
■לחמת בנו צה״ל של התעלה צליחת מיבצע הסתיים איסטרטגית מבחינה
טוטאלית הכרעה להשיג היה יכול צה־־ל בכישלון יום־הכיפורים

 נאותות הזדמנויות משמשים ודומיהם היל" מי ן*
/  ואנשיו. החוגג החיל בשבח לספר לגיטימיות וגם /

 ולפזר, בשבחים להגזים נוטים :מדי תכופות לעיתים אבל
עולם״. ״שיאי :מספקת, בדיקה בלא

 במלאות עצרת־זיכרון, חיל־ההנדסה ערך באחרונה
 ביום־הכיפורים. צה״ל, על־ידי התעלה לצליחת שנים שלוש

 כי ואמר גור, מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל, דיבר שם
 שבו במעמד זכו אשר בהיסטוריה הקרבות מאד ״מעטים

 צבאות וכל העולם מדינות ״בל וכי קרב־הצליחה״, זכה
 נהרות צלחו גדולות במילחמות אשר אלה גם העולם,

 עבודת ואת הצליחה את מעמידים — ומיכשולי־מים
 איסטרטגית למחשבה רק לא וכמופת כאות אנישי־ההנדסה,

 שלא- לכושר־ביצוע גם אלא ומרחיקת־לכת, מעמיקה
ייאמן.״

מאח

עמידרור בנימיו ן
אלה. בלתי־מדוייקות קביעות לקרוא מצער

נת לא הרמטב״ל כי — ולקוות — להניח יש
 הירשה רק אלא שאמר, למה ברצינות כוון

 בהו■ מוראל לטובת לכת, מעט להרחיק לעצמו
למ נקל שהרי, הנופלים• וקרובי רינו-שכמדים

ת במה צוא ו א  ב״מעמד״ זבו אשר קרבות מ
 ופרש — יותר רם שהוא הצבאית, כהיסטוריה

קרכ-הצליחה. של מזה — שתפרש בבל ״מעמד״
 היה ״מיבצעי־צליחה״, של הספציפית בקסיגוריה

 ■ותישעה ממש חזית באותה המצרים, שערכו המיבצע
 מוצלח מודרני, גדול, ■חשוב, — צה״ל לצליחת קודם ימים

 הצד,״לי המיבצע מן — יותר הרבה — יותר והרה־תוצאות,
 למצרים נדרשו הצה״לי האילתוד שלעומת (והעובדה,

 אלא מסוגלים היו לא אחריהן וגם הכנה ישנות כמה
 איננה ולהיעצר, ספורים קילומטרים להתקדם לצלוח,

 בהשוואה מקומה לגופן. הצליחות לבחינת רלוונטית
הצבאות). בין הכללית

ף לו א ב־ ב חיי□ ר ד ־ ר ב
 הנאומים מסורת של המקילות״, ״הנסיבות לאור גם אך

 הרמטכ״ל ראה מה, סמך ועל למה, להבין יקשה החגיגיים,
 כמובן, והכוונה, — מיבצע־הצליחה ניהול את לשבח
אלא התעלה, חציית של הטכני האקט לעצם רק איננה

 הוא וניצולה, ביצועה ■מצליחה, הכנת של המהלך לכל
ומ איסטרטגי; כמאמץ(-מישנה) — אבירי־לב״ ״מיצעע

 הזה, בדרג מנהלי־המיבצע את גם בכך משבח נמצא מילא
 הדרום״, חזית ״מפקד בר-לב, חיים (מיל.) רא״ל והם:

ה פיקוד ״מפקד גונן, ־שמואל אלוף ;בראש־ובראשונה
 מפקדי של ישיר מפקד עדיין אבל לבר-לב, (מתחת דרום״

 אשר דאז, הרמטכ״ל ז״ל, ■אלעזר דוד ורא״ל האוגדות);
 הזדמנויות, בבמה והוא-עצמו, בגיבויו פעלו הקודמים שני

 שלושת המערכתי. בדרג המיבצע בניהול ישירות התערב
 ״הפיקוד את ״אבירי-לב״, לצורכי היוו, זה ובסדר אלה,

העל־טקטי. הגבוה״,

1 כישלון היה ..אבירי־לב־
*  ״אבירי-לב״ מיבצע נסתיים איסטרטגית, בחינה ך
 והמערכתיים הטקטיים היתרונות ברור: ככי־שלון ■יו
 ובמקומם, כשלעצמם שהיו בכל ונאים ניכרים השיג, אשר

 האיסטדטגיות כפות־ד,מאזניים את להטות די בם היה לא
 הצבאי המצב הקודם. לאיזונו להשיבן לא ואף לטובתנו,

 כרסום רק בישר המילחמה לסיום עד נתהווה אשר
 :ביטלם לא אך הפתיחה, שלב של המצריים בהישגים

 ואפילו נמחק לא בסיני המצריות ההצלחות של ורושמו
 שלושת תחושת פי על כך, מספקת. במידה הועם לא

 המעורבות ■והמעצמות מצרים ישראל, — הנוגעים הצדדים
 גילם בעניין, וקבעו שרווחו לקריטריונים בהתאם וכן —
 איסטרטגית־צבאית מבחינה המילחמה, של צב־הסיום0

 ו״בישלוך׳ מצרי ״ניצחון״ איסטרטגית־מדינית, ובוודאי
ישראל.
 סואץ שבין 101,־ד בק״מ נערך שהמו״מ הגם לכן,
 למעשה, — ונחשבו שהתנהגו הם המצרים בכל־זאת לקהיר,

 היה לא אומנם מעמדנו המנצח. כצד — על-ידינו גם
 של ״המפסיד״ בצד שישבנו ודאי אבל ה״מנזצח״, כשל

השולחן.
 היה שזה ככף האשם וגם הישירה האחריות
 קודם־כד מוטלים, המידחמה שד מצכ-הסיום

כמקום, שהוזכר. הגבוה״, ״הפיקוד על וכעיקר,


