
  
אמריקאים  3000-יותר מקטלו כבר  IEDבאנגלית  הנקראים,מטעני הנפץ המאולתרים

קיפחו את מאור עיניהם , אלפים שנותרו בלא גפיים תם שלעיפצל גרמו, בעיראק ואפגניסטן
שכיחים יתר על המידה באמריקה  IEDראשי התיבות , למרבה הצער. או ספגו כוויות חמורות
שהסינים לאחר  הרי. ק חדששנ מטענים המאולתרים אינםהאבל . ובמקומות רבים בעולם

אלה שמיד את אויביהם בעת ששיטמנו אותו מחוץ לעריהם כדי  ,פיתחו את אבק השריפה
כלי אויבי נפוליון היו אולי הראשונים שניסו להפעיל מטען מאולתר הנישא על  .יתקפו אותם

  . רכב
  

עמוסה בחומרי נפץ התפוצצה בדיוק ערב אחד ועגלה בשעה מוקדמת נפוליון יצא לאופרה 
פוצץ  1995-ב: על ארצות הברית המטענים המאולתרים לא פסחו, כשהוא עבר במקום

גרם , טימותי מקוויי מטען מאולתר עצום והרס את בניין הממשל הפדראלי באוקלהומה
-ולפציעתם של יותר מ, 6מהם היו ילדים מתחת לגיל  19אשר , אמריקאים 167למותם של 

  .בני אדם 700
  

והוא נעשה מנשק טקטי לנשק  ,תכליתו התפתחה, אינו חדשהמטען המאולתר  רעיוןשאף 
בשידורי החדשות מדי ערב אמריקאים רבים בני דורי זוכרים שראו . בעל השפעה אסטרטגית

את רישומם  לא שכחו, ונגלים של וייטנאם'המתים והפצועים שחולצו בפינוי אווירי מהגאת 
  . רצוננו להילחםעל  של המראות הללו

  
הוא , שנה 45האויב העכשווי רוצה להביס אותנו בדיוק כפי שרצו בכך הצפון וייטנאמים לפני 

האסטרטגית של המלחמה ומשתמש בכלי טקטי להשגת אפקט אסטרטגי  גמההממבין את 
  . משמעותי

  
הקונגרס ש האדירה הוא תיאר את המחוייבות, כשהתמנה רוברט גייטס כשר ההגנה

להשלים את המלאכה בעיראק כתוצאה  ,בשם העם האמריקאיהתחייב לה מריקאי הא
הוא ראה . בטלוויזיה האלימות המשודרת  האלימות של המטענים המאולתריםהשפעת מ

. כלי נשק בעל השפעה אסטרטגית המטענים המאולתרים בהיותםבבהירות כי יש למגר את 
   .חדשניות, נדרשנו לנקוט פעולות נועזותלשם כך 

  
היו בידי הפלג הסוני הקיצוני כמויות כשההתקוממות בעיראק החלה להתגבש  2003- ב

צד כדי  ו מטעניהרכיבעיראקי בצבא הלשעבר  חימוש קציני לכן, אדירות של תחמושת צבאית
התקדמו בקצב איטי קצת יותר בפיתוחו של הקיצונים השיעים . לתקוף את כוחות הקואליציה

ולמעשה הם הכניסו , ועה של איראן הם סגרו את הפער במהירותאבל בסי. המטען המאולתר
  . החלול שחודר כל שיריון שהוא בשדה הקרבהמטען לזירה את 

  
הגדלנו את מספר כלי הרכב , כדי לאפשר ללוחמינו הגנה טובה יותר מהמטענים המשתפרים

, חדשכלי נשק  –כך החל אותו מחזור של לוחמה שנראה זה מאות בשנים . המשוריינים
המחזור ההיסטורי הזה . נגדי משופרלחימה אמצעי , כלי נשק טוב יותר, נגדילחימה אמצעי 
  . כיוםגם נמשך 

