
ם המים תעלת :אפריקה קי תו מ איסמעאיליה ליד ה

לא למה השאלה: בניתוח ממשיך הזה ..העולם של הצבאי הפרשן
אלטרנטיבית תוכנית השניה-ומשרטט הארמיה נגד המיתקפה הופנתה

! ו י ר י ב א ר 2 . פ ו ש מ
 כה עד מניינו אשר היתרונות לכל ומעבר על

ז  האמורה- המיתקפד, כיעד השניה יהארמיה בבחירת •
 ה- מטרת מילוי ׳לצורכי יתרונה׳ עומד בדרום, להכריע
׳וההכר הנכונה המדינית המטרה (ביישום הצבאית מילחמה

קו־המים״ אל חזרה. תוך האוייב כוחות ״השמדת של חית),
 ביותר .וההכרחיים החיוניים נעשו אשיר האלמנטים ישני —

 ההצלחה לאחר שלנו, ״מטרת־המילחמה״ מ׳שהפכד, לנו,
״שלי לרצוננו, שלא או לרצוננו בשלב־הפתיחה, המצרית

 ומוחלט ביטול, באמצעות המצרית, מטרת־המילחסה לת
הצבאי״. הישגם של ביותר, ניכר לפחות או

 מיובנת־מאליה להיחשב צריכה זו מטרה ד,יתד, •למעשה,
 להנציח ׳במטרה ללחום, יכולנו לא הרי ובלתי־נמנעת:

 כיבו־ למען ללחום רצינו ולא — מצריים צבאיים הישגים
 צורך. או ערך, בהם שאין נוספים, טריטוריאליים שים

 בצורה ועוד — המים) קו על הישארות (של זיו מטרה
 ישיבת את שגרמה היא — האפשרית ביותר הקיצונית

 הגינה שמהותו בר־ילב״, ב״קו המילחמה, עד בסיני, צה״ל
 גירת־ ישל הראשון הסנטימטר ימן ויתור, ללא ק״שחת,
הרא למיתקפתו הוצבה אשר המטרה גם וזוהי התעלה.

בחודש. ,8ב־ בדרום, צה״ל של שונה
 שצריך בטענה, חידוש כד לראות אין לכן,

 את להדוף) (או להשמיד לנצח, לתקוף, הייה
י המצרים נ י ס  הוא זה מאמץ כאשר — ב
העק החידוש באוקטובר). 8כ־ (כמו העיקרי

״אבירי־דב״ שמתוכנית בכך, דווקא נעוץ רוני
 וגם שנהגתה כפי — מערכתית כתוכנית —

המא ולראשונה, לפתע למעשה, נעלם כוצעה,
 עתה תלו הכד דאת כסיני, המצרים להבסת מץ

התעלה. במערב דבכיתור בצליחה

 של תגנויווות השארות
 נחנו לא הגילחמה

 רבני לא - כלי
אחריה ודא המיתקפה

סי כמה מפני מעושיו, מיוחד הסביר דורש זה חידוש
בות.

 ״המטרד,״ כי ראיה, או להניח, סיבה כל .אין ׳ראשית,
 ׳ובסדר- ׳חזית־הדרום של המסורתית הקבועד,-הייעודית

 על־ידי יתמיד •שהובנו כפיי — שלה המסורתי העדיפויות
 לעומת אף (אך בחודש 8ח־ לעומת השתנתה — צה״ל

קדם־הימילחמה). תקופת
ו כיתור על הסתמכות שנית, ד ב  מאד דרך היא ל
 מסתרים האיוייב! השמדת של ׳מטרה להשגת מפוקפקת

 לחיקנו ייפול אשר עד וממתינים יושבים ואחר האדיב את
, נוסף. מאמץ ללא הממתין. ו נ י ת ו ב י ס נ ב כאשר ׳

———יי 1■ 10 -

 חלום־באס־ זהו מרכזית, עובדת־חיים היא ״שעון־החול״
ונלעג. תלוש פמיה,

״הגור של טהור צבאי-מיבצעי ניתוח אפילו שלישית,
 הפיקוד את •להוביל היה צריך שהיו, כיפי ,המשפיעים״ מים

 כאשר בסיני, ייעשה שילה העיקרי שהמאמץ לכך, הגבוה
 מושגי מאמץ מהווים באפריקה ■וההתקדמות מיבצע־ד,צליחה

למאמץ־העיקרי. במאמץ־עזר אך להצלחה, חרובי אמנם —

הנוח 101!■
ח המאמץ עשיית שהכתיב הראשון המשפיע גורם־ לץ

הכו היערכות היה —2 ארמיה ומול —בסיני התקפי י י
 בדרום צה״ל של כוחו שעיקר מיד לנו יראה במפה עיון חות.
 לפית׳חת- האגמים צפון יבין המילח׳מה, מתחילת ערוך, היה

כפי שם, הכוח שיעור הגיע ״אבירי־׳לב״ ערב קנטרה.

