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 הם כי הוא, המעוזים את בם להצדיק
 במילחמת־ההתשה. מעמד להחזיק היטיבו

 משום הוכחה, הדורשת גדולה שאלה זוהי
 חשובה אבל הפוכות. ראיות גם שקיימות

 הי* לא המעוזים שאילמלא העובדה, יותר
לעולם. לבוא יכולה מילחמת־ההתשה ■ תה

להתשה הזמנה
 פשוט: היה נאצר של גיון״ההתשה *■*

 קדהמים, על מעוזים שורת לצד,״ל 1 1
 המצרי. הקו מן בילבד מטרים 200 במרחק
 גדולות נייחות, מטרות הם אלה מעוזים
 חיל־מצב בהם יש לזיהוי. ביותר ונוחות
לפ אנשיו, את להחליף לתספקו, שצריך

פצועיו. את נות
תחי תהא וממנו, המעוז אל התנועה כל
להת בסופה חייבת שתהיה, במקום לתה
ל התנהלותה לאחר למעוז, בכניסה נקז

 הקו מן כאמור, מ׳, 200 — הסוללה אורו
 הפתוח בשטח או — לו ובמקביל המצרי

לתעלה. שממיזרח והחשוף
שחי להבטיח כדי עתה היה שנחוץ כל

 הוא ואבירות, אמצעים של מתמדת קה
ויתע תפקידו את כהלכה ימלא שצה״ל

 לא כך מחיר. בכל במעוזים להחזיק קש
 מטרות- את המצרית הארטילריה תחסר

יא לא המצרי והקומנדו שלה המיטווח
מארביו. של הקבועים הקורבנות את בד

 ו־ מטומטמת קהות כמין בפעלו
 צה״ל שירת כלתי־ניתנת־להסכר,

ה כאורח המצרית התוכנית את
שהח כבל האפשרי. כיותר מעולה
 כן אכידותיה, ורבו ההתשה מירה
 במעוזים ההחזקה נחישות נכרה

 הרמטי־ דעת יותר עוד נתחזקה וכן
ל שעלינו עימו, והמסכימים ב״ל

ו מדילולם, או מנטישתם הימנע
 חוכתנו את כאמונה למלא שעלינו
חלי יחסר, שלא ההתשה, למולך

קורבנות-שווא. לה,
 בידי עלה הכרחי, ובאורח זמן כעבור
 להגשמת מסובנת במידה להתקרב המצרים
ב הכל יבחינו שהנה היה דומה מטרתם.

 באחרת, המעוזים שיטת את להחליף צורך
מת היו שאז אלא ממנה. ונכונה יעילה

 הוקמו בכלל למה שאלות, כמובן, עוררות,
ל התעקשו מה ועל מלכתחילה, המעוזים

האלטר הפיתרון מחיר. בכל בם החזיק
האוויר. עוצמת של הפעלתה היה: נטיבי

 מילה־ נסתיימה המיוחדות, בנסיבותיה
יש ובכישלון מצרי בהישג מת־ההתשה

 כפי — בכללו צד,״ל אבל חרוץ. ראלי
 — הממשלה ובעיקבותיו הרמטכ״ל שייצגו
 ניצחון נחלנו בהתשה כי פנים העמיד

ש כפי לא הוצג המעוז כי מובן גדול.
 אלא ועקוב-מדם, יקר כישלון — היה

 העולם בכל ופורסם תואר הוא להיפך:
כמותו. שמועטים הישג כמעין

 שטפלתי אפשרות, מכלל מוציא אינני
 בר- וכי תמימים אנשים על עלילות-שווא

 האמינו. אכן ואחרים גביש אלעזר, לב,
 וכי ניצחנו באמת שבהתשה בתום־לב,

לחיוב. עצמו את הוכיח המעוז
דיי שלא לומר יש זה, כמיקרה

מי על קודם שאמרתי כמה קתי
 המיקצועית ויכולתם הכנתם דת
 צריך אלא, הללו, הקצינים כל של

משסברתי גרועה שהיא לומר,
הח נוספת, טענה אזכיר זה, בהקשר

 שלו. הקו סיב להוכחת בר־לב על ביבה
 בר־לב אשר ברמה, לקו־המוצבים כוונתי

 לאימות כדוגמה מאיזכורו, נלאה אינו
כ להפעילה ידעו כאשר שלו, הקונצפציה

נדרש.
 הלחימה בתיאור זה, לנושא נשוב עוד
 להוסיף יש המוגדר, לענייננו אבל ברמה.
 בר- של הצבאית הבנתו למאזן זו טענה

המו קו ראשית, הזכות. בכף ולא לב,
 גדול, בחלק הוא, גם שניבנה ברמה, צבים
 ומידע תועלת סיפק הגבול, גדר על ממש

ל בכוחו שהיה ממה לאין־שיעור מעטים
שול תוואים על כולו מוקם אילו ספק,
 יותר קצת כלל, בדרך אומר, וזה — טים

 ממש של ללחימה ניבנה ואילו — מאחור
שוטף״. ״ביטחון לצרכי רק ולא

כסי נסתיים לא זה קו של סיפורו שנית,
 פעלו שהסורים מפני בעיקר המעוזים, פור

 המצרים. מאשר יותר וגרוע שוגה באורח
 עם- נמצאו הרמה של הצפונית בגיזרר.

 ממש הטנקים עוצבות של דות־הבלימה
למו לסייע יכלו והטנקים המוצבים, בעורף
 הגולן, של הדרומי בחלקו ביעילות. צבים

הת המגינה, חטיבת־הטנקים נשברה שם
קו־ד,מוצבים. גם ונשטף פורר

 לסיני, רמת־הגולן דומה אין שלישית,
ל וקירבתה הטופוגרפי אופייה מפני בעיקר
ישראל. מרכזי

 כר-לכ את לגנות שיש בשם
המעו כקו שהקים כיצור כל על

 מים* מוצב, כל על לגנותו יש זים,
 מהקמתו שנמנע כיצור או שול

 קיומם המיט כסיני, כרמת-הגולן.
 היינו כרמה, אסון. המעוזים שד

 להפסד דא-נעימה כמידה קרובים
א המערכה ק ו ו נמ שלא מפני ד

כיצו וכעומק, הגבול לאורך צאו,
מספיקים. נייחים רים

קו מול קו
 ש- בכד נסתיימה ילחמת״ההתשה ץץ

 כדי — האש את הפסיקו המצרים ■!1
 ותשומת־ המרץ במלוא להיפנות, שיוכלו

 אומנם, הממשית. המילחמד, להכנת הלב,
עבד־אל-נאצר כי נניח אם מאוד נטעה

070(מועוו מסייר בו־לב
 ״תוכנית־אב״ איזושהי על־פי בשעתו פעל

 ירש שאותה וארוכת־טווזז, מפורטת יזומה,
הי חוסר־תיבנון, מבוכה, סאדאת. והמשיך

 ריפיון־ידיים שגיאות, ברורה, מטרה עדר
 בצד נעדרו לא אלה כל — ומחדלים

 ההתשה סיום שבין השנים בשלוש המצרי
ליום־הכיסורים.

כמה נוצרו אשר התנאים אכל
 החזית צירי משני ההתשה לך

המצ לטובת סופי, בחשבון היו,
הסו החלטתם נפדה באשר רים.
 אלא צריכים היו לא לתקוף, פית

ביאות. לנצלם
 את הישראלי הצד חשף ההתשה במהלך

 נודעה אלד, מבין וחולשותיו. קלפיו כל
 הפעלתו המצרים, בעבור מכרעת, חשיבות

 מאסיבית, אומנם היתד, זו חיל־ד,אוויר. של
 המלא באורח לעמוד לאוייב איפשרה אך

למ וגם ר,סכנה עצם על ביותר והמדוייק
 שגיאה ״ניסוי, של מעשי בתהליך צוא׳

שהת ההולמים, הפיתרונות את ותיקון,״
 מקומית, אווירית שליטה השגת על בססו
 נ״מ מערך באמצעות הלחימה, לאיזזר מעל
 רוסי תרגיל המצרים ביצעו כזכור, נייח.

 מע- קידמו ההתשה סיום עם ומייד אופייני,
 התעלה. לשפת סמוך עד עצום רך־טילים

 הפסקת- הסכם של ״קלה״ הפרה זו היתד.
 ״לא הסאלאמי, שיטת כמיטב אשר, האש
העסק.״ כל את בגללה לקלקל כדאי
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