
המצרי, מהצד שצולם כפיבפודט־תאופיק צח״ל מוצב
פורט־איברהים, של מהרציף

שון על המשתרע במוצב, מטר. 200 במרחק ן אל השלוחה וארוכה צרה !ע7קר ל מפרץ תו

 שר! פלדה, וצינורות המצרית הארטילריה באש שנפגעו מיבנים המצרי בצילום נראים סואץ,
 נהר| זו בגיזרה ששת־הימיס. מלחמת לפני במקום שהוקם האמריקאי העירגול למיפעל
פצו; לחלץ בנסותם נהרגו מהם שלושה מצרית. הפגזה בעת צה׳׳ל מחיילי ארבעה השבוע

ג 711177 ו ס ! 7111711

ת התקפה נערכה הראשונה בפעם זה: חבלה תי ם המוגן איזור על חזי צה״ל. של במוצבי

 בתעלת־ האחרונים בחודשים משסבלו יותר
עצמה. סואץ

 לשמש צריכה זו פשיטה היתד, חוץ כלפי
 חשיפותו את להוכיח למצריים, אות־אזהרה

ול צבאיות, למהלומות המצרי העורף של
 אחת אף המצרי. הצבא מוראל את הוריד

 הפשיטה להיפך: הושגה. לא אלה ממטרות
ג׳מאל מצריים שליט בידי נתנה צה״ל של

נדיר. תעמולתי נשק עבד־אל־נאצר
 במעריב, סנסציוני פירסום על בהסתמכם

 על והודיע הפשיטה תוצאות את שניפח
 החשמל באספקת ושיבושים שטחים הצפות

ה יכלו נבראו, ולא היו שלא במצריים,
 ככזבים ישראל הודעות את להציג מצרים

בישר רשמי גורם שאף למרות — מנופחים
ויחידה מיסרית ידיעה מאחורי עמד לא אל

עי בעיני הפשיטה הופיעה זאת, לעומת זו.
 לחבל מחושב ישראלי רניסיון המערב תוני

המעצמות. ארבע בשיחות
חד מציאות נוצרה זה מכישלון כתוצאה

 התגמול נשק איבד הראשונה בפעם שה:
 בעיני רק לא והתעמולתי המעשי ערכו את

 הישראלים. בעיני גם אלא והעולם, הערבים
★ ★ ★

חמורה תיסבו? תחושת
היתר. השני יוצא־הדדפן מאורע

 בליל אל־פתח יחידות שערכו ההתקפה, | ן
 בפעולה אל־המה. העיירה על האחרון, שבת

 הונחו צה״ל, מחיילי שניים נהרגו בה זו,
המר בבנייני רבי־עוצמה חומר־ופץ מיטעני
 ל״י. מיליון כחצי של נזק ונגרם חצאות,
 חסר־ הישג מבחינתם השיגו אל־פתח חבלני

תקדים.
 הסתננות, בגדר עוד היה לא זה מבצע

 אזרחים על נפשעת התקפה או פעולת־גרילה
 בכך, הכרוכה הנעימות אי כל עם חסרי־מגן.

 : זו פעולה של ממשמעותה להתעלם אסור
 אנשי תקפו בה הראשונה הפעם זו היתד,

 מחפים כשהם צה״ל, של מוצב אל־פתח
 ישוב למקום חבלנים חדירת על כך כדי תוך

 בו להניח שהצליחו ישראל, בידי המוחזק
חמורים. לנזקים ולגרום חומרי־נפץ

 מחודשת! הערכה מכך: הנובעת המשמעות
הפ אירגוני־הטירור של ויכולתם כוחם של

בהם. המלחמה שיטות ושל לסטינים
 של התעמילתי הכישלון הכישלונות, שני

 טומנים אל־המה, וכישלון במצרים, הפשיטה
 היא דאחת הסכנה חמורות. סכנות בחובם

ב פורחים החלו כבר שניצניו הפאטאליזם
ה הקיצוניות היא השנייה והסכנה ישראל.

 נוס: ממלחמה מנוס שאין המסקנה הפוכה:
הערבים. עם

 ה בממשלת־ישראל כלשהי מדיניות חוסר
 ספ של מעגל־קסמים, למעין צה״ל את ניס
 בו פעולות־תגמול. והחזרת מהלומות גת
 עליו! את להוכיח יכול צר,״ל אין זר, צב
 תחול להיוולד עלולה מכך כתוצאה תו.

 במו י״מצאי כן אם אלא חמורה, תיסכול
 ח פעילה ושיטות חדשים פיתרונות רות
 והנר: שנוצר, החדש במצב לטיפול שות

שיגרתי. כמצב לרבים
★ ★ ★

ג7ב זמגי פיתרון
 הפיתרון הוא אחד מסזיג יתרון **

 חדשן פעולה שיטות מציאת צבאי:
 פירוז אין חדשות פעולה שיטות לצה״ל.

 כ יותר, מאסיביות פעולות־תגמול רק
 בעיתונ מאמרים כותבי לדרוש שהחלו

 הד! פירוש האחרון. בשבוע הישראלית
 לו מהירה והסתגלות חדשה הערכת־מצב

 שיטו כימעט. יום מדי המשתנים נאים
 זר כל את יחייבו חדישות צבאיות פעולה

 ר ברמטב״ל החל ומפקדיו, צד,״ל עות
 אגף־מיבצעים ראש בר״לב, חיים אלוף
 אגף־הה בראש וכלה וייצמן עזר אלוף
שרון. אריק האלוף רכה

 כ: היא הצבאי הפיתרון של הבעייתיות
 ולזו ם לתנא יעיל הוא בלבד. זמני יותו

 יעילו שהיו פשיטות־התגמול, מוגבלים.
 פשו מסויימים, ובזמנים בתקופות אולי
 תמימ רק התנאים. כשר,שתנו הרגל את

 מם רחבת־היקף שפשיטה כיום יאמינו
 בכיו יש בכראמה, בשעתו שבוצעה זה

אירגוני־הטירוד• את ולדכא לבלום
 תהי ואפיייו חדשה, צבאית שיטה שום

 תמצי לא ביותר, והגאונית המחוכמת
 תוכני משרתת אינה אם לבעיות פיתרון
מדינית.
 תוכני כל אין ולממשלת־ישראל מאחר
 בהמצא תועלת כל אין איזושהי, מדינית
 יוח מרשימות צבאיות פעולה שיטות

יותר. ויעילות

ויאו הומטכ״ל נווה מכאן
ם המצרים ה צילום כי טועני צה׳׳ל מוצב את מראה ז

 של המערבית מהגדה צילום
.סואץ. בתעלת המר האגס

נורה ממנו התעלה של המזרחי בצד

 את נקמו הם המצרים, לדברי ריאד. המצרי הרנוטכ״ל את והרג שפגע הפגז בשעתו
שה ריאד, של שיטתית ארטילרית בכתי  שי! כי השבוע טען נאצר זה. מוצב של: .

קו מביצוקי שמדו, בר־לב׳׳ ״ ם. כוזבת. טענה זו היתה אולם הו כן! הביצורי הו


