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הבהרה /

אך אלגמסי, המרשל של ספרו את לפרסם ביקשו בישראל מו"לים מספר ן

התר. העניק לא המחבר
מצומצם במספר והודפסו תורגמו אשר הספר, מן נבחרים פרקים לפנינו |

היסטורי. מסמך שישמשו כדי עותקים, של מאוד

מאחר המחבר של היוצרים בזכות פגענו לא ושיפוטנו, הבנתנו למיטב 1

ברבים. מופץ לא והוא מחקר כמסמך לשמש נועד והחומר

אלשרקיה". "אלמנשורת לאור ההוצאה בית עלידי ב1989 בפריז לאור יצא הספר
1
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גיאוגרפיים פרטים

המחגר. של נתונים שהם להניח יש לפיכן הספר, של העטיפה על הודפסו אשר גיאוגרפיים, פרטים להלן

הכשרתו את סיים לקצינים) (ביה"ס המצרית הצבאית המכללה בוגר הוא אלגמסי עבדאלע'ני (משיר) פילדמרשל !

.1939 בנובמבר במכללה '

האקדמיה ואת 1951 בשנת ולמטה לפיקוד המכללה את גם סייס צבאיים, במדעים בא. תואר בעל אלגמסי j
ו

.1966 בשנת "נאצר" הגבוהה הצבאית ;

המצריים: המזויינים בכוחות צבאיים תפקידים למספר ronnn j

.1959 בשנת שיריון חטיבת מפקד 1

.1961 בשנת לשיריון ביה"ס מפקד /

.1966 בשנת היבשה כוחות של המבצעים אגף ראש

.1967 בשנת התעלה חזית מטה ראש

.1971 בשנת המזויינים הכוחות של ההדרכה מחלקת ראש

.1972 בשנת המזויינים הכוחות של המבצעים אגף ראש

.1973 בשנת המזויינים הכוחות של הכללי המטה ראש . |

.1974 בשנת המזויינים הכוחות של הכללי והמפקד המלחמה שר

.1975 בשנת המזויינים הכוחות של הכללי והמפקד הצבאית והתעשייה המלחמה ושר הממשלה ראש סגן

.1978 בשנת הרפובליקה לנשיא צבאי יועץ י

t

1973 אוקטובר במלחמת מכן ולאחר 1967 יוני במלחמת ,1956 בשנת סיני במלחמת nnnwn
הצבאי במו"מ המצרית הצבאית המשלחת וראש 101 ה הקילומטר בשיחות המצרית הצבאית המשלחת ראש מונה

לישראל. מצרים בין !

הכבוד כוכב את זה (ובכלל אחרות זרות וממדינות ערב מארצות ממצרים, ועיטורים מדליות אותות, 24 קיבל
הצבאי).

.1980 בנובמבר בקשתו פי על לגימלאות יצא !
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הקדמה
אך ."1973 אוקטובר מלחמת  אלגמסי "זכרונות במקורו: אומנם נקרא אלגמסי עבדאלעיני המרשל של ספרו

196870 בשנים ההתשה מלחמת ואת לה המדיני והרקע 1967 מלחמת את גם בהרחבה המחבר סוקר למעשה
של רבה במידה זאת שלו, הצבאי השירות מסלול של הכותרת גולת את אלגמסי רואה 1973 אוקטובר במלחמת
כראש תפקידו בתוקף התעלה, צליחת כך ובתוך המלחמה, של התכנון מלאכת כל את ריכז אשר האיש שהוא כיוון צדק

המלחמה. בניהול הראשי המטה קצין גם היה אלגמסי מצרים. בצבא המזויינים הכוחות מפקדת של המבצעים אגף

מצרים. צבא כרמטכ"ל אלגמסי שימש שאז'לי, הרמטכ"ל את הדיח סאדאת שהנשיא לאחר האחרונים, בימיה
פתחה ב1952 החופשיים הקצינים מהפכת אשר מפקדים, שיכבת אותה של מובהק נציג הוא אלגמסי עבדאלע'ני
למשפחת בן הוא דורו בני ואחרים אלגמסי וכישוריהם. יכולתם לבטא הזדמנות להם והעניקה שירות אופקי בפניהם
אשר מאוד, כישרוני קצין לפנינו המצרית. בחברה מנהיגות לעמדות להגיע להם איפשרה הקצינים מהפכת אשר איכרים,

ובריה'ימ. בארה"ב והשתלמויות במצרים מושלמת צבאית להשכלה זכה
תפקידיו כל היו ב1959, שיריון חטיבת כמפקד אחד, פיקודי לתפקיד שפרט ימצא, הביאוגרפייס בפרטים שיעיין מי

עמד ב1969 ומבצעים. הדרכה ותחומי שיריון לוחמת הם הצבאיים התמחותו תחומי מקצועיים. ותפקידים מטה תפקידי

בוניו. על ונמנה מצרים בצבא השדה מודיעין בראש אלגמסי
תפקידיו בכל גילה אותם האחריות ומידת הקפדנות הרצינות. הצבאית, השכלתו תפקידיו, בכל הרבה הצטיינותו

קצין יכול אליה הפיסגה למרום המחבר את הביאו בצבא, והפוליטיקה הקליקות" מ"תרבות התרחקותו ומאידך
מאוד שהעריכו אף סאדאת, אגואר מצרים, נשיא ב1974 המלחמה שר המזויינים, הכוחות של כללי מפקד  לשאוף

אלה. לתפקידים אחרים בקצינים ובחר לאומיים מנהיגות לתפקידי מועמד באלגמסי ראה לא צבא, כאיש
שנוסח כפי למצרים ישראל בין המדיני מההסכם הסתייג בספר, מדבריו שמתברר וכפי אלגמסי על הידוע מן

או ישראל, עם השלום הסכם לעצם עקרונית היתה התנגדותו האם לחלוטין ברור זה אין ב1978. בקמפדיוויד
זרים כוחות ולנוכחות סיני של הגדול חלקו לפירוז בהסכמתה ביטוי לידי שבאה מצרים, של מהוויתור נבעה שהתנגדותו

הפירוז. על לפיקוח
.1978 בשנת וכן ה101 בק"מ הלחימה להפסקת המו"מ במסגרת איתו להיפגש להם הזדמן אשר ישראלים,
הח'מ, בעיני ומופנם. נוקשה קפדן. זה עם יחד אך הליכות נעים תרבותי, כאדם אותו מתארים קמפדיוויד, דיוני לקראת

הנילוס. מעמק פרוסי "יונקר כמעין אלגמסי מצטייר רבות, שנים אחריו עקב אך אישית פגשו שלא
ומשלים מחדש מידע גם אלגמסי" ב'יזכרונות יש פסקו, שאלה עד למצרים, ישראל בין המלחמה ביחסי למתעניין
בקרב אשר מהחשובים אחד של הסובייקטיבית הראייה לזווית וחשוב נוסף אשנב כמובן, וגם, חשובים אירועים על

מועילה. מבהירה, להארה זוכות מעורפלות. היו אשר החשובות הסוגיות מן כמה .19901970 בשנים במצרים הצבא אנשי

צבא של מצבו על (196267) תימן מלחמת השפעת למנות: אפשר אודותם. והבנה ידע מוסיף הספר אשר האירועים מבין

מה החל הפרובוקטיביים למעשים אותו שהביאה אלנאצר עבד הסתבכות של הדינמיקה ,1967 במלחמת המצרי היבשה ן

1967 תבוסת אחרי מצרים צבא של השיקום פעולות נאצרעאמר, יחסי טיראן, מיצרי לחסימת ועד 1967 למאי 14

.1973 מלחמת לקראת לשמה ראוייה לוחמת לכשירות והבאתו
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המלחמה תוכנית עניין מפתח: סוגיות במספר הבנה תוספת המחבר בדברי יש יוםהכיפורים, למלחמת אשר

לאוקטובר 14 של הגדול השיריון קרב עניין למיצרים, עד או לתעלה מזרח ק"מ 20 עד של רצועה רק האם ומטרותיה,

הראשונים בימיה צה"ל של הצליחה נתפשה בו האופן התעלה, את לצלוח לצה"ל האופציה את פתח אשר הקרב וכישלון
שהתרחשה. בעת העליון הפיקוד ראיית את שאיפיינה שלמה, הבלתי והתמונה

עם כולו, כל עצמו, מזהה אשר מאדם לצפות קשה למדי. מוגבלת כמצופה, המחבר, של האובייקטיביות מידת
להיות שיוכל הלאומית, הצבאית בהיררכיה שלוש מספר שהיה וכמי הצבאיים הישגיו תמצית שהיא ,1973 מלחמת

לחלוטין. אובייקטיבי

הוא אותו עלי, איסמעיל מפקדו על ואפילו עליו, הממונה בדרג אישים מספר על הביקורת משבט נמנע לא אלגמסי
בעיקר סאדאת, אנואר העליון, מפקדו על גם חס אינו בביקורתו קידומו. את במעט לא חייב הוא לו ואשר ומעריץ מעריך

ישראל. עם המו"מ ובעת המלחמה סיום לקראת המדיניים בהיבטים

לישראל, הנוגע בכל קדומות מדעות ואף מקובלים מסטריאוטיפים להשתחרר מצליח לא כאחרים, אלגמסי, גם
ישראל של יחסיה עם בהקשר במזרחהתיכון ארה"ב ותפקיד הפלשתינאי העניו הציונות, מטרות

על להפליג ולא לגוזמאות מידי יותר לגלוש לא העובדות, עם הגון להיות לשמו ראוי מאמץ עושה שהמחבר למרות
במזיד. או בשגגה אם לדעת ואין מסולפות אף חלקן מעוותות, עובדות מעט לא הקורא ימצא הדמיון, כנפי

מקורותיו בין וישראליים. אמריקניים מצריים, וצבא מדינה אישי אחרים, של מכתביהם לצטט מרבה המחבר
יצא אשר אלעזר", דוד "זכרונות הנקרא: לספר הכוונה ומבוכה. תמיהה מעורר אשר "ספר" של במלכודת נפל לציטוט
ספר יום. עשרים ועוד שנה 48  "דדו ברטוב: דוד של סיפרו שהתפרסם לפני (1975 (כנראה שנים מספר במצרים לאור

אין תעמולה. למטרות "ספר" פיברק במצרים שמישהו הנמנע מן ולא בישראל נכתב לא אלעזר") דוד ("זכרונות כזה
דוד "זכרונות מספר המרושע המצוטט כל מקום, מכל ידע). השערתילא (לפי לא, או זאת עובדה ידע אלגמסי אם לדעת

נברא". ולא היה "לא של לקטגוריה שייך אלעזר"

; ןהעךכה תודה כהכעת להצטמצם לנכון מצאנו אך להי<כין רא(יים ,הס /7r מסמך של לא(ר להוצאתו סייעו רמס
לדפוס. בהתקנתו וזמן מאמץ השקיעה למיה,אשר

.1993 אוקטובר

I:
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מה! לשם  ?ה ספר

מצרים על רישומם את שהותירו כבירים, מאורעות אירעו שבה 1978 אוקטובר ועד 1973 מאוקטובר שנים חמש חלפו

עליהם. להשפיע ממשיכים עדיין ואשר הערבית, המולדת ועל
בין הרביעית והמלחמה היות קרב, מדי ולבשתי המזויינים הכוחות של המבצעים במפקדת הייתי 6/10/73 ב

זו, מלחמה המזויינים". הכוחות של המבצעים אגף "ראש של תפקיד במסגרתה מלאתי אני החלה. לישראל הערבים

הערביישראלי. הסיכסוך במסגרת קודמות למלחמות המשך היתה חלק, נטלתי שבה
תפקידי את וכן המזויינים הכוחות של הכללי כמפקד תפקידי את סיימתי בדיוק, שנים חמש לאחר ,6/10/78 ב

אזרחיים, בגדים לבוש בביתי, הייתי יום באותו הצבאית. והתעשייה המלחמה וכשר הממשלה ראש כסגן הממלכתי

מלחמה. באותה הניצחון לזכר שנה, מידי מתקיים אשר הצבאי, במצעד הטלוויזיה, מסך מעל וצפיתי,
באיזור עמוק לזעזוע גרמה אשר ,1973 אוקטובר במלחמת החלה והערבים, מצרים של בתולדותיהם תקופה, אותה
הראשונה הכוחות הפרדת באה בעקבותיה, באיזור. והכלכלי הצבאי המדיני, הכוחות מערך את ושינתה התיכון המזרח
וחוזה לספנות מחדש נפתחה סואץ תעלת המצרית. בחזית השנייה הכוחות הפרדת ולאחריה והסורית, המצרית בחזיתות

בוטל. סובייטי  המצרי הידידות
מדעי מו"מ לאחר השלום". "יוזמת בשם כונה זה ביקור .1977 שנת בסוף בירושלים ביקר סאדאת המנוח הנשיא

על בארה"ב, 1978 בספטמבר סאדאת, הנשיא חתם סתום, למבוי הגיע ואשר לישראל מצרים בין שהתקיים וצבאי,

וישראל. מצרים בין קמפדייוויד" "הסכם
נמצאת שמצרים היתה, זה, הסכם על החתימה לאחר שבועיים באוזני אותה שהביע כפי סאדאת, הנשיא של דעתו
אז, קיימת שהיתה הממשלה, את להחליף הוחלט כך, משום השלטון. ובמנגנוני במוסדות מקיף שינוי התובע חדש, בשלב

לבחור הוחלט אחרת. בממשלה המלחמה, וכשר הממשלה ראש כסגן במסגרתה כיהנתי שאני סאלס, ממדוח של ממשלתו
את ולשנות המזויינים הכוחות רמטכ"ל ואת הכללי המפקד את הצבאי, הפיקוד את ולהחליף העם למועצת חדש יו"ר

את לממש מנת על ישראל עם מו"מ לקייס החדש השלב חייב כן ההגנה". ל"משרד המלחמה" מ"משרד המשרד שם

וישראל. מצרים בין שלום הסכם בצורת קמפדייוויד הסכם

1948) שנה 30 ישראלי  הערבי לסיכסוך מלאו ,1978 באוקטובר המזויינים בכוחות השירות את סיימתי כאשר

התוקפנות מלחמת ;1948 בשנת המתרגם) השיחרור (מלחמת פלסטין מלחמת מלחמות: ארבע היו זאת בתקופה .(1978

"רזות" שנים שש באו שבעקבותיה ,1967 יוני מלחמת ;1956 בשנת המתרגם) סואץ ומבצע סיני (מבצע המשולשת
השתתפתי ואני בזמני התרחשו אלה מלחמות .1973 אוקטובר מלחמת  ולבסוף ההתשה מלחמת התחוללה שבמסגרתו

לרפובליקה. מחוץ בקורס הייתי פרצה היא שכאשר משום הראשונה, המלחמה את להוציא בהן,
חשתי אני אולם הישירות. ובתוצאותיהן באירועיהן הבריות את ריתקו לערבים, ישראל בין שהתנהלו המלחמות,
הראויה החשיבות את מעניקים ואיננו ישראלי  הערבי הסיכסוך שורשי בלימוד מתעמקים איננו הערבים, שאנו, תמיד,

i
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חלק על ישראל מדינת את הקימו אשר עד התחומים בכל ופעילותן והמעצמות העולמית הציונות של תיכנוניהן לבחינת

י והציונות המעצמות בתמיכת עושה שעודנה ומה ישראל מעשי בלימוד מתעמקים שאיננו חשתי כן פלסטין. מאדמת
י בחובו טומן אשר את ולצפות לשער הערבים, לנו, יתאפשר הלימוד שבאמצעות חשבתי היום. ועד מהיווסדה העולמית,

במסגרת נוכחו ולהתייצב להתכונן ניתן וכיצד זה סיכסוך של הצפויות התוצאות את העולם, של זה לאיזור העתיד
1 בולט. תפקיד בו יש התיכון שלמזרח הבינלאומי המאבק

יותר ברור ישראל, של המזויין נביאה בןגוריון, דוד הפך לערבים, המכאיבות ותוצאותיה 1967 יוני מלחמת לאחר
"עלינו אמר: כאשר ישראל, שואפת שאליה ההתפשטות למימוש הצבאי הכוח חשיבות לגבי להתבטאויותיו באשר

באשר עימה". ולהשלים לה להיכנע הערבים את המאלצת ומציאות, להתיישבות בסיס הצבאיים בכיבושים לראות
חייליה. יעצרו בו במקום יהיו ישראל "גבולות באומרו ענה גבולותיה, יהיו ומה ישראל תתפשט היכן עד לשאלה

למלחמה תמיד מוכנה ישראל כי לנו, יסתבר ,1948 , 1956 , 1967 הראשונים: הסיבובים שלושת את נבחן אם
י את מוצאים הערבים, אנו, בעוד ניהולה. לשם והמוראליים המדיניים הצבאיים, המשאבים כל את ומרכזת ומגייסת

הגבלות המטילים יריבות. של מדיניים שיקולים בשל העצומות, אפשרויותינו את ומפצלים מאמצינו את מפזרים עצמנו
אלו. ואפשרויות אלה מאמצים על

לה שהוקצה ממה יותר אחוז 30 של בשיעור הגדולה פלסטינאית, ערבית אדמה על 1948 בשנת ישראל השתלטה כך

לכן קודם שנה בנובמבר, האו"ם קיבל אותה החלוקה, בתוכנית
הזכות את .1956 בשנת מצרים נגד המשולשת בתוקפנות מהשתתפותה כתוצאה ישראל, לעצמה נטלה זה, באופן

"s>w vinm ולתנועת יזוייוות

מוגמרת. עובדה צבאי, כוח באמצעות הערבים, על ישראל כפתה בכך, עזה. רצועת י™ יו "'י "IJ ■"" J''J ""'" ■'"■'

בכוח, והרצועה, המערבית הגדה הגולן, לגבי זו מציאות כופה עדיין היא אחרים. כוחות מידי תמיכה קיבלה גם היא ובכך
מכיבושן. שנה מ20 יותר שחלפו למרות

בין המאבק במסגרת ותוצאות, אסטרטגיות מטרות מדיניים, גורמים היו מלחמות שלוש מאותן מלחמה לכל

מן משקפת, אינה וישלאל. הערבים הלוחמים, הצדדים של היכולת בין ההשוואה אולם, במזרחהתיכון. המעצמות
היווה הצדדים שני של הצבאי הכוח הללו. הסיבובים שלושת של סופם את איפיין אשר המצב את הצבאית, הבחינה

.1967 ביוני השלישי, בסיבוב הערבים של הגרוע למצבם המכריע הגורם את

1

שהיה משוס לה, קדמו אשר המלחמות, משלוש לחלוטין שונה מלחמה זו היתה .1973 אוקטובר מלחמת היתה אחריה,
לנו גרם זה ידע שלו התורפה נקודות ומהן כוחו מקורות מהם במדויק ולדעת הישראלי, האויב את להכיר בידינו סיפק

לישראל. הערבים בין המתמשך הצבאי בסיכסוך הדרך את לפרוץ
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ברורה היתה התוצאה אך אויב, אותו נגד 1973 אוקטובר ובמלחמת 1967 יוני במלחמת נלחמו המזויימם כוחותינו
גם השתתפו יוני, במלחמת השתתפו אשר אלה, מרבית ניצחון. זה היה ובשנייה תבוסה זו היתה בראשונה ושונה.

בנוסף אחר. דור זה שהיה לומר ניתן ולא יחסית, קצרה תקופה זוהי שנים. כשש של זמן פסק לאחר אוקטובר, במלחמת 1

בראשונה כוחותינו הובסו זאת, למרות יוני. במלחמת שהיה מזה קשה 1973 באוקטובר האסטרטגי המצב היה לכך,

ביוני. ששררו מאלה יותר סבוכים מדיניים בתנאים בשנייה, צבאי ניצחון ונחלו

בעוד בטוחים, כבלתי ראתה אותם בגבולות שוכנת כשהיא יוני במלחמת ניצחה שישראל לעובדה, גם לב לשים יש

חשבתי, לכן, בטוחים. גבולות בהם שראתה בגבולות, שכנה היא כאשר אוקטובר, במלחמת אותה ניצחנו הערבים, שאנו,
על והן החיובי על הן התרחש, אשר על אספר שבו אוביקטיבי, מחקר 1973 אוקטובר מלחמת על לכתוב הראוי מן כי

ביותר. סבוכים ומצבים קשיים בפניו יוצבו עת אחרינו, באחריות ישא אשר הבא, לדור תועלת בכך תהיה אולי השלילי.

קץ. יושם לא ישראלי  הערבי ולסיכסוך לשקוט, עתיד אינו זה באיזור המעצמות בין המאבק שכן,

בשם בחרתי .1973 אוקטובר מלחמת על כתבתי הציבורית. עבודתי ואת הצבאי שירותי את שסיימתי לאחר
של הצבאית ההיסטוריה את כותב שאינני לקורא, ברור שיהיה כדי אוקטובר'/ במלחמת חלק שנטל לוחם של "הרהוריו ,

הלקחים שיופקו עלמנת ולאחריה, במלחמה שהתרחש מה של כללית סקירה מהווים הרהורים אותם זו. מלחמה י

בלבד מקצוענים צבא אנשי של מעניינם הם אשר הקרבות, של ולטקטיקה לפרטים להיכנס מבלי זאת, הדרושים.
ואכתוב במידה אלא המיוחלת המטרה את תשיג לא בלבד 1973 אוקטובר מלחמת אודות הכתיבה כי לדעת, נוכחתי
של שלב באותו אירעו ושתיהן לזו זו אמיץ קשר להן שיש מלחמות, שתי הן שאלה משום  1967 יוני מלחמת על גס

אין לכך, אי התיכון. במזרח המעצמות בין המדיני המאבק משלבי שלב ובאותו לישראל, הערבים בין המזויין הסיכסוך
שלקחי גם מה אוקטובר, במלחמת הצבאית הפעילות על השלכה לו שיש יוני, במלחמת אירע אשר כל על מלכתוב מנוס

יכולתי לא .1973 אוקטובר במלחמת המצרית האסטרטגיה בגיבוש המכריעים הגורמים אחד את היוו 1967 יוני מלחמת
היו המזויינים כוחותיה להילחם. רצונה את זנחה לא מצרים שבה המלחמות, שתי שבין התקופה מן להתעלם גם

הכרחית הכנה היוותה אשר התשה, למלחמת עד והסלימו הלכו אשר הישראלי, האויב נגד קרבות בסידרת מעורבים

אוקטובר. למלחמת וחיונית
המשטר עלידי שהוצאו החוקים בשל זאת, במצרים. זאת לפרסם המתאים הזמן שיגיע עד כתבתי, אשר את שמרתי

לכך. בהקשר

ומלחמת אוקטובר מלחמת על ומחקרים מאמרים וכן וצבאי מדיני אופי בעלי זכרונות קראתי שבמהלכן שנים, חלפו

האויב של שהשקפתו לכך, לבי שמתי מאוד) מעטים (היו מצרים ובתוך כאלה), רבים (היו למצרים מחוץ הופיעו אשר יוני

מתאפיין, אינו ושם פה שנכתב ממה חלק כן, כמו ולהיסטוריונים. לחוקרים לסופרים, העיקרי המידע מקור להיות הפכה 1

במלחמת התרחש אשר על מוטעה רושם נוצר כך ובשל אחרת, או זו סיבה בשל בדייקנות, או באוביקטיכיות לעיתים,

אוקטובר.

ו
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ומלחמת המצרי "האדם הכותרת: תחת אלמנופיה באוניברסיטת שנערך בסימפוזיון להשתתף הזדמנות לי היתה
: אוקטובר מלחמת כנושא בדיון והשתתפתי נפגשתי מכן, לאחר במסגרתו. שדיברו שלושה, מתוך אחד הייתי אוקטובר".
י אנשי עם שלישית בפגישה השתתפתי וכן שלהם, המועדון במסגרת אלכסנדריה, אוניברסיטת של ההוראה סגל עם

הזמנת עלפי בקטר, שהתקיימה רביעית, בפגישה השתתפתי לבסוף, העיתונאים. אגודת במסגרת מצרים של העיתונות

י ופגישות סימפוזיונים מאותם הערבי". האסטרטגי והמאזן אוקטובר "מלחמת בנושא "אלג'סרה" התרבות מועדון

י לליבון הזקוקות הצבאי, בתחום והן המדיני בתחום הן אוקטובר, למלחמת באשר ותמיהות שאלות מספר עם יצאתי
שמתי אלה, פגישות במהלך לעתיד. הדרך את לו יאירו אשר העובדות, את לדעת שזכותו החדש, הדור עבור ולהבהרה
הופתעו והם עצמה מצרים בתוך רבים בידי מצוי למצרים, מחוץ אוקטובר מלחמת על נכתב אשר החומר כי לעובדה, לבי

אותי. שימחה זו תופעה זה בחומר המובא המידע לגבי הבהרות ביקשו או במסגרתו שנכתב ממה
לקהיר למצרים. מחוץ באוניברסיטאות מדעיים מחקרים התנהלו אוקטובר, מלחמת על בחו"ל שנכתב מה בהשפעת
ההשקפה על מקרוב לעמוד כדי אמריקני, והשני פקיסטני מהם אחד אמריקניות, מאוניברסיטאות חוקרים שני הגיעו

הצד מן כך על מידע שקיבלו לאחר זאת אחריה. שהתרחש ומה בה שהתרחש מה לגבי אוקטובר, מלחמת לגבי המצרית
פגישתי עימם. נערכו אשר הראיונות או שם פורסמו אשר הספרים, ובאמצעות מנהיגיהם זכרונות באמצעות הישראלי,
בנושא שונות בחינות ולתקן להקיף היתה מטרתה שעות. כשלוש וארכה ומדעית ענינית היתה הפקיסטני החוקר עם

ישראליים. במנהיגים ופגש ישראליים במקורות זו מלחמה לגבי והערבית המצרית העמדה על שקרא לאחר מחקר,

ו16 1967 יוני מלחמת מאז שנה 21 שחלפו למרות זה, ספר פירסמתי בטרם ארוכות והשתהיתי רבות הסתייגתי
"אאח'ר העת כתב דפי מעל באיגרת סאלס, חלמי מר הדגול, הסופר אלי שפנה עד .1973 אוקטובר מלחמת מאז שנים

נאמר: ובה זהב", תמיד שווה אינה השתיקה אלגמסי: (משיר) הפילדמרשל אל איגרת הכותרת תחת סאעה"
על דיברו שנים באותן זהב... שווה השתיקה הרי 0סף, שווה הדיבור אם במשל: שלמה אמונה אתה מאמין "כנראה,

וניכוו יום אחר יום המלחמה את שחיו כאלה 'יודעים, שאינם וכאלה שיודעים כאלה אוקטובר, מלחמת זו, מלחמה
1 מלבדך. המלחמה, על דיברו אלה כל בה. צפו שרק וכאלה באישה,

של וסודותיה מהלכה על שהדיבור משום זאת, מדיבור. להתנזר זכות לך אין כי בחשבון, לקחת שלא לך אסור

נפשות החיינו ושבה התורן לחצי שהורכנו לאחר הדגלים את הנפנו שבה לאויב, תבוסה הנחלנו שבה זו, מפוארת מלחמה
\ הממשיכים הדורות ולכל זו מלחמה חי אשר לדור חובתך שזו כשם להיסטוריה, חובתך הינו זה דיבור שמתו, לאחר

אשר הסיוטים לאחר זה ניצחון מצרים בני הביאו וכיצד הדבר אירע כיצד הכנות, בכל לנו, לומר מחובתך בדרך. אחריו
עליהם". עברו

היתה 1967 יוני מלחמת לכך, אי חייתי. אותם במאורעות ולהתמקד כתבתי, אשר את לתמצת בדעתי איתן הייתי
מצרים נגררה כיצד הסברתי שבו הספר, של הראשון החלק את לה הקדשתי לכך. חיונית פתיחה נקודת להוות צריכה

למצרים מכאיבה תבוסה היה וסופה נגדה שנקשר קשר וגם הרפתקה זו היתה לה. מוכנה היתה שלא בזמן זו למלחמה
ולערבים.
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מלחמת לידי שהגיעו עד והשלימו שהלכו קרבות, במספר מעורבים היו כוחותינו הריאורגניזציה. שלב הגיע מכן לאחר
המזרח לבעיית מדיני פיתרון אחר לחיפוש בדרך סתום למבוי הגענו מלחמה. ולא שלום לא של למצב שהביאה התשה,

השני. החלק את הקדשתי זו לתקופה התיכון.
הכולל השלישי, החלק את הקדשתי לה ,1973 אוקטובר מלחמת פרצה ואז המציאות כורח המלחמה היתה מכן לאחר
אגף של הראות מנקודת המלחמה יומן מובא וכן והביצוע, התיכנון מבחינת שלביה, נסקרים בהם פרקים מספר

ב28/10/1973. הלחימה להפסקת ועד ה6/10/1973 ביום המבצעיסמראשיתה,
המזרח של האירועים בזירת המלחמה. תוצאות את מנצלת שהיא תוך תפקידה, את משחקת החלה הפוליטיקה

הוא ארה"ב. של כנציגה האמריקני, החוץ ושר לאומי לביטחון האמריקני היועץ קיסינג'ר, הנרי הד"ר להופיע החל התיכון
וישראל, מצרים כוחות בין הראשונה הכוחות הפרדת מומשה צעד. אחר צעד של המדיניות הנודעת, במדיניותו המשיך
זאת, בעקבות לסואץ. המובילה המצרית המדברית בדרך התנהלו אשר ,101 ה הק"מ שיחות באמצעות הושגה אשר

כראש ששימשתי משוס בספרי, הרביעי הפרק מוקדש לכך הגולן. ברמת וסוריה ישראל כוחות בין הכוחות הפרדת באה

ה101. הק"מ לשיחות המצרית הצבאית המשלחת
מדיני, מו"מ בירושלים התקיים בעקבותיו 1977 בשנת לירושלים סאדאת, המנוח, הנשיא של ביקורו בא מכן לאחר
כשר תפקידי בתוקף השתתפתי שבו צבאי, מו"מ בקהיר התקיים כן וישראל. מצרים של החוץ שרי חלק נטלו שבו

סתום, למבוי דבר, של בסופו הגיע, מספר, חודשים נמשך אשר זה מו"מ הישראלי. הביטחון שר עם יחד המלחמה *

זה. בספר החמישי הפרק את הקדשתי הצבאי למו"מ ונפסק. וצבאית, מדינית מבחינה
אלה שיחות ואמריקה. ישראל מצרים, מנהיגי של בדרג בקמפדייוויד, השיחות 1978 בספטמבר התקיימו לבסוף,

ישראל, ממשלת וראש סאדאת המנוח הנשיא חתמו ההסכם על קמפדייוויד. הסכם על בחתימה בארה"ב נסתיימו
זה. בספר עליהן כתבתי לא אלה, בשיחות השתתפתי ולא היות כעד. שימש קרטר גימי האמריקני הנשיא בגין. מנחם

פי ועל דעתו לפי זאת, המדינה של ובמנגנונים במוסדות כולל שינוי שחייב חדש, לשלב מצרים נכנסה זאת בעקבות מייד
על זאת, בהתפטרותי. המדינה של הציבורי ובשירות המזויינים בכוחות שירותי הסתיים לכך. אי סאדאת. של החלטתו

בספרי. השישי הפרק את הקדשתי לכך בקשתי. פי

אישים יש למדיניות כי אנוכי, משוכנע כן, כמו אחרות. בדרכים המדיניות המשך היא המלחמה כי היטב, אני יודע

1973 לשנת עד 1967 משנת בתקופה מצרים של למדיניותה ממני טובים פרשנים להוות המסוגלים אלה והם משלה,

.1978 לשנת עד ואחריה
הבחינה וכי בכתיבתי, יותר גדולה וחשיבות עדיפות תהיה הצבאי שלהיבט מחויבות עצמי על קיבלתי כך, משום

או עליה, השפעתה את או הצבאית הפעילות עם שלה הקשר את להבהיר עלמנת רק מוגבל באופן תטופל המדינית

להיפר ן
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מתחום שהיא הטקטית, ברמה ולא האסטרטגית ברמה הצבאי, בנושא לטיפול זה ספר להקדיש יכולתי, ככל ניסיתי,
בלבד. הצבא אנשי של עיסוקם

המדינה של הרשמית העמדה את משקף ואינו בלבד האישית דעתי את משקף זה בספר הנאמר כל כי להבהיר, ברצוני
המצריים. המזויינים הכוחות של או

עדות, מהווה הספר לבקר או אחר, או זה באדם לתמוך זה ספר של מטרתו אין כי הכנות, במלוא לומר, ברצוני
ההיסטוריה. לכתיבת המומחים את לשמש שתוכל

יותר. טוב עתיד לקראת הדרך את תאיר שהיא תקווה מתוך מצרים, של לטובתה מביא אני שאותה עדות זוהי

דרכנו. את האל (יצליח יתן מי

1

גמס> עבדאלע'ני מחמד מרשל
לואא)  אלוף בדרגת 1973 אוקטובר מלחמת בעת המזויינים הכוחות של הראשי המבצעים (קצץ

.1979 קהיר,

1

1

/

■ן

ו

1
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ראשון: פרק

1967 >ונ> מלחמת
קורבנות היו המזויינים שהכוחות ספק כל לי ;<>\'"

זו" לתבוסה סיבה היו לא טטס ובשום 1967 תבוסת של

סאדאת אנואר

1967 יוני מלחמת שורשי
למאורעות, עדים היינו זו תקופה במהלך ביוני. ממנה שבנו בסיני. המזויינים הכוחות במסגרת שירתתי 1967 במאי
הכוחות של ריכוזים על אלינו, שהגיעו נכונות, כלתי בידיעות החלו המאורעות זה את זה ורדפו במהירות שהתרחשו
הפך זה מפגן במצרים. צבאי כוח מפגן לארגן עלי הוטל מכך, כתוצאה אותה. לתקוף שנועדו סוריה, בגבול הישראליים

לה. התכוננה ישראל בעוד לה מוכנות היו לא ערב ומדינות שמצרים אמיתית למלחמה
מתוכננות ומזימות מחושבות בלתי מדיניות הרפתקאות מוטעות, וצבאיות מדיניות הערכות כללו אלה מאורעות
על בהשתלטות נסתיימה 1967 יוני מלחמת תכוסה. להן ולהנחיל למלחמה סוריה ואת ירדן את מצרים, את לגרור מראש
בשדה חיילים אלפי של ובנפילתם הסורית הגולן רמת ועל עזה רצועת על הירדן, נהר של המערבית הגדה על סיני,

המערכה.

הנאסרת הפסיכולוגית למלחמה שניכנע 'מבלי עינינו נגד תמיד יעמדו זו, ממלחמה הופקו אשר שהלקחים, היה חיוני
המציאות. מן למשתמע מעבר יותר רחבים היבטים לתבוסה להעניק המנסים ומאמרים, ספרים מאות באמצעות עלינו
שני, מצד וביכולתו. עמנו של באופיו ומקורם לעד, הקיימים קבועים, גורמים הינס לתבוסה הגורמים כי להוכיח, דהיינו,
ואופן, פנים בשום אליהם, להתייחס לא וגם לתבוסה, הביאו אשר הגורמים של בחשיבותם לחלוטין להפחית ניתן לאי
להתייחס עלינו בחול. הראש טמינת לבין (מזוכיזם) עצמי עינוי בין פשרה המהווה התיחסות ישנה התנצלות. של בנימה
של זו רצופה שרשרת באמצעות ובנינו. צעירינו ילמדו אותם אמת לקחי ממנה ולהפיק זה מסוג התייחסות לתבוסה
אחמד של ספרו (מתוך הנכונים". הלקחים הפקת הוא שחשוב מה ועם. עם כל של ההיסטוריה נמשכת וניצחונות תבוסות

היום"). בצהרי התנפצה "האגדה בהאאאלדין:
כמה בצל עדיין חיים הערבים, שאנו, משום אותה, לסקור עלינו 1967 יוני ממלחמת הלקחים את להפיק עלמנת
כוחותינו שכן, ביותר. חשוב ממנה להפיק יש אשר שהלקח ומשוס הזה, היום עצם עד וקיימות השרירות מתוצאותיה
שונה היתה התוצאה אך ישראלי, אויב אותו נגד 1973 אוקטובר ובמלחמת 1967 יוני במלחמת נלחמו המזויינים
גם חלק נטלו אשר אלה הם יוני במלחמת חלק שנטלו אלה מרבית ניצחון. וב1973 תבוסה זו היתה ב1967 לחלוטין.
אשר המפקדים מן כמה חדש. דור שקם לומר ניתן ולא קצר זמן פרק זהו שנים. כשש של זמן במרווח אוקטובר במלחמת
אוקטובר, במלחמת לשירות הוחזרו צבאיים, נימוקים שאינם נימוקים בשל יוני, מלחמת בעקבות לגימלאות הוצאו
היה 1973 באוקטובר הצבאי האסטרטגי המצב כן על יתר הצליחה. כוח ממפקדי והיו בהצלחה יחידותיהם על פיקדו
מדיניות בנסיבות ניצחון והשיגו לתבוסה מעל להתעלות הצליחו כוחותינו זאת, למרות יוני. במלחמת מאשר קשה

.1967 ביוני היו מאשר יותר סבוכות וצבאיות
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הדרושים? הלקחים את להפיק עלמנת מחקר מחייבות אלה עובדות האין
ו אירע? ומדוע אירע; כיצד ?1967 אוקטובר במלחמת אירע מה

1

מצרים עם הסובייטית הנשק עיסקת
באמצעות סובייטית, נשק עיסקת על חתימה על מצרים הודיעה כאשר מתוח, נעשה התיכון במזרח המצב
ארצות עבור וזעזוע ומצרים, המועצות ברית עבור גדול מדיני ניצחון היוותה העיסקה הראשונה. הפעם זו ציכוסלובקיה,
החוזרות התקפותיה בפני להתגונן כדי המזויינים הכוחות את לחמש צריכה היתה מצרים וישראל. צרפת אגליה, הברית,
הנשק עיסקת באה כך משום הועיל. ללא אך הברית, מארצות נשק להשיג ניסה אלנאצר עבד הנשיא ישראל, של ונשנות
של מצידן זו עיסקה על התגובה הראשונה. הפעם זו המונופולין, מדיניות לשבירת אות היווה הדבר המועצות. ברית עם
ארצות של התייחסותה בחומרה. זו חדשה להתפתחות התייחסו והן הריפה היתה אירופה מערב ומדינות הברית ארצות
עם שקיים בפגישה, דאלס. האמריקני החוץ שר של בהתייחסותו ביטוי לידי באה זו עיסקה של השפעותיה לגבי הברית

;(366 עמ' סואץ, תיקי היכל: חסין מחמד של ספרו (מתוך דאלס לו אמר בוושינגטון, שגרירנו
התנהגותה מאוד. אותו הכעיס המזרחי, הגוש מן מצרים עלידי נשק קניית עניין כי להסתיר רוצה איננו (דאלס) "הוא
של ביותר הגדולה כתבוסה אותה שתיארו היו שלה החוץ ולמדיניות האמריקאית לממשלה קשה זעזוע גרמה מצרים של
שהערבים עד להמתין תוכל לא ישראל כי הצהירו ישראל נציגי בסין. הראשון כישלונה לאחר האמריקנית, החוץ מדיניות
האמריקנית הממשלה את יביא המזרחי, הגוש עם מצרים חתמה עליה הנשק עיסקת לחסלה. הכנותיהם את ישלימו

כף על עתה נתון אמריקה של שכבודה משום זאת, למצרים. כלכלי סיועה להגיש ממשיכה שהיא משום במבוכה
ן המאזניים".

ראש טמפלר, המרשל של בדבריו ביטוי לידי באה הנשק, עיסקת של וההשפעה התוצאות לגבי אנגליה של הערכתה
סואץ, תיקי היכל: חסין מחמד (מתוך: נאמר בו 15/10/55 מיום עקרוני בדו"ח שהובאו כפי האימפריה, של ההגנה מנגנון

:(3689 ע"ע

וזכתה בגדאד ברית מעל דילגה המועצות ברית התיכון. המזרח איזור על ההגנה במבנה למהפך הביאה "העיסקה
הצבא "חימוש שונים: גורמים על הערכתו את בנה טמפלר בקהיר". כלומר, התיכון, המזרח בלב משקל בעלת לנוכחות
במזרח יותר חשוב תפקיד למלא למצרים ויאפשר באיזור הכוחות במאזן לפער יביא זו עיסקה באמצעות המצרי
שמביאה הדוגמה התיכון. במזרח מערבית הגנה לברית בעתיד לא וגם עתה תצטרף לא שמצרים דבר, של פירושו התיכון.
תחליט שישראל הנמנע מן ולא באיזור, חימוש למירוץ לגרום עלול זה מצב דרך. באותה ללכת לאחרים תגרום מצרים
בלב היציבות תוכל לא כך, משוס שלו. החדש הנשק את לקלוט המצרי הצבא בידי יעלה בטרם מצרים את לתקוף

ארוך". זמן במשך השגה ברת להיות האיזור
צרפת הצרפתי. הכיבוש נגד הלאומי במאבקה לאלגייריה שהגישה הסיוע בשל מצרים לגבי עוינת עמדה נקטה צרפת,

לאלג'יריה. מלסייע ממצרים למנוע כדי המצרית החזית ב"חימום" מעונינת היתה
מעבר חופש לאפשר במטרה מצרים את לתקוף צורך "יש כי היתה, הסובייטית הנשק עיסקת לאחר ישראל עמדת
עם יחד סואץ, מתעלת הבריטיים הכוחות שפינוי משום זאת, עבדאלנאצר. של הפלתו לשם ולפעול לאילת במיצרים

לישראל". סכנה מהווים החדשה, הנשק עיסקת באמצעות המצריים הכוחות חימוש
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לידיהן להשיב כדי מצרים, נגד וישראל צרפת אנגליה, הברית, ארצות של והאינטרסים המטרות בין תיאום נוצר כך

גם  כך עם בבד ובד הרחוק, ולטווח הקרוב לטווח המערב של האינטרסים יוגשמו וכך באיזור, הבכורה את

ישראל. של האינטרסים

מצו>0 נגד המשולשת התוקפנות
שלוש סואץ. תעלת חברת את מצרים הלאימה כאשר 1956 ביולי וישראל צרפת אנגליה, בפני נקרתה ההזדמנות
עבדאלנאצר. הנשיא של משטרו והפלת התעלה איזור של מחדש כיבושו לשם מצרים נגד כמלחמה פתחו המדינות
היו זה, הסכם לפי המדינות. שלוש בין בצרפת בחשאי נכרת אשר סיפר", "הסכם של מימוש היוותה התוקפנות מזימת
למחרת להגיע במטרה בסיני, המצריים הכוחות נגד בהתקפה לפתוח ה29/10/56 ביום הישראליים הכוחות עתידים
מבקשות הן בה וישראל, מצרים ממשלות אל בקריאה 30/10 /56 ה ביום פנו וצרפת בריטניה ממשלות התעלה. לאיזור
תסכים מצרים כי ביקשו, הן כן, כמו סואץ. מתעלת מילין 10 של למרחק עד הכוחות עם ולסגת האש את להפסיק מהן
לכל בתעלה המעבר חופש את להבטיח עלמנת וצרפתיים בריטיים כוחות עלידי תיתפסנה בתעלה העיקריות שהעמדות
שלא או זו, קריאה תדחה ומצרים במידה בערבויות. שילוו סופיים הסדרים יושגו אשר עד זאת, המדינות. מכל הספינות
והצרפתיים הבריטיים הכוחות יפתחו בה, המפורטות לדרישות להיענות עצמה על מקבלת היא כי שעות, 12 תוך תודיע
לשלוח תוכל ישראל כי גס, קבע ההסכם .31/10/56 ה יום בוקר של הראשונות בשעות המצריים הכוחות על בהתקפה

במפרץ. הספנות חופש את להבטיח מנת על וסנפיר, טיראן האיים ואת אילת מפרץ חוף את לכבוש כוחותיה את
הצנחת כדי תוך באבועגילה) המוצבים ננגד בסיני כוחותינו נגד יבשתית בהתקפה לפתוח היה ישראל של תפקידה
הכוחות יבצעו זאת, בעקבות התעלה. מן ק"מ 65 של במרחק הנמצא המיתלה, למעבר שממזרח באיזור צנחנים של כוח

כן, כמו בהם. הנמצאים המטוסים את להשמיד כדי המצריים, התעופה שדות נגד אווירית תקיפה והצרפתיים הבריטיים
זו פעולה להצדיק כדי זה. איזור לכבוש עלמנת התעלה, של נרחב באיזור הים, מן אחרים כוחות וינחיתו כוחות יצניחו
את להבטיח מנת על וישראל, מצרים בין כוחות הפרדת לשם באה היא כאילו הפעולה תוצג העולמית, הקהל דעת בפני

המדינות. כל של לספינותיהן בתעלה הספנות חופש
עלמנת לסיני, המצריים הכוחות את למשוך כדי בישראל להשתמש היה התוקפנות תוכנית של שהרעיון ברור,

ההתקפה כוחות בעזרת התעלה איזור את לכבוש ייקל ובמקביל, המשנית, הישראלית ההתקפה נוכח להתייצב
הכוחות עם פעולה שיתוף תוך בסיני, המצויים המצריים הכוחות את ולחסל והצרפתיים, האנגליים הראשית,
עבד של משטרו והפלת התעלה איזור כיבוש והיא המדינות שלוש של המדינית המטרה תוגשם בכך הישראליים.

אלנאצר.
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למפרץ שבכניסה טיראן מיצרי כאשר המדיניות ממטרותיה אחת את ישראל מימשה המשולשת התוקפנות תום עם
בגבול בשארםאלשיח1, בינלאומי חירום כוח להציב החליט שהאו"ם לאחר זאת, ישראלית. ספנות בפני נפתחו עקבה

מצרים. עלידי מנוהלת שהיתה הפלסטינאית, עזה רצועת ובגבול שלנו המזרחי
/ לפעול החל המצב והמקומי. האיזורי הבינלאומי, במישורים זו, תוקפנות נוכח לעמוד מדינית, מבחינה הצליחה, מצרים

הכוחות שלושת בנסיגת הסתיימה אשר המדינית, ההנהגה י ע" שהושגה המדינית ההצלחה הצודק. המצרי הענין לטובת
הצבאיות. המגבלות כל על המצרית, הקהל דעת בפני חיפתה, התוקפניים,

על לקחים מהן ותפיק זו, מלחמה של תוצאותיה בניתוח תתעמק מצרים של והצבאית המדינית שההנהגה היה חיוני
על להגן עלמנת בהצלחה, הצבאיות מטרותיהם את לממש מסוגלים שיהיו באופן הצבאיים כוחותיה את לבנות מנת
את לספח כוונותיה על רשמי, באופן הודיעה, שישראל לאחר ישראל. והוא גבולנו, על הניצב אויב נגד ממזרח המדינה
ולהרתיע סיני על להגן ביצוע. מבחינת והן תיכנון מבחינת הן המסוגל, צבאי מנגנון בידינו להיות היה צריך לשיטחה. סיני
להעלות היה הכרחי כן, כמו שהוא. תנאי ככל המשולשת, התוקפנות במהלך שאירע כפי סיני, את לפנות ולא האויב, את
זה, באופן התוקפנות. ניסיון לאור זאת, ביותר. הגבוהה הכשירות לדרגת האווירית וההגנה האוויריים הכוחות רמת את
ככלל, זו. במלחמה שאירע כפי עצמה, על תחזור לא האווירי הכוח והשמדת האויב של האוויר התקפות בפני המדינה תוגן

אולם, הצבאית. הפעילות תחומי בכל ליישמו יהיה שניתן זו, ממלחמה לקח להפיק עלמנת מעמיק מחקר לבצע צורך היה
דבר, של בסופו שהביאו, וצבאיות מדיניות טעויות סידרת החלה בכך הראויה. הלב בתשומת נעשה לא כזה, מחקר
האווירי הכוח להשמדת ועד מסיני הנסיגה מן החל המשולשת, התוקפנות של האירועים ונשנו חזרו שבה יוני, לתבוסת

הקרקע. על בעודו שלנו

לבנייה מוצא נקודת ממנה, הפיקה אשר ובלקחים המשולשת התוקפנות מלחמת בתוצאות ישראל ראתה מאידך,
יוני. במלחמת לנצח בידה עלה בשליכך, הצבאיים. כוחותיה של מחדש

מצרים עם האיחוד מן סוריה פרישת
את מנצלות כשהן פירוקו, את ועודדו וסוריה מצרים שבין האיחוד להריסת עשו ערב ממדינות ומספר המעצמות
זה. באיחוד שתלה ולתיקוות הסורי העם של לדרישותיו נענה לא אשר הסורי, המשטר של הפנים מדיניות של הטעויות
שהה עאמר עכדאלחכים הפילדמרשל כאשר , 8/9/61 ב בסוריה שאירעה צבאית הפיכה בעקבות בא האיחוד פירוק

בדמשק.
ינצור סוריה. בחרה בה הדרך היא זו כי הכריז, עבדאלנאצר הנשיא חריפה. היתה לכך, מצרים של מצידה התגובה,

בחרה. שבה הדרך ואת רצונה את לכבד הכל על צעדיה. את ויברך האל אותה
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חזקה נגד מכת היווה האיחוד פירוק ברורה. המכאיבה התוצאה הרי האיחוד, לפירוק הסיבות את ולנמק לנסות מבלי ■

ויורדת מצרים של תפקידה מצטמצם בכך להצטער. יש כך על הערבית. ללאומיות ותבוסה הערבית האחדות לרעיון 1

f

עבדאלנאצר. של הפופולאריות
האחריות את הטיל עבדאלנאצר "הנשיא במצרים. המדינית ההנהגה בתוך מאבק פרץ האיחוד, מפירוק כתוצאה
(מתוך ידועה". היתה ולא גלויה היתה לא ביניהם זו מחלוקת עאמר. הפילדמרשל על האיחוד לפירוק והצבאית המוסרית
מוסא של בספרו מובא במלואה העדות נוסח האירועים. לרישום ועדה בפני פוזי מחמד פריקאול  הגנראל של עדותו
אף לו ונתווספו בהדרגה התגברה זה מאבק של שהשפעתו נראה ואילך) 367 עמ' ואגדה", מציאות  "סאדאת צברי

.1967 יוני מלחמת עד המדינה, של צבאית אסטרטגיה התווית סיכלו אשר נוספים, אספקטים
של האירגוני המנגנון ואת ההנהגה מנגנון את מחדש לארגן האיחוד, מפירוק כתוצאה ניסה, עבדאלנאצר הנשיא

המדינה. מנגנוני של הטבעיות במסגרות ייכללו המזויינים שהכוחות היה מהם אחד חדשים. עקרונות בסיס על המדינה
ועבודתם ביצועי תפקיד בכל ישאו לא המהפכה של ההנהגה מועצת של הוותיקים שהחברים היה אחר עיקרון
סבור שהיה משום עבדאלנאצר, הנשיא של הצעתו את דחה עאמר הפילדמרשל בלבד. ולמעקב לתיכנון תצטמצם :

אין עאמר שלפידמררשל סבור והיה היות עליהם, ולפקד המזויינים הכוחות על להשתלט רוצה עבדאלנאצר שהנשיא
והפילדמרשל עבדאלנאצר הנשיא בין השליטה על המאבק החל זמן, אותו מאז עליהם. לפקד יכולת או דרושים כישורים

עאמר.

ת>מן מלחמת י

גילתה ההפיכה הנהגת בצפוןתימן. ההפיכה פרצה 1962 בשנת מצרים, עם האיחוד מן סוריה פרישת שלאחר השנה |

כדי לתימן צבאי סיוע הגישה מצרים לחסלה. הנסיונות נוכח להתבסס שתוכל כדי סיועה את וביקשה למצרים נטייה !

נחשב לתימן, מצרים שנתנה זה, סיוע לקידמה. הדרך את בפניה לפתוח וכדי נחשלות עליה שכפה ממשטר, לשחררה |

סוריה של בפרישתה ראשי תפקיד שיחק כי אז, שנודע, הסעודית. הערבית בממלכה המשטר לגבי ידידותי בלתי כמעשה |

מצרים. עם האיחוד מן
מן ששליש עד ויותר, יותר בהדרגה, מעורבת, להיות מצרים החלה מכן לאחר מוגבל. כסיוע החל לתימן הצבאי הסיוע
הממלכה בתימן. הרפובליקני המשטר נגד שיצאה הסעודית הערבית לממלכה איום היווה הדבר שם. נלחם הצבא
להתיש במטרה המצריים, בכוחות לחמו אשר התימנים, השבטים לאנשי ומוראלי חומרי סיוע הגישה הסעודית הערבית

מוראלית. ומבחינה האדם כוח משאבי מבחינת המצריים הכוחות את ולהתיש חומרית מבחינה מצרים את
להתפשטות התנגדותה בשל בצפוןתימן, המצריים הכוחות לנוכחות התנגדה המערב, מדינות עלידי שנתמכה ארה"ב,

היתה לא ולכך, שלה. החיוניים האינטרסים על מאיימת שהיתה התפשטות הנפט, לאיזורי המצרית המהפכה השפעת י

בתימן, הסובייטית הנוכחות מן ינבעו אשר הרבים האסטרטגיים ליתרונות בנוסף זאת, ואופן. פנים בשום להסכים יכולה
היתה כן, כמו לחלוטין. המערב מדינות מתנגדות לכך, שם. מתבססת היתה וזו במידה המצרית, הנוכחות באמצעות
ידה על כבושה שהיתה בדרוםתימן, אינטרסיה על מאיימת בצפוןתימן המצרית הצבאית הנוכחות כי סבורה, אנגליה

תקופה. באותה /

ו
(
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מערביות מדינות עלידי נתמכו אשר הסעודית, והממלכה אנגליה ארצותהברית, של האינטרסים תאמו כך, משום
על האפשר, ככל ארוך, זמן תימן במלחמת מצרים את ולסבך ההזדמנות את לנצל יש כי היתה, דעתן נוספות. וערביות
חזקה, נגד מכת עליה להנחית המתאים הזמן שיגיע עד מכריע צבאי ניצחון להשיג לה לאפשר מבלי זאת, להתישה. מנת

/ בלבד. למצרים עבדאלנאצר של השפעתו את ולהגביל הערבי בעולם השפעתה את לצמצם כדי
את תאם שהדבר העובדה נוכח ביחוד, מצרים, על כזאת מכה להנחית מסוגלת שהיתה המדינה היתה ישראל
התוקפנות תום מאז מצרים נגד כוללת למלחמה מתכוננת היא לכך, בנוסף באיזור. שלה המדיניות ואת אינטרסיה
מבחינה אנטימצרי, להיות בהדרגה הופך המדיני האקלים כי מצאה, ישראל המתרגם).  סיני (מלחמת המשולשת

שנים. חמש נמשכה אשר תימן במלחמת מעורבותה במהלך ערבית, ומבחינה בינלאומית
בבחינת להיות הפכה זו מלחמה זו. מלחמה של שבהתמשכותה הסכנה את העריך בתימן המצריים הכוחות מפקד
1962 מאוקטובר הכוחות מפקד היה אלקאציי אנור (פריק) לויטננטגנרל המזויינים. וכוחותיה מצרים עבור דם הקזת

. של האמיתית התמונה את כפניו שטח הוא עבדאלנאצר, הנשיא עם 1963 במאי לו שהיתה בפגישה, .1963 לנובמבר ועד

י לנו נותר לא כעת, מכך. יותר ועוד עלינו המוטל את עשינו "אנו היתה: אלקאצ'י לוטננטגנראל של דעתו בתימן. המצב
אפשרית. בלתי היא כוחותינו "נסיגת אמר: עבדאלנאצר הנשיא אולם האפשרית". במהירות זו ממלכודת לסגת אלא
כי סבור, אני צבאית. מאשר יותר מדינית הינה בתימן פעילותנו בתימן. המהפכה התמוטטות היא זו נסיגה של פירושה
הראיון (מתוך תימן". את שנעזוב ייתכן לא סוריה. עם האיחוד פירוק בשל שספגנו המכה על מכתנגד הנחתנו אנו

.(8/6/88 קהיר סאעה", "אאחיר של הראשי לעורך אלקאצ'י אנור לויטננטגנרל שהעניק
מנוס אין כך, "אם עבדאלנאצר: לנשיא ואמר המלכודת מפני להזהיר נוספת פעם ניסה אלקאציי לויטננטגנראל
העובדה, נוכח בעיקר, לעולם. המלחמה תסתיים לא שהוא, כפי יימשך המצב שאם משום סעודיה, עם להבנה מלהגיע
יש כי משוכנע, עבדאלנאצר כי השיחה, מן הבנתי לבסוף. שנים. מזה לסעודיה נאמנים וצעדה אלניוף שבטי שמרבית
על הרפוליקני המשטר של הישארותו בסיס על בתימן, המלחמה סיום לידי להביא כדי סעודיה, עם להבנה להגיע צורך

התוכנית את לבצע יהיה שניתן כדי 1963 שנת תום לפני עוד סעוד עם,המלך להסדר יגיע הוא כי לי, הבטיח הוא כנו.

