
י 2 ארמיה לא למה
)19 מעמוד (המשך

(המאוחרת) דרישתו נגד נטען כזכור,
 שמעבר מראש־הגשר לפנות שרון של

לאב עליו קודם־כל כי צפון, כלפי התעלה
 בצד מבואותיו ואת הצליחה איזור את טח

מש צפונה הפנייה אז, שגם ושנית, ;סיני
 נכו־ טענה — והמאמץ הכוח פיצול מעה

 3 ארמיה כיתור בהיות רק אך נה־לכאורה,
המיתקפה. תכלית
נמ (״מצמד״) שנקודת־החציה כיוון אבל

 ובהיעדר המר, האגם שפת על ממש צאה
להע יכולת) גם ההוא, (ובשלב כוונה כל

 דרך ולתספקתם למערב הכוחות את ביר
 באה ראש״הגשר הרחבת כי ודאי האגמים,
צפון. כלפי רק בחשבון הצורך ובצד מידכד כלומר:

 לכיוון ראש-הגשר את להעמיק
 ככד מתעורר היה אשר — מערב

המר כגיזרה שהיא נקודת־חציה
 שבחירת הרי — הדרומית או כזית

 אוטומטית, פניה חייכה דוורסואר
 לכיוון ימינה, גדול וככוח מיידית

העור ׳המרחב ולתוך איסמעאיליה
.2 ארמיה של פי

 למאמץ־האבטחה זה הכרחי כיוון
 לעורר היה צריך ראש־הגשר של
 עימו יופנה לא למה השאלה, את

: המיתקפתי המאמץ ו ל ו  רק כ
 את להבטיח היה ניתן זה, באופן

המא שגי של ורציפותם שילובם
ה את האחד שיתגברו כך מצים,

 בהמשכיות לבצעם ויתאפשר שני
שו כיוונים לשני הפרדתם אחת.

יפרי המאמצים ששני גרמה, נים
 על- השני, את האחד ויחלישו עו

נפ כוחות הקצאת שהכתיבו ידי
 את הקטינו ואלה מאמץ, לכל רדים

 מהם אחד בכל שפעלה העוצמה
 המיב־ וברציפות בקצב פגמה וגם

אב מאמצי ניהול תביעת צעים.
 על והמיתקפה ראש-הגשר טחת

 קו־התקדמות אותו ובהמשך
 צריכה — צפונה רק אומרת, וזאת
 במייר ומשפיעה חזקה להיות היתד.

 של כמיבצעו ב״אבירי־לב״, חד
 בכמויות, משופע איננו אשר צבא
 קצב־ על מירבית מסתמך וגם

בהפ גמישות ועל מהיר מיבצעים
הכוחות. עלת

 צידו את היטב לאבטח הצורך
 שאת — ראש־הגשר של המיזרחי
שתער אסור העקרונית נכונותו

 של המוגזמת זהירותם פסילת פל
 לא — והרמטכ״ל מיפקדת־החזית

להת הטבעית התביעה מתוקף גרע
 אלא התעלה, במערב צפונה קדם
 להיווכח' שנוכל כפי חיזקה. עוד
 הפסקת- בקווי ראשונה בהצצה כבר

סי צה״ל כוחות הקדמות הרחיקה האש, ב
ה הקו עד צפונה, מדוורסואר והגיעה י ג

צפו שהתקדמו הכוחות הגיעו שאליו כללי
התע של המערבי בצידה במקביל, נה,
 לסיני עבר אשר המצרי שהכוח כיוון לה.
 הכוח מן יותר וערוך־להגנה חזק רב, היה

