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 נוקבת בביקורת הזה־ פתח.העולם מילחמת־לכנון של הראשון ביטבוע כבר
 מאמרים. אלפי כך על נכתבו מאז והמוסריים. המדיניים כישלונותיה של
 של המיקצועיים הצבאיים הכישלונות את לנתח נסיון נעשה זו בסידרה •

והמדינית. המוסרית מהותה על לוויכוח קשר בלי זו, מילחמה
בעיקר כה, עד נערכה, מילחמת־הלבנוז של הצבאיים המהלכים על הביהורת

 אלא סגורים. בפורומים לא גם ולרוב בפרהסיה, שלא וגם - מיקצועיים בחוגים
 המהלכים את לנתח ראשון נסיון נעשה זו בסידרה בלבד. פרטיות בשיחות

 השאלות על ,ולהשיב ואובייקטיבי, שיטתי באופן המילחמה של הצבאיים
 עליונותו למרות במילחמה, וחותך מהיר ניצחון צה״ל השיג לא מדוע הנוקבות:
הסורי? הצבא את הביס לא מדוע לביירות? להגיע איחר מדוע הכבירה?

רזגיעיז לא מדוע שלו: הטנק ליד נח ונלמידי־ההטדר של צוות צפונה: נדרך
 ובה ו״כראמה",״ לג׳זין, מדרום ריחאן

 בשלושה מאורגנים לוחמים, 1,500כ־
 מדרום ההררי בשטח שנפרסו גדודים,
 רבה משמעות לייחס (אין לבקאע.

 זה). בהקשר וגדוד חטיבה למושגים
 לוחמים מאות כמה עוד היו איתם יחד

אחרים. מאורגנים
 העיקרי הסורי קו־ההגנה

 של מורדותיו בין השתרע
החרמון, למורדות הר־הלבנון

 שט ך,1ה<רמ על הקרב עלישם *
 חאלד הערבי המצביא הביס

 הביזנטי הצבא את איבן-אל-וליד
 הדרך את פתח בבך1,636 מסט בא?

 המוסלמי. הצבא בידי הארץ לכיבוש
 במארס כראמה, קרב עלישם ״

 ניצחון בו רואים שהפלסטינים ,1968
לעצמם.

 עצמאית חטיבת־שריון על־ידי ונתפס
.51 מס׳

התעכב ♦הנוחהמיזוח■
 היתה הישראלית תוכנית ך*

 בכוח 1 דיביזיה כוחות את לתקוף 1 1
רב.

 את ללחוץ היתה הכוונה
 ועל־ידי באגפיו, הסורי המערך

 ולמוטטו המרכז את ללפות כך
 והאגפים. החזית מן בהתקפות

 לנצל הכוחות על היה מכן לאחר
 ביי. כביש1,; ולהגיע הצלחה,

רות־דמשק.
 תוך אולתר מהם (אחד הכוחות

כלהלן: היו הקרבות) מהלך
 .המזרחי״, להלן שיקרא כוח, •

השמאלי האגף את לתקוף אמור היה

 שבעא מכפר הציר על לנוע שנועד
 וכוח שבעא; ואדי לאורך צפונה,
 הצבייה־ הציר על לנוע שנועד מערבי,

רשיא־אל־ואדי.
 נע ביוני, 6ה־ ללחימה, הראשון ביום

 חצביה. לכיוון מהר־דוב המיזרחי הכוח
 נשבר כפר־שבעא אחרי אחד ק״מ

 חמישה עליו שעברו אחרי הכביש,
 ללא־קרב נתפסה והעיירה נגמ״שים,
 שבא המערבי הכוח ועל־ידי על־ידיהם

 צומת דלד הבקאע של המרכזי הציר מן
בורעוז.

 34טי־ בטנקי הכוח נתקל זה בצומת
 איתו, שהיה נח״ל, וכוח אש״ף, של

 דראגון. מסוג נ״ט טילי בירי השמידם
 העדיפו בעיירה, שהיו אש״ף, כוחות
 המערך לתוך ומיזרחה, צפונה לסגת