  
סגן . גידול משמעותי בשימוש במטענים מאולתריםהיינו עדים ל 2004במהלך האביב של 

השכיל להקים  (Richard Cody) י קודארד 'ריצהגנרל , ל של צבא ארצות הברית"הרמטכ
  . שימה קטן כדי לסייע בסיכול השפעתם של המטענים המאולתריםכוח מ

  
עלה חודשים נוכחנו כיצד מספר המטענים המאולתרים שנמצאו והתפוצצו בעיראק  14במשך 

בעוד המטענים המאולתרים הורגים ופוצעים את לוחמינו פציעות . מדי חודש 1000- ל 300-מ
, ראש המטה הכללי(John Abizaid) , דיזייון אב'גהגנרל  החליט, חמורות בקצב גובר והולך

פרויקט של הגנרל קודי ולהופכו למאמץ דומה לזה שנעשה בשעתו הלהאיץ את בהילות 
ב במהלך מלחמת העולם "הצוות שפיתח את פצצת האטום של ארה[בפרויקט מנהטן 



, ןהוא לא התכוון להושיב מדענים בחדר אחורי ולחכות עד שהם ימצאו את הפיתרו. ]השנייה
הוא הבין את , אלא ללכד את כל הממשל האמריקאי על מנת למצוא פתרון לבעיה קריטית

האקדמיה המאמצים המשותפים של יש צורך למזג את וידע כי  תהמורכבות של הבעיה הזא
  .כדי להצליח בכך החדשנות האמריקאיתיחד עם והתעשייה בארצנו 

  
הועמד הצוות הקטן של , ודשבח 1500כשמספרם של המטענים המאולתרים עלה לכדי 

 Montgomery) מיגסמונטי הגנרל . הגנרל קודי תחת פיקוחו הישיר של סגן שר ההגנה
Meigs)  לשירות פעיל לאחר פרישתו כדי להקים את הארגון המשולב למיגור המטענים  חזר

הוא ניהל את העימות בבלקן , גנרל מיגס הוא קצין מבריק. 2006המאולתרים בפברואר 
  .ה מזהירהבצור

  
-ל 1500-עלה מספרם של המטענים המאולתרים מבמהלך השנה הראשונה לשובו לשירות 

לא לחסל את המטענים  – של הארגון ייעודההכרזת את גנרל מיגס ניסח . בחודש 3000
ככלי נשק בעל חשיבות  המטענים המאולתריםהמאולתרים לחלוטין אלא למגר את 

יה ניתנת להשגה יהשנ .שלא ניתן להשיגו ידיאלתה איהמטרה הראשונה הי. אסטרטגית
  . וחיונית לניצחון

  
לאחר מיליארד דולר בשנה בתקציב נוסף  4הקונגרס האמריקאי תרם את חלקו כשכלל 

מתיר להשתמש הקונגרס שלנו רק לעתים רחוקות ו, שבמשך שלוש שנים כלל לא היה תקציב
היקנו  שבידו התקציבים הללו והסמכות. בתקציבים במשך שלוש שנים במגוון אופנים כה גדול
אכזרי וכלל לא נתון , זריז, חדשן, פיקחלגנרל מיגס גמישות חסרת תקדים במאבק נגד אויב 

  . של נהלים וביורוקרטיות נטל המעיקל
  

 הממשלה המקומית מאנשיהאויב פועל במהירות כדי להרוג ולפצוע קשה רבים ככל הניתן 
גנרל מיגס ערך . כל האפשר כדי להשיג ניצחון אסטרטגיועימם אזרחים תמימי דרך רבים כ

אך אף . תקיפת המערכות ואימון הכוח, המטען מיגור: את המאמץ שלו בשלושה קווי פעולה
נראה לי שרוב  המתקנים המאולתרים של במיגורם על פי שהשגנו התקדמות משמעותית 