ש הרמפות באפריקה. מאחריו נשאר אשר
 צמחיה, מכוסה היותו וכן המצרי, בצד

התע ממערב וסיוע-באש תצפית איפשרו
 מאשר יותר יעילים שהיו סיני, תוך אל לה

 שבסיני המצרים הושפעו כן ההפוך. בכיוון
 בולטים ציוניים ודגלים כוחות מהופעת

המצ הרמפות ובמרומי מצרית אדמה על
עורפם. על היטב השולטות ריות,

טע את משמיעיה נגד להפוך יש לכן,
 לשם שהועלתה פיצול״הכוח־והמאמץ, נת

צפונה. מדוורסואר הפניה שלילת
ה וגם הכרחי מאמץ מהיותה

 ההתקדמות לא הרי כיותר, דחוף
 שגרמה היא איסמעאידיה לכיוון

 ההחלטה דווקא אלא הפיצול, את
 סואץ. מיפרץ לכיוון דרומה, לרדת

 כשחיכו גם רע שהוא — הפיצול
 ההתחלה מן טכוע היה — הכרחי
 כצפון צליחה של הרעיון כעצם
 המאמץ הפכיית לשם המר, האגם

.3 ארמיה עורף אל משם העיקרי
תי האוייב״, של ״דרכי-הפעולה בחינת

 המאמץ הכוונת את להעדיף היא גם טה
התע ממערב הצליחה, מיבצע של העיקרי

 הריכוז היה כזכור, .2 ארמיה לניתוק לה,
 אז מצוי לסיני מחוץ מצרי כוח של העיקרי
 העיקרי המאמץ פניית קאהיר. באיזור

 להניע, למצרים איפשרה דרומה מדוורסואר
 הכוחות רוב את בחלקים, או בשלמות
 שיכלו כך מיזרחה, כללי בכיוון מקאהיר

 צה״ל, התקדמות של ימין אגף נגד לפעול
 בין חוצצים נשארים הם זמן כשבאותו
המא הטיית אבל קאהיר. ובין כוחותינו

 את מעמידה היתה צפונה מדוורסואר מץ
 כי חמורה, דילמה בפני המצרי הפיקוד

לכיוון קאהיר של החיפוי כוחות הנעת
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 אל ובמייוחד — איסמעאיליה־קנטרה מרחב
 הייתה — הצפוני החקלאי לחיץ מעבר

הת כלפי הבירה איזור לחשיפת גורמת
ממיזרח. קפה

 3 ארמיה עורף כלפי כוחותינו תנועת
 התגבורות ובין בינם המרחק לקיצור גרמה
 מה — קאהיר מכיוון האוייב שיגר אשר

 משך את קיצר וגם האוייב, על שהקל
 ובין השיגור החלטת בין שחלף הזמן

 היתה לכך, בניגוד בכוחותינו. ההיתקלות
מג צפון לכיוון מראש־הגשר התקדמות

 מקא־ כוחותינו מרחק את בהתמדה דילה
 היה אשר כוח על יותר מקשה !היר

 המגע. יצירת מועד את ודוחה !משם נזעק
 צפונה, פונים היינו שאילו להניח מותר

צלי כי מבחין היה משאך האוייב, הרי
 מקדם כלל היה לא פניו, מול מאסיבית חה

 על שהגן הניכר הכוח ריכוז את מיזרחה
קטנים. חלקים ממנו מקדם היה או קאהיר:  כהניחנו וכעיקר אלו, כנסיבות

 משכילים יהיו אכן כוחותינו כי
המצ שנחלו ההפתעה את לנצל
לא מהירה, התקדמות דשם רים,

כדי המצרי הפיקוד כידי היתה
 2 ארמיה עורף על להגן אלא רה,

מכו מאסיכית הקצאה באמצעות
לרשו עמדו אשר — שלה חותיה

להי אז חייכים והיו כסיני רק תה
 למערב. חזרה בבהילות, קרא,
 שככר מאד ייתכן כך, אפילו אכל
 המצרים, כעכור מדי מאוחר היה