. הסורי.
הכוח החל ביוני, 8ה־ ג׳, ביום

גוויות.
 כוחות־ההנדסה הצליחו בינתים

 התחיל והכוח למעבר, ק״מ 12 להכשיר
 שעבר אחרי ואולם צפונה. להתקדם

 עקב לעצור, פקודה קיבל אחד, כק״מ
 בידי הוואדי מוצא תפיסת על ידיעות

סורי. גדוד־קומנדו
 התנועה בוטלה מכך כתוצאה
 וכל ואדי־שבעא, לאורך המתוכננת

 הציר על להתקדם נועד הכוח
ואדי. אל חצביא־רשיא

 הכפר את לתפוס הכוח נע ב׳ ביום
 על שולט בשטח שישב אל־חלוה,

 היום, כל שארך קשה, ובקרב הציר,
 הרוגים ארבעה הכוח איבד ושבו

הכפר. נכבש פצועים, ועשרות
 עם יחד הקשים, תנאי־השטח

 הנוקשה, הסורית ההתנגתת
וגרמו הסוה, תנוטת את השהו

 חונה לכפרים דרומה יורד וחלקו
 צפונה ממשיך ואחר־כך ואל־קטרנה,

עין־אל־תינה. לכיוון
 השתבשה עין־אל־תינה ליד

 כוחות־ שני בין החבירה
 סורי, נ״ט מארב עקב השריון
 תיאום ונוצר במקום. שהונח

הכוחות. בין לקוי
 הליטאני בין הבקאע, במרכז

 פעל במיזרח, לחצבאני במערב
 התרכז הכוח כוח־המילואים.

 את עשה שחלק אחרי בעמק־עיון,
הימ״חים. מן שרשראות על לשם הדרך

 כוח החל בבוקר, מוקדם ד׳ ביום
 לאורך לנוע הכוח מן והנדסה חי״ר
 לתנועה אותו לפתוח כדי המרכזי, הציר

 לחוש־אל־ שמדרום הפיתולים באיזור
 טנקים בחיפוי פעל הכוח תיבה.

 עד הציר את לפתוח אש, תחת והצליח,
 על מתגבר שהוא תוך בערב, ד׳ יום

 סוריים ומכשולים בורות־ייקוש
אחרים.
 ד׳ ביום התמקם א׳) (כוח טנקים כוח
 וחיכה לחוש־אל־דניבה, מדרום בערב

 כוח ה׳. יום בבוקר תנועה להמשך
 ב׳) (כוח הכוח של אחר וחי׳׳ר שיריון

 הררי ציר דרך היום במשך התקדם
 לא שבו ג׳בל־אל־דהור, רכס על קשה

 את ותפס סוריים, כוחות ערוכים היו
 צנחני־מילואים, חטיבת ליביא. הכפר
 במשך התקדמה כוחות־הנדסה, בסיוע
 המוביל יותר, מערבי בציר היום

 וממיזרח הליטאני נהר לאורך לקרעון,
זליא. הכפר עד והגיע לו,

 הכניסו לה׳ ד׳ יום שבין בלילה
 חטיבת־השריון את ללבנון הסורים

 באיזור שחנתה ,47 מס׳ העצמאית
היה החטיבה של תפקידה תומם.
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 את צה״ל ניהל שבו מרחב ^
 הסורים ׳נגד העיקרי הקרב1 (

 דרום איזור היה במילחמת־הלבנון
 ההרים ומורדות ביקעת־הלבנון

 ברוק הר עבריה, משני עליה השולטים
 הכוח במיזרח. החרמון והר במערב
 הדיביזיה היה הבקאע, על שהגן הסורי,

 כמה בסיוע ז מס׳ המשוריינת
 להגנה נערך זה כוח גדודי־קומנדו.

 כללי פי. על קווים. בשלושה
הסובייטית. הדוקטרינה

 האבטחה קו — הראשון הקו
 קטנים, כוחות כלל — וההתראה

 הכוחות התקדמות על להתריע שנועדו
 גם כלל והוא ולהשהותם, הישראליים

 היו אלה כוחות אש״ף. של כוחות
 600כ־ ובה .ירמור׳׳,• הפת״ח חטיבת

עיישיה־ באיזור שהתפרסה לוחמים,

 הבקאע את ״לפקוק״ במטרה
 התקדמות של האפשתת מפני

 או דמשק לעבר ישראלית
צפון־לבנון.