מנהטן פירושה -רויקט דמויאביזייד לכונן פחשבו כי התשובה לקריאתו של גנרל האמריקאים 
את המטענים המאולתרים וכולנו ישמיד אשר קרני קסם  שיורהח תותשהמדענים שלנו ייבנו 

  . נצעד אל הניצחון
  

היא  לנהל מארב קטלני מסוגל אויב בהם הש מספור- האופנים הרבים מיגור, למרבה הצער
הזדמנות לאתר את  בים להקנות ללוחמינו כלייואף על פי כן אנחנו ח. בעיה קשה מאוד

מים טובים "רק. שרוד בפיצוץאת היכולת ל, ואם יתפוצץ, המטען המאולתר בטרם יתפוצץ
דרכים מחסומי , מוקשים משופריםמגלי  ,ראדר חודר קרקע, משבשים אלקטרוניים, יותר

  . ומיגון אישי משופר הם דוגמאות לאופן שבו ניתן להביס מתקן מאולתר
  

- שפעולה זו הגנתית מטיבהכיוון . ה היא חיונית אך לא מספקתהתמקדות באופן הפעולה הז
חשיבות טמונה כאן הרי ש – לעתים רחוקותרק במלחמות  ותמנצח ופעולות הגנתיות

, מציידות, של הגישה הוא לתקוף את המערכות שמממנות המוקד. התקפתה של המערכת
ת ומפרסמות את וכן מתעדו, בונות ומניחות את הזרוע שמציתה את המטען המאולתר

  . התוצאות המחרידות
הוטמנו מדי יום וביצוע שכזה דורש מאמץ מתועד של מטענים מאולתרים  100כמעט 

התקפות בלתי פוסקות על נקודות מפתח במערכת של האויב היא הדרך ההתקפית  ;מערכת
  . מלא את המשימהל
  

חיילים . יגים צעיריםעשיתי את מירב הקריירה שלי בהכשרתם של חיילים ומנה. אימון הכוח
  אף . ומנהיגים מאומנים היטב הם הנשק הטוב ביותר נגד המטען המאולתר

בעולם החייל ממשיך להיות המרכז הטוב ביותר בשדה הטובים כי יש לנו אחדים מהמרכזים 
  . הקרב אם הוא מחונך ומאומן כהלכה



  
ערכם העצום של למרבה הצער המנהיגים האזרחיים הבכירים באמריקה אינם מבינים את 

דברים כאלה יוצרים , דברים גדולים שאפשר לראות ולגעת בהם, תוכניות חומריות .האימונים
מקומות עבודה וגורמים אושר לבוחרים הם המועדפים בקרבות המשאבים בסביבה הצבאית 

המתקן  מיגורההשקעה שלנו בפיתרונות החדשים ל כדי למקסם אתאבל , וזו הפוליטית
אימונים תוקפנית התקפה במערכות אנחנו בונים תוכנית הכוחות שלנו ל ורתגבהמאולתר ול

  . לסיכול מטענים מאולתרים ברחבי הארץמאוד 
  

זהו מתקן . קליפורניה(Ft. Owen) , ים מעולה בפורט אואןתכננו מרכז אימונים משולב
זהו מרכז הכשרה לפעולה נגד התקוממות . האימונים המשולבים המשובח ביותר בעולם

 מהמרכז הזה אנחנו מקושרים. וכולל את כל טכניקות ההכשרה נגד מטענים מאולתרים
שבהם השקענו רבות בתחום מצויינות ברחבי כל החילות שלנו ויש מרכזי  ומרושתים

מטוראי ועד , ברחבי המדינה התכוננותבמחנות , בבסיסים, מתקנים מקומייםהאימונים ב
לנו הכוח המיומן המשובח ביותר בעולם לסיכולם של  יש –מחוליה ועד אוגדה וקורפוס , גנרל

  . מטענים מאולתרים
  

התחלנו לנצח בקרב נגד המטענים המאולתרים , בעת שקווי הפעילות הללו השתלבו
ההשקעה שלנו בלוחמים קרביים מאומנים יותר ובציוד טוב יותר לתמיכה במערכה . בעיראק

