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ממסה. או כניעת היתד.
במ היתד. כולה הארמיה כן: על יתר

 חידוש של שבמיקדד. מניות קשה. צב
 במכה לנתקה צד,״ל היד. יכול הקרבות

אתת.
 כינן* קשה היה צה״ל של מצבו

מידה. כאותה •;ט
 וברן אריק של הכוחות הצליחו אמנם
ול לתעלה, .ממערב ניכר שטח לכמש

 הזה הכוח אך המיצרי. העורף על איים
 היה הוא למדי עדין במצב יהיה עצמו

 בצוואר־בק־ הישראלי העודף אל מחובר
מיצ כוחות שכנו צדדיו שמשני דק, בוק

ובלתי־מובסים. גדולים ריים
 למשך רגע באותו הקווים קפאו' אילו

שבינ לחשוש צד כל היה צריך רב, זמן
 חדיש, וציוד תגמרת האוייב יקבל תיים
 או שבועות כמד. כעבור הקרב את יחדש

הראשונה. במכה ■אותו ויכתו* 'חודשים,
וה הישראלי, כצד וכרן אריק
 היו השני, כצד המצריים מפקדים
דומה. די• כמצם זו מבחינה

 היו לא ׳במוסקבה שד,מדינאים נראה י
 גם יתכן זו. למציאות . צורכם די מודעים
מסק להסיק יכלו לא אך אותו, שידעו

צב למיבצעי־בזק ערוך אינו האדם נות.
 הפס־ אין מיידי, פיקוח כהעדראיים.

ל* למעשה להיכנס יכולה קת־האש

קיסינג׳ר
חוכמזת בדי

 סי־ צד לכל יש כזה כמצב פועל.
 עד עמדותיו את לשפר עצום ,תוי

 ששררו כתנאים המפקחים. !לבוא
 פיתוי זה חיה התעלה, עכרי ימשני

מכריע. ן

ת צי סאדאת ה
 ומי אירע, בדיוק מה לדעת שה ^
\  המלאה שהאמת יתכן למה. אחראי /
 שבמצב מכיוון בבירור, לעולם תיוודע .לא

השני. את תמיד צד כל מאשים כזה
 כ־ המצרים התחדשו. הקרכות

ה מן להיחלץ ניסו השונים כיסים
ה את לתסוס ניסה צה״ל כיתור.
 כדי וקאהיר, התעלה שכין צירים
המצריים. הכוחות את לנתק

 כבדות, אבידות ותוך קשה, בלחימה
מדרו והגיע סואץ, לעיר עד צה״ל סרץ
 מיפרץ־סואץ. של המיזרחית לגדה מה

 השלישית הארמיד, כל היתד. רגע מאותו
ומ חייליה רבבות על המצרי, הצבא של

כליל. מנותקת טנקיה, אות
 האדום האור נדלק רגע וכאותו
 מעטות שעות וכעבור כמוסקכה,

כולו. כעולם
 התרחש מה לתפוס יש זאת, להבין כדי

עצמה. במצריים
 לא לתוקפה, הססקת־האש נכנסה כאשר

 האמיתי המצב מהו המצרי הציבור ידע
 ניצח. המצרי הצבא כי סבר הוא בחזית.

 שאיימה האיומה הסכנה שסיר. מצבו וכי
 לא הישראלית, הצליחה בעיקבות עליו,
לתנדעתו. עדיין חדרה

 אל- הנשיא החלטת נתקבלה זח במצב
 בתמיהה להססקת-אש להסכים סאדאת

 הושגה. לא עדיין המילחמה מטרת רבד.
 לסגת נכונותה על הודיעה לא ישראל

 שדרש כפי המוחזקים, השטחים מכל מייד
מדוע כן, אם כן. לפני שבוע אל־סאדאת
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