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 השלישית מילחמת־העולים על סרט ך*
:כך להתחיל היד, יכול ! (

 גלב שנחרת תאריך .1973 אוקטובר
האנושות. שרידי

 מקל טסים סובייטיים ...מטוסי״ענק
חיי מלאים כשחם מבריים, לעבר לעננים

 ח■ בים הסובייטי חצי אוניות 80ב־ לים•
 רבי־חחוב־ אל האלחוטאים רצים תיכון

ה הכיוון, לשינוי סודית פקודה :לים
 המיזרח למפות מעל מתכופפים נווטים
 לפורט״סעיד הנתיב את ומתווים התיכון

ואלכסנדריה״.
 חיל- בבסיס צורמנית .״צפירת-אזעקח

 בארצות-חברית. האיסטראטגי האוויר
 הנושאים מטוסי-חענק, אל רצים טייסים

מת המטוסים המימניות. הפצצות את
 במצולות האטומיות בצוללות רוממים.

המטרות... למפות מעל מתכופפים הים
 לברית״חמוע- אמריקאי ...אולטימטום

הסו נגדי״. סובייטי אולטימטום צות.״
אח קריאה במצרים... נוחתים בייטים

 חטלפרינ- ארצות-הברית.״ נשיא של רונה
דר תיקתוק משמיע האדום חקו ש$ טר

ומשתתק... מתי
 העימות השבוע. לקרות דייה יכול זה

 אחת־עשרה לפני שסו מאז הראשון הגדול
 יהסובייטיות■ האוניות יזו, לעבר .זו■ שנים,

ההס ואוניות לקובה, הטילים אול שנשאו
ארצות־הברית. צי של גר

 הוד■■ ללא כימעט לפתע, קרה זה
ה מצא לילה כן מוקדמת. דעה
 פי-פחת. עכרי על עצמו את עולם
האפ התהום לתוך התכונן הוא
ונחדד. לה,׳

סובייטי אולטיגטוס
בהיססורמז, יניס לסשגרים סו
 לכאורה. שנראו, סיבות לזה גם היו
מישנית. חשיבות בעלות

 ד,מצי של הצבאי מצבם היה עוד כל
 ברית־הסו- רצתה לא איתן, והסורים דים

הער מסרת־המילחמה בהפסקת־אש. עצות
 תעלודסואץ, במיזרח להיאחז היתד, בית

 בהליפיט לפתוח המעצמות את ולהכריח
 את שיוציא הסדר־שלום, להשגת מזורזים
המוחזקים. השטחים סן ישראל

 המטרות עם הזדהתה ברית־המועצות
 היתד. אם ■עדיין ברור לא צי אם האלה,
 אם הערבית, להמלטת־המילחמה .שותפה

 ערב הסובייטיים ■היועצים הסתלקות לאו.
 כך על להעיד אולי, עשוייה, דיפילחמר.

 ברגע אך להרפתקה. התנגדו שהסובייטים
ל הסובייטים התייצבו תקפו, שהערבים

 הפסקת־ למען ידבר עשו לא הם ימינם.
האש.

 חצה צאשר דרמתי באופן השתנה המצב
 סיור- זה שאין וגסתבר התעלה, את צח״ל

שמ נועז צבאי סיבצע אלא קטן, קומנדו
 המצרי הצבא כל את לנתק ר,״א טרתו

 לקאהיר. סם קוסיגין לתעלה.' שממיזרח
הער לגבי. הסכמה הושגה ששם.לא נראה

 לא אליסאדאת אנוואר הצבאי. המצב כת
נגדו. נטה המילחמה שמאזן הודה
 רד מצרית. אס־או־אס קריאת ,באה ואז

לממ הגיעה למצריים הישראלית 'פלישה
 נכנסה הסובייטית המכונה הריישואה. דים

 מיידית, הפסקודאש השגת ■לשם לפעולה,
כ התקדמו לא חדכרים כאשר

 הסוכייטיט מסרו המתאים, קצב
 — לארצות-חכרית אולטימטום
 התערבות או מיידית, חססקת-אש

ה הצבא להצלת פעילה כייטית1ס
 טם זה אולטימטום כעיקכות מצרי.
 למום־ כחול כאופן קיסינג׳ר הנרי
קכה.

ופרצו לחמו וברן אריק שחיילי בעוד

 הסובייטי האולטימטום י סובייטית.
למשכר. כן, על גרם, לא

במוסק נערך לתעלה; ממערב דרכם את
הזמן. עם קדחתני מירוץ בה

 שאר־ ישראל בממשלת מישהו קיווה אם
 הישראלי. המישחק את תשחק. צות־הברית

גור ימים לכמה הפסקת־האש את ותעכב
שיח לא האמריקנים טעה. הוא הרי ליים,

צא ערב האמריקאי. המישחק את אלא קו
למ החליטו הם למוסקבה קיסינג׳ר של תו

ישראלי. צבאי ניצחון מחיר 'בכל נוע

רגורוה אווטימטום
•  יסוד את לוויכוח הכניסו רוסים ך

 מיידית, הכרעה תבעו הם !הדחיפות. (
גישתם ■ מיידי. וביצוע מיידית הפסקת־אש

 כי י פנים לשתי השיתמעה שלאי בצורה לה
 הפסקת־ בהגשמת כלשהי ישראלית הבלה
 של החיונית ,האספקה את תסכן האש
 • לישראל. אמריקאי נשק

 להיגמר, העניין היה יכול בזה .
 4כמוסק הגדולים התעלמו אלמלא

לח שיכולות :אחת מעובדה כה
מאפ שאינן צבאיות נסיכות יות

הפסקת-אש. ־כלל שרות

7נסנ נרה׳ מצג
בע* שום היו לא הסורית■ חזית ך•

 עוד הקודם ;שם ,קפאו למעשה יות. *4
סביר, לקו הגיע צר,״ל הפסקת־האש. לפני

 ואילך, 15*67 של הנסיון אחרי
 סיכוי כל שאין האמריקאים חכינו

 להסדר ישראמת הסכמה להשיג
 ממשלת משוכנעת עוד כל שכיר,

 של המוחצת בעליונות ישראל
 — חשכו וקיסינג׳ר ניכסון צה״ל.

ככירים לעיתונאים זאת אמרו ואן?

-ית. אולטימט׳ היתד,
 ההצעה בחיפזון עובדה מכך כתוצאה

 להחלטת מעסות, שעות כעמר שהפנה,.
 הסותר מיססך זהו .338 מועצת־הביטחון

 ״,״ערב סעיף. מכיל כשהוא עצמו• את
 חלקיה״) כל על 242 ההחלטה (״ביצוע

להשגת ישיר (משא־ומתן ״ישראלי״ וסעיף

ז״ בעצם כאן, ניצח מי לי, //תגידו
טיימס) ניריורק, (אודיפנט,

 ישב■ כשדח-הקרב תיקו שרק —
ל לכוא ישראל ממשלת את כע

פשרני- כמצכ-רוח הדיונים שולחן
לה חשובות סיבות שתי היו לנינסון

, . .״' _ הסדר: שגת
 בנוייה שלו הפוליטית הקאריירד, כל #

 האמריקאיתימובייסית. ״ההתקרבות״ י על
 י רקע על ממשלתו. של היחיד ההישג .זהו

 זה יחיד. הישג נראה .ווטרגייט, פרשת
 שעימות רצה. לא הוא יותר. עוד •תשוב

 יקבור התיכץ גמיזרח אמריקאי-סובייטי
בתום־לב השב מזה חוץ זה. הישג תחתיו

 למילחמה להוביל ;,יכול ■כזה עימות
 כמה כעבור נסתבר שאכן נפי — עולמית

ימים.
 היצרים זשילהוב ה&ילחמה, המשך •

 לניתוק לגרום יפלו הערבי, העולם ברחבי
 בדרך אט — מערבה הזורם. הערבי הנפט

 החלטה של נדרו אם חבלני, פיצוץ ־של
כל-ערבית. פוליטית
למוסקבה, קיסינג׳ר ככוא לכן,

ההשק כין מהותי הבדל היה ׳•לא
ה ההשקפה וכין האמריקאית פה

 היחס מהו בפירוש לקבוע מבלי שלום), י
הסעיפים. שני בין

 מתנגדת בוודאי היתד, מאיר גולדה
 לא איש אבל נזה. דו־משמעותי למיסמך

הו ארצה אבן אבא כשחזר אותה. שאל
 דיבר: שום שאין כדרכו, גדול, בפה דיע
 מושג לו היה לא • הפסקת־אש. על רים
במוסק הוסכם כבר רגע באותו קורה. ימח
שיו סופי ועל.נוסח הפסקת־חאש,. על בה

לסועצת־הביטחון. מייד גש
 למיסי הסכמה נדרשה מישראל
מוגמרת. עובדה מך.שחיה

 1א ההסכמה, את נתנה ישראל ממשלת
 לפתוח שיכלו תנאים, בכמה אותה התנתה

 לכמה לדחייה לפתוח או התחמקות, פתח
 'ניתן ימים פ1באוי התחמקות. של ימים
נשדח-חקרב. ההכרעה את להשיג היה

 ו־ האמריקאים חכינו במוסקבה
חוכ כלי חתימדון. את חסוכייטיס

 טס מטוסו, על קיסינג׳ר עלה מות
 לק- גולדה את והכריח ללוד ישר

תנאי. בלי הפסקת-האש את כל
נאמר ברירה. שום היתה לא לגולדה

 לפרוץ לנסות כוונה לו,שום הייתה ולא
התפר של מחירה דמשק. לעבר קדימה,

 לכלתי־כד* מראשי אותה הסך כזאת צות
אית.

 .מסובך׳ המצב היה הדרום בחזית אולם י
' • . ' יותר. הרבה

ל נכנסה שחפסקת־האש כרגע ■
 ■ נתונים הצבאות שני. חיו תוקפה,

 ■ לאורך׳ימים, כלתי-נסכל כמצב
 כיט• קשה היה צח״ל של מצכו

מידה. כאותה עט
 היתח'כיס־ המצרית השלישית הארמיה

 עדיין חיה. לקאהיר הציר מנותקת. עט:
 י מקרוב.•יתר־ עליו איים צד,״ל אך פתוח,
 ובעיקר הארמית, .של ניכר חלק על־כן,

ב מכותרים היו שלה, האחוריים הדרגים
 גם מקאהיד, גם י מנותקים שהיו נימים,
 וגס הארפ״ה, של הלוחם הכוח מעיקר

מזה. זה
 לפרוץ לנסות מוכרחים היו אלה כיסים

 הארמיד, אל לחימה, כדי תוך דרך, להם
 היחיז־ה• הברירה המצרי. העורף אל או

)8 בעמוד (המשך