  . הנגד המטענים המאולתרים הביאה לנו תשואה נכבד
  
ראיות  שלהצטברות לממשיכים להשתפר הודות סדרי העדיפויות המוגדרים היטב  

ל הכוח הרב לאומי בעיראק כל מטען מאולתר עשפקדתי בעת .  רבותוטכנולוגיות מודיעיניות 
האויב , אבל כאשר המערכה שלנו נגד מטענים מאולתרים צברה תאוצה. נפגע אחדגרם ל

כך החזרנו לעצמנו את . תרים כדי להפיק אותה פגיעהנדרש להניח תשעה מטענים מאול
הלוחם  .ליישם את תורת הסיכולהיכולת לנוע ולתמרן והדבר שיפר באופן ניכר את יכולתנו 

  .במטרתו האסטרטגיתנכשל הוא בעיראק התגבר אבל את המטען המאולתר  המפעיל
  

אנחנו יצרנו , בעיראק הביא למפנההארגון שגנרל מיגס ואני הובלנו לא  –הרשו לי להבהיר 
מיומן למגר את המטען ו מנוסה את התנאים להצלחה על ידי כך שאפשרנו לכוח מקצועי

המאולתר ככלי נשק בעל השפעה אסטרטגית ולפעול בצורה הנכונה במערכה נגד 
  . ההתקוממות

  
ואלפי הלוחמים  וגנרל פטראוסאודייר מרץ של מנהיגים כמו הגנרל רק בעזרת המיקוד וה

  . הובילו ניתן היה למגר את המטען המאולתר ככלי נשק בעל חשיבות אסטרטגיתשהם 
  

שם הערים הגדולות . בכיוון אחר עכשיו אבל המאבק במטען המאולתר באפגניסטן פנה
, מספר מועט של כבישים סלוליםבו ו וחשוףשטח הררי קשה , מעטות ויש אלפי כפרים קטנים

אויב ו מנהיגי קואליציה החוששים מסיכון, לי קואליציהגבולות פרוצים וצפיפות נמוכה של חיי
  .ןשרצה קרב בסגנון המיוש

  
נים טמנו מארבים לאויביהם זה אהאפג. המטען המאולתר נדחק לאחור עד לפני כשנתייםוכך 

מאות בשנים אך הם למדו מהקיצונים בעיראק כי יש להשתמש במטען המאולתר ככלי נשק 
ההתקוממות באפגניסטן , למטענים העיראקיים המתוחכמיםבניגוד . בעל השפעה אסטרטגית

או ברדיו מרביתם מופעלים על ידי פקודה . מגושמים, מסתמכת על מתקנים פשוטים
בלי אספקה גדולה של תחמושת צבאית כמו אלה בעיראק הם  –לוחיות לחץ באמצעות 

  . מומחים בהפיכת הדשן לפצצה
  

ים ואכזריים והם ממשיכים זריז, יםחדשנ, נים פיקחיםאהאפג, בדומה לעיראקים
כך למשל כשאנחנו שלחנו את כלי הרכב המשוריינים הממוגנים בפני מוקשים . בניסיונותיהם

 250-האויב העלה את משקלו של חומר הנפץ במטען המאולתרים שלו ליותר מ, לאפגניסטן



נו שיטה עד מהרה התברר לו כי הניסיון לחדור את הרכב המשוריין החדש שלנו אי. ג"ק
י להפוך את המשוריין דמה שמספיק כ, ג"ק 50-כך שהוא הוריד את המשקל ל, מוצלחת

ועם  יםכוחות הקואליציה נדרשו אז להתמודד עם פינוי הנפגע. ולגרום לנפגע אחד או שניים
מרגמות משיגים אותה  אשו ,רימוני הדף ,ם קליםכשמטענים מאולתרי, שנפגע הרכב ץחילו