פיצל". המלך עם אלא הושגה ולא לבוא, בוע1שה זו הבנה אולם, מתימן. הצבא את להחזיר

המלחמה לפרוץ אמתלה
את מאסיבית בהתקפה 13/11/66 ה ביום ישראל תקפה כוללת, במלחמה לפתיחה הגיונית אמתלה ליצור עלמנת
הרוגים 70 לירדן היו זו בתקיפה הפלסטינאים. הפדאיון בסיסי את להשמיד רצתה כי וטענה, סמוע, הירדני הכפר

עם הסיכסוך במסגרת עליהן המוטל את ממלאות שאינן כך על ומסוריה ממצרים אכזבתה את הביעה ירדן ופצועים.
מדינות של תגובתן תהיה מה ולבחון אחד, מצד ירדן, את להרתיע ישראל רצתה זו מעין כבדה בהתקפה למעשה, ישראל.
לאור משותפת פעולה לפעול ערב מדינות של היכולת מידת מהי לבחון רצתה כן בפרט. ומצרים סוריה ושל בכלל, ערב,

הערבים. מצד הפסיבית לתגובה באשר אופרטיבית מבחינה רגועה היתה ישראל הערביות. הפיסגה ועידות החלטות

ו
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התמקדה שנה אותה של באביב .1967 שנת תחילת עס רציני לשלב להיכנס החל התוקפנות של הישראלי התיכנון :

לישבו ניתן שיהיה עלמנת הנגב אל הירדן נהר של הערביים מימיו הטיית נגד בפעולות הפלסטינאית, הפזאינית הפעילות |

את מעודדת היא כי בטענה, סוריה בממשלת האשמות הטיחה ישראל ציוניים. חדשים עולים של נוספים במספרים
החוץ שר העולמית. הקהל דעת את בה לשסות עלמנת במרץ פעלו ישראל של מנהיגיה בישראל. הפדאיון פעילות
פועלים, הם בהן המדינות את לשכנע ישראל משגרירי ביקש הוא 10/5/67 ב סוריה. נגד זה במסע השתתף הישראלי

הפלסטינאיס. הפדאיון לפעולות האחראית היא סוריה כי ולהדגיש, סוריהישראל, בגבול המצב לחומרת באשר
גרילה לוחמת לקבל יכול אינו "ההגיון כי ישראל, ממשלת ראש הצהיר לתוקפנות הפסיכולוגי ההכנה מסע במסגרת
של בכייתה אלינו". נוהרים אשר ולמחבלים החבלה לפעולות המקור היא שסוריה ברור בישראל. אותה לאפשר ואין

ממשלת ראש הכרח. של אופי שלה התוקפניות למזימות ולתת המתאימה האמתלה את ליצור כדי אלא באה לא ישראל
הכללית ובעצרת הביטחון במועצת נתקבלו אשר ישראל של ונישניס החוזרים הגינויים מן התעלם אשכול, לוי ישראל, י

קמה. מאז שפכה אשר הערבי ובדם הערבים נגד שלה התוקפנות במעשי יחד המדינות כל על עולה ישראל וכי האו"ם, של
,1948 בשנת שהיה הראשון, הערביהישראלי הסיבוב ערב הצהיר כאשר בגין מנחם של דבריו את אשכול שכח כן, כמו

ישראל" קמה היתה לא יאסין, בדיר שבוצעו הטבח מעשי "לולא ואמר:

כתוצאה וסוריים. ישראליים מטוסים מעורבים היו שבה סוריה, עם בגבול מזויינת התנגשות אירעה 7/4/67 ב
משותפת. הגנה בברית סוריה עם קשורה והיתה היות מביך, במצב היתה מצרים מטוסים. 6 סוריה איבדה ממנה, 1

במידה לסוריה. סיוע להגיש מוכנותה ומידת מצרים של תגובתה בדיקת היתה יום, באותו האווירי הקרב מטרת למעשה, *

היקפו. ואת אופיו את לבדוק יהיה ניתן כזה, סיוע יוגש ואכן
על בפומבי לאיים המשיכו ישראל מנהיגי סוריה. עם בגבולה מתיחות וביצירת המצב בהסלמת המשיכה ישראל י

את נתקוף "אנו ישראל: של השידור בתחנת 12/5/67 ה ביום הכריז רכין, יצחק הגנרל הישראלי, שהרמטכ"ל עד סוריה, |

מצרים עקבותינו". על נשוב ואחר בה השולט המשטר את להפיל עלמנת דמשק את נכבוש בזק, התקפת סוריה *

סוריה, עם פעולה לשתף מחויבת מצרים כי סבור, היה עבדאלנאצר הנשיא ישראל. לאיומי הרצינות במלוא התייחסה
אלה. כוונות המממשת החיובית התגובה בבחינת היו בסיני המצריים הכוחות ריכוזי תותקף. וזו במידה j

מצרים של לגרירתה הראשון הצעד זה היה מצריםישראל. לגבול סוריהישראל מגבול עברה הצבאית המתיחות I

לה. מוכנה אינה מצרים וכי לה, מוכנה היא כי יודעת, ישראל כאשר למלחמה, המובילה לדרך

ו

חירום מצב על הכרזה ■

אלוף רב הסורי, הרמטכ"ל מן נשלחה ואשר 13/5/67 ה בערב בקשר שהגיעה באיגרת החלה המלחמה אל הדרך ;

"ישראל כי נאמר, באיגרת פוזי. מחמד אול) (פריק גנרל המצרי, המזויינים הכוחות רמטכ"ל אל סוידאן, אחמד (לואא) /

15 בכ נאמד זה כוח הסורית. החזית מול מכוחותיה גדול חלק מרכזת והיא שלה המילואים כוחות מרבית את גייסה !

בימים תבוצע שההתקפה משערים מוצנחים. בכוחות נרחב שימוש תוך סוריה את לתקוף מתכוונת היא חטיבות. ;

."1522/5/67 I

1

j
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"בשובי .(224 עמ' הערבית, המהדורה עצמי, חיפוש סאדאת, הנשיא (מתוך: סאדאת הנשיא אמר הזה למידע בנוגע

נסובה עימי שלהם השיחה הסובייטי. הפרלמנט יו"ר איתו והיה סמיונוב החוץ שר התעופה לשדה אותי ליווה ממוסקבה,
העבירו הם כי לדעת נוכחתי למצרים, שובי עם עימה. בגבול חטיבות 10 ריכזה שישראל כך ועל סוריה של מצבה על

המידע". אותו את לעבדאלנאצר
(מתוך עת באותה המזויינים הכוחות של המבצעים אגף ראש אלקאצ'י, אנור (פריק) גנרל לויטננט אומר עניין באותו
סאעה", "אאח'ר יוני. למלחמת שנה 12 חלוף לרגל סאעה" "אאח'ר של הראשי לעורך אלקאצ'י אנור שהעניק ראיון
עבד (משיר) הפילדמרשל כאשר הופתענו אולם, כרגיל. במפקדה התנהל הכל 14/5/67 ה יום "בבוקר :(8/6/88 קהיר,
הפגישה, בעקבות פוזי. מחמד אול) (פריק הגנרל הרמטכ"ל את לפגישה למשרדו זימן הכללי, המפקד סגן עאמר, אלחכים
את קיבלתי לכך הסיבה מה לברר ביקשתי כאשר המירבית. הכוננות בדרגת להיות המזויינים לכוחות הוראות ניתנו

כוחות ריכזה היא וכי לסוריה, לפלוש מתכוננת שישראל מהימנות ידיעות הגיעו המדינית להנהגה המעורפלת: התשובה
מצרים בין המשותף ההגנה הסכם בתוקף רגע. בכל צפויה הגולן בחזית ההתפוצצות כי נמסר, כן סוריה. בגבול רבים
המצב מן הנובעות האפשרויות לכל מוכנים להיות כדי המצריים, בכוחות הכוננות רמת את להעלות אנו חייבים וסוריה,
היכולת מהי ידעתי המבצעים, אגף כראש בתפקידי, שכן, הפתעה, בבחינת עבורי היה זה מצב דבר, של לאמיתו
אולם, ומטריד רציני נראה המצב שלהם. הצבאית המוכנות רמת היתה ומה זמן, באותו המזויינים הכוחות של המבצעית
הישראליים האיומים נוכח כוחי 'הפגנת מאשר חורגת אינה שתגובתנו עאמר, עבדאלחכים (משיר) מהפילדמרשל הבנתי

סוריה'1. על
חירום מצב מהכרזת המזויינים הכוחות הופתעו כסידרם, מתנהלים הענינים בעוד 14/5/67 ה של הצהריים בשעות

כן 17/5/67 ה עד להסתיים שעתיד הכוחות, של כללי גיוס ועל ביותר), הגבוהה הכוננות (דרגת לחימה לקראת מלא
בסיני, הכוחות ריכוז לקראת בצעדים נקיטה ועל האימונים ובמתקני במכונים המתקיימים הקורסים הפסקת על הוכרז
אסטרטגית פריסה גם כללו ההוראות ה17/5/67 יום בוקר של 06.00 לשעה עד החדשים במקומותיהם ייערכו שהם כך

תוך המשותפות, וההגנה התקיפה תוכניות לביצוע והתכוננות הוחלט, שעליהן המבצעיות, התוכניות לפי הים כוחות של

הסורית. הכללית המפקדה עם תיאום
בהן, נאמר פוזי. מחמד אול) (פריק הגנרל מטעם קרביות" מבצע "פקודות בצורת 14/5/67 ב פורסמו אלה החלטות

| לאור וכי הסורית, הערבית הרפובליקה את לתקוף ישראל של כוונתה את מאשר שונים ממקורות שהגיע "המידע כי

הערבית הרפובליקה לבין הערבית) מצרים רפובליקת (היא המאוחדת הערבית הרפובליקה בין המשותף ההגנה הסכם
וימית, אווירית התערבות להתערב המאוחדת הערבית ברפובליקה המזויינים הכוחות של העליון הפיקוד החליט הסורית,
את להשמיד או ממנה חלק לכבוש או אותה לכבוש במטרה סוריה, שטח את כוללת התקפה תתקוף שישראל במקרה

הסוריים". האוויר כוחות

מוצדקת סיכה כל לנו היתה שלא משום המזויינים, לכוחות הפתעה בבחינת היו אלה החלטות כי לציין, ברצוני

קרביות מבצע פקודות אותן שפורסמו עד האלה, האמצעים כל נקיטת המחייבת
נאמר: ובו יותר, מפורט נוסף, הסבר פורסם הבהרה ליתר

ן סוריה, בגבול גדול ישראלי כוחות ריכוז קיים 1967 מאי תחילת מאז כי האחרונים, בימים מסרו, מהימנים "דו"חות
להקים שם, הקיים הליברלי הערבי המשטר את להפיל עלמנת סוריה שטח בתוך התקפה פעולות לבצע במטרה

הפלסטינאית. השיחרור תנועת את ולעצור ישראל, עם פעולה משתף ריאקציוני, משטר בסוריה
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לנקיטת ישראל את שדחף מה כי סבור, עאמר) עבדאלחכים (הפילדמרשל המזויינים הכוחות של העליון המפקד סגן .

כן, כמו הערבי. בעולם השיחרור בתנועות להכות הולמת הזדמנות חיפשה אשר האמריקנית, המדיניות היתה אלה צעדים j

חולשת הכבושה. בדרוםתימן הבריטית המדיניות כישלון בתימן, ההפיכה בדיכוי והאנגלית האמריקנית המדיניות כישלון

ניתן לכך ובריטניה. ארצותהברית האימפריאלסיטיות, המעצמות של וחששן חסין המלך ושל פיצל המלך של מעמדם
הערבי. בעולם השיחרור ומגמת המפכנית המגמה התעצמות את להוסיף

אנו מודעים כן וכמו במצב. נגיעה להם שיש הבינלאומיים, ולתנאים העולמיות לנסיבות היטב מודעים ואנו היות
במלחמה נסתבך שאנו משערים שאויביו לכך ערים ואנו והיות בישראל, התומכות האימפריאליסטיות, המעצמות לעמדת
של הצבאיים איומיה נוכח נחרצת עמדה לנקוט החלטנו האפשרויות, כל בדיקת לאחר הרי לנו, מתאים שאינו בזמן

סוריה". נגד כלשהי ישראלית תוקפנות של במקרה מיד ולהתערב ישראל,

נקראה אשר ההגנה תוכנית לביצוע כהכנה כסיני ולהתרכז שפורסמו ההחלטות את לבצע החלו המזויינים הכוחות
היחידות של המצבות את להגדיל כדי הכללי הגיוס מן המתחייבים הדרושים הצעדים ננקטו כן, כמו "קאהר". בשם !

הגיוס. מתוכנית הנדרש כפי חדשות, יחידות ולהקים מלחמה מצב של למצבות !

את לוודא כדי עאמר. הפילדמרשל של בשליחותו לסוריה, 14/5/67 ה ביום בו יצא, פוזי, מחמד הגנרל הרמטכ"ל,
למצרים. סוריה בין צבאי תיאום ולקיים סוריה בגבול הישראליים הכוחות ריכוז עניין

נכון האם לוודא כדי במטכ"ל, הצבאיים האחראים עם במצב ודן בסוריה, החזית במפקדת סיור ערך פוזי הגנרל
פוזי: מחמד הגנרל של ספרו (מתוך דבריו: לפי היתה. התוצאה ומבריתהמועצות. מסוריה למצרים הגיע אשר המידע /

הנכון. היה ההיפך המידע. נכונות את המאשרת ממשית, הוכחה כל קיבלתי לא (7271 ע"ע השנים'1, שלוש '■מלחמת

שינוי בכל הבחנתי ולא ,1213/5/67 בימים הסורי המודיעין בידי שצולמו ישראל, עם החזית מן אוויר בצילומ> צפיתי ■

שם". השיגרתי הצבאי במצב ו

ריכוזי של קיומם את שולל הוא זה בדו"ח עאמר. לפילדמרשל דו"ח והגיש 15/5/67 ה ביום לקהיר שב פוזי הגנרל j

בכל עאמר) הפילדמרשל (אצל אצלו הבחנתי "לא כדלהלן: מסר הוא התרשמויותיו את הסורית. בחזית ישראליים כוחות
הישראליים הריכוזים שעניין לחשוב התחלתי לכן. סוריהישראל. בגבול המצב בעניין שנתגלתה הסתירה, לגבי תגובה !

הכוחות ולריכוזי הגיוס לצעדי העיקרית הסיבה או היחידה הסיבה אינם עאמר. הפילדמרשל של מבחינתו סוריה, בגבול j

כזו1 במהירות מצרים נקטה בהם בסיני
בסיני. הכוחות ריכוז הביקור. לאחר נמשך. בסוריה, צפוזי הגנרל של בביקורו הובהרו אשר העובדות למרות !

למפקדה גילתה לא שאותה אחרת, מדינית מטרה המדינית להנהגה היתה והגיוס הכוחות ריכוז בהמשך כי לומר, ניתן !

צבאיות בפעולות לפתוח מבצע פקודות ניתנו או החלטה התקבלה לא עדיין ואז, היות המזויינים. הכוחות של הכללית |

לכך, אי בסיני. הכוחות וריכוז הכללי הגיוס לגבי הצבאית המבט נקודת של בהירות לאי הדבר גרם ישראל, נגד
למנוע כדי ישראל על לחץ להפעיל במטרה צבאי ריכוז רק היא האם משימתנו' מהי הכוחות: בקרב השאלה התעוררה

ישראל? את להרתיע שנועדה צבאית. כוח הפגנת רק זו האם אחרות: במילים סוריה' את מלתקוף בעדה

/
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הבינלאומי החירום כוח הוצאת
בהדרגה. להתבהר החלה בסיני הצבאי הריכוז להמשך האמיתית הסיבה

לישראל, מצרים בין צבאית מתיחות נוצרה הושלם, טרם אך החלה שביצועו הריכוז, ההחלטה_על לאחר יומיים
י מן חלק והמהווה המזרחי, בגבול הנמצא הבינלאומי החירום כוח את להוציא 16/5/67 ה ביום מצרים ביקשה כאשר

עזה רצועת ובגבול בדרוםסיני שרםאלשיח' באיזור ישראל, עם המזרחי בגבול הערוכים הבינלאומיים, הכוחות
, הגנרל .1956 כשנת מצרים על המשולשת התוקפנות לאחר שם הוצבו הכוחות מצרי. ניהול תחת הנמצאת שבפלסטין,
יי הוא בו ריקי, הגנרל הבינלאומיים החירום כוחות מפקד אל איגרת שיגר עאמר, הפילדמרשל של הוראותיו עלפי פוזי,

:(46 עמ ,1978  1948 ריאץ' מחמוד של בזכרונותיו פורסם לעיל המובא (הנוסח אמר:
מוכנים להיות (מצרים), המאוחדת הערבית הרפובליקה של המזוייניס הכוחות על פקדתי כי להודיעכם, "ברצוני
עלפי שהיא. ערבית מדינה כל נגד שהיא תוקפנית פעולה בכל ישראל תפתח בו ברגע ישראל נגד פעולה כל לביצוע
הערוכים הבינלאומיים הכוחות של לשלומם דאגה מתוך המזרחי. ובגבולנו בסיני עתה מתרכזים כוחותינו אלה, הוראות
הוראות המזרח פיקוד לאלוף נתתי מייד. מעמדותיהם אלה כוחות יציאת על להורות ממך אני מבקש המזרחי, בגבולנו

ביצוען'1. על לי לדווח ממנו וביקשתי לכך בקשר

; עניין וזהו היות טאנט, או האו"ם. של הכללי למזכיר זו בקשה להפנות עליו כי היתה, ריקי הגנרל של המיידית תגובתו
כך. על להחליט מוסמך הוא ורק מדיני,

כוחות כי היתה, מצרים של בקשתה החוץ. משרד באמצעות הבקשה את לשלוח הסכים עבדאלנאצר הנשיא
פולמוס. שעוררה חשובה נקודה העלה טאנט או מר אבל יוצאו. בלבד, המזרחי בגבולנו הערוכים הבינלאומיים, החירום
הס שכן יצאו, עזה וברצועת בשרםאלשיח1 המזרחי, בגבולנו המצויים הבינלאומיים החירום כוחות שכל או לדעתו,

מצרים קיבלה אותה ההחלטה במקומותיהם. ישארו וכולם יוצאו לא שהם או אחת, שלמה פעילות מסגרת מהווים
ה18/5/67. ביום להוציאם ההחלטה את פירסם טאנט או הבינלאומיים. החירום כוחות כל את להוציא יש כי היתה,

ברורה היתה "הבקשה :(46 עמ' ריאץ', מחמוד של זכרונותיו ריאץ', מחמוד (מתוך: אמר ריאץ/ מחמוד דאז, החוץ שר

הצטמצמה בקשתנו בשרםאלשיח'. או בעזה שהיו הבינלאומיים החירום כוחות את להוציא ביקשנו לא בהחלט.
של חלקית נסיגה לבצע סירב טאנט או כאשר מצריםישראל. בגבול המצויים הבינלאומיים החירום כוחות להוצאת

* כוחות של מלאה נסיגה לבקש אלא ברירה לנו נותרה ולא מבקשתה, בה לחזור מצרים היתה יכולה לא החירום, כוחות
נכנסו משרסאלשיח', האו''ם כוחות יציאת בעקבות ובשרםאלשיח'. בעזה המצויים הכוחות כמובן; זה, ובכלל האו"ם,

אילת". מפרץ עקבה במפרץ הישראלית הספנות של הישנה הבעיה אל אותנו החזיר זה צעד כוחותינו. לשם

כהוכחה בסיני הבינלאומיים החירום כוחות נוכחות עניין את הציגה .תקופה באותה מצרים נגד התעמולתית המתקפה
המדינית ההנהגה הגנתה לשם האלה, הכוחות מאחורי מסתתרת והיא היות גבולותיה, על בהגנה מצרים של לחולשתה
אלה כוחות של מנוכחותם להשתחרר רצתה המדינית ההנהגה כי היה, נראה כך, משוס זו. לנקודה רגישה היתה במצרים
ושלח 1966 שנת בסוף בפקיסטן רשמי כביקור היה עאמר הפילדמרשל כי , לציין יש לכך בהקשר מצרים. אדמת מעל

לשים יהיה שניתן כדי מסיני, הבינלאומיים החירום כוחות את להוציא ממנו ביקש שבו עבדאלנאצר לנשיא מברק משם
הכוחות של הכללית שהמפקדה לאחר זה מברק שלח עאמר הפילדמרשל מצרים. נגד המטורף התעמולה למסע קץ

שליש עוד כל ישראל, נגד צבאיות בפעולות להסתבך שלא המליצה שבה מצב, הערכת נסיעתו, ערב לו, הגישה המזויינים
בתימן. נלחם המזויינים מכוחותינו
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על שלטו אשר כוחותינו, מקומם את תפסו שבשרסאלשיח' היתה הבינלאומיים החירום כוחות כל הוצאת משמעות
בפני המיצריס לסגירת הביא והדבר היות בחומרה, זאת ראתה ישראל אילת עקבה שבמפרץ טיראן במיצרי הספנות
בינלאומיים חירום כוחות נוכחות עקב 1956 מאז שנים, 11 במשך בחופשיות באיזור שהתנהלה הישראלית, הספנות
התערבה או זו לספנות התנכלה שמצרים מבלי ואפריקה, סוף ים אל מאילת ימי מוצא היה לישראל בשרסאלשיח'.

מצרים. נגד המשולשת בתוקפנות השתתפותה בשל ישראל זכתה לו ההישג היה זה בכך.
באיום החל ואשר יצרה שאותו המשבר, את לתעל עלמנת משרסאלשיח' החירום כוחות יציאת את ניצלה ישראל
בצל נעשה הדבר אילת". במפרץ הישראלית הימית התנועה חופש והוא לחלוטין שונה לאפיק לסוריה, צבאית בפלישה

מצרים. משטח החירום כוחות להוצאת התנגדו אשר וקנדה. אנגליה ארצותהברית, שניהלו ותעמולתי, מדיני מסע
אל הוסב הצבאי האיום להתמודד. צריך מצרים של והצבאי המדיני התיכנון היה איתו חדש, מצב נוצר זאת, בנקודה
הראשיות הכותרות את תפס זה נושא אילת. במפרץ הימית התנועה חופש בנושא והתמקד המצריתישראלית החזית ■

בעולם. !

ננקטה שבגינם הלאומיים, המניעים בשל נחפזת. היתה הבינלאומיים החירום כוחורנ כל את להוציא לבקש ההחלטה
והתגובות, המעשים מהם לקבוע עלמנת לכן, קודם והצבאיים, המדיניים בצעדים לדון חייבים היו זו, מדינית החלטה
של הצלחתה את להבטיח ניתן היה זה. באופן כזאת החלטה מקבלת לנבוע העלולות התוצאות ומהן לנקוט, יש שבהם
החירום כוחות את להוציא שהבקשה ברור, היה עת באותה וצבאית. מדינית מבחינה אלה, צעדים בביצוע מצרים
החלטה בפני וצבאית, מדינית מבחינה מצרים, את מעמיד כשלעצמו, זה, צעד לשרםאלשיח'. כוחותינו בכניסת תלווה '

תשפיע כיצד  המקרים בשני לא! או ישראלית ספנות בפני אילת מפרץ את לסגור צריכה מצרים האם חדשה: חשובה |

המדינה, של ומוגדרת ברורה על  אסטרטגיית לגבש עלינו היה אחרות, במילים וצבאית? מדינית מבחינה ההחלטה !

שאסטרטגיה נראה, הלאומית. המטרה הגשמת לשם זו את זו שתשלמנה וצבאיות, מדיניות אסטרטגיות תנבענה שממנה |

תקופה. באותה לנו חסרה היתה כזו 1

לנקוט הצורך בפני ניצבה לא המדינית וההנהגה היות הנכונה. בדרך כזאת. אסטרטגיה לגבש עלמנת זמן די היה 1

תיכנון שתשרת מדינית, החלטה לקבל אותו שחייב לוחץ. מצב בפני ניצב לא הצבאי הפיקוד גם דחוף. באופן עמדה
שההחלטה היתה התוצאה המזרחי. מגבולנו הבינלאומיות הפיקוח נקודות את להרחיק המחייב ישראל, נגד מוגדר צבאי
ריכוז לאחר הבא, שהצעד גרמה הבינלאומיים, החירום כוחות כל את להוציא ביקשה אשר נבחנה, שלא המדינית,
השפעה מכן, לאחר זו, להחלטה היתה לכך, בנוסף ישראל. שאפה לכך למלחמה. מצרים היגררות היתה בסיני, הכוחות

מצבם. ועל כוחותינו תוכניות על ישירה שלילית
i

מספר בין פגישות להתקיים צריכות היו כן, כמו המצרית. הלאומית ההגנה מועצת את לכנס הכרחי היה לדעת,, ;

וצבאית מדינית מצב הערכת לגבש שיוכלו כדי המזויינים. הכוחות של הכללית המפקדה לבין החוץ ממשרד מומחים /

הנכונה. ההחלטה את שיקבל עלמנת המדינה נשיא בפני מוצגת להיות היתה אמורה וזו נכונה,

ן
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אילת) למפרץ (הכניסה טיראן *יצרי סגירת
המלחמה. לדרך וישראל מצרים את שהובילו האירועים, התגלגלו כך

מחברי כמה עם עבדאלנאצר הנשיא נועד כאשר זה היה ורצינית. חשובה מדינית החלטה לקבל מצרים על היה
הבאים: הפתרונות משני אחד בחינת לשם סלימאן, צדקי המהנדס הממשלה, ראש ועם ההפיכה הנהגת מועצת
היתה אמורה אילת למפרץ הכניסה על ההשתלטות טיראן. מיצרי סגירת או אילת למפרץ הכניסה על השתלטות
הישראליות, לספינות זה ובכלל הספינות לכל במפרץ ספנות חופש והתרת בשרםאלשיח' כוחות הצבת עלידי להתבצע
בפני עקבה מפרץ לסגירת גורם היה השנייה האפשרות מימוש הבינלאומיים. החירום כוחות הוצאת לפני נהוג שהיה כפי

הישראלית. הספנות

אחר "החיפוש סאדאת הנשיא של ספרו (מתוך באומרו: זו בפגישה התרחש אשר את מבהיר סאדאת אנואר הנשיא
(225224 ע''ע הערבית, המהדורה העצמיות",

חסין מחיאלדין, זכריא עאמר, נכחו בפגישה עליונה. ביצועית כוועדה 1967 מאי בסוף אותנר כינס "עבדאלנאצר
הצבא ריכוזי כי לנו, אמר הוא סלימאן. צדקי תקופה, באותה הממשלה ראש שהיה ומי צברי עלי אנוכי, אלשאפעי,

מוכן"'.

על אחד פה החלטנו לדעתנו, עבדאלנאצר אותנו שאל כאשר כך, משום ספק. ללא מושלם, שלנו שהחימוש ידענו

ואת הכלכלי מצבנו את בחשבון ולקחת דעת בשיקול לפעול שביקש סלימאן צדקי להוציא המיצרים, סגירת
להתנגדותו כלשהי לב תשומת הקדיש לא עבדאלנאצר בוצעו. לא אף ורובן הושלמו טרם אשר השאפתניות התוכניות
עימו שמנהלים הקיצוניות, על התחרות את להפסיק עלמנת המיצרים את לסגור נטה הוא שכן סלימאן, צדקי של

התקבלה זו החלטה המיצרים את לסגור הוראות נתן כך, משום הערבית. באומה הבכיר מעמדו על לשמור וכדי הערבים,

זאת. המדינית ההחלטה בביצוע למחרת, כבר החלה, המזוייניס הכוחות של הכללית המפקדה בערב. 17/5/67 ה ביום
שלושת השתתפות מחייב הפעילות שאופי משוס המשימה. ביצוע לשם והיבשה הים האוויר, כוחות אירגון באמצעות

המזויינים. הכוחות לפעילות חדש ציר ופתיחת יחד גם הכוחות

עבד נעמיד) תא"ל את למנות והחליט לשרםאלשיח' הצנחנים מיחידות כוח במטוסים העביר עאמר הפילדמרשל
ולא המזויינים הכוחות של הכללית למפקדה ישירות כפוף כשהוא שרםאלשיח', בגיזרת הכוח כמפקד ח'ליל אלמנעם
העתודה מן צנחנים של בכוחות להשתמש הכללית המפקדה נאלצה המשימה ביצוע לשם בסיני. השדה ארמיית למפקדת
או נעה לא היא אך זו. למשימה שהוקצתה חי"ר, חטיבת שם שהיתה בעובדה בהתחשב זאת, הכללית. המפקדה של

היתה לא אילת למפרץ הכניסה סגירת משימת בוצעה שבה הדרך ה14/5/67. מאז תנועה לקראת התראה קיבלה
צבאית פעילות משוםשכל זאת, שאלה. ולסימני רבות בהירויות לאי שגרם מה ח'ליל, עבדאלמנעם לתא''ל דיה ברורה
ביום ישיר. באופן והצבאי המדיני המצב על להשפיע אמורה במיצרים, העוברות שונות, ממדינות ספינות נגד ייבצע שהוא
12. בשעה 23/5/67 ה מיום החל אילת למפרץ הכניסה סגירת על עאמר הפילדמרשל של הוראותיו ניתנו 22/5/67 ה

דרכן העושות הנפט, מיכליות כל בפני וכן ישראל, דגל הנושאות הספינות כל בפני היתה המיצרים סגירת בצהריים.
או מלחמה, ספינות עלידי המלוות לספינות, ממנו. לצאת יותר שהיא, נתינות מכל המפרץ, מן היוצאות לספינות לאילת.
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את ההוראות הבהירו לכך, בנוסף במפרץ. לעבור יותר ישראל) דגל נושאת המוגנת הספינה אם (ואפילו מלחמה לספינות
להזהירן. יש וכיצד הספינות את לעצור יש כיצד הדרך

המפרץ את לסגור ההחלטה על עבדאלנאצר גמאל הנשיא הכריז כאשר לשיאו הגיע המתוח והצבאי המדיני המצב
התעופה בשדה האוויר חיל קציני עם נאצר קייס אשר בפגישה זה היה .23/5/67 ה מיום החל הישראלית הספנות בפני

אבוצויר. של
היא וכי בינלאומי, ימי מעבר הוא שהמפרץ הכריזה, ארצותהברית חריפה. היתה זו להודעה האמריקנית התגובה

לשלום. חמורה סכנה המהווה חוקי, בלתי מעשה הישראלית הספנות בפני בסגירתו רואה
הבינלאומי. החוק של הפרה מהווה ובמיצרים במפרץ השיט בחופש התערבות כל כי תודיע, שישראל היה טבעי אך
של תמיכתה בצד בעמדתה, אירופה מדינות בתמיכת לזכות עלמנת פעלו הישראלית וההסברה הישראלית המדיניות

לה. שייראה בזמן מלחמה, לקראת הכנה כשלב זאת, ארצותהברית.
הצבאית, שהפעולה בטוחה להיות תרצה ושארצותהברית וישראל ארצותהברית בין תיאום שיהיה גס ברור היה
המלחמה. במהלך ארצותהברית של וסיועה תמיכתה את לעצמה תבטיח ישראל עימה. מתואמת תהיה ישראל, שתבצע |

והשתמשה מצרים, נגד במלחמה לפתוח ביקשה אשר ישראל של לידיה הקלף עבר המיצרים סגירת על ההכרזה עם
שלה. הצפויה להתקפה וככיסוי הבינלאומי, במישור והסברתי מדיני כקלף זו בהכרזה

השפעה בעל ערבי כמנהיג עבדאלנאצר הנשיא של תדמיתו את לנפץ הזדמנות ניתנה ג'ונסון ולנשיא לארצותהברית
הערבית. במולדת רבה

!

חופש אבטחת היה .1956 בשנת מצרים נגד המשולשת בתוקפנות מהשתתפותה כתוצאה ישראל, השיגה אותו ההישג !

החירום כוחות והיערכות משרסאלשיח' המצריים הכוחות נסיגת עקב אילת, מפרץ דרך האווירית התנועה וחופש השייט i

עזה. וברצועת המזרחי בגבולנו שרםאלשיח' באיזור הבינלאומיים !

מנמל במפרץ שונות ספינות עברו השנים 10 אותן משך .1967 מאי של המשכר שפרץ עד כך להיות המשיך המצב
בחודש. מסחריות ספינות 60  ל עד אחדים חודשים במשך שהגיעה עד התגברה הספנות תנועת ואליו. אילת

זאת, המשולשת. התוקפנות של האחרון השריד לסילוק המתאימה להזדמנות ציפתה במצרים המדינית ההנהגה |

הערבים בין מלחמה מצב קיום בשל  אילת למפרץ בכניסה הטריטוריאליים המים על המדינה ריבונות השבת באמצעות י

.1948 שנת מאז לישראל
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קשור אילת במפרץ הישראלי השיט חופש כי ושוב, שוב ישראל הודיעה זו, הזדמנות בוחנת הצבאית המפקדה בעוד
לפתוח אותה מחייבת שלה והצבאית המדינית שהאסטרטגיה דבר, של פירושו ישראל. של הלאומי בביטחון אמיץ קשר

אילת במפרץ דרכן עושות הן כאשר לספינותיה שמתנכל מי כל נגד במלחמה
ודאי, לעניין לישראל מצרים שבין המלחמה הפכה לכן, קודם שפורט באופן והתפתח 1967 מאי משבר החל כאשר

נוכחות דרוססיני, ובאיזור בשרםאלשיח1 שונים מסוגים יבשתיים כוחות נוכחות שכללו: חפוזים צבאיים צעדים ננקטו
לשרם הכוחות הגעת מאז בע'רדקה. בכוננות הנמצא אווירי וכוח הגיזרה למפקד כפופות היו שלא מלחמה, ספינות 8 של
משימות. באותן שיפורים והכנסת הכוחות על משימות הטלת של התופעה והתפשטה תגבורות לזרום המשיכו אלשיח',
של רב מספר לרשותו קיבל הוא ושיפורים. שינויים בהן להכניס והירבה רבות החלטות קיבל דרוםסיני גיזרת מפקד

הפעולה. לתוכניות באשר עימם ויתייעץ מניסיונם תועלת שיפיק עלמנת בכירים קצינים
שלה הטריטוריאליים המים על המדינה של הריבונות שהשבת הסתבר האירועים של והצבאי המדיני המהלך כך

השנים 10 במהלך ריאלי באופן תוכננה ולא ענייני באופן נבדקה לא שלה, הרבה החשיבות למרות אילת, למפרץ בכניסה
צבאית. מבחינה והן מדינית מבחינה הן עתה, זה הבעיה נולדה כאילו העניינים התנהלו כך, משום הקודמות.

[ לבחינת הממשלה ישיבת וכי הכרחי, היה מצרים של הלאומית ההגנה מועצת שכינוס מלקבוע מנוס אין זו בנקודה
למלחמה בהכרח תביא ההחלטה כי לדעת מוטל היה המדינית ההנהגה על חיונית. היתה מעמיק באופן המצב

1

צבאית כוח הפגנת
והזרים המקומיים האזרחים כל של עיניהם נגד קהיר, ברחובות חלפו כוחותינו נמשכה. לסיני כדרכם כוחותינו תנועת
השדה ביטחון לעקרונות בסתירה היו אלה מעשים האלה. התנועות דבר על ידיעות לפרסם החלו התקשורת אמצעי

מלחמה. לקראת וריכוזם תנועתם במהלך שלומם ואת הכוחות ביטחון את להבטיח יש כי הקובעים,
פעלה  מסודר לא באופן התנהל הגיוס ובעוד עוינת, זרה תקשורת של באווירה גלוי, באופן רוכזו כוחותינו בעוד
את ריכזה ישראל מוגדרות צבאיות משימות לביצוע קבועות עמדות לתפוס הספיקו טרם בסיני כוחותינו ישראל.

בתנאים למלחמה להיכנס ומדינית, צבאית מבחינה התכוננה, היא בסודיות. זאת, וכל מילואים, כוחות וגייסה כוחותיה
לה. המתאימים ביותר, הטובים

דרכם את עושים כשהם סואץ ו^עלת את חוצים שכוחותינו שלה, המודיעין דיווחי מתוך נודע, הישראלית להנהגה
י היאת  לאינפורמציה המצרית הרשות בידי תורגם חיי" "סיפור דיין, (מתוך .14/5/67 ה ביום כך על לה נודע לסיני.

המילואים גיוס בהליכי החלו הם כוחותינו. לתנועת הראשון ביום זה היה .(343 עמי אלמצריה, אלאסתעלאמאת
| בשלבים.

הבינלאומיים החירום כוחות את להוציא מצרים ביקשה בו היום זה .16/5/67 ה ביום שיריון חטיבת גייסה ישראל
רבין, של זכרונותיו רבץ, (מתוך .18/5/67 ה ביום הועלתה ישראל של והיבשה הים האוויר, כוחות של הכוננות דרגת

ומרצועת מסיני הבינלאומיים הכוחות כל הוצאת על החלטתו את טאנט או קיבל יום באותו .(53 עמי אנגלית, מהדורה
עזה.

*

f
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אל בערב 8 בשעה אשכול, לוי ישראל, ממשלת ראש הגיע אילת, מיצר סגירת על עבדאלנאצר הנשיא הודיע בו ביום
שלא מישראל מבקש הוא שבה ג'ונסון, האמריקני הנשיא מן איגרת אליו הגיעה כי הצבא, למפקדי להודיע כדי המטכ"ל,

ארצותהברית. עם התייעצות שתתקיים לפני שהוא אמצעי כל לנקוט או באש לפתוח j

מאשר פחות היה 14/5/67 לפני בסיני המצריים הכוחות "היקף כי 22/5/670 בכנסת הודיע ישראל ממשלת ראש
למספר בנוסף ושיריון חי"ר דיוויזיות לארבע קרוב אל הכוחות מניין הגיע היום שיריון. כוחות וכמה חי"ר דיוויזיות שתי

המצריים, הכוחות היקף עלה בכך, בסיני. הנמצא האווירי הכוח של גיבוי להם ניתן לכך, בנוסף ארטילריה. יחידות של רב

בסיני המצריים הכוחות מניין מגיע שבה הראשונה הפעם זוהי אלף. ל80 עד חיילים אלף מ35 שלנו, החישובים עלפי
והתנועות הכוונות את בחומרה אנו רואים סיני, למזרח וקידומם כזה להיקף עד הכוחות תיגבור עקב כזה. להיקף

מצרים". מצד הצפויות :

i

וסגירת הבינלאומיים החירום כוחות הוצאת בשל למצרים עוינת מדינית באווירה נמשך בסיני כוחותינו ריכוז

איבה נטר האמריקני והממשל למצרים עוינת היתה ממערבאירופה, מדינות מספר בתמיכת ארצותהברית, המיצרים. j

תיכננה, ארצותהברית המיצרים. לסגירת מוחלטת התנגדות והתנגד בישראל מלאה תמיכה תמך עבדאלנאצר, לנשיא
שיעבור כדי המערב, למדינות משותף ימי כוח להקים נרחבת, ימית פעילות בעלות מדינות כמה עם פעולה שיתוף תוך /

יום 15/5/67 ב הפועל. אל יצאה לא זו תוכנית אולם, הבינלאומי. השייט בפני פתיחתם על ולהכריז טיראן, במיצרי ן

אלה, הוראות עלפי עאמר. הפילדמרשל מטעם מבצעיות הנחיות העליון הפיקוד פירסם הכוחות, ריכוז תחילת אחרי (

יעסקו האווירית, וההגנה האוויר כוחות עס פעולה שיתוף תוך בעזה, הפלסטינאית והגיזרה בסיני השדה ארמיית כוחות /

יחצו אשר האויב, כוחות את ולהשמיד להביס עליהם שלנו. ההגנה קווי דרך מלפרוץ האויב מכוחות וימנעו הגנה בפעולות ,

יעדים בעלות מוגבלות, תקיפה לפעולות יתכונן הצבא מכוחות חלק סואץ. תעלת אל מלהגיע מהם ולמנוע הגבול, את |

ישראל. שטח בתוך מוגדרים, |

ו

i
יהווה ובמיצרים, במפרץ השיט בחופש התערבות "כל כי בכנסת, ישראל ממשלת ראש הכריז ,29/5/67 יום, באותו
הצבא המילואים כוחות את לגייס הורתה הממשלה ישראל. נגד תוקפנית פעולה וייחשב הבינלאומי, החוק של הפרה

ומוכנות באש פתיחה של בכוננות מצויים ישראל כוחות הגבולות. ובכל הגזרות בכל עוינות פעולות בפני להתייצב מוכן
התוקפנים". את להביס כוח די להם יש צורך, ויהיה במידה שהיא. אפשרות כל לקדם j

ו

1

לישראל ירוק אור |

הכנותיהם את השלימו וכוחותינו 30/5/67 ל עד הכללי הגיוס נמשך בסיני הגנה עמדות תופסים כוחותינו בעוד י.

בזמן, בו נגדנו. הצבאיות הפעולות פתיחת את להחיש עלמנת בישראל הצבאיים הגורמים פגישות נמשכו למלחמה. ;

אבא הישראלי, החוץ שר באמצעות ואנגליה צרפת עם ההתייעצויות ונמשכו ארצותהברית עם המדיני התיאום נמשך j

.24/5/67 מ החל מדינות באותן ביקורו בעת אבן, ן

ו
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ויליאם לאומי, לביטחון האמריקני הנשיא יועץ עוזר של ספרו (מתוך אבן קיים אותה ביותר, החשובה הפגישה
האמריקני הההגנה במשרד 26/5/67 ב שתקיימה הפגישה היתה ( 50 עמ' הגורליות", ההחלטות "שנות קוואנט,
האזין אבן במצב. שדנו המודיעין, סוכנות וראש האמריקני הרמטכ"ל האמריקני, ההגנה שר בה השתתפו (הפנטאגון).
תתחיל כאשר בקלות במלחמה לנצח יכולה שישראל משוכנעים הם כי לדעת, ונוכח אישים, אותם מפי מצב להערכות

 אפילו תימשך לא המלחמה כי העריכו, כן כמו במלחמה יפתח אשר הצד מי חשיבות כל אין כאשר הצבאיות, בפעולות
j שבוע.

שתי ניצבו אמריקה בפני מצרים נגד בה תומכת היא כי ופומבי, רשמי באופן להכריז, באמריקה הפצירה ישראל
זאת, ככוח, שימוש זה ובכלל לה, תיראה אשר בדרך לנהוג לישראל להניח או קוואנט): ויליאס של ספרו (מתוך ברירות

שאמריקה או כולן; השכנות המדינות של כוחותיהן את להביס מסוגלת שישראל הקובעת האמריקנית, ההערכה לאור
אי ערב. מדינות עם קשריה על להשפיע ועלול שלו הפופולאריות את שיגדיל מעשה עבדאלנאצר, ג'מאל לנשיא תיפנה

j ששררו. בתנאים העדיפה, היא הישראלית הצבאית שהאלטרנטיבה היה נראה לכך,

רבץ, יצחק דאז, הישראלי הרמטכ"ל המילואים. חיילי גיוס את זה ובכלל למלחמה, הכנותיה את השלימה ישראל
1 י באומרו: בזכרונותיו המצב את תיאר

לנשיא חיכה ואבן לאבן חיכתה הממשלה לממשלה, חיכה אשכול לאשכול, חיכה שרבץ הרי לרבץ, חיכה נאצר "אם
: י שהוא". צעד בכל ננקוט בטרם לחכות עלינו היה מקרה, בכל ג'ונסון. האמריקני

כל את בדייקנות להבהיר עלמנת עמית, מאיר הכללי המודיעין ראש את 30/5/67 ב לוושינגטון שיגרה ישראל
הבהיר עמית מאיר האחרון. בביקורו מארצותהברית אבן הביא אותו לדו"ח, ברורה פרשנות להשיג ועלמנת הנקודות
תהיה לא הצפויה, במלחמה תנצח וישראל במידה ירוק. "אור ניתן לישראל כי ומצא, האמריקני, הממשל השקפת את

ו אמריקה. של מצידה התנגדות כל לכך

בקהיר חוסיין המלן
(פריק) גנרל לויטנאנט משותף. מצריירדני הגנה הסכם על חתם שם , ירדן מלך חוסיין, לקהיר הגיע 30/5/67  ב

יהיה תפקידו הירדניים הכוחות מפקדת במסגרת שיפעל מצרי, מבצעי משימה כוח מפקד התמנה ריאץ. עבדאלמנעם
קומנדו יחידות מספר במטוסים לירדן שוגרו זאת, בעקבות המצריים. הכוחות עם כוחות אותם פעולות את לתאם

ישראל שטח בתוך משימות ולבצע הירדנית החזית מן ישראל נגד לפעול כדי מצריות,

המצרית, חזיתות בשלוש מאוימת שהפכה לאחר ישראל, על המצור את מהדקות ערב מדינות כי ברור, היה לכל
יחידות מספר המזרחית החזית אל לשגר מוכנה היא כי החלטה, עיראק פירסמה לכך, בנוסף והסורית. הירדנית

עיראקיות.
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האמיתית במשמעות וסוריה, מצרים בין צבאי פעולה לשיתוף רציניות משותפות תוכניות היו לא דבר, של לאמיתו
שיתוף שהיה מבלי ונסתיימה החלה 1967 יוני מלחמת .1966 נובמבר מאז הסכם ביניהן קיים שהיה למרות המלה, של
הרי לירדן, באשר בנפרד. החזיתות מן אחת בכל טיפלה ישראל והסורית המצרית החזית בין כלשהו צבאי פעולה
החתימה לאחר שנותרו המעטים בימים זאת וירדן. מצרים בין צבאי פעולה לשיתוף תוכניות לעבד איפשר לא שהמצב
לבדיקה. זקוק חוסיין המלך נקט בו הצעד חתימתו. לאחר ימים חמישה פרצה אשר המלחמה, לתחילת ועד ההסכם על

לכך? מוכנה היתה שירדן מבלי הצפויה, במלחמה הירדניים הכוחות את לערב שנועדה מדינית, הונאה של קורבן היה האם
האירועים אך נכונה, הערכה זו שהיתה או דאז? והצבאי המדיני המצב את העריך כאשר מוטעית, היתה הערכתו האם

שאף. אליה המדינית המטרה את להגשים כידו עלה לא ולכן ששיער מכפי מהר התפתחו

המדינית ההונאה
עד וישראל, ארצותהברית כין העמדות תיאום התקיים בעוד המשבר. תחילת מאז ששררו המדיניות, הנסיבות בצל .

פעולה מדינית. הסחה פעולת ארצותהברית ביצעה מצרים, נגד הצבאיות הפעולות לתחילת הירוק האור לישראל שניתן

הנשיא מן איגרות משלוח באמצעות נעשה הדבר ישראל נגד צבאי במבצע מלפתוח מצרים בעד למנוע נועדה זאת י

עושה ארצותהברית כי עבדאלנאצר, את לשכנע מנת על אמריקניים שליחים ושיגור עבדאלנאצר הנשיא אל ג'ונסון *

היתה השליחים עם הדיונים ושל האלה האיגרות של התוצאות אחת ולחימה. צבאיות פעולות למנוע מנת על מאמצים
הזירה הוכשרה בכך, האיבה". במעשי שתפתח זו תהיה לא ש"מצריס וקבע כוונתיו את גילה עבדאלנאצר שהנשיא

לה. המתאים בזמן שלה התוקפנות את לבצע ישראל עבור המדינית
ובחתימתו ג'ונסון הנשיא מן איגרת ריאץ1. מחמוד המצרי, החוץ לשר בקהיר האמריקאי השגריר הגיש 2 3/5/67 ב 1

ריאץ', מחמוד של בזכרונותיו מצויים בעלפה המזכר וכן האמריקנית האיגרת של המלא (הנוסח עבדאלנאצר הנשיא אל
בלתי כוונות לו יש כי והכחיש, מצרים כלפי הטובות כוונותיו על הצהיר באיגרת .(6647 ע"ע הערבית, המהדורה
במעבר סיכסוכים לפתור אין כי בהדגישו, ממלחמה שבהימנעות החשיבות על (ג'ונסון) דיבר באיגרת כלפיה. ידידותיות |

התיכון המזרח באיזור ביקור יערוך המפרי, היוברט שסגנו, הציע הוא מזויינים. כוחות באמצעות הגבול של חוקי בלתי 1

תתנהל לא האלה ובימים במידה ישראל, מנהיגי עם וכן הערבים המנהיגים ועם עבדאלנאצר הנשיא עם דיונים ויקיים

לחימה.
כוח של החפוזה שההוצאה מכך מודאגת שאמריקה נאמר זו, לאיגרת נלווה ואשר בעלפה שהועבר האמריקני במזכר
סבורה, אמריקה יותר. קשה לבעיה וישראל מצרים בין בגבול הביטחון שמירת בעיית את תהפוך הבינלאומי החירום
ומקווה, וישראל) (מצרים הצדדים שני עלידי ובריכוזם הכוחות בגיוס המתבטאת הנוכחית, המגמה את לעצור שהכרחי
מתמדת מחויבות בהבעת הסתיים בעלפה המזכר הקבועים. בסיסיהם אל הכוחות את להחזיר יחלו הצדדים שני כי
בינלאומיות זכויות אותן להפרת וכי המדינות, כל של לספינות אילת במפרץ המעבר חופש לעיקרון אמריקה של מצידה
יכולות האחרות הערביות והממשלות מצרים ממשלת כי במזכר, נאמר כן חמורות. בינלאומיות תוצאות להיות עלולות .

זו אם בין באיזור, שהיא תוקפנות לכל נחרצת התנגדות מתנגדת האמריקנית הממשלה כי ובטוחות, סמוכות להיות

סדירים. בלתי או סדירים מזויינים כוחות עלידי תבוצע זו אם ובין בסתר, או בגלוי תיעשה
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להרגעת האו"ם של הכללי המזכיר של פעילותו במסגרת עבדאלנאצר הנשיא עם להיפגש כדי לקהיר הגיע טאנט או
שעבדאלנאצר לאחר לשרםאלשיח'. המצריים הכוחות וכניסת הבינלאומיים החירום כוחות יציאת לאחר זאת המצב.

בשאלה: טאנט או אליו פנה טאנט או של להצעותיו הסכים
את תתקוף לא שמצרים לי מבטיח אתה האס נגדם. שתקיימו צבאית מהתקפה חוששים הישראלים הנשיא, "כבוד

ישראלז"

1 אשר היא ישראל ישראל. את לתקוף עתידים שאנו שהוא, זמן בכל הכרזנו לא ''אנו באומרו: ענה עבדאלנאצר
אי אלה. כגון איומים של מימושם למניעת הגנה אמצעי זהו עתה עושים שאנו מה לסוריה. לפלוש רשמי, באופן איימה,

בהתקפה". שנפתח אלה נהיה אנו לא לכך,

הבהרות שקיבל ולאחר הצעותיו את קיבלה שמצרים לאחר אופטימי, כשהוא קהיר את 25/5/67 ב עזב אוטאנט
המדינית ההונאה ממזימת חלק מהווה איננו בקהיר טאנט או של ביקורו כי שאבהיר, חשוב עבדאלנאצר. הנשיא מן
ש"מצרים הכללי המזכיר של עבודתו במסגרת ולאמריקה, לישראל נודעה וזו היתה, החשובה תוצאתו אולם האמריקנית.

בהתקפה". תפתח לא

דחופה, איגרת על להודיעו כדי עכדאלנאצר הנשיא את בקהיר הסובייטי השגריר העיר שחר, עם 27/5/67 ב

ציין, הסובייטי הנשיא באש''. שתיפתח זו תהיה לא "מצרים כי ממנו, ביקשו בה אלה הסובייטים. המנהיגים מן שהגיעה
שחר. עם יום באותו ישראל נגד בהתקפה לפתוח אמורה מצרים כי לקרמלין, הודיע ג'ונסון האמריקני שהנשיא

על גלוי איום כלול ובה ג'ונסון, הנשיא מן דומה איגרת עבדאלנאצר, הנשיא קיבל ריאץ', מחמוד החוץ שר דברי לפי

באש". תפתח אשר הראשונה ותהיה במידה מעשיה בתוצאות תישא "מצרים בה: נאמר מצרים.
רשמי, באופן  האחד אמריקניים. שליחים שני ריאץ') מחמוד של זכרונותיו (מתוך לקהיר הגיעו 1967 יוני בראשית
כי הדגיש, השגריר החוץ. שר עם נפגש הוא הרשמי. השליח היה פוסט, צ'רלס השגריר, רשמי. בלתי באופן  והשני

בהתקפה נפתח לא "אנו לו: אמר ריאץ', מחמד החוץ, שר המזויינת. בתוקפנות יפתח אשר צד כל נגד תתייצב אמריקה
בקשתכם". עלפי רשמי באופן זאת, לכם הבהרנו מזויינת.

שואפת שאמריקה בפניו להדגיש כדי עבדאלנאצר, הנשיא עם נפגש אשר הבלתירשמי, השליח היה אנדרסון רוברט
מזויינת". בתוקפנות נפתח לא "אנו מצרים: עמדת על בפניו חזר עבדאלנאצר למשבר. שלום בדרכי פיתרון למצוא

מחיאלדין. זכריא הרפובליקה, נשיא סגן עם להיפגש מוכן ג'ונסון הנשיא כי למצרים, אמריקה הודיעה 3/6/67 ב

לנו מזכיר זה במלחמה. לפתיחה ישראל קבעה אותו היום זה היה בעוד ב5/6/67 יתחיל אשר זה ביקור על הודיעה קהיר

לדון עלמנת וצרפת אנגליה מצרים, בהשתתפות 29/10/56 ביום בג'נבה ועידה לכנס הוחלט כאשר דומה, מקרה
מצרים נגד המשולשת התוקפנות לתחילת שיועד היום זה היה סואץ, תעלת חברת מהלאמת שנובע למה הסדר במציאת
לפתוח עבדאלנאצר מהנשיא למנוע נועדה היא ישראל. לטובת האמריקנית המדינית ההונאה לפעול הצליחה כך

את אמריקה השלימה בזמן, בו ישראל". נגד צבאית בפעילות תפתח לא ש"מצרים כוונותיו את חשפה והיא במלחמה,
לפתוח ירוק אור לישראל נתנה שאמריקה לאחר המתאים, בזמן תתחיל שהמלחמה עלמנת ישראל עם שלה התיאומים

מצרים. נגד מזויינת בתוקפנות
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זאת, במלחמה. לפתוח מעבדאלנאצר למנוע שנועד אמריקה, של קו באותו פעלה בריתהמועצות כי לציין, ראוי
לכך, בנוסף זו. למלחמה מוכנה אינה מצרים וכי מצרים, את לתקוף מוכנה שישראל ידעה מעצמה, בתור שהיא, למרות
הסורי, בגבול הישראליים הכוחות ריכוזי על למצרים, העבירה אותו למידע העיקרי המקור בריתהמועצות היתה 1

המשכר של בתחילתו
צעד שום ביניהן, פעולה שיתוף תוך או נפרד, באופן נקטו, לא ובריתהמועצות שאמריקה העובדה מחשבה מעוררת
בדרכי לבעיה פיתרון כל הציעו לא המיצר, סגירת על שהוכרז לאחר כן, כמו אילת. מיצר סגירת את למנוע כדי רציני
של והן ארצותהברית של הן האינטרסים את שירת המלחמה, פרוץ זה ובכלל הצבאי, המצב הסלמת להערכתי, שלום.
יביאו המלחמה תוצאות להערכתן, והצבאי. המדיני המצב לגבי מהן אחת כל של ההערכה עלפי זאת, בריתהמועצות.

באיזור. לטובתן שתפעל ואסטרטגית, מדינית מטרה להגשמת ;

מחמוד כתב ישראל, של לטובתה מצרים בהונאת מילאה אותו והתפקיד המשבר בעניין אמריקה של התנהגותה נוכח י,

באומרו: הערבית) במהדורה 11 (עמ' בזכרונותיו ריאץ' .

את רוסטו יוג'ין אליו הזמין בו בזמן למשבר; שלום של פיתרון למצוא כדי שליחים וושינגטון אלינו שיגרה בו "בזמן ;

היותו בתוקף לו, להבהיר וכדי תוקפנות נגד בכוח תתייצב שארצותהברית בפניו להדגיש כדי בוושינגטון, המצרי השגריר
את ג'ונסון עבורנו קבע בו ובזמן ואופן; פנים בשום במלחמה, תפתח לא שישראל האמריקני, החוץ שר סגן

תפתח שישראל במדוייק, הבכירים, ועוזריו ג'ונסון ידעו, בזמן, בו  מחיאלדין זכריא עם לפגישה כמועד 5/6/67 ה
"המוסד", לראש (הכוונה הישראלי המודיעין ראש עם התדיין אף שהוא אלא בלבד זו לא .5/6/67 ב נגדנו במלחמה :

זו". מלחמה של מהלכה על עמית) מאיר
/

ו

מלחמה סף על ו

חדשה, ממשלה הקמת על הודיעה ישראל לפרוץ. עומדת שהמלחמה הערכה היתה להידרדר. המצב המשיך 2/6/67 ב
ממשלה תיארה העולמית העיתונות הביטחון. לשר מונה דיין משה הגנרל אשכול. לוי של בראשותו לאומי, איחוד ממשלת
הכנותיה את שהשלימה לאחר מצרים נגד במלחמה לפתוח החליטה ישראל כי התראה, זו היתה מלחמה. כממשלת זו I

לכך מוכנה היתה העולמית הקהל דעת ההתקפה. מועד את לקבוע אלא עוד לה נותר ולא שחלפו, השבועיים במהלך
היתה לא ואף מלחמה, למניעת חיוביים בצעדים נקטה לא הבינלאומית המדיניות לכך, בנוסף ישראל. של בעניינה ותמכה

אלה. כגון צעדים לנקוט מעוניינת
מצרים, נגד במלחמה במהרה לפתוח יש כי רבץ, יצחק הרמטכ"ל, דברי לפי סבור, היה הישראלי הצבאי הפיקוד
בה. שיפלו הקורבנות ומספר תוצאותיה המלחמה, משך בהערכת מכריע גורם תהווה כזאת, פעולה ישראל. של ביוזמתה \

אמר ביותר, הקרוב בזמן המלחמוי תחילת מועד קביעת אודות 2/6/67 ה יום באותו התקיים אשר הדיון, במהלך !

וננצח, במידה לסיועו, נזדקק לא כי מקווה, אני ג'ונסון. האמריקני הנשיא של ולתמיכה לסיוע אנו זקוקים "עדיין אשכול:

ג'ונסון, לנשיא המתרגם)  המלחמה לפתיחת שנקבע המועד (את זאת להבהיר רוצה אני הישגינו על לשמור עלמנת
אי המלחמה". תוצאות על הרבה ישפיע לא יומיים של איחור אותו. הונינו לא שאנו לספק, מקום שום יהיה שלא כדי !

כי ישראל, ממשלת החליטה 4/6/67 א', ביום .5/6/67 ה שני יום לפני במלחמה לפתוח שלא ישראל החליטה לכך,

ה5/6/67. ביום תתחיל המלחמה \

!

ו

i
\



ו

הערכת הכללית. המפקדה במטה המזויינים הכוחות מפקדי עם עבדאלנאצר הנשיא נועד ה2/6/67 יום, באותו
1 תחל שהתוקפנות מצפים, שעות. 7248 תוך מצרים נגד התקפה בפעילות תפתח שישראל צפוי כי היתה, שלו המצב

למצב להתכונן ביקש הוא אווירית. שליטה להשיג כדי שלנו, האווירית ההגנה ואמצעי האוויר כוחות נגד אווירית במכה
כך ועל והגמישות ההפתעה עקרון על במלחמתה מסתמכת שישראל הבהיר הוא האבידות. הפחתת למען ולעשות כזה

■ קצר. יהיה שתנהל שהקרב

: הראשונה, המכה את לספוג מדיניות. נסיבות בשל , עבדאלנאצר הנשיא החליט זו, בפגישה שהתנהל הדיון, במהלך
במלחמה. שנפתח אלה אנו נהיה שלא כדי לכך. והנימוק האווירית. המכה היא

{ בסיני) הנמצאת השדה (ארמיית המזרחי הצבאי הפיקוד כוחות לפיהן, מבצע, פקודות פירסם עאמר הפילדמרשל
של תנאיה נסקרו לא זו, בפגישה הגבול. את שיחצו האויב כוחות את ולהשמיד להביס במטרה הגנה בתפקידי ישאו
היה לא בכך, הכוחות. ריכוז במהלך יסודי שינוי שונתה (קאהר) המקורית ההגנה שתוכנית לאחר ההגנתית הפעילות

לישראל. היוזמה את הותיר הוא במלחמה לפתוח אמריקני, מדיני לחץ בשל עבדאלנאצר, גימאל הנשיא מסוגל

; ומזימה הרפתקה

של המדינית ההנהגה של המצב הערכת על שאלה סימני מציב ה4/6/67 ועד 14/5/67 מה התקופה אירועי ניתוח
: מצרים.