 היו רק דו — שכוחותינו מאחר
אפי (כלומר, מכיר כקצב פועלים

 היו ככר — תת־״גרמני״) לו
 ובעוצמה בנקל להגיע, עשויים

 הימות איזור שולי עד מספקת,
 לקנטרה. ,ממערב אשד והביצות

 אר־ את למעשה, מנתקים, היו ככך
.2 מיה

קאהיו ער האיום
הפסיכולוגי־הפולי־ ד!היכט בחינת

 לאחר החורצים, קני-חמידה או, — טי י—
 היתד. — ״נצחוך שנחל מיהו המילחמה,

 ארמיד, עורף אל פנייה שלד. האלטרנטיבה
שהי מפני ,3 ארמיה של זו על עדיפה 2

 על להשתלטות טובים סיכויים גוררת תר.
 — איסמעאיליה — ראשית מצרית עיר

 לגבי אפשרי משהיה בהרבה מוקדם במועד
 מ־ שמרחקה האלטרנטיבית, העיר סואץ,

 (חציית ארבעה פי כמעט גדול דוורסואר
 לא לאיסמעאיליה בדרך החקלאי החיץ

 בעיה. בגדר כלל ההפתעה, בתנאי היתה,
 מצד העיכובים למרות בפועל, גם הרי

התנו והאטת הפיקוד ומיפקדת המטכ״ל
 השטח בתוך התנהלותה עקב צפונה, עה

הגי זאת בכל לתעלה, הצמוד המעובד
 22ב- איסמעאיליה מבואות עד כוחותינו עו

המא חתר אליה שלסואץ, שעה בחודש,
).24ב- רק הגיעו העיקרי, מץ

 יוצר היה איסמעאיליה על האיום עצם
— מצרי לפיקודה נוספת חמורה דילמה

קוד דילמות בין קרוע אז היה ממילא אשר
 השאלה, על-ידי — ומקומיות כלליות מות,
 של לזו קודמת העיר הגנת חשיבות האם

בכ 2 ארמיה של העורפי המרחב הגנת
לו, להיפך. או ל

 החשש היד. אחר מרכזי מדיני היבט
 קאהיר. על איום של והסובייטי) (המצרי

ת משמעה הצפונית האופציה ו ק ח ר ת  ה
שהי אליה, ההתקרבות לעומת מקאהיר,

 דרומה־ בהתקדמות הכרחית כרוכה תר.
 בתנאים .3 ארמיה של עורפה אל ממרחה,

ה המעורבות ודאות עמדה ההם, ובזמן
הת מצד גם בה הכרוך כל על רוסית,
 התנגשות למניעת ארצות־הברית ערבות

 בראש לא אם — היתר בין הסובייטים עם
 האיום למיידיות ישר ביחס — ובראשונה

וקאהיר. דמשק כלפי ישראל מצד הפיזי
 גררה, 3 ארמיה שד האופציה
גי כדתי־נמנע, וכאורח אוטומטית

 — התממשות סיכויי של עצום דול
והמעו הרוסי האיום — וממשות

האמריקאית. רבות
 הנכונים והכיוון היעד בבחירת הטעות

 גרמה התעלה במערב המאמץ של
שליליות, תוצאות לשורת כן, אם

 אילו מופחתות או נמנעות שהיו
: 2 ארמיה עורף אל פנינו
 בין וניגוד הפרדה אכן נוצרו !•

 ראש־הגשר והרחבת אבטחת מאמץ
ש העיקרי, ההתקפי המאמץ ובין

המא בשני הכוחות פיצול גרמו
ההדדית. והחלשתם מצים,

 קאהיר של החיפוי כוחות •1
מיזרחה, כולם כימעט קודמו אכן
כוחו אגף על מאיימים שהם תוך

 בינם בחציצה נמצאים בעודם תינו,
 משימתם ממלאים ובכך קאהיר, ובין

בישנה. מדי לפגוע בלא החדשה,
 כל קוצר, כוחותינו עם המגע מועד

התקדמו. שהאחרונים
 באחד רק שייתקלו תחת !•

המצ העורפיים הריכוזים משלושת
 גיזרת שמאחרי זה והוא — ריים

 כוחות נתקלו אכן — 2 ארמיה
 עם בקרב, והסתבכו הדרום חזית

 המצריים הריכוזים שלושת כל
 מחוץ דהיינו, התעלה! שממערב

קוד אשר הכוחות עם גם לצפוני,
 הגדול הריכוז עם וגם מקאהיר מו

בעו שהצטבר בשלושה, והחזק
 מגיע היה (ואשר 3 ארמיד, רף

 אילו בכוחותינו, התנגשות לכלל
רב, באיחור רק צפונה, התקדמו
ומערבה! אבו־צוויר—פאיד במרחב

