
 נקודות־מפתח תפיסת על־ידי למשל
מוטסים. כוחות על־ירי

 שהצליחו כפי כי להניח סביר
 כוח יכול היה צה׳׳ל את לעכב הסורים

 ירידת את לעכב צה״ל של מוטס
ביירות־דמשק, מכביש דרומה הסורים

 הסורים הספיקו בטרם מופעל היה אם *יי־
 מג׳זין, העולה הציר על להתפרס
למנוע דואג היה שחיל־האוויר ובתנאי

בעורפו. סוריים כוחות הנחתת
 תנועות אחרי לעקוב היה ניתן כן

 על־ידי בלילה, גם באיזור הסורים
 מטוסים כגון שונים, אמצעים הפעלת

 ומכ׳׳ם לראיית־לילה אמצעים בעלי
 חיישנים פיזור על־ידי או צופה־צד,

 האמריקאים שעשו כפי הצירים, לאורך
 נתיב על תנועות לאיתור בוויאט״נאם
הו־צ׳י־מין.

 הכוח נהנה שאילו להניח יש
 קרבי מודיעין של משירותיו

 היתה וצופה־קדימה, יעיל
 למארב, הכניסה ממנו נחסכת

 הזמן ואובדן האבדות על
 בידו היה וכי בו, הכרוכים

 וערוך סדור קרב מראש לתכנן
הסורי. המערך למיטוט

לכביש מגיע הכוח היה אילו

 ציר את מנתק היה הוא ביירות־דמשק,
 הסוריים הכוחות של העיקרי האספקה
 לנתקם האופציה בידו והיתה בביירות,

כליל.
 לו, שהיתה נוספת אופציה

 לנוע היתה זה, במיקרה
 דאהר מעבר דרך מיזרחה,

 מהלך שתורא, לכיוון אל־ביידר
הכוחות עורך אל מביאו שהיה

בבקאע. הסוריים
 מחייב כזה מהלו היה זאת עם

 גדולים חי׳ר כוחות לרשותו שיעמדו
 בפעולה הן המעבר, לפתיחת יותר

 מסוקים), אנכי(ע׳י באיגוף והן רגלית
הצלחה. לניצול כוחוודעתודה וכן

 גם לכוח שהיתה נוספת אופציה
 היתה ביירות־דמשק לכביש הגעה ללא
 החוצה בציר מעצר־אל־שוף, דרך לנוע

 לעבר למיזרח ממערב ג׳בל־ברוק את
 של לעורפה מגיע היה שם כפריא,
 מהדיוויזיה 91 שריון חטיבת

.1 מס׳ המשוריינת
 ננקט, לא זה מהלך אולם
 מהטנקים ניכר שחלק למרות

 9ה־ רביעי, ביום ישבו הכוח של
 אם ניתן, מעשה. באפם ביוני,

 זו שחטיבת-שריון לאמר כך,
 מלא, ביטוי לידי הגיעה לא

המערכה. של זה בשלב

העיש ער הסרב •
ביירות לכביש להגיע כישלון ^

 הביא ובבקאע בעידזחלתא דמשק1 (
למילחמה. השלישי בשבוע עליו לקרב

 זה כביש ינצלו שהסורים האפשרות
 להסיר כדי ביירות, לעבר לתקוף כדי

 סבירה היתה לא המצור, את מעליה
 הדרומי אגפם על האיום עקב ביותר,

 האווירית והשליטה הציר, אורך לכל
 אולם צה׳ל. נהנה שממנה המוחלטת

 עליי באיזור שישבו סוריים כוחות
.ביירות. על שצר צה׳׳ל, את הטרידו

 היתה הכביש לכיבוש המיתקפה
 כוחות, שני של מתמקדת מיתקפה

 השריון חטיבת את שכלל כוח כאשר
 חי׳ר כוחות בתוספת ד- אל'מ של

 הציר באיזור מדרום, תקף וצנחנים,
 חטיבת ואילו לבחמדון, העולה

כביש על תקפה הצנחנים
 הכוח עליי. לכיוון ביירוודדמשק

 אגדי־קומנדו שני מנה בגיזרה הסורי
 4־3 מונה סוריה בצבא קומנדו (אגד

חת״ם. ואגד שריון גדודי שני גדודים),
 21־20ה־ ל־ב׳, א׳ יום שבין בלילה

 איזור את ותפס הנח׳ל גדוד נע ביוני,
 המשיך ב׳ יום במשך רוויסת־אל־נעמן.