ח --------------- א ------------ מ

־11־1־1■ מ 11 בנימין
 ׳רבעים כשלושה לכרי הפירסומים, ומן להסיקו שניתן

הדרום. •בחזית מעוצמתנו  אלה בוהות להביא והיהירה האחת הדרך
 ה־ הבסת לשם ובו־זמני מירכי ביטוי לידי

 בעיקר — 2 אדמיה בתקיפת היתה אוייב,
 על־ידי לעורפה, חדירה שד סיוע תוך בסיני,

צולח. כוח
 כרוכה הייתה — שננקטה זו בגון — אחרית דרך כל

 במגע רק וחלקה בטל חלקה כאשר העוצמה, בביזבוז
 הגבוה, הפיקוד נתכוון אפילו יתר־על־כן, פאסיבי. הגנתי

 בכל באפריקה, וכיתור צליחה על להסתמך מחיר, בכל
 משבחר בעיקר זאת, לעשות בידו ברירה כל היתד. לא זאת

 את ל כ - ם ד ו ק שיתקוף, על־ידי אלא בדוורסואר, לצלוח
■בסיני. 2 ארמיד,

 עצמו המפורסם ש״התפר״ מכך, צמח זה חוסר־ברידה
 מציר־ז־,צליחה קצר בטווח אבל מכוחות, ריק היה אמנם

 (״טי׳רטור״) השני הציר עיל ופיסית, (״עכביש״) העיקרי
 אלמנטים וביניהם ניכרים, !מצריים כוחות להגנה ׳נערכו

 בן־רגע, להלום, או לנוע המסוגלים שריון־וחרמ״׳ש, של
 מן ולא, — ונהירים ידועים היו הללו הנתונים כל דרומה.
 הגבוה לפיקוד בעיקרם, לפחות — שיניחום הייה ההגיון
שלנו.

 16 החי״ר דביזית את שכללו אלה, מצריים כוחות
 ׳נפרסו 21 (״המשוריינת״) הטנקים וריביזית המתוגיברת

 בסיני. והחזק העמוק המצרי במערך שהיד, במד, ׳והתחפרו
 2 ארמיה של העיקרי הגוף את צר,״ל תקף ביתקיפתם,

 אכן ידבר, של בסופו המצרי). הצבא שיל (ולמעשה, :בסיני
 נמצאו אשר הכוחות כל 2 ׳אחמיר, על בהתקפה השתתפו

 תקפו הם אבל ששון״. ו״כוח ׳וברן שרון אוגדות — מולה
שו ובמקומות בכיוונים במועדים, בחלקים־חלקים, בנפרד,

מאמץ במייסגרת מופעלים היללו הכוחות יכל היו אילו נים.

 מובנה־ תוכנית-׳מייתקפה. על-פי זמן, !באותו אחר, כל־חזיתי
 שהיד, ■וראי הדוקה, ■מרכזית ובשליטה ומתואמת מראש
 המאמץ יאכיל .2 ארמיה את קצר, בזמן לרסיסים לרסק בידם

 התעלה ׳במערב רק ובוצע בוון והרצוי המתוכנן ההתקפי
 שממזרח 2 ארמיה אל ההתקפות כל לכן דרומה. ועוד

 במשימה ׳ברירה, מחוסר מישני, כמאמץ רק נעשו לתעלה,
 כאשר ילה, ובכפוף הצליחה אבטחת של המיגנתית־באופיה

 לקרב מוטל — גרודים •חטיבות, אוגרות, — כ׳וח־משנה כל.
 נקו- לאתר נסיון כל שייעשה בלא עצמו, בפני לרוב הזה

 הכללית התמונה •משנוצרו. לנצלן או מצריות, דות-תורפד,
 כל — טוביה חטיבת — אחת עוצבה מיליבר כי מראה,

 של הדרומית בחזיתה יעברו ובדן ושרון של כוחדת־המישנה
 שבו ממושך, או קצר שטחי, אגרוף״ ״הכניסו ,2 אירמיה

למערב. וצלמו משם יופנו
 עלה ההיא •שבגיזרה היא, לב אליה הושם שלא תופעה

 ובחוסר בנפרד לרוב שפעלו למרות — כוחותינו בידי
 ודיביזיה 16 חי״ר דיביזיה את להביא — מספיק תיאום
 התקפות־הנפל אחריי מימנה שנותר מה (או 21 טנקים

 שם, נטחנו עמן התפוררות. לכלל בחודש), 14ב- המצריות
 חטיבות, של העיקשים־להפליא מאמציהן עיל־ידי בעיקר
 גם ברן), מאוגדת יאמיר גירוד (בתוספת וטוביה אמנון

 וחרמ״ש, טנקים של נוספות, מצדיות ועוצמות יחידות
 והוחשיו 2 אחמיר, של העתודה עוצמת עיקר את היוו אשר

 ולסתימת שלה הדרומי האגף התפרקות למניעת על-ירד,
 ד״שחיקה״ ״התשה״ על לחשוב. ׳רגילים אנו חפירצה.
 ׳בגיז- אבל ליהודים. הערביים שגורמים לא־ינעיטים כדברים

 אשר הן צד,״׳ל של הטנקים ויחידות עוצבות ההיא, חד,
 מיתחמיהם, את וינטשו ׳כוחם שתש עד המצרים, את שחקו

 מאפיסת- בעיקר ״מיסורי״, חצי ועד הסינית״ ב״חווד,
כוחות.

 השלישית הארמייה למה
 השניה? ה מי ו הא ולא

באפריקה, למה
עצמה? בסיני ולא

טראו גרמה אשר הפרופורציות זיוף למרות
 התקפה היתיה עדיין באוקטובר, 8ה־ מת

ת ל פ ש ו ת מ ז כ ו ר מ שלאוגדת־שיריוןיש ו
 ולהביס לפורר דיה, חזקה מפה כגדר ראלית,

מולה. להעמיד המצרים שיבלו מה כל

,״ם ש־ ,.נוחות
 הימ!נ- סיבת שאת להנחה, מספיק יסוד יש כי ומה

 הנחתת של מתיכנון־מראש הגבוה הפיקוד עות *
״לחץ״ או ״בלימה״ איננה שתכליתן מאסיביות מייתקפיות,