 ג׳זין, מיתחם את במערב, כלל, הוא
 ק״מ, 7x15כ־ של שטח על שהשתרע

 כפר עד ג׳זין, דרך בדרום, חונה מכפר
 הוחזק זה מיתחם בצפון. ניחא

 וכוח חי״ר גדוד על״ידי ררך־קבע
 המיתחם הוחזק בבקאע .55טי־ טנקים

 על־ידי' קרעון, אגם באיזור המרכזי,
 בטנקי המצויירת ,91 מס׳ שריון חטיבת

 הבקאע ומרכז מול־הלבנון ובהר ,62טי־
 ,76 מס' נוספת, שריון חטיבת נערכה

.62טי־ טנקי עם
 כביש לאורך השתרע השלישי הקו

זחלה־רייק. ומרחב ביירות״דמשק

 במורדותיו הסורי המערך של
 לתפוס ובכך החרמון, של המערביים

המרכזי. הציר על השטח.השולט את
 להלן שיקרא שני, כוח •

 להפעיל אמור חיה .כוח־המילואים׳׳,
 הבקאע, במרכז הסורי המערך על לחץ

 לצפון, מדרום בתנועה אותו ולגלול
שבאגפים. כוחות הסתייעות תוך

 להלן שיקרא השלישי, הכוח •
 את לפורר אמור היה .המאולתר",

 הסורי המערך את ולתקוף ג׳זין, מיתחם
ממערב. בבקאע

 לאגוף אמור שהיה ״המיזרחי", הכוח
 מורדות דרך הסורי המערך מרכז את

 וחטיבת־ חטיבת־שריון כלל החרמון,
 הכוח נוספים. כוחות וכן סדירות, חי״ר

 פוצל ולכן צירים בשני לנוע תיכנן
מיזרחי, כוח עיקריים: כוחות לשני

 על והשתלט צפונה, להתקדם המערבי
 לחימה תוך ועידקיניה, מימס הכפרים

 מדרום פרוס שהיה הסורי, הכוח עם
 כלל זה כוח ברשיא. העיקרי למערך

 פלוגת פלוגת־קומנדו, פלוגודטנקים,
הנדסה. ופלוגת נ״ט

 להתקדם אמור היה המיזרחי הכוח
 בידי תפוס שהיה ואדי־שבעא, דרר

 וממוכשל סורית פלוגת־קומנדו
 פלוגת וסוללות־עפר. מוקשים על־ידי

 תוואים שתפסה צנחני־מילואים,
 על־ידי הותקפה בוואדי, שולטים

 על־גבי רכוב שהיה סורי, גדוד־קומנדו
נגמ״שים.

 קל בנשק מצויירת שהיתה הפלוגה,
 שפגע ארטילרי, סיוע הזעיקה בלבד,

 הכוח לנסיגת וגרם הסורים, בנגמ״שים
40כ־ מאחריו משאיר כשהוא הסורי,

 לעמוד הצליח שלא לכך
 שעד כך ,שהוצב בלודדהזמנים

 להתקדם הצליח בערב ד׳ יום
 לרשיא־אל־ואדי, הדרך מחצית

שתוכנן. כפי לעיירה, הגיע ולא
•ההיעומתסחזסנה

 היה שבימי־שיגרה ג׳זץ ץ*יתחם
ס תפו  בסיוע חי׳ר גדוד על־ידי */

 לב', א׳ יום שבין בלילה תוגבר טנקים,
 נוסף בגדוד־חי״ר ביוני, 7־6ה־

ובכוח־קומנדו.
 למיתחם נכנס בבוקר ג׳ ביום

 ,91 מחטיבת־שריון גדוד־טנקים
 במטרה כנראה קרעון, באיזור הערוכה

 העולה הציר את ולנתק מערבה לנוע
 של בעורפם צפונה, וג׳בע מנבטיה
, לעידזחלתא. שנעו הכוחות

 שהחל המיתחם, על הקרב
 את מנע דם, אותו בצהרי
 אכן אם זה, מהלך של ביצועו
תוכנן.

 עברים, משלושה הותקף המיתחם
 תוקפת סדירה, חטיבת־שריון כאשר

 מצפון תוקף גולני של גדוד ממערב,
 מדרום, תוקף וגדוד־חי״ר ניחא, באיזור

 עד ג׳רמק־עיישיודריחן. הציר על
 להתמוטט, המיתחם החל הערב שעות

 סוריים חיילי־קומנדו נגד והקרבות
הלילה. לתוך נמשכו

 יורד הכוח החל ביוני, 9ה־ ד׳ ביום
 חלקו כאשר הבקאע, לכיוון מיזרחה,

לעידאל־תינה, מג׳זיז הציר על נע

שסיגל תני

הושג! לא


