
ssnTiss הסוללה על סיור
צה״ל התעלה. את צלחו שהמצרים לפני הסוללה, גבי על בסיור

 של שורה — בר־לב' ״קו מכונה שהיה במה התעלה את החזיק
 הסתבר ובטנקים. ברגל סיורים נערכו שביניהם מבוצרים, מעוזים

מצרים. כשל גדול, בקנה־מידה צליחה מיבצע נגד עמד לא שהקו

הי תמורת המצרים׳ בעיני שווה, היתר■
זה. ופוליטי פסיכולוגי שג

 יותר, רעה אפשרות גם כמובן, היתה,
 בחשבון. ספק בלי אותה לקחו והמצרים

 הדיפת שתוך לדעת מוכרחים היו הם
 התעלה את לעבור צה״ל יכול ההתקפה

 נראה אחרת. בצורה מצרי שטח יתפוס או
 על זו אפשרות אפילו העדיף שסאדאת
והשפלה. אסון ראה בו קוו, הסטאטוס

 פרשנים לכמה מראש ברור היה זה כל
 זאת אפשרות מפני הזהירו הם ישראליים.

המדי שההנהגה נראה אך רב*. זמן מזה
 אפשרות תתממש שאכן האמינה לא נית
 באמצעי נקטה פעם שמדי למרות זו,

זהירות.
■  m m

y יכול זו, באפשרות האמין שלא י 
ש לסימנים בזילזול להתייחס היה

 גדולים לריכוזים יום־הכיפורים ערב היו
אפ וסוריים. מצריים כוחות־התקפה של
נוסף. בלוף שזהו לחשוב היה שר

 שאירע מה כאן חזר מסויימת, מבחינה
 המיצרי הריכוז החל אז גם .1967 במאי

 יום־חעצ־ — ישראלי חג ערב במפתיע,
 עברו בלוף. שזהו האמינו הכל מאות.

ה שההנהגה לפני ימים שלושדדארבעה
ל ברצינות להתייחם התחילה מדינית

 כוחות־ של הכללי הגיוס והחל איום,
בישראל. המילואים

 החוכמה־שלאחר־מעשה, בעזרת בדיעבד,
המצ מצד יום־הכיפורים בחירת כי ברור
יוד- הערבים הגיונית. היתר. והסורים רים

 ל- תיכנס יום־הכיפורים ץץידחמת
J1( שבה הראשונה כמילחמה היסטוריה 

ישראל. הופתעה
 כהפתעה. באה לא מילחמת-העצמאות

לחלו יתנגדו פלסטין ערביי כי ברור היה
 בינואר עוד החליט בן־גוריון דויד קה.

 ומומחיו, יועציו כל לדעת בניגוד ,1948
במאי. למילחמה ייכנסו ערב שצבאות

גמורה. הפתעה והשיג צה״ל תקף 1956ב־
 הפתעה המצרים השיגו אמנם 1967ב־

בסי כוחותיהם את ריכזו כאשר מושלמת,
 כדי ההפתעה את ניצלו לא הם אבל ני.

 ושוב ראשון, תקף צה״ל במילחמה. לפתוח
מושלמת. הפתעה השיג

ישראל. הופתעה ביום־הכיפורים

 תי- בוודאי הימים, שיעברו בל
J* מדוע להסביר ואמתלות סיבות מצאנה 

 היא האמיתית הסיבה אבל הופתענו.
פסיכולוגית.

 שלא מפני האמינו, לא ישראל קברניטי
 לא הם המצריים. הלכי־הרוח את הבינו

 כך על שהכריז סאדאת, לדברי האמינו
שהמצ האמינו לא הם מלא. ובפה מראש

ש ידעו שהכל ומאחר לכך. מסוגלים רים
 צבאית, מבחינה טירוף היא מצרית התקפה

 כשכבר המצריות להכנות גם האמינו לא
■ מתקדם. בשלב היו

 למעשח־הטי־ מוכנים היו המצרים אבל
 מעשה־טירוף. שזהו שידעו למרות רוף,
 בהישגים אפילו האמינו שלא מאוד יתכן

המילחמה. של הראשונים בימים שהשיגו
ז זאת עשו למה כן, אם

 כולו, המצרי והעם אל־סאדאת, אנוואר
 שברית־המוע- אחרי הדרך. לסוף הגיעו

 לארצות- להתקרב כדי אותם נטשה צות
 שיכפה בעולם כוח שאין ידעו הברית,

 שמנהיגי מאחר מסיני. נסיגה ישראל על
 לספח כוונתם על בפירוש הודיעו ישראל
מצ בפני היתה מסיני, ניכר חלק לפחות

יש עם משא־ומתן לנהל הברירה: ריים
 מסיני חלק על לוותר נכונות תוך ראל,

צבאית. להרפתקה להיכנס או —
לע לא שלישית: אפשרות גם היתד.

למע היתה, אי-עשייה אבל כלום. שות
 גידי סיני כל הישארות עם השלמה שה,

ישראל.
 ואיים. וחזר סאדאת איים זה במצב

או הפריך עצמו והוא רבים, כד. היו איומיו
 קל שהיה עד קרובות, כה לעיתים תם

בזילזול. אליהם להתייחס
היה בלתי־מוצדק. היה זה זילזול אולם
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לשיריוניות טנקים בין האש הפסקת קו לעבר הכביש על הר

 הגולן, ברמת הישראלית הנגד התקפת באש. העולות סוריות
 את להדוף הצליחה ביוס־הניפוריס, הסורים התקפת לאחר
.1967 של האש הפסקת קו אל חזרה הסוריים השיריון כוחות

שבמוק בר־דעת לכל ברור להיות צריך
 מנוס לסאדאת יהיה לא במאוחר או דם
 סיני על שאי־הוויתור מאחר ההרפתקה, מן

עמו. ובעיני בעיניו מקודש לעניין הפך

 המצרים יכולים, מה רוצים, ה ץ*
1J להשיג ?

 להפסיד. מה להם היה לא לדעתם,
יכלו (למענם) ביותר הטוב במיקרה

 ה־ הגדה את לתפוס מסיני, חלק לכבוש
ה את שם להניף התעלה, של מיזרחית

 כניסת אחרי שם ולהישאר המצרי, דגל
לתוקפה. החדשה הפסקת־האש

 אחרי יכלו, (למענם) יותר רע במיקח*.
 גם המערבית. לגדה לסגת הראשון, ההישג

 לב את מחזקת הפגנת־הלוחמה היתד. אז
 לוותר אי־נכונותו את מפגינה המצרי, העם

 לחשוב המעצמות את ומכריחה סיני, על
שלום. כפיית על מחדש

 ישראל משותקת שבו יום שזהו עים
 שבו בשנה היחידי היום כליל. כימעט

 (שערורייה וטלוויזיה רדיו בישראל אין
 יום כלומר, בה). לדון צורך יהיה שעוד
תפוסים הצבאיים שהקווים להניח יש שבו

 בהעולם הופיעה 1975 במאי באחד *
 הכותרת תחת שער כתבת )1861( הזה

 מפני שהזהירה ?״ רביעי סיבוב ״לקראת
זו. אפשרות