הסורית. בחזית ישראליים ריכוזים על ומבריתהמועצות, מסוריה שהגיעו נכונות, בלתי בידיעות החלו האירועים
(פריק הגנרל הרמטכ"ל, לדעת למד וזאת נכונות, אינן אלה שידיעות וידאה שמצרים למרות סוריה. את לתקוף במטרה
שישראל במקרה לסוריה לסייע כדי היתה בסיני, כוחותינו ריכוז של המוצהרת שהמטרה הרי אישי, באופן פוזי, אול)

אותה. תתקוף

ואחר מסיני הבינלאומיים החירום כוחות אח להוציא החליטה היא זו הזדמנות ניצלה במצרים המדינית ההנהגה
נגד במלחמה לפתוח והצדקה סיבה מבחינתה, זה, בצעד ראתה ישראל ישראלית. ספנות בפני אילת מיצר את לסגור
היות אילת". במפרץ השיט "חופש והוא לחלוטין חדש למשבר סוריה על ישראלי מאיום המשבר הפך בכך מצרים.
נהנתה וישראל והיות להכרעה, להביא בידה שיעלה מבלי תימן, במלחמת שנים, חמש מזה מסובכת, היתה ומצרים
הקהל דעת את הסבו מצרים, קיבלה אותן המדיניות וההחלטות והיות השכנות, ערב מדינות כל פני על צבאית מעליונות

התכוננה לה מלחמה ישראל. נגד נוספת למלחמה מצרים את לגרור עלמנת מתאים נעשה הזמן הרי נגדה, העולמית
i  לה. שקדמו השנים 10 במהלך ישראל

מבחינה מחושבת, בלתי מדינית להרפתקה יצאה במצרים המדינית שההנהגה לומר ניתן גורמים, באותם בהתחשב
מהשתתפותה כתוצאה זכתה בו ההישג את מישראל מנעה היא כך אילת. מיצר את שסגרה בכך וצבאית, מדינית
האיום נוכח סיוע לסוריה להגיש יכולתה את מצרים הפגינה בזמן, בו .1956 בשנת מצרים על המשולשת בתוקפנות
המתקפה את לעצור יכולה שהיתה מעשית, תשובה נחשבת היתה זו מדינית הרפתקה של הצלחתה הישראלי.

הערבי. בעולם עבדאלנאצר הנשיא של מעמדו ונגד מצרים נגד התעמולתית
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מצרים על תבוסה להביא כיצד באמנות, תכננה, והיא למלחמה. לגוררה מזימה מול ניצכה המדינית ההנהגה אולם,
הערבי. בעולם אלנאצר עבד הנשיא של מנהיגותו את לנפץ וכיצד *

מבחינה ישראל, בפני ולהתיצב המדינית בהרפתקה לעמוד כדי למלחמה, תקופה, באותה מוכנה, היתה מצרים האס '

צבאית?

ו
ו

למלחמה? מוכנה מצרים היתה האם !

!

המפקדים מן רבים עת. כאותה ישראל, נגד למלחמה מוכנה היתה לא שמצרים והכאב, המרירות כל עם לומר, ברצוני ;

.1967 בשנת המזויינים הכוחות הגיעו אליו הגרוע המצב על קוננו 1

שלי. המעש חיי כל את בהם ביליתי וכי המזויינים, הכוחות מאנשי אחד שאני לזכור כדאי זו, עובדה אני קובע כאשר
באחריות שישאו לדורות תועלת הבאת היא זו כקביעה שאיפתי בסיני. והתפתחותה זו מלחמה לאירועי עד הייתי
1967 יוני ממלחמת למדנו לתבוסה. הביאו אשר והסיבות הגורמים של בחשיבותם להמעיט ניסיון כל כאן אין אחרינו.
של מספרם .1973 אוקטובר מלחמת של הצבאית האסטרטגיה את מצרים בנתה עליהן היסודות מן שהיו לקחים,
לתבוסת ישיר, באופן גרמו, אשר מהם, באחדים אתמקד כך, משום ארוכה. בחינה טעונים והם רב אלה וסיבות גורמים

יוני.
ז

בתימן לחימה שנות חמש ■

בתימן ביצעו הצבאיים שכוחותינו צבאיים, מיבצעים אותם הם המודרנית מצרים בתולדות הבולטים האירועים מן

תימן". "מלחמת בשם נקראו ואשר
אז שיגרה מצרים .1962 בשנת שפרצה כאשר בתימן למהפכה לסייע החליטה במצרים המדינית ההנהגה !

שם נלחמו היבשה מכוחות שכשליש עד לתימן נגררנו הדרגתי, באופן לה. לסייע עלמנת צבא אנשי של קטן מספר ו

מבלי מיל, כ2,000 ממצרים המרוחקת לחימה כזירת התנהלה זו לוחמה שנים. חמש במשך וים אוויר כוחות בסיוע ;

צבאית. או מדינית מבחינה במצב להכריע מצרים של בידיה שיעלה !

המשמעת ורמת האימונים רמת ירדה דולדל, המזויינים הכוחות תקציב בנפש, גדולות אבידות לנו נגרמו זו במלחמה |

של המבצעית הכשירות מכריע באופן הושפעה מכך. והציוד. הנשק של הטכנית ברמה תלולה ירידה חלה הצבאית, :

המזוייניס. הכוחות |

את לכשירות להשיב וכדי מתימן השבים לכוחות מנוחה זמן לאפשר כדי ירדה, היבשה כוחות של האימונים רמת /

כתימן. ללחימה חוזרת ליציאה ולהכינם שלה והציוד הנשק
וההשתתפות האווירית התובלה במשימות לעמוד עלמנת הטכני ומציודם ממטוסיהם בחלק השתמשו האוויר כוחות

שהיה למרות זאת, במצרים. למטוסים דירים לכנות סיפק שיהיה מבלי חלפו שנים חמש אותן שם. שהתנהלו במבצעים
שדות את וצרפת אנגליה של האוויר כוחות השמידו בה מצרים, על המשולשת התוקפנות מן שהופקו הלקחים אחד זה

הקרקע. על בעודם מטוסינו ואת שלנו החשובים התעופה <

ו
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השפיע, הדבר סוף. בים התחבורה קווי ואבטחת השוטפת הימית התעבורה עול מוטל היה הימיים הכוחות על
הקרב. ספינות של הטכני הכושר על בהדרגה,

בה התנהלה לא אשר בזירה הזאת, המלחמה אופי בשל הצבאית, המשמעת ברמת ירידה חלה המלחמה, במהלך
המלה. של הצבאי במובן סדירה, לוחמה

לוחמת בשיטות שלחמו סדירים, בלתי בכוחות המזויינים כוחותינו נלחמו שבו משטרתי מבצע היתה תימן מלחמת
כך האש. ולכוח לחימוש הנוגע בכל מלאה עליונות היתה בתימן שלכוחותינו היה טבעי הררית. לוחמה בזירת גרילה
ובנסיבות פתוח מדברי בשטח התנהלה אשר ישראל, נגד למלחמה באשר מוטעה רושם הכוחות מן חלק בקרב נוצר

י צבאית עליונות היתה שלאויב העובדה נוכח בעיקר זאת תימן. מלחמת של מאלה לחלוטין השונות
במשך מאמציו, עיקר את ניתב המזויינים הכוחות של העליון שהפיקוד היתה תימן מלחמת של האחרונה השפעתה
ישראל. העיקרי, האויב נגד בסיני, העיקרית הפעילות זירת את הזניח הוא תקופה אותה במהלך לתימן. שנים חמש

: ההגנה וקווי ההגנה חגורות צוידו ולא הוכנו לא כן, כמו ישראל. נגד למלחמה ואומנו הוכנו לא שהכוחות היתה התוצאה
יי לא הקווים שאר גס מצרים של המזרחי לגבול הסמוך הראשון, ההגנה קו בציוד הסתפקו מלאה. הנדסית הכנה בסיני
; המזרח. מן מצרים על האחרון ההגנה קו שנחשב המיצרים קו כולל צוידו,
/ ההולכות התחיבויותיו בפני ניצב כאשר המזויינים כוחותינו פעילות של העיקרי המאמץ את לנתב שכח העליון הפיקוד
! אחר, נתיב אל אסטרטגי מנתיב המזויינים כוחותינו של העיקרי המלחמתי המאמץ את להעביר הגיוני בתימן. ומתמשכות
\ ובו בתימן, הצבאי המצב את להכריע הצליח לא הצבאי הפיקוד אולם, צבאית. מבחינה המצב את להכריע עלמנת

.1967 יוני במלחמת נתגלו הדבר תוצאות סיני. על ההגנה תוכנית את הזניח בזמן

\ ו
1

1

: הפילדמרשל הכללי, למפקד הגיש כך, ומשום המצב, חומרת את נכונה העריך המזויינים הכוחות של המבצעים אגף
עוד כל ישראל, נגד צבאיים במבצעים להסתבך שלא ממליץ הוא כדו"ח אזהרה. בעצם שהוא דו"רו, עאמר, עבדאלחכים
את הבהיר אלקאציי, אנור (פריק) לויטננטגנרל דאז, המבצעים אגף ראש כזה. גדול בהיקף בתימן כוחותינו נלחמים

f אנור גנרל לויטננט שהעניק ראיון (מתוך באומרו: אז שנקבעה כפי שלהם האסטרטגיה ואת המזויינים הכוחות מצב
:(8/6/88 סאעה אאחיר יוני. למלחמת שנה 12 חלוף לרגל הקהירי, סאעה" "אאח'ר של הראשי לעורך אלקאצ'י

ישראלית התקפה שתתבצע במקרה סיני על להגן נועדה היא צרופה1. 'הגנתית היתה הכללית הצבאית "האסטרטגיה
\ כל הגבול. קו את הראשון, ההגנה קו את לפרוץ הישראליים הכוחות מן למנוע התכוונה זו אסטרטגיה שטחה. על כלשהי

ולהשמיד סואץ תעלת אל להגיע הישראליים מהכוחות למנוע נועדו זו, אסטרטגיה על מושתתות שהיו ההגנה, תוכניות
כמעט בתימן, הלוחמים הכוחות כולל כולם, המזויינים הכוחות כל הראשונה ההגנה לחגורת חדרו אשר הכוחות את

: בלבד''. זו מוגדרת הגנתית מטרה לביצוע יועדו כולם
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תוכנית של ואישורה ,1966 דצמבר בראשית סיני) על ההגנה (תכנית "קאהר" תוכנית של עיבודה השלמת לארור

הכוחות של המבצעים אגף מכן, לאחר החל, פיקודה, תחת המצויים המצריים, הכוחות מצב בעניין המזרח פיקוד מפקדת
תקופה. באותה בה, כרוכות שהיו הנסיבות בשל זאת זו. תכנית על מקיף דו"רו בהכנת המזויינים

בתימן, שהיה הכוח, של שיעורו בתימן. כוחותינו מרבית הימצאות היה ביותר החשוב הגורם .16/12/66 ב דיוק ליתר

הנדרשת ברמה ובציוד אדם בכוח מחסור היחידות, של חלשה קרבית יכולת נוספים: גורמים הכוחות. של בשליש נאמד

תימן. במלחמת צריכתם בשל והציוד הנשק מן חלק ואובדן
1

שניתן עד ארוך, זמן פרק למשך ישראל, עם צבאי עימות מפני הזהיר שבו דו"ח הכין המבצעים אגף כי אנוכי, אומר

שצוינו. והחסרונות הפגמים את לתקן יהיה
ופקד בו לנאמר מיד הסכים אשר פוזי, מחמד אול) (פריק הגנראל הרמטכ''ל, בפני זה דו"ח הציג המבצעים אגף

פעולות כל מפני אזהרה הוסיף אלא זו, כתובה באזהרה הסתפק לא המבצעים אגף העליון. הפיקוד בפני להציגו
מתימן". העיקריים המצריים הכוחות חזרת לאחר אלא התקפה, פעילות כל לבצע "אין קטן. בקנהמידה ואפילו התקפה ;

מיצר את לסגור 1967 במאי אישר כאשר בחשבון, אותו לקח ולא זה, מדו"ח התעלם עאמר שהפילדמרשל נראה
למלחמה. גורס שהיוותה פעולה אילת, 1

ביותר הסודיות והמפות הניירות את למסור פוזי הגנרל על הוטל התבוסה, לאחר ,1967 אוגוסט ובסוף חלפו הימים
המבצעים אגף של הדו"ח את מצא פוזי שבאלגיזה. עאמר עבדאלחכים הפילדמרשל של בביתו שהיתה הכספת, מן !

i
כלשהי. הערה עליו העיר עאמר שהפילדמרשל מבלי /

המלחמה על המדינית ההחלטה ■

הכוחות של הביצועית היכולת בין הקושרת החלטה, היא במלחמה פתיחה על שקולה מדינית שהחלטה ספק אין

בחשבון נלקחים אלה כל והמוראליים. החברתיים, הכלכליים, והגורמים ומפנים, מחוץ המדיניים, הגורמים ובין המזוייניס
ההחלטה. קבלת עם \

החלטה זו אם כין כפופה, היא אלא יחיד, של דעת לשיקול מקום מותירה אינה הממלכתי בדרג ההחלטה קבלת /

החלטה או מלחמה על ההחלטה כי ספק, אין בכך. המתמחים הגופים מצד מדעיות לבדיקות כלכלית, או צבאית מדינית,
המרכיבים והגורמים העובדות כל את לבחון יש כך, משום רצינית. החלטה היא מלחמה פרוץ של אפשרות בה יש אשר

תתקבל. בטרם עת, באותה השורר המצב את 1

עבדאלנאצר הנשיא אותו שאל כאשר לו, שמיוחס מה נכון אס עאמר, הפילדמרשל של דבריו היו ומכאיבים מצערים j

לאחר זה היה המיצרים. סגירת משימת את לבצע המזויינים הכוחות של המוכנות על 1967 במאי שהתקיים בכינוס,
של תשובתו האחוזים". מאת בכל ודאית המלחמה הרי  המיצרים את נסגור "אם עבדאלנאצר■. הנשיא שאמר !

בדבר האחרון הפוסק היה הוא ביותר". הטוב הצד על מוכן הכל הנשיא, כבוד ראשי, "חי היתה: עאמר הפילדמרשל |

גם כך צבאי. ביסוס כל ללא שטחיים היו דבריו אך למלחמה, מוכנותם ומידת המזויינים הכוחות של הקרבית היכולת /

נדחפו המזויינים הכוחות נכונה. מדעית דרך זו היתה לא זו. ורצינית חשובה מדינית החלטה נתקבלה בה לדרך בנוגע
מרכזי עיקרון היא ערב, מדינות של אלה על באיכותם העולים מזויינים כוחות על שמירה כי שידוע ישראל, נגד למלחמה

יסודה. מאז שלה, הצבאית והאסטרטגיה שלה הלאומית המדיניות מעקרונות

ןי?*■■.£
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שההנהגה היה טבעי בתימן. לוחמים והימיים האוויריים מכוחותינו וחלק הפעיל הצבא מן שכשליש לכל, ידוע היה
שישראל היה, סביר כן, כמו צעד. אחר צעד הזאת, המלחמה של וההתפתחויות האירועים אחר תעקוב המדינית
הכוחות של הלחימה יכולת על והשפעתה זו מלחמה של ההתפתחויות ועל בתימן כוחותינו היקף על היטב ידעו והמעצמות

המצריים.

שלום, זמן של מופחתות במצבות פעלו המזויינים שכוחותינו הצבאי והפיקוד המדינית ההנהגה עבור סוד זה היה לא
המיצרים. סגירת על המדינית ההחלטה נתקבלה כאשר

שמגוייסים בעוד שנקבע, המועד לפני חודשיים מילואים אנשי של מחזור שוחרר לפיה, המלחמה, שר של הוראה היתה
לפי המזויינים, הכוחות הוצאות את לצמצם במטרה חודשים, שלושה של באיחור ליחידות במקומם הגיעו חדשים
אפשרות היתה שלא דבר, של פירושו .1967 יוני ועד ממרס יושמו אלה החלטות המדינה. תקציב צימצום על ההחלטות
גרם חיסכון לשם ההוצאות צימצום .1967 במאי למעשה, שאירע, מה זה אך ישראל, עם והצבאי המדיני המצב להסלמת
37 כ להם חסרו מופחתות. ממצבות וסבלו היות 14/5/67 ב שפרץ המדיני המשבר מן הופתעו המזויינים שהכוחות לכך

בנוסף מילואים, גיוס באמצעות זה גרעון להשלים צורך היה האחרות. הדרגות מבעלי אחוז 30 וכ הקצינים מן אחוז
נוספות. יחידות הקמת לשם מילואים וחיילי מילואים קציני של לשירות לקריאה

למצבות בהשוואה 14/5 ביום היבשה, כוחות של ובציוד בנשק מחסור גם היה אדם. בכוח רק לביטוי בא לא הגרעון
ביחידות המשולבים סיוע בטנקי ;24  ארטילו*יה בקני אחוז; 30  קל בנשק היה: כללי, באופן ושיעורו, מלחמה זמן של

אחוז. 70 40  ממוכנת ובתובלה אחוז 45

■ לבצע הגיוס למנגנון ההזדמנות שניתנה מבלי שנים חלפו הגיוס. תחילת מאז נתגלתה הגיוס מנגנון של היד אוזלת
מילואים יחידת של למילואים קריאה תרגיל בעריכת הצטמצם התירגול המילואים. כוחות את ולאמן מעשי תירגול

; מעשית תוכנית שום היתה לא הקריאה. לצו החיילים של ההיענות רמת בדיקת לשם נעשה זה תירגול .1955 בשנת אחת
בשדה במלחמה להשתתף אותן שתכשיר קרבית, כשירות לדרגת שיגיעו עלמנת המילואים כוחות של תקופתי לאימון
האזרחיים בבגדים לבושים והם לסיני החיילים מן חלק הגיע כאשר התגלו הגיוס מנגנון של היד ואוזלת המבוכה הקרב.

מתחומי שאינן ליחידות צורפו החיילים מן שחלק אלא בלבד, זו לא להתייצב. נקראו כאשר הגיוס, למרכזי הגיעו בהם
השדה ארמיית מפקדת קרביים אימונים קיימו מאז שנים שחלפו מילואים, של חדשות יחידות גויסו כן, כמו התמחותם.
האימון בשל שלהן, הנמוכה והמנהלתית הטכנית הטכנולוגית, הרמה בשל אליה הגיעו אשר היחידות מן סבלה בסיני

למצבה. מתחת שהיו תובלה ובאמצעי בציוד בנשק, מחסור בשל או שלהן הקלוש

בזירת שהיו החיילים כלל מחצית על במקצת עולה בסיני, שנמצאו המילואים, כוחות היקף היה המלחמה לפרוץ עד
המבצעים.

מספר משך זאת. עשינו התיכון במזרח ביותר הגדול האווירי הכוח שברשותנו שנה, מידי ומכריזים, מתגאים היינו
הישראלי האוויר חיל של מזה נמוך היה שלו הלחימה כושר הנכון. היה דבר של היפוכו אולם, יוני. מלחמת פרוץ לפני שנים

/ כך, יוני למלחמת שקדמו השנים עשר במשך האימונים, ומבחינת איכותית כמותית, מבחינה לפתחו פעלה שמפקדתו
שלוש תוך הקרקע, על בעודם מטוסינו, מרבית את להשמיד בידו עלה בה הראשונה, האווירית במכה הניצחון לו הובטח

המלחמה. של הראשונות השעות

1

\/



מוגבל

ננקטו לא לכך, בנוסף המטוסים. של מזה נמוך היה מספרם מאומנים. קרב בטייסי ממחסור סבלו שלנו האוויר כוחות
שהקמת היה, טבעי עליהם. להגנה אווירית הגנה אמצעי סופקו ולא המטוסים לאבטחת אמצעים שלנו התעופה בשדות
ומפקדתו האוויריים הכוחות שמפקד תובעת ואימונם. איכותם כמותם, מבחינת גבוהה, כשירות כדרגת אוויריים כוחות
הבנה המזויינים הכוחות של העליון הפיקוד ומן הכללי המפקד מן שנתבעת כשם גבוהה, וניסיון כושר רמת בעלי יהיו

השפעה ובעל חשוב חיל של רמתו להעלאת אפשרי מאמץ כל ועשיית מלחמה בעת האוויריים הכוחות תפקיד של מלאה
וההופעה אלה כל לנו חסרים היו 1967 מאי משבר לפני המזויינים. הכוחות של העיקריים המרכיבים מן אחד בתור זה, i

המהות. על האפילה השולל מוליכת החיצונית |
היו לא האווירית ההגנה אמצעי האוויריים הכוחות מפקדת באחריות אז היתה זו הרי האווירית, להגנה באשר |
מוגבלות היו הרדאר מערכות במדינה. החיוניים היעדים ועל והים היבשה כוחות על התעופה, שדות על להגן מספיקים

1
מוקדמת התרעה לכוחותינו נתנו לא הן מי. 5,000 מ פחות של נמוך בגובה הטסים אויב מטוסי לגלות מסוגלות היו ולא /

.5/6/67  ה בבוקר שלה הראשונה האווירית בתקיפה להצליח לישראל סייעה זו ועובדה האויב של אווירית תקיפה על \

החליט. כאשר עאמר ולפילדמרשל העליון לפיקוד ידוע היה לא האווירית וההגנה האוויר כוחות שמצב לשער אין ■

היטב ידעה שישראל ברור, אילת. מיצר סגירת לביצוע היטב מוכנים המזויינים שהכוחות במאי, שהתקיים המדיני בכינוס |
נגדנו. במלחמה לפתוח החליטה כאשר האווירית, ההגנה ושל האוויריים כוחותינו של האמיתית היכולת מהי ■י

ו
ו

האימונים, מבחינת ביותר הגרועות השנים מן היתה 1967 שנת הרי המזוייניס, הכוחות של האימונים לרמת באשר .י

הכללית. המפקדה החלטת עלפי זאת ביותר, הנמוכה הרמה אל ירדה האימונים שרמת לאחר
שמס המלחמה שר ובין כינו האחריות תחומי חולקו כאשר עאמר, הפילדמרשל של אחריותו בתחום היו האימונים
הממלכתי. במישור שלו האחרים האחריות תחומי בשל צבאית לפעילות להתפנות הצליח לא עאמר הפילדמרשל בדראן.
ערך הוא אחרת. פעילות כל של אופי בעלי מאשר יותר מוראלי אופי כעלי היו וכעוצבות ביחידות ביקוריו לכך, אי

לכך, אי רגיעה. של במצב כשהן בסיני, הערוכות ביחידות 19621967 השנים בין שנים, חמש במשך ביקורת סיורי שלושה
של הקרבי הכושר על לעמוד מסוגל היה שלא כשם הכוחות, של האמיתית האימונים רמת מהי לדעת היה יכול לא ;

הכוחות.

של קטן בהיקף התקפיות פעולות ביצוע על לחשוב החלו כאשר בסיני, הכוחות ריכוז במהלך בבירור ניגלה הדבר !

מפקד לו אמר כאשר עאמר הפילדמרשל הופתע אז בהיקפן מוגבלות מטרות להשגת ישראל, שטח בתוך כוחות, |

הכללי שהמפקד היה, הדבר פירוש לתקיפה. מאומנים אינם שכוחותיו מחסן, צלאח (פריק) לויטננטגנרל השדה, ארמיית

בסיני. רוכזו אשר כוחותיו של כושרם מהו יודע אינו ;

במצרים הפנימי המצב י

העצמיות" אחר "החיפוש בספרו המצב היה מה מבהיר סאדאת הנשיא '1967 בשנת במצרים הפנימי המצב היה מה

באומרו
בין הקרע את והעמיק הסלים ה60' שנות בראשית שהחל הגבוהות, העמדות ברמת השילטון, על "המאבק ]

עכד ובין והשאר עאמר בין ועאמר. עבדאלנאצר בין היחסים את המניע הסמוי הגורס להיות הפכה השינאה הנאבקים.
.1967 של לתבוסה הראשונה ההקדמה את היווה זה מצב והשאר. אלנאצר
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המשטרה בידי או המזויינים הכוחות בידי מופקד היה בארץ דבר כל רע. בכי במדינה הפנימי המצב היה 1965 בשנת

הדייג על תיקונו. לשם המזוייניס לכוחות מגיע היה הציבורית לתחבורה השייך רכב כלי התקלקל כאשר למשל, הצבאית.
המזויינים. הכוחות פיקחו

לחברו. מארב טמן מהם אחד כל בעיצומו. ועאמר עבדאלנאצר בין המאבק היה לסיומה 1966 שנת הגיעה כאשר
■ והאוסר, המצווה שהיה עד סמכויות הצטברו עאמר בידי שליטתו. תחוס את יום, מידי מרחיב, היה במיוחד, עאמר,

שבמדינה. האירועים ובכל הבריות בגורל השולט
שאפתנית היתה הכלכלית שהתוכנית משום רגל פושטת היתה הארץ כואבת. הארץ כאשר , 1967 לשנת נכנסנו כך

למימונה. כסף די היה ולא

i עבד אמר בינינו התנהלה אשר שיחה במסגרת עבדאלנאצר. את לבקר הלכתי 1967 פברואר של שישי מימי באחד
; ." שואה1 לקראת הולכים שאנו חש אני גרוע. המצב אללה. 'חי אלנאצי:

מצרימ של העל אסטרטגית
לה שתהיה מכך מנוס אין הרי החוץ, מן לתוקפנות חשופה להיות או ביוזמתה, במלחמה לפתוח מדינה מתכוונת כאשר
הסלמת לפני הרי לכך, אי העיקריים. יעדיה את להגשים עלמנת לפיה יתנהלו המדינה מגזרי שכל אסטרטגיתעל,
מהי לקבוע כדי כזאת אסטרטגיה לגבש היה חיוני ההסלמה, תקופת במהלך או 1967 במאי וישראל מצרים בין המצב

הצבאית. האסטרטגית המטרה ברורה תהיה זאת, בעקבות מתבקש. שמימושה המדינית המטרה
| בסיני? הכוחות מרוכזים שלשמה המדינית המטרה מהי היתה: תשובה שתבעה השאלה
I האסטרטגית שהמטרה דבר של פירושו אותה. תתקוף שישראל במקרה לסוריה סיוע הגשת היא שהמטרה אז הוכרז

מתוכננות התקפה פעולות לבצע שתאפשרנה עמדות לתפוס כוחותינו על היה כך, עקב התקפית. היתה הצבאית
המטרה הגשמת לשם חדשות פעולה תוכניות לקבוע צורך שהיה או קיים. היה לא כזה מצב אך סוריה, עם ומתואמות
אילת, למפרץ הכניסה טיראן, מיצרי סגירת לביצוע היה בסיני הכוחות וריכוז במידה התרחש. לא זה גם אך המדינית,
בהתאם הגנה עמדות לתפוס הכוחות על כך, עקב הגנתית. הינה הצבאית האסטרטגית שהמטרה דבר של פירושו

: לפי להיפך, או התקפה של למצב הגנה של ממצב הכוחות ממעבר מניעה אין "קאהר". תוכנית סיני, על ההגנה לתוכנית
המצב.

\
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לחימה, לקראת מלאה כוננות של לדרגה עד הכוננות דרגת להעלאת ההוראה בצהרייס 14/5/67 ביום ניתנה, כאשר
אשר המדיניות ההחלטות לאור ניצבו, בפניהם והצבאיים המדיניים לתנאים עצמם להתאים כדי בביצוע הכוחות החלו >

החל כאשר נסתיימו וטרם יום 23 ארכו המזויינים הכוחות שנקטו הצעדים המדינית. ההנהגה מטעם זו אחר בזו נתקבלו

.5/6/67 ביום בהתקפתו האויב
של הכללית המסגרת לפי בסיני הכוחות ריכוז לביצוע צעדים נקט בסיני) השדה (ארמיית הצבאי המזרח פיקוד

.17/5/67 ליום עד "קאהר", תכנית
מיצר סגירת על נוספת מדינית החלטה נתקבלה הבינלאומיים, החירום כוחות הוצאת על ההחלטה התפרסמה כאשר
א גיזרת את ולאבטח שרסאלשיח' איזור את לתפוס צורך היה אז .23/5/67  מ החל הישראלית הספנות בפני אילת
בסיני הכוחות את ולתגבר עזה רצועת את לאבטח צורך היה המיצר, סגירת על ההודעה בעיקבות שרםאלשיח'.  טור
אילת מיצר סגירת על ההחלטה המיצר. סגירת על כתגובה ישראל של מצידה צבאית פעולה לקדם מוכנים להיות כדי

היתה כן, כמו זו תוכנית כביצוע הנושאים הכוחות היקף והגדלת סיני על ההגנה בתוכנית מהותי שינוי של תחילתו היתה
בנגב מוגבלות התקפה פעולות ביצוע אודות החשיבה התחלת זו

ואוויר. ים יבשה, כוחות איישו אותו המזויייים, הכוחות לפעילות חדש ציר לפתיחת הביאה שרםאלשיח' תפיסת
כוחות להיות הפכו זה באיזור והכוחות התרבו משימותיהם בשרםאלשיח', הכוחות תוגברו זאת בעקבות
הטריטוריאליים מימיה על מצרים של שליטתה השבת כי הבהירו, זו בגיזרה בוצעו אשר הצבאיות הפעולות הטרוגניים.
שנים כ10 שחלפו למרות תובע, כזה שצעד מדוקדקת עניינית בדיקה  לקבלתה קודם נבדקה לא אילת למפרץ בכניסה

באיזור. הבינלאומיים החירום כוחות נערכו מאז

עבד גמאל הנשיא בראשות הכללית במפקדה כינוס נערך 25/5/67 ביום עזה. ברצועת מדינית התעניינות גם החלה !

וכוחות הים כוחות האוויר, כוחות המזויינים, הכוחות מפקדי הרמטכ"ל, עאמר, הפילדמרשל ובהשתתפות אלנאצר :

הצבאי. המודיעין וראש השדה ארמיית מפקד המבצעים, אגף ראש היבשה,
המטרה מן השתכנע לא עבדאלנאצר הנשיא אילת. איזור ניתוק לשם התקפה תוכנית גיבוש של הרעיון הוצג בכינוס ן

משום זאת, עזה. רצועת של לחשיבותה הלב תשומת את היפנה הוא זו. מוגבלת פעולה באמצעות לממש ניתן אותה !

הוקצו אשר הכוחות לדעתו, מעמדה. על רבות תשפיע והיא למצרים ביחס רבה משמעות יש ישראל בידי שלנפילתה 1
i

הרצועה את לחזק צורך לדעתו, יש, כך, משום ישראלית. התקפה מול לעמוד מסוגלים שיהיו מכדי מעטים עזה לרצועת
את לתקוף תרצה כאשר מפעם יותר לחשוב ישראל את לאלץ כדי מתאים, קרבי כושר ובעלי יותר רבים בכוחות :

א את לתפוס שרסאלשיח', איזור מערב את לאבטח צורך יש כי ומצא שרםאלשיח', על לדבר עבר הנשיא הרצועה.
אותה. לתקוף שעלול עויין ישראלי כוח כל של חיסולו ואת זה איזור של עמידתו את שיבטיחו הצעדים בכל ולנקוט טור
הוטלה זו משימה מסיני. תנותק לא עזה שרצועת עלמנת רפיח, באיזור הכוחות תיגבור החל 26/5/67  ב למחרת,
נעה מכך, כתוצאה ההגנה. בקו מעמדותיהן שנלקחו שונות, מיחידות חטיבות והכוללת מכבר לא שהוקמה דיביזיה על
שחטיבה בעוד רפיח, לאיזור חודשים, מספר במשך עליה, להגן אומנה ואשר אלעריש איזור על הגנה אשר החי"ר חטיבת
הצפוני כציר סיני. על הבסיסי ההגנה קו הוזז רפיח איזור של תיגבורו עם אלעריש. באיזור מקומה את תפסה אחרת
ללוחמה כהכנה חדשה, צעדים סידרת ונקיטת הכוחות משימות שינוי את תבע זה שינוי מזרחה. קילומטרים מספר שלו, :

החדשות. העמדות מן
ן
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שלה והיחידות השדה ארמיית מפקדת על ישראל. שטח לתוך מוגבלות התקפה פעולות לביצוע נטתה ששררה הדעה
ביצוע. של לשלב הגיעו לא אלה תוכניות אך אותן, לתכע הוטל

העתודה את המהווה הרביעית, השיריון כדיביזית שיגור על הכללית המפקדה מטעם הוראות ניתנו מכן, לאחר
לסיני. נוספים כוחות זרימת גם נמשכה המיצרים. לקו ממזרח להיערך כדי סיני אל המדינה, של האסטרטגית

ויסודי. מקיף להיות "קאהר" ההגנה תוכנית שינוי הפך בכך,

1

השינוי מן כתוצאה מחסן, צלאח לויטננטגנרל השדה ארמיית מפקד עבור מעורפל ויותר יותר להיות הפך המצב
לסיני הרביעית השיריון דיביזית ומהגעת יחידות מספר בידי ישראל בתוך התקפה משימות מהפקדת במשימות, המתמיד
קצין שוגר כך, משום עאמר. הפילדמרשל של הוראותיו עלפי אלא אסטרטגית, עתודה היותה בשל להפעילה, שאין
הוא שעליהן שאלות, מספר ועימו בקהיר המזויינים הכוחות של המבצעים אגף ראש אל הארמיה של הראשי המבצעים

היו: השאלות תשובות. לקבל אמור היה
ן להפעלתה' העליון הפיקוד תיכנון ומהו השדה ארמית משימת בדיוק, מהי, 

. שלהן? הזמן משך ומה ההתקפה לפעולות התוכניות מהן 

i הרביעית' השיריון דיביזית משימת מהי 
1 האפשריות' כוונותיהם ומהן ריכוזיהם' מהם האויב? כוחות מצב מה 

היתה לכך ששררו והמבוכה העירפול מידת על מצביעה השדה ארמית מפקד עלידי אלה שאלות שהצגת ברור,
פיקודה. תחת שהיו והכוחות הארמיה מפקדת עבודת על השפעה

מכוחות למנוע תהיה השדה ארמית של משימתה כי שקבעו, עאמר הפילדמרשל של הנחיותיו ניתנו כך, על כתשובה
חלק הארמיה תעמיד כן, כמו סואץ. תעלת אל מלהגיע מהם ולמנוע אותם להביס ההגנה, קווי את מלפרוץ האויב
הכללית, העתודה עם פעולה בשיתוף תבוצע זו משימה הדרומי. בנגב מוגבלות התקפה פעולות לביצוע בכוננות מכוחותיה

האווירית. ההגנה ועם האוויר כוחות עם

נוספים שינויים חלו מכן, לאחר "קאהר". המקורית התוכנית מן מוחלטת חריגה היתה ה31/5/67 עד אלה, בהנחיות
ישראל הקיצור, דרך על שלה בפח נפלו הצבאי המודיעין ואגף שהמפקדה ישראלית מהונאה כתוצאה ההגנה, בתוכנית
החדש לכיוון כוחות העברת שחייב מה לכן, קודם הוערך מאשר שונה מכיוון בסיני כוחותינו את לתקוף עתידה היתה

הכוחות. מצב על הוא גם השפיע והדבר

המלחמה שר עאמר, הפילדמרשל השתתפו בה הכללית במפקדה פגישה עבדאלנאצר הנשיא קיים 2/6/67 ה ביום
מפקד מחמוד צדקי (פריק) לויטננטגנרל הצבאי, המודיעין אגף ראש המבצעים, אגף ראש הרמטכ"ל, בדראן, שמס
נגד ישראל של התקפה צפויה כי והודיע, המצב את סקר עבדאלנאצר הנשיא ואחרים. האווירית וההגנה האוויר כוחות
לזכות עלמנת שלנו האוויר כוחות על שתונחת אווירית במכה תחל הישראלית ההתקפה שעות. 4872 תוך מצרים
הנשיא הבהיר כן, כמו האבירות. הפחתת למען ולפעול זאת מכה לספוג מוכנים להיות ביקש הוא אווירית. בעליונות
המזויינים הכוחות על היה זו מפגישה בתוצאה קצרה. תהיה שהמלחמה כך ועל ההפתעה עיקרון על מסתמכת שישראל

1
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הראשונה. האווירית המכה את לספוג נכונים ולהיות למגננה להיכנס ]

מפעם. יותר השתנתה בסיני השדה ארמית משימת כי לומר ניתן למלחמה, הכוננות תקופת במהלך האירועים לסיכום
האויב, התקפת נוכח הגנה זו היתה אחר "קאהר", תוכנית במסגרת סיני על הגנה זו היתה המשבר של הראשונים בימים
תוך האויב התקפת נגד הגנה זו היתה לבסוף מוגבלים, יעדים השגת לשם ישראל שטח בתוך התקפה פעולות קיום תוך

הראשונה. האווירית המכה ספיגת
האסטרטגית העתודה זה ובכלל לסיני. הועברו היבשה כוחות כל ושורשי. מקיף שינוי השתנתה סיני על ההגנה תוכנית
עומקו. גס וכן השתנו בסיני ההגנה של העיקרי המאמץ גבולות ושונה. תוקן הטקטית ברמה הכוחות מצב המדינה. של

/67 ביום שחלפו, למרות נדרש, היה מאשר פחות למלחמה מוכנים הפכו וכוחותינו משקלה, שיווי את ההגנה איבדה בכך,

הריכוז. תחילת מאז שבועות שלושה 4/6 ■

והחשיבה המדינית החשיבה בין הפרדה היתה 5/6/67 ה יום לבוקר ועד 14/5/67 ב המשכר תחילת מאז להערכתי,
תשומת את הקדיש לא שהוא אלא המדיני, המצב התפתחויות כל את הכיר עאמר שהפילדמרשל ספק, אין הצבאית.
עם יחד ביצוע, לקראת ולגיבושו, הצבאי האסטרטגי היעד להגדרת הכללי, המפקד היותו בתוקף המספקת, הלב

המזויינים. הכוחות של הכללית המפקדה
לא כך, ועקב הזה המשבר בפני להתייצב כדי המדינה של אסטרטגיתעל קיום מאי כתוצאה לדעתי, נבעה, זו פירצה

ללוחמה. הכוחות של מוכנותם על וחמור, שלילי באופן השפיע, הדבר צבאית. אסטרטגיה קיימת היתה
הספנות אבטחת היה 1956 בשנת מצרים נגד המשולשת בתוקפנות מהשתתפותה ישראל השיגה אותו הרווח
במפרץ הישראלית הספנות בשרםאלשיחי. הבינלאומיים החירום כוחות נוכחות בשל אילת, מפרץ דרך הישראלית

שנים. 10 במשך סדיר, באופן התנהלה, /

מימיה על המדינה ריבונות את להשיב המתאימה להזדמנות במצרים המדינית ההנהגה ציפתה זה, מצב נוכח .י

הלאומי לביטחון קשור במפרץ לספינותיה השיט חופש כי ישראל הכריזה עת, באותה למפרץ. בכניסה הטריטוריאליים
הסיבות היו כך, שם. מלשייט מספינותיה וימנע במידה כמלחמה לפתוח לה מכתיבה שלה המדיניות כי הצהירה, היא שלה. !

וברורות. קיימות זו, בעיה סביב לישראל, מצרים בין הצבאי לעימות /

את להשיב עלמנת מוגדרת אסטרטגיתעל במצרים המדינית ההנהגה גיבשה לא זו, לבעיה שנים 10 חלוף למרות י.

כאשר וצבאית, מדינית מבחינה מוכנים, קוויפעולה לה שיהיו באופן למפרץ, בכניסה הטריטוריאליים מימיה על שליטתה
על 18/5/67 ביום מצרים, הכריזה מאז העיקריים האירועים אחר מעקב בהצלחה. זאת לבצע ההזדמנות בפניה תיקרה ;

רק נוצרה הבעיה כאילו היה שנראה מגלה המפרץ, מיצר סגירת על מכן ולאחר הבינלאומיים החירום כוחות נוכחות סיום 1

לכך, אי המיצרים. לסגירת המצרית המדינית המשאלה למימוש מוקדם וצבאי מדיני תיכנון קיים היה ולא היות אז,
לא שהכוחות לכך דבר. של בסופו שלילי\והביא, באופן הצבאי, ובמצב הפעולה בתוכניות בהחלטות, זה מצב השתקף

ה5/6/67. יום בבוקר בהתקפתו הישראלי האויב החל כאשר ללחימה, הכנותיהם את השלימו

1
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והשליטה הפיקוד
ולניהול ללוחמה מוכנותם הכוחות, של לכשירותם גדולה סכנה היוותה המזויינים הכוחות על והשליטה הפיקוד דרך
כוחות ממפקדת ובנפרד עצמאי באופן מהן, אחת כל פעלו, הים כוחות ושל האוויר כוחות של המפקדות הלחימה. פעולות
הכוחות של הכללית המפקדה (היא המזויינים הכוחות של הכללי המטה של והשליטה הפיקוד את החליש הדבר היבשה.

עיקרון מהווה הפעולה ששיתוף למרות חלש, היה המזויינים הכוחות מרכיבי בין הפעולה שיתוף הכוחות. על המזויינים)
; היא המודרנית הלוחמה שכן, תצלחנה. כלשהן שפעולות מעוניינים אם ממנו להתעלם ניתן שלא הלחימה, מעקרונות

שונים. חילות של משותפת לוחמה
j נשא המזויינים, הכוחות של הכללי המפקד סגן עאמר, הפילדמרשל צבאיות. רשויות שתי עמדו הצבאי המנגנון בראש

הפילדמרשל של לישכתו מנהל שהיה בדראן, שמס המלחמה, שר בעוד והאירגון, האימונים המבצעים, של באחריות
קצינים למינוי אחריות לו היתה זה בתחום אדם. לכוח הנוגעים האחריות תחומי בכל נשא לשר, מונה בטרם עאמר,
הצבאי השיפוט הצבאית, המשטרה המודיעין, על מופקד היה וכן בהם והטיפול שירותם סיום בדרגה, והעלאתם
בנוסף המזויינים. הכוחות של והחיילים הקצינים המפקדים, על רכה השפעה לו שהיתה מכאן, המוראלית. וההכוונה

י יכול היה שלא לכך שגרמו הממלכתית, ברמה רבים וביצועיים מדיניים אחריות תחומי עאמר לפילדמרשל היו לכך,

בהם להתמחות מסוגל שיהיה לאדם, זקוקים היו אשר ובהדרכה במבצעים ולטפל המזויינים הכוחות לענייני להתפנות
מלא. באופן אליהם ולהתפנות

שררה המזויינים בכוחות שהיא. צבאית פעילות כל לגבי מירבית וחשיבות ראשונה עדיפות יש הביטחון לנושאי
הכוחות ריכוז לפני בוצעו אשר מפקדים של בהעברות בבירור יושם זה עיקרון לכישורים. קודמת שהנאמנות המחשבה

כישורים. בעלי ולא נאמנות שגילו אנשים פיקדו הש1ה מיחידות חלק שעל כך, ובמהלכו,

המנגנונים התרבו בדראן שמס השר ואת עאמר הפילדמרשל את העסיק אשר הראיון הנושא הוא הביטחון נושא
ולא ראשונה, בעדיפות הצבאי, המודיעין לניהול הופנה העיקרי המאמץ לכך, אי המזויינים. הכוחות בביטחון עסקו אשר

,י שיטת כוחותיו, היקף אחר למעקב האויב, על מידע להשגת הדרושה הלב תשומת ניתנה לא עצמם. הביטחון לנושאי
[ כוונותיו. והערכת שלו הלוחמה

) המודיעין דו"חות משבר. בעת הנדרשת לרמה מתחת היתה ורמתו פגום וכוונותיו האויב על המידע היה כך, משום
של ההונאה תוכנית את לחשוף הצליח לא המודיעין אגף הגנה. לכוונות עד ישראל של התקפיות כוונות בין התנדנדו

\ הציר בכיוון תהיה ישראל של העיקרית שההתקפה מצפים כי מעריך, הוא בו דו"ח פירסם הוא 1967 יוני בראשית האויב.
/ משני, ציר היה זה ציר כי הסתבר, המלחמה, פרצה כאשר מכן, לאחר השריון כוחות עלידי ותתבצע החזית של הדרומי
/ של הקרבית ליכולת באשר ראוי ניתוח או נכונות ידיעות הצבאי המודיעין אגף השיג לא כן, כמו הסחה. למטרות ציר

! אגף בעוד הצפויה. האווירית המכה את ינחית כאשר האויב, של האווירית הלחימה דרך על ולא הישראלי האוויר חיל
עצמו, יום באותו הזהיר, מצרים, על ישראלית התקפה צפויה אין כי מעריך הוא בו דו"ח ב2/6/67 פירסם המודיעין

\ שעות. 7248 תוך צפויה המלחמה שתחילת כך ועל ישראל של ההתקפה כוונות מפני המפקדים, את עבדאלנאצר, הנשיא
שלהם, היכולת כוחותינו, היקף על מספקת ובכמות נכון מידע לאסוף ישראל של המודיעין מנגנוני בידי עלה שני, מצד

לה, הבטיחה זו עובדה בסיני הכוחות ריכוז תקופת ובמהלך למלחמה שקדמו השנים במשך זאת, וכוונותיהם. מצבם
וסוריה. ירדן מצרים, על הראשונה האווירית המכה של התיכנון הצלחת את ובמיוחד, התקפתה הצלחת את כללי, באופן
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מידע באיסוף שעסקו המנגנונים, את הרחיקו המזויינים, הכוחות ביטחון לאבטחת שננקטו שהשיטות לומר, ניתן לכך, אי
הישראלי'1. "האויב שהוא העיקרי, פעילותם מתחום האויב על 1

מיקד כאשר 1973 אוקטובר במלחמת בהצלחה תפקידו את ביצע הצבאי המודיעין אגף כי לומר, יש האמת, למען

וכוונותיו. יכולתו האויב, על מידע בהשגת מאמציו את

ו

ז

ו

בס>ג> הקידמ* הפיקוד
הפיקוד מצא בסיני, הכוחות את לרכז מאי, באמצע והוחלט, ביותר הגבוהה בדרגה חירום מצב על הוכרז כאשר
נכלל לא והדבר קודם כך על הוחלט לא בסיני קידמי" פיקוד "מוצב להקים לנכון המזויינים הכוחות של העליון

כוחות מפקד מרתגא, עבדאלמחסן אול) (פריק הגנרל את וכלל חפוזה בצורה הוקם זה מרכז "קאהר". ההגנה בתוכנית :

קצינים. של קטנה קבוצה ועוד אותי אסמאעיל, אחמד (לואא) האלוף את היבשה, 1

מאחורי מוקם הוא בסיני. עבורו שנבחר למקום ואחר לאסמאעיליה 17/5/67 ביום נע הקידמי" הפיקוד "מוצב ,

מחסן. צלאח (פריק) לויטננטגנרל עליה ופיקד בסיני הכוחות כל על פיקדה אשר השדה, ארמית מפקדת
הוקם כאשר כך, משום השדה. ארמית ומפקדת העליון הפיקוד באמצעות להתנהל עתידה שהמלחמה היה, ידוע
אותה של תפקידה מה להבהיר צורך היה סיני", "חזית כמפקד נתמנה מרתגא (פריק) והגנרל הקידמי" הפיקוד "מוצב ן

האמת", את מספר מרתגא "הגנרל מרתגא: גנרל של ספרו (מתוך מרתגא הגנרל אומר הפיקוד. בשרשרת נוספת חולייה
בתוכנית כלול היה לא כזה גוף בסיני. קידמי' פיקוד 'מוצב הקמת על דובר עאמר הפילדמרשל של "בהנחיות :(6058 ע"ע

באמצעות תנוהל שהמלחמה ידוע היה עליה. דובר לא לכן שקודם מישרה זוהי החזית. כמפקד מוניתי 'קאהר'. ההגנה
בתימן המבצעים זירת של והצבאי המדיני המפקד במישרת כיהנתי זמן, אותו עד השדה. ארמית ומפקדת העליון הפיקוד i

תיכנון .כלל לא זו אחרונה מישרה של האחריות תחומי במסגרת היבשה כוחות מפקד במישרת שימשתי גם בזמן ובו יי

המבצעים אגף בידי היתה כך על והאחריות היות זאת, שהיא. פעולה כל של תיכנון עלי הוטל לא כך ומשום המבצעים
המבצעים מאגף העליון. המפקד סגן ולגבי המזויינים הכוחות רמטכ"ל לגבי המתכנן הגוף שהוא המזויינים, הכוחות של !

המנגנונים עם יחד אותן בוחנת אשר השדה) ארמית מפקדת (שהיא המזרח פיקוד מפקדת אל המבצע פקודות מועברות |

מובאת מכן, לאחר אישור. לשם שלו והמנגנונים הרמטכ"ל בפני מביאה היא שאותה החלטתה, את מקבלת ואחר שלה, ;

אותה. שיאשר עלמנת התוכנית. מגבשי בנוכחות הכללי, המפקד לסגן ההחלטה /

לנהל לה מאפשרות אינן שנקבעו, כפי החזית, מפקדת סמכויות כי לו והבהרתי הפילדמרשל כפני דעתי את הבעתי !

אולם. צורך. כל בה שאין הפיקוד בשרשרת נוספת חולייה בבחינת הוא קיומה ולכן, עליהם. ולשלוט הקרבות את |

גם כך, עם בבד בד המשמש. הקידמי הפיקוד במוצב להימצא עתיד עצמו הוא כי עמדתו, את הצדיק הפילדמרשל i

ו

במקרה החזית. מפקד עם פעולה בשיתוף הקרבות, על לפקד עתיד והוא הפעילות תחילת לפני מה זמן החזית, מפקדת
ששררה, האווירה הרי משכנע, היה לא הפילדמרשל של שהנימוק למרות שלו. המטה ראש בתור החזית מפקד ישמש זה,

חומרת תהיה מה להעריך לנסות ומבלי פשטני באופן הדברים נלקחו כך, משום תפרוץ. לא שהמלחמה היתה זמן, באותו
ישראל". עם מלחמה ותפרוץ במידה המצב

ז
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ולפיקוד לשליטה באשר אחריותו ומתחומי הקידמי" הפיקוד "מוצב של הפעילות מאופי הוטרדנו בסיני שהינו כאשר
1 ללויטננטגנרל היה כן, כמו בקהיר. הכללית המפקדה מן מבצע פקודות וקיבלו נערכו רוכזו, הכוחות שכן הכוחות. על

בסיני. הכוחות כל על המפקדת השדה מפקדת היותה בתוקף קהיר עם ושוטף ישיר קשר ולמפקדתו מחסן צאלח (פריק)

נשלחו כאשר השדה. ארמית ומפקדת הכללית המפקדה בין יעילה בלתי חולייה מהווה הקידמי הפיקוד שמוצב ברור, היה
אלה כוחות היו 2 ה3/5/67 מיום החל הישראלית, הספנות בפני המיצרים את לסגור עלמנת אלשיח' לשרם הכוחות
שרם באיזור למתרחש או זה לכוח קשר הקידמי" הפיקוד ל"מוצב היה ולא בקהיר הכללית למפקדה ישירות כפופים
ולא תיאורטית מבחינה לא נכון, היה לא סיני" חזית "מפקדת התואר המציאות, ועל אלה עובדות על בהסתמך אלשיח'.

מעשית. מבחינה

תפקיד על בנוכחותי, מרתגא, אול) (פריק הגנרל ובין אסמאעיל אחמד (לואא) האלוף בין שהתנהל לוויכוח עד הייתי
1 תנוהל המלחמה וכי עאמר, הפילדמרשל והוא אחד כללי מפקד ישנו כי היתה, הוויכוח מסקנת במלחמה. הפיקוד מוצב

הכללית המפקדה תוכנית על להשפיע העשויות החלטות לקבל מתבקשים אנו אין לכך, אי הכללית. המפקדה באמצעות
עתודה כוחות גס לנו אין ביצוען. אחר לעקוב מסוגלים אנו שאין משום מטעמנו, הוראות לפרסם טעם אין כן, כמו .

הוקם לכן, כסיני הכוחות כל על מפקדת השדה ארמית שמפקדת משום הקרב, מהלך על להשפיע נוכל שבאמצעותם
והשליטה, הפיקוד את יקיים וממנו לסיני, יגיע כאשר ממנו יפעל עאמר הפילדמרשל העליון שהמפקד עלמנת המוצב

הדבר. שידוע כפי המבצעים, ניהול במהלך מקרים, במספר

אף המלחמה, לתום ועד מהקמתו התקופה במהלך הקידמי, הפיקוד מוצב ביצע לא ההיסטוריה, ולמען האמת למען
הנסיגה והיא: המלחמה במהלך נתקבלה אשר ביותר החשובה ההחלטה כן, על יתר אפקטיביות. או ערך בעלת פעולה
מוצב את לידע מבלי בוצעה היא השדה ארמית למפקד לביצוע והועברה הכללי המפקד עלידי נתקבלה מסיני, הכללית

, ביצועה. אופן לגבי או ההחלטה לגבי מרתגא הגנרל לדעת לשאול ומבלי הקידמי הפיקוד

המלחמה פרוץ ערב הצבא* המצב
י בשום תקופה, באותה איפשר, לא המלחמה פרוץ ערב המזויינים הכוחות מצב כי מסתבר, לכן, קודם שנאמר ממה

אילת. מיצר סגירת את לבצע מוכנים שהכוחות ההכרזה אז יוחסה עאמר לפילדמרשל ישראל. עם למלחמה להיכנס פנים,
היתה לא אילת, מיצר סגירת על המדינית ההחלטה כי לומר, ניתן לכן, קודם שפורטו העובדות, על בהסתמך
וכאן תקופה. באותה וישראל, מצרים של האמיתית היכולת על בהסתמך הצבאית, הבחינה מן נכונה, בצורה מחושבת,
שהן מדיניות, החלטות קיבלה כאשר ממנו, התעלמה והיא המדינית להנהגה ידוע היה זה מצב האס השאלה: עולה
תפרוץ מכך כתוצאה כי ברור היה כאשר המיצרים, את ולסגור הבינלאומיים החירום כוחות את להוציא הבקשה
העובדות שכל הגיוני האס השאלה נשאלת ואז המזויינים הכוחות מצב מה ידעה לא המדינית שההנהגה או מלחמה?
ידועות היו האלה העובדות אם כי ולמעצמות' לישראל ידועות היו הן טבעי, שבאופן בעוד, לה, ידועות היו לא האלה

לה' מוכנים היו שלא למלחמה, המזויינים הכוחות את שתשלח היה הגיוני האם המדינית, להנהגה
נלקחו לא וצבאית, מדינית מבחינה שתוצאותיה, אילת מיצר סגירת על החפוזה המדינית ההחלטה מן כתוצאה
שהיו מבלי עליהם נכפתה שהמלחמה לאחר ביותר קשה במצב המזויינים הכוחות עצמם מצאו התקבלה, בטרם בחשבון

לה: מוכנים

0
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ומתאמת והצבאית המדינית הפעילות את שכורכת אסטרטגיתעל. למדינה שהיונה מבלי למלחמה מוכנים היו הם *

להם מתאים בלתי בזמן למלחמה נדחפו הם ביניהן. /

להיות שלא .1966 בשנת שפירסס בדו"ח. המליץ המזוייניס הכוחות של המבצעים שאגף למרות למלחמה הוטלו הם *

בתימן נמצא כוחותינו של גדול כה היקף עוד כל ישראל, נגד צבאיות בפעולות מעורבים
הצבא מכוחות שליש בעוד צבאית. עליונות לו שיש ישראל, העיקרי, האויב נגד בסיני למלחמה הוכנסו הם *

ליותר הגיע שמספרם מאומנים בלתי מילואים אנשי על להסתמך נאלצו שבחזית הכוחות בתימן. נלחם פעיל שבשירות j

הלוחמים. ממספר ממחצית 1

ושונו תוקנו כך, עקב לעת מעת המשתנה מדינית מטרה להנשים עלמנת במלחמה מעורבים עצמם מצאו הכוחות * !

את איבדה סיני על שההגנה עד למלחמה, הכנותיהם את להשלים הכוחות בידי התאפשר ולא והמשימות הפעולה קווי /

המלחמה. פרוץ עם האסטרטגי, איזונה ;

זאת, עליהן. ולפקד צבאיות פעולות לתכנן מסוגל שאיננו צבאי פיקוד תחת במלחמה מעורבים עינמם מצאו הכוחות * !

והשליטה הפיקוד במסלול שהיתה הפירצה בשל
לישראל. שאיפשר מה וירדן. סוריה מצרים. בין צבאי תיאום או פעולה שיתוף כל היה לא הבינערבי, במישור * ו

נפרד באופן חזית בכל לטפל צבאית, עליונות לה שהיתה
מדינית אסטרטגיה בהיעדר היה זה וכל מצרים. נגד שפעלו ואיזורייס בינלאומיים מדיניים, בתנאים היה זה כל *

המזויינים. כוחותיה עבור צבאית אסטרטגיה של קיומה ואי למצרים

הראשונים ובימים מאי של השנייה במחצית המזויינים הכוחות נתונים היו שבו מזה, גרוע וצבאי מדיני מצב יש האם 1
ו

!? 1967 שליתי i

ו
התקיים שלא ביקיר

לפרוץ העומדת למלחמה, ההכנות ובשל יציב הבלתי הצבאי המצב כשל בסיני, נתונים היינו בה זו, מכאיבה באווירה ן

שבחזית הכוחות אצל כבוקר למחרת לסייר עומד עאמר שהפילדמרשל 4/6/67 ביום לנו נודע הושלמו, שלא רגע, בכל i

1

הכוחות. בין פעולה שיתוף ולמסד
אחמד והאלוף מרתגא הגנרל בעוד הקידמי, הפיקוד מוצב בתוך מעמיתי כמה עם הייתי ,5/6/67 ה ב', ביום

1

מפקד מחסן, צלאח לויטננטגנרל את לפגוש צריכים היו שם מקום תמאדה. התעופה שדה אל דרכם עושים אסמאעיל י

המפקדים בעוד בבוקר. 8.30 בשעה הגיעו עם עאמר הפילדמרשל פני את לקבל כדי מפקדים, כמה ועוד השדה ארמית
על אווירית בהפצצה מדובר כי לי. התברר מהרה עד רב. לא ממרחק שבאו התפוצצויות שמעתי התעופה, בשדה ממתינים !

תמאדה. של התעופה שדה את תוקפים האויב מטוסי את ראיתי גבוהה גבעה מעל ואלמליז. תמאדה התעופה שדות

הרהרתי התעופה. בשדה שהיו המפקדים על ריחמתי וכן שלהם המפקדים ללא זמן, כאותו שנמצאו, הכוחות על ריחמתי
נפגעו. ולא כמידה שלהם. למטה לשוב להם ייקח זמן וכמה להם שאירע במה

ונודע סיני, של התעופה שדות הפצצת על להודיע כדי בקהיר המזויינים הכוחות של המבצעים אגף עם מיד התקשרתי
בזמן. בו ישראליים, מטוסים עלידי הם גם מופצצים קהיר, ובאיזור התעלה באיזור התעופה שדות שאר כי לי

החלה. המלחמה
1

i

I

1
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המלחמה
!

הישראלית התוכנית
היותם בשל בסיני, המצריים הכוחות את תחילה לתקוף היה הישראלית, התוכנית של ביסודה מונח שהיה הרעיון,

ישראל תיפנה ואחר המערבית, הגדה על השתלטות לשם הירדניים, הכוחות על התקפה תבוא מכן לאחר העיקרי. האויב
על אינטנסיבית אווירית בהפצצה תתחיל הישראלית ההתקפה הגולן. רמת על להשתלט מנת על סוריה, את ותתקוף
זו הפצצה של תוצאותיה ניצול לשם יבשתית, תקיפה תבוא בעיקבותיה המצריים, התעופה ושדות הצבא בסיסי

{ להימנע כדי החזיתות בשלוש ולהשמידם האלה הכוחות את להביס כדי הערביים, הכוחות בקרב התורפה ינקודות
שהם המצריים, הכוחות נגד העיקרי המאמץ במיקוד שלהם הרעיון הצטמצם אחת, מחזית ביותר בוזמנית מהתקפה
השיט בפני טיראן מיצרי את ולפתוח שרםאלשיח' איזור על להשתלט רובם, את להשמיד כדי הראשי, אויבם
לטיפול שיתפנו עד כוחות של במינימום שימוש תוך והסורית הירדנית בחזיתות להתייצבות להביא בזמן, בו הישראלי.