 טנקים, בסיוע צפונה, להתקדם הגדוד
 וביום הסורי, הקומנדו עם קרבות תוך

מנצוריה. הכפר באיזור התייצב ג׳
 נשלח ביוני 23ל־ 22ה־ שבין בלילה

 רגלית לאגף כדי צנחני־מילואים גדוד
 ולתפוס באיזור, סורי כוח־קומנדו

מנצוריה. על השולטת גיבעה
 מוקשים, על הגדוד עלה בדרך

 לתפוס הצליח נפגעיו את שפינה ואחרי
הסורים. בעורף ולהתמקם הגיבעה את

 להתמוטטות גרם לא זה מהלך אולם
 נגמ״שים, ושיירת שנאגפו, הסורים
 לאורך לגדוד לחבור צריכה שהיתה

 יכלה לא מנצוריה־בחמדון, הציר
 כך הסורים, אש מפאת להתקדם
 בוקר עם עצמו את מצא שהגדוד
הסורי. הקומנדו על־ידי מכותר

 הגיבעה, על שכבו הצנחנים
 והמים התחמושת כאשר

 יכולת ללא ואוזלים, הולכים
 וללא ופצועים, התגים לפנות
 האש מחמת לזוז יכולת

 גרם במים המחסור הסורית.
 מן חלק של להתייבשות

 שהגדוד חשש והיה האנשים,
 במיקרה מעמד להחזיק יוכל לא

סורית. שלהתקפת־נגד
 מים, ברז הגבעה על נמצא למזלם

החיילים. בין חולקו והמים
 של גדוד למקום הוחש בינתיים

 כמה תפס הגיבעה, על עלה אשר גולני,
הצנחנים. את וחילץ סמוכות גבעות

 כוחות הגיעו החמישי היום במשך
 לעבר שהתקדמו גולני, של נוספים
 תוך ביירות־דמשק, וכביש בחמדון
הסורי. הקומנדו עם קשים קרבות

 את השלימו ביוני, 25ה־ ו', ביום
 והגבעות הכביש על ההשתלטות

 שנע הנח״ל, גדוד עליו. השולטות
 איזור על השתלט לגולני, ממיזרח

 הנקודה לרוויסת־צופר, והגיע צופר
 על צה״ל הגיע אליה ביותר המיזרחית

 הצנחנים חטיבת נעה בינתיים הכביש.
למיזרח, ממערב הציר על

התנגדות. ללא כימעט לעליי והגיעה ~
 כאשר הבקאע לאיזור נסוגו הסורים

בכך. להם מפריע אינו צה״ל
בסורים) המילחמה הבא: (הפרק
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ך 71ד1י1ה ך ¥ | ח1ה  )2(חבוש. גשר את חוצה הנוח )1( י
 חציית )3(ג׳רג׳וע. נאיזור היתקלות 11 1̂  1/111 11 11 1111

 כוחות לשני התפצלות ($) .85 מחט' טורי בכוח היתקלות )4(הבטרי. גשר
 )7(בעץ־זחלתא. הטורי המארב על עולה הכוח )6(ומיזרחי. מערבי -

נכבש ה' יום ובמשך איגוף, גדוד־צגחגים מבצע לה' ד׳ יום שבין בלילה

 המערך מול עצמו הכוח מוצא ביוני 11ח־ של תסטקת״חאש עם )8(הכפר.
 הנח׳׳ל כוח תופט ביוני 21־20 לב׳ א' יום שבין בלילה )9(בעין־דרה. הטורי

 באיזור לביתור נכצט כוח״צנחנים )10( אל־נעמן. רוויטת איזור את
 והנח׳ל, גולני כוחות מגיעים ו׳ יום עד )11(גולני. על־ידי ומחולץ מנצוריה,

לעליי. מגיע צנחנים כוח )12( ביירות־דמשק. לכביש שיריון, בטיוע
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