ש סביר, סיכוי לו נשקף שם
הטנ חטיבת כגורל יהיה גורלו

 מאיזור בתנועתה אשר ,25 קים
נל בחודש, 15ב־ צפונה 3 ארמיה

ה במיזרח והושמדה, במארב כדה
לכוחותינו). אבידות ללא כימעט המר, אגם
 פוליטי-פסי- להישג הסיכוי הוחמץ •

 כיבוש על-ידי ראשונה, ממדרגה כולוגי
הקרו איסמעאיליה של וקל מפתיע מהיר,

 כאשר כזו, להתקפה והבלתי-מוכנה בה,
 האלטרנטיבית, לסואץ כוחותינו הגיעו

תוג והעיר ההפתעה מזמן נפוגה כבר
להגנה. והוכנה ברה
 אר־ עורף לתוך כוחותינו התקדמות •
 ועל לקאהיר! בהתמדה קירבתם 3 מיד,
המאפ ובקו בכיוון התקדמותם פנים, כל

המצ הבירה אל וישיר מהיר זינוק שרים
 בל־ ביותר, חמור באורח הוגברו כך רית.

וד,פ הסיכוי — לרעתנו ורק — תי־נמנע
מעצמות־העל. שבמעורבות רובלמטיקה
 למצוא אין אלה, כל לעומת

להע אהד רציגי יתרון־יחסי אפילו
 ארמיה עורף אל ההתקדמות דפת

הפתוח״. ״השטח יתרון לא גם — 3
 נגרמה אשר ההפתעה כי כנתון בקבלנו

 הרי מיקרה, בכל נוצרת היתד, למצרים
 הצפונית האלטרנטיבה לשם כי העובדה,

 וגם הצפוני החיץ תעלות חציית נדרשה
מא איסמעאיליה, עד המעובד לשטח כניסה

בתחי מעשית. שלילית משמעות כל בדת
הכו יכלו ריקים, אלה איזורים כשהיו לה,
ביו מהיר בקצב בתוכם גם להתקדם חות
 צר, איזור הוא החיץ מכך, חשוב תר.
 למידבר ממנו להרוג קושי כל היה ולא

 ולפנות לשוב ומשם שממערבו, הפתוח
 מקום בכל הצרה, החקלאית הרצועה לתוך
בפו התקדם שרון אמנם שייבחרו. וזמן

 החיץ, של המעובד השטח בתוך צפונה על
 מתאימים. והסבר לבחינה ראוי והדבר

 היא כי זו, עובדה אחרי להיגרר אין אבל
 מכל שגיאה. ואולי אילוץ, בגלל נגרמה
 כאילו לרושם להיתפס היא שטות מקום,

 הכי תנועה משמעה צפונה ההתקדמות
 תעלות מבותר מעובד, שטח בתוך רחית

 ש- היא דרומה הפנייה רק וכאילו וקשה,
 במרחבים. שיריוך ״לוחמת פיתוח איפשרה

 של השני (החלק
הכא) כגיליון — כתפה ה

בסיני המערכה חזית
מעצמווז־העל שבהתערבות הפרובלמטיקה

יי■ היעוראליח זיאט־נאם יי■
)21 מעמוד (המשך

 כדי הפסקת־אש, הכתיבו האמריקאים
 הצדדים בין שהושג ההסכם את לבצע

 צריך פיו, על רופף. הסכם זהו בלבנון.
 — השטח את לתפוס הכללי הלבנוני הצבא

 מרבית למעשה. קיים אינו זה צבא אך
יש מגבול להתרחק צריכים אש״ף כוחות
 השטח מן לצאת צריכה ישראל ראל.
כליל.

ברצי הופרה הפסקת־האש אך
פות.