  . השפעה אסטרטגית
  

קיבל את הפיקוד  (Stanley McCrystal)מקקריסטל סטנלי כשבועיים לאחר שהגנרל 
הצליח בלחימה נגד כדי ל: תה פשוטה וישירהיוההנחיה שלו הי, ביקרתי אותו באפגניסטן

מדינות מה עוד שלכוחות , התקוממות אנו חייבים לנצח בקרב נגד המטענים המאולתרים
. יכון יש כושר ניידות מוגבל בגלל המטענים המאולתריםסנטילת תייגות מסהקואליציה המ

 עלית גל האלימותהיה עלינו לנצח בקרב המתעצם נגד המטענים המאולתרים ועוד בטרם 
נתן לנו את מלוא הגנרל פטראוס . התחלנו להעביר פתרונות למטענים מאולתרים לאפגניסטן

  .  דולר דה מיליארערך של כשלוששווה יכולת מוגברת ב ולרשותו עמדה התמיכה 
  

הפקנו לקחים רבים במאמץ שלנו למגר את המטען המאולתר כאמצעי לחימה בעל השפעה 
כך למשל הם , פעול נגד כל מאמץ על כל צעד ושעלאויבינו חכמים ומשתדלים ל. אסטרטגית

כדי לקבוע את המאפיינים האלקטרוניים של  ניתוח תחומי תדרים באמצעות לייזר מפעילים 
  . אותםלסכל שלנו על מנת  החוסמים

  
אם האויב יכול לראות את . התברר לנו כי לרבים מפתרונותינו החומריים יש חיי מדף קצרים

  .פועל הוא יכול להבין כיצד הוא, נגד מטען מאולתרכהמתקן שלנו שפועל 
  

את חיי המדף הקצרים אנחנו משקיעים בפתרונות לא חומריים  להאריךוכיוון שברצוננו 
  . קרובות הם הרבה פחות יקרים וחיי המדף שלהם ארוכים הרבה יותרשלעתים 

  
איסוף ושימור ראיות ביומטריות ונתוני תקשורת על אויבינו מקנה פוטנציאל אדיר להבנת 

ולהשגת כדי לנהל את בסיסי הנתונים האלה וליצור ידע ללוחם בקרב . דפוסי הפעולה שלהם
  . של המבצעים לסיכול מטענים מאולתריםשולב הממרכז ההקמנו ארגון הנקרא , מידע נוסף

  
ההישגים המרשימים של מרכז שילוב זה הם תוצאה של מאמצי הגברים והנשים הצעירים 

מרבית הפניות למידע המתקבלות . הנלהבים והנחושים לסכל את המטענים המאולתרים
 כמו כן. במרכז המידע הזה מגיעות מרמת הגדוד והחטיבה ולעתים מרמת האוגדה

לעתים קרובות . קהילת המבצעים המיוחדים שלנוים ביותר עם רצוימתפתחים קשרים 
מודיעין , בעת שאתה מציג את מודיעין התקשורת – באופן מרחביבמיוחד המידע מוצג 

העין , אדומות- הדמיות חוזי ואינפרא, פיים משמעותיים ומתקדמיםאנתונים דמוגר, אנושי
במערכת הרשתית של האויב כפי אנחנו מתמקדים , האנושית תראה את החריגות מהנורמה

  . נוישהיא מוצגת לעינ
  

 20-מחקר ואיסוף הנתונים ורק כב החוקרים של  מזמנםאחוז  80- כלהשקיע בדרך כלל נהוג 
  . אחוז בניתוח הנתונים

  
הפכנו את השיעור הזה והנחנו למכונות לעשות מה שמכונות מיטיבות לעשות ואפשרנו 

בתמיכתנו . עשות מה שהמוח האנושי מסוגל לעשותשלנו לנתחים המלמוחותיהם של 
כאשר מתקבלת  –הזמן המועיל האחרוןבלוחמינו הקרביים אנו דוגלים באתיקה הנקראת 