המצריים. הכוחות תבוסת לאחר זו, אחר זו בהן,

י, תהיה שהמלחמה כך ועל זו עליונות על ושמירה אווירית עליונות השגת על הפתיחה, יוזמת על נשען התוכנית ביצוע
מועטים. ימים תוך להכריעה יהיה שניתן באופן קצרה

:(70 עמי אנגלית, מהדורה רבין, זכרונות (רבץ, רבין הגנרל דאז הישראלי הרמטכ"ל אומר

עזה רצועת את לכבוש המצרי, השיריון ועל המצריים הכוחות על קשה מכה להנחית היתה המקורית "התוכנית
וכללה 25/5/67 ביום שונתה התוכנית אולם בסיני. המבצעים תחום עומק את להגביל מבלי אלעריש לעבר ולהתקדם

סואץ. תעלת לעבר התקדמות
להימנע כדי המלחמה, של הראשון בשלב עזה, רצועת את לכבוש שלא הורה הוא הביטחון כשר דיין מינוי לאחר
שנקבע מכפי מוקדם במועד שרםאלשיח1 את לכבוש יש זאת, לעומת ההתחלה. מן מאוכלסים, באיזוריס מלוחמה

בתוכנית".

את ולהשמיד הפעולות היקף את להרחיב נוכל התוכנית, של הראשון בשלב והצלחה מלאה אווירית לשליטה להגיע

אלעריש).  (רפיח הצפוני בציר רק ולא סיני בכל המצרי הצבא כוחות

אולם, סיני. כל את לכבוש ביכולתנו מפקפק הייתי כזה במקרה במלחמה, תשתתפנה וירדן וסוריה שבמקרה ציפיתי,

המצרי. הצבא על מכרעת מכה להנחית ביכולתנו משוכנע הייתי

המצריים המטוסים את להשמיד עליו שהוטל האוויר, חיל בידי גורלנו את הפקדנו להתקפה, נעו שהטנקים לפני

אווירית. שליטה להשיג שנוכל כדי הקרקע, על בעודם

תימשך מצרים על האווירית ההפצצה אם יקרה מה רבות: פעמים עצמי את שאלתי המלחמה, ולאחר ההתקפה, לפני

מעל נמצאים שלנו הקרב מטוסי כל בעוד ישראל, את .הירדני הסורי האוויר חילות יתקיפו ואז שעות, משלוש יותר
מצרים?

1
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השליטה להשגת בנוגע וכי.'וד התוקף. לצד יתרונות המעניק הפתיחה, יוזמת עיקרון על מוחלטת הישענות היתה ■

והים". היבשה כוחות של משימתם הקלת היה הדבר שפירוש משום עליה, והשמירה האווירית |

הערביות התכניות
במשמעות צבאי, פעולה לשיתוף תוכניות או משותפות, ערביות תוכניות 1?48 מאז פעם, אף היו לא הערבי' בצד j

ישראל. נגד שלהן המזויין בסיכסוך ערב מדינות בין המקובלת הצבאית 1

ן

פורמאלי, תפקיד זה היה ערב צבאות של הכללי כמפקד ירדן מלך עבדאללה על הוכרז 1948 בשנת פלסטין במלחמת ן

פעלה ערבית מדינה שכל באופן נוהלה זו מלחמה גלאב. הגנרל הבריטי, המפקד בידיו סייע מעשי. ביטוי לו היה שלא
התוצאה הלחימה. בזירת אחר ערבי צבא עם תיאום קיים שהיה מבלי בפלסטין, לצבאה פקודות ונתנה נפרד באופן j

הפלסטינאיס, זכויות את להשיב הצליחו לא ערב שצבאות היתה, וישראל הערבים בין הראשון הסיבוב של הסופית .

תוכנית לפי לה שהוקצה התחום את ולהרחיב המדינה קיום את לבסס הצליחה ישראל כן, על יתר החוקיים. הארץ בעלי

החלוקה.
עלידי במשותף נקבע הצבאי שתיכנונה המשולשת התוקפנות בפני צבאית, מבחינה לבדה, מצרים ניצבה 1956 בשנת

אשר ערביים, ועמים מדינות של הנאמנות העמדות ואת המאמצים את ששכחנו הדבר פירוש אין וישראל. צרפת אנגליה,

זאת במלחמה בעניינה מצרים של בעמדתה ולאומית מדינית תמיכה תמכו
אול) (פריק הגנרל של בפיקודו ערב", מדינות צבאות של המאוחדת הערבית "המפקדה 1964 בשנת הוקמה כאשר 1

מיינות שליטי בין האמון וחוסר הרגישויות בשל משותקת זו נותרה הערבית, הפיסגה ועידת החלטת עלפי עאמר, עלי ;

מעשי בפני להתייצב כדי הערבי הצבאי המאמץ של תיאום או פעולה שיתוף להיווצר היה יכול לא כך, משום ערב. ו

מסוגלת היתה לא והיא העיניים, מאחזות הערביות התופעות מבין תופעה נותרה זו מפקדה הישראליים. התוקפנות I

.1967 שנת עד שהיא רצינית צבאית פעילות כל לבצע }

חזית בכל להילחם אפשרות לה שיש ובטוחה סמוכה ישראל היתה כך, משום היטב. זאת ידעו המעצמות, וגם ישראל,
חיובית. התערבות תתערב האחרות הערביות החזיתות מן אחת שאף מבלי בנפרד, |

אשר האויב כוחות את ולהשמיד להביס במטרה סיני על להגן יש שלפיה, "קאהר", תוכנית היתה המצרית, בחזית |

והפחתת ישראל של הראשונה האווירית המכה ספיגת תוך סואץ. לתעלת להגיע מהם ולמנוע הגבול קו את יחצו |

ממנה. כתוצאה שתיגרמנה האבדות !

או שתיהן בין פעולה לשיתוף מראש תיכנון שהיה מבלי הגנה, תוכניות  התוכניות היו והסורית הירדנית בחזיתות גם

המצרית. החזית עם פעולה לשיתוף

ן

/
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המצרית בחזית ולמלחמה
כוחותינו על מרוכזת אווירית מכה ישראל הנחיתה כאשר ,5/6/67 ה בי, יום בבוקר החלה המצרית בחזית המלחמה

קהיר שעון לפי 08:45 בשעה החלה ההתקפה האווירית. ההגנה אמצעי ועל האוויריים
האווירית, וההגנה האוויריים הכוחות מפקד עלידי מלווה עאמר, הפילדמרשל הכללי, המפקד כאשר החלה המלחמה

: התעופה שדה אל האוויר, בדרך דרכם, את עשו אחרים מפקדים מספר ועלידי מחמוד, צדקי (פריק) לויטננטגנרל

תעופה שדה בשום לנחות היה יכול שלא משוס לקהיר להחזירם נאלץ המטוס החזית. בכוחות לסייר עלמנת תמאדה
המלחמה פרוץ על הודעה קיבלו הם זה, באופן ישראליים. מטוסים עלידי הופצצו וכולם היות התעלה, באיזור או בסיני

 אחמד האלוף סיני), חזית (מפקד הקידמי הפיקוד מוצב מפקד מרתגא, אול) (פריק הגנרל נאספו המלחמה פרצה בו בזמן
ועוד בסיני הכוחות כל על פיקד אשר השדה, ארמית מפקד מחסן, צלאח ולויטננטגנרל שלו, המטה ראש אסמאעיל,

| מממפקדותיהם. רחוקים כשהם הגיעו, בעת עאמר הפילדמרשל פני את לקבל כדי תמאדה, התעופה בשדה מפקדים, כמה

המלחמה. תחילת על להם נודע כך בו. הימצאותם בעת התעופה שדה את הפציצו הישראליים המטוסים
את מספר מרתגא "הגנרל מרתגא: גנרל (מתוך באומרו תמאדה התעופה בשדה אירע אשר את תיאר מרתגא הגנרל

:(144 עמ' האמת,

מפקד עלידי שנאמר כפי לציון, ראויים אירועים שום אירעו לא לגבינו. חידוש כל היה לא אז עד הכללי "במצב
כל את והשמידו שדההתעופה את ישראליים מטוסים תקפו קהיר, של הקיץ שעון לפי 08:45 השעה בסביבות הארמייה.
המטוסים ובהפצצת לשימוש ראויים לבלתי להפכם כדי המסלולים בהפצצת מתחילים כשהם בו המצויים המטוסים
רב דמיון יש שכן ישראליים, מטוסים הם לראשינו שמעל הקרב מטוסי כי סבורים, היינו לא בתחילה, הקרקע. על החונים

המצב, של הכללית התמונה הפחות, לכל או, האויב, של מצידו לבוגדנות ציפינו לא לכך, בנוסף הצדדים. שני מטוסי בין

כזאת. במהירות התקפתה את תתחיל שישראל ניבאה לא
אך האויב. מידי השליטה את וליטול המצב על להשתלט כדי מהרה עד יופיעו המצריים הקרב שמטוסי היינו סבורים
מבלי היבשה, בדרך שלנו, המטות אל האפשרית, במהירות לשוב, נאלצנו נפש. מפח לנו ונגרם התארכה ציפייתנו

כשמינו1 שנמצאו הישראליים המטוסים של הרב ובמספר האווירית בהתקפה להתחשב

1

באיזור בביקור יחיא, טאהר עיראק, ממשלת ראש ועימו אלשאפעי, חסין הרפובליקה, נשיא סגן היה במקרה,
באומרו התעופה בשדה אירע אשר את מתאר אלשאפעי חסין פאיד. התעופה שדה הופצץ מטוסם נחת בו בעת התעלה.

:(23/8/87  מ 565 גיליון אוקטובר, אלשאפעי, חסין תגובת אלשאפעי, חסין (מתוך:

כאילו הישראליים. המטוסים של הראשונה בגיחה פגשנו שם פאיד. התעופה שדה מעל 08:45 בשעה היה "המטוס
ראה אשר את ויספר חי ישוב ואחר להם עד יהיה שמישהו לתאר שקשה אירועים על עדות ונמסור שנראה הגורל רצה

בשטח והתפזרנו המטוס מן ירדנו פצצות שתי לידו התפוצצו והינה התעופה שדה של הקרקע על לנחות הצליח המטוס
דקה אחר דקה המתרחש בכל וצפינו ראינו ממנו הקרקע, על בטוח מסתור לו מצא מאיתנו אחד כל כאשר התעופה שדה

מאומה אותם העסיק לא מטוסים. שלושהארבעה של בגיחות דקות 15 עד 10 של במרווח מגיעים היו האויב מטוסי
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הקצר בזמן שיושמדו הגורל רצה כאילו לכנף, נושקת כנף כאשר התעופה שדה בשטח הרובצים המטוסים חיסול מלבד j

של סוג בשום נתקלו לא האויב מטוסי שניים. או אחד מטוס בהצתת הסתיימה גיחה כל מאמץ. כל וללא ביותר

אפשר טוס, מנמיכי מטוסים מסכיו על קלט לא והרדאר במידה האווירית. ההגנה מצד ולא מטוסינו מצד לא התנגדות,
?11:30 השעה עד נמשכו אשר הבאות לגיחות באשר מה אך הראשונה, הגיחה עניין את בזאת לתרץ !

המשלחת עם יחד לקהיר. שבתי כאשר הדרך, אורך לכל ראיתי פאיד, התעופה בשדה שאירע מה של התוצאות את /

שדה הבאים: התעופה משדות אחד בכל באוויר, המיתמרים העשן עמודי את התמונה, אותה את ראינו העיראקית :

זה היה אלמאזה. התעופה שדה ולבסוף בלביס התעופה שדה אחר אנשאץ, התעופה שדה מכן לאחר אבוצויר, התעופה ;

ראינו". מה לו ולספר עבדאלנאצר גמאל הנשיא את לפגוש כדי אלכברא, למנשיה הגענו בטרם /

הכללי, המפקד החשובים: התפקידים בעלי האלה, הבכירים המפקדים כל כאשר זו, למלחמה גרועה התחלה זו היתה j

יחידות ממפקדי וכמה השדה ארמית מפקד הקידמי, הפיקוד מוצב מפקד האווירית, וההגנה האוויריים הכוחות מפקד
של הראשון בשלב זה היה רב. זמן איכה לעמדותיהם חזרתם שלהם. המטות מן מרוחקים היו אלה כל השדה,

מצידס. מהירות להחלטות זקוק הצבאי המצב וכאשר בדקות מחושב הזמן כאשר המלחמה

להאמין לו וגרמה העולם את הטעתה היא כמלחמה, הפתיחה של האחריות מן להתחמק תוכל שישראל עלמנת
1

כדלהן: תסריט התווית עלידי זה היה במלחמה. שפתחה היא שמצרים :

טענה טען בה בתלאביב, הישראלית הכללית למפקדה הודעה מבארשבע הדרום פיקוד אלוף שיגר 08:40 בשעה *

כשהם הרדאר מסכי על נראו מצריים מטוסים מספר כי הנגב, לעבר מתקדמים המצריים הכוחות כי נכונה שאינה
ו

כבדה. הפגזה עזה רצועת באיזור הישראליים המוצבים את מפגיזה המצרית הארטילריה וכי לגבול, מתקרבים f

מצרים כי מסרה, שבה רשמית הודעה הישראלי הצבא מפקדת פירסמה 08:50 בשעה כלומר דקות, עשר לאחר *

אווירית תקיפה על בהכריזם האזעקה צופרי קולות נשמעו בתלאביב ישראל. על והאוויר היבשה מן בהתקפה החלה !

1
העיר. על (דמיונית) י

מצרים. עם מלחמה כמצב נמצאת היא כי ישראל, הכריזה בבוקר תשע בשעה *

(הדמיונית). המצרית התוקפנות על הביטחון למועצת באו"ם ישראל של הקבוע הנציג הודיע 09:10 בשעה *

דעת בעיני להיראות ניסתה היא מצרים. על לפתיחתה האשמה את והטילה המלחמה אש את ישראל הציתה כך

היא כי הודתה, וישראל העולם בפני האמת התגלתה מהרה עד אולם, עצמית. הגנה של במצב היא כאילו העולמית הקהל

במלחמה. פתחה אשר זו היתה

הראשונה האווירית ההפצצה

במבנה מבנים. בשני מצריים. תעופה ושדות בסיסים בתקיפת החלה הראשונה הישראלית האווירית ההפצצה
ובעונה בעת להתרעה, רדאר ותחנות תעופה שדות 10 ותקפו רצופים בגלים ששבו מטוסים, 185 כ השתתפו הראשון

הקרקע על הושמדו המטוסים לשימוש. כשירים בלתי שהפכו עד הטיסה מסלולי הושמדו ההפצצה במהלך אחת.
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אלסיר אלמליז, תמאדה, את: כללו הראשון, המבנה מטוסי תקפו אותם התעופה, שדות הרדאר. תחנות כל והושבתו
הדלתה. באיזור ובניסויף קהירמערב ואנשאץ, התעלה באיזור וכברית פאיד אבוצויר, שבסיני, ואלעריש

התעופה. ושדות האוויר בסיסי שאר את תקפו הם השני. אחר אחד בגל מטוסים 165 כ השתתפו השני במבנה
הראשון. הגל מטוסי הביאו אותו ההרס, וגבר טיס ומסלולי מטוסים של נוסף מספר הושמד

דממת על שומרים כשהם הרדאר מכשירי עלידי להתגלות שלא כדי מאוד נמוך בגובה טסו הראשון המבנה מטוסי
שמרו ולא נמוך בגובה לטיסה מוגבלים היו לא השני המבנה מטוסי זאת, לעומת ההפתעה. גורם את להפעיל כדי אלחוט

אלחוט. דממת על
פצצות השליכו כן להשביתם. מנת על מיוחדות, בפצצות הטיסה מסלולי להפצצת עדיפות נתנו הישראליים המטוסים
ראשונה כוננות ברמות שנמצאו המטוסים הושמדו מכן לאחר תיקונם. את לאפשר שלא עלמנת השהייה מנגנוני עם

האחרות. והמטרות המטוסים שאר הושמדו לבסוף ומקלעים. תותחים טילים, באמצעות ושנייה

1

את ובעיקר האווירית, ההפצצה של הצלחתה הבטחת לשם הדרוש המידע כל את להשיג הצליח הישראלי המודיעין
* אמצעי של הפעולה וטווח היכולת המצב, על פרטים השיג כן מצרי. תעופה ושדה בסיס בכל וסוגיהם המטוסים מספר
ו
* יהיה שלא המתאים האווירי המסלול את הישראליים המטוסים עבור לבחור שיוכל עלמנת המצרית האווירית ההגנה

האלוף הישראלי, האוויר חיל מפקד פירט לכך, בהקשר המצרית האווירית ההגנה עלידי או התרעה רשת עלידי מכוסה
באומרה האווירית ההפצצה תוכנית את 1967 יוני במחצית הוד, מרדכי

ו

הישראלי המודיעין אגף האויב. את ישראל של טובה הכרה בסיס על המצרי האוויר חיל לחיסול תוכנית "הותוותה
חלק הישראלי המודיעין לאגף אנו מיוחסים כך, משום המצריים. הלהקים כל מצב מהו בדייקנות כמעט לקבוע הצליח
צפויה אשר המטוסים, מספר על מידע היה הישראלי האוויר בחיל למתכננים האוויריות. התקפותינו מהצלחת גדול

המטוסים נגד הראשונה ההפצצה את לתכנן אפשרות לנו היתה כך, בשל סוגם ועל תעופה, ושדה בסיס בכל הימצאותם
כל קודם חשיבותם. סדר לפי האחרים המטוסים באו ובעקבותיהם המפציצים, והם הראשונה בעדיפות הנמצאים
נוספים, יעדים היו אשר והמסוקים, התובלה מטוסי מכן לאחר ,17 המיג מכן: לאחר , 7 והסוחוי 21 המיג מטוסי יושמדו

לכך. הזדמנות שנוצרה אימת כל שהותקפו

הנע ובגובה הים) (דרך מערב בכיוון ושיהיו הישראליים, התעופה לשדות קרובים שיהיו טיסה, מסלולי קבעה התוכנית

המבנה יתחלק ודמיאט, אלעריש בין מצרים, של הטריטוריאליים למיס המטוסים יתקרבו כאשר מ'. 30 ל 20 בין

כך לשם צויידו אשר ספינות גבי על שהיו אלחוטיות, הנחייה במשואות מסתייע כשהוא ראשים, לשלושה התוקף
כדלהלן: היתה החלוקה צפות. הנחייה ובמשואות

ובעונה בעת לתקוף כדי דרכם יעשו מטוסיו אלעריש לצפון יגיע כאשר הראשי המסלול מן יתפצל הראשון הראש .1

ותמאדה. אלמליז אלסר, אלעריש, התעופה שדות את אחת
את אחת ובעונה בעת להפציץ עלמנת דרכם יעשו מטוסיו פורטסעיד. מול הראשי המסלול מן יתפצל השני הראש .2

וכברית. פאיד אבוצויר, התעלה: איזור של התעופה שדות
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ובעונה בעת לתקוף עלמנת דרכם יעשו מטוסיו לדמיאט. מצפוןמזרח הראשי המסלול מן יתפצל השלישי הראש .3 :

ולוקסור". אלמנצורה קויסנא, בינלאומי, קהיר אנשאץ, בניסויף, קהירמערב, התעופה: שדות את אחת

על התעופה שדות השמדת זה: ובכלל הראשון, הלחימה ביום האלה התעופה שדות כל את לתקוף שאפה התוכנית
הימצאות סייעו זו הפצצה לביצוע הנמ.. טילי ובסיסי אווירית להתרעה הרדאר מערכות שבהם, והמטוסים מסלוליהם

למטוסים. הקרקע שירותי של הגבוהה הרמה וכן המטוסים מספר על העולה במספר טייסים
בטרם ההפצצה יעדי חשיפת או מצריות אוויריות מטריות קיום כמו צפויות, בלתי לאפשרויות מוכנים להיות כדי

עליהם. להגן כדי ישראל לשמי לשוב הישראליים המטוסים על היה בוצעה,
הקרב. וממטוסי ההפצצה ממטוסי אחוז 85 במהלכה איבדה מצרים שעות. כשלוש נמשכה האווירית ההפצצה *

אחוז. 100 של בשיעור היו וקלים כבדים במפציצים אבדותיה ]

ובעל עיקרי כחיל המלחמה, מן נוטרלו האוויריים כוחותינו חמורות. היו מצרים לגבי זו ראשונה הפצצה של תוצאותיה יי

אווירית. שליטה רק ולא אווירית ריבונות השיגה ישראל הראשון. הלחימה יום של הראשונות השעות שלוש תוך השפעה,

סיוע או אווירי חיפוי ללא נותרו ופעילותם היערכותם באיזורי הים וכוחות כסיני שלנו היבשה שכוחות דבר, של פירושו

נהנו הישראליים היבשה כוחות בעוד מתמיד, כאופן אוויריות להתקפות חשופים בסיני כוחותינו היו מכך, כתוצאה אווירי

היו לכך, בנוסף יותר. גבוהה לחימה יכולת להם העניקה זו עובדה שלהם. האוויר מחיל אווירי ומסיוע אווירית מהגנה

האויב. מטוסי בפני פתוחים כולה מצרים של שמיה
הכוחות מפקדת ושל הכללית המפקדה של חשיבתן שותקה האווירית, ההפצצה של זו מכאיבה תוצאה נוכח

ההפצצה של האמיתית התוצאה שלמחרת, ביום להם, נודעה כאשר רב, היה בסיני הכוחות בקרב ההלם האוויריים.

מטוסי של רב מספר הפלת על קהיר מקול הצבאיות ההודעות את שמענו כאשר עלינו השתלטה המרירות האווירית.

פעולה חופש תוך לסיני, מעל פועלים הישראליים המטוסים את ראינו אנו בעוד אירע, מאשר הההיפך בדיוק אויב,

מוחלט. *

זו. מעין קשה מכה צפתה שלא המדינית. ההנהגה בקרב רב לזעזוע יגרמו הראשונה ההפצצה שתוצאות היה טבעי )

(מתוך באומרו 5/6/67 ה יום בבוקר בקהיר הכללית במפקדה התרחש אשר על סאדאת הנשיא סיפר לכך, בהקשר

:(117 עמי ערבית, מהדורה העצמיות, אחר החיפוש סאדאת,
והטיל עאמר יצא אחר הסלון. מן יוצא עבדאלנאצר את ראיתי בבוקר יום באותו הכללית למפקדה הגעתי "כאשר ■

עבדאלנאצר ישראל. ולא בנו היכה אשר הוא האמריקני האוויר חיל כי באומרו, האמריקנים על כולה האשמה את

לי תביא אם אלא אותנו תקפה אשר היא שאמריקה רשמית הודעה לפרסם ולא אלה דברים לאשר מוכן אינני " השיב:

גילוי ופירסם בו חזר ואז השואה גודל את הבין הוא מכן לאחר אולם. האמריקני'. הסמל שעליה לפחות אחת מטוס כנף

הדברים מבין המצב. של מדיני כיסוי לעם לתת היתה מטרתו נגדנו. בתוקפנות אמריקה את מאשים הוא בו דעת

הבין כאשר לקהיר), שובו (עם מטוסו נחת אך עאמר. עם המקרה היה המזל כיש 5/6/67 ה ביום אירעו אשר המשונים

!

1,



ו

ו
מוגבל
 48 

המלחמה תחילת לאחר בלבד אחת שעה אש, הפסקת להשיג ממנו לבקש כדי, הסובייטי לשגריר לקרוא שלח קרה, מה
לשעבר. הרפובליקה נשיא סגן היום". אותו בבוקר , הכללית במפקדה הסובייטי השגריר של הימצאתו פשר היה זה
5/6/67 ה ביום עאמר הפילדמרשל של במשרדו התרחש אשר על בזכרונותיו מספר אלבגדאדי, עבדאללטיף

אחת היתה השעה המצב על אותו שאלנו עאמר. עבדאלחכים עם שם ונפגשנו הצבא של הכללית המפקדה לבנין "הלכנו

היה לא הוא במטוסים. אבידותינו מהן אותו שאלנו אויב. מטוסי 73 היפלנו עתה עד כי לנו, הודיע הוא בקירוב. בצהריים
■ צדקי האווירים, הכוחות מפקד כי הבחנו, אצלו היינו כאשר מטוסינו. מרבית את שאיבדנו אמר הוא במספר. לנקוב יכול

אין שלנו, התעופה שדות על האויב של האוויר התקפות גלי המשך עקב כי אמר, הוא איתו. להתקשר הירבה מחמוד,

מספר האויב בידי שאין משום זאת, הישראליים. למטוסים מסייעים ואנגליים, אמריקניים אחרים, שמטוסים מכך מנוס

זו". לגירסה הוכחה להביא ממנו ביקש עבדאלחכים מטוסים. של רב כה

מטוסים יותר מאוד, גדול התוקפים המטוסים שמספר לו והודיע בטלפון עבדאלנאצר את ביקש עבדאלחכים
לוקסור. התעופה שדה את תוקפים אמריקנינם מטוסים וכי האויב, בידי יש מאשר

בתואנה לו מלענות התחמק עבדאלחכים אולם במטוסים, אבידותינו על עבדאלחכים את גמאל שאל מכן, לאחר
47 לנו נותרו ואמר: שלפני ברשימה עבדאלחכים התבונן בו, הפציר שגמאל לאחר אליו. הגיע טרם האבירות על שהדו"ח

שיצויידו". לאחר בהם להשתמש ניתן ויהיה בתיקון השאר לשימוש. ראויים 35 מתוכם מטוסים,

אירע! אשר את למנוע היה ניתן לא מדוע
פנה המלחמה, מן ויצאו כבירות אבידות ספגו האוויריים שכוחותינו ולאחר האויב של האווירית המכה הצלחת לאחר
פנה זו משימה שסיים לאחר ומפרק. עמאן של התעופה בשדות הירדני האוויר חיל את להשמיד הישראלי האוויר חיל

הירדני האוויר חילות הוצאת היה: הדבר פירוש שלו. התעופה שדות הפצצת עלידי הסורי האויר חיל את להשמיד
האוויר חיל ממטוסי מחצית והושמדו הירדני האוויר חיל של מטוסיו שהושמדו לאחר זאת המלחמה, מן הם, גם והסורי,

שלו. התעופה שדות והושבתו הסורי

וסוריה, ירדן מצרים, הערביות המדינות שלוש של האוויר חילות על האויב של האוויר הפצצות תוצאות לכך, אי

1 1967 יוני במלחמת הערבים לתבוסת עיקרית סיבה היו מזל, ביש יום באותו

האוויריים כוחותינו עבור הפתעה בבחינת היתה לא היא כי נמצא, המצרית, החזית על האווירית המכה את ננתח אם
בכינוס כן, על יתר מלחמה לקראת ביותר, הגבוהה הכוננות בדרגת היו כולם המזויינים והכוחות היות עיתויה, ומבחינת

עאמר, הפילדמרשל ובהשתתפות עבדאלנאצר הנשיא של בראשותו 2/6/67 ה ביום הכללית במפקדה התקיים אשר

וכי שעות, 7248 תוך תפרוץ שהמלחמה עבדאלנאצר העריך האחרים, והמפקדים מחמוד צדקי (פריק) לויטננטגנרל

שלנו האווירית ההגנה אמצעי ועל האוויריים כוחותינו על אווירית מכה בהנחתת התקפתו את יתחיל שהאויב צפוי

התוצאות האבירות הפחתת למען ולפעול הראשונה האווירית המכה את לספוג היתה יום, באותו המדינית, ההחלטה
שקדמו השנים 10 במשך רציניים חיוביים צעדים ננקטו שלא משום הפתעה, בבחינת היו זו, הפצצה שגרמה המכאיבות,
האוויר חיל מאשר פחות למלחמה מוכנים היו הס לכך אי האוויריים כוחותינו של הקרבי הכושר העלאת לשם לה,

שהגיע: לאן להגיע צריך היה שהמצב דבר של פירושו אין אולם, הישראלי.

0
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קייס אי בשל נמוכים, בגבהים האויב של אווירית התקפה נגד שננקטו האווירית, ההגנה אמצעי של מחדל היה .1

הרב מספרם למרות למטרותיהם, להגיע הישראליים למטוסים התאפשר וכך, אלה. בגבהים טיסות על התרעה אמצעי *

מבלי זאת, ולוקסור. עירדקה הדלתא. התעלה, איזור סיני, את כללו אשר ביניהם, שהיו הרבים המרחקים ולמרות

שיתגלו.
של הכללית למפקדה שלהם, ולמפקדה האווירית וההגנה האוויריים הכוחות למפקד ידוע היה זה שדבר היה טבעי !

טופל ולא חומרתו, למרות המלחמה, לפני תוקן לא זה פגם המלחמה. לפני רב זמן עאמר, ולפידמרשל המזוייניס הכוחות |

או זמן, באותו שלנו, הנשק לאספקת העיקרי המקור שהיתה מבריתהמועצות, מתאימים התרעה אמצעי בהשגת

כאי זה מצב להגדיר וניתן השגתם, לשם מספקת לב תשומת היתה שלא נראה, אחרות. ממדינות אלה אמצעים בקניית ו

אחריות. וכחוסר איכפתיות i

בתחנה ביותר. נרחב פעולה טווח בעל רדאר מתקן בה שהיה מוקדמת. התרעה תחנת שבירדן עג'לון בכפר לנו היתה |

מרכז שהוא בקהיר האווירית" וההגנה האוויריים הכוחות של המבצעים "חדר לבין זו תחנה בין אלחוטי קשר היה 1

בדראן. שמס המלחמה, שר של במשרדו משני קשר מרכז היה כן כמו הראשי. התקשורת
(132133 ע"ע 1970 השנים,"1967 שלוש "מלחמת פוזי: מחמד הגנראל של ספרו (מתוך ישראל שעון לפי שבע בשעה יי

על ידיעות שמס) של ולמשרדו האוויריים הכוחות (למפקדת לקהיר עג'לון תחנת העבירה מצרים, שעון לפי שמונה שהיא
ענב.'. ענב. 'ענב. והיו לקודים תורגמו אלה ידיעות ררוסמערכ לכיוון ישראליים מטוסים של רצופים גלים של טיסתם

הוא כי בחקירתו, אמר עליה האלחוטן, של אנוש מטעות כתוצאה ההתראה את קלטה לא הראשית הקשר תחנת י

נסתיימה קודים באמצעות העבודה סידור לפי כי אמר, השנייה בפעם יותר. טוב לשמוע כדי הקליטה תדר את שינה | >

לא המוקדמת וההתרעה נתקבל, לא המברק פנים, כל על אחר. לתדר אותו החליף הוא ולכן הישן התדר לפי העבודה 1

במצרים. האווירית ההגנה ואל הראשי המרכז אל הגיעה : r

ייתכן ולא נכונה כצורה פוענח הוא המברק. את קיבלה בדראן, של במשרדו כלבד, האזנה תחנת שהיא המשנה, תחנת |

והלה היות לשר הודיע לא התורן הקצין אולם. מצרים. על האויב התקפת התחלת על התרעה זו היתה איהכנה. שהיתה |

עם סתמית טלפון שיחת במהלך ההתרעה. את קיבל התורן שהקצין מאז דקות 4540 שחלפו לאחר במשרדו. נמצא לא
על המורה שלו. הקוד ועל המברק דבר על לו סיפר האווירית), וההגנה האוויריים הכוחות (תחנת הראשית בתחנה עמיתו

שדות את למעשה מפציצים ישראליים מטוסים כאילו הבין הראשית בתחנה התורן הקצין תוקפים. אויב מטוסי ! £

מצרים. שעון לפי 08:45 היתה השעה שלנו. התעופה
האויב, מטוסי התקרבות על במצרים אחרת התרעה תחנת מכל שהיא התרעה כל הגיעה לא זו, התרעה להוציא
להתקפה הראשונות המטרות מן היו והרדאר ההתרעה שתחנות ומשום מאוד נמוך בגובה טסו האויב שמטוסי משום !

האויב" מטוסי עלידי והושבתו
ממריאים המצריים המטוסים היו לו המצב את נתאר בואו האווירית. ההגנה עבור ביותר הרגיש בזמן המצב היה זה

הרדאר תחנת של (המברק זה מקרה שונה התוצאה היתה אז המתאים. בזמן האווירית ההתקפה את להדוף כדי

וההגנה האוויריים הכוחות של המבצעים במרכז ששררו אחריות תחושת וחוסר עול פריקת של תמונה מצייר בעג'לון)

ביותר. הקשה בזמן האווירית
1

1

ו
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י הצפויה האויב התקפת בהדיפת האווירית וההגנה האוויריים הכוחות של והמפקדה המפקד מצד נוסף מחדל היה .2

ממנה. כתוצאה האבידות ובהפחתת

למלחמה להתכונן הוחלט עבדאלנאצר, הנשיא בראשות 2/6/67 ה ביום הכללית במפקדה שהתקיימה בפגישה

מחמוד צדקי (פריק) לויטננטננרל מדיניות. סיבות בשל הראשונה, המכה ספיגת תוך שעות, 7248 תוך תיפרוץ אשר

126 ע"ע 19671970 השנים שלוש מלחמת פוזי, מחמד לויטננטגנרל (מתוך ואמר לאויב היוזמה את להשאיר התנגד
נכתבה המלה המתרגם: (הערת ל'כיסוח1 יגרום שהדבר לוודאי קרוב מצידנו. היוזמה השמטת פירושו זה "צעד :(124

לויטננטגנרל האנגלית. בשפה 'כיסוח1 במלה השתמש מחמוד צדקי הלויטננטגנרל האוויריים. כוחותינו ערבית) בעגה
הכרחיים מנע בצעדי לנקוט הוסכם הדיון בסוף אחוז 1520 ב האוויריים לכוחותינו הצפויות האבידות את אמד צדקי
לכוחות ולאפשר ישראל, ע'יי שתונחת הראשונה האווירית המכה השפעת את להפחית מנת על האוויריים, בכוחותינו

אמצעים לנקוט מחמוד צדקי ללויטננטגנרל הוראות ונתן לזה הסכים עאמר הפילדמרשל אווירית. נגד התקפת לבצע
באופן להיות, הפך כוחותינו שתפקיד משום ביחוד הראשונה, האווירית המכה מפני האוויריים הכוחות את לאבטח
מאשר יותר טוב בישראל להילחם נוכל אז הראשונה. במכה המטוסים מן אחוז 20 להיגרע שעתידים ומשום הגנתי, כללי,

יחד". גם וישראל אמריקה נגד ונילחם הראשונה המכה את אנו ננחית

ומפקדת הכוחות מפקד מטעם ננקטו הכרחיים הגנה אמצעי אילו השאלה: אותה את שוב להציג יש זאת בנקודה
להיגרם העתידות האבידות את ולהפחית האויב התקפת את להדוף עלמנת האווירית וההגנה האוויריים הכוחות

ממנהל כתוצאה

מטוסי התקרבות צפויה היתה בהם ובאיזורים סיני מעל שתיקבע, תוכנית לפי אוויריות, מטריות ליצור הכרח היה *

הדיפת לשם המטוסים שאר המראת בינתיים שתתאפשר כדי האויב מטוסי עם להתנגש יהיה שניתן באופן האויב,
יצירתן, אופן את בחשבון לקחת צורך היה אלא מטריות, ביצירת מ3/6/67 החל תקופה, באותה די, היה לא ההתקפה.
לישראל ידועות היו ואשר המשבר תחילת מאז קיימות שהיו מטריות, אותן של השיגרה זמני את שלהן, הצפיפות את

התעופה שדה אל סיני של התעופה משדות אחת טייסת להעברת הצטמצם זה צעד אך ולאמריקה. לישראל הידועים
כברית.

להפחית ניתן היה כך, ועקב בשורות, ניצבים בהם שיוותרו במקום התעופה בשדות המטוסים את לפזר היה חיוני *

התעופה בשדה התרחש אשר על אלשאפעי, חסין לשעבר, הרפובליקה נשיא סגן של עדותו במטוסים. האבידות את
לכך. דוגמה מהווה זה, ליד זה בשורות, שניצבו המצריים המטוסים על ההתקפה במהלך פאיד

ביצוע את להבטיח כדי שברשותה, האמצעים ואחר האווירית ההגנה פעילות אחר מעקב לערוך היה חיוני *

ההגנה מפקדת לכך. המחשה נותן עג'לון מתחנת ההתרעה מברק קבלת אי אולי חיובי. ובאופן ביעילות משימותיה
הפילדמרשל של מטוסו את לאבטח כדי וסיני קהיר בין האווירית ההגנה של הירי הגבלת על הוראות פירסמה האווירית
בבוקר. תשע עד שמונה השעות בין לפאיד, דרכו שעשה אלשאפעי חסין של מטוסו ואת לסיני דרכו את שעשה עאמר,
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ישירה. תוקפנות מתבצעת כאשר באש פתיחה למנוע צריכות היו לא אלה, הוראות אולם

היו זה. מעין חמור במצב הנדרשת ברמה היו לא האווירית וההגנה המבצעים ממרכז והשליטה שהפיקוד היה, נראה * ■

ובחזרה. לאסואן שלהם) (הבסיס מבניסויף טיסה כללה היומית שתוכניתם טו16 מדגם כבדים הפצצה מטוסי חמישה !

של האזרחי התעופה בשדה לנחות הוראות קיבלו הס מצרים. על אווירית התקפה של האפשרות מפני הוזהרו לא הם 1

לעשות אלה למטוסים הוראה לתת עדיף היה לא האם והשמידום. האויב מטוסי הגיעו השעה מחצית לאחר לוקסור. 1

לח'רטום? או לאסואן דרכם

*

האוויריים הכוחות מפקדת המלחמה. לפני הישראלי, האוויר חיל של הלחימה כושר בהערכת היה נוסף מחדל 1 |

מטוסי לגבי האומדן האויב. על מוטעה ממידע כתוצאה מוטעות, הנחות על תוכניותיה את גיבשה האווירית וההגנה
לגבי נכון חישוב נעשה לא לכך, בנוסף האווירית. בהפצצה ישראל השתמשה בה המטוסים, ממספר נמוך היה האויב
של הפעולה שטווח מוטעית הערכה היתה כן ארוכים למרחקים נמוך בגובה לטוס הישראליים המיראז' מטוסי יכולת ;

הם 5/6/67 ה ביום אך המרינה. בעומק המצויים המצריים התעופה שדות אל להגיע להם מאפשר אינו מטוסים אותם י;

הכוח שאומדן לקבוע עלינו זו, בנקודה מערב. וקהיר לוקסור התעופה שדות אל ואפילו בעומק התעופה שדות לכל הגיעו | 1

1

האוויריים הכוחות מפקדת ושל הצבאי המודיעין אגף של משותפת משימה היא הישראלי האוויר חיל של והיכולת |

והן בתיכנון הן ביעילות, לפעול האווירית ולהגנה האוויריים לכוחות ניתן לא זה לאומדן להגיע מבלי האווירית. וההגנה

בביצוע.

ו

התעופה. בשדות עבורם דירים בניית באמצעות המטוסים לאבטחת שננקטו באמצעים, היה רביעי מחדל .4 1

אז היתה ההערכה .1956 בשנת מצרים על המשולשת התוקפנות מן שהופק כלקח נתגלה אלה דירים בקיום הצורך

.1967 שנת עד 1956 משנת ביצוע של לשלב ניכנסה לא להקמתם התוכנית אולם לבנותם. שחיוני ן

של הכללית המפקדה ומצד האוויריים הכוחות מפקדת מצד תקיפה עמדה שום היתה שלא בכך זאת להסביר ניתן ן

המזויינים הכוחות שתקציב מכך להשתכנע אפשר אי העניין. חשיבות למרות הדירים, בניית את לבצע המזויינים הכוחות י

אתה. לבצע עקשנית היתה ואילו בכך התעניינות היתה אילו בשלבים, שנים, 10 במשך התוכנית ביצוע את איפשר לא

הדרושה בדבקות בוצע הדבר אלה. דירים לבניית הדרושים הסכומים יוני, מלחמת לאחר הוקצו, זה, מצב תיקון לשם

המלחמה. לאחר שקמה האוויריים הכוחות של החדשה המפקדה נשאה בה אחריות של רגש ומתוך

ועקב הצבאי, המודיעין ולאגף היות האווירית, בהפצצה הטכנולוגית ההפתעה היה המסלולים" ב"פצצות השימוש .5 !

בהן באיטיות, המתפוצצות מוצנחות פצצות שהן פצצות, של זה סוג על מידע כל היה לא האוויריים, לכוחות גם כך

המטוסים. מסלולי את להשבית עלמנת הראשונה, בפעם ישראל, השתמשה
שייסתם עד במסלול, השימוש נמנע כך, וחצי. כמטר של ובעומק מטר כשלושה של בקוטר בור במסלול יצרה הפצצה
את להשמיד הישראליים למטוסים יתאפשר ובכך קצר, לא זמן דורשת כזאת פעולה לשימוש. שוב יוכשר והמסלול הבור

הקרקע. על בעודם המטוסים
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לא לכך, בנוסף בלבד אחד מסלול להם שהיה התעופה בשדות מיוחד, באופן הורגש, פצצות של זה בסוג השימוש
היווצרו. עם מיד שנוצר הבור את לתקן יהיה שניתן כדי מצויידת שדה הנדסת יחידת האוויריים לכוחות היתה
האוויריים. לכוחותינו עצום נזק גרמה הצבאי המודיעין אגף באמצעות זה מידע המצאת שאי היה, טבעי

שתשמש המצב של הבהרה זוהי שאירע. למה הצדקה מהווה אינה עליהן ודיון בקצרה שצויינו הסיבות חמש הבאת
/ האוויריים כוחותיהם את המזויינים כוחותינו איבדו שבגללן העיקריות הסיבות מן אלה היו להפיק. ניתן אותם כלקחים

לטפל האוויריים כוחותינו בידי שעלה היה, טבעי כזה. מצב להצדיק ניסיון מכל התעלמות תוך במלחמה, מכריע כחיל
והס יוני מלחמת שלאחר "היובש" שנות שש במהלך וההצטיידות החימוש האימונים, האירגון, מבחינת התורפה בנקודות
אוקטובר במלחמת להם, הראוי המקום את לעצמם והשיבו בהצלחה שלהם הקרבי הכושר ואת קיומם את הוכיחו

.1973

צבאי בסיס איזה על לתמוה: שלא נוכל לא הרי יוני, במלחמת הראשונה האווירית המכה על כבר מדברים אנו אם
איזה על הראשונה! המכה את ולהנחית הפתיחה יוזמת את לידיהם לקבל ומפקדם האוויריים הכוחות מפקדת ביקשו

המכה מספיגת כתוצאה לכוחותינו שתגרמנה האבידות כי מחמוד, צדקי אול פריק הגנרל של הערכתו התבססה בסיס
מחלק אחוז 85 נפגעו דבר של שבסופו בעוד בלבד, אחוז 20 15 של בשיעור תהיינה ישראל של הראשונה האווירית
המזויינים הכוחות של הכללית המפקדה הניחו בסיס איזה על האחרים? הסוגים מן אחוז 100  ו המטוסים, מסוגי

השנייה? האווירית המכה את להנחית ואחר המכהראשונה את לספוג מסוגלים האוויריים שכוחותינו הכללי והמפקד

סיני על הישראלית היבשתית ההתקפה
5/6/67 יום

, ,, ,,,* ,,,,,.,,., ,,..,._, . ,,,, ,^ .",,,. ,, ,_ _ . ,.._.,_... ,...  _,

iImmS^Sr,,nn  י" י>י*י ייי. י'יי י^ייייי ,..י> ^,..,.~ _u י ■>

שסייעו הגורמים מן ההתקפה. את להדוף מנת  על ובעיקשות, בעוז בעמדותיו נאחז המגן ושהכוח עזה 7חימה שהתנהגה
העבודות השלמת אי כוחותינו, ידי על אלה עמדות נתפסו שבו החיפזון, היה עמדותינו דרך לפרוץ הישראליים לכוחות
כ20 שכלל ישראלי כוח התקדם לערך, בערב, שבע בשעה זה. באיזור מצויים כוחותינו היו בו הקצר, והזמן ההנדסיות

אלעריש. לעבר טנקים

ואת הרצועה ערי את ובמטוסים בארטילריה הפגיז אשר התוקף, האויב נגד ברצועה, שהיה הכוח, נלחם עזה ברצועת

בציר היום. סוף עד נמשכה ובעזה בח'אןיונס והלחימה דיראלבלח על להשתלט האויב בידי עלה הפליטים. מחנות

חשובה, עמדה מהווה המקום באבועגילה. כוחותינו את הישראליים הכוחות תקפו אבועגילה)  (אםקטף המרכזי
כבדה הלחימה היתה לכך, אי וחשובה. חיונית היתה זו הגנה בעמדת האחיזה כך, משום סיני. למרכז הדרך את החוסמת
עמדות.ההגנה מאחורי מסוקים באמצעות ישראלי כוח הונחת 5/6/67 ה ליל לחצות בסמוך היום. כל לאורך ונמשכה
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הכוחות של העיקרי האש כוח נוטרל מכך, כתוצאה התוקף. הכוח על בחוזקה ירו אשר הארטילריה, יחידות עם ונלחם i

לפרוץ למחרת, הצליחו, אשר האויב, כוחות חדירת מפני בעיקשות, להתגונן, כוחותינו המשיכו זאת, למרות המצריים. י

חלקי. באופן
מוגבלת לחימה התנהלה בכונתילא. כוחותינו נגד הסחה במתקפת ישראלי כוח החל נח'ל),  (כונתילא הדרומי בציר

שלנו השריון גיזרה. לאותה כוחותינו את לרתק היתה בפתיחתו והכוונה משני ציר זה היה במקום. שהיה המצרי הכוח נגד

האויב. שטח לתוך לסגת אותו ואילץ הישראלי הכוח נגד יצא
מספר להוציא כוחותינו, על התקפה שום בוצעה לא המלחמה, לפרוץ הישירה הסיבה שהיה שרםאלשיח', באיזור !

השפעה. חסרות אוויריות תקיפות
ללא נלחמים כוחותינו כעוד הישראלי, האוויר חיל של בסיועו כוחותינו נגד היבשתית ההתקפה התבצעה זה ביום !

הישראליים. היבשה לכוחות יותר חזק אש וכוח מועדפים תנאים יצרה אשר עובדה אווירי, סיוע או אווירית הגנה j

היה ולא האסטרטגית הבחינה מן סביר היה ה5/6/67 יום בתום בסיני כוחותינו של הצבאי המצב כי לומר, ניתן 1

הראשונה. ההגנה ברצועת התנהלה שהלחימה משום זאת, המלחמה. מן האוויריים כוחותינו יציאת למרות מייאש,

לא אבועגילה על התקפתו אולם עזה),  (רפיח החוף בציר להצלחה האויב זכה לכן, קודם שהובהר כפי זו, ברצועה
בח'אן הלחימה עדיין נמשכה עזה ברצועת כוחותינו, מצב על השפיעה לא הדרומי בציר התקפתו מטרותיה, את השיגה j

היבשה. מן הותקף לא בשרםאלשיח1 שלנו והכוח ובעזה יונס

מספר שהופצץ למרות כלל, היבשה דרך הותקף לא אשר הכוחות, של גדול חלק התרכז השנייה ההגנה ברצועת * *

האוויר. מך פעמים
כלל. הותקפה לא הראשונה הטקטית הרצועה *

בהן. להשתמש היה וניתן אבירות כל נגרמו לא השדה ארמיית לעתודות *

למרות כלל, היבשה מן הותקפה ולא בלחימה השתתפה לא הרביעית, השיריון דיביזית הכללית, המפקדה עתודת * |

האוויר. מן פעמים מספר שהותקפה j

כוחותינו ניטרול למרות לאלעריש, בערב ה5/6/67 ביום האויב כוחות הגעת כי נוספת, פעם ולומר לשוב אנוכי רוצה !

כוחות בשאר להשתמש יכולת וחוסר החזית התמוטטות פירושה אין גדולה, אבידה וזוהי המלחמה, מן האוויריים
הלחימה של הראשון היום תום עם הנוספות, ההגנה רצועות על הגנה לשם בסיני היבשה

6/6/67 יום
זה, בשלב אכועגילה. למוצבי פרצו וכוחותיו אלעריש את כבש האויב מצערים. אירועים התרחשו 6/6/67 ביום
קסימה  אבועגילה לעבר נגד מכת הנחתת לשם הרביעית בדיביזיה להשתמש בקהיר הכללית המפקדה הורתה ■י

הראשונה. ההגנה ברצועת לקדמותו המצב והשבת התוקפים הישראליים הכוחות חיסול שמטרתה
צלאח (פריק) שלויטננטגנרל בעת הארמיה. במפקדת נוכח להיות הקדמי, הפיקוד מוצב כנציג הזדמנות, לי היתה .

למוצב שבתי כאשר נגד. מכת להנחית אלע'ול, צדקי (לואא) האלוף הרביעית, הדיביזיה למפקד הוראות נתן מחסן :

באופן שלנו השריון מחטיבות אחת את ומפציצים מוחלט בחופש פועלים ישראליים מטוסים ראיתי הקידמי הפיקוד I

ו

ו
i

j

j
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להפצצה קלות מטרות והיוו חשוף מדברי בשטח האור בשעות נעו הטנקים ואילו עבורם פתוחים היו השמים שכן, מצער.

ו אויב. מטוסי נגד התגוננות לשם אפקטיביים אמצעים בידיהם שהיו מבלי אווירית
כמו אווירית. מהתקפה כתוצאה נהרס הוא כי לדעת, נוכחתי הקידמי, הפיקוד למוצב אחה''צ 6/6 ביום הגעתי כאשר

בוטלה. נגד להתקפת לצאת הרביעית לדיביזיה שהפקודה לי נודע כן,

כוללת נסיגה לסגת מחסן צלאח (פריק) ללויטננטגנרל עאמר הפילדמרשל הורה בערב, 6/6/67 ביום מכן, לאחר
התעלה. של המערבי הצד אל מסיני

והסורית הירדנית בחזיתות המלחמה
במדינות שנתקבלו ההחלטות את או האלה, בחזיתות שהתנהלו הקרבות את לפרט זה ספר של בכוונתו אין (הערה:

האלה).

ארטילריים אש בחילופי החלה זו בחזית הלחימה ישראל. תקפה אותה השנייה, החזית היתה הירדנית החזית
30 כ כללו אשר הירדניים האוויר כוחות את הפציצו הישראליים המטוסים 5/6/67 ביום בבוקר 11 השעה בסביבות

לסיום העיקרית שהסיבה אמר, דיין 7/6/67 ביום אש להפסקת הסכימו הצדדים שני המזרחית. ירושלים את זה ובכלל

במלחמה. המערבית בגדה הפלסטינאים של השתתפותם אי היתה במהירות הירדנית בחזית המלחמה
הסורית. לחזית כוחותיה את להפנות ישראל עבור הזדמנות נוצרה כך

j
ובמספר ארטילריה אש לחילופי המלחמה, של הראשונים הימים בארבעת הצטמצמה, הסורית בחזית הפעילות

יבשתיות. תקיפות

עמי ''1967  1970 השנים שלוש "מלחמת פוזי: מחמד גנרל (מתוך: אומר הרמטכ"ל, שהיה פתי, אול) (פריק הגנרל

את לבצע ממנו וביקשתי בקשר עימו התקשרתי סוידאן. אחמד (לואא) האלוף הסורי הרמטכ"ל עם שתואמה התוכנית,

אדוני'. 'ננסה, אחד: משפט היה שאמר מה כל חיובית. תשובה ממנו קיבלתי לא אולם, 'רשיד'. המכונה ההתקפה תוכנית

בהתקפה פתיחה על או ישראל, נגד שהיא עמדה כל נקיטת על הוראות שום פירסם לא הסורי שהצד לי נודע מכן, לאחר
ישראל. נגד בפעולות שהיא התערבות כל אפילו או

קודם שעה בקשה אותה את הסורית המפקדה מן ביקש בעמאן, שהיה ריאץ/ עבדאלמנעם (פריק) לויטננטגנרל

זו". בפעם גם שלילית היתה הסורית המפקדה תגובת אולם, יותר. או לכן,

ישראל עליה הנחיתה נרחבת, התקפה כל מלבצע סוריה של מכוחותיה ולמנוע הסורית החזית את לרתק עלמנת

בחזית הפעילות להפסקת שהביא מה שלה, האווירי הכוח מן כמחצית סוריה איבדה כה אווירית הפצצה .5/6/67 ביום
זו.
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בשלב בבוקר. 9/6/67 ה ביום אותה תקפו הישראליים הכוחות אולם ,8/6/67 ביום אש להפסקת הסכימה סוריה
לדמשק. מחוץ בהגנה ולהתמקד הגולן מרמת כללית נסיגה ביום, בו לסגת, לכוחותיה הסורית המפקדה הורתה זה,

של השידור תחנת ריקים. אותם ומצאו נוספים מקומות ולכמה לקניטרה 10/6/67 ה בבוקר ניכנסו הישראליים הכוחות
היות אליה, התקרב לא עדיין ישראלי חייל אף כאשר קניטרה, של נפילתה על יום באותו 08:30 בשעה הודיעה דמשק י

הצהריים. בשעות היום כאותו רק מקומות מספר ואל אליה נכנסו הישראליים והכוחות
כהפסד נסתיימה המצרית, בחזית שהיתה כפי והסורית, הירדנית בחזיתות המלחמה |

שהיה למרות החזיתות, בשלוש קרבות והתנהלו עזה לחימה התנהלה כי לציין, עלינו חובה זו, מכאיבה תוצאה למרות [

אסטרטגי. יעד אף מימשו ולא בלבד הטקטית ברמה התנהלו אשר הקרבות ובסוג השתתפו אשר הכוחות בגודל הבדל :

חללים. נפלו מהם ורבים לריק חיילים אותם של מאמציהם היו כך, משום

ו

המערבית. הגדה את שאיבדה לאחר 7/6/67 ב אש להפסקת הסכימה ירדן  !

הגיעו כוחותיה כאשר סיני על השתלטותה את משלימה ישראל בעוד 8/6/67 ב אש להפסקת הסכימה מצרים  ;

.10/6/67 כ סואץ מפרץ ולחוף 9/6/67 ב סואץ לתעלת j

ו

ב10/6/67. הגולן על השתלטו ישראל וכוחות ב8/6/67 אש להפסקת הסכימה סוריה 

את וסוריה המערבית הגדה את  ירדן עזה, ורצועת סיני את איבדה שמצרים לאחר הסתיימה 1967 יוני מלחמת  !

הגולן. ,

הערבים. עבור שואה זו היתה ,

I

מס>נ> הכוללת הנסיגה .5
עאמר הפילדמרשל של אישורו את מרתגא אול) (פריק הגנראל ביקש ה6/6/67 ביום במצב ההתפתחויות לאור

לכך הסכים עאמר הפילדמרשל הג'די. למעבר מערבית סיני באיזור אחר למקום הקידמי'' הפיקוד "מוצב את להעביר !

תבוצע. בו המועד ועל זו העברה על הודעה נמסרה השדה ארמיית ולמפקדת !

מערב, לכיוון והציוד הנשק הרכב, כלי בזרימת בדאגה והבחנו החדש המקום אל לעבור עלמנת יצאנו 7/6/67 בליל

אשר ההוראה זוהי לידיעתנו. הובאה לא מסיני הכוללת הנסיגה על הכללית המפקדה והחלטת היות סואץ, תעלת לעבר I

מחסן. צלאח לויטננטגנרל השדה, ארמית למפקד נמסרה
מפקד אלינו הגיע הקידמי. הפיקוד מוצב של החדש המקום אל חצות אחר אחת השעה בסביבות הגענו כאשר י

מבוצעת והיא מסיני כללית נסיגה על הוראה ישנה כי לנו. והודיע 7/6/677) יום בוקר של 3 בשעה הצבאית המשטרה יי

הלויטננט כי סיני, את עזבה השדה ארמית מפקדת כי גם, לנו סיפר כאשר גדולה היתה תדהמתנו למעשה. הלכה כעת

ועימו מרתגא הגנרל מערבה. הכוחות יסוגו דרכם גשרים התעלה על הוקמו וכי לתעלה, מערבה נמצא מחסן צלאח גנרל ;

האמת. את לברר כדי התעלה לעבר יצאו אסמאעיל אחמד האלוף ;

i
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:(164 עמי האמת", את מספר מרתגא "גנרל מרתגא: גנרל (מתוך:

עם בטלפון משוחח השדה ארמית מפקד את מצאנו לימות, מדרום התעלה של המערבי הצד אל הגענו "כאשר

מסיני". שובם עם הכוחות להיערכות באשר הוראות לו נתן אשר המזויינים הכוחות רמטכ"ל

מטה את להעביר אישורו את ביקש לא מדוע מחסן צלאח לויטננטגנרל את שאל ש"הוא אומר מרתגא הגנראל
בלתי היתה התשובה הנסיגה? הוראות את הקידמי הפיקוד מוצב קיבל לא ומדוע הנהלים? שקובעים כפי שלו הפיקוד

הקידמי''. הפיקוד מוצב עם הקווי הקשר לניתוק זאת ייחס הוא משכנעת.

כך האם סדר. כל ללא פוסק, בלתי בזרם מערבה הזורמים בכוחות צופה כשאני הקידמי הפיקוד במרכז המתנתי
שוגרו מדוע כך? עם בבד בד לחימה תוך ביצוע, על והקפדה מירבית דייקנות שדורש לחימה, סוג שהיא נסיגה, נראית
אותי הטרידה אשר השאלה זה? מעין גרוע ובביצוע זה מעין באילתור לחימה, ימי שני לאחר משם לסגת כדי לסיני כוחות

על והשליטה הנסיגה אורגנה כיצד אלה? כוחות על פיקדו אשר הארמיה ומפקדת הארמיה מפקד היו היכן היתה:
של באישורו ומפקדתו, מחסן צלאח לויטננטגנרל עברו בערב ה6/6/67 ביום כי לי, נודע לאחרמכן הכוחות?
כוחותיה על שליטתה את זו מפקדה איבדה בכך, בלילה. 7/6/67 ב לשם והגיעו לתעלה ממערב אל עאמר, הפילדמרשל

ומפקדתו הארמיה שמפקד טבעי אך זה והיה בספק, מוטלת בלתי חובה זו היתה הנסיגה. במהלך ביותר, הקשה בזמן

מעבר באיזור היה הקידמי הפיקוד מוצב בעוד באסמאעיליה, היו ומפקדתו הארמיה מפקד הפוך: היה המצב אך

ועימו בסיני הארמיה מפקד של הימצאותו שאי נוספת, פעם לומר, ברצוני מסיני. נסוגו עדיין הכוחות ובעוד בסיני הג'די
כל לכך ואין להסבר ניתן לא הנדרש, המינימום וזהו במצב, לשלוט עלמנת מקציניו מסוים מספר שכולל מבצעי, צוות

הצדקה.

