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אנו גבורה אפוס ייחשף בר־לב,״ ״קו על

גבו סיפורי שגם אלא במינו. יחיד שית
 העובדה את לשנות כדי בהם אין אלה רה

במשי עמד לא בר־לב״ ״קו בי הפשוטה
 חציית את למנוע הוקם: שלשמה מה

המצרי. הצבא על־ידי התעלה

 כוח מנצח בהם הכרעה, קרבות אלה היו
 וממשיך משמידו יריבו, את אחד טנקים

 של דדקרב, מערכות אלה היו להתקדם.
 ושוב חוזרת התקדמות נסיגה, התקדמות,

עב השיבות בעלות עמדות מיספר נסיגה.
 מיד פעמים מיספר ספורות שעות תוך רו
יד. אל

 הראשונה שבפעם מכך נובע והדבר יתכן
מוטי זו במלחמה הערבים לחיילים היתד,
ש מה על לחמו והם למלחמתם, בציה
לשחררה. כדי כאדמתם, להם היה נראה

 של ההישגים היו הסורית חזית
 פחות הרבה משמעותיים התוקף הכוח

המצ הצבא בידי התעלה חציית מאשר
 אחרת הסכנה היתד, ברמת־הגולן אולם רי.

• לגמרי.

 עבור הישג מהווה כשלעצמה זו עובדה
 אף כמעט אירע לא בעבר, שכן, הסורים.

 ואולץ שהוכה ערבי צבאי שכוח פעם
 תוך ותפס וחזר נסיגה קרב ניהל לסגת,

נופנף. מהם העמדות את קרב

אנו מכות ספגו כאשר שגם היא עוידה
 בתעלת והן ברמת־הגולן הן בקרבות, שות

 פמו הערבים הטחות הגיבו לא סואץ,
 כדי במכת־מחץ היה די בעבר בעבר.
 את להפחיד המוראל, את אצלם לשבור

 בסולם האימון כל את ולערער קציניהם
הפיקוד.

 בדרך ערב עמי של המיפשולים אחד
ה התבוסה בעצם לא טמון היה לשלום
 הקודמות, במלחמות להם •שנגרמה צבאית

 שהיתה והאישית הלאומית בחשפלה אלא
 כלפי הוצגו שהם העובדה בכך. ברוכה
 בנטולי-כבוד כפחדנים, כמוגי-לב, העולם
 שמנעה היא תת־אדם, של כאספסוף אנושי,

 שלום על אפילו לחשוב יכולת כל מהם
להשפלתם. הישיר הגורם ישראל, עם

 כוחות גמעו ששת־הימים במילחמת
קי מאות צה״ל של המסתערים השיריון

ב מערכה ניהלו הם יום. מדי לומטרים
 מסחררת. במהירות והתקדמו רחבה חזית
 זו אין ומסתער מרוכז שיריון כוח לגבי
קי עשרות כמה להתקדם בעייה בכלל

בהתנג נתקל כשהוא אפילו לומטרים,
עקשנית. דות

אפי הסורים הצליחו מסויימות בשעות
 הצליחו הם יתרון. עמדות כמה לרכוש לו

 בהם, ולהחזיק שכבשו במיתחמים להיאחז
כו תוגברו כאשר לנוטשם, שנאלצו לפני
ב הוא אף שותף וחיל־האוויר צה״ל חות

מערכה.

 אינו רמת־הגולן של שרוחבה מאחר
ש מה כל הרי קילומטר, 30 על עולה

 להגיע כדי לעשות צריכים היו הסורים
 שטחים לתפוס היה משמעותי, להישג

 מיספר ולהתקדם יחסי באופן מצומצמים
 בקצב משמעות שום להם שאין קילומטרים

השיריון.