מקפידים לקבוע מהי השעה המאוחרת ביותר שבה המענה לבקשה יכול בקשה אנחנו 
וכי פיתרון של , ועיל בהרבהעל סמך ניסיוני אני יודע שמידע המתקבל באיחור אינו מ. להועיל

מטמון  ערכו של. אחוז שמגיע באיחור 100אחוזים המגיע בזמן עולה על פיתרון של  70
הנתונים הזה ביצירת ידע מתוך מידע עולה באורח משמעותי כשהמפקדים מקבלים הכשרה 

  . הזה ובכל היכולות המגוונות שלוההיתוך כיצד להשתמש במרכז 
  



תוך שימוש , תאמנים בכלים ובנהלים שפיתחנו לתקיפת הרשתותלכן פיתחנו מתקן שבו מ
בתקשורת הגלובלית שלנו וביכולות הסימולציה הזזנו את הנתונים ואת הלקחים שהופקו 

יליים ימאירוע של מטען מאולתר בעיראק לאפגניסטן כדי שיועיל להדרכה בבתי הספר הח
וכך . חר ההתרחשות עצמההשולפות מידע בפורמט וירטואלי בתוך ימים לאוליחידות 

  .ההדרכה והחינוך מחוברים להתקפות שקרו רק ימים ספורים קודם לכן
  
גברים ונשים צעירים מצטרפים לצבא ארצות הברית בציפייה שיקבלו את התמיכה  

ועל פי ניסיוני מוטב לתת זאת בידם ולאפשר להם לקחת אותנו , הטכנולוגית העדכנית ביותר
  . 21-למאה ה

  
החתימה החלה להופיע איתור אמנות , נו את אתגרי הקרב במטענים המאולתריםבעת שלמד

לכולם יש  –שינוי בדשן המוטמן בפצצה , טביעת אצבע, לכל דבר יש חתימה; ככלי יקר ביותר
אנחנו יכולים לבצע שתי טיסות מעל לאותו שטח בהפרש של . והם נמצאים בכל מקום חתימה

תוכנות המחשב , פיקסל של פרט במצלמה הדיגיטאלית שעות אחדות ולדעת את השינוי בכל
יכולות להיכתב כך שיספקו לנו מידע רב ערך על סמך היכולות המשתנות הללו כפי שאובחנו 

  ; וכן גם מתוך החתימות הרבות בשרשרת האירועים של המטען המאולתר
  

מה נמוכה חתיהאתגר הוא לפתח חיישנים שמסוגלים להבחין בחתימות לא ידועות שיש להן 
אנחנו פותרים רבים מהאתגרים הטכניים האלה ויהיו להם חיי מדף ארוכים . של קריאות שווא

  .במיוחד כשהוא לא יודע שהחתימה קיימת, משום שהאויב יתקשה מאוד להסוות חתימה
  

הארגון המשולב למיגור המטענים המאולתרים היה מודל מוצלח לאופן שבו ניתן לגשר על 
בחוגי  בעזרת פעילות של משרד ההגנה. 21- ל 20-רבות מהמאה הפעילויות לחימה 

  .ניתן יהיה לעקוף הרבה מאוד ביצות ביורוקרטיות ולגלות סובלנות גבוהה לסיכון הקונגרס
  

כוונה לשמור על כספם של  מתוךאת הסיכון  מצמצםההליך הרגיל במשרד ההגנה שלנו 
רק לעתים רחוקות אנחנו משיגים את  אך. אחוז 100על ידי מתן פיתרון של משלמי המיסים 

שר . איננו מצליחים להביא את התוצאות בזמן –המטרות האלה וכאשר אנחנו משיגים 
אחוז עכשיו ולא  70ההגנה גייטס הטעים פעמים רבות כי לוחמינו ראויים לקבל פתרון של 

 30לנו את שלוחמינו הצעירים יעניקו מניסיוני אני יודע . אחוז בעוד שנים 100פתרון של 
האחוזים הנותרים במהירות רבה יותר ובצורה מוצלחת יותר מאשר הביורוקרטים במנהל 

שנתיים - אני חושד שהארגון המשולב למיגור מטענים משולבים ייסגר בעוד שנה. הרכש שלנו
מתאמץ מאוד כדי להעביר את המשימה  ,שירש אותי בתפקיד, לכן גנרל מייק אוטס

ם המאולתרים לחילותינו ולמפקדי השדה שלנו כך שהלקחים המשתיירת למיגור המטעני
  . הרבים שהופקו לא יישכחו ותנופת הפיתרון תשתמר

  
מטענים  300-נעשה שימוש בכמדי חודש . סיים את דברי בהתייחסות קצרה לעתידא

. ואני סבור שאף יגבר, הקצב הזה יימשך. מאולתרים מחוץ לעיראק ואפגניסטן למטרות טרור
שלנו ברחבי העולם יתייצבו מול אתגרי המטען המאולתר שאולי היום אינם המפקדים 

, פקיסטן, הודו, תאיילנד, הפיליפינים. אסטרטגיים אך עלולים להיהפך לאסטרטגיים בן לילה
אזורי הפורענות שבהם נעשה שימוש וקולומביה הם דוגמאות ספורות בלבד ל הסומאלי, תימן

  . ב"עלם מהאיומים הפוטנציאליים על ארהבמטענים מאולתרים ואסור לנו להת
  
האויב שנמצא בתוך ארצנו  על ידיתבצע שתמטענים מאולתרים  לש ממוקדת היטבמערכה ל

  . קשה תהיה השפעה
  

לא יידרשו מטענים מאולתרים רבים כדי להרוג מאות אמריקאים ובכך לאלצנו להוציא סכומי 
אנחנו חיים . ב עצמה"בולות ארהכסף עצומים כדי להשתלט על המטענים המאולתרים בג

הגלובליזציה ובעיות , משאבי המים, הדמוגרפיה, סוגיות האנרגיה. בעידן של עימות מתמשך
, ידרוש מאיתנו להגן על האינטרסים שלנומצביעות על חוסר יציבות עולמי ש רבות אחרות



יתאמצו  ,מנילא מדינתיים ואחרים שאתם בוודאי מיטיבים להבין מ, בעת שארגונים מדינתיים
  . לברר את החולשות שלנו ויטרחו כדי

  
אויבינו . הולך ופוחתאפקט סדורה שתתחולל בעתיד יהיה לפתרונות החומריים -הלאבלוחמה 

ב "הם לא יירצו להתמודד עם כוחה האווירי של ארה. עימות חזיתי איתנוללא ירצו להיכנס 
הם יפנו למקומות . הכחוליםב במרחבי הים "בשמים התכולים או בעוצמה הימית של ארה

לחופים של המרחב , ונגלים האפלים'לג, לנקיקים האורבניים, שבהם הלחימה קשה לנו
  .הווירטואלי

  
  . יתכן שאויבינו לא עברו את המהפכה התעשייתית אבל הם מבינים את עידן המידע

יבינו לא או. והמלחמה תהיה מוכוונת אוכלוסיה י אדמותמיליון בני אדם על 7הם יהיו בין 
ייאלצו להתמודד עם הגבלות ביורוקרטיות והם ייצאו נשכרים מקבלת סיכון בעוד אשר 

  .20- תקצוב שלנו שטרם נשלמו יישאר במאה הבחוזי הרכישה והטיפול ב
  

המידע ברחבי הממשל שלנו כמו למשל שילוב אנחנו מסוגלים בהחלט לפתח את מרכזי 
יצירת ידע והעברתו , איסוף מידע. יהצינטגרהפעילות נגד המטענים המאולתרים ומרכז הא

איננו , סימטרי שלנו לעומת אויבינו-היתרון האסביב העולם במהירות האור צריכים להיות 
שיאמר לנו כי עלינו לחבר ולתאם  9/11ח בסגנון הוועדה שחקרה את ארועי "צריכים עוד דו