מעבר כדרך נס וכך הגידי, מעבר כדרך הנסוגים בכוחות וצפיתי הקידמי הפיקוד במוצב המתנתי ה7/6/67 ביום

מעבר וביחוד הפך, המקום האויב של פוסקות הבלתי האוויריות ההפצצות לחץ תחת מכאיבה, בצורה המיתלא,

התעלה של המערבי הצד אל בדרכם היו והשאר מסיני נסוגו הכוחות שמרבית לאחר העצב, נשקף היה כולם מפני
קרב. ללא לשרםאלשיח' נכנסו הישראליים הכוחות וכי נסוגו, הס כי לי, נודע בשרםאלשיח', לכוחותינו באשר

.7/6/677) יום של המכאיב סיומו היה זה

התאבדות! או נסיגה

התעלה, של המערבי הצד אל מסיני כללית נסיגה על אחה"צ ה6/6/67 ביום עאמר, הפילדמרשל הורה כאשר
ימים), (ארבעה לילות שלושה במשך תתבצע שהנסיגה המזוייניס, הכוחות של המבצעים אגף לו הציע למחרת, שתתבצע
שנגד כנראה הסכים לא הוא אולם מסודרת תהיה שהנסיגה וכדי האויב, של אוויריות בהפצצות מלהיפגע להימנע כדי

ו
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מה גילה כאשר מסיני, לסגת 1956 בשנת עבדאלנאצר הנשיא קיבל אותה ההחלטה היתה עאמר הפילדמרשל של עיניו י

באיזור וצרפת אנגליה נגד מופנה להיות מצרים של העיקרי המאמץ על וכי מצרים, על המשולשת התוקפנות מימדי היו

מכך התעלם עאמר הפילדמרשל שורטת חתול בבחינת תוקפנות, באותה היתה, אשר בסיני, ישראל נגד ולא התעלה

.1956 בשנת המצב מאשר לחלוטין שונה היה 1967 בשנת שהמצב
יכולות ואינן מוגבלות הדרכים וכי גדול, היה 1967 בשנת בסיני הכוחות שהיקף מכך התעלם הוא מעשית, מבחינה \

את הופכת מאורגנת בלתי נסיגה לכך. בנוסף אחד. יום במשך נסיגה לבצע כדי גדול כה בהיקף כוחות בתנועת לעמוד י

כבדות אבירות היבשה כוחות יסבלו כך הבלעדית. בשליטתם נמצאים שהשמים האויב, למטוסי קלה למטרה הכוחות

נתונים. יהיו בו היבשה מן האויב של ללחץ בנוסף
זאת, ועליונותו. האויב לחץ תחת לה להזדקק עשויים בשדה שהכוחות לחימה, של סוג הנסיגה נחשבת הלחימה במדע !

להתשתו, לגרום וכך האויב של התחבורה קווי להארכת לגרום כדי או טובים קווים על להגנה הקרקע את להכשיר כדי j

וכי קבוע זמנים לוח לפי מאורגנת תהיה שהנסיגה הוא התנאי מקרה, בכל חוזרת והתקפה יותר חזקה הגנה לאפשר כדי י

שהנסיגה כדי קפדנית תהיה הכוחות על השליטה וכי מהם, חלק עלידי או הנסוגים הכוחות כל עלידי תימשך הלחימה י

לתבוסה. תהפוך לא
שאירע מה היא הצבאית, ההיסטוריה במסגרת אותה ולמדנו לה עדים שהיינו עבורנו, כיותר הקרובה הדוגמה אולי

קרב לאחר 1942 ביולי נסוגה השמינית הבריטית הארמייה כאשר השנייה, העולם מלחמת במהלך בצפוןאפריקה
כפתה הבריטית המפקדה אולם, עליונות שגילו רומל כוחות של הלחץ תחת אלעלמין, אל אנרכיה, של במצב אלע'זאלה,

איפשרו שהנסיבות עד אלעלמין, מעבר על ולהגן להתייצב אותם והביאה והמפוזריס התשושים הכוחות על שליטתה את
המפורסם. אלעלמין בקרב ולנצח נוספת פעם לתקוף לה ;

בחלק נלחמו, והם מסודרת נסיגתם היתה אלעלמין. בקרב הברית בנות צבאות בפני נסוגו רומל של כוחותיו כאשר

את רומל הציל זה באופן אחרים. הגנה קווי אל נסוג הכוחות שאר בעוד האויב, את לעכב שנועדה מלחמה הכוחות, מן I

מפעולות כאחת הצבאית בהיסטוריה ידועה זו נסיגה ובאוויר. ביבשה הברית כוחות של עליונותם למרות כוחותיו, 1

ביותר. המוצלחות הנסיגה ו

מתנהלת שבמהלכה מסודרת, בצורה 1967 ביוני לסגת הכרח היה קודמות, ממלחמות נוספות בדוגמאות להיעזר מבלי 1

בחירוף בסיני, כוחותינו באמצעות עליו, ולהגן הגנה כקו המעברים בקו להיאחז צורך היה כן האויב. עיכוב לשם לחימה

הזדמנות נותנים המעברים כאיזור השטח שאופי העובדה נוכח ביחוד, הישראלית. האווירית העליונות למרות נפש, ! _■:

ולחסלם. עליהם העדיפים התוקפים הכוחות את להדוף המגינים לכוחות מצויינת ■

הלחימה כאשר לחימה, ימי משני פחות לאחר עאמר הפילדמרשל עלידי התקבלה הכללית הנסיגה על ההחלטה !

לו עליו, ולהגן המעברים קו את לתפוס מנת על כוחות ודי עומק מספיק היו כלומר, הראשונה. ההגנה רצועת על התנהלה י

צבאית, מבחינה  התוצאה הרי האש, בכוח ועליונות אווירית ריבונות היתה שלאויכ למרות זאת. לעשות עיקש רצון היה

בהרבה. טובה להיות יכולה היתה  ומוראלית מדינית

ן

1

/

/

/
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1

1
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,, הכללית? הנסיגה על ההחלטה את קיבל מי

היא האס הכללית' הנסיגה על ההחלטה את קיבל אשר זה הוא מי היא: רבות פעמים נשאלה אשר השאלה
עכדאלנאצר! הנשיא של הסכמתו לאחר עאמר הפילדמרשל עלידי או לבדו עאמר הפילדמרשל עלידי נתקבלה

החלטה לקבלת הסיבה היתה מכך, חשובה בסיני. היינו כאשר עת באותה אותנו העסיקה לא זו ששאלה היא האמת
שלה. האומללה והתוצאה התקבלה בה המוטעית הדרך זו,

השנים"): שלוש ''מלחמת פוזי, מחמד גנרל (מתוך אומר פוזי מחמד הגנרל הרמטכ"ל
ה6/6/67 ביום שוגר כאשר נתגלתה מסיני, הכוחות נסיגת על להורות עאמר הפילדמרשל של הראשונה "הכוונה

נסיגה תוכנית לגבש ממנו מבקש הוא בו שרסאלשיח', איזור מפקד אל הכללית מהמפקדה אלחוטי מברק 03:05 בשעה
התעלה. של המערבי הצד אל משרםאלשיח' כוחותיו של כוללת

הכוחות לנסיגת תוכנית במהירות לי שתכין רוצה 'אני באומרו: אחה"צ ה6/6/67 ביום איתי התקשר הפילדמרשל
בלבד'. דקות 20 לך 'יש הוסיף: אחר סואץ'. לתעלת ממערב אל מסיני

של נפשי כמצב שהיה הפילדמרשל, ע"י אישית, לי, שנמסרה הראשונה ההוראה זו והיתה היות זו, מבקשה הופתעתי
כזאת. להוראה המניעים מה לברר או להתווכח, או כך על להתדיין איפשר לא המצב לכך, כנוסף עצבים. התמוטטות
לחשוב סיבה כל היתה ולא זמן, אותו עד מעמד החזיקו 7 חי"ר דיוויזית של הכוחות מלבד בסיני, היבשה כוחות שכן,

לסגת. צורך שיש

(לואא) ולאלוף אלקאצ'י אנואר (פריק) לויטננטגנרל המבצעים, אגף לראש קראתי ושם המבצעים לחדר מיהרתי

כלליים קווים גיבשנו דבר, של בסופו הכוחות נסיגת תיעשה אופן כאיזה וחשבנו וישבנו האגף, ראש עוזר תהאמי,
של הנסיגה קווי את הגדירה זו מסגרת דף. על אותה רשם תהאמי שהאלוף הנסיגה למימוש רחבה ומסגרת ביותר

קווים. באותם ההיערכות עיתוי ואת הכוחות

ולאחר וזה... זה ביום וכזה... כזה קו אל יסוגו 'הכוחות לקרוא: החל תהאמי האלוף הפילדמרשל. אל שלושתנו הלכנו

של המערבי הצד אל האחרון, הקו אל שיגיעו עד לסירוגין, אלה, בקוים תתבצע הכוחות נסיגת ביום... קו... אל מע,
שמע כאשר לילות'. ובשלושה ימים כארבעה תתבצע הנסיגה כלומר, הנסיגה מתחילת ימים ארבעה לאחר התעלה,

ושלושה ימים 'ארבעה אלי: בפנותו מעט, קולו, את הרים הנסיגה, משך את קבע אשר האחרון המשפט את הפילדמרשל

כשהוא המשרד, מאחורי הנמצא שלו, השינה לחדר נכנס מכן לאחר מיד זה'. וזהו לסגת, הוראה נתתי פוזי. יא לילות,

הפילדמרשל" של ממצבו נדהמתי הסתלקנו שלושתנו אלי פנה כאשר האדימו, שפניו לאחר היסטרי,
האמת", את מספר מרתגא "הגנרל מרתגא: עבדאלמחסן גנרל (מתוך הכללית הנסיגה עניין על אומר מרתגא הגנרל

הרפובליקה נשיא ידע מידה באיזו המלחמה, לאחר מיד אותנו ביקר כאשר עאמר, הפילדמרשל את "שאלתי :(183 עמ'
המפקד לידיעת אותה הביא ולא לבדו, ההחלטה את קיבל עאמר שהפילדמרשל או אותה אישר והאם זו החלטה על

שקבלתה והכרחי חמורות, מדיניות תוצאות בעלת היא זו, מעין אסטרטגית, החלטה שכן אישורו. את קיבל ולא העליון

עבד הנשיא עם כך על הסכים שהוא היתה הפילדמרשל של תגובתו ואסטרטגיים מדיניים שיקולים תוך תיעשה
ידיעתו". ללא כזאת החלטה שיקבל ייתכן ולא לדעתו, ושמע אלנאצר
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מפקדי של עדויות ואספתי הצבאי, הנושא על מופקד הייתי בה האירועים, לשיחזור הוועדה במסגרת פעלתי כאשר \

בעת עאמר הפילדמרשל של לישכתו ראש שהיה עבדאלסתאר, (עמיד) תא''ל כי לי, נודע ,1967 יוני מלחמת על הצבא

לסגת ההחלטה על לו והודיע 6/6/67n ביום עבדאלנאצר הנשיא עם התקשר עאמר שהפילדמרשל אמר המלחמה,
נותרה ולא נצורה בקסימה העמדה חוסלה. אםקטף של הארטילריה כגדוד. נותר באבועגילה נפלה. "אלעריש באומרו:

אנו לתעלה. ממערב אל יסוגו המזויינים שהכוחות החלטתי בסדר. כונתילא של האיזור ק"מ. כחצי של פירצה אלא לנו

באחריותי'. שישא חדש לדור הדרך את ולפנות באחריות עוד לשאת שלא צריכים

אור שופכים (288289 ע"ע ב', חלק "זכרונות", אלבע'דאדי: (עבדאללטיף אלבע'דאדי עבדאללטיף של זכרונותיו

: ה6/6/67 יום על מספר הוא כללית. נסיגה לסגת ההחלטה על

הידיעות ועל המצב על אותו שאלתי מחיאלדין. זכריא את שם ומצאנו עבדאלחכים של משרדו אל חזרנו "בערב

סואץ'. תעלת של המערבי הצד אל כללית נסיגה לסגת 'החלטנו אמר: כאשר אותי הפתיע והוא הקרבות מן המגיעת

זו. חמורה להחלטה הסיבה מה אותו שאלתי אוזני. למשמע האמנתי ולא כברק בי הלמה זו ידיעה
לשטחים להעבירם אלא מנוס, לנו אין חשוף. שטח שהוא במדבר, הנמצא שלנו בשיריון טווחים 'המטוסים אמר: הוא

להסתתם'. שם אפשר שיהיה כדי חקלאיים,
בושה'. זו שערוריה. 'זו הדעת: בהיסח אמרתי,

שתי השמיד האויב ילדינו. את להציל נדרשים אנו גאווה. או כבוד של שאלה איננה 'השאלה באומרו: לי השיב הוא
את קיבל אשר זה 'הוא אמר: הוא הנסיגה. לגבי עבדאלנאצר גמאל של דעתו מה אותו שאלתי שלנו'. דיוויזיות

מן לחלק והפך נגמר 'הדבר אמר: הוא ושערוריה. בושה המלים את שוב וביטאתי שבתי ילדינו'. את להציל כדי ההחלטה

ואומר ממשיך בגדאדי ההיסטוריה"'. /

היתה שלא היה, נראה הנסיגה. הוראות את להם והעביר בחזית מפקדותיו עם מתמיד באופן התקשר "עבדאלחכים I

של המערבי הצד אל להגיע ולנסות בלילה לסגת עימו, שהתקשר מי לכל היו. הוראותיו לנסיגה. מגובשת תוכנית קיימת
יש הקל. בנשק ולהסתפק הכבד הנשק את מאחוריהם להשאיר עליהם הנסיגה, בעת היום. יאיר בטרם סואץ, תעלת

ומפוזרות. קטנות בקבוצות הדרך את לעשות

עינינו. נגד המתרחשת לטרגדיה עדים היינו
לצאת החלטנו לבסוף, ועצב. צער מרוב נקרע וליבנו זה מצער מראה ועל זו התמוטטות על בלחש ושוחחנו ישבנו

עם". וגורל אומה גורל על הוחלט בו זה מחדר /

7/6/677] ביום לקהיר הניע בותפליקה עבדאלעזיז אלג'יריה של החוץ ששר סיפר ריאץ', מחמוד דאז, החוץ שר

הנשיא וכי למצרים, לסייע מנת על משאביה כל את מעמידה שאלג'יריה למצרים להודיע כדי מיוחד במטוס אחה"צ /

בו מטוס באותו איתו, שיחד ביקש הוא לשלחם. אפשרות שיש המטוסים כל את למצרים לשלוח החליט בומדין הוארי /

ריאץ'= מחמוד (מתוך: כדלהלן בזכרונותיו כותב ריאץ' מחמוד המטוסים. את להביא כדי טייסים מספר יסעו הגיע, :

ערבית): מהדורה ריאץ"/ מחמוד של "זכרונותיו X



jj מוגבל
 60 

להסכים אין אלג'יריה של לדעתה כי לו הודיע הוא עבדאלנאצר, של מעונו אל בותפליקה את ליויתי "כאשר

הציונים את בותפליקה לעבדאלעזיז להסביר והחל סיני מפת את עבדאלנאצר הנשיא ביקש אז, אש. להפסקת
זה לקו לסגת עתידים המצריים הכוחות כי וציין המעברים קו על הצביע מכן, לאחר המפה. על המסומנים העיקריים

הישראלית. ההתקדמות את לעצור יהיה שניתן עד בו ולהיאחז
המעברים, בקו מעמד החזקת על דיבר עכדאלנאצר שנמאל כזמן כי לי שנודע משוס הרגשתי, התאמתה מכן לאחר

1 של המערבי הצד אל כוחותינו של כוללת נסיגה על למעשה, הלכה הוראות, בערב ב6/6/67 עאמר עבדאלחכים נתן

סואץ". תעלת

והנשיא עאמר הפילדמרשל כין התנהלו אשר הדיונים או השיחות תוכן את מבהירות אינן שהובאו שהעדויות ברור,

אינני ביניהם. לדיון נושא היוותה שהיא ספק ואין חמורה החלטה זוהי מסיני. הכללית הנסיגה נושא על עבדאלנאצר
הכללי למפקד מתיר שהיה באופן והצבאית, המדינית הבחינה מן בתמימות, ניחן עביאלנאצר שהנשיא לעצמי מתאר

עבדאללטיף ושל עאמר הפילדמרשל של לישכתו מנהל של העדויות אולי הסכמתו. וללא ידיעתו ללא זו החלטה לקבל
לכך. הוכחה נותנות אלבגדאדי

בסתירה ועמד גרוע היה ביצועה שאופן כשם מוטעית, החלטה היתה מסיני הכללית הנסיגה על שההחלטה סבור, אני

הצבאיים. לעקרונות

פינויה את שתחייב סיכהימדינית כל היתה לא המירבי, האפשרי לזמן בסיני הלחימה המשכת את חייב המדיני המצב
סיני. של

מפקד לתעלה ממערב אל מסיני כללית נסיגה חייב לא ה6/6/67 ביום שהיה כפי האסטרטגי, הצבאי המצב גם
אלע'ול, צדקי (לואא) האלוף הרביעית, השריון דיביזית למפקד הוראות נתן מחסן, צלאח לויטננטגנרל ארמיתהשדה,
לתעלה, ממערב אל לסגת יוכלו הארמיה כוחות ששאר כדי ה7/6/67 ביום בצהרייס 12 לשעה עד המיצרים בקו להחזיק
מפקד עלידי הדיביזיה למפקד שניתנו ההוראות היו מה מלספר בעדי מונעת ההיסטורית האמת שלה. החיפוי תחת

לי שאיפשר תפקיד לי היה ולא היות בידה, הופקדה אשר המשימה את ביצעה כאשר למעשה, אירע, מה וכן הארמיה
בשלב זאת בדיביזיה השימוש בעניין הכללית המפקדה או ארמיתהשדה מפקדת נתנה אשר ההוראות על מקרוב לעמוד

הכללית. הנסיגה

בכל עליו, והגנה המעברים כקו אחיזה לכלול חייב היה הנסיגה, בשלב הארמיה בכוחות השימוש כי להבהיר, לי חשוב

במהלכן, או למלחמה, ההכנות לפני המעברים בקו ההחזקה אי פירוש אין הארמיה. מפקד פיקוד תחת היו אשר הכוחות

מתנהלת במהלכה מזורזת, "הגנה שקיימת צבאית, מבחינה ידוע, להגנה. מתאים הוא שאין מסקנה, או עליו ויתור

להגן המאפשר המעברים, איזור של הגיאוגרפי באופי בהתחשב ביחוד, וחזקה, קבועה'1 ל"הגנה הופכת שהיא עד לחימה

וחסימות. אש כוחות, באמצעות זה קו על בקלות

בדרך הלחימה פעולות את ולנהל הנסיגה את לארגן לבדן הצבאיות המפקדות על מוטל תנאי, ובכל מקרה בכל
בוצעה. שהיא כפי מאולתרת, בדרך ולא הנכונה הצבאית

1
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של רב מספר נפל שבה לתבוסה, הנסיגה הפכה המפקדות, עליזי הכוחות על שניכפו צבאיות, טעויות בשל כך, :

1967 יוני במלחמת לתבוסה העיקרית לסיבה היתה הכללית הנסיגה וציוד. נשק של גדולות כמויות ואיבדנו חיילים, ■י

האחרות. והצבאיות המדיניות לסיבות בנוסף ;

זו מלחמה בוצעה. בה בדרך אותה וביצעו הכללית הנסיגה על החליטו אשר אלה על תחוס לא הצבאית ההיסטוריה

קטלני. צבאי לכישלון למשל, תיהפך,

היה מאשר גרוע להיות אילת, במפרץ הישראלית לספנות ביחס המצב, שב מסיני, הכללית הנסיגה על ההחלטה עם

השיט בפני טיראן מיצרי סגירת על עבדאלנאצר הנשיא הכריז מאז כי. לכך כוונתי למלחמה שנרם המשבר תחילת עם |

דיין ממנה. נסוגו המצריים שהכוחות לאחר לחימה ללא שרסאלשיח' את ישראל כבשה 2 מה3/5/67 החל  הישראלי |

באומרו: בזכרונותיו זאת מתאר 1

קיבלו הן לסגת. נצורות, היו לא אשר הקידמיות, בעמדות המצריים הכוחות החלו המלחמה, של השני היום תום "עם

צעדינו את החשנו עמדותיהן, את לעזוב החלו בשרסאלשיח' המצריים שהכוחות לנו נודע כאשר מקהיר. נסיגה הוראות
היבשתית הדרך על ישתלטו היבשה שכוחות להמתין מבלי צנחנים, יחידת אליה שלחנו כיבושה. מועד את והקדמנו
כבר היו בנמל כי ראתה, היא מסוקים באמצעות בלילה אחת בשעה ה7/6/67 ביום לשרםאלשיח' הגיעה ןן nprv I

עליה. שיגן כוח מכל ריקה אותה ומצא ימי כוח אליה הגיע ,23:30 בשעה לכן, קודם עוד ישראליות. טורפדו ספינות שתי

החירום כוח של ביתהחולים מעל ישראל דגל התנוסס השעה רבעי שלושת לאחר מחלקות. שתי החוף על השאיר הכוח

הים חיל בידי נפלו באיזור הראשונים המצרים השבויים עבדאלנאצר. של הוראותיו לפי ממנה נסוג אשר הבינלאומי j

למפרץ הישראלית הספנות שכה כך נישקם". כלי על נישבו טיראן באי שהחזיקו ממצרים קומנדו אנשי 33 הישראלי. \

האו"ם. דגל תחת שם שתעבור במקום בכוח, אילת

i;

1

האש הפסקת
אולם ה4/6/67. לקווי הישראליים הכוחות ונסיגת אש הפסקת לשם התייעצויות התקיימו הביטחון במועצת !

אותם הערביים השטחים מן ישראל נסיגת בה תיכלל שלא כך על ועמדה ההחלטה להצעת התנגדה ארצותהברית י

ההחלטה הצטמצמה לה, ומחוצה הביטחון מועצת בתוך ג'ונסון הנשיא ומאמצי אמריקה של עיקשותה נוכח כבשה. :

ריאץ', מחמוד החוץ, שר ערבית. באדמה ולהחזיק להמשיך לישראל אמריקה סייעה בכך, בלבד. אש להפסקת בקריאה

שאירע: מה בזכרונותיו מספר
לעולם. אותה אשכח שלא שיחה עימי ושוחח עבדאלנאצר הנשיא אותי חיפש בערב, תשע כשעה ה8/6/67, "ביום
שהכוחות לי הודיע הוא כולו. המצב את לתאר היתה יכולה לכדה שהיא וצער, כאב מלאת בנימה אלי לדבר התחיל הוא I

לאלקוני להורות יש וכי בלחימה, להמשיך באפשרותנו עוד ושאין המשוער. לכל מעל לחלוטין. התמוטטו המזוייניס

הצבאיות. הפעולות להפסקת מסכימים אנו כי הביטחון, למועצת להודיע באו"ם) ;שגרירנו !



ו

i
מוגבל
 61 

הזעזוע לגביו היו שמע אותם שהדברים דיבורו מטון הבנתי המצב, על בלילה עשר בשעה לאלקוני הודעתי כאשר

מן אלי הגיעו אשר הצבאיות ההודעות את אליו העברתי הקודמים הימים בכל חייו. ימי בכל ספג אותו ביותר הקשה

אשר לידיעות, להאמין אלקוני סירב לכך, אי למציאות. התאמה באי אופיינו כולם ואשר הצבאי המצב על המפקדה
החזית. התמוטטות על בניויורק הזרים השגרירים מן אליו הגיעו

חיינו". בו הדימיוני העולם את גילינו רגע, בין עתה,

1

פורש. עבדאלנאצר
זה. את זה רדפו במצרים האירועים

החלטתו מחיאלדין. זכריא בידי השילטון הפקדת ועל השילטון מן פרישתו על 9/6/67 ב הודיע עבדאלנאצר הנשיא

לתבוסה. ההיסטורית באחריות נושא הוא כי הכרתו את מביעה הכריז, עליה עבדאלנאצר, של

החלטת את דחו והממשלה האומה מועצת בתפקידו. להמשיך ממנו שדרשו הפגנות בקהיר נערכו 910/6/67 ב
הבא; הדעת גילוי את ה10/6/67 ביום הנשיא, פירסם ואז הפרישה,

תקופה לאחר יוכרע העניין התוקפנות עקבות את לסלק כולנו נוכל שבה התקופה שתסתיים עד בתפקידי "אשאר
של קולו כך, עם בכד בד אך החלטתי. את ביססתי עליהם בגורמים אנוכי משוכנע עם במשאל העם אל לפנות יש אז זו

ההחלטה" את דוחה הריני כך, משוס אותו. להפר שאין צו הוא עבורי, העם,

מסוגלים ובלתי מגובשים בלתי היו לתעלה שממערב כוחותינו בעוד קהיר, מרדיו החדשות את שמענו באסמאעיליה
הרבות האבידות ומניית מחדש אירגונם מהירות היא התעלה באיזור לכוחות הראשונה הדאגה התעלה. איזור על להגן

נותר שעדיין הנשק מעט ואספקת דחופים אמצעים לנקיטת כהכנה להם, נגרמו אשר

בשל ליבותינו את מילאה והמרירות מעינינו זלגו הדמעות התעלה של המזרחית בגדה ניצבו הישראליים הכוחות
נפלו הם ואשר המזויינים, הכוחות על ניכפו אשר וצבאית, מדינית מבחינה הקשות, הנסיבות ובשל האומללה התוצאה

לה. קורבן

המזויינים הכוחות על הפיקוד את לידיו לוקח עבדאלגאצר
עבדאלנאצר, נמאל הנשיא של לדעתו המזויינים, הכוחות על והשליטה הפיקוד בנושא גורלי יום היה ה6/11/67 יום

החליט עבדאלנאצר הנשיא מתפקידיהם פרישתם על לכן, קודם יום הודיעו, בדראן ושמס עאמר שהפילדמרשל לאחר

עבדאלמנעם (פריק) לויטננטגנרל את המזוייניס, הכוחות של הכללי למפקד פוזי מחמד אול) (פריק גנרל את למנות

האוויריים הכוחות כמפקד תקופה, באותה אסואן מושל אבואלעז, מדכור (פריק) לויטננטגנרל ואת כרמטכ"ל ריאץ'
האווירית. וההגנה

(גנרל האוויריים הכוחות מפקד מרתגא), (גנרל היבשה כוחות מפקד של התפטרותם את לקבל הוחלט יום באותו
סגן של ועוזריו המזויינים הכוחות של המבצעים אגף ראש עזת), סלימאן (גנרל הימיים הכוחות מפקד מחמוד), צדקי
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בוצעה וההחלטה עאמר הפילדמרשל עם הדוק קשר להם שהיה קצינים, לגימלאות להוציא הוחלט כן כמו הכללי. המפקד !

ביום. בו
הפנימי והמצב הצבאי שהמצב משום ולשליטה, המזוייניס לכוחות מיוחדת לב תשומת הקדיש עבדאלנאצר הנשיא

אמר מכן לאחר שנערכו הממשלה מישיבות באחת תקופה באותה המצב את תיאר הוא כך. לעשות אותו חייבו במצרים |

:( 91 עמ' ,19481978 ריאץ' מחמוד של "זכרונותיו ריאץ'; מחמוד (מתוך:

אין לתארה. שקשה מרירות רבה, מרירות חשתי יוני. לאחר הראשונים בימים עלי עבר אשר את לשכוח יכול "אינני
השילטון מן לפרוש קיוויתי ימים, באותם וחומרית. מוראלית נפשית, מבחינה כולנו על השפיע ביוני שאירע שמה ספק |

חזק, שיריבנו משום ומחוץ, מפנים מאוד, קשים יהיו לנו המצפים הימים כי תמיד, היתה, הערכתי באחריות. לשאת ולא !

לחסלנו עלמנת כספיים אמצעים די לו ויש נגדנו לפעול מוכן היטב, מאורגן !

את ששלחתי כך כדי עד מאוד, גרוע מצבי היה ה11/6/67 ביום השילטון, מן לפרוש מהחלטתי בי חזרתי כאשר
על שאלתי יום, באותו האחרון. ברגע בו להשתמש שאוכל עלמנת לצידי אקדחי את והינחתי לקהיר מחוץ אל משפחתי
בכל פוזי (פריק) לויטננטגנרל עם שוחחתי בלבד. טנקים שבעה שנותרו לי ואמרו בקהיר, נותרו אשר הטנקים, מספר

של ובשמו המפקדות במצב המזוייניס, הכוחות במצב עימו ודנתי שוב אותו חיפשתי בבוקר שש בשעה השינה. לפני לילה

העניינים". מהלך מידי נשמט היה כך עושה הייתי לולא מקום, בכל האחראי המפקד

המלחמה בעיקבות
החלו כאשר התעלה באיזור המצב אט, אט התבהר, שנוצר, המצב עם להתמודד עלמנת צעדים נעשו שבקהיר בעוד

יותר, גדולות ליחידות מכן לאחר שתתפתחנה קטנות, יחידות לבנות עלמנת מסיני הנסוגים הכוחות שרידי להתקבץ

מוראליות סיבות בשל הגנה במשימות לשאת מסוגלות היו לא שהיחידות למרות זאת, יותר. יציב המצב כי התברר 1

מקומית. להגנה הדרושות המזעריות הנשק בכמויות מחסור ובשל
פיקד עליה האיזור של הצבאית המפקדה במסגרת התעלה באיזור בעבודתי לערך, כשבועים במשך המשכתי, !

כאשר המזויינים. הכוחות של המבצעים לאגף והצטרפתי לקהיר שבתי מכן, לאחר מחסן. צלאח (פריק) לויטננטגנרל i

זו היתה לגימלאות. יצאו מפקדים של נוסף ומספר אסמאעיל אחמד (לואא) שהאלוף לי נודע הכללית למפקדה נכנסתי
על ההכרזה מאז הדין, את לתת צריך הוא עליה צבאית, מבחינה טעות, אף ביצע לא והוא היות עבורי, מצערת ידיעה

המלחמה. לתום ועד במאי החירום מצב
פניהם על הבחנתי בעיני, כשדמעות ובילדי, כאשתי פגשתי כאשר מורכן. כשראשי קלה, שעה למשך לביתי הלכתי
פניהם. על שנראה כבד ובזעזוע לאלם להם שגרמה בתדהמה חשתי כן, כמו קרה? ולמה קרה? מה רבים: שאלה בסימני
את לפנות צריך נימנה, אני עליו שהדור אז, היתה הערכתי זו. שואה לאחר בשירות, להמשיך שלא החלטתי זמן, באותו

מחדש. דגלם את ולהניף כושרם את המזויינים לכוחות להשיב עלמנת ממנו, מוכשר אחר, לדור הדרך
לא, "לא, לומר: והחלה בבכי. הקטנה בתי פרצה השירות, מן לפרוש כוונתי על לב, בגילוי למשפחתי. סיפרתי כאשר

לא." ,

/
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/ השירות מן התפטרותי את הגשתי ולילה, יומס המזויינים בכוחות בילו הצבא אנשי וכל היות לעבודה, ששבתי לאחר
התפטרותי. שתאושר עד בעבודתי להמשיך עלי היה הצבאי, השירות תקנון פי על הצבאי.

ו
בכפר אבי נפטר חיסורים, רבת ובשנה 1967 יוני חודש העצוב, החודש בסוף טרגדיה. רדפה וטרגדיה הגורל רצה

j לאחר בהלוויה. להשתתף כדי חאקי, וכובע עבודה בגדי מדים, לובש הכפר אל נסעתי אלמנופיה. שבמחוז אלבתאנון
לקהיר. מיד שבתי ההלוויה

1

התעלה חזית למפקד אסמאעיל אחמד (לואא) האלוף מינוי
אסמאעיל אחמד (לואא) האלוף בהדרגה להתייצב, החל המזויינים הכוחות מצב מעט. להתפזר החלה החשיכה
זו מפקדה מחסן. צלאח (פריק) לויטננטננרל במקום סואץ) תעלת (חזית המזרח פיקוד כאלוף והתמנה לשירות הוחזר

לי ברורה היתה לא השלישית. והארמיה השניה הארמיה מכן, לאחר מהם, הוקמו בטרם התעלה כוחות כל על פיקדה
הגיע אסמאעיל אחמד ההחלטות שתי בין קצר זמן פרק לשרותתוך הוחזר ואחר לגימלאות הוצא מדוע הסיבה
התבוסה על קצרה שיחה בינינו התנהלה מריר היה בתוכו אך גבוה שלו המוראל כאילו נראה היה חוץ, כלפי למשרדי.

יוכלו המזויינים והכוחות שהמדינה כדי חדש דף לפתוח הזמן הגיע וכי המזויינים הכוחות של חלקם מנת שהיתה המרה
אותם. שפקדה השואה את לעבור

ממני וביקש התעלה, חזית על הפיקוד זו, קשה בתקופה עליו הוטלה אשר החדשה האחריות על לי לספר החל הוא
לפני יחד, פעלנו בה פעולה שיתוף של רוח באותה יחדיו, שנפעל עלמנת התעלה, חזית של המטה ראש בתור איתו לעבוד

היבשה כוחות מפקדת במסגרת המלחמה,

מצפה אני וכי השירותי מן התפטרותי את הגשתי כי לו והבהרתי הצלחה, ואיחולי תודה הבעת תוך בפניו, התנצלתי
התעלה בחזית לצידו אותי ימצא הוא תאושר, לא וההתפטרות במידה אך לכך. בקשר להחלטה

לאיזור בדרכי קהיר את עזבתי החזית של המטה כראש למנותני החלטתו על המלחמה שר הודיע קצר, זמן לאחר
צבאות של בה, למצוא שניתן ובדוגמאות, השנייה העולם מלחמת באירועי בהרהרי במכונית, הדרך את עשיתי התעלה.

וישראל מצרים שבין הקודמות במלחמות התמקדו מחשבותי וניצחו מחדש כוחותיהם את קיבצו ואחר שהובסו,
שבו והשליליים החיוביים הצדדים על ישראלי,  הערבי ובסיכסוך

שולחן על מפות מספר ולפניו עץ, כיסא על לבדו יושב אסמאעיל אחמד האלוף את ומצאתי החזית למפקדת נכנסתי

במקומות לפעולה המיועדות בשוחות פזורים המפקדה קציני בעוד קטנה, בחורשה הנמצא קטן, צריף בתוך מעץ,
רחוקים.

של הצפויות הכוונות ואת המעשים את ניתחנו בחזית הצבאי המצב על ושוחחנו ישכנו גאו. והרגשות נפגשו עינינו

בעליונותו גאה אויב נוכח להתייצב שיוכלו כדי ולאמנם, הכוחות את במהירות מחדש לבנות הצורך ואת האויב
בלתי מעשים בשל ולא ביצענו. אותם וצבאיים מדיניים מישגים בשל יוני, במלחמת השיג אשר ובניצחון, הצבאית

ביצע. אותם רגילים

שלי ההתפטרות בקשת על שלילית תשובה הגיעה חודשים מספר אחר

i
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עאמר. הפילדמרשל של התאבדותו
בפעילות יום, מידי כהרגלנו דנים. כשאנו התעלה, בחזית אסמאעיל אחמד האלוף עם יושב נעודני הלילות, באחד
בה השוחה אל מאיתנו אחד כל יפנה בטרם כוחותינו, פעילות בתוצאות וכן הקרובה, לתקופה ובכוונותיו בסיני האויב /

מקהיר. פוזי מחמד אול) (פריק הגנרל היה הדובר הטלפון. צלצול נשמע ישן, הוא י

אותו עוצמה, בעל רעיל חומר שתיית עלידי בביתו. כשהוא עאמר, הפילדמרשל של התאבדות על לנו הודיע הדובר :

בכל שנוהגים כפי בו ינהגו רמתדרג. רפואית ועדה מטעם רפואית חקירה נערכה שלו. הלבנים תחת לגופו, בצמוד הסתיר,

בעת מיוחדים טקסים כל יתקיימו שלא דבר, של פירושו למשפחתו. תימסר שהגופה לאחר להלוויה, באשר אחר, מתאבד

ההלוויה.
ודאית למסקנה הגענו זה. מקרה על בחזית הכוחות בקרב הצפויה בתגובה עימי לדון החל אסמאעיל אחמד האלוף
עדיין המרות ותוצאותיה אירועיה על יוני מלחמת שכן מקפת", "השפעה תהיה לא עאמר הפילדמרשל של שלהתאבדותו j

הכוחות מאנשי אלפים שנפלו ולאחר סיני את שאיבדנו לאחר הצבא, אנשי כל על העמוקה השפעתה את מותירה !

את יחדיו, שוב, סקרנו המזויינים. הכוחות של כללי כמפקד בתבוסה עאמר של חלקו היה מה שכח לא איש המזויינים ;

לתבוסה. העיקרית הסיבה היתה שזו העובדה ואת פיקודו. תחת המזויינים הכוחות הגיעו אליו הגרוע המצב

נאמר: שבה ה10/10/67. ביום המקרה על הודעה פירסם הכללי התובע ■י

להתאבד במטרה רעיל, חומר נטילת עלידי הוא. מרצונו לחייו. קץ שם עאמר עבדאלחכים שהפילדמרשל "הוכח ■י

כל בוצע לא חוקית, מבחינה למחרת נפטר הוא מכך. כתוצאה ה13/9/67. ביום משפחתו, בני ובקרב בביתו היה כאשר

מנהלית'1. למשמרת התלונות, בתיק המסמכים את לתייק אנו מורים כך, משום פשע.

הועלה משנה פחות ולאחר 13/7/52  כ ההפיכה פרוץ עם (ראיד) רבסרן שהיה עאמר, הפילדמרשל של סופו היה זה i

20/2/58 ב שוים. 5 כ לאחר 18/6/53  ב המזוייניס הכוחות של הכללי למפקד מונה הוא (לואא). אלוף לדרגת !

המזויינים. הכוחות של העליון המפקד לסגן ומונה פילדמרשל לדרגת הועלה
1

בדראן שמס של משפטו
למשפט. לעמוד בדראן שמס המלחמה שר של תורו הגיע /

שנבעה יוני תבוסת ועל אירע אשר על דעתו מה השופטים חבר יו"ר אותו שאל ,1968 בפברואר המשפט, במהלך

באומרו השיב והוא מכך,
החייום (כוחות הבינלאומי השיטור כוח את להוציא חייבים שאנו לדעת נוכחנו התפתחויות, כמצב חלו "כאשר

1

כוחותינו את מונע הבינלאומי השיטור כוח והימצאות היות זאת. להתקפה. מוכנים שאנו שנוכיח כדי הבינלאומיים) .

מפר< נסגר זאת, ובעיקבות שרםאלשיח1 את כוחותינו תפסו הבינלאומי השיטור כוח יציאת בעקבות לאיזור. להיכנס

אילת.
לנקוג> לתקוף, תעז לא שישראל האחוזים מאת בכל בטוחים והיינו ישראל נגד לפעול מוכן שצבאנו הדיעה, רווחה !

התאבדות, עבורה פירושה צבאית פעולה בכל ישראל של מעורבותה וכי הראשונה. ההתקפה את ליזום או הראשון בצעד

זאת". בפעולה תובס היא ספק, כל שללא משום,
1
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שקיבל אחר אילת מפרץ את לסגור החליט עבדאלנאצר שהנשיא כך על דעתו מה המשפט בית אותו שאל כאשר
באומרו: בדראן שמס ענה האחראי, המפקד מן ודאי" "אישור

.,"v.> >...^s ^ יי י>י י,,.י <™ s™ >uv1H ו "המפקד הכללי (הפילדמרשל טאמר) ירוי *י^ור ו*ר>ר. "איי >ר>7י

הנאמרת המלה על אחריות כל אין הרי זה, בסיס על נעשו והשיקולים כזאת בצורה התנהלו הדברים אם אכלה. 'יחי

1 מובן'1. לנו שקרה מה וכל ההתנהגות, ועל

ן
יוני ממלחמת הופקו אשר הלקחים .6

גדולים הישגים ישראל השיגה השלישי, ישראלי  הערבי הסיבוב והסתיים 1967 יוני במלחמת האש פסקה כאשר

הפך ישראל, של מבחינתה התחומים. בכל עצומים הפסדים הפסידו שהערבים בעוד והכלכלי, הצבאי המדיני, בתחומים
/ יכולה היא שבאמצעותו ישראל של בידיה מיקוח לקלף עזה ורצועת הירדן של המערבית הגדה הגולן, סיני, של כיבושן

זו, ממלחמה שנה 22 חלוף למרות ארצותהברית. של ובתמיכתה בסיועה בכוח, הערבים על שלום כפיית על ולתת לשאת

f הפלסטינאית, הבעיה על ההשפעה היא שכהן החמורה שאולי מתוצאותיה, כמה של הלחץ תחת חיים עדיין הערבים
שנה. 11 נמשך עזה, ורצועת המערבית הגדה פלסטין, של הנותר החלק של הישראלי שהכיבוש לאחר

* בוועידה להשתתף תיאות שישראל עלמנת וישראל, ארצותהברית עם יחד מאמצים, נעשים עדיין 1989 בשנת היום,
הפלסטינאית. הבעיה את לפתור עלמנת לשלום, בינלאומית

היא קמה. מאז ביותר הטוב האסטרטגי הצבאי במצב 1967 יוני ממלחמת כתוצאה ישראל, היתה צבאית, מבחינה
מטרתה את להגשים כדי בשטח, עובדות לקבוע להמשיך לה התאפשר וכך ערב, מדינות על הצבאית בעליונותה חשה
הגולן ורמת ממזרח הירדן נהר מדרום, סואץ תעלת שהם החדשים, בקווים כוחותיה מצב מלחמה אותה של המדינית
בזמן, ובו כוחות, של במינימום חזקה הגנה אסטרטגיית ביצוע לשם גדולים צבאיים יתרונות לה מעניקים מצפון,

החדשים בקווים כוחותיה מצב שני, מצד השטחים. את להשיב שמטרתה ערבית, התקפה כל בפני רבים קשיים להציב

יותר. טוב במצב כשהיא השכנות, ערב מדינת את לתקוף לה מאפשר

כדאי אולי ומהדרדרות. ממיתון המלחמה, לפני שסבלה, לאחר התאוששה, הישראלית הכלכלה כלכלית, מבחינה
חוגגת "ישראל אמר: בו בכנסת, נאום ב10/5/67 נשא כאשר בןאליעזר, אריה הכנסת, יו"ר סגן שאמר במה שניזכר

היו שלא ומשוס השוררת, האבטלה בשל ממנה לרדת נאלצו ישראליים אזרחים אלף 250 כאשר העצמאות יום את
זה מצב יוני. מלחמת לפני בישראל הכלכלי המצב היה זה הכנסה". מקורות ללא חיים הם בה בארץ לחיות יכולים

הישראלית. הכלכלה פריחת עקב המלחמה לאחר לחלוטין השתנה

גאווה מלאי היו מנהיגיה צבאה את להביס ניתן שלא והאמינה הצבאי בכוחה ישראל בטחה מוראלית, מבחינה
שחצנות. כדי עד עצמי וביטחון

ו
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לבנות מנת על רבות לשמם ונזקקו רבים שטחים איבדו שהערבים לארור שואה, עברה זאת, לעומת הערבי, הצד על

אדמותיהם, את לשחרר בידם שיעלה כדי המדינית, השפעתם את לעצמס ולהחזיר המזויינים כוחותיהם את מחדש /

וההשפלה הקרע התבוסה, לאור ברחמנות אליהם המתייחס בעולם

שהאדמה משוכנעים היו הם לישראל. ניכנעו לא מדינית, ומבחינה התבוסה, את לקבל הערבים סירבו האמת, למען

תושב והזכות האדמה שתשוחרר עד הצבאי במאבק להמשיך יש לכך, אי בכוח אלא תושב לא בכוח, נלקחה אשר /

1967 בשנת שהתכנסה הערבית. הפיסגה ועידת בהחלטות עצמה את הבהירה הערבית המדיניות הזכות. לבעלי

לשיקום לפעול החלו וירדן סוריה מצרים, בישראל". להכרה ולא לשלום לא ומתן, למשא "לא קבעו: אשר בח'רטום,
הערבית. האדמה כיבוש המשך על יקר מחיר לשלם תצטרך היא כי לישראל, להבהיר עלמנת המזויינים כוחותיהן

ותבוסה זה חשוב אסטרטגי באיזור לארצותהברית מדיני ניצחון יוני מלחמת תוצאת היוותה הבינלאומי במישור

לעצמה לגבש החלה מהן אחת כל הגדולות. המעצמות שתי בין הנמשך במאבק תקופה, באותה הסובייטית, למדיניות
שתי בין חריף מאבק התנהל זה. באיזור התיכון במזרח החדש המצב עם להתמודד עלמנת אסטרטגית מדיניות
המערב מדינות של השפעתן צימצום היתה תוצאתו השישים. שנות ובראשית החמישים בשנות הגדולות המעצמות
שהפך לאחר עכדאלנאצר, הנשיא עם חשבון וסגרה 1967 יוני מלחמת באה אז המזרח. מדינות של השפעתן והתגברות 1

המערבית. ההשפעה נגד ליציאה וסמל לאומי גיבור 1

בעיקשות, עמדה, אשר ארצותהברית של מצידה ללחצים זו, ממלחמה כתוצאה נתונות, היו וירדן סוריה מצרים,

על המתמדת הצבאית עליונותה שתישמר כדי צבאי, סיוע לה והגישה מדינית מבחינה בה תמכה ישראל, של לצידה

ערב מדינות על חדשה מציאות לכפות לה איפשרה כך, עקב כולן. ערב מדינת
את להגשים הכוח בעלת להיות שהפכה לאחר ארצותהברית, של מטרותיה את ארוך לטווח הגשימה זו עובדה נם ;

הסובייטית. ההשפעה את ממנו ולהרחיק באיזור לשלוט שלה האינטרסים את לשרת וכך התיכון, במזרח השלום לד

1'

כתוצאה שאיבדנו, לאחר לקחים. מכך להפיק עלמנת לתבוסה, הסיבות בבירור להתעמק הכרח נוצר במצרים, /

הכוחות של והציוד הנשק מרבית את איבדנו ונעדרים, הרוגים חיילים 9,800 לנו היו עזה, ורצועת סיני את זו, ממלחמה |

עליו. המוטל העול את שהכבידו קורבנות העם מן ותבעה כבד בנטל נשאה המצרית והכלכלה המזויינים רז

הטייסים. מן אחוז 4 ו היבשה כוחות מחיילי אחוז 17 של בשיעור היו בחיילים אבידותינו *

אחוז. 85 של כשיעור היו היבשה וכוחות האווירית ההגנה האוויריים, הכוחות בקרב בציוד אבידותינו *

הקלים המפציצים מן אחוז 100  ו הקרב. ומטוסי ההפצצה ממטוסי אחוז 85 : האוויריים הכוחות אבידות פירוט *

והכבדים.

הנזק. היקף את מבהיר ובמטוסים, בציוד אדם, בכוח אבידות של כזה שהיקף ספק, אין
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היתה נחלנו, אותה התבוסה כי נמצא זו, מלחמה במהלך במצרים אירע אשר על אובייקטיבית התבוננות נתבונן אם

השפעות ,1956 בשנת מצרים על המשולשת התוקפנות מאז שהצטברו וצבאיים, מדיניים מישגים של טבעית תוצאה
המשיכו המצריים הכוחות ואשר 1962 בשנת פרצה אשר תימן מלחמת ;1961 בשנת וסוריה מצרים בין האיחוד פירוק
על והשליטה הפיקוד בשיטת ופרצות במדינה הביטחון ענייני של אירגון חוסר שנים; חמש במשך במסגרתה להילחם

המזו'יניס. הכוחות

המדעה של אסטרטגיתהעל
את כחשבון לקחו לא ערב מדינות 1967 שנת במשך בהסלמה. היה וישראל ערב מדינות בין והצבאי המדיני המצב
שארצותהברית, טבעי. אך זה היה באיזור. האסטרטגיות מטרותיהן מימוש לשם התיכון במזרח המעצמות בין המאבק
תפעל ערבי, איחוד לכל תתנגד הערבי, בעולם הערבית הלאומיות השפעת להגבלת תפעל מערבאירופה, מדינות בתמיכת
אשר עבדאלנאצר, הנשיא של משטרו את להפיל תפעל וכן בלבד מצרים בתוך ביטוי לידי תבוא מצרים של שהשפעתה
זו בהשפעה ראו אירופה ומדינות ארצותהברית ומשמעותי. ברור באופן באיזור, באירועים הראשי התפקיד את שיחק

שלהן. האינטרסים נגד פעולה

| בין ששרר במצב הסלמה 1967 במאי חלה ישראלי,  הערבי והסיכסוך הגדולות המעצמות שתי בין המאבק במסגרת

באמצעות ישראל, המתאים. בזמן התרחשה לא והיא בחשבון נלקחו לא זו הסלמה תוצאות וישראל. מצרים סוריה,

\ י המלחמה, פרוץ של העיתוי את במצרים, עלינו, כפתה ארצותהברית, עם תיאום תוך בקפידה, מתוכננת מדינית פעילות
לה. מוכנים איננו אנו בעוד

מהי תיקבע אשר למדינה, אסטרטגייתעל קיום אי היתה יוני, במלחמת שנעשתה ביותר הבולטת הטעות אולי

לממשה המדינה של היכולת לבין המדינית המטרה בין ותיאום איזון ותיצור נדרשת, שהגשמתה המדינית, המטרה
; וחברתית. כלכלית צבאית, מדינית, מבחינה

ולכסוף הבינלאומיים החירום כוחות הוצאת מכן; לאחר בסיני, הכוחות ריכוז והן: מדיניות החלטות שלוש נתקבלו
הכללית המפקדה עם מוקדם תיאום ללא זאת. הישראלית. הספנות בפני אילת) למפרץ (הכניסה טיראן מיצרי סגירת

סגירתם כי המיצרים, נסגרו בטרם 1967 מאי במהלך העריך, עכדאלנאצר שהנשיא למרות זאת, המזויינים. הכוחות של

הסתבר ומניתוחס, 1967 וביוני במאי שהתרחשו האירועים, אחר ממעקב אחוז. 100 של בוודאות מלחמה לפריצת תביא
שנועדה צבאית כוח הפגנת עלידי נתמכת כשהיא מדינית להרפתקה להיכנס ניסתה במצרים, המדינית ההנהגה כי לנו,

או הצבאית הכוח הפגנת לה מוכנה היתה לא שמצרים אמיתית, למלחמה הפך זה ניסיון מדיניים. להישגים להביא
אכן שהצבא ולוודא הצבאית הפעילות את לתכנן צורך יש אולם, ידועים. תכסיסים הם צבאי בכוח בשימוש האיום
המדינית ההנהגה נגררה למעשה, אש. באמצעות המדיניות המשך היא המלחמה שכן, המדינית. ההחלטה את לבצע מסוגל

רב. זמן מזה לה התכוננה אשר ישראל נגד למלחמה במצרים
היעד קביעת לשם הדרוש בסיסי צורך הוא במלחמה, הכוחות יעורבו בטרם המדינה, של המדיני היעד הגדרת כידוע,

העיקרי הגורם היא המדינה של הצבאית שהיכולת ספק, אין הגשמתו. למען יפעלו שהכוחות הצבאי, האסטרטגי
למלחמה והעם המדינה ולמוכנות והכלכליים המדיניים לגורמים בנוסף למלחמה, יציאה על המדינית ההחלטה בשיקולי
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הערכה היתה אילת, מיצר סגירת את לבצע כדי תקופה, באותה למלחמה מוכנים המזויינים הכוחות כי ההערכה, ;

ולא היות ושגויה, חפוזה החלטה היתה במלחמה המזויינים הכוחות של סיבוכם על המדינית ההחלטה כך, עקב שגויה. יי

שר הביא אותה ההערכה, מאשר יותר גרוע משהו יש האם זה. מעשה של והצבאיות המדיניות התוצאות בחשבון נלקחו
לבצע מוכן שצבאנו היתה השוררת "הדיעה אמי: כאשר אותו, שפט אשר המשפט בית בפני בדראן שמס המלחמה 1

כל שאין משוס, התאבדות, בבחינת עבורה זה יהיה נגדנו שהיא פעולה בכל תפתח ישראל ושאם ישראל נגד פעולות *

תבוסה". זו בפעולה תנחל שהיא ספק, 1

אירגון חוסר היא הדבר סיבת .1967 במאי המשבר פרץ כאשר המדינה, של אסטרטגייתעל קיימת היתה לא לדעתי י

אחד. אדם בידי מופקדים להיות יכולים לא שהיא, מדינה כל של המדינה. של הביטחון ענייני במדינה. הביטחון ענייני של !

למלחמה. העם של הכנתו את גם וכוללת וכלכלית צבאית מדינית, הכנה פירושה למלחמה המדינה של שהכנתה משום *

שיגיעו מנת ועל מוכנות תהיינה שלהם הפעולה שתוכניות עלמנת המזויינים, הכוחות את להכין יש הצבאית, הבחינה מן j

תובע וכן בכך, המתמחים המנגנונים מצד בדיקות תובע זה כל המערכה. זירת את ויכשירו מתאימה לחימה כושר לדרגת j

אולם משלה, משטר צורת יש מערבית או מזרחית מדינה לכל יקבלן. אחד אדם שרק ייתכן שלא רבות החלטות קבלת י■י

בביטחון. המטפל מנגנון יש לכולן J

במהלך כונסה לא היא אולם, המדינה. ביטחון כענייני עסקה אשר הלאומית" הביטחון "מועצת לנו היתה במצרים I

של כינוסה אי מתאימות. וצבאית מדיניות החלטות לקבל עלמנת אחת, פעם אפילו יוני מלחמת במשך או מאי משבר 1

עם להתמודד כדי צבאית או מדינית אסטרטגיה לאיגיבוש הביא תקופה, באותה הלאומית'1 הביטחון "מועצת 1

הוא לבדו, המדינה נשיא עלידי ומנוהלת נקבעת היתה מעשית, מבחינה המדיניות, והצבאיות. המדיניות ההתפתחויות 1

על לבדו, המזויינים הכוחות של העליון המפקד סגן עלידי ונוהלה נקבעה הצבאית האסטרטגיה עבדאלנאצר. הנשיא i

המדינה. לביטחון סכנה היווה הדבר עאמר. הפילדמרשל ידי ן

הלאומי הביטחון מועצת אס בין הכרחי. היה והמלחמה, המשבר במשך כונסה לא הלאומית הביטחון שמועצת למרות 1

קיימות האם מאי. משבר עם התמודדות לשם המתאימות ההחלטות את לקבל כדי הממשלה את לכנס לא, או כונסה יי

במצב להיות הממשלה על היה כן. כמו מלחמה' פורצת מהן שכתוצאה מדיניות, החלטות מאשר יותר חמורות החלטות |

המלחמה. במהלך מתאימות מדיניות החלטות לקבל ועלמנת המלחמה מהלך אחר לעקוב מנת על מתמדת, התכנסות של |

ההחלטה קבלת את ממצרים למנוע יכול היה שתיהן, או הממשלה כינוס או הלאומית ההגנה מועצת שכינוס ברורן i

כוללת. נסיגה ועל סיני פינוי על המלחמה במהלך קיבלה אותה האסטרטגית
נובעת ממנה למדינה, אסטרטגיתעל לגבש הצורך היה 1967 יוני ממלחמת הופק אשר העיקרי הלקח לדעתי, !

אסטרטגית על נכון. מדעי בסיס על וזאת. השנייה, את תשלים שאחת וחברתית, כלכלית צבאית, מדינית, אסטרטגיה !

קבוע. זמן פרק תוך הלאומיות המטרות למימוש להביא זאת על
לאור הכרחי, היה למלחמה, המדינה בהכנת הכרוכות הבעיות, ושל המדינה ביטחון ענייני של הרבה החשיבות בשל ;

ו

צריכה זו מועצה ובחוק. בחוקה שנקבע מה לפי הלאומית, הביטחון מועצת בידי יופקדו אלה שעניינים זו, מלחמה ניסיון 1

מלחמה. פרוץ עם או גיוס על ההכרזה עם לכנסה יש וכן המדינה, נמצאת בהם משבר, בזמני להתכנס ■

/

/
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המזוייגיס הכוחות על והשליטה הפיקוד
הכוחות על והשליטה הפיקוד בשיטת קיימת היתה אשר הפירצה, הוא יוני ממלחמת הופק אשר השני הלקח

י 

עאמר שפילדמרשל ועד 18/6/53 מ החל (לואא), אלוף לדרגת העלאתו עם בבד בד המזויינים, הכוחות של הכללי למפקד
הכוחות המזויינים". הכוחות של העליון המפקד "סגן התואר: את לעצמו והעניק לעצמו הסמכויות כל את לקח
לא כאילו הלאומית" ההגנה ו"מועצת מאחר במדינה. הביצועיים המנגנונים של הטבעית למסגרת מחוץ נמצאו המזויינים
אחד, אדם בידי כולה העבודה התרכזה במדינה, הביטחון ענייני תיכנון על אחראי שהיה מנגנון כל היה ולא קיימת היתה

מן מרוחק היה הרפובליקה נשיא למדינה. צבאית אסטרטגיה קיימת היתה שלא כך לידי הגיע המצב עאמר. הפילדמרשל
שלהם. העליון המפקד שהיה למרות המזויינים, הכוחות

גורמים, שני בין האחריות תחומי חלוקת היה השני המאפיין והשליטה. הפיקוד שיטת של הראשון המאפיין היה זה

כלליים", ל"עניינים המזויינים הכוחות של העליון המפקד סגן ומשרד המזויינים הכוחות מטכ"ל והם: שווה, בלתי באופן
אם בין קודם, ניסיון כל על להסתמך ומבלי מדעי בסיס כל ללא זאת, המלחמה". ל"משרד יוני מלחמת לפני הפך אשר

המזרח. בארצות או המערב במדינות

עד הראשונים. בימיה המהפכה על להגן מכוון היה המזוייניס הכוחות של הכללי כמפקד עאמר עבדאלחכים של מינויו

ניצחון הושג מדינית שמבחינה הוכח זו, ממלחמה כתוצאה .1956 בשנת מצרים על המשולשת התוקפנות מלחמת שהגיעה

אוזלת למרות מדיני ניצחון של זה, מצב ניצלו המזויינים הכוחות גורמיו. על וכיסה הצבאי האונים חוסר על שהאפיל גדול

יכול שהניצחון נראה היה לרבים באחריות נשיאה ואי האיאיכפתיות רוח בקירבם פשתה ביותר. גרוע ניצול צבאית, יד

מזויין. מאבק מלבד אחרות, בדרכים בקלות מושג להיות

ומשמעת למלחמה הכנה אימונים, והם: שלהם העיקריים הטיפול תחומי את להזניח המזויינים הכוחות החלו כך
בקנה יחד, גם וצבאית מדינית תבוסה שהיתה 1967 יוני תבוסת שאירעה עד מישניים. טיפול לתחומי גלשו הם צבאית.