 הישראליים התיקשורת כלי מי? על־ידי
״המ על-ידי מאליו: מובן כדבר הודיעו,

 הכוח (קרי: ״הלבנוניים״ הכוחות חבלים״.
אש. השיב רק המקומי) הנוצרי

 כתב וביכללם זרים, עיתונאים בעיני
 וש- בשטח שעבר בשבוע שביקר לה־מונד

יש לחלוטין: שונה המצב כך, על דיווח
 למנוע כדי הפסקת־האש את הפרה ראל
 הלבנוני. הצבא על־ידי תפיסת־השטח את

 לפחות בשטח, נמצאו עדיין צד,״ל כוחות
ובנקודות־ביקורת. בעמדות־תצפית

 ויאט- בדרום כמו בדרום־לבנון, כי נדמה
הע היהודית הבדיחה עדיין תופסת נאם,

 ״תפסתי לאשתו: הצועק היהודי על תיקה
!״דוב

צו לאכול!״ הביתה ובוא אותו ״עזוב
האשה. לו עקת

 לא הוא אבל אותו, לעזוב רוצה ״אני
הבעל. משיב אותי!״ עוזב

להר להיכנס קל יותר הרכה
 לצאת מאשר זה, מסוג פתקה
התה של הפנימי ההגיון ממנה.

 להפ־ היענות כי מדי. חזק ליך
הכ הפקרת :פירושה סקת־האש

 להשתתף שהתפתו הנוצרים פרים
זו. כהרפתקה

 תצטרך עליהם לשמור כדי ומאידך:
 אלא במעורבותה, להמשיך רק לא ישראל

 אותה לסבך עלול הדבר אותה. להגביר אף
 עם כל וקודם יותר, הרבה גדול בעימות

ארצות־הברית.
 בין אחד חשוב הבדל יש זו מבחינה
 יכול לא בוויאט־נאם ולבנון: ויאט־נאם

 ארצות- לממשלת משהו להכתיב איש היה
 האמריקאית דעת־הקהל מילבד הברית,
 מי יש הלבנוני במיקרה ואילו עצמה.
מעו הפסקת את לישראל להכתיב שיכול
ארצות־הברית. : רבותה

 כל יעזרו לא הזה, כדבר יקרה אם
 הלבנוני העם ״הגנת על הרבים הדיבורים
 בעולם איש אין עם״. ״רצח מפני הנוצרי״

 זוהי כי אלה. לדיבורים ברצינות המתייחס
 בפרשה ביותר התמוהות העובדות אחת

 לו שיש בלבנון, הנוצרי הציבור כולה:
הת א ל המדינה, במרכז גדול פרטי צבא
 להגנת חש לא הוא בדרום. במילחמה ערב
בישראל. הגובלים בכפרים אחיו

 כולה לפרשה מתייחס הוא גם
 שאינה ישראלית, הרפתקה כאד

 עתיד עד המרכזי דמאכק שייכת
הלבנון.

 סירב חדאד, רב־רן המקומי, הכוח מפקד
 זה שכוח בטענה לסגת, או כוחו את לפרק
 הוטל שעליו הלבנוני הצבא מן חלק מהווה
 טענה השטח. את לתפוס ההסכם, על־פי

 בביירות. הנוצרים על־ידי אף נדחתה זו
 רב- להיות נועד החדש הלבנוני הצבא כי

 . המדינה. אחדות על לשמור כדי עדתי,
 עדתי כוח הוא חדאד של הכוח ואילו

קיצוני.

טראגי סוד
ידוע. בוויאט־נאם ההרפתקה וף

 והפקירו הביתה, הסתלקו האמריקאים
שהא בני־הארץ אלפי מאות את לגורלם

מיטל עדיין אומללים שרידים להם. מינו
 אינה אחת אוניה אף הים. גלי בין טלים

 ארצות- שגם כיוון אותם, לאסוף מוכנה
לפניהם. שעריה את נעלה הברית
 כפרי־המובלעת בני הפגינו שבוע לפני

 השמיע חדאד רב־סרן הטובה״. ״הגדר ליד
 המחוייבות על שהצביעה פאתטית, הצהרה

 אותו לנטוש שלא הישראלית המוסרית
אנשיו. ואת

 תעמוד דא דבר שד כסופו אך
 ברירה אדא ישראד ממשדת דפני
 הדכנץ, דרום את דככוש :אחת
 העו־ כד עם דעימות שיביא דבר

 וכרית־ ארצות־הכרית הערכי, דם
 כני את דהפקיר או — המועצות
 עד •הביאו שהם דגורד המוכדעת

 דהסתיים היכודה כהרפתקה עצמם
טראגי. כאופן רק

2095 הזה העולם