 מהסוג מילחמה זו היתה החזיתות בשתי
 עד בה הורגלו לא ישראל ואזרחי שצה״ל

 של מנוסה מילחמת זו היתה לא כה.
 כוחות אחרי מירדף זה היה לא הערבים.
 ובורחים, נעליהם את המסירים שבורים,

 הכף נוטה בה ממש, של התמודדות אלא
 של דמם מוקז ובה אחד לצד פעם מדי
יחד. גם המתכחשים כל

קר במספר הפעם. חזרה לא כזו תמונה
שי בחירוק והסורים המצרים נלחמו בות

 היה ניכר ביותר. רצינית מלחמה ניים,
 המלחמה, מלאכת את למדו שהם עליהם
 הסובייטית הדוקטרינה את היטב שיננו

 בספרים. שכתוב כמו להילחם והשתדלו
 נטשו לא וחייליהם נשברו לא מפקדיהם
 ופתחו רכבם כלי את המקרים במרבית
באש. היתקלות כל אחרי במנוסה

 כנראה שתהיה זו, מלחמה בתום אם
 עד המרחב שידע מכל ואכזרית ממושכת

 הערבי הלוחם של תדמיתו כי יסתבר כה,
 במלחמה הפסד שנחל למרות וכי שופרה,

 בצורה הדבר עשוי שוב, הושפל לא הוא
 בין היחסים להתפתחות לתרום אבסורדית

בעתיד. וישראל ערב מדינות

 הדין״, ״יום מלחמת את הופכת זו תו¥עה
 דויד רב־אלוף הרמטכ״ל אותה שכינה כפי

 ורבת־ מסובכת עיקשת, למלחמה אלעזד,
 יושג הניצחון כי שסבור מי טועה תפניות.

 בקלות, הקודמות, במלחמות כסו הפעם,
קצר זמן תוך

המע של הראשונים ביומיים ואומנם,
 כי מסויימים, ברגעים היה נדמה רכה,

 כאלה. הישגים להשיג מצליחים הסורים
 הפסקת־ קווי את עברו הם מקומות בכמה
 מאוד מרה לחימה תוך והתקדמו האש,

קילו מיספר ישראליים, שיריון בכוחות
מטרים

 קיצוני שינוי להסביר היה ניתן יךא
? הערבית בלוחמה זה

העליו עורערה לא הטכנית הבחינה מן
 מדובר כשהיה הישראלי. החייל של נות

 חדיש ציוד בהפעלת או אויר בקרבות
 נשאר ובארטילריה, בשיריון ומתוחכם

ללו הישראלי הלוחם בין גדול פער עדיין
הערבי. חם

 והכתבים, הפרשנים עושים זו מבחינה
 שירות האדיב, את והמבטלים המתרברבים

 נצ- סיפורי רק לקבל המורגל לציבור רע
 כאשר לעכל, שיתקשה וגבורה, חונות
מצויי שאינם סיפורים לכך, השעה תגיע
כך. כל ובהירים ורודים בצבעים רים

קר ברמת־הגולן התנהלו מכך כתוצאה
 שידע ביותר מהמרים שיריון בות
לא הקמתו. מאז צה״ל של השיריון חיל

 התגלתה הלחימה, רוח מבחינת אבל
 הצבאות אצל לגמרי שונה תמונה הפעם

לה. הורגלו שהישראלים מזו הערביים,

 בצורת זה קיצוני שינוי ודווקא יתכן ^
מבחי קשיים הגורם הערבית, הלוחמה

יתרו לישראל להעניק עשוי צבאית, נה
מדינית. מבחינה נות

 כדי הזו במלחמה פתחו ערג דינות ץ*
צב או טריטוריאליים הישגים להשיג

 שהחלו ההרפתקה היתה הזו מהבחינה איים.
 שגרם והגיון, תכלית חסר טירוף מעשה בה

 לעמיהם, וברכוש בנפש כבדות אבידות
ההת מאחורי האמיתי שהמניע נראה אבל
הער ״הכבוד על להילחם הרצון היה קפה
 לחשוב רגיל שאינו מערבי לאדם בי״.

 כזה נימוק נראה המזרח, של במונחים
ב אבל ומטורף. מבוטל למלחמה כסיבה

 תופס המזרח, אנשי של העדיפויות סדר
העדיפויות. סולם בראש מקום הכבוד ענין

 מצריים צבאות מכו בה הזו, במלחמה אם
 עם יחד תעלה ניצחת, מכה שוב וסוריה
ה ״הכבוד שקרוי מה של קרנו המפלה
אכז־ דמים מלחמת דווקא עשויה ערבי״,

 — הרעיון שיהיה ככל מטורף — זו רית ,
לשלום. דרך לפתוח
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