נרחב. מידה

לא כלליים, לעניינים עאמר הפילדמרשל של משרדו כמנהל שימש אשר בדראן, שמס עמד שבראשו המלחמה, משרד

כך לשם שכן, למלחמה המערכה זירת הכנת או למלחמה המזויינים הכוחות להכנת הדרושה הלב תשומת את הקדיש
הכוחות על שליטתו את חיזק שבאמצעותם אחרים בנושאים טיפל הוא מאמץ. והשקעת מדוקדקת בחינה עיון, דרושים

מוראלית ובהכוונה ביטחון בנושאי טיפל כן לגימלאות והוצאתם בהם הטיפול בדרגה, והעלאתם קצינים מינוי כמו

התפוררו כך, עקב כדראן. שמס והשר עאמר הפילדמרשל בין והסמכויות השליטה את חילקה אשר חקיקה נתקבלה
המזויינים. הכוחות יכולת על שלילית השפעה בעלת שהיתה עובדה המזויינים, הכוחות של הכללית המפקדה מנגנוני

על אחראי היה המלחמה משרד בעוד המבצעים, וניהול תיכנון ועל הכוחות אימון על אחראית היתה הכללית המפקדה
פיקוח כמו אלה תוכניות ובביצוע כהדרכה עסקו אשר המפקדים. של ומינוי בדרגה העלאה זה ובכלל הקצינים, ענייני
אותו המידע בכמות תלויה כישלונן או שהצלחתן אלה, לתוכניות הפינה כאבן נחשב אשר המודיעין, על המלחמה משרד

דיוקו. ובמידת המלחמה משרד השיג
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היתה הכללית המפקדה בעוד המזויינים, בכוחות המוראלית להכוונה הבלעדית האחריות בעל היה המלחמה משרד

והמוראלי, הקרבי האימונים; סוגי שני בין הקיים האמיץ הקשר למרות זאת, הכוחות. של הקרבי האימון על אחראית

להצלחה, להגיע עלמנת חיוני קשר

בפני מכשולים להערים כדי נכונה. בלתי בצורה המלחמה משרד ניצל אותם ביטחוניים, שיקולים היו מכן, לאחר

להם שנתנו מנגנונים שני בפני ניצבים עצמם את מצאו הכוחות למלחמה. ובהבנתם הכוחות באימון הכללית המפקדה
לומר, ניתן הכוחות. אצל מירבית לב לתשומת זכו הביטחון שנושאי טבעי אך זה היה נוגדות. משימות לביצוע הוראות
בדראן שמס המלחמה שר ואת עאמר הפילדמרשל את העסיק אשר העיקרי הנושא היה המזויינים הכוחות שביטחון
עניינים, אלה מבצעי. ותיכנון הכוחות הדרכת שהיו: שלו הראשיים האחריות מתחומי התרחק עאמר הפילדמרשל

לא עאמר הפידמרשל אולם, ביצוע. לידי ולהביאם בהם לטפל עלמנת רב, מאמץ ולהשקעת צבאית לחשיבה הזקוקים
ידע שלא שהוכיחו יוני ומלחמת מאי משבר שהגיע עד הדרושה, הלב תשומת את להם הקדיש ולא בהם לטפל פנוי היה i

היה לא בדראן שמס המלחמה לשר אויבו של והיכולת הכושר על מושג לו היה לא וכן כוחותיו של כשירותם מידת מהי
המלחמה. או המשבר במהלך תפקיד כל .

ללא למלחמה נכנסו המזויינים שהכוחות היתה יוני, מלחמת לפני והשליטה, הפיקוד שיטת של הסופית התוצאה !

המלחמה. במהלך המבצעים בניהול נכשלו ולכן ראויה מבצעית תוכנית וללא צבאית אסטרטגיה i

אמת מלת
בקלות לעמוד ניתן ,1967 ביוני הצבאיות הפעולות לתום ועד המשבר תחילת מאז זו, מלחמה אירועי התפתחות לאור

להבליט מנת על בלבד, עיקריות סיבות בשתי בהתמקדות כאן הסתפקתי וצבאית מדינית מבחינה לתבוסה הסיבות על

תמיד יזכו המזוייניס הכוחות על והשליטה הפיקוד ודרך המדינה ביטחון ונושא לקחים, מהן שנפיק בתקווה חשיבותן, את :

מדוקדק. ולביצוע קפדני לתיכנון
היתה התבוסה כי לומר, ניתן זו, במלחמה המזויינים הכוחות נקלעו אליהן הקשות, הנסיכות בצל האמת, למען )

לה. שקדמו השנים עשר במהלך נעשו אשר והצבאיים המדיניים המישגים של טבעית תוצאה
ממנה להפיק מנת על זו מלחמה היטב ללמוד חיוני היה מצרים, על המשולשת התוקפנות לאחר מיד ,1957 בשנת

החומר איסוף שהשלמת כך על להצביע צורך יש זו, כנקודה הנדרשת. הלב בתשומת נעשה לא הדבר אולם, לקחים.
חוסר את הוכיחה זו מלחמה שנה. 13 חלוף לאחר דהיינו, 1969 בשנת אלא נשלמה לא ב1956 הפעולות על ההיסטורי
יופקד המזויינים הכוחות על שהפיקוד היה הטבעי המצב הצבאיים. המבצעים את לנהל עאמר עבדאלחכים של היכולת !

מה זה לא אולם מדיני. מנהיג בידי ולא ביטחוניות תיאוריות לפי הכוחות את שינהיג מק&ועי", צבאי "מפקד בידי
באותה מחדש, לעיין צורך היה כן. כמו פילדמרשל. לדרגת ב1958, מכן, שלאחר בשנה הועלה עאמר כן, על יתר שאירע.

צדקי (פריק) לויטננטגנרל האוויריים, הכוחות שמפקד הגיוני היה ולא היות יכולת, בעלי מפקדים של במינויים תקופה,
יושמדו שהם כדי 1956 בשנת המשולשת התוקפנות במלחמת חוסלו האוויריים שכוחותינו לאחר בתפקידו ישאר מחמוד,
עבד גמאל בנשיא לתלות לת יש זו טעות פיקודו. תחת שוב, וזאת. 1967 בשנת הקרקע, על בעודם נוספת, פעם שוב,

ו
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המפקדים. החלפת בסמכויות הנושא שהוא אלנאצר

; עד וסוריה, מצרים בין האיחוד בתקופת שנעשו הצבאיים, המישגים על האחראי שהיה הוא עאמר הפילדמרשל
; שהיה לישכתו, מנהל ובהשתתפות בסיוע התבצעה ההפיכה בדמשק. היה הוא כאשר בסוריה, הצבאית ההפיכה שאירעה

י עאמר הפילדמרשל את להדיח עבדאלנאצר הנשיא בפני הזדמנות נוצרה האיחוד פירוק לאחר סורית. נתינות בעל

מקומו. את שיתפוס מי המתאימים הכישורים בעלי הצבאיים "המפקדים מקרב ולמנות המזויינים הכוחות על מהפיקוד
למרות יוני. מלחמת עד והתנהל שהמשיך השילטון, על קשה מאבק התנהל עאמר והפילדמרשל עבדאלנאצר הנשיא בין

יוני. תבוסת שהתרחשה עד זה בצעד עבדאלנאצר נקט לא זאת,
על ההיסטוריה לרישום הוועדה בפני בעדותו נשאל פוזי, מחמד אול) (פריק הגנרל המזויינים, הכוחות רמטכ"ל

עאמר: הפילדמרשל של אחריותו

כפני עאמר עבדאלחכים הפילדמרשל המזויינים הכוחות על העליון האחראי העליון המפקד סגן של אחריותו היכן *

העליון? המפקד שהוא הרפובליקה נשיא

כזאת אחריות היתה לא תשובה:

דאז)? האומה (מועצת המחוקקת הרשות בפני עאמר עבדאלחכים של אחריותו היכן *

כזאת". אחריות היתה לא תשובה:

פוזי: הגנרל אמר אחר

שאלות הציג לא הרפובליקה נשיא עאמר לעבדאלחכים שאלות להציג יכול היה לא במדינה אחד אף כך, "אם

או שאלות אותו ולשאול האומה במועצת המבצעת הרשות במושב לשבת להזמינו היתה יכולה לא המחוקקת והרשות

המזויינים בכוחות והשליטה הפיקוד על האחריות התרכזה כך, מעולם. אירע לא גם כזה דבר שאילתות. בפניו להציג

איש''. בפני אחראי שאינו אדם אצל

לישכתו למנהל מונה הוא מכך וכתוצאה החופשיים, הקצינים בתנועת בולט תפקיד מילא בדראן, שמס המלחמה, שר

או הצבאית השכלתו המזויינים בכוחות נרחבות סמכויות לו היו ביותר לו המקורבים מן והפך עאמר הפילדמרשל של

הכוחות באמון הקשור ובכל המזויינים הכוחות של הטכניים בעניינים מעורבות לגלות לו סייעו לא שלו השדה שירות
את שהרחיב אחד קורס באף המהפכה, לאחר השתתף, ולא היות למלחמה, פעולה תוכניות לעבד או ללחימה והכשרתם

סרן בדרגת היה כאשר ,1952 ביוני שהיתה כפי נותרה אשר הצבאית, השכלתו

עאמר הפילדמרשל אחרי הצבאי, הפיקוד בשרשרת שלוש מספר היה פוזי, מחמד הגנרל המזויינים, הכוחות רמטכ"ל
דעתו, לפי אשר, רבות עובדות העלה ,1967 יוני תבוסת לאחר ההיסטוריה, לרישום הוועדה בפני בעדותו בדראן. ושמס

אמר: עדותו של חלקים בכמה לתבוסה. הובילו
העניינים מן בתכלית רחוקים היו המזויינים, הכוחות כרמטכל בכללם ואני המזויינים, הכוחות שמפקדי אני קובע *

היא זה מוחלט ריחוק של סיבתו המזויינים הכוחות של הצבאית האסטרטגיה לקביעת קשר להם שיש המדיניים,
והפיקוד המדינית ההנהגה בין רעיוני ריחוק של לקיומו הביא הדבר והצבאית" המדינית השליטה "פיסגת של קיימה

המדינה. ממנגנוני כמנגנון המזויינים הכוחות ובין הצבאי

1 ■
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האחריות את הטיל עבדאלנאצר גמאל הנשיא קשה. מאבק פרץ 29/6/61  ב סוריה עם האיחוד פירוק לאחר *

לא זה עניין מוסרית. מבחינה אותו גינה הוא עאמר. עבדאלחכים הפילדמרשל על האיחוד לפירוק והצבאית המוסרית
עבדאלחכיס והפילדמרשל עבדאלנאצר הנשיא בין ביחסים תסבוכת צמחה כך, עקב ידוע. היה ולא השטח, פני על צץ 1

עאמר.

המנגנון היותה למרות ערך, כל חסרות היו הרפובליקה. נשיא של בראשותו הלאומית, הביטחון מועצת החלטות * :

מועצת לאחר שבא המנגנון, המדינה. ביטחון בענייני החלטות קבלת על החוקה, לפי האחראי, היחיד !

עאמר עבדאלחכים המלחמה. שר שהיה עאמר, עבדאלחכים עמד שבראשו המלחמה משרד הוא הלאומית, הביטחון
שקבע מסמך כל פורסם לא ולבצעו. הלאומית הביטחון מועצת החלטות אחר לעקוב כדי עימו שיפעל מנגנון הקים לא
אדם של עבודתו היתה שהתקיימה הפעילות כל אירגונית. מבחינה המזויינים הכוחות של הכללית המפקדה תיראה כיצד

אחד. 1

שיהיה מבלי עליהם, השליטה סמכויות כל את לידיו ולקח המזויינים הכוחות את אליו אימץ עאמר הפילדמרשל * 1

או אסטרטגיתעל גובשה לא כך. משום המדינה. ביטחון ענייני של והמעקב התיכנון על אחראי מנגנון המדינה בצמרת
ו

המדינה של מדיניות
המדינה, ביטחון בפעולות הפנימית, בתחבורה בשיכון. האגרארית. כרפורמה המזויינים הכוחות של מעורבות היתה *

הפיקוד את יצגו והם אלה בנושאים המטפלים כגופים נציגים היו המזויינים לכוחות אחרים. ובתחומים הגדול בסכר
הכוחות סמכויות התפרסות כי לומר ההיסטוריה, לשם זו, בנקודה לי, חשוב שמס. ואת הפילדמרשל את כלומר, העליון,

שלהם הבסיסי האחריות מתחום המזויינים הכוחות לחריגת גרמה המדינה. חיי של השונים התחומים אל המזויינים

ללחימה. המזויינים הכוחות הכנת הוא זה תחום בו. עיסוקם את והפחיתה ;

עבדאלנאצר הנשיא שהם: וצבאית. מדינית מבחינה במדינה הבכירים האישים ששני אומרים, היינו אס . 1

הרי המהפכה, מטרות להגשמת באשר ולאומית רגשית מבחינה ביניהם מתואמים היו עאמר, עבדאלחכיס והפילדמרשל I'

והיוו המהפכה נושאי שהיו המזויינים הכוחות על הפיקוד על ביניהם השניים נאבקו תקופה שבאותה לומר יכולים היינו ■י

במדינה. לשינוי הכלי tin i

רעיונית אחדות קיימת היתה לו לאויב. ביחס יעד הגדרת אין כך, עקב המדינית. הבחינה מן ערבית סולידריות אין * 1

מצרים בין שהיה כפי דוצדדי בהסכם ביטוי לידי בא היה אלא איחוד, לידי מגיע הדבר היה לא בלבד, מדינות שתי בין

הערבית האומה של הסיסמה הגשמת משמעותו אין דוצדדי הסכם ותימן. ומצרים וירדן מצרים ועיראק. מצרים וסוריה,

אפס'.  אימון חוסר ♦ 'תיאום כי: לומר ברצוני וכאן תיאום, במלה: נעצר הוא האיחוד. והיא:
הכוחות בין אמון שרר ולא סוריה עם משותף' הגנה 'הסכם נחתם 1966 בשנת כי היה כך, של המעשי היישום
צבאי, הסכם היה לא מבחינתי, זה. הסכם הסכם הושג זאת, למרות בסוריה. המזויינים והכוחות במצרים המזויינים

לה שהיתה מאוחדת מפקדה היתה ולא הצדדים בין הדדי אמון היה לא גרידא. מדיני מאשר יותר ריגשי  מדיני אלא
בו. בטח שלא משום מחברו, כנפרד עצמאי, באופן התנהל מהם אחד כל הצבאות. שני לגבי סמכות

נשיא עמד שבראש הלאומית הביטחון מועצת של האחריית בתחום לחוקה, בהתאם היתה, למלחמה המדינה הכנת *

שבראשה עליונה למועצה בנוסף הביטחון, שר לאחר הצבעתי עליו האחר המנגנון קייס. היה לא הדבר אך הרפובליקה.
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לא כזה גוף גם הלאומית. הביטחון מועצת החלטות אחר ועוקבת מבצעת המפקחת, קולקטיבית מועצה הוא השר, עומד
קייס. היה

ו שני כאשר למלחמה המדינה הכנת על לדבר עוד יכולים אנו כיצד למלחמה. המדינה להכנת ביחס הסכמה היתה לא
; אצלנו! קיימים אינם מדינה, בכל כך, על האחראים המנגנונים

כיצד אצלנו, קייס היה לא מזויין, למאבק כלומר, למלחמה, המדינה להכנת והאירגוני החוקי התחוקתי, הבסיס אם
נגד איבה בפעולות לפתוח כמתכוונת פנים להעמיד אפילו או ולאיים, איבה בפעולות לפתוח מדינה אותה הנהגת מעזה

אחרת' מדינה

t
למלחמת שקדמו השנים עשר במשך המזויינים הכוחות נתונים היו בהן הקשות, הנסיבות על בהסברי להאריך מבלי
המלחמה. לפני ארוך זמן המזויינים, הכוחות סבלו ממנה היד אזלת את בבירור מראים ההיסטוריים המסמכים הרי יוני,

וצבאית. מדינית היתה 1967 יוני תבוסת על ההיסטורית האחריות לכך, אי

ז משום מתוחים, ימים אותם של ממרירותס סבלו אשר אלה מבין היה עבדאלנאצר ג'5>אל הנשיא האמת, למען
על ההיסטורית באחריות דבר, של בסופו נושא, לבדו הוא הרי מדינית, או צבאית היתה הטעות אם שבין הבין, שהוא

התבוסה.

במועצת אוקטובו*. מלחמת בזמן 16/10/73 ה ביום סאדאת הנשיא שאמר ממה יותר טוב אמת דבר מצאתי לא
העם:

 ששת למלחמת כינוי אלנכסה, (בערבית: החוזרת המחלה קורבנות היו אלה, מזויינים שכוחות ספק כל לי היה "לא

ועל כבודה על המולדת, על ולהגן ללחום ההזדמנות ניתנה לא אלה לכוחות סיבותיה על נמנים היו ולא המתרגם), הימים.
להילחם" הזדמנות להם נתנו ולא הכריעום הנסיבות אלא אותם, הביס לא אויבם אדמתה.

i



שני: פרק

הרזות השנים שש

בכוח". אלא יושב לא בכוח שנלקח "מה

עבדאלנאצו גמאל

המזו"נים הכוחות שיקום .1
ל"מפקד לאחרונה, מינויו, בעיקבות אסמאעיל, אחמד (לואא) האלוף ובין ביני שהתקיימה השיחה לאחר קצר זמן

כ"ראש מינויי על ההחלטה נתקבלה דרומה, סואץ ועד צפונה סעיד שמפורט האיזור את הכוללת סואץ'1, תעלת חזית

החזית". של המטה
והדוגמאות השנייה העולם מלחמת באירועי ומהרהר בג'יפ דרכי עושה כשאני סואץ, לתעלת בדרכי קהיר את עזבתי

וניצחו. התאוששו כך ואחר שהובסו צבאות על בהם שיש
ישראל המכאיבות. ולתוצאותיה 1967 יוני לתבוסת הובילו אשר ביצענו, אותן הטעויות כשיחזור התמקדה מחשבתי

רמת ואת סיני האי חצי את כבשה כן, כמו  עזה ורצועת המערבית הגדה  פלסטין חלקי שאר כיבוש את השלימה י

בעיה עם להתמודד החלו ישראל, מדינת קום מאז הפלסטינאית" "הבעיה עם שהתמודדו ערב מדינות כך, עקב הגולן.

מצרים משטחי חלק של הישראלי הכיבוש  חדשה ובעיה פלסטין של הנותר החלק של הישראלי הכיבוש והיא נוספת /

וסוריה.
בתוך מפות, שעליו עץ שולחן בפני עץ כיסא על יושב אסמאעיל אחמד האלוף את ומצאתי החזית למפקדת נכנסתי [

1

מרוחקים. במקומות לפעילות המוקצות בשוחות פזורים המפקדה קציני בעוד בחורשה, המצוי קטן צריף

של הצפויות והכוונות הפעולות את ניתחנו בחזית, הצבאי המצב על ושוחחנו ישבנו שפעו. והרגשות נפגשו, עינינו
שהשיג אויב צבאית, בעליונות החש אויב עם התמודדות לשי! והכשרתם הכוחות לשיקום הדרושה המהירות ואת האויב

להיכנע. אלא עוד נותר לא לערבים וכי האחרונה המלחמה זוהי כי סבור היה שהוא במלחמה, ניצחון

המפרכת הדרך את יתוו אשר והצבאיים המדיניים העקרונות את ולגבש המצב עם להתמודד מצרים על היה שומה

כדי יוני. במלחמת ערבית אדמה כבשה שישראל היתה ששרר במצב ביותר הבולטת העובדה הבא. בשלב שלפנינו

כוחה את לשמר מנת על לה שהגישה ובסיוע ארצותהכרית של המדינית בתמיכתה זאת, ארוך. זמן בה להישאר
ן

הערבים. בפני לעמוד שתוכל כך הצבאי, :

מנוס שאין הבאה, הצבאית למערכה וערבית מצרית והכנה רצינית עבודה שתבע חדש, פעילות שלב החל לכך' אי !

המזויינים, בכוחות ושיקום ריאורגניזציה לערוך הכרחי היה כך, משום הזכות. ואת האדמה את להשיב עלמנת ממנה,

על הכבושה" האדמה ולשיחרור מצרים אדמת על להגנה מוחלטת "התמסרות שהיא העיקרית משימתם את להגדיר

בכוח". אלא יושב לא בכוח שנלקח "מה של העיקרון בסיס
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וציודם, נישקם מרבית את שאיבדו לאחר המזויינים, הכוחות שיקום היתה יוני, מלחמת לארור מיד הפתיחה, נקודת
סיני את כבשה שישראל לאחר בהם אמונו את איבד העם גם נופץ. אנשיהם של והמוראל במפקדיהם האמון את איבדו

תעלת של המערבית בגדה לנו, היו לא לכך, בנוסף סואץ. תעלת של המזרחית הגדה על משפיל, באופן דגלה, את והניפה

המדינה על גם  מכך וכתוצאה התעלה, איזור על להגן הדרושים והנשק היכולת בידם שיש חזקים כוחות סואץ,

.

של הכללי למפקד פוזי מחמד אול) (פריק הגנרל את ולמנות מתפקידו עאמר הפילדמרשל את לפטר היה עבראלנאצר
מפקדי את מתפקידיהם שיחרר כן כמו לרמטכ"ל. ריאד עבדאלמנעם (פריק) לויטננטגנרל ואת המזויינים הכוחות
המפקדים הצבאית. במקצועיותם הידועים חדשים מפקדים תחתם ומינה נוספים, ומפקדים והים היבשה האוויר, כוחות

השיקום. תהליך לשם יוני ממלחמת לקחים להפיק החלו החדשים

ידוע היה הראשון מוצלחת בחירה היתה זמן, באותו ריאד, עבדאלמנע ולויטננטגנרל פוזי הגנרל של בחירתם
הצבאית שהמשמעת לאחר אפילה, תקופה באותה זקוקים היינו לכך קשיחותו. ועל הצבאית המשמעת על בהקפדתו
יוני. מלחמת ובעיקבות צבאיים שאינם פעולה בתחומי הכוחות מעורבות תימן, מלחמת בעיקבות להתמוטטות עד הגיעה

מבצעים תיכנון, לצורך זקוקים היינו ולכך נרחב אסטרטגי מבט בעל רב, צבאי ידע בעל היה ריאד, עבדאלמנעם השני,

לצורך המזויינים, הכוחות על בפיקוד חברו את השלים מהם אחד שכל דבר, של פירושו הנכונה. הצבאית החשיבה והפצת
הקרבי. כושרם והעלאת שיקומם

את עליהם נשאו שאנשיהם לאחר המזויינים בכוחות שפגע המודאלי, במשבר הטיפול את יכלול שהשיקום היה טבעי
עבודה היה החיילים של והמוראלי הנפשי השיקום הרי כך, משום סיבתה. היו ולא קרבנותיה שהיו למרות התבוסה, נטל

המלחמה לאחר הפיקוד את שקיבלו ומפקדים המזויינים הכוחות של הכללית המפקדה בפני שניצבה וחשובה מפרכת
אשר את להשיב ניתן גבוה ומוראל עז רצון עיקשות, שבאמצעות לערעור ניתנת בלתי אמונה שררה הכוחות בקרב

המלחמה. הרסה אשר את ולשקם איבדנו

המזויינים והכוחות הביטחון ענייני על והשליטה הפיקוד
ענייני על והשליטה "הפיקוד שיטת את שקבע חדש חוק של פירסומו היה השיקום בדרך שננקט השני החשוב הצעד

ואשר יוני מלחמת טרם שרר אשר הלקוי המצב את לתקן נועד זה חוק המזויינים". והכוחות המדינה מטעם הביטחון
לתבוסה. הסיבות מן עיקרית סיבה היווה

סמכויות איקביעת היתה 1967 בקיץ שאירעה והצבאית, המדינית לתבוסה הביאו אשר העיקריות, הסיבות מבין
נותרו כך, משום עליהם אפקטיבית שליטה כל היתה לא כך, עקב המזויינים. הכוחות לגבי הרפובליקה לנשיא ממש של

תחומי חלוקת היתה נוספת סיבה עאמר. הפילדמרשל המזוייניס, הכוחות של העליון המפקד סגן בידי כולם הכוחות ענייני

העליון המפקד סנן ומשרד המזויינים הכוחות של הכללי המטה והם: שווה, בלתי בצורה גורמים, שני בין האחריות
על להסתמך ומבלי מדעי בסיס כל ללא נעשתה זו חלוקה המלחמה. למשרד המלחמה, לפני הפך, אשר כלליים, לעניינים

ו
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על והשליטה הפיקוד בדרך מחדש לעיין היה הכרחי המזרחיות. או המערביות בארצות אס בין קודמת התנסות שום

מפקדים למנות שיש למסקנה כך עקב ולהגיע 1956 בשנת מצרים על המשולשת התוקפנות לאחר המזויינים, הכוחות \

בשלוחות היחידות מפקדי לדרג ועד הכללי המפקד מדרג החל וזאת, באחריות. לשאת המסוגלים מקצוענים צבאיים

בוצע. לא הדבר אך המזויינים. הכוחות של והאווירית הימית היבשתית,
מבחינת למלחמה, המזוייניס הכוחות להכנת באשר באחריות, נשיאה ואי איאיכפתיות של רוח שררה כך, עקב /

מלחמת שפרצה עד שוליים, עיסוק לתחומי הוסט הצבאית המפקדה של ליבה תשומת ומשמעת. אירגון אימון, תיכנון,
ולמרות למלחמה, המדינה הכנת של המירבית החשיבות למרות צבאית. ותבוסה מדינית תבוסה היתה והתוצאה יוני, י

אמורה היתה בהם בתחומים טיפלה שלא מועצה הלאומית, הביטחון מועצת של עיסוקה בתחום הם אלה שעניינים !

לאי שהביאה המדינה, של הביטחון ענייני על המופקדים המנגנונים של האירגוני במבנה חמורה פירצה נוצרה הרי לטפל, יי

ראוי. באופן למלחמה, המזוייניס הכוחות הכנת ואי למלחמה המדינה של הכנתה f

תחומי נקבעו למלחמה. המדינה להכנת הנוגעים האחריות ותחומי הסמכויות את הקובע חדש, חוק פורסם לכך, אי '

זאת, המזויינים. הכוחות מפקדת ושל המזויינים הכוחות של העליונה המועצה של הלאומית, הביטחון מועצת של ו,טיפול ■

לאחר העליון המפקד סגן משרת בוטלה שלהם הכללי למפקד תפקידו, בתוקף שהפך, המלחמה, שר של בידיעתו j

המטרות מימוש להצלחת יוביל אשר הנכון, במהלכם להתנהל העניינים החלו כך, עוד. קיימות היו לא לקיומה שהנסיבות ^

למלחמה. המזויינים וכוחותיה המדינה והכנת הלאומיות

פעלו יוני מלחמת לפני היבשה. כוחות מפקדת בוטלה הקודמות, וההתנסויות הקודמות המלחמות תוצאות לאור !

ההגנה על גס אחראית היתה האוויריים הכוחות מפקדת והאוויר. הים היבשה, כוחות מפקדות והן: מפקדות שלוש אצלנו

שהשפעתה חשה מהן אחת כל ברעותה. אחת כל של תלות ובאי בניתוק התאפיינה האלה המפקדות עבודת האווירית.
הכללית המפקדה שתוחלש וככל ואיתלותה ניתוקה שיגבר ככל ביותר החזקה הסמכות לבעלת תהפוך והיא תיגבר | :,

טופל זה מצב מזויין. מאבק בכל הנדרש הפעולה שיתוף של ברוח אחד, כגוף לפעול המזויינים הכוחות מן מנעה זו עובדה :

ומאמציהן המזויינים, הכוחות שלוחות כל על המרכזית השליטה לבעלת להיות הפכה הכללית שהמפקדה עד בתקיפות, !

שלא לאחר הנכונות הצבאיות התפישות שוב רווחו כך, ישראל. נגד מזויין מאבק והיא: אחת מטרה הגשמת לשם אוחדו |

השיקום. מלאכת נעשתה זו חדשה וברוח יוני, מלחמת לפני קיימות היו ■

חדש כוח להקים הוחלט לעין, הנראה ובעתיד תקופה באותה שלנו היכולת ושל האויב יכולת של וניתוח בחינה לאחר !

הם התחזית, לפי ואשר, עליונות שלהם האויב של האוויר כוחות עם להתמודד עלמנת האווירית" ההגנה "כוחות והוא 1

לשיקום להתפנות יכולה היתה האוויריים הכוחות שמפקדת דבר. של פירוש הבאות. בשנים בעליונות להחזיק ימשיכו

את להחזיר הכרח היה וציודם. התעופה שדות הקמת וכן לקרב והכנתם אימונם חימושם, אירגונם, מבחינת אלה כוחות
תאמה לא שם והימצאותם במצרים, אלה בכוחות צורך ונוצר היות שנים, חמש שנמשכה מלחמה לאחר מתימן, כוחותינו
הממלכה עם וביחיד, ערב, מדינות עם פעולה בשיתוף הדוגלת לנקוט, מצרים צריכה היתה שבה החדשה המדיניות את עוד

בא כך, עקב בהדרגה. מתימן, המצריים הכוחות ליציאת הביא והדבר סופי באופן יושבה תימן בעיית הסעודית. הערבית

לסעודיה. מצרים שבין ביחסים ששררה למתיחות קץ

ו
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הצבאית המקצוענות
עליהם שהוטלה שהיא, אזרחית פעילות מכל המזויינים כוחותינו הרחקת היה השיקום של השלישי החשוב הצעד

למישרות סופי, באופן שהועברו, או הצבאיים לתפקידיהם הושבו אזרחיים, במנזרים פעלו אשר הקצינים, בעבר.

בכך, אחרים. משרדים של הפעולה לתחומי נגעו אשר אזרחיים בעניינים שעסקו קרביות שאינן יחידות בוטלו אזרחיות.
בלבד. צבאית בפעילות המזויינים הכוחות התמחו

1 זאת, שלב. באותו הצבאית, המפקדה עם יחד המדינית ההנהגה נקטה בהם ביותר היעילים הצעדים מן היה זה צעד

עד בהם חלק כל לה שאין אזרחיים פעילות לתחומי נגררה המזויינים הכוחות של העליונה שהמפקדה לאחר
צבאית, לפעילות להתפנות נדרש בעודו הפיאודליזם" לחיסול "הוועדה יו"ר מסויימת, בתקופה נהיה, עאמר שהפילדמרשל

המדינה. ביטחון ענייני את ולארגן למלחמה הכוחות את להכין המזויינים, הכוחות של הכללי המפקד היותו כתוקף
כל לפיה ,(238 עמי 19671970 השנים" שלוש "מלחמת פוזי: מחמד הגנרל של ספרו (מתוך זו חדשה מדיניות במסגרת
המדינה, ביטחון בענייני הצבאי העיסוק והיא הטבעית, לחובתם להתפנות צריכים הכוחות של והיחידות המפקדות
האספקה. למשרד האספקה על הפיקוח יחידות והעברת הפנים למשרד המכס משמר יחידת העברת על החלטות פורסמו

של בחקלאות לעסוק הוטל עליהן ורככן, חייליהן קציניהן, על חטיבות משלוש יותר שכללו החקלאות יחידות בוטלו כן

שמנו קהיר, בעיר הציבורית התחבורה יחידות בוטלו החקלאות. למשרד הועברו כולן "אלתחריר". במנהלת פדאן אלף 50

אשר הבולטים, הנושאים מבין הציבורית. התחבורה למוסד הוחזרו הם הצבאית. והמשטרה הרכב ממנהלת רבים חיילים
האויב. על מידע וניתוח איסוף שהוא העיקרי פעילותם לתחום הצבאי המודיעין מנגנוני ניתוב היה תקופה, באותה טופלו
חלק המלחמה, לאחר תפסו, יוני, מלחמת לפני המודיעין מנגנוני של העיקרי העיסוק תחום את שהיוו הפנים, ביטחון נושאי

ננקטו ריגול. נגד המזויינים הכוחות לאבטחת הוקדשה מירבית לב תשומת אלה. מנגנונים שהשקיעו המאמץ מן קטן
היו המודיעין מנגנוני כי היסוס, ללא מלומר, מנוס אין זו, בנקודה הצבאית. הפעילות לשירות שדה ביטחון של אמצעים
הס המלחמה לאחר כוח של מוקד להיות והפכו 1967 מלחמת לפני המזויינים הכוחות של התורפה מנקודות אחת

1973 אוקטובר כמלחמת הכוחות ניצחון מגורמי עיקרי לגורם והיו התפתחו

היתה שלא לאחר להתקיים, צריכה שהיתה כפי המזויינים בכוחות התקיימה היא הרי הצבאית, למשמעת באשר

היעד להשגת רבות סייעה האצילה המצרית הצבאית הרוח של שחזרתה ספק אין יוני. מלחמת לפני ארוך זמן קיימת
התעלה, בחזית הפעילות. תחומי בכל היטב ניכרה זו עובדה לכך שנקבע הזמנים לוח לפי וביעילות, בדקדקנות הנדרש

כללי. באופן המזויינים, הכוחות ובכל מיוחד באופן

החימוש

לולא שלנו, הנשק לאספקת העיקרי המקור היתה בריתהמועצות שלב באותו החשובים הנושאים אחד היה החימוש
השיקום. פעולת את לבצע היה ניתן לא היא,

בדרך למצרים הגיע הנשק יוני. במלחמת לנו אבד אשר על כפיצוי וציוד נשק למצרים לספק מיהרה בריתהמועצות
וציוד טנקים ארטילריה, היתה הבא במקום אווירית הגנה ולנשק קיב למטוסי עדיפות ניתנה הים. ובדרך האוויר

התעלה. איזור של ההגנה אמצעי לתיגבור הדרוש

\
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יש האיזור. על להגן הכוחות של כושרם להגברת הכרחי היה הנשק שכן, הנשק, להגעת בערגה המתנו התעלה בחזית
להיות ועלולים הגנה עמדות תופסים הכוחות בעוד עליו, התאמנו הם ושם בחזית לכוחות הגיע הנשק מן שחלק לציין,

תוך נעשתה זו פעולה כי לומר, יש האמת, למען התעלה. של המזרחית בגדה הנמצא האויב, עם אש בחילופי מעורבים ;

מידי בהדרגה, המוראל, עלה כך ובשל והיחידות הכללית המפקדה מנגנוני כל מצד באחריות ונשיאה פעולה שיתוף אווירת

הכללית. במפקדה האמון ואת העצמי הביטחון את לנו והשיב ביומו, יום
הכוחות, של בריאורגניזציה לסייע כדי לשנקוב, הגנרל של בראשותו גדולה סובייטית צבאית משלחת הגיעה למצרים ן

וגדל. הלך מספרם מכן שלאחר הסובייטיים" "המומחים של הראשונה הסנונית היתה זו משלחת ובאימונס. בחימושם /

של בראשותו שהיתה המומחים שקבוצת לציין, ראוי ולמפקדות. ליחידות שסייעו ל"יועציס" תוארם שונה יותר, מאןחר !

ההערכה. למלוא אז ראויים אלה מומחים היו כך, משום עבודתם. בתחומי ומומחיות ידע של גבוהה ברמה היתה לשנקוב,

הסובייטי הרמטכ"ל של בראשותו צבאית, משלחת בלווית פודגורני הסובייטי הנשיא למצרים הגיע ה21/6/67 ביום

לנשק מצרים של בבקשותיה לדון ועלמנת במצרים המדינית התמיכה את להפגין כדי התקיים זה ביקור זכארוב.
של בריאורגניזציה סיוע והגיש כחודש של לתקופה במצרים נשאר זכארוב המרשל הכוחות. לשיקום הנחוצים ולציוד *

של הישיר פיקוחו ותחת המזויינים הכוחות של הכללי המפקד עם פעולה שיתוף תוך הקרבי, כושרם ובהעלאת הכוחות r

עבדאלנאצר. הנשיא r

|;

I

זכרונותיו ריאצ', מחמוד (מתוך לפודגורני עבדאלנאצר בין שהתנהלו הדיונים על אומר ריאצ', מחמוד דאז, החוץ שר

עם יחד בהן השתתפו השיחות. החלו ה22/6/67 ביום "למחרת, :( 9495 ע"ע 1948  1978 השנים מן ריאצ' מחמוד של

עלי מחיאלדין, זכריא בשיחות השתתפו עבדאלנאצר עם יחד בקהיר. הסובייטי והשגרירי זכארוב המרשל פודגורני, | ,
ואנוכי. פוזי מחמד אול) (פריק הגנרל צברי,

המצריים ביחסים חדש שלב של פתיחתו היותה בשל היתה הרשמיות השיחות של הראשונה הישיבה של חשיבותה 1

בעולם אחרים מקומות במספר אלא עצמה, במצרים רק לא רבה, סובייטית נוכחות התקיימה ובעקבותיה סובייטיים, !

וגברה הלכה הסובייטית הנוכחות באיהזדהות. שדגלה מצרים במדיניות הדרגתית תמורה נוצרה ממנה, כתוצאה הערבי.

הציוני. הצבאי בכיבוש האמריקנית התמיכה שגברה אימת כל !

מאזן על לשמור עבדאלנאצר הנשיא ביקש ,2223/6/67  ב שהתקיימו פודגורני, . עבד.אלנאצר שיחות במהלך !

סובייטיים, ובמומחים בנשק המזויינים לכוחות סיוע הגשת מחייב כזה מאזן וישראל. מצרים בין שווה צבאי כוחות 1

פגעה יוני במלחמת מצרים על האויב שהנחית המכה כי הסובייטי, לצד הבהיר הוא האווירית. ההגנה בתחום ובמיוחד !

ועתיד ביותר חיוני עניין הוא שאבד זה במקום נשק אספקת החשת כך, משום רבה. כמידה המזויינים כוחותינו במוראל

וחייליו. הצבא קציני של המוראל על וחיובית רבה השפעה להשפיע
21 מיג מטוסי 25 למצרים הגיעו המלחמה לאחר שמיד הסובייטי לצד עבדאלנאצר הבהיר האוויריים, לכוחות ביחס /

נוספים. 21 מיג מטוסי 40 למצרים שישלחו סוכם כן כמו .17 מיג מטוסי 93 ו :
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המסוגלים ישראל, שכרשות והמיסטר המיראז' למטוסי בהשוואה קצר המיג מטוסי של הטיסה טווח טכנית, מבחינה
בעוד מצרים לעומק להגיע יכולים הישראליים שהמטוסים דבר, של פירושו מרסימטרוח. עד בישראל מבסיסיהם להגיע

רחוקי קרביים מפציצים של חדש סוג עבדאלנאצר ביקש כך, משום ישראל. לעומק להגיע מסוגלים אינם מטוסינו
לה להשיב נוכל לא אנו בעוד האוויר מן אותנו לתקוף מסוגלת ותהיה בעליונותה עוד תחזיק לא שישראל כדי טווח,
חלק, שיטלו כדי 21 מיג מטוסי מספר הים, בדרך ולא האוויר, ובדרך דחוף באופן למצרים לספק גם ביקש עבדאלנאצר
בשלב האווירית להגנה באשר מטוסים. ללא טייסים לנו ויש היות הרפובליקה, על האווירית בהגנה מידי, באופן
קצינינו יקחו זה, באופן מצריתסובייטית. הגנה דהיינו משותפת, הגנה במסגרת תופעל שהיא הנשיא העדיף השיקום,
שההגנה הראוי שמן היתה פודגורני של דעתו הסובייטים הקאדרים מן ניסיון וירכשו האווירית בהגנה חלק וחיילנו

סובייטי". סיוע לה יוגש אך מצרית, תהיה האווירית

*

ריאד, מחמוד (מתוך. שיחות באותן עבדאלנאצר הנשיא אמר מתוח, שלב באותו מצרים, של עמדתה את בהבהירו
( זאת ב1967. ועתה ב1956 לכן, קודם הותקפנו המצרים, "אנו, ■.{ 9596 ע"ע 1948  1978 ריאצ' מחמוד של זכרונותיו

האמריקנית המדיניות בעקבות ללכת שסירבנו משום זאת, המזרחי. לגוש למעשה, כנוטיס, אותנו ראה שהמערב משוס
איהזדהות. על מבוססת היתה אשר שלנו החוץ מדיניות מעקרונות נבעה ומדיניותנו

במהלך ארצותהכרית. עם אחת יד עושה כשהיא אדמותינו, את וכובשת אותנו תוקפת ישראל כיצד ראינו והנה,
הסובייטייםי ידידינו היכן ואמרו: במצרים כאן הבריות תמהו המלחמה

הצבאיים הסידורים על להסכם עימם נגיע בטרם צבאי סיוע לנו לסייע יכולים היו לא שהם ברור, היה אולם,

גם אנוכי יודע אולם, כלפינו האמריקני הצד של עוינותו את להגביר עלול זה מעין שהסכם אנוכי, יודע כך. לשם הדרושים

לשוב מישראל שדרשה החלטה הצעת כל ודחתה הביטחון במועצת ישראל של לצידה לחלוטין נטתה שארצותהברית
לעין. הנראה בעתיד נגדנו, שלה העויינת במדיניות להמשיך עתידה שארצותהברית אנוכי יודע ה4/6/67. לגבולות

המסייעים ובאלה אותנו המכים באלה דומה באופן וננהג בלתימזדהים נשאר במצרים, שאנו, בכך היגיון אין כך, משוס

לסילוק בכורה זכות לתת שאיפה מתוך וביסוסו, המצריסובייטי הפעולה שיתוף בהעמקת אנו חפצים לפיכך, לנו.

[ נגדנו". הישראלית התוקפנות עקבות

המשיך עבדאלנאצר האחוזים מאת בכל מזדהה בלתי מדינה בעולם למצוא קשה כי באומרו, פודגורני הגיב כאן,
באומרו: בדבריו

עתה לנו, צפויים שלום. ובעת מלחמה בעת לצידכס לעמוד עלינו לכך, אי מלחמה, בעת לצידנו שתעמדו מכס "ביקשנו
הרי הנשק, בכוח אדמותינו שיחרור היא הפעם, המאבק, שמטרת משום לבדנו. אותם לעבור מאיתנו שנבצר קשים, ימים

כמובן לאלסלום. ועד מפורטסעיד ספינותיכם מעבר על להקל מוכנים אנו בריתהמועצות. עם להסכם להגיע עלינו שומה

מן הסובייטים את והכנסתם הדלת מן האנגלים את הוצאתם אתם לנר שאומרים במצרים כאן אנשים שומעים שאנו
אדמתנו. שיחרור למען זאת לשאת ושווה ערך קל זה כל אולם, החלון.

, את בברכה מקדמת היא כי ה29/6/67, ביום בריתהמועצות של תגובתה תמצית היתה האלה, השיחות מן כתוצאה
/ יועצים למצרים לשגר מסכימה היא וכי הצבאי, הפעולה שיתוף היקף הגדלת ואת המדינות שתי בין היחסים הידוק

ו
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של בדעתה תומכת בריתהמועצות הרי איההזדהות, לסוגיית באשר אווירית. להגנה מומחים זה, ובכלל צבאיים,
האינטרסים לטובת זה, בעניין שהוא צעד כל לנקיטת המתאימה ובדרך המתאים בזמן לדון צורך יש כי הגורסת, מצרים

מצרים של
:(105 עמ' ,1948  1978 ריאד מחמוד של זכרונותיו ריאד, מחמוד (מתוך ריאד מחמוד דאז החוץ שר של לדעתו
מצידו, עבדאלנאצר, מכריע. בחינות, ממספר היה, יוני בחודש ופודגורני עבדאלנאצי בין התקיים אשר השיחות "סיבוב ו

עליונה, לעדיפות אצלו זכה הצבאי השיקול התוקפנות. עקבות לסילוק הנוגע בכל דורך, הוא קרקע איזו על לדעת רצה j

ולבסס עליה לשמור כדי הקודמות, בשנים בעוז, נלחם שעבדאלנאצר החוץ, במדיניות שעצמאותנו צורך שהיה כך כדי עד 1

את לכן, קודם הניף, שעבדאלנצר איההזדהות מדיניות לגבי כן, כמו החדש. לשלב עצמה את להתאים תצטרך אותה' I

ניצבת, הברית ארצות כי לדעת שנוכחנו לאחר אותה, להקריב הראשונה. בפעם מחשבות, החלו וטיטו, נהרו עם יחד דגלה I

ישראל". של לצידה מלא, באופן

ו

ויעילה רבה השפעה היתה זו לאספקה מבריתהמועצות. וציוד נשק רצוף, באופן לקבל, המזויינים הכוחות החלו כך י

הכוחות. של והמוראל הקרבי הכושר העלאת על
כי קבעו ההסכמים נוחים. בתנאים והלוואות הסכמים בצורת החדשות הנשק עיסקות התבצעו 1967 משנת החל

מצרים אחוז. 2.5 כ של מופחתת ובריבית רבות לשנים שיחולקו בתשלומים שנים, עשר לאחר תיפרענה ההלוואות
נדל, מספרם ולתחזוקתו. והציוד הנשק בתיפעול לאימונים מנסיתם שתרמו מבריתהמועצות, צבאיים ביועצים הסתייעה
במספר נוכחותם, יחידות. של לדרג ועד המלחמה משרד של הדרג מן יחידה ובכל מפקדה בכל מצויים שהיו עד בהדרגה,

אולם, היועצים. מן וחלק המצריים המפקדים מן חלק בין בעבודה דעות לחילוקי וגרמה רגישויות מספר עוררה גדול, כה

חיונית, היתה יוני מלחמת שלאחר בשנים בהם ההסתייעות דבר, של לאמיתו התבונה. לבסוף, גברה, כאלה, במצבים
ניצבה בבניהם הקשים התנאים לאור ובנאמנות. גבוהה מקצועית ברמה הצבאיות משימותיהם את שמילאו משום ;

החלה כך, עקב ופורטסעיד. אלכסנדריה בנמלי שירותים הסובייטי לצי להעניק עבדאלנאצר הנשיא הסכים מצרים,

הנשיא של בתקופתו להינתן המשיכו הסובייטי, לצי שניתנו אלה, שירותים הללו. הנמלים בשני סובייטית ימית נוכחות !

ובהסכמתו. סאדאת
הכוחות לשיקום בריתהמועצות, מגישה אותו ובסיוע המדינית ההנהגה שעושה במאמץ חשנו התעלה, בחזית אנו,
ברורות. התוצאות היו בחזית, לגבינו. התעלה. איזור על ההגנה מערך לבניית החיוניים והציוד הנשק ולהשגת המזויינים
אשר עד הבאים, לשלבים כהכנה מעמד להחזיק הכוחות יכולת וגברה ביומו יום מידי יותר לחזקה ההגנה הפכה כך, עקב י■י

הלחימה. תחל
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השיקום. שלב במהלן המזויין המאבק .2

התפתחות את ותאם מתמיד, באופן הקרביות הפעולות תיכנון התנהל המזויינים, הכוחות שוקמו בה בתקופה
באופן לפעול עלמנת המזויינים הכוחות של העליונה המועצה של רצופות פגישות התקיימו הכוחות. של היכולת
להחשת רב מאמץ השקיע עבדאלנאצר גמאל הנשיא המפקדים בין דיעות ולהחליף דעיס תמימות על לשמור קולקטיבי,

רבה בקיאות מגלה הוא כי ברור, היה נמרץ באופן הפעילות את דחפו העליונה המועצה עם פגישותיו השיקום. פעולת

ניחן הוא המזויינים הכוחות לעיניני בעבודתו עדיפות ומעניק התחומים בכל פעילותם אחר עוקב הכוחות, בהתפתחות
שמריה. על לשקוט לחזית איפשר ולא צרכיהם, וסיפוק הקרבית כשירותם העלאת לגבי דעת בנחישות

הכוחות אימוני וכוונותיו. תנועותיו כסיני, האויב פעילות היה עיסוקנו שכן, מתמדת בפעילות התאפיינה התעלה חזית

התפתחות בהם חלה אלא מנוחות, מי על התנהלו לא האויב עם התנגשויות תיכנון או ההגנה ותיכנון יומיומי עיסוק היוו

מתמדת.

בד התעלה איזור על להגן עילאי מאמץ השקיעו הם זה אחר בזה כפניהם, ניצבו אשר הקשיים, על התגברו כוחותינו

עד סיני, כיבוש המשך על יקר מחיר תשלם שישראל כדי נגדו, להילחם האויב, לחץ תחת מנוס, היה לא כך, עם כבד

ככוח. תשוחרר היא בו היום שיבוא

של בליבם נטעה זו תחושה ובעליונותו בכוחו המאמין אויב, נגד שיופעל צבאי, בכוח אלא תושב לא שאדמתנו האמנו

צבא שאנשי תקופה, במהלך הכישלון, מן להתאושש יוכלו לא הערבים כי האמונה את רבות, שנים מזה ישראל, מנהיגי
תוצאות לאור הערכתם את בנו הזרות, ובמדינות בישראל אלה מנהיגים שלם כדור אותה העריכו זרות, במדינות

התוקפנות במהלך שהיה מזה נמוך היה ישראל נגד בלוחמה כוחותיה של שכושרם הסתבר שבמהלכה ,1967 יוני מלחמת
לניצחון הביאו אשר הגורמים בבדיקת התעמקו לא שהם היתה זו בהערכה הטעות 1956 בשנת מצרים על המשולשת

ובתוצאותיה. התנהלה היא בו כאופן במלחמה, הערכיים הכוחות ולתבוסת הישראליים הכוחות
איתנה, עמידה אלצמוד: (במקור: המעמד" "החזקת שלב שכונה בשלב יחל ישראל נגד המזויין שהמאבק הכרחי היה

לשלב הלחימה תתפתח ואחר הפעילה" "ההגנה שלב שכונה שלב יבוא מכן לאחר המתרגם),  בקרקע עיקשת אחיזה

ההתשה". "שלב שנקרא נוסף

זה שלב סואץ. תעלת של המערבית הגדה על ההגנה מבנה וגיבוש מהיר שיקום המטרה היתה המעמד החזקת בשלב
הכנה זה ובכלל רבה, עבודה תבעה והיא היות לביצוע, מוכנה תהיה ההגנה שתוכנית עד רגועה תהיה שהחזית חייב

1968 אוגוסט ועד 1967 מיוני נמשך המעמד, החזקת שלב זה, שלב הנדסית.
האויב עם אש לחילופי ולהביא החזית את לעורר בחימוש, ההתקדמות לאור היתה, הפעילה ההגנה שלב מטרת
בנפש רבות אבידות לאויב ולהסב התעלה של המזרחית שבגדה הקידמיים בקווים כוחותיו תנועת את להגביל במטרה

.1969 פברואר ועד 1968 מספטמבר נמשך הפעילה, ההגנה שלב זה, שלב ובציוד.

את לאויב להסב היתה זה בשלב המטרה ההתשה". "מלחמת שכונה חדש שלב שנפתח עד בלחימה הסלמה נוצרה

לאפשר כך, עם בבד בד בסיני הישארותו על יקר מחיר לשלם חייב שהוא לשכנעו כדי ובציוד בנפש האבידות מירב

(שר .1970 אוגוסט ועד 1969 ממרס נמשך זה שלב המלחמה. טעם את ומוראלית, מעשית מבחינה לטעום, לכוחותינו

שלב בשמות: 1967  1970 השנים" שלוש "מלחמת בזכרונותיו השלבים את כינה פוזי, מחמד הגנרל לשעבר, המלחמה
1
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וההרתעה). האויב נגד היציאה ושלב העימות שלב האיתנה, העמידה

ועד 1970 מאוגוסט למלחמה, ההתכוננות שלב והוא ההתשה, במלחמת האש הפסקת לאחר הרביעי, השלב בא ארור

בר קו להריסת סואץ, תעלת דרך לפריצה להתקפה, מפורטות תוכניות גיבוש היתה זה בשלב המטרה .1973 אוקטובר

המזויינים הכוחות כל של אימונם בהשלמת התאפיין זה שלב התעלה. של המערבית בגדה ישראל הקימה אותו לב,

אוקטובר. במלחמת ביעילות משימותיהם לביצוע והכנתם

(אלצמוד) המעמד החזקת
המדיניים התנאים אולם הסתיימה, אכן שהמלחמה השתמע לא ה8/6/67 מיום 2 34 האו"ם החלטת מקבלת |
המדינית להנהגה העניק המעמד החזקת שלב כך, משום התעלה. בחזית הלחימה חידוש את איפשרו לא והצבאיים
המפקדה עכור הזדמנות זו היתה כן, כמו התבוסה. של סיבותיה שהיו התנאים, את ולשפר המישגיס את לתקן הזדמנות
ברציפות, הגיע, ואשר מצוי שהיה הנשק מעט באמצעות התעלה, איזור על ההגנה מערך את במהירות לבנות הצבאית
האלוף קיבל במסגרתם המזויינים, הכוחות במפקדות מהותיים שינויים הוכנסו זה, שלב במהלך מבריתהמועצות.

התעלה. חזית על הפיקוד את אסמאעיל אחמד (לואא)

זה, בשלב התחוללו, זאת, למרות בחזית. השקט על שמירה שפירושה, סבילה", ב"הגנה התאפיינה זה בשלב הפעילות
ב1/7/67. החזית, על הפיקוד את אסמאעיל אחמד האלוף לידיו קיבל בו הראשון ביום החלו אשר קרבות מספר

ממזרח פורטפואד, לעבר צפונה, לתעלה, שממזרח קנטרהמזרח, מהעיר שיצא ישראלי, כוח התקדם יום, באותו
נגדו יצאו כוחותינו יוני. מלחמת במהלך כבשה לא שישראל בסיני היחיד האיזור היה זה לכובשה. עלמנת לפורטסעיד,

ראסאלעש". ''קרב והתנהל

ראסאלעש קרב

הכוח קומנדו. לוחמי 30 שמנה בהיקפו, מוגבל מצרי כוח בידי היתה לפורטפואד, מדרום ראסאלעש, איזור על ההגנה
נאחז אשר הקומנדו, כוח את ותקף התקדם זחל"מים, גבי על נישא חי'יר בכוח מתוגברת טנקים פלוגת שכלל הישראלי,

לעמדה לפריץ בנסיונו נכשל אולם נוספת, פעם ותקף שב האויב אויב. טנקי שלושה להשמיד והצליח בעוז בעמדותיו
האויב אבידות והגדלת זחל"מים מספר השמדת היתה: התוצאה הצד. מן איגוף פעולת באמצעות או חזיתית פריצה

בנפש.

פרוץ עד מצרית שליטה תחת שנותר סיני של היחידי החלק היתה פורטסעיד גיזרת לסגת. נאלץ הישראלי הכוח
.1973 אוקטובר מלחמת

את איבד לא כי והמרירות, התבוסה למרות בו, הוכיח המצרי הלוחם המעמד. החזקת בשלב הראשון היה זה קרב
בקרקע. דבקות ותוך במומחיות ולוחמה איתנה לעמידה דוגמא זו היתה להילחם. הרצון
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במערכה האוויריים הכוחות
המערבית בגדה הממוקמות הארטילריה, עמדות את ישראליים מטוסים מספר הפציצו ראסאלעש מקרב כתוצאה
לפעול, הארטילריה שבה האווירית התקיפה תום עם הקומנדו. לכוח אש סיוע העניקו אלה עמדות התעלה. של

המזרחית. בגדה אשר האויב כוחות על נוספת, פעם באש, ופתחה במהירות,

כי ולהוכיח, המוראל את להעלות עלמנת האוויריים, כוחותינו את האויב נגד להפעיל ביקש אסמאעיל אחמד האלוף

שכוחותינו בטוחים היינו החזית, במפקדת אנו, האויב. של עליונותו למרות שלהם, הלחימה יכולת את איבדו לא הם
לבקשתנו. מלהיענות יתמהמהו לא אבואלעז, מדכור (פריק) לויטננטגנרל של פיקודו תחת האוויריים,

של ריכוז תקפו קרב, מטוסי 10 בחיפוי מיג17 מדגם מצריים הפצצה  קרב מטוסי ש10 לנו נודע ה14/7/67 ביום

ישראליים. מטוסים שני נפגעו שבמהלכו אווירי, קרב התחולל החזית. של הדרומית בגיזרה האויב של ושיריוניות טנקים
יכולת את איבדו לא יוני, ממלחמת מהם שנותר מה או האוויריים, שכוחותינו לישראל ברור וסימן בפועל תגובה זו היתה

שבמסגרתו אווירי קרב התחולל זה בתאריך ה15/7/67. ביום נוספות גיחות וביצעו שבו מטוסינו שלהם. הלחימה
יכולתם. את המצריים הטייסים הפגינו

שכבותיו כל על הציבור, כלב עמוק הד היה האוויריים כוחותינו לפעילות בחזית. הכוחות של המוראל עלה כך
לשייט החלו הישראליים החיילים סואץ תעלת המזרחי'של בחצי להשתמש ישראל ניסתה המעמד החזקת שלב במהלך

מצרים להתרחץ. רצונם היא כשהאמתלה שניים, או אהד חייל סירה כשבכל קטנים, במספרים קטנות בסירות בתעלה
לכך אי למיס. לרדת שינסו חייל או סירה כל להשמיד מנת על באש לפתוח הורתה החזית מפקדת זאת. התירה לא

הוגשמה. שלא צבאית מטרה לה שהיתה זאת, מפעילות ישראל נמנעה
קומנדו אנשי של קטנה כיתה יוני. במלחמת הנסיגה בעת אחריהם הותירו שכוחותינו גדול נשק מחסן בסיני היה

ימים שלושה במשך לבעור המשיכה האש הצתתו באמצעות זה מחסן להשמיד והצליחה בלילה, סואץ תעלת את צלחה
בו. שהיו התחמושת בכמויות השימוש נמנע האויב ומן

"אילת" המשחתת הטבעת
ימית. לחימה שלישי: מסוג לחימה החלה 21/10/67 ה ביום

חסן (עמיד) תא'יל ועימו אסמאעיל אחמד האלוף את ומצאתי חופשה, לאחר החזית מפקדת למטה הגעתי
בקירכת ששייטה .■אילת. הישראלית המשחתת תנועות אחר עוקבים החזית, של הראשי המבצעים קצין אלג'רידלי,

ממפקדת זו אחר בזו אלינו הגיעו הידיעות לפורטסעיד ממזרח הנמצא באיזור מצרים, של הטריטוריאליים המיים
עס המשחתת את לתקוף התכוננו בבסיס, שהיו הכוחות, המשחתת. תנועות אחר עקבו שם בפורטסעיד, הימי הבסיס
הטריטוריאליים. למיס וחדרה בדרכה המשיכה האויב של המשחתת הימיים. הכוחות ממפקדת הביצוע פקודות הינתן
את להוכיח רצון מתוך מכוונת. התגרות תוך פעמים, מספר ומשנה חזר הדבר ים. ללב התרחקה ואחר מסויים, זמן לפרק

למיס היכנסה עם זו משחתת להשמיד הימיים הכוחות מפקד פקודות ניתנו אך הימיים. כוחותינו של היד אוזלת

פגיעה במשחתת שפגע טיל ירה אחד סטיי'ל המשימה. לביצוע פורטסעיד מבסיס סטי"לים שני יצאו הטריטוריאליים,
צפונית צוותה על אילת הישראלית המשחתת טבעה השני הטיל שנורה לאחר צידה. על לנטות החלה והיא ישירה,
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כמייל של בעומק נמצאת כשהיא טבעה המשחתת אחה"צ. חמש בשעה ה21/10/67 ביום זה היה לפורטסעיד. מזרחית 1

מצרים. של הטריטוריאליים המים בתוך
פעולה בשל כולם, המזויינים הכוחות ואת התעלה חזית בכל הכוחות כל את והלהיבו לבסיסם שבו הסטי"ליס שני

זו. מזהירה תוצאה ובשל וביעילות, במהירות שבוצעה זו,

תחילתו זו היתה הראשונה. הפעם זו בשימוש שהיו יםים, טילים שני באמצעות בוצעה "אילת" המשחתת הטבעת
ראוי היה הוא ואכן המצרי. הים חיל ל'ייום הפך זה יום בעולם. הימית והלוחמת הימי הנשק בהתפתחות חדש שלב של

לכך.