  . ידידיה ב ועל"את הסוכנויות שלנו והארגונים השונים כדי להגן על ארה
  

המכונה קם מתוכו תוצר , יםהמאולתרהמטענים הצלחתו של הארגון המשולב למיגור הודות ל
ב לתפוס את מקומה "ובה יכולה כל סוכנות ממשלתית של ארה ארגוני-סביבה של שיתוף רב

לחיפוש וכל , ניתנים למציאה, ולהצטרף למאמץ להפוך את הנתונים שברשותה לנראים
  . הנדרשות כדי להפוך את מידע לידיעההפעילויות האחרות 

  
הם , היא לחלוק מידע 21-הגברים והנשים הצעירים שלנו יודעים כי דרכה של המאה ה

שותפינו לקואליציה , הוכיחו לי כי אנחנו מסוגלים לנהל נתונים ולחלוק אותם עם בעלי בריתנו
ים כדי לתמוך ולאשר חודש 18בל הדור שלי הוא זה שנדרשו לו א. והמדינות המארחות אותנו

כמה זמן יידרש לממשל שלנו כדי לחלוק נתונים . את סביבת השיתוף בין סוכנויות וארגונים
-מנהיגותנו גם במרוצת המאה הונקיים את ברצינות ולפתח את הידע הנדרש כדי שנמשיך 

21?  
  
לחמתי בהם כמדריך לאחר שחזרתי . אני לחמתי במטענים המאולתרים בעיראק כמפקד 

 9/11מאז . לחמתי בהם כמנהל הארגון המשולב למיגור המטענים המאולתרים; משם
הם כבר תרו , זריזים ואכזריים, חדשניים, התברר לי כי אנחנו מתמודדים באויבים פיקחים

ראיית הבבואה שלנו בעיני . החולשות שלנו בצדנו ההתקפיאחר הסדקים בהגנה שלנו ואחר 
האויב כבר מביט בנו דרך  –אותם בצעד אחד כל הזמן אויבינו היא הדרך היחידה להקדים 

  . גבולנו הדרומי עם מקסיקו
  

  , ב"ששימש אז כמפקד הפיקוד הדרומי של ארה, האדמירל סטראבטוסאמר בחודש מארס 
בסחר ומעורבות מגביות כסף  בארגון הזה אנחנו רואים את החיזבאללה פועלים דרך האזורש

רשת של חיזבאללה שהלכה נבנתה  חשפויקאים ובאחרונה השלטונות האמר, בסמים
  . במרחק לא רב מקליפורניה, בטיחואנה

  
ניסיוני אומר לי כי הוצאות . האתגרים שלנו בגבולנו הדרומי הם עצומים ואויבינו יודעים זאת

כפי שאנחנו למדים בהתמדה בקרב נגד , התשובה ןכבירות על פתרונות חומריים אינ
עלינו ליישם את , ות לא חומריים משתלמים בטווח הארוךפתרונ, המטענים המאולתרים

ולהחיל אותם , ולוחמים ברשתות, הלקחים שלמדו לוחמינו הנאבקים במטענים המאולתרים
ריבוי האתגרים לפתחנו היה עלול לדכא אותי . על האתגרים העתידים בגבולנו הדרומי

לתם לדאוג לכך שארצנו של אמריקאים צעירים כה רבים שביכולצידם  זכיתי לשרתאלמלא 



אני אסיר תודה על הקורבן שלהם , נוסף על הגאווה שלי בהם. תמשיך להיות חזקה וחופשית
  . 21- ועל ההתלהבות שבה הם מתייחסים לאתגרי המאה ה

ולוואי ויברך את כל מי שמשליכים נפשם מנגד היום , יברך האל אותם ואת כולנו כאן היום
  . והבי החרותכל א, ומגוננים על כולנו, הזה

 


