
להכ שאין כוח הוא ״זזיל־האוויר בי הוד, הבטיח —
 חגורת את להרוס ישראל של ביכולתה ״יש כי ריעו״!
 שיכיר רצה וגם !אחת״ במהלומה הרוסיודמצרית הטילים

 המסתערים״ ״החילות מן אחד הוא חיל־האוויר כי צה״ל
והטנקים. החי״ר בצד ביבשה,

 אחרים, דברים גם נאמרו כי הוברר המילחמד, אחרי
 חייליו, צד,״ל, מפקדי רוב כי ודאי אך יותר, מסוייגים
 חיל-האוויר של הבטחותיו את קיבלו והציבור הממשלה

 שטעות להסביר ברצינות טרח לא איש כמשמען. פשוטן
 האמין אכן שחיל־האוויר מפני בעיקר אלה, כל ביד
 סגורים, בפורומים וגם בפומבי נתן, אשר לשטרות כי
כיסוי. יש

 כצה״ל הגבוה הפיקוד שגם הוא, כדור דכר
הרא הבלימה את חיל־האוויר על כעיקר בנה

ערבית. מיתקפה פל של שונית

מטורף.״״ מנהיג ..רק
 הדרום. אלופי בעיקר דומים דברים השמיעו יבשה ן*
 ביולי אמר בר־לב, קו עוצב שבימיו גביש, שייקה *■
 התעלה. את לצלוח המצרי לצבא לאפשר ״אסור ׳:71

 הוא היום שלנו שקרההגנה בכך הוא הגדול יתרוננו
 בלתי- כמעט כבר כיום אותו לצלוח אשר מיכשול־מים...

 צה״ל.״ יושב המיזרחית בגדה כאשר ובעיקר אפשרי,
 האלוף את דבר ציטט יום־הכיפורים לפני כשבוע

 אשר אוגדת־סיני מפקד ז״ל, מנדלר (״אלברט״) אברהם
 מיוצג שלנו, המעוזים מערכת ״מכות במילחמה: נפל

 שלפני. האחרון גרגר־החול עד ביממה שעות 24 צה״ל
לאם- בדי בלחימה לעמוד מסוגלת זו מערכת קו־המים.

 נברא ברלב קו
 ללא מקר*, באורח

 ₪ילה, מחשבה של שמץ
מוטעית או נבונה

תפ כל תכונותיו... כל מיצוי תוך שיריון, תיפעול שר
 יניח לא אחד מצרי שאפילו להבטיח הוא בסיני קידנו

 משוכנע... ״אינני (והוסיף: הזה.״ במרחב כף־רגלו את
 אפילו נטעה אם הפירדאן. גשר על מתדפק שהשלום
 שאסור מחיר נשלם אויבינו, מול בעמדנו אחד בפרומיל

לשלמו...״). לנו
 לא שרי־הממשלה. כל להתבסם יכלו אלו הערכות על
סמו מתאריכים להראות, יינתן בנקל כי מדיין, אצטט

סותרים. ציטוטים כים,
 יותר: הרבה עיקבי היה לעומתו, אלון, יגאל
 כמילחמה, עלינו מאיים מצרי מנהיג ״באשר

 התוצאות שהרי עצמו... על מאיים כעצם הוא
 כללי ועל־פי מראש, נקבעו בזו מילחמה של

שמפלתו כשעה למילחמה הולך צד אין ההיגיון

מעוז על דגל מניפים מצריים חיילים
מנ ויותר יותר ספק... לבל מעבר בטוחה כה

ל מגיעים במצריים וצבאיים אזרחיים היגים
 עלול התעלה את לחצות ניסיון כי מסקנה
 ובי המצרי, הצבא מרבית על בלייה להביא
׳.71 במאי זאת, אחור.״ ייהדפו הם הבל בבלות

 מפורטות הערכות לאלון נמצאו חודשים כמה כעבור
 מישטרו ואת ארצו את יסכן מטורף מנהיג ״רק יותר:
 סיני, לחצי־האי פלישה־רבתי כמו בלתי־סביר כה בצעד

ר להיפגע עלולים בה ת ו י י ע ב י ר ־ ת ש ו ל ש  מ
לסגת.״ ייאלצו ויתרם (!)ו י ת ו א ב י צ

 סיכמה הידועה, כפשטנותה מאיר, גולדה
 :במישפט השורר הלד-הרוח את ׳72 בראשית
 מצרי, צבא על-ידי המואץ חציית של ״הרעיון