נפלו אשר החיילים של הצלה פעולות לבצע ישראליים למטוסי לאפשר הבינלאומי המשקיפים מכוח ביקשה ישראל

אשר ההצלה, בפעולת התערבה ולא הבינלאומי המשקיפים כוח לבקשת נענתה מצרים המשחתת. טביעת עם למים
בחילוצם. עסקו אשר החיילים את לחסל זו הזדמנות ניצלה לא מצרים המטוסים. השליכו אותם נורים לאור התקיימו

האוויריים הכוחות קרב היבשה, כוחות השתתפו ושבו 1/7 ב שהתנהל ראסאלעש קרב האלה: הקרבות שלושת
כוחותינו של הנחושה וההחלטה האיתנה לעמידה מעשית הוכחה היוו ,21/10/67 ביום הימי והקרב 1415/7 בימים
קשים בתנאים הלוחמים, מוראל עלה כך, להילחם. והימית, האווירית היבשתית, שלוחותיהם, שלושת על המזויינים,
בטרם עוד זאת, תקופה. באותה מצוי שהיה המועט בנשק הגנה עמדות ולתפוס מחדש עצמן לארגן החלו היחידות אלה.

אחוז שהיה האויב מצד איבה בפעולות החלו האלה הקרבות שלושת לתעלה. ממערב ההגנה קווי הקמת הושלמה
היא שגם הכלכלית הבחינה מן מאשר יותר עוד מוראלית, מבחינה לכוחותינו רבה תועלת בעלת היתה התוצאה יהירות.

הצלחה. נחלה

הצבאית הפעילות הסלמת
ועל הנפט זיקוק מתקני על ,24/10/67 ביום ארטילרית, הפגזה היתה "אילת" המשחתת הטבעת על ישראל תגובת

העימות. קו של הדרומית בגיזרה לתעלה, ממזרח התמקדה ההפגזה בסואץ. הנפט מאגרי 1

את לשתק כדי נגד הפגזת להנחית אפשרות לנו היתה ולא הנפט, מכמויות אחוז 60 איבדנו בערה. במאגרים האש

אחרים לאיזוריס המאגרים ואת הזיקוק מתקני את והעבירה המדינה מיהרה זה, אירוע עקב האויב. של הארטילריה
מלחמה. לקראת המדינה מהכנת כחלק שונים, באיזורים פוזרו המאגרים המדינה. בעומק

המשחתת נגד דהיינו, ישראלית, צבאית מטרה נגד צבאית, מבחינה פעלה, שמצרים בעוד כי להעיר, כדאי זה, בהקשר
תגובתה היתה באש, פתחה ולא ההצלה לפעולת הפריעה לא אך שלה, הטריטוריאליים המים לתחום שחדרה "אילת"

של האש בטווח היו לתעלה, ממערב המצויות מצריות, צבאיות שמטרות בזמן אזרחי, יעד נגד תוקפנות ישראל של
הישראלית. הארטילריה
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ככבשה עצמה מציגה היא בעוד אזרחיות מטרות להפגיז לעצמה מרשה ישראל הישראלית. המנטאליות פועלת כך
תושביה. את תוקפים שהערבים תמה,

כיוונה השנייה, כפעם וסואץ אסמאעיליה הערים את בארטילריה ישראל הפגיזה הארטילריים, האש חילופי במהלך

היתה ישראל של כוונתה שלה. האש בטווח היו צבאיים שיעדים בעוד האזרחיים התושבים אל אישה את ישראל
זו, בנקודה האש. חילופי את להפסיק יום, מידי לאזרחים שנגרמו האבידות באמצעות מצרים, ממשלת על לחץ להפעיל

אסמאעיליה סואץ, הערים את וביחוד התעלה, איזור של והכפרים הערים מן אזרחים כמיליון לפנות מצרים החליטה
החזית. כוחות של משימותיהם לביצוע מגבלה תהווה לא שנוכחותם עלמנת ופורטסעיד,

התעלה, באיזור העם, עצב בחזית עלינו השתלט בהצלחה, לביצועה נרתמו המדינה שמנגנוני הפינוי, פעולת ביצוע עם

המדינה הקמת לפני הערבים, נגד זה בסיגנון לפעול הורגלה היא ישראל. של התוקפנות ממעשי כתוצאה הרבה, סבל
לתארם. מלים שאין לאומי ורגש סבל כוח לב, אומץ הפגינו התעלה באיזור האזרחים ולאחריה.

פינוי לאחר היה הדבר שלו והנשנים החוזרים התוקפנות מעשי על כתגובה האויב, מוצבי הפגזת את חידשו כוחותינו
עקבות שתמחינה עד בלחימה להמשיך בדעתנו נחושים והצבא, העם אנו, כי לישראל, תיזכורת זו היתה התעלה. איזור

התוקפנות.

המפקדה של הלב תשומת את להסיט במטרה העילית, במצריח והסברים הגשרים את לתקוף ישראל פנתה אז

כדי מצרים. של הצבאיים המאמצים את ולפצל התעלה מחזית מרוחקים איזורים אל המזמינים הכוחות של הכללית
מפלוגות הוקמו אשד העממית", ההגנה "אירגוני באמצעות הארץ בתוך החיוניים היעדים אובטחו זו, בעיה עם להתמודד

מקומיים. עממיים ומגדודים

שדנו האו"ס, בישיבות השתתף כאשר הזאת, הצבאית הפעילות לגבי התגובה היתה מה מסביר ריאצ1 מחמוד מר

התיכון: המזרח לבעיית הנוגעת ,242 הביטחון מועצת של ההחלטה בהצעת

תבוסה לאחר להילחם הנחושה מהחלטתנו פליאתם את בפני שהביעו משלחות במספר חברים היו "מלכתחילה,

להתבטא החל שלנו שהמאבק לאחר זה היה להתפעלות בהדרגה, מקומה, לפנות החלה זו פליאה אולם, מבישה. צבאית
על ישראל בנו התנקמה ה24/10/67, ביום אילת" המשחתת את הטביעו כוחותינו המערכה בשדה ממשיים בצעדים

איזור תושבי כל את לפנות מצרים החליטה כך, עקב האזרחיים. התושבים על והפגזה הנפט זיקוק מתקני הפגזת ידי
החלטתה על ארצותהברית הודיעה ביום בו הישראלית. הסחטנות של ערובה בני לשמש ימשיכו שלא כדי התעלה
הישראלי בכיבוש ארצותהברית של תמיכתה מידת נחשפה ובכך הפצצה, מטוסי של נוסף מספר לישראל למסור

בחודש הביטחון מועצת של הקלעים מאחורי שהתרחש מה על השפיעו ההתפתחויות כל ישראל. של הברבריות ובפעולות
הבינלאומית הקהילייה בקרב ישראל של ושונה חדש דיוקן בהתווית מהותי גורם למעשה, היתה, זו השפעה נובמבר.

ן הפכה הטרף חית היוצרות התהפכו ערביות, טרף בחיות עבריו מכל המוקף תמים, כשה עצמה הציגה שישראל לאחר

| ערב מדינות נוספים בשטחים אזרחים מפגיזה ואשר ערביות מדינות שלוש של אדמותיהן את כבשה אשר ישראל, להיות

ישראל של לתנאיה להיכנע שלא ומחליטות שיחרור מלחמת של בשלב מצויות אשר אלה הן
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המעמד החזקת בשלב המדינית הפעילות
ישראל שכן זו. ממלחמה שנבע המידרדר, המצב עם להתמודד וערבי מצרי מדיני מאמץ נעשה יוני מלחמת תום מאז
הנשען אימפריאליסטי, ככוח להופיע החלה היא דבר, של לאמיתו משטחה. שלוש פי שהיו חדשים ערביים שטחים כבשה

אדמתם. מעל פלסטינאים כמליון והיגלה נוספים ערביים שטחים כבש אשר ערב, מדינות לעומת הצבאית עליונותו על ן

ה לקווי ישראל כוחות שנסיגת מבלי ,1967 ביוני האש להפסקת להסכים נאלצו וסוריה, ירדן מצרים, העימות: מדינות
נתנה אמריקה אמריקה. של מצידה שנעשה רב מדיני מאמץ עקב זה היה הביטחון. מועצת בהחלטת תצויין 4/6/67

המלחמה. לאחר ידה, על ערבית אדמה בכיבוש ותמכה המלחמה לפני חסות לישראל

במהלך צבאית. פעולה התאפשרה שלא משום תקופה, באותה מיוחדת חשיבות היתה הערבית המדינית לפעילות

בח'רטוס" הערבית הפיסגה "ועידת והוא הבינערבי, כמישור  האחד חשובים: מדיניים מאורעות שני התרחשו 1967 שנת

על ישירה השפעה היתה אלה למאורעות .242 הביטחון מועצת החלטת קבלת והוא הבינלאומי במישור  והשני

המאבק. של הבאים בשלבים והבינערבית הלאומית הפעילות התפתחות

ח'רטוס ועידת
הפעולה בשיתוף בולט דרך ציון היוותה זו ועידה בחירטום. הערבית הפיסגה ועידת התכנסה 1967 באוגוסט

התוקפנות. עקבות למחיית הבינערבי
למצרים יוקצה זה מכלל ליש"ט. מיליון 135 של בסכום ולירדן למצרים שנתי כלכלי סיוע להגיש הוחלט זו בוועידה
הנפט אובדן על וכפיצוי התעלה, סגירת לאחר סואץ תעלת מתיפעול ההכנסות אובדן על כפיצוי מיליון 95 של סכום
שלא משום מאומה, הוקצה לא לסוריה בהתחייבויותיה. לעמוד שתוכל כדי מיליון, 400 של סכום יוקצה לירדן בסיני.

בוועידה. השתתפה
ולוב מיליון 55 של בסכום כווית ליש"ט, מיליון 50 של בסכום בתמיכה להשתתף החליטה הסעודית הערבית הממלכה

מיליון. 30 של בסכום /
וחבר החוץ שר של ספרו (מתוך: באומרו המצב לגבי השקפתו את עבדאלנאצר הנשיא הבהיר המדינית הבחינה מן

:(131 132 ע"ע ריאצ', מחמוד של זכרונותיו ריאצ', מחמוד לוועידה מצרים משלחת
התוקפנות, עקב*ת למחיית המדינית הפעילות לעניין מתייחסים אנו כאשר חשובים עניינים שני בחשבון לקחת "עלינו |
לתמיכה הנוגעת הקודמת, בישיבה התקבלה אשר ההחלטה כי ספק, אין הכלכלי. והחוסן הצבאית המוכנות והם:

על ובריתהמועצות אמריקה בין הסכם קיים כי בחשבון, לקחת עלינו כן, כמו מעמד. להחזיק רבות לנו תסייע הכלכלית,
והם: עקרונות בשני המתמקדת הכללית לעצרת הוגשה אשר ההחלטה בהצעת ביטוי לידי הבא באופן הבעיה פיתרון j
מדברים אנו כאשר כי לכולנו, לנו שברור מקווה, אני הכבושים. הערביים השטחים מן ישראל ונסיגת המלחמה מצב סיום י

אנו מה אחרות, במלים או ניתן, מה לדון יש כאן, ניתן. שגם אלא ניקח, שרק דבר של פירושו אין הרי מדינית, פעילות על

לתת. יכולים
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ובריתהמועצות אמריקה בין הסכמה היתה שנה, באותה .1956 בשנת שהיה מזה לחלוטין שונה עתה, בעולם, המצב
של זכותה על ובריתהמועצות אמריקה בין הסכמה קיימת ,1967 בשנת עתה, אך המשולשת. התוקפנות נגד להתייצב

המלחמה". מצב את לסיים יש כי השתיים, הסכימו כן, כמו להתקיים. ישראל
ואמר: הוסיף עבדאלנאצר

במדינות הכלכלית התמיכה על ההחלטה את היום שקיבלנו לאחר בהרבה, השתנה לנו, באשר המדיני, "המצב
להחזיק לנו מאפשרת זו תמיכה כך, משום חדש,ים. שישה תוך ניכנע כי סבורים, היו שהאמריקנים משום זאת, העימות.
שנה, מעמד להחזיק מסוגלים במצרים, שאנו, משום, בירדן. חסין המלך של מזה מאוד שונה במצרים מצבנו מעמד.
ויחידה אחת פעולה נבצע ואז הצבאיות, הכנותינו את שנשלים עד להמתין מסוגלים במצרים, אנו יותר. ואף שנתיים

בכוח. האדמה שיחרור והיא היטב, ישראל תבין אותה

עלינו כאן המערבית בגדה המצב הוא באמת אותי שמדאיג מה אך במצרים. למצב ביחס מודאג אינני לכך, אי

פועל אינו שהוא סבור, אישית, אני, לאי או לטובתנו יפעל המערבית לגדה ביחס הזמן גורם האם עצמנו: את לשאול
באמצעים המערבית, והגדה ירושלים להשבת המאמצים מירב את להשקיע עלינו לפעול. למהר עלינו ועיקר. כלל לטובתנו

כאן המערבית. הגדה גם וכן לידינו עוד תשוב לא ירושלים במקצת, ולו נאחר, שאם משוס, זה. בשלב לרשותנו העומדים

י צבאי פיתיון של בדרך הכבושה, האדמה את עתה, לידינו. להחזיר ניתן האם נוספת: שאלה עצמנו את לשאול עלינו

אחת, דרך אלא בפנינו אין כך, אם כעת. עבורנו, מעשית אינה זו דרך כי והיא ברורה, זו לשאלה התשובה כי אנוכי, סבור
וירושלים". המערבית הגדה למען המדינית הפעולה דרך והיא

ההחלטה, אמרה כן ישראל עם שלום ואין הכרה אין ומתן, משא "אין כי אחד פה בהחלטה נסתיימה ח'רטום ועידת
ובירדן. במצרים שנתית כלכלית תמיכה ולתמוך הפלסטינאי העם של המלאות בזכויות לדבוק יש כי

242 החלטה

אז של הערביות התביעות בין לשלב המעצמות ניסו בה ,242 הביטחון מועצת החלטת התקבלה 1967 בנובמבר

בטוחים. בגבולות בקיומה הכרה והן. הישראליות הדרישות ובין בכוח, שטחים כיבוש התרת ולאי ישראלית לנסיגה
מדינית. ועצמאות האדמות ביטחון ריבונות, כמי: עקרונות למספר בנוסף זאת,

את לבנות לה שיתאפשר עד יוני, מלחמת לאחר ששרר המידרדר, הצבאי המצב לאור זו, להחלטה הסכימה מצרים
הפגנת בבחינת היתה להחלטה מצרים הסכמת לכך, בנוסף עבורה. עדיף למצב אותה תביא אשר הצבאית עוצמתה

התאמצה אשר הציונית התעמולה על כתגובה שלום, בדרכי צודק פיתיון לקבלת נכונותה את והדגישה מדינית גמישות
בין ישיר במיו"מ שדגלה הישראלית ההשקפה את תאמה לא זו החלטה כן, כמו בשלום. חפצים אינם הערבים כי להוכיח,
עלידי ההחלטה ביצוע על דו"ח לו שיגיש יארינג, השגריר הכללי, המזכיר מטעם נציג למנות הוחלט וישראל. הערבים

הצדדים.

לפיתרון הגעה למען והדיפלומטית המדינית בפעילות חדש שלב של תחילתו היוותה זו להחלטה מצרים של הסכמתה
הערבים. לטובת שתהיה בינלאומית אווירה ולטיפוח התיכון, המזרח בעית של וכולל צודק

\

!
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הנשיא הגיב מדיני, דו"ח 18/2/68 כיום לממשלה הגיש ריאצ' מחמוד החוץ ששר ולאחר זו החלטה קבלת בעקבות
יארינג, עם פעולה נשתף אנו :(168 עמ' ריאצ', מחמוד של זכרונותיו ריאצ', מחמוד (מתוך: הממשלה בפני עבדאלנאצר
לחדר ניכנס כי רוצה שהיא למרות לארצותהברית נאזין אנו תיכשל. משימתו כי מעתה, כבר מאמינים, שאנו למרות

טובה. כוונה להוכיח כדי רק ולו עצמו. השטן עם פעולה נשתף אנו .242 החלטה על מו"מ ניהול ששמו: חשוך

ישראל. מבינה אותה היחידה השפה זוהי הנשק. בכוח אדמותינו את שנשחרר ההתחלה, מן כבר יודעים, אנו אולם,

היטב יודעות שתיהן אולם הפלסטינאית, הבעיה את לחסל תנסינה ששתיהן שלה, בפלישות בישראל תתמוך שאמריקה
מסכימים ואיננו שלום עימה כורתים איננו ישראל, עם מו"מ מנהלים איננו עוד כל במלחמה תבוסה נחלנו לא שאנו

הפלסטינאית". הבעיה לחיסול

אותה במהלך מאמציהם, את מיקדו המזויינים שהכוחות לאחר .1967 באוגוסט הסתיים האיתנה העמידה שלב
של המערבית הגדה אבטחת היה שלב אותו של החיובי הפן סואץ. תעלת של מערבה על ההגנה מערכת בבניית תקופה, {

היכולת .פיתוח לאור התגבשה ההגנה תוכנית סואץ. תעלת את ולחצות לנסות הישראלי האיום סכנת נגד התעלה

מבריתהמועצות. רצוף. באופן הנשק, הגעת לאחר הקרבית,

1415/7/67 בימים האוויריים הכוחות פעולת ראסאלעש, קרב עיקריים: קרבות שלושה התחוללו זה שלב במהלך

המזויינים. הכוחות של המוראל להעלאת הביאו אלה קרבות "אילת'1. המשחתת והטבעת
מגיוס להימנע רצון מתוך כוחות, של במינימום שימוש תוך בסיני, שלה ההגנה מערך לחיזוק זו תקופה ניצלה ישראל
כוחות. של במינימום שימוש תוך להגן שאיפה מתוך ניידת", "הגנה של בסיגנון נקטה ישראל ארוך. לזמן מילואים כוחות

ההגנה. לצרכי בהתאם למקום. ממקום מעברם ועל הכוחות של התנועה מהירות על הסתמכה היא
החליטה אשר בח'רטוס, הפיסגה ועידת כינוס היתה זו הבינערבי. במישור היתה ביותר הבולטת המדינית הפעילות ■

מן היו ואשר יוני, מלחמת לפני שבוצעו טעויות מספר תוקנו הפנימי, במישור העימות מדינות של האיתנה בעמידה לתמוך

.242 הביטחון מועצת של המפורסמת ההחלטה .1967 בנובמבר נתקבלה הבינלאומי, במישור לתבוסה. שהובילו הסיבות

הפעילה ההגנה
הקרבי לכושרם חלקי, באופן שבו. המזויינים שכוחותינו ולאחר שמריו, על יקפא לא בחזית הצבאי שהמצב כדי
שלב בשם שכונה המזויין המאבק של חדש עשלב הכוחות עכרו יותר, יציבות להיות הפכו לתעלה ממערב ההגנה ועמדות

1968 בספטמבר החל זה שלב הפעילה". "ההגנה
אחת, ובעונה בעת באש. התעלה של הארטילריה קני כל פתחו זה ביום זה. בשלב חשוב יום היה 8/9/67 ה יום

שבגדה הקדמי בקו האויב יעדי כל נגד בדרום, לסואץ ועד בצפון מפורטסעיד התעלה של העימות קו כל לאורך

ובציוד. בנשק בנפש, רבות אבידות האויב ספג מהם וכתוצאה שעות, מספר נמשכו האש חילופי בסיני. המזרחית

1
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בולטת, הצלחה של יום זה היה המצרית לארטילריה פצועים 18 ו הרוגים חיילים 10 היו שלישראל נמסר בדו"חות

הערים על ארטילרית הפגזה היתה הישראלית התגובה שלה. הביצוע כושר ואת התיכנון כושר את שהמחישה
בנוסף מארבים, והצבת פשיטות גס כללה הפעילה ההגנה בשלב וישראל מצרים בין הלוחמה וסואץ. אסמאעיליה

אש. לחילופי

האכידות במספר הגידול ולאור שספגו האבידות למרות בלוחמה, להמשיך המצריים הכוחות של עיקשותם נוכח

כמו ומיצדיות. מקלטים ושכללו מהירה שהקמתן מבוצרות נקודות בהקמת ישראל כוחות החלו לישראל, שנגרמו בנפש

היו האלה המבוצרות הנקודות תנועותיהם את ולהסתיר הכוחות על להגן כדי המזרחית הגדה על עפר חומת הקימו כן,
"ברלבי. ההגנה קו מכן לאחר הוקם עליו השלד

בחזית שלהם המירבי ההגנה לכושר להגיע המצריים הכוחות בידי שעלה זה, לשלב ביחס לומר ניתן דבר, של לסיכומו

שנועדו שונות, קרביות פעולות לבצע בזמן ובו סוף ים חוף ואת סואץ מפרץ של המערבי החוף את לאבטח התעלה,

בסיני הישארותה על מחיר ולשלם לחייליה אבידות לגרום ביכולתם ישראל את לשכנע

כל וסילוק המצרי הלוחם של המוראל העלאת היתה שביניהן החשובה מטרות מספר זה, בשלב השיגו, כוחותינו

בנוסף הישראלי. החייל עם ישיר עימות באמצעות זאת, .1967 יוני של התבוסה אחריה שהותירה השליליים, העקבות
זה. בתחום שנעשו המאמצים ועל המדיני המצב על חיובית השפעה היתה בחזית הלחימה פעילות להמשך לכך,

המדינה, בעומק אוויר תקיפות מספר באמצעות המזויינים הכוחות של המאמץ לפיזור לגרום זה בשלב ניסתה ישראל

באיזור אזרחיים יעדים ותקיפת כוחותינו עם האש חילופי המשך תוך התעלה, חזית על הלחץ את להקל במטרה
התעלה.

הקימה אותו ההגנה קו את להרוס צורך קייס כי מצרים, החליטה כאשר ,1969 פברואר עד נמשך זה לחימה מצב

נודע זה שלב רבה. באינטנסיביות לחימה פעולות בוצעו בו חדש, שלב החל התעלה של המזרחית בגדה ישראל
ההתשה". כ"מלחמת
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ההתשה מלחמת
האמריקני החוץ שר ביוזמת והסתיים 8/3/69 ב החל זה שלב ההתשה". "מלחמת שנקרא חדש לשלב עברו כוחותינו !

וחצי שנה נמשך הוא 1970 באוגוסט רוג'רס,
למלחמת ועד התבוסה מן יוני, תבוסת אלמגדוב, מחמד טה של ספרו (מתוך היתה זו במלחמה מצרים של מטרתה
בנוסף וביצורים, לציוד לנשק, ניכר נזק הסבת עלידי בסיני הישראלית המלחמה במכונת "לפגוע :(178 עמ' ההתשה,

רק לא יקר, במחיר לה יעלה כבוש ערבי בשטח שהישארותה ישראל את לשכנע צריך זה נזק בנפש. אבידות לגרימת
בהיקף גם אלא בישראל, העם ועל הישראליים המזויינים הכוחות על חמורה נפשית השפעה שלהן שלה, האבידות בהיקף
כלכליים נזקים בהכרח, שיגרום, ארוכות לתקופות המילואים גיוס והמשך בסיני מרותקים להיות יאלצו אשר הכוחות

בישראל". לחברה
ללוחם להשיב ברצון התבטאה היא ההתשה". מלחמת של היסוד מאבני אחת היתה הישירה המוראלית המטרה
רמת והעלאת הקרבי כושרו שיפור לכך, בנוסף שלו. ובנשק שלו במפקדים אמונו ואת העצמי ביטחונו את המצרי ;

בשדה. שלו הביצועים
ואימונם הכוחות בקרב הקרב רוח נטיעת באמצעות הושגה המטרה הכוחות''. של קרבי "חיסון אחרות: במלים

למעשה. הלכה ומיגורו, באויב לוחמה התעלה, לחציית המעשי
העולם לכל ומתמשך חי מסר היוותה ארוך זמן הימשכותה הרי ההתשה", "מלחמת של המדינית לבחינה באשר
אדמותיהן. לשיחרור האמצעים, בכל תפעלנה, והן הכבושות הערביות אדמותיהן את שכחו לא העימות ומדינות שמצרים

הנשק. בכוח זה יהיה הרי מדיניים, אמצעים אינם אלה אמצעים אם ,

אותם האויב, של והמוצבים הביצורים על המצרית הארטילריה של מרוכזת בהפגזה 8/3/69 ב נפתח ההתשה שלב

ובמהלכם שעות כחמש נמשכו האש חילופי התעלה. של המזרחית בגדה ברלב חיים הגנרל הישראלי הרמטכ"ל הקים
ארטילריה. עמדות מספר ולשתק האויב ממוצבי חלק להרוס המצריים הכוחות בידי עלה

בעצמו לחזות כדי לחזית ריאצ', עבדאלמנעס (פריק) לויטננטגנרל הרמטכ"ל, הגיע 9/3/69 ה שלמחרת בבוקר
שנועד וממושך עז קרבי באופי שהתאפיינה חדשה. בתקופה הכוחות עם שהה הוא האתמול. יום של הלחימה בתוצאות
בקווים הכוחות אצל השנייה, הארמיה מפקד סעיד, חסן עדלי (לואא) האלוף בלווית סיורו, במהלך האויב. את להתיש
האש, חילופי במהלך האויב של הארטילריה מאש קשה פגיעה ריאצ' לויטננטגנרל נפצע לאסמאעיליה, מצפון הקידמיים
לביתהחולים הועברו כאשר מפעם. יותר אותו לנתח חייב בריאותו מצב אולם קשה, פחות נפגע הארמיה מפקד בעוד
מפקד איבדנו כולה. ולמצרים המזויינים לכוחות אבידה זו היתה ריאצ'. עבדאלמנעם לויטננטגנרל נפטר באסמאעיליה

מאוד. לו זקוקים שהיינו מצטיין צבאי
כ"יום 9/3/69 ה יום נקבע מאז עמוק. בעצב מהולים כבוד רחשי תוך האחרונה למנוחתו אותו ללוות יצא העם
להוות תהיה, אשר דרגתו תהא מפקד. מכל התובעת המצרית, הצבאית לרוח נאמן ביטוי מהווה והוא לחללים" הזיכרון

במלחמת ביותר, הנעלה במשמעותן ביטוי, לידי באו זו ורוח זה עיקרון חייליו. עם כשהוא למות נכון ולהיות ומופת אות

!
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תום עם הקדמיים. כקווים חייליהם בקרב כשהם חללים, ונפלו לחייליהם דוגמה המפקדים היוו עת ,1973 אוקטובר
הזיכרון "יום את לקבוע בנושא. העוסק המנהלתי, המנגנון הציע רמטכ"ל, שימשתי כאשר ,1973 אוקטובר מלחמת
זו הצעה דחיתי המלחמה. במהלך חללים של ביותר הגדול המספר נפל שבו אוקטובר מלחמת מימי באחד לחללים''
כל של החללים לכל סמל המהווה האלמוני; החייל לקבר בעלייה יפתחו אוקטובר למלחמת הזיכרון שטקסי וקבעתי

בעת לחייליו ומופת אות להוות מפקד מכל התובעת המצרית הצבאית הרוח את לבטא ימשיך 9/3 ה יום המלחמות.
בקירבם. למות נכון ולהיות מלחמה

דעתי. את קיבל אסמאעיל אחמד אול) (פריק הגנרל

ההתשה מלחמת ריאצי עבדאלמנעם לויטננטגנרל במקום לרמטכל התמנה אסמאעיל אחמד (לואא) האלוף
של עניין להיות הפכה מכוחותינו, חוליות עלידי סואץ ומפרץ סואץ תעלת צליחת הצדדים. שני בין בהסלמה נמשכה

בחזית התמקדה שהלחימה לאחר האש. חילופי להמשך בנוסף זאת, גדל. והיקפם התרבו והמארבים הפשיטות שיגרה.

הלך וישראל מצרים בין הצבאי שהמצב לומר, ניתן סוף. ים איזור את גם וכללה זה, בשלב התרחבה, היא התעלה,
' י ולילה. יום מלחמה באווירת חיו הצדדים שני ליום. מיום והתלהט

:(180179 ע"ע ההתשה. למלחמת ועד התבוסה מן יוני, תבוסת אלמגדוב, מחמד טה (מתוך;

שלהם, העוצמה כמידת מזה זה שונים שהיו שלבים. ארבעה עליה עברו ניכר. באופן הסלימה החזית לאורך "הלחימה
שלב כל נסתיים בהן ובתוצאות. שנבחרו המטרות בסוג הלחימה, פעולות באופי בשימוש, בהם שהיו הנשק בכלי

המזרחית בנדה ערוכים שהיו הכוחות ועל הישראליות העמדות על המצרית הארטילרית ההפגזה המשך אלה. משלבים
קווי את ולבצר למהר בסיני, הישארותה על להתעקש שהמשיכה ישראל, את שאילצו כבדות אבידות הסבה התעלה, של

שנודע הקו זהו ומביצורים. חזקות מנקודות המורכב הגנה קו הקמת שכללה מפורטת, תוכנית עלפי הקדמיים ההגנה
ברלב". ''קו בשם

המפקדה גיוונה הכוחות, בקרב קרב רוח ולטפח המצריות הלחימה פעולות של היעילות רמת את להגדיל מנת על

התעלה את שצלחו כוחות של יבשתיות פשיטות האש. חילופי מלבד גס, שכללו כך הלחימה, שיטות את הצבאית
חיר יחידות ועלידי מיוחדים כוחות עלידי ישירה תקיפה באמצעות זאת, להרוס. הארטילריה החלה אשר את והשלימו

והנדסה.

גדולים לכוחות שהגיע עד בהדרגה גדל חיילים, של קטנות בחוליות בתחילה הפשיטות, את שביצעו הכוחות היקף
באיזור התעלה של המזרחית לגדה עבר קומנדו גדוד כאשר ה910/7/69 בליל לשיאן הגיעו הצליחה פעולות יותר.

הישראלי הכוח חיילי נהרגו מכך כתוצאה פורטתופיק של כלשון שנמצא האויב של כוח תקף שם לסואץ, שממול
פעולה נהרג לא מחייליו ואיש בלבד פצועים מספר לו היו המערבית. הגדה אל הקומנדו כוח שב מכן, לאחר ציודו. והושמד

נוספים קרבות לסקור זו, במסגרת אפשרות, לנו אין פורטתופיק" של הלשון "קרב בשם כונתה זו

כתוצאה הישראליים, לכוחות שנגרמו והולכות הגדלות והאבידות המצריים, הכוחות נחלו אותה הגדולה, ההצלחה
כל הישראליים, המוצבים ומתקיפת הצליחה פעולות מהמשכת וכתוצאה פסקה לא אשר המצרית הארטילריה מאש
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שינויים בה ולהכניס הצבאית מדיניותה את מחדש לשקול ,1969 ביוני אותה, ודחפו קשה השפעה ישראל על השפיעו אלה

של מעורבותו עלידי נעשתה זו הסלמה ההתשה". "מלחמת במהלך חריפה הסלמה באמצעות זאת, יסודיים.
מצרים, נגד נגד" "התשת של במדיניות לנקוט החלה היא ההתשה1'. ב"מלחמת רבה אינטנסיביות במידת חילהאוויר

והאזרחיים. הצבאיים ויעדיה כוחותיה

1

במערכה האוויר חיל
לנקודת הפכו ההתשה, מלחמת של הראשונים החודשים חמשת במהלך המצריות הלחימה שפעולות העריכה ישראל
ואת הצבאית מדיניותה את מחדש לשקול מישראל תובע הדבר המצריים המזויינים הכוחות של הלחימה בכושר מפנה |
הממוצע שהשיעור האבידות, היקף הפחתת  האחת מטרות: שתי להשיג ישראל רצתה בכך, האסטרטגיות. מטרותיה
מבצעי לשירות מקריאה הימנעות היתה השנייה המטרה בישראל. החברה על שהשפיע כך, כדי עד עלה בחזית שלהן

להימנע שהרצון היה, טבעי במדינה. הכלכלי המצב על בכך להשפיע שלא רצון מתוך מילואים, חיילי של גדול למספר

הרצויה. הפעולה שיטת על ההחלטה בקבלת העיקרי הגורם היה כבדות מאבידות

אבידות סופגים כשהם העצמי, ביטחונם בהשבת המצריים הכוחות ניצחון משמעותו זה מצב שהמשך הבינה, ישראל
בחזית, הלוהטת הפעילות לכך. בנוסף הישראליים. לכוחות שו.גימו יחסי, באופן יותר, גדולות אבידות לעומת קלות,
להתשת קץ לשים שיאפשרו היעילים האמצעים מהם לדון ישראל החלה לכך, אי המדיני. המצב על להשפיע חייבת |

הצבאית. ביוזמה שוב ישראל תחזיק כך, המצריים. הכוחות של ההתקדמות תנופת את להאיט בזמן, ובו כוחותיה
מעבר דבר, של פירושו מצרים. נגד ההתשה למלחמת האוויריים הכוחות הכנסת היתה ישראל, הגיעה אליה ההחלטה,

באמצעות מאסיבית" "הרתעה של לשיטה היבשה, מן הנורית אש, באמצעות מוגבלת" "הרתעה של משיטה
המצב את להכריע תקווה מתוך זאת, יוני. מלחמת מאז השתמשה לא בו שלה, העיקרי המחץ כוח שהוא חילהאוויר,

ההתשה". "מלחמת את להפסיק מצרים את ולאלץ לטובתה
מכונת השבתת והיא: אסטרטגית מטרה לעצמה הציבה הישראלית שהמפקדה נראה הלחימה פעולות ממהלך
החלשת לשם המצרי, העם על מוראלי לחץ הפעלת בזמן, בו שלה. האקטיבי הפעילות כושר ושיתוק המצרית המלחמה

תתמוטט. שזו עד הפנימית, החזית י
לוחמה תוך נבחרות, מטרות נגד אוויריות התקפות ביצוע היתה שלה האוויר בחיל ישראל השתמשה בה השיטה

הדרושה. ההשפעה שתושג עד ארוך, זמן והנמשכת נרחב תחום על המשתרעת אווירית,
זו. בפעילות לה סייעו ישראל, בידי שהיו " מיראז' ו "סופרמיסטר" הדגמים מן החדישים הצרפתיים המטוסים
48 שכללה עיסקה. במסגרת ולהיקלט להגיע המשיכו ''סקייהוק" מדגם חדישים אמריקאיים מטוסים לכך, בנוסף

מדגם חדישים מטוסים לישראל תשגר שאמריקה הוסכם כן, כמו .1969 מרס מאז לקבלם החלה שישראל מטוסים
.1969 מספטמבר החל חודש, מידי מאמריקה להגיע אמורים היו מטוסים ארבעה A4 "פאנטום"
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האוויר חיל עם להתעמת תקופה, באותה מסוגלים, היו לא המצריים, האוויריים והכוחות האווירית ההגנה כוחות
לספק שאין שגרסה יוני, מלחמת בעקבות מצרים כלפי בריתהמועצות נקטה בה המדיניות מן כתוצאה זאת, הישראלי.
שקיים בשיחות עבדאלנאצר, שהנשיא שנזכור, כדאי אולי ישראל. על צבאית עליונות לה שיעניק התקפה נשק למצרים
שלהם הטיסה טווח מבחינת המצריים. למטוסים הישראליים המטוסים בין השוואה ערך פודגורני, עם 1967 ביולי

שיוכל כדי ישראל, של לעומקה להגיע המסוגל סובייטי, מטוס לקבל אז ביקש עבדאלנאצר כישוריהם. ומבחינת
ללא שהיה, כפי נשאר, המצב מולאה. לא בקשתו מצרים. לעומק להגיע המסוגלים הישראליים המטוסים עם להתעמת

.1973 אוקטובר מלחמת שפרצה עד סאדאת, הנשיא של בתקופתו גם שינוי,
מ החל ישראל, של האוויר חיל החל כאשר תקופה, באותה בחזית ששרר כפי הצבאי המצב את לתאר ברצוננו עתה,

כוחות הארטילריה. ועמדות מ. הנ טילי בעמדות מיוחדת התמקדות תוך לתעלה, ממערב עמדותינו את להפציץ ,20/7/69

לעשות מאמצינו למרות אלה. אוויר תקיפות מלבצע האויב מן למנוע הצליחו לא האוויריים והכוחות האווירית ההגנה

מן ולתקוף החזית כוחות על להגן כוונה מתוך האוויריים, כוחותינו מעורבים היו בהם האוויריים, הקרבות ולמרות זאת
שחילופי נמצא 1969 שנת סוף ועד 20/7/69 מה הצבאי המצב את לתאר נרצה אם בסיני. האויב של מטרות האוויר

יעדים על האוויר התקפות אווירי קרבות התחוללו לפעם מפעם נמשכו היבשה, כוחות בידי שהיו הנשק כלי בכל האש,
שלנו, הימיים הכוחות פעילות פסק לא הצדדים משני נ.מ. תותחי וירי טילים ירי פסקו. לא הצדדים שני של ■צבאיים

והמארבים היבשתיות הפשיטות שמריה. על שקטה לא בסיני, האויב של יבשה מטרות ולהפגיז החופים על להגן שנועדה

בדרך ליעדיהם אלה משימות שביצעו הכוחות להעברת כדרכים גיוון נוצר כן, כמו גדל. החדירה ועומק בהיקפם התרחבו

בכל גדולים. שטחים וכיסה מהן היתמר שחור ועשן דליקות נראו התעלה של המערבי ובצד בסיני והיבשה הים האוויר,

בהרוגים האבירות, לעין הנראה רישומם את השאירו שהתפוצצו פגזים התפוצצו. שלא פגזים פזורים היו מקום
אותה המאפיינים הגבורה ומעשי ההקרבה מעשי כל על מלחמה. זו היתה יום. מידי והתרבו הלכו ובפצועים,

במישור המדיניים המאמצים נמשכו במערכה, האוויר כוחות התערבות לאחר בעוז, נמשכה ההתשה" "מלחמת בעוד

מושפע ובריתהמועצות אמריקה של המדיני שהמצב ברור, היה התיכון. המזרח לבעיית פיתרון למצוא כדי הבינלאומי
התעלה. בחזית הלחימה מהתפתחות

רבין. יצחק גנרל (מתוך: אמר הוא בו לארצו, ששוגר דו"ח. רבין הגנרל בוושינגטון ישראל שגריר כתב 19/9/69 ב

על אמריקה עם להסכם להגיע כדי לוויתורים מוכנה אינה המועצות "ברית (119 עמי אנגלית. מהדורה רבין, זכרונות

נגד הישראליות הצבאיות הפעולות תוצאות את בחשבון לוקחת לאומי לביטחון המועצה התיכון, המזרח בעית

עכדאלנאצר של משטרו יציבות על השפעתן אחר לב בתשומת עוקבים האמריקנים מצרים.

עבדאלנאצר של מעמדו טווח ארוכות תוצאות להשיג יכולה האוויר, התקפות זה ובכלל הצבאיות, הפעולות המשכת
: לראות לא בשביל אידיוט או חרש עיוור, להיות צריך באיזור הסובייטית ההשפעה את יחליש מצידו, וזה, להיחלש, יכול

בהסלמת מעוניינת אמריקה ומתפתחת ההולכת מגמה זוהי וכי הצבאיות, בפעולותינו תומך האמריקאי שהממשל

מתבססת, נוסף, נשק לנו לספק אמריקה של נכונותה עבדאלנאצר של מעמדו את להחליש כדי הצבאית, פעילותנו
הפסקתה". על ולא מצרים נגד הצבאית פעילותנו הסלמת על ובראשונה, בראש
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אלזעפואנה על הפשיטה
10 הכוללת טנקים, פלוגת האויב הנחית המתמשכת, היומית בלחימה שקועה היתה החזית בעוד שחר, עם 9/9/69 ב

דרכו, עשה האויב כוח מצריים. כוחות של נוכחות בו שאין מדברי, באיזור סואץ, מפרץ של המערבי בחוף טנקים,
אנשי את להרוג והצליח במספר, חמישה הגבול, משמר אנשי של נקודה ממוקמת שם מקום אלזעפראנה, לעבר ביבשה,

טנקים פלוגת שמנה הפשיטה, כוח לסואץ. דרומית ק"מ 100 כ של במרחק הנמצא רדאר מוצב הרס אחר הנקודה.

של כבד חיפוי תחת שעות, כשש במשך סואץ מפרץ של המערבית בגדה שהה מוסע, חי"ר של משנה ביחידת מתוגברת

זו, לפעולה הכנה כשלב המפרץ. של המזרחי החוף אל הפשיטה כוח שב מכן, לאחר אווירי. סיוע לו הגיש אשר האוויר חיל

המפרץ, של המערבי שבחוף אלסאדאת במרסה שעגנו מצריים, סטי"לים שני ישראליים צפרדע אנשי של חולייה טיבעה

הפשיטה. ביצוע במהלך מאובטח יהיה הפושט הכוח של הימי שהמסלול כדי
המפקדה בקרב אלזעפארנה על הפשיטה על התגובה כן, כמו ולתמיהה. לבדיקה נושא היוותה הסטי''לים הטבעת
עדיין שהה הוא כאשר הפשיטה כוח גילוי לאי האחריות מוטלת היתה מי על לקבוע הצורך בשל חריפה, היתה הכללית
נגד ליציאה שהוא אקטיבי צעד כל ננקט שלא לכך אחראי מי כן, כמו הפעולה ביצוע טרם המפרץ, של המזרחי בחוף

סרט, שצילמה לאחר תעמולתי, ניצול זו פשיטה ניצלה ישראל שעות. מספר בה ונותר המערבית בגדה שנחת לאחר הכוח

בישראל. העם בפני הקרינה אותו
כאשר בו. נוכח להיות אמור היה עבדאלנאצר שהנשיא תימרון יום באותו התנהל לקהיר שממזרח המדברי בשטח

(לואא) האלוף מן הודעה קיבלתי הצבאי", המודיעין מפקד "סגן היה תקופה באותה ותפקידי התימרון, בשטח הייתי
המלחמה. לשר ולהודיע למהר ביקשני הוא הפשיטה. על בקהיר, הצבאי המודיעין מפקד שהיה צאדק, מחמד

אחמד (לואא) האלוף ולרמטכ"ל פוזי אול) (פריק הגנרל המלחמה לשר להודיע כדי וחזרתי התימרון שטח את עזבתי

המדברי לכביש מצפון היה אשר התימרון לאיזור בדרכם היו כולם עבדאלנאצר. הנשיא את ליוו אשר אסמאעיל,

לסואץ.
מאוד לחוץ הנשיא נראה פוזי, הגנרל ולידו שלו המכונית בתוך והוא הידיעה, את עבדאלנאצר הנשיא שמע כאשר

עבדאלנאצר הנשיא בעוד ההתפתחויות, אחר לעקוב עלמנת לקהיר שבנו עימו, ואני אסמאעיל, אחמד האלוף וכועס.

התימרון. לשטח בדרכם המשיכו פוזי והגנרל
חודשים שישה עדיין חלפו שלא למרות מתפקידו, אסמאעיל אחמד האלוף את לשחרר הוחלט זו, מפשיטה כתוצאה
זכרי פואד (לואא) האלוף מתפקידו שוחרר כן, כמו לרמטכ"ל. התמנה צאדק מחמד (לואא) והאלוף לתפקיד, שמונה מיום

נוספים חמורים לאמצעים בנוסף זאת, עליהם. לפקד מונה פהמי מחמוד (לואא) האלוף הימיים. הכוחות על הפיקוד מן

יותר. נמוכים בדרגים שננקטו

אילת בנמל פשיטה
אבראהים (עקיד) אל''מ פיקד עליה ,"39 "יחידה שנקראה מיוחדת יחידה ביצעה הפשיטות לתוכנית בהתאם

אילת. בנמל שעגנו הישראלי הים חיל של נחתות בשלוש ופגעה טיבעה במסגרתה פעולה ה16/11/69 ביום אלרפאעי,
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בעת לפיקודיו דוגמה והיווה במינו יחיד לב באומץ ניחן הוא הקומנדו. אנשי על נימנה אלרפאעי אבראהים אל"מ
שהיו נפש, עזי לוחמים מנתה אלרפאעי אבראהים עם פעלה אשר היחידה ביצעו. אותם רבים נפש חירוף מבצעי ביצוע

המשימה בוצעה כלשהי, משימה לבצע ממנה חלק על או היחידה על הוטל כאשר גבוה. ומוראל גבוה קרבי כושר בעלי
והקשיים. הסכנות למרות תמיד,

ושלב הפעילה ההגנה שלב במהלך נפש, בחירוף התאפיינו אשר מיוחד, אופי בעלות רבות פעולות ביצעה זו יחידה
הביצוע. בעת רב לב ואומץ מוחלטת סודיות ארוכה, הכנה דרשו אשר ממבצעיה אחת היתה אילת נמל פעולת ההתשה.

זה שמבצע היא החשובה הנקודה שהסבה וברכוש בנפש האבידות בשל חריפה, היתה בישראל זו פעולה על התגובה
כהמשך כזאת אמיצה פעולה ולבצע הישראלי הים חיל מנמלי לאחד להגיע המצריים הכוחות של יכולתם על הצביע
.1973 אוקטובר מלחמת כמהלך בוצעה אשר שלה, הקומנדו מפעולות אחת במהלך הגורל, רצה ,39 יחידה לפעילות
המצרי ולמפקד לקצין ומופת אות שיהיה כדי סיני", כוכב עיטור הוענק לזיכרו חלל נפל אלרפאעי אבראהים ואל"מ

אוקטובר. מלחמת לאחר הצבאית האקדמיה את שסיימו קצינים, קורסי של מחזורים מספר גם נקראו שמו על

1969 בשנת הקרביות הפעולות
: (290289 ע"ע 19701967 השנים שלוש מלחמת פוזי, מחמד גנרל (מתוך:

עכדאלנאצר הנשיא של בראשותו המזוייניס הכוחות של העליונה המועצה התכנסה הערב בשעות 6/1/70 "ב

תמונה להציג היתה המטרה 1969 שנת לטוף עד המזוייניס הכוחות מצב על דו"ח פוזי הגנרל הגיש במסגרתה לישיבה,
הפצצה ובמטוסי כטייסים להשלים שיש החוסר, את פירט הדו"ח הנשיא כפני ברור, באופן הצבאי, המצב של אמיתית
בטילי ובמיוחד האווירית, בהגנה ובציוד ככוחות ניכר חוסר היה כן כמו אווירית הרתעה להשיג מנת על טווח, ארוכי

נתונים מביא הדו"ח בחזית הכוחות של ובמוראל הקרבי בכושר ביכולת, גם עסק הדו"ח בינוני. טווח בעלי '.סאם"
כדלהלן: ,1969 שנת לגבי סטטיסטיים

השתמש האויב בחזית והכוחות האווירית ההגנה אמצעי הפצצת לשם אוויריות גיחות 3,500 כ ביצע האויב *

מספר אחרות). דרגות (בעלי בדא 150 ו קצינים 16 היו כנפש אכידותינו ביותר החדישים במטוסיו האוויר בקרבות
בד"א. 299  ו קצינים 19 הפצועים:

קצין .■מיסטר"). 1 ו "סקייהוק" 3 ." "מיראז' מטוסי 2 מסוקים, 5) שונים מסוגים מטוסים 11 היו. האויב אבידות *

מן או הרשמיות ההודעות מן רק עליו ללמוד ניתן בו לנקוב ניתן שלא מספר ופצענו הרגנו בשבי נפל אחד ישראלי

של במספרים נקב הוא 1969 נובמבר ועד 1969 מאפריל ישראל אבידות על דיין משה שהודיע ממה או הזרים, השידורים
פצועים. 320 ו הרוגים 133

גיחות 70 קרקע, מטרות נגד גיחות 170 מהן הגנה למטרות אוויריות גיחות 2,900 ביצעו האוויריים כוחותינו *

מטוסים 130 נגד שלחמו מצריים, קרב מטוסי 110 השתתפו בהם אוויריים, קרבות 22 אירעו כן, כמו אוויריים. סיורים
מטוסים 14 היו האויב ואבירות מטוסים 23 היו: אבידותינו ישראליים
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.(6,7,10/1/70 בתאריכים (שהתקיימו ישיבות שלוש במשך המזויינים הכוחות למפקדי האזין עבדאלנאצר הנשיא
דיבר כן, כמו גבוהה. קרבית ברוח הצבאית הפעילות בהסלמת להמשיך נכונים המזויינים הכוחות כי בעצמו חש הנשיא

באמצעי האווירית: ההגנה בתחום הכרוני הגרעון את להשלים כדי בריתהמועצות על לחץ להפעיל הצורך על הנשיא

ובמטוסי מתקדמים במטוסים כטייסים. המחסור את להשלים יש כן, כמו בטילים. וביחוד ובציוד, האווירית ההגנה

הרתעה.

מצרים בעומק האוויר תקיפות
כאשר החל זה שלב זו. כמלחמה וחמורה חשובה התפתחות היווה אשר ההתשה, מלחמת בהסלמת חדש שלב החל

.7/1/70 מה החל מצרים בעומק ואזרחיות צבאיות מטרות בהפצצת ישראל פתחה
בסוגי להשתמש היה ניתן שלא באופן מאוד. נמוך בגובה טסים כשהם למטרותיהם התקרבו הישראליים המטוסים

נגדם. לפעול מסוגלים היו שלא משום תקופה, כאותה ברשותנו שהיו השונים הנ.מ. טילי
למטרותיהם, מלהגיע הישראליים המטוסים מן למנוע מסוגלים תקופה, אותה עד האוויריים, הכוחות היו לא כן, כמו

מן יוני: תבוסת אלמנדוב. מחמד טה אליי (מתוך כאשר נסתיימה 1969 שנת מטרות. לאותן הגיעם עם בהם לפגוע או

של החמורות התוצאות מן סובלים המצריים המזויינים "הכוחות :(204 203 ע''ע ההתשה, למלחמת ועד התבוסה
אשר הנזקים בעקבות ביחוד, למערכה. נכנס הישראלי האוויר חיל כאשר ב20/7/69 החלה אשר האווירית המלחמה
הישראליים. המטוסים בפני מצרים של לעומקה הדרך שנפתחה ולאחר התעלה בחזית האווירית ההגנה ליחידות נגרמו

חדישים במטוסים מצויידים היו לא הם השיקום. שלב את השלימו לא עדיין מצרים של האוויריים הכוחות לכך, בנוסף

הכוחות ברשות היה לא תקופה, באותה הישראליים. המטוסים עם להתמודד להם שיאפשרו וביצועים, כישורים בעלי

בתוך שהיא מטרה כל על או ישראל עומק על לאיים המסוגל הפצצה, מטוס או אחד קרבי הפצצה מטוס אף האוויריים
אינו ששטחה ובטוחה סמוכה היתה ולכן לישראל ידועות היו אלה עובדות סיני. למזרח להגיע אפילו או ישראל, שטח

המצריים. האוויריים הכוחות מצד מאויים
היו ההתשה "מלחמת כלפי ישראל של עמדתה בעניין שהערכותיה דאז, המצרית המפקדה הבינה אחרת, מבחינה

התשה ב"מלחמת פתיחה תהיה ישראל של שתגובתה האפשרות את בחשבון לקחה לא היא המידה. על יתר אופטימיות
זאת. מבחינה ברשותה. המצויים ביותר האפקטיביים האוויריים האמצעים מעורבים יהיו בה כזאת, בעוצמה נגדית"

הקרוב. לטווח השיקולים והשתנו הכוחות מאזן פיו על נהפך בכך. צפויה. בלתי הפתעה המצרית הכללית למפקדה נגרמה
במלחמת מכריע תפקיד ששיחק טילים. של חיץ הקמת על רכה השפעה זו הישראלית לתגובה היתה הרחוק, בטווח

אוקטובר.
ישראל, אולם ובציוד. בנשק בנפש, רבים נזקים המצריים לכוחות הסבו הישראליות האוויר שהתקפות ספק, אין
מידת את להפחית או ההתשה'' מלחמת את להפסיק מצרים את לאלץ הצליחה ולא כישלון נחלה זאת, למרות
חשובה. מיפנה נקודת מצרים בעומק אוויר תקיפות לבצע ישראל של החלטתה היוותה כך, משום שלה. האינטנסיביות
למצוא חייבים וכי זה, מצב עם להתמודד יש כי עבדאלנאצר, הנשיא של מצידו נגד החלטת לקבלת הביאה והיא היות

בריתהמועצות. עם יחד שנוצר, למצב פיתרון
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"סקייהוק" האמריקניים במטוסים שימוש תוך ואזרחיות, צבאיות מטרות נגד שלה האוויר בתקיפות החלה ישראל
את האויב תקף 1970 בינואר הדלתא. מערי ובמספר קהיר שבסביבת צבאיות במטרות התמקדו התקיפות ו"פנטום".

וחלואן. אבוזעבל איזורי את האוויר מן ישראל תקפה בפברואר ואלמעאדי. דהשור אנשאץ, אלכביר, תל איזורי
ביתספר ישראליים מטוסים תקפו באפריל האזרחים מקרב הרוגים 70 כ היו אבוזעבל באיזור המצריות האבידות

תלמידים. 30 כ נהרגו שם בבחראלבקר,

את לחשוף המצרי, העם על ישיר מוראלי לחץ להפעיל היתה מצרים בעומק אלה אוויר בתקיפות המדינית המטרה
ישראליים באיומים מלוות היו אלה התקפות ההתשה. למלחמת קץ לשים ולאלצה המדינית ההנהגה של חולשתה
את לשכנע עשויות האוויר התקפות הרי שבלחימה, התועלת בחוסר משוכנעים אינם המצריים הכוחות עוד כל כי שאמרו,

ועדה, עם קבל 13/1/70 ב הודיעה מאיר גולדה האדמה. שיחרור לשם הנשק בכוח שבשימוש התועלת בחוסר העם
משטרו ונפילת עבדאלנאצר של נפילתו כך, משום בשלטון עבדאלנאצר עוד כל לשלום סיכוי שיש סבורה, אינה שהיא

יצירת היתה להגשים ישראל שאפה אותה המדינית המטרה לכן, שלום. על כלשהם דיבורים לכל קודמים להיות צריכים
הנחושה והחלטתו המצרי העם של עיקשותו הגברת היתה, התוצאה אולם, המצרית. הפנימית בחזית רחבה פירצה

מעמד. להחזיק

למנוע שאפה וכן המדינה על בהגנה המצריים הכוחות של היד אוזלת את להראות ישראל רצתה הצבאית, הבחינה כז

של מתמיד איום תחת יוותרו שלנו היבשה שכוחות עלמנת זאת, התעלה. בחזית נ.מ. טילי של בסיסים להקים ממצרים
פסקו לא זאת, למרות המצרית. המלחמה למכונת רבים נזקים להסב לישראל יתאפשר וכך, הישראלי, האוויר חיל
ביםסוף אי זהו .22/1/70 ה ביום שהתקיים שיואן", ב"קרב בהצלחה לחמו כוחותינו ישראל. נגד הצבאיות הפעולות

שנועדו בסיני, ומארבים יבשתיות פשיטות באמצעות התעלה בחזית הלחימה פעולות התרבו כן, כמו אלעירדקה. נמל מול
היתה שלאויב העובדה למרות התבצע זה כל שבויים ולקחת בנפש. אבידות לו להסב האויב, של עמדות במספר לפגוע

והציוד הנשק וביחוד זה, מצב עם להתמודד כדי וציוד נשק במהירות להשיג אותנו שהצריך מה ברורה, אווירית עליונות
המזוייניס. כוחותיה ועל מצרים על האווירית להגנה הדרושים

שנקראה תוכנית הכללית המפקדה גיבשה הצבאיים, ובמתקנים המזויינים בכוחות הפגיעות את לצמצם עלמנת
בתוך נרחבים שטחים פני על ההדרכה בסיסי ואת הצבאיות היחידות את לפרוס היתה מטרתה הפריסה". "תכנית

לנכון המצרית המפקדה מצאה מצרים, של טבעי אסטרטגי עומק היוו ולוב וסודאן היות לה. ומחוצה הרפובליקה
של וביחוד הישראליים, המטוסים של הפעולה מטווח להתרחק כדי אלה, במדינות המצריות היחידות מן כמה לפרוס

לאיזור המתרגם)  לקצינים (ביהס הצבאית האקדמיה הועברה המדינות, שתי בהסכמת ה"פנטוס". מטוסי
הועברה האווירית המכללה שבלוב לטוברוק הימית המכללה הועברה אחר שבסודאן. חירטום שליד גיבלאלאוליאא

בנמלי דרושות שאינן הקרב ספינות פריסת לשם שבלוב. אלעזם) התעופה שדה (הוא עבדאנאצר גמאל לשדההתעופה
הספינות שוגרו לכך, בנוסף שבסודאן. ולפורטסודאן שבלוב וסרת בניעיאזי לנמלי מצריות קרב ספינות שוגרו מצרים,

מקום העילית, במצרים התפרסו יחידות כמה וראסבנאס. אלקציר ספאגא, סוף שבים ולנמלים למעגנים המצריות
קנא. שבמחוז לאסנא התעלה מאיזור הועבר אשר מילואים, לקציני ביה"ס הועבר אליו

הכוח נגד כעוצמה לצאת ישראל רצתה ,1970 בינואר החלה אשר האינטנסיבית, האווירית הלחימה באמצעות

,0*7
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צבאיות מבחינות יותר, טוב להיות הפך הלחימה שכושר ולאחר 1967 בשנת הפסדו לאחר לאיתנו ששב המצרי, הצבאי
"תקיפות זה ובכלל אוויר, במלחמת לפתוח ישראל את ועודדה חשוב תפקיד מילאה שארצותהברית ספק, אין רבות.

אמריקה הביעה לא בזמן, בו לישראל אלקטרוני וציוד התקפי נשק אספקת באמצעות זאת עשתה היא עומק".

שגריר שהיה מי כתב לכך בהקשר בברכה אותה קידמה אלא מצרים, בעומק ישראל של לפעילותה מדינית התנגדות

רכין, זכרונות רבץ, יצחק (מתוך: באומרו אלה, אוויר תקיפות על לתגובה בנוגע ממשלתו, אל רבין בוושינגטון ישראל

:(129 עמ' אנגלית, מהדורה
סבור, שהיה כך בשל שנוצרה שלו, המרירות מתחושת האמריקני הממשל השתחרר בו מפנה, נקודת היווה זה "יום

סיסקו אותי הזמין כאשר באיזור. אמריקה של מעמדה נחלש כך ומשום התיכון, במזרח המפסיד בצד תומך הוא כי
בברכה מקדם האמריקני שהממשל לומר צורך לו היה לא צהריים, לארוחת ה13/1/70 ביום האמריקני) החוץ (תתשר

דעת לחדשן. שהציעה מבלי בריתהמועצות עם שניהלה השיחות את הפסיקה אמריקה האלה. האוויר התקפות את

הממשל אצל הבחנתי הרגשה באותה יום מידי גברו כישראל התמיכה ורגשות לישראל אוהדת היתה האמריקנית הקהל

באמריקני".

