדים אית

  

בעודנו מתכוננים  ;ארגוניות- היכולות המשולבות והביןהשיג את היה קשה יותר ל

הצלחנו לשכנע את מפקדינו לשלב כוחות מסורתיים של תמרון לתרגיל על מודל 

  .שביכולתנו להביאשלב את כל האמצעים וכל אמצעי האש באימונים באש חיה ול

כך שמחלקת ברדלי טיפוסית במבחן כשירות סטנדרטי משלבת לא רק ברדלי אלא  

סיוע ו, סיוע קרוב של מסוקי תקיפה, סיוע ישיר של ארטילריה, גם סיוע מרגמות

לריה יגדוד ארט הפעלנו ,מטוסים כאלהכאשר לא היו  .קרוב של מטוסי סיוע

הדגמנו לכוחות הקדמיים כיצד נפעל עם  .האש בכל התהליךהשפעת את  םדגישה

 ,וח משולב בדבר פשוטשל כוכיצד אנחנו יכולים להשיג השפעה , בקר אוויר משולב

  .כמו ניהול אש מחלקה במהלך אימונים כוללים ,או שיכול להיות פשוט

  

טקסי זכרון  ערכנו, משדה הקרב במשך כל התהליך "נפגעים"פינינו באימונים 

דווקא  ראשונהל במשהונתקל למנוע כל אפשרות ש הכוונה הייתה -  לחיילים נופלים

כמו גם לדינמיקה  -  את החיילים והמפקדים להשפעה המלאהעל כן חשפנו , בקרב

אבל הבנו שאנחנו צריכים , למעננו לאבחןשעדיין היה צריך , של שדה הקרב - 

  .לפתח את הכישורים האלה



 

ביטחון כלל גענו להשהוא אימונים  תביותר מעבר לפיתוח אסטרטגי החשובההיבט 

גם בא לידי ביטוי והדבר  ,בין המפקדים והפקודיםשיח סביבה של  נויצרועצמי מלא 

, זאת כיצד אנחנו עושים, עוסקיםמה אנחנו ב: מפקדי הגדודיםובין במטה החטיבה 

תמשך לשיפור יכולות משיח  וזה, אותםנתקן הכשלים וכיצד  םמה, ר לשפרשמה אפ

 .הובן ושולב בכל המסגרתשלנו להבטיח שהחזון המאוחד , של המסגרת

טקטיקה  -  התכנית החלה בהשלמת הכשירויות המקצועיות בכל אחד מהתחומים

לעמוד במבחן ך שים ארטילריה כל אחד היה צרי"נגמ, טנקים, ר קל"של חי

  .הכשירויות

 

שכל היה עלינו לדאוג לכך : ולמפקדים אימון הפרט לחייליםחל גם על אותו דבר 

וכלה אימון מחלקה באש חיה בהחל , רמת הכשירות הנדרשת תאישיג אחד 

למגוון כלי  ויותריכשהקניית דבר אחד והוא להדגיש אני רוצה . משולביםבאימונים 

למעט (לכל חייל בחטיבה היו הכישורים להפעיל כל נשק שהיה בחטיבה  ;נשק

מה  שבנו שזה חיוני כי לא ידענוח. ר"מקלעים ומקל, וביםר, אקדחים - ) תותחים

רצינו להיות מסוגלים לבחור כל אחד בעת והחלפת חיילים במהירות ל כיםהצר יהיו

  . צורךיהיה בכך הצורך ולהפעיל אותו כאשר 

  

דרגיים כך - התמקדנו באימונים רב, דרגים- רבכהרעיון המרכזי לבנות הכל , שוב

את האימונים בלוח הזמנים  אילו ערכנו.  זמן קצרתוך בהיה מאומן כולו שהכוח 

, להגיע לרמת אימון חטיבהכדי חודשים  18 – 12 - השקיע היינו נדרשים להתקני 

  .חודשים 10תוך ועשינו זאת ב

  

יצאנו ; מערב בגדאד- אחריות על כל כוחות הקואליציה בצפון הוטלה עלינולבסוף 

התאמנו שם והיה ברור לנו מאד  ,י'למרכז האימונים נגד טרוריסטים באקאג

להסביר רב זמן הוקדש  .שאנחנו מתאמנים לדבר אחד ובשטח נעשה דברים אחרים

, בפועל עשינו אבל כאשר אתה בוחן מה , מה היו הכשלים בלחימה כנגד הטרור



מהדברים רבים על פי נו נהגלא  ,שינינו את הנוהל, מערב בגדאד- במיוחד בצפון

ערכנו , גדולים הרחק מהאוכלוסייה המקומיתבסיסים מבצעיים קיימנו . שנלמדו

בין האוכלוסייה  החרפנו את הנתק, פשיטות גדולות ולא השארנו כוח בשטח

  .יםכוחות הביטחון העיראקיושלנו אלה , לכוחותהמקומית 

 

קבלתי את ההנחיות ש ולאחרבבסיס האימונים ללחימה בטרור ניסינו להבין קצת 

בלחימה  נתון ההיב "צבא ארה. מערב בגדאד- ת החטיבה לצפוןא יהאחרונות לקחת

 ,ד בכירקהצבנו צוותי קרב כבדים בצפון מערב בגדאד ומפ, 2003 - מבעיראק 

אני לא בטוח שאני מבין את הבעיה :" אמר לישמספר הכוכבים שלו עולה על שלי 

 עשה, בהצלחה; במידה מספקתאנחנו לא מבינים את הסביבה המבצעית , ואהלבמ

מערב - כי היינו אמורים לפקד על צפון, די מעניין זה נראה לי". כמיטב יכולתך

  .אסביר כיצד התכוונו אז להבין את הבעיהעתה ו ,בגדאד

  

היא שם מטרת היותנו שלכך בבירור  מכוונתהיה לנו להבין שהגדרת המשימה  קל

 שכולן, מערב בגדאד- ת אליה בצפוןוקאעידה והתנועות הקרוב- להביס את אל

, בכל הצורות והגדלים ,הבנו שהסונים באים ממערב. תחת הפלג הסונימאורגנות 

חלקה הדרומי ליד גזליה במערב בגדאד - והם נכנסים לצפון, מכל מיני לאומים

  .ומשם נפרסים

  

מזרח לאזור - הם באים מצפוןכי ו, לא ידענו שהיו שם שיעים קטלניים לא פחותאך 

לא היה  .לוחצים על הסונים במרחב שלנו, חנכנסים בלילה עם חוליות רצ, שלנו

  .כך שהיה מתח באוויר –שום כוח משטרה מקומי ולא שירותים עירוניים 

  

שם הייתה בנוסח פשיטות גדולות ביום לניקוי מרחבי לחימה הנהוגה הלחימה 

להכנסת אגרוף לכדור מלא  אפשר לדמות זאת, החשיכה וחזרה לבסיס בשעות

  .לצורתויחזור הכדור היד את ברגע שתוציא , לי'בג

  



הם  ;אי סלמאדי'ג השםתחת מצפון השיעים דחפו עם הארגונים הקיצוניים שלהם 

רו שהסונים אפ. נעו דרומה במתכונת פשע מאורגן וחדרו לתוך שכונות סוניות

זה לא , קעידה ולחדור לשכונות שלהם- של אלהכותר קיצוניים לפעול תחת סונים ל

  . לנו לעשות קצת יותרהתחכך ו, הגיוני לינראה 

  

דלק , מזון, מרפאות –מיפינו את כל המקומות בהם ניתנים שירותים עירוניים 

מערב בגדאד - גילינו די מהר שהשרותים בצפון. מים מייצבים באזוררכגו -  וכדומה

. קעידה- א הייתה אללהבעיה . בשטח הסוני אבשטח השיעי אבל להיטב פעלו 

עיראקים מתונים שתושביהן יחסית  משכילות לשכונות נכנסקעידה - מצאנו שאל

להוציא במטרה מזרח - ידי שיעים קיצוניים שבאו מצפון- ברציפות על וטרדושהמכיוון 

ליצור  ,מערב בגדאד ומבגדאד עצמה כחלק מפתרון פוליטי- את כל הסונים מצפון

  .מחוזות שיעים לפני כל הכרעה פוליטית

 

מות בין חוליות הרצח השיעיות הבנו שאנחנו צריכים להוריד את רמת האלי

היה לנו יתרון . מערב בגדאד- קעידה בצפון- את פעולת אללחסל והתושבים הסונים ו

אלא . חילוניתמתונה ו, יחסית לוסיה הסונית הייתה משכילהכשעיקר האובכך 

לא הייתה לנו שום שליטה אפקטיבית על , בגלל אופי הפעילות שקדמה לנוש

  .הסביבה

 

וכדי שההפרדה תהיה , הלנו למערכה לבודד את הקהילות האנערכ 2006בסתיו 

להקמת אות החלנו במערכה יויצ תהיה לנו שליטה על כניסותעל מנת שברורה ו

  .בטון חומות

 

בקדרה ובאמריה , בגזליה, השונים בחלק הדרומי של בגדאד םמנהיגיה אמנו עםתי

ב "בעיה של ארהלא היתה שזו משום  ,שיאמרו לנו היכן הם רוצים שהגדר תעבור

   .שמנהיגים עיראקיים יטפלו בהועל כן היה צורך  ,בעיה עיראקיתאלא 

  



יעיל נעשים תוך תיאום ם דבריכל עוד האת החומות לי היכולת והאמצעים לספק היו 

מוקפות ה קים שערים לשכונותההתחלנו במערכה ל. עם המנהיגים העיראקיים

התחלנו . לתוכןיים לא יוכלו להכנס חומה כך שקיצונ- קהילות מוגנותיצרנו , חומה

  .לפתח עמדות שלנו בתוך אותן קהילות

 

בין את מעגלי להפשר לנו אשתהיחידה כי הדרך שלי שדה הנחיתי את מפקדי ה

לחיות עם , לצאת מבסיסי הקבעיש : השליטה באלימות היא יציאה לשדה הקרב

לפתח שילוב , לשלב מפקדות ולחלוק במידע ,להתחבר עם העיראקים, העיראקים

  .ושיתוף פעולה בהתאם לכוונת המפקד להוריד את רמת האלימות

 

למנוע מהקיצוניים , מזרח- את התפשטות השיעים מצפוןלבלום הייתה לנו תכנית 

ות אצל כוחות כל זה החל לבסס ביטחון ויכולו, הסונים כניסה מהמערב ובמרכז

  .י הפועל באזוריתוף פעולה ישיר עם הכוח האמריקאהביטחון העיראקיים לש

 

שילבנו כוחות ביעילות עם  ,בסיסים קדמיים 14החודשים בבגדאד בנינו  15במהלך 

מעין צוות נייד להעברת , כוחות הביטחון העיראקים ופיתחנו סיורים משותפים

בצוותים די  ולא היה , היה חשוב לנו לסייע לעיראקים במישריןשכיוון אחריות 

 .ותים עיראקיים ברמת היחידה הקטנהת לצוהניידים להקנות ביטחון ויכולו

קבוצת אימונים  הקמתיקבוצת הסיוע העיראקית והגנרלים שלי  ה שלהסכמתב

להפוך את צוותי האימון הניידים לקציני כדי דים שלי "של המג םפיקודב, ניידת

מים יהיו "מחלקות אמריקאיים ומוכי סמלי  ,למטות של גדודים עיראקייםאימון 

  .צוותי האימון הניידיםשל משימות הן ון יחידות קטנות ולתכנאחראים לאימו

 

פיתחנו כוחות , מנענו חדירת קיצוניים למרחב, במהלך המבצע בנינו את החומות

לקבל את כוחות הביטחון  היססה ולא אצה הקהילה העיראקית. ביטחון עיראקים

פי פעולה היו משתבתוך הכוח העיראקי . העיראקים ככוחות מכובדים ולגיטימיים



בעיני מנת לפתח רמה של אמינות - על, היה צריך לאתר ולהביא למשפטאותם 

   .האזרחים העיראקים

התנקשויות בכוחות הביטחון  לטיהור השורות לאחר סדרתפתחנו במערכה 

תפו יר הפעילים בתוך הכוח ששותיבמאמץ לאפתחנו  .באמצעות מטענים מאולתרים

  . פעולה עם הקיצוניים השיעים

  

צה של ויצאנו למבצע גדול בצפון קדרה בדרום קדמיה לתפוס קב 2007ריל באפ

וכשהתקרבנו לנקודת המפגש , שאמאדיתנועת ים בכירים מאד פעילים ב'שיח

הם אמרו , בהתנגדות פעילה של לובשי מדים מכוחות הביטחון העיראקיםנתקלנו 

כוחות הצטרפנו לפעילות של חלק מה, אנחנו לא ניצבים בפני פושעיםשלנו 

כשנכנסו לחקירה פורמלית זיהינו את משתפי הפעולה האלה ואת  .העיראקים

 עד מהרה התברר; והועמדו לדיןפני מפקדיהם הם הובאו בהפעילים המושחתים ו

האנשים האלה הם אכן אלה   -  שהשמועות עוברות מהר בכל הקהילה העיראקית

נה שיתוף פעולה בהדבר  ;הובאו למשפטהם שהיו אחראים לפעולות האלימות ו

  .מערב בגדאד- גדול יותר עם האוכלוסייה העיראקית בצפון

 

הגדול שגנרל מקפארלן ניהל במחוז אנבר עם שבטים  המבצעשבגלל  אפשר לטעון

 ,אני מאמין שזה שילוב. החל גל של תמיכה עממית והופיעו מתנדבים סונים, סוניים

ו זקני כפרים והיו אנשי עסקים היו לנ, מערב בגדאד- כי לא היו שבטים סוניים בצפון

  .בשם הקהילות שלהם שדיברומצליחים 

 

לקנו את הפעילים המושחתים יזיהינו וס ,אני מאמין שלאחר שאיבטחנו קהילות 

לתמיכה את הבסיס  סיפקנו ,משדה הקרב והתחלנו לפעול ביעילות בשיתוף פעולה

הם לא בקשו  בתחילה. בסיס למתנדבים להצטרףכ ,שגנרל מקפארלן קיבל באמבר

כוחותינו בככוח ביטחון לגיטימי בסביבתם והם שולבו  רק שיוכרוהם רצו , נשק

  .מערב בגדאד- כוחות העיראקים במבצעים משולבים בצפוןוב

  



רובע זה היה : מערבית ברובע הקטן אמריה הייתה לנו דינמיקה שונה- בפינה הדרום

של פות רבה לא הייתה הצטר. מאד שבמהירות הפך להיות אליםמאד שקט 

בנינו עמדות כוח ביטחון , החומה תמנהיגים מקומיים אפילו לאחר שהשלמנו א

קעידה ותומכיהם - אללחשדנו ש; מצטרפים מדוע איןולא הבנו , משולב בשכונה

של מנהיג  את בנוקעידה - אלחטפו אנשי אבל ערב אחד , בשכונה העמוק ותברמעו

- להביס את אלכדי ר התארגנה קבוצה של פעילי התנגדות שונים לשעבו, מקומי

 . קעידה באמריה

עד היום אני משוכנע שהאנשים היו חלק מאותם מתנדבים שפעם לחצו על הדק 

שאתה פוגש בהם ברחוב אתה יודע שהם אנשים כנגד חיילים אמריקאיים ושהופנה 

האם , יש לנו אזרחים שרוצים לסייע, המפקד"ואמר  0300- ד קרא לי ב"המג. רעים

לא אסכן חייל כך אני ו ,מוטב שהם יעשו את זה, ברור"אמרתי לו " ?להםלאפשר 

ם המקומי והמסגד שלו הרשו לנו להקים עמדת ביטחון של כוחות אהאימ ".אמריקאי

תנועת ולשגר משם מבצעים כנגד  ,כוחות ביטחון עירקאים ומתנדבים, אמריקאים

הצלחנו נה ימים שמובתוך  .קעידה לתוך אמריה- נה האיסלמית של עיראק ואליהמד

  .לפתוח את העסקים באמריה ולשנות את הדינמיקה באזור ,את ההתנגדות למוטט

 

שלנו והעברתי את מפקדת הראשונים ר הקמנו את ארבעת מוצבי החוץ בבנובמ

של המשטרה  5של הצבא העיראקי ומפקדת חטיבה  6החטיבה למפקדת חטיבה 

הוא היה משוכנע שמידע , אתהזהסגן שלי היה מאד מודאג מההערכות . העיראקית

הסברתי לו שיש לנו דליפות . ידלוף מהמפקדה שלנו לעיראקים ויסכן את כוחותינו

  .אנחנו יכולים להתמודד ביעילותכי מהפנטגון ו

 

נערכו ואז , קבו אחרינו במשך זמן מהעמערב בגדאד - הטרוריסטים והקיצוניים בצפון

אבל מאחר , האלימות עלתהלהביס אותנו ורמת בניסיון מאד ממוקד למאמץ 

ולהנחית עליהם יכולנו לתקוף נגד , במוצבי החוץ ולא חזרנו לבסיס האםשנשארנו 

לא רק בגלל הסיורים שלנו , במהירות רבה האלימות דועכתשראינו  אז מכות מנע ו



האזרחים המקומיים והיכולת המקצועית של של הפעילה  מעורבותהודות לאלא 

  .שהתפתחה במהלך הפעילות המשותפתכוחות הביטחון העיראקים 

 

הייתה ש ,מעבר לצוותי האימון הניידיםה של שותפות תהלקח הנלמד הוא השפע

הקמת תחנות ביטחון משולבות  .שותפות אמיתית עם כוחות מקומיים ועם האזרחים

ביטחון שכונתי ושליטה ביסוס , קומיים יכלו לפעול על בסיס קבועשמבמקום 

כוח רצון מקומי ובנו שליטה יעילה בסביבה אפשרו לנו , יציאה מהןבכניסה וב

 . והמקומיים ספקו מידע שסייע והוביל למרבית הצלחתנו

צריך להבין את האופי , הכוחות חייבים להיות מוכנים למלחמה עם מה שיש להם

מערב בגדאד להביס - אילו היינו נכנסים לצפון, האמיתי של הקרב אליו אתה נכנס

  .יינו מסייעים לקיצוניים השיעים להשיג את מטרתםה, את הסונים בלבד

  