לאינטליגנציה.״ עלבון הוא

ובן״ ביל שר ״דוחו
 יכול ששכחם, או בפרטים, בקי שאיננו קורא

 מתהליך כתוצאה קם בר־לב קו כי ולחשוב לטעות | |
 הער־ נערכו אחר־כך הצורך, הוגדר שבראשיתו ■נורמלי,

 שניראה זה נבחר שמהם שונים פיתרונות והוצעו כות־מצב
 הפי־ את ליישם ניגשו ולבסוף ביותר, כטוב למחליטים

מעולם. דברים היו לא אולם, הנבחר. תרון
 שמץ ללא מקרי; כאורח נברא בר-לב קו

מוטעית. או נבונה מחשכה־תהילה, של
 ששת־ מילחמת של סיומה לאחר בילבד ימים כחודש

צל שהמצרים בעת הראשונות, התקריות נפתחו הימים

 ראס־אל- ליד לקנטרה, מצפון ק״מ 40כ־ התעלה את חו
 סיום עם צה״ל נמצא לא זה שבשטח בטענה עייש,

 בלא להם. הוא שייך ועל-כן ששת־הימים, מילחמת
 את חיסל למקום, כוח־שיריון נשלח מרובות מחשבות
 הצפונית הנקודה זוהי שם. ונשאר הצולחים, המצרים

 צלחו אילו צה״ל. הגיע שאליה התעלה לאורך ביותר
 צה״ל היה ודאי דרומה, ק״מ 20 או ק״מ׳צפונה 5 המצרים

בה. ונשאר צלחו, שבה לנקודה בדיוק, מיקרה, בכל מגיע,
 והבלתי־ניתנת־ הצרה ברצועה עצמו צה״ל תקע כך
 חשבון את מישהו שעשה בלא לקנטרה, שמצפון להגנה
 להתחפר כוחותינו החלו ההן בתקריות וההפסד. הרווח

 אחר- בן. היה די ובתחילה הסוללה, על רדודות בשוחות
ההתנג את המצרים החריפו והדרגתי, שיטתי באורח כך,

 צה״ל כוחות מישקלה. ואת האש כמות את והגדילו שויות
 ׳,67 ביוני 8ב־ הגיעו אליה התעלה, שפת על שנשארו

אח פונקציונר ששום הפשוטה, הסיבה מן משם זזו לא
 הגנה של הבעייה עם או עימם לעשות מה ידע לא ראי

הסואץ. לאורך
 לאורד מצבנו של מהירה אך יסודית בחינה

 לאורכה, הנבונה היערבותנו צורת ושל התעלה
 המיקצו• ויכולתו הכנתו מהשגתו, נפלאים היו

צה״ל. של עיים
 במקומם, נשארו והכוחות דבר הוחלט שלא כיוון

 מפני עליהם להגן היה ההכרח מן המים, קו על ממש
המצריות. ההפגזות
מעו האישיות השוחות הפכו בהדרגה, בך,

מטו דוקטרינה איזושהי גם בראו אהר־כד זים.
 שהיא העולם בל ואת עצמם את ושיבנעו פשת,

אותם. והינחתה למעשים שקדמה
 בצורה ואי־ההחלטה, להחליט אי־הכושר משנתמסדו

לסטאטוס- וחסרת־פשר עיוורת היצמדות של הקלאסית

וההת המאמצים עידן תם :גדולה רווחה צה״ל חש קוו,
 אפשר, עכשיו בו. הורגל שלא ״הפילוסופיות,״ לבטויות

תכליתית.״ ל״עבודה לגשת סוף־סוף, וצריך
מש ככיצורים משקיעים שהחלו הרגע למן

האי ומחוייכותם שמם את יותר, ועוד — אבים
 נעשה ככר — צמרת־הפיקוד אישי של שית
מיל הזולל לכן פיל :עצמה בפני מטרה הקו

 התכונה את ולהוכיח להצדיקם שבדי יונים,
 במובי-אמוק, והשקיעו, הוסיפו שכהשקעתם,

 של באורגיה נוספים, מיליונים מאות כמה עוד
חסר־פשר. הרסני כיזבוז
ואסכולתו בר־לב חיים על החביבים הנימוקים אחד

)42 בעמוד (המשך

 מטומסמת קהות במין
 את צהיר שיות

 המצרית התוכנית
כיותר המעורה נאורה
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1 המצרית מידי חווה כיבושו ואחרי מימין) ולמעלה המילתמה למי בדלב ש מעוז ואחרי: לטי