רבין: אמר עוד
גינוי או איהסכמה או התנגדות שיביעו האמריקנית, הממשלה מטעם פרשנות או רשמי דעת גילוי כל פורסם "לא

בהן". תמיכתה ואת הסכמתה את שהבהירה עובדה אלה. עומק לתקיפות

במצרים הסובייטית הצבאית התמיכה
הוא המדינה. בעומק וצבאיות אזרחיות מטרות להפציץ ישראל החלה מאז המצב, בחומרת חש עבדאלנאצר הנשיא

נשק וביקש בריתהמועצית בפני המצב תמונת את הציג הוא ה25/1/70. עד שהה שם ה22/1/70 ביום למוסקבה נסע
הפיסגה פגישת תקופה. באותה ברשותנו היו מאשר יותר מתקדמים רדאר ומתקני מטוסים טילים, אווירית' הגנה ןציןד

החשובות הפיסגה מפגישות היתה ברז'נייב, והנשיא עבדאלנאצר הנשיא בין במוסקבה שנערכה המצריתסובייטית,
אי המקומי במישור אס בין לה, שהיי החשובות והצבאיות המדיניות ההשפעות כשל המדינות, שתי בין שנערכו ביותר

ההתפתחויות לאור התעלה בחזית הצבאי המצב סקירת היתה זה ביקור של העיקרית המטרה הבינלאומי. במישור

ברית של הסכמתה את להשיג הביקור נועד כן ההתשה במלחמת הישראלי האוויר חיל של מעורבותו עקב שחלו

העליונית עם להתמודד שתוכל עלמנת למצרים, אווירית הגנה של ומתקדמת מושלמת מערכת לאספקת המועצות

התקפותיה את להפסיק יאלצוה אשר אבידות ישראל תספוג כך, עקב ישראל. של והכמותית האיכותית האויירית

המדינה. עומק נגד האוויריות
אמריקני, מיצור הישראליים, המטוסים את ליירט המסוגלים קרביים, יירוט מטוסי של הימצאותם תבע זה יעד

רדאר מתקני אווירית, הגנה טילי של חדישה רשת דרושה היתה כן, כמו ביעילות. אחריהם ילדלוק עימם להילחם
הנחיה מעקב, לשם אלקטרוניים מנגנונים וכן נמוכים, בגבהים הטסים מטוסים נגד התרעה רשת שיהוו מתקדמים,

וחסימה.
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פוזי, מחמד גנרל (מתוך: אמר צבאית, משלחת כשלצידו עבדאלנאצר, הנשיא את זה במסע שליווה פתי, הגנרל

מאז הסובייטיים המנהיגים עם שלנו ביותר החשובה הפגישה זו "היתה :(2178 ע"ע ,19701967 השנים שלוש מלחמת
בפני איים, שהוא כך כדי עד ומתח, הסלמה של למצב הדיונים את להביא התכוון עבדאלנאצר והנשיא היות ,1967 שנת

שהעם היות ארצותהברית, עם להבנה להגיע שיוכל אחר, לחבר השילטון רסן את להעביר הסובייטיים, המנהיגים
בלחימה. להמשיך או ישראל של לתביעותיה להיכנע או בפנינו: העומדת הברירה קשה. בתקופה עתה נמצא במצרים

מצרים לעומק ישראל של האוויר תקיפות את למנוע מסוגלת איננה כעת, שלנו, האווירית ההגנה

של שלמות טייסות הסובייטיים, צוותיהם על 3 סאם טילי של שלמות יחידות וביקש המשיך עבדאלנאצר הנשיא

הנשיא הסובייטיים. צוותיהם על ולמעקב. להתרעה מתקדמות רדאר ומערכות הסובייטיים טייסיהם על משופר, 21 מיג

לצורך מצריים וטייסים מצריים צוותים הכשרת וכי לטובתנו, פועל אינו הזמן כי בטענה, בקשתו את נימק עבדאלנאצר
של הרתעתה לשם הפצצה למטוסי בקשתו על וחזר הנשיא שב כן, כמו רב זמן תארך החדשים הנשק בכלי שימוש

מטוסי כדוגמת ישראל, לעומק להגיע מאפשר אינו שלנו הקרביים ההפצצה מטוסי של הפעולה וטווח היות ישראל,
מצרים. בעומק כעת, מפציצים, אשר וה"פנטום" ה"סקייהוק"

הוועד בפני עבדאלנאצר. הנשיא של לבקשתו היענותו על ברזינייב הנשיא הודיע ה25/1/70, ביום שנערכה בישיבה
ידידה למדינה מכריתהמועצות סובייטי חייל יוצא בה הראשונה הפעם שזו אמר הוא העליון. הסובייט ומועצת המרכזי

הבאות: הנקודות את שכללה הודעה, וקרא השנייה העולם מלחמת מאז

המסיייע והנשק שלה החימוש שלה, המערכות ציודה. חייליה, על 3 סאם טילי של שלמה דיביזיה תסופק למצרים .1

על האווירית ההגנה לצורכי המצרית. המפקדה פיקוד תחת ותהיה חודש תוך מצרים לנמלי להגיע אמורה הדיביזיה שלה.
מצרים. עומק

מפקדיהן, על חדש, מנוע עם משופרים 21 מיג מטוסי 95 הכוללות אוויריות, חטיבות שלוש יסופקו למצרים .2

אמצעי להתרעה, הרדאר מתקני הדרושות, המערכות את החטיבות יכללו כן הסובייטיים. וטכנאיהן בקריהן טייסיהן,
אמורות הן מצרים עומק על האווירית בהגנה חלק ותיטולנה מצרי פיקוד תחת תהיינה הן והרכב. הטכני הציוד הבקרה,
משופרים 21 מיג למטוסי מנועים ו50 מיג21 אימון מטוסי 9 ,10 סוחוי מטוסי 50 ישלחו לכך בנוסף חודש. תוך להגיע

במצרים המצויים 21 מיג במטוסי הרכבתם לשם חדש מסוג

האווירית ההגנה ברשת האווירית ההתרעה כושר את לשפר כדי ,15 פי רדאר מערכות ארבע יסופקו למצרים .3

המצרית.

עלידי שיקבעו במקומות מוכנים להיות עליהם זה. לציוד הדרושים ומבנים ביצורים ההגנה, אמצעי תספק מצרים .4

למצרים. הסובייטי הציוד יגיע בטרם המצרית הצבאית המפקדה

ההדרכה בבסיסי מצרים חיילים של הדרכתם שתושלם עד לזמנית, תיחשב במצרים הסובייטים החיילים נוכחות .5

מולדתם אל הסובייטיים החיילים ישובו אז, אחת ובעונה בעת המאוחדת הערבית הרפובליקה ושל בריתהמועצות של

מצרים בעומק שיוצבו האוויריים והכוחות האווירית ההגנה חטיבות של משימותיהן את וציין שב ברז'נייב הנשיא

ו
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והיוותה חשובה החלטה היתה למצרים סובייטיים כוחות שיגור לאשר בריתהמועצות של שהחלטתה לומר ניתן
זו היתה התיכון. במזרח ארצותהברית של מדיניותה נגד המתייצבת עולמית כמעצמה במדיניותה משמעותית התפתחות

בה. הממושכת המדינית התמיכה בצד צבאית מבחינה לה ולסייע במצרים לתמוך משמעית חד החלטה
חשובה החלטה היתה סובייטיים, צבא אנשי עלידי המופעל נשק לבקש מצרים של החלטתה מצרים, של מצידה

ומדינית, צבאית מבחינה בבריתהמועצות, קשורה להיות שהפכה מצרים, של במדיניותה משמעותית התפתחות והיוותה

לכן. קודם מאשר יותר
במצרים. מאסיבית נוכחות בריתהמועצות הפגינה הידידים", "הכוחות כינינו אותם הסובייטיים, הכוחות הגעת עם

הכוחות היחידות. של לדרג ועד המלחמה משרד של הדרג מן הצבאית בפעילות לנו סייעו הסובייטיים היועצים
הסובייטיות הימיות היחידות המדינה. על האווירית בהגנה האוויריות, והחטיבות הטילים בעזרת חלק, נטלו הידידים
שדות בכמה חנו סובייטיים מטוסים מספר ובפורטסעיד. באלכסנדריה ביחוד הים, בנמלי ימיים שירותים קיבלו
היו הידידותיים" ש"הכוחות לציין חייבים אנו לכך. בהקשר אסטרטגיות. למטרות סיור פעולות וביצעו מצריים תעופה
באחריות שנשאה זו היא האווירית ההגנה מפקדת התעלה. מחזית רחוקים באיזורים ופעלו המדינה בעומק ערוכים

המדינה. על האווירית ההגנה
שהתקבלו וההחלטות ה2225/1/70 בימים בכריתהמועצות עבדאלנאצר הנשיא של שביקורו כך על מחלוקת אין

באה הצבאי,>הסובייטית התמיכה מכן לאחר וישראל, מצרים בין המזויין הסיכסוך במהלך מכריע מפנה נחשב במהלכו,

הראשונה, הפעם זו התבצעה, זו תמיכה הישראלית האוויר מתקפת נוכח קשה, צבאי במצב היתה שמצרים בזמן

האוויריים הכוחות מול לעמוד המסוגלת אווירית, הגנה מערכת בהקמת לסייע שבאו סובייטיות יחידות באמצעות

הערבים. נגד ביותר הכוח רב וההרתעה ההכרעה גורס את המהווים הישראליים
לא לבריתהמועצות גם לכן. קודם קיים היה שלא למצב הסכימה מצרים שכן, קלה, היתה לא זה מעין הסכם השגת

ותוצאותיו. השלכותיו בשל זה מחושב צעד לעשות קל היה

בעל תזכיר ה31/1/70 כיום קוסיגין בריתהמועצות ממשלת ראש שלח מוסקבה, ועידת החלטות נתקבלו בו בזמן

ועל ישראל על הטיל הוא הישראליות. האוויר התקפות את להפסיק ביקש הוא בו ניקסון, האמריקני לנשיא חריפה ממה

האוויר התקפות תיפסקנה לא שאם והזהיר מצרים ובעומק התעלה באיזור הלחימה להמשך האחריות את אמריקה

ומשוכלל מתקדם נשק למצרים בריתהמועצות תספק  מצרים בעומק

הסובייטית ההשקפה את דחה הוא ובו (130 עמי יבין, זכרונות יבין, יצחק (מתוך תקיפה באיגרת לו השיב ניקסון
הפסקת את שהפר משום עכדאלנאצר, על הצבאי המצב להסלמת האחריות את הטיל הוא האירועים. השתלשלות על

החוץ משרד שלח מתקדם. נשק למצרים לספק בריתהמועצות של לאיומה באשר ההתשה". ב"מלחמת ופתח האש
על להסכם ולהגיע אש הפסקת על להבנה להגיע מוכנה אמריקה כי הזהיר, בה הסובייטי החוץ למשרד איגרת האמריקני
ומשוכלל מתקדם נשק אספקת עלידי המצב את תסלים המועצות וברית במידה התיכון. במזרח החימוש מיריץ עצירת

ישראל לגבי שלה החימוש במדיניות מחדש לעיין אמריקה תיאלץ ערב, לארצות
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נאלצת תהיה שמצרים עד מצרים, בעומק ישראל של האוויריות ההפצצות בהמשך רוצה שאמריקה דבר, של פירושו

אפריל, בחודש מכן, לאחר פסקו אכן מצרים בעומק הישראליות האוויר התקפות ההתשה". "מלחמת את להפסיק
האמריקני החוץ שר של ביוזמתו ,1970 באוגוסט שפסקו עד נמשכו וישראל מצרים בין והיבשה האוויר קרבות אולם,

רוג'רס.

פיהן שעל בלבד "עקרונות שהיא ישראל, אותה שפירשה כפי הביטחון מועצת החלטת את פירשה שאמריקה בעוד
על אלא לקום יוכל לא "השלום כי ,1970 בינואר מסר אותה בהצהרה הכריז ניקסון שהנשיא ובעוד ומתן", משא יתנהל

שיגרה העומק התקפות לאור בלבד", ביניהם ומתן משא באמצעות תושג זו והסכמה הצדדים בין הסכמה של בסיס
;(2367 ע"ע ריאצ/ מחמוד זכרונות ריאצ/ מחמוד (מתוך נאמר כה איגרת ה22/2/70 ביום למצרים אמריקה
נופלים אשר הקורבנות על צער וחשה מצרים בעומק הישראליות האוויר התקפות נוכח דאגה חשה הברית "ארצות
הפסקת את עלינו מקבלים אנו כי מיד, נכריז, כי הכרית ארצות לנו מציעה לכך, אי הישראליות. ההתקפות מן כתוצאה
לנסיגה האש הפסקת על ההחלטה בין לקשור אין זאת. לאור 1967 מיוני הביטחון מועצת בהחלטת שנקבע כפי האש,
התושבים נגד ההתקפות וכעיקר מצרים, בעומק הישראליות ההתקפות הרי לכך. נסכים ולא במידה הישראלית.

חמור נזק לגרום עלולה שתקיפתן מטרות גם ויותקפו יותר נרחב בהיקף זה שיהיה לוודאי, קרוב תימשכנה. האזרחים
האמריקני הממשל לגבי מביכה התפתחות זו והיתה גלוי איום זה היה המצרית". לכלכלה

ן

ו

האווירית ההגנה טילי חומת
את לבנות צורך היה מכריתהמועצות האווירית ההגנה של החדשים והציוד הנשק הגעת לקראת הכנה כפעולת

וליל יומם שניחתו האויב. של האוויר התקפות לחץ תחת וזאת. הדרושים, הביצורים

השתתפו זו כפעולה האוויריים והכוחות האווירית ההגנה לצורך ההגנה ומתקני ההנדסיים המתקנים הקמת החלה
(ליאא) האלוף של פיקודו תחת ההנדסה. חיל עם פעולה שיתוף תוך ולכבישים. לבניין המצריות הקבלניות החברות כל

למנוע כדי שלו האוויר חיל של המאמץ כל את מיקד האויב שאיפות שתי כין מר מאבק התנהל עלי מחמד גימאל
j האווירית ההגנה שכוחות בעוד סואץ. תעלת לאיזור מ הנ טילי הכנסת לקראת והעמדות הביצורים את להקים ממצרים

והבנייה ההקמה עבודות המשכת את ולאפשר האיזור על להגן כדי הנמ. ארטילריית קני כל את ריכזו המצריים

j התבצעה העבודה הצבא ואנשי האזרחים העובדים מבין בנפש רבים וקורבנות עצום מאמץ הצריכה זו פעולה

א מוקם עתה שזה למה נזקים לגרום או להרוס כדי המתקנים את תקפו הישראליים המטוסים ביותר. קשים בתנאים

חיני תחת והתנהלה ולילה יומם פסקה לא העבודה עבודתם את העובדים חידשו ומיד האווירית התקיפה הסתיימה
והמטוסים. הנמ. ארטילריית
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של יכולתו את שהוכיחה לאומית, גבורה לאפופיאת הפך האווירית ההגנה טילי ועמדות הביצורים הקמת מבצע |
היקף והקורבנות. הקשיים כל למרות עליו, המוטלות המשימות בביצוע דבקותו ואת ולהעניק להשקיע רצונו את המצרי, |
הרפובליקה איזורי ובשאר התעלה לאיזור קהיר שבין באיזורים האווירית ההגנה למען בוצעו אשר ההנדסיות העבודות י

מאות תסללו מ"ק מיליון 12.5 ב עפר עבודות בוצעו רגיל. בטון מ"ק מיליון 1.4 מזויין, בטון מ"ק מיליון 1.6 צרך

היה הראשונים העבודה בימי ההוצאות היקף חיזוק. בחמרי מחוזקות עפר דרכי ושל סלולות דרכים של קילומטרים
את להשלים החליטו העובדים יום. 40 תוך הטילים עמדות הקמת את לסייס היתה התוכנית ליום. ליש"ט כמיליון

האציל. המצרי האדם הוא כזה ימים. 39 ב זאת עשו הס במועד. העבודה
מוטל היה המצריים האווירית ההגנה כוחות על בעומק. להם שיועדו העמדות את ותפסו הגיעו הידידים הכוחות
מופנים שהיו בטילים זה, אחר בזה אותם. ואיישו אווירית הגנה איזורי הקימו הס לתעלה. ממערב עמדותיהם את לתפוס

התעלה לעבר
ה ביום מצרים, בעומק שטסו מיג, מטוסי כמה כי גילתה הטילים. עמדות נגד התקפותיה את ישראל מיקדה כאשר

נמנעה מאז, ביניהם. שהתנהל האלחוטי לקשר מהאזנה נתגלה הדבר סובייטים. טייסים כידי מוטסים היו 18/4/70 |(:

בעומק אוויר התקפות מלבצע ישראל
בעמדותיהם. המצרית האווירית ההגנה טילי של מהימצאותם הישראליים המטוסים הופתעו ה30/6/70 יום בבוקר

לפרוץ מטוסיו את שלח הוא מדעתו. יצא הישראלי האוויר חיל בחשבון נלקחו שלא אבידות להם נגרמו מכך, כתוצאה
ה30/6/70 ביום הפילו האווירית ההגנה כוחות האבידות כמספר גידול היתה התוצאה אולם ולהשמידו זה הגנה קו

"פנטום" מדגמי היו כולם מטוסים. שלושה  3/7/70 וביום מטוסים שני 2/7/70 ביום ישראליים, מטוסים שלושה

כוחותינו של המוראל הישראלי. האוויר בחיל שחלה שחיקה על בישראל לדבר החלו זו, בנקודה ו"סקייהוק".
האווירית. ההגנה כוחות פעילות הצלחת בשל עלה המזויינים

אימת כל עורכים. קיני כמו הם המצריים הטילים "גדודי באומרה: במבוכה. מאיר, גולדה צרחה הישראלי. הצד מן

יודע אלוהים רק לתעלה. שממערב השטח בכל טילים הציבו המצרים במקומו. אחר צומח מהם אחד משמידים שאנו

באיזור" נוספים טילים להצבת מקום למצוא המצרים יכולים היכן

אש להפסקת אמריקנית יוזמה
הסובייטית הנוכחות כגידול שהתבטאה באיזור, שאירעה ההתפחות מן כתוצאה ההתשה, מלחמת הסלמת לאור

בחישוביה בחשבון אותו לקחת חייבת היתה שאמריקה חדש גורם שהיוו הידידים'. "הכוחות הנעת לאחר כמצרים,
ואת הישראלית הדעה את לקבל מבלי ההתשה" ב"מלחמת להמשיך מצרים של הנחושה החלטתה ולאור המדיניים,
כל לאור הערבי. בעולם לאמריקה העוינות התגברות וכצל וישראל. מצרים בין ישיר במו"מ דגלו אשר האמריקנית. הדעה
אש, להפסקת להגיע מאמץ עלידי וישראל. מצרים בין הצבאית להסלמה קץ לשים חיוני כי אמריקה. ראתה אלה,

אמריקנית. ביוזמה

i
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:(137 עמ' אנגלית, מהדורה רבין, זכרונות רבין, יצחק (מתוך:
ותתשר רבין ישראל שגריר בנוכחות ,1970 במאי ניקסון הנשיא עם אבן ישראל של החוץ לשר שהיתה "בפגישה

/ את שאל כאשר למצרים, הסובייטית החדירה לאחר ישראל של מצבה מהו לברר ניקסון ניסה סיסקו, האמריני החוץ

1 אמר: אשר רבין השגריר את מקודם שמעתי שהוא? כפי נותר ישראל של מצבה האס הסובייטית, החדירה לאור אבן:

לדעת'. רציתי זה את 'טוב הגיב: ניקסון 'נכון1. וענה: מיהר רבין המלאכה'. את נבצע ואנו וציוד נשק לנו 'תנו

הייתי והמצרים.בלבד, אתם היתה הבעיה 'לו ואמר; מצרים בעומק הישראליות ההתקפות על לדבר ניקסון עבר אחר
חדרתם כי שומע שאני פעם בכל בסיפוק חש אני יכולים. שאתם הכוח בכל בהם הכו זה. את לספוג צריכים הם כי אומר,

! וישראל, אמריקה את אותנו, מעמידים ומצרים שבריתהמועצות איתכם מסכים אני בכוח. בהם והיכיתם לשיטחם
בכך' ספק של צל כל לי אין אחרינו. עוקבות ערב מדינות שאר גס כלבד. וסוריה מצרים אינה היא הבעיה אולם בניסיון.

.. התיכון במזרח הכל את נאבד שלא כדי המשחק את לשחק צריכים אנחנו ברירה. לנו 'אין ואמר: המשיך ניקסון
* צבאית, מבחינה לצידכם. עומדים אנחנו לנו או לכם נזק כל שיגרם מבלי לנו, לעזור ועליכם לכם לעזור רוצים אנחנו

* ■■ מדינית1 פעולה לפעול עלינו קץ. אין עד צבאית הסלמה להתיר ניתן לא אולם

ב רוג'רס יוזמת מאחורי עמד זה אמריקני "רעיון זו: בפגישה שנאמרו הדברים על בתגובתו רבין, של לדעתו
."19/1/70

יש כי קובעת. 19/6/70 ה ביום אמריקה הכריזה עליה היוזמה, רוג'רס" "יוזמת שנקראה יוזמה הציגה אמריקה
לביצוע להביא מנת על משימתו את לחדש יארינג השגריר ועל יום 90 למשך וישראל מצרים בין אש הפסקת להשיג

1^1 הביטחון מועצת החלטת

ביום קהיר שעון לפי חצות אחר אחת משעה החל אש הפסקת על הוסכם היוזמה את לקבל הסכימו וישראל מצרים
יום. 90 למשך ה8/8/70,

לתעלה וממערב ממזרח קמ 50 המשתרע האיזור, בתוך הצבאי המצב משינוי ימנעו הצדדים שני כי קבע, ההסכם
בתחזוקת תצטמצם הצבאית הפעילות האלה האיזוריס כתחום צבאיות עמדות כל להקים הצדדים לשני יותר לא

אלה כאיזוריס המצויים לכוחות אספקה ובהעברת כוחות בהחלפת הקיימות, העמדות

בשעות רב, מאמץ ותוך במהירות בוצע הדבר האווירית ההגנה לרשת הדרושות העמדות הכנת את השלימה מצרים
מצאה ישראל לתוקפה להיכנס האש הפסקת אמורה היתה בו מועד ,8/8/70 ביום חצות אחר לאחת שקדמו הלילה

עם ההסכם סעיפי את להפר מכלי וזאת, אווירית, הגנה טילי עמדות של מושלמת רשת בפני שלמחרת ביום עצמה
בזמן לבצעה שניתן שיערה לא ישראל האווירית ההגנה כוחות עלידי שנעשתה מעולה עבודה זו היתה לתוקף. כניסתו

זכו בו הניצחון כהיכל הפינה אבן זו היתה התעלה איזור כל את בטילים האווירית ההגנה כוחות כיסו בכך קצר כה
אוקטובר במלחמת המצריים הכוחות

1973 אוקטובר למלחמת ההכנה שלב והחל ההתשה" "מלחמת נסתיימה כך
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ההתשה" "מלחמת הערפת
המתרגם),  השיחרור מלחמת ,1948) פלסטין" "מלחמת והן לערבים ישראל בין מלחמית ארבע שהתחוללו מקובל
1967 יוני מלחמת המתרגם),  סיני מלחמת "קדש". (מבצע 1956 משנת מצרים על המשולשת'' התוקפנות "מלחמת "
הפרשנים של דעותיהם אגב. דרך מוזכרת שהיא או ההתשה ממלחמת התעלמות קיימת 1973 אוקטובר" במלחמת .c

שמצרים כך על ביקורת מתחו חלקם שונים. באופנים אותה תיארו הם חלוקות. ההתשה ב"מלחמת שעסקו והמנתחים ! 
משוס או מדינית. מבחינה או צבאית מבחינה וישראל מצרים בין ששרר במצב להכרעה הביאה שלא משום בה, פתחה 1 ז:

אך מצרים של כוחותיה את התישה והיא היות עליהן, לוותר יכולים שהיינו כבדות. אבידות בה ספגנו במצרים, שאנו,
שליש למשך 1973 אוקטובר מלחמת לדחיית הסיבה היתה זו שמלחמה סבורים גם חלק ,שראל. לגב, התשה היןןתה לא . f

שנים.
ועד 1969 ממרס וחצי. שנה נמשכה היא וישראל מצרים בין ביותר הארוכה למלחמה נחשבת ההתשה "מלחמת |

מדיני יעד היה זו למלחמה האווייית ההגנה וכוחות והיבשה הים האוויר. כוחות בה מעורבים היו .1970 אוגוס,ט ;

המאבק משלבי שלב היוותה המבצעים ביצוע של והטקטיקה מיוחד אופי היה למבצעיה משלה. צבאית ואסטרטגיה |

הכוללת. המלחמה מן שונה היא זו, מבחינה יוני. תבוסת שלאחר בתקופה וישראל, מצרים שבין המזויץ
:(173175 עע ההתשה, למלחמת ועד התבוסה מן יוני, תבוסת אלמגדוב, מחמד טה אלוף (מתוך: /

בנסיבות הצבאית. האסטרטגיה במדע המוכרות האסטרטגיות מן היא ההתשה' 'מלחמת שאסטרטגית "ידוע !

כך עם ויחד להידחות צריכה כזאת שתנועה או מהירה לתנועה אפשרות אין כאשר מסויימות, ואסטרטגיות מדיניות 1

אזי צבאיים. או מדיניים הם אלה גורמים אם בין הישירה, הצבאית הפעילות את לעכב שעשויים נוספים גורמים קיימיס !

הצרפתי המומחה אלה. כגון תנאים לאור מתאימה אסטרטגיה שמהווה טווח'. ארוך 'מאבק של אסטרטגיה מאומצת 1

כי אומר. בופר והשחיקה הסחף תיאוריית בשם ההתשה מלחמת תיאורית את מכנה כופר, אנדרי הגנראל צבא, לענייני \

מושגת המטרה ראוותניים. צבאיים ניצחונות השגת להיות חייכת אינה מטרתו זאת תיאוריה במסגרת המתנהל מאבק 1

גדל האויב על מטיל שהוא שהעול באופן המסודרת. וכהסלמתו המאבק המשכיות על בשמירה הצלחה באמצעות |

אולם. בלבד. מוגבלים כאמצעים נגדו שימוש תוך ביותר קשים לתנאים האויב דחיפת על מסתמך כזה מאבק בהדרגה. ;

על המשפיע המודאלי הלחץ והגברת הפעילות המשך תוך ובגמישות, במומחיות המתאפיינות בשיטות מתבצעת הפעילות ■

החיילים". י

הפעילה. וההגנה המעמד החזקת הקודמים: השלבים שני לאחר שבאה ישראל, נגד מצרים של ההתשה" "מלחמת
האסטרטגי במישורים ההתשה. מלחמת של האובייקטיבית הבדיקה המזויינים. כוחותינו עבור חיוני צורך היתה
הותירה אשר הטווח ארוכות בהשפעות טמונה חשיבותה בלבד. ובאירועים כעובדות להצטמצם צריכה אינה והטקטי,
אוקטובר למלחמת והתיכנון ההכנה לדרך באשר הפעילה, וההגנה המעמד החזקת לשלבי המשך שהיוותה זו, מלחמה .

מלחמת של הבולטים המאפיינים מן אחד שהיה מלחמה. באותה המזויינים כוחותינו של היעיל לתיפקוד ובאשר 1973

אוקטובר.
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מהווה היא וכי הפעילה, וההגנה המעמד החזקת לשלבי השלמה היוותה ההתשה" מלחמת כי לומר, ניתן זאת, לאור
י המצרי והלוחם המתכנן 1967 יוני תבוסת לאחר ששררו התנאים לאור ,1973 אוקטובר למלחמת ומעשית אמיתית הכנה

לאי מצרים, של העמידה לכושר הוכחה ההתשה" "מלחמת היוותה כן, כמו התבוסה. שלאחר השלב במהלך עצמם הוכיחו

האמון להשבת העיקריים הגורמים מן היו אלה האדמה שיחרור שהיא במטרתה ולדבקותה רצונה של ההתעררות
לאובדנו. וגרמה כמעט יוני שתבוסת לאחר (בצבא),

והזיקה למצרים יותר הועילה היא אולם יחד, גם ולישראל למצרים כבד עול היוותה ההתשה" ש"מלחמת ספק, אין
לישראל. יותר

: המפה על התיכון המזרח בעיית השארת המצרית, המבט מנקודת זו, מלחמה של פירושה היה המדינית, הבחינה מן
מסוגלת אינה יוני, במלחמת הגדול ניצחונה למרות שישראל, גם היה פירושה המעצמות של הקדימויות בראש ומיקומה
לכך, בנוסף שלה התנאים לפי השלום את ולהגשים עימה ישירות לשיחות להסכים המדינית, השקפתה את עלינו לכפות

הן וכי הכבושות אדמותיהן את שכחו לא העימות ומדינות שמצרים העולם, לעמי ממושך מסר בבחינת היתה זו מלחמה
המדיניות. הדרכים ותיכשלנה במידה צבאי, ככוח האדמה לשיחרור האמצעים, בכל פועלות,

אכן ישראל וכי להילחם, רצוננו את איבדנו לא ביוני, המרה התבוסה למרות שאנו, היה, המלחמה של פירושה לבסוף,

הכוח זולת אחרת דרך מכירה אינה ישראל שכן, בכוח. סיני תשוחרר אשר עד בסיני, נוכחותה על כבד מחיר תשל0

מן כחלק ההתשה", "מלחמת מטרות על נימנתה לא מסיני, לסגת ישראל של שאילוצה להבהיר רצוי זה. בהקשר
ואוקטובר יוני מלחמות בין שהתחולל המזויין המאבק

בשנים ההתשה מלחמת תקופת להשפעת אמיתית תמונה נותנים ריאצ/ מחמוד דאז, המצרי החוץ שר של דבריו אולי

:(2867 ע"ע ריאצ/ מחמוד זכרונות ריאצ/ מחמוד (מתוך אמר ריאצ' מחמוד המדינית. הפעילות על 19691970

לנקודה וההתקרבות ההתשה' 'מלחמת בולטים: מאפיינים בשני התאפיין 19691970 השנים במהלך כולו "המאבק
השלום. להגשמת נכונה כדרך כולל הסדר לקראת ביותר הקרובה האפשרית

אלי הגיע אשר והמידע הצבאיים הדיווחים כבדות היו ישראל של שאבידותיה הרי ההתשה/ ל'מלחמת באשר
מקרתה. בהשגת ההתשה' 'מלחמת של הצלחתה על הצביע ערביים מקורות מספר באמצעות

הודיעה מאיר הגברת כאשר בסיפוק. בישראל התקבלה האש 'הפסקת כתב: אבן דאז, ישראל של החוץ שר

החדשות מהדורות שלום בדרכי הסדר השגת על לתגובתו דומה כמעט היתה העם תגובת האש, הפסקת על בטלוויזיה
ובציוד בנפש אבידותינו במערכה. שנפלו הישראלים הבחורים שמות על המודיע הרדיו קריין של העצובה בנימה החלו לא

עבורנו'". יקרות הוצאות לבעלת ההתשה' 'מלחמת את הפכו ערך יקר

1



מוגבל
 107 

ואומר: ממשיך ריאצ1 מחמוד 1

למה בסופה להסכים נאלצה וישראל היות ככד לעול הישראלי הכיביש המשך את המלחמה הפכה עקרונית, '■מבחינה

עיקרון את וקיבלה הנפרדים הפיתרתות מן בה חזרה היא כי העובדה, לציון ראויה במיוחד, בתחילתה לקבל .שסירבה
מן נתעלם אם ישיר בלתי למו"מ והסכימה ישיר מומ עלינו לכפות מרצונה בה חזרה היא כן, כמו הכולל. .ההסדר

ההתשה" מלחמת כסוף האש הפסקת עם ישראל הסכימה לכך הרי למעשה, מכן, לאחר שאירעו ההתפתחויות

"מלחמת :(237 עמ' ההתשה, למלחמת ועד התבוסה מן יוני, תבוסת אלמגדוב, טה אלוף (מתוך הצבאית הבחינה מן

הקנתה היא המצרי הלוחם צמח בו ההיתוך כור היתה ולציוד, לנפש כגינה שנגרמו והאבידות תלאותיה כל על ןההתשה,

אכזריותה למרות .1967 יוני בתבוסת לו שנגרמו העמוקים והמוראליים הנפשיים פצעיו את וסעדה מקצועית מומחיות *לו

הכנה והיוו טווח רחוקת רבה תועלת הביאו החיוביות תוצאותיה הרי לנו, שהסבה והכלכליים, הצבאיים המקים ולמרות
."1973 אוקטובר במלחמת שהושג ולניצחון

הפעילה, וההגנה המעמד החזקת והם לה שקדמו ובשלבים ההתשה במלחמת המזויינים כוחותינו של מעורבותם !

והוא המערכה לקראת חיסון מכונה מה זה ישראל. נגד פעילה בלוחמה מעשית מבחינה כוחותינו לאימון חיונית njuni
היות הישראלי, הלוחם עם בהתמודדות המעשי ניסיונם את ולהגביר המלחמה תלאות את לשאת יכולתם להגברת נועד t

ובפיקוד. בנשק האמון ואת העצמי הביטחון את ולהשיב שלו הלחימה ולדרך לאויבם להתוודע אפשרות להם ויש ן!

ועל האויב של התורפה נקודות על למדו ובעיקר ההתשה'', מלחמת במהלך חשובים לקחים הפיקו המזויינים הכוחות 1
ו

כוחותינו של והתורפה החוזק נקודות ■(

מלחמת תום ועד 1967 יולי שמראשית בתקופה המזויין המאבק במהלך עלה המזויינים כוחותינו של הקרבי הכושר

חלה זו קביעה בהתקפה. או כהגנה מדובר אם הן וגיוונן, הלחימה דרכי ריבוי כשל זה היה .1970 באוגוסט ההתשה ו

להפיק חסרונותינו, ועל שלנו התורפה נקודות על להתגבר שעלינו מאליו מובן זה היה המזויינים. הכוחות ענפי כל לגבי !.

טיפוחם. על ולשקוד שלנו הכוח מגורמי תועלת
נשקה כלי בכל להשתמש אותה אילץ קץ, לה לשים ישראל של וכישלונה ההתשה מלחמת המשך שני, מצד
למצרים ניתנה כך, נרחב. שימוש השתמשו בהם האלקטרונית, וללוחמה האוויריים לכוחות הנוגע בכל ובמיוחד החדישים,
כוחותינו, על הגנה תוך למעשה, הלכה ולנסותה, טילים של חומה להקים האווירית, ההגנה רשת את להשלים ההזדמנות י

במדינה. חיוניות מטרות על להגן וכן
1

ו

ועד 1967 משנת שנים, שלוש נמשכו אשר המזויין המאבק בקרבות המעורבות שללא היא לציינה, שיש ודאית, עובדה י

המשיכו בידינו, שנמצא המועט הנשק בשל הגנתי אופי בעלי שהיו המעמד, החזקת שלב בקרבות החלו אשר ,1970 שנת

ל"מלחמת התפתחו הם מכן לאחר אקטיבי הגנתי היה שאופיים הפעילה ההגנה שלב לקרבות והתפתחו הקרבות
הכוחות שלוחות כל בה מעורבים והיו הנשק כלי בכל שימוש כה ונעשה כאחד והתקפי הגנתי היה שאופייה התשה'', י!

"מלחמת לאחר אותם שאיפיין כללית. התמוטטות של ממצב לקפוץ יכולים היו לא שכוחותינו לומר, ברצוני המזויינים,
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./ ביותר. המורכבים הצבאיים המבצעים מן שנחשבת פעולה ימי, מחסום פריצת תוך מקפת התקפה פעולת לביצוע ייני",

| אשר האווירית, ההגנה מערכת תושלם בטרם האויב של האווירית העליונות נוכח כוללת התקפה לתקוף אפשרי היה לא

n ^™רדי י"ייי"יי י'07יi^ "י י"   !

המזויי, המאבק מן כחלק ההתשה" ב"מלחמת פותחים היינו לא לו האלטרנטיבה היתה "יי :"'" iW™
?1967 יוני" "מלחמת לאחר

הכוחות היו זה, במקרה ומדיניות. דיפלומטיות בדרכים הבעיה לפיתרון לפעול למדיניות להניח היתה האלטרנטיבה
כידוע. ישראל. של לתנאיה מצרים של כניעתה דבר. של פירושו לתוצאות. המתנה של במצב והיו פאסיביים המזויינים
כגבול הצבאית בפעילות לתמוך המדינית הפעילות על כך. משום אחרות בדרכים המדיניות של המשכה היא המלחמה
להשפעה באשר ריאצי. מחמוד החוץ שר שהבהיר כפי היתה, התוצאה תקופה. באותה המזויינים, כוחותינו של היכולת

המדינית הפעילות על הצבאית הפעילות של האקטיבית

יכולה היתה לא ישראל ומדינית צבאית מבחינה מוצא ללא קשה במצב להיות לישראל גרמה ההתשה" "מלחמת
לה נותר לא כך, משום מסיני. לסגת רצתה לא היא בזמן, בו הצבאית. עליונותה למרות לטובתה, המלחמה את להכריע
התורפה נקודת וזוהי בנפש האבידות בשל לה שנגרמה הדם הקזת המשך תוך רצונה, נגד במלחמה, מעורבת להיות אלא
כאשר ובציוד בנפש לה שנגרמו האבידות למרות במלחמה, להמשיך מצרים של הנחושה החלטתה מול העיקרית,
הכוחות של הלחימה יכולת רב. ערך בעלי לקחים והפיקה רבים הישגים מצרים השיגה ההתשה", "מלחמת הסתיימה
נכשלה כי השתכנעה שישראל היתה ביותר הבולטת הנקודה אולי כוחותינו. בפני פתוח כספר להיות הפכה הישראליים
שהיה כפי המערכה, על השפעה ויכולת פעולה חופש עוד נותרו לא הישראלי האוויר ולחיל האווירית ההגנה רשת בשיתוק
לפע1ל מסוגלים כוחותינו היו כזמן, בו שלו האמיתית הלחימה כושר רמת אל הישראלי הצבא שב לכך, אי לכן. קודם
על ההחלטה נתקבלה כאשר האוויריים, הכוחות עם פעולה שיתוף תוך האווירית, ההגנה חיפוי תחת בחופשיות,

מ"מלחמת שנגרמו באבידות תישא שמצרים טבעי אך זה היה מתאים. שנמצא בזמן כוללת, מלחמה במסגרת ההתקפה,
פרוץ עד בסיני, הישארותה מחיר את שילמה שישראל כשם אוקטובר, למלחמת בדרך שילמנו אותו המחיר זהו ההתשה".
בתחילתה ממצבנו יותר טוב היה ההתשה, "מלחמת בסוף מצרים של והמדיני הצבאי שהמצב לומר, ברצוני זו. מלחמה

תחילתו זו היתה אלא המלחמה, עגלת גלגלי עצירת היה לא 8/8/70 ב הלוחמה הפסקת של פירושה דבר, של לאמיתו
.1973 אוקטובר למלחמת הכנה שהיווה חדש, שלב של

הישראלי הצבא וכי ממנה כתוצאה שנגרמו באבידות, עליהם הכבידה ההתשה" ש"מלחמת מנהיגיה הודו בישראל,
למלחמת הדרך את בפנינו סללה זו מלחמה ביותר. רבה תועלת ממנה הפקנו במצרים, אנו, ואילו זו. במלחמה הפסיד
"אבידותינו :29/8/70 ה ביום שהתקיים העבודה, מפלגת של בכינוס אמר אבן, אבא ישראל, של החוץ שר אוקטובר.

ישראל היתה האש, הפסקת לולא כבדות. הוצאות עלינו תטיל ההתשה' ש'מלחמת לכך גרמו ערך יקר ובציוד בנפש
של האווירית ועליונותה והפצועים ההרוגים במספר גידול נגרם היה כך ועקב מצרים, עם במלחמה הסלמה בפני ניצבת
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הצבא אמי: שבו פלד, מתי אלוף עם ראיון 1971 בספטמבר פירסם "הארץ" ה,שראלי העיתון נשחקת,, היתה ישראל 1

קום מאז הקרב בשדה מובס הוא בה הראשונה המערכה זוהי צבאית. מבחינה ההתשה/ ב'מלחמת נכשל הישראלי
לאחר הביטחון שר שהיה ויצמן, הגנרל האש הפסקת והוא אלינו שהושלך הראשון בקש נאחזנו בישראל, אנו, המדינה.

באומרו: נשרים", כנפי "על קרא להם בזכרונותיו, ההתשה" "מלחמת על דעתו את הביע מכן,
עוד לשאת יכולתם באי מצייס כהודאה זאת הסברנו ,1970 באוגוסט האש להפסקת המצרים הסכימו "כאשר ♦

התממשו שלנו, האוויר חיל מתקיפות כתוצאה להם, שנגרמו האבידות, בחומרת להפחית מבלי בהפצצות.
למשך פעילה חופש יש למצרים כאשר נסתיימה היא כי חיילינו. מיטב של דמם נשפך בה ההתשה' 'מלחמת לגבי חששותי
להיפך. ההתשה' ב'מלחמת ניצחנו כי לומר, טירוף אך זה יהיה לכך, אי אוקטובר. למלחמת להתכונן מנת על שנים שלוש ;

רבה. תועלת ממנה שהפיקו הם אבדותיהם, למרות המצרים, 1

היה לדבריהם ההתשה'. ב'מלחמת ניצחנו אנו כי ושוב, שוב לומר ישראל) (מנהיגי מנהיגינו החלו 19731970 בשנים ♦

להתגבר להתכונן ועלינו המצרית האווירית ההגנה רשת בהריסת שנכשלנו לומר במקום זאת, אמרו הם בקרבנו. הד

חיינו כך, לשתקה. דרך למצוא עלינו שומה לכך, אי הכאה. במלחמה מכריע תפקיד למלא עתידה שהיא משוס עליה, !

יקר. היה ששילמנו המחיר אולם העם, של המוראל את להעלות שהצלחנו יתכן העובדות. עם להתמודד במקום באשליות,
בהדרגה, משוכנע, להיות התחלתי קץ, לה לשים היה יכול שצבאנו מבלי והתמשכה הלכה ההתשה' ש'מלחמת ככל *

כמלחמה. נכשלנו שאנו מספר פעמים אמרתי ניצחנו. שלא הראשונה הפעם זו כי אחרים, כמו ולא 1

הדרך, את סללה זו עובדה ישראל. ניצחה לא בה הראשונה המלחמה היא ההתשה' 'מלחמת כי לזכור נמשיך אנו * /

."1973 אוקטובר מלחמת היא כיפור', יום ב'מלחמת לפתוח המצרים, כפני :

*
1

1

1

*

i;

|:

r



מוגבל
 110 

שלישי: פרק ן .

1973 אוקטובר מלחמת

שיחרור שאלת במבחן עלינו המוטלת האחריות את מעמידים "אט 1

ברשותנו. בנמצא הנשק לנו שיאפשר כדרך תתבצע הלחימה בחיינו. הכל היא האדמה
תיבלה והיא לבעייתנו קץ שיושם או מצבנו ישתנה כולם, עם יחד ונתכנן. הדרך את נתווה לנו שיש מה בעזרת
."197.1 בשנת ותישחק,

אלסאדאת אנואר

לקראתה וההכנות המלחמה תיכנון א.
:1973 אוקטובר מלחמת על קיסינגיר מדברי

תקוות על מאומה לבנות יכולים ואיננו מציאות של כעולם חיים שאנו משום מציאותי. שיהיה סאדאת לנשיא עצתי
מכך מנוס אין המנצח. מבקש אשר את לבקש יכולים אינכם ילכו מובסים, שאתם היא המציאות שווא. ודמיונות

לכס לעזור תוכל שאמריקה עלמנת מספר, וויתורים שתוותרו / ■:/

חיים, אתם בה המציאות, את שתשני או השני. לצד תנאיכם את להכתיב מובסים, של מעמדה יכולים, אתם כיצד /

התואמים פתרונות למצוא יש זה ובמקרה זאת, לעשות מסוגלים אינכם שאתם או הפיתיון, לגבי השקפתנו תשתנה ואז .

מציעים". אתם אותם הפתרונות אינם ואלה מצבכם, את :

אלסאדאת אנואר |

העצמיות") אחר "החיפוש ספרר (מתוך j

המלחמה. תיפנוו .1 1

אותה של ינואר חודש של הראשון בשמע המזויינים", הכוחות של המבצעים אגף ל"יאש התמניתי 1972 שנת החלה 1

להתעלם אין שכן, כלום, מלא התחלתי שלא למרות זאת, זו. מתוחה בתקיפה זו מישרה של האחריות בכובד חשתי שנה 1

זו במשרה לי שקדמו אלה של המאמצים מן j

אותם וצבאיים מדיניים מישגים בשל תבוסה נחלנו בה המלחמה זו .1967 יוני מלחמת מאז פצעינו את ל,קקנו עדיץ I

ההגנה, משלב בהייגה והסלימי שהלכו ישיאל, נגד בקינות רצוף באופן מעורבים המזויינים הכוחות היו אחריה ביצענו /

סתום. למבוי נקלענו וממנו מלחמה ילא שלום לא של לשלב שהגענו עי ההתשה". ל"מלחמת ואז הפעילה, ההגנה לשלב

התיכון. המזרח לבעית שלום בדרכי הפתרונות בפני שניצב ,
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אסטרטגי יעד יוני, מלחמת לאחר לעצמה, הציבה שישראל המזויינים, הכוחות של הכללית במפקדה ברור, לנו היה
יתגשם ואז הישראלי הרצון בפני יכנע הערבי שהרצון עד בכוח, אדמותיהן את לשחרר ערב ממדינות "למנוע שהוא

ישראל". של תנאיה פי על השלום

בארץ עובדות לקבוע שתוכל כדי ערב, מדינות פני על צבאית עליונות לה תהיה כי שאפה שישראל הדבר, משמעות
של תחושה אצלנו ליצור שאפה היא נגדה. כוללת מלחמה על מלהרהר הערבים מן ותמנע הצבאי כוחה בעזרת הכבושה

המזויין. שבמאבק התועלת לגבי ויאוש אונים חוסר

\ ותמכה וברור גלוי באופן שלה נאמנה לבתברית נהיתה אשר הברית ארצות של בעזרתה זו עליונות השיגה ישראל
יוני. מלחמת מאז וכלכלית צבאית מדינית, מבחינה בה

בכמויות בסוגים, בנשק ישראל את הציפה הברית שארצות היו, הגדולות המעצמות מדיניות של הברורות השלכותיה

סיוע המועצות ברית הגישה זאת, לעומת יחד. כולן ערב מדינות על מתמדת צבאית עליונות לה הבטיחו אשר ובמועדים
קיומו איפשרו ולא ישראל על עליונות להשיג לה איפשרו שלא באופן ובמועדים, בכמויות בסוגים, וסוריה למצרים צבאי
(הדטאנט), הביננושית ההפשרה מדיניות לאור הגדולות המעצמות של הקריטריונים היו אלה באיזור. חימוש מירוץ של

שתיהן. של לאינטרסים לערוב רצון מתוך שתיהן, על מקובלת שהיתה

בדרום. סואץ לתעלת כוחותיה הגיעו יוני, ממלחמת כתוצאה הרי, ישראל, נהנתה ממנה הצבאית, לעליונות בנוסף
האסטרטגי המצב m מהוווים אלה קווים טבעיים. מחסומים מהווים אלה כל בצפון. הסורי ולגילו במזרח הירדן לנהר

ישראל. לגבי ביותר העדיף

| הקימה היא בסיני. נגדנו מאמציה את מיקדה ישראל הרי ישראל, של העיקרי האויב את היוו המצריים והכוחות היות
כל פני לקדם עלמנת מאומנים כוחות די בסיני והציבה דרכים פרצה תעופה, שדות בנתה הגנה, וקווי ביצורים בה

עלידי'יחידות סואץ תעלת שצליחת שיערה, ישראל השריון. על בעיקר נשענת שהיא תוך אפשרית, מצרית התקפה
הישראליים, הכוחות מצד חזקה התנגדות קיימת וכאשר במינו יחיד מחסום מהווה התעלה כאשר כוחותינו, של גדולות

במידה אפשרי בלתי זה יהיה אפילו ואולי זאת, בעיה לפתור לנו קשה יהיה לדעתם, מאוד. קשה בעיה עבורנו נחשבת

עבורנו קברות לבית אלעזר, הגנרל הישראלי הרמטכ"ל דברי לפי תיהפך, התעלה הרי דעתנו, על תעלה כזאת ופעולה

לכך, אי מלחמה. בעת ערב מדינות בין צבאי פעולה שיתוף שאין ואותנו ישראל את לימד הקודמות המלחמות מן הניסיון

/ סיכוי אין הרי ישראל, נגד כוללת מתקפה לבצע מסוגלת אינה מצרים עוד כל לכן, בנפרד. חזית, בכל לטפל ישראל יכולה
j תילחמנה ערב מדינות ששאר
)

j גם תאם זה מצב יכנעו. שהערבים עד בכוח מוגמרות עובדות לכפות תוכל שהיא ישראל העריכה זאת, מכל ,7xy>sv

באיזור בריתהמועצות נגד המדיני במאבקה הברית ארצות של מטרותיה את

מדיני פיתרון למציאת 1967 שנת מאז ערב ומדינות מצרים השקיעו אותן והדיפלומטיים, המדיניים המאמצים למרות

i 1972 שנת ראשית עם "אולם (410 עמי ערבית, מהדורה ,19781948 ריאצ/ מחמוד זכרונות ריאצ', מחמוד (מתוך למשבר

העסיקה הברית) ארצות (לנשיאות הבחירות מערכת שלום. בדרכי פיתרון למציאת שנעשו המאמצים לחלוטין, פסקו,

כל להקפיא האמריקני החוץ למשרד הוראות ונתן ישראל, את לרצות רצה ניקסון האמריקני הנשיא האמריקנים. את
j נוספים. מטוסים לה ולספק ישראל של לבקשותיה להיענות החליט הוא התיכון. למזרח בנוגע יוזמה או פעילות
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מטוסי 82 ו "פנטום'' מטוסי 42 ישראל קיבלה לפיו הברית ארצות עם הסכם ישראל חתמה 2/2/72 ב. j

מוחלטת רגיעה שררה התעלה, חזית היא הלחימה, בחזית כאשר התבצע חדש נשק של זה נוסף משלוח "סקייהוק". \

זמן, באותו ישראל, לידי המציאה אותו במזכר הכרית ארצות של התחיבותה היתה מכך חמורה אולם, וחצי כשנה מזה ;

העמדה זו, מהתחיבות כתוצאה ישראל. עם בה תדון בטרם התיכון למזרח חדשה מדינית יוזמה שום תציג לא שהיא

ארצות של ביותר המסוכנת ההתחיכות זו היתה הישראלית. המדיניות של בידיה ערובה בת להיות הפכה האמריקנית 1 \

ישראל". כלפי הכרית \

הצבאיות, המדיניות, מגרעותיה על המוכתבת המציאות את לקבל ,1972 כשנת תקופה, באותה נותר למצרים

המלחמה על ההחלטה קשים. וצבאיים מדינייים בתנאים ישראל נגד חדשה במלחמה לפתוח או והמוראליות, הכלכליות ;

נמנעת. לבלתי המלחמה הפכה כך, עקב המדיניים. המאמצים נקלעו אליו הסתום, המבוי של הטבעית התוצאה היתה י 1

באותה ישראל כבשה אותם הערביים. השטחים שיחרור היה 1967 יוני מלחמת לאחר ערב מדינות של המדיני היעד !

התוקפנות". עקבות "סילוק שנקרא יעד מלחמה,
דוצדדיים, קשרים ובאמצעות הערבית הליגה באמצעות פיסגה, ועידות של בדרג ערב, מדינות עשו כך, משום :

מכוחותיהן חלק עם מערכה באותה ערב מדינות השתתפות ואת המערכה" "לאומיות את להבטיח כדי ניכרים מאמצים
מפקד של פיקודו תחת ועיראק, ירדן סוריה, את הכוללת המזרחית" "החזית השלבים, באחד שהוקמה, עד הצבאיים
ולביטולה. זו מפקדה של להתמוטטותה דבר, של כסופו שהביאו, שונות ורגישויות קשיים בפני ניצבה היא אולם עיראקי.

ולביסוסה לחיזוקה קיומה. להמשך מאוד זקוקים היינו הערבים, אנו, בעוד
צבאי לתיכנון להגיע האפשרות לחוסר באשר 1948 שנת מאז הקודם הנסיון ולאור מתוח, זמן באותו זה, ניסיון לאור

לפעול היה סוריה על סיני. של שיחרורה לשם נפרדת צבאית פעולה ביצוע לתכנן אלא למצרים נותר לא משותף, ערבי

המערבית. הנדה השבת לשם ירדן, לגבי הדין והוא הגולן רמת שיחרור לשם לבדה i

i

או נוספת, פעם התשה למלחמת חזרה היו סיני שיחרור לשם הצבאית המפקדה בפני ניצבו אשר האלטרנטיבות J

1

האדמה. לשיחרור כוללת התקפית פעולה ביצוע \

1970 בשנת נפסקה היא .1969 בשנת המזויינים כוחותינו בה פתחו כאשר שהתאפשרה זו היא ההתשה" "מלחמת !

יותר. רחב בטווח וישראל מצרים בין הלחימה הסלמת היתה נוספת פעם אליה החזרה משמעות רוג'רס. יוזמת קבלת עם j

ימית בלוחמה יותר, עמוקות אוויר ובתקיפות יותר חזקות בהפגזות מתבטאת היתה היא יותר. רב מאמץ השקעת תוך [

המדינות. שתי בעומק שתבוצענה אחרות מגוונות קרביות ובפעולות יבשתיות בפשיטות וכן סוף ובים התיכון בים !

מביאה שהיתה צבאיתמדינית, מטרה או אסטרטגית צבאית מטרה למימוש מביאה היתה לא כזאת מלחמה

ומדינית. צבאית מבחינה במצרים, זה פיתרון נדחה כך, משום סיני. לשיחרור 1

\

המדינה. של כוללת אסטרטגיה במסגרת בסיני, האויב כוחות נגד התקפה פעולת לבצע יש כי הדעה, התקבלה י

את ולהכשיר באיזור והצבאי המדיני המאזן לשינוי להביא תהיה מטרתה המזוייניס. הכוחות בידי יהיה הראשי התפקיד
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שלה הטווח ואת ההתקפית הפעולה אופי את לקבוע הכרחי היה הכוח גורמי בשאר לשימוש ההולמים התנאים
בהשוואה המזויינים הכוחות של הלחימה כושר הוא שבהם שהחשוב רבים, גורמים מעורבים היו אלה מרכיבים בקביעת

הצדדים. משני אחד כל יעמדו בפניו האסטרטגי הצבאי והמצב ישראל, של לזה

כזאת פעולה סיני. שיחרור שמטרתה אחת, התקפית פעולה בביצוע המצרית האסטרטגית החשיבה דגלה בתחילה
רבים וציוד נשק כך, לשם שנדרשו, משום קיימת, היתה לא כזאת ועליונות ישראל, על צבאית עליונות לנו שתהיה תבעה

יחד והמהווה, הגדולות המעצמות של הקריטריונים לפי הנוהגת מבריתהמועצות, שנים מספר במשך להביאם צורך שיש

הבעיה את לפתור הערכים את עודדה ולא בברכה קידמה לא המועצות ברית לכך, בנוסף לחימוש. יחידי מקור זה, עם

זולת אחר דבר שום איפשרה לא למעשה, הלכה וגם המוצהרת במדיניותה הכרית, שארצות בעוד הצבאית, בדרך

לאור המצב, עם להתמודד כדי באיזור. הכוחות" במאזן "איזון סיסמת תחת ערב, מדינות על ישראלית צבאית עליונות

יכולת התפתחות את תואמים שיהיו בשלבים, סיני של שיחרורה תיכנון זולת ברירה מצרים בפני נותרה לא זו, מציאות
| אלא ברירה בפניה נותרה לא הרי קץ, ללא עד להמתין היתה יכולה לא ומצרים היות המזויינים. הכוחות של הלחימה

ומתמשכת. ההולכת הישראלית הצבאית העליונות אף על זאת, בלבד. בידינו המצויים והציוד הנשק באמצעות לתקוף
ז בכוחות, ביותר הטוב בשימוש למומחיות המזויינים, הכוחות של ליכולת ותואם מציאותי להיות צריך היה התיכנון

על ההחלטה לנו. החסר על אותנו לפצות יכלו אלה כל במטרה ולדבקות באומץ הכוחות עלידי המשימות לביצוע

עלמנת ,1972 בשנת סאדאת הנשיא קיבל אותן החשובות ההחלטות אתת היתה ברשותנו" אשר בנשק "המלחמה
במלחמה. הפתיחה לקראת הצעדים את להחיש

הטכניות תכונותיו מבחינת במינו יחיד מים מחסום סואץ תעלת של היותה בשל ביותר, קשה היתה ההתקפה פעולת

נשען אשר האויב מצד חזקה התנגדות מול ניצבים כשאנו גדולים, בכוחות שימוש תוך אותו לפרוץ עלינו היה והטבעיות.

עצמה, כלפי מורכבת פעולה היא מים, מחסום פריצת תוך ההתקפה, פעולת אם ברלב". "קו הוא מבוצר, הגנה קו על

זה סיכון לקחת המזויינים כוחותינו על היה רב סיכון נחשבת הישראלי האויב של הצבאית עליונותו לאור ביצועה הרי
לניצחון. ויוביל ביותר קפדני יהיה הצבאי שהתכנון לכך ולדאוג בחשבון

ן

להם איפשר שלא צבאי במצב הסוריים הכוחות היו 1970 בשנת בסוריה לשילטון עלה אלאסד חאפז הנשיא כאשר

סאדאת הנשיאים, שני בין פעולה ושיתוף הדדית התקרבות נוצרו כאשר צבאית פעולה באמצעות הגולן את לשחרר

המדינות שתי של מטרתן השגת לשם צבאי פעלה בשיתוף שהתבטאה התפתחות, סוריה  מצרים ביחסי חלה ואלאסד,
כשנתיים במשך פסקו לא והצבאיים המדיניים המאמצים משותפת. צבאית פעולה באמצעות והגולן סיני שיחרור והיא:

העיקריים הגורמים מן והיווה במלחמה, השפעה וכעל חשוב לגורם הפך אשר זה, צבאי פעולה שיתוף שהושג עד וחצי,
במלחמה. לניצחון

אסטרטגית, התקפית פעולה לתכנן המצרית הכללית המפקדה על היה המדיניתהצבאית, המטרה על בהסתמך
סואץ, תעלת של מתוכננת פריצה פעולת מצרים תבצע במסגרתה הסוריים. הכוחות עם פעולה שיתוף תוך שתתבצע



מוגבל
 114  י

קרביות משימות לביצוע כהכנה ותאבטחו, המעברים לקו ותגיע כסיני האויב כוחות של העיקרי הריכוז את תביס יי

כוחותיו השמדת בגולן, האויב של ההגנה קווי פריצת שיעדה התקפה, הסוריים הכוחות יבצעו בזמן, בו כלשהן אחרות י

ואבטחתו הכינרת של המזרחי והחוף הירדן נהר לקו והגעה
רבות בדיקות שהצריכה וקשה, רכה עבודה מוטלת היתה המצריים המזויינים הכוחות של הכללית המפקדה על

בהצלחה, שלהם ההתקפה משימות ביצוע לשם הכוחות בפני הניצבים הקשיים כל על התגברות ותבעה והערכות /

הישראלית הצבאית האסטרטגיה את בדקדקנות לנתח הכללית, במפקדה עלינו, היה וסבוכים. קשים צבאיים בתנאים :

שתבוא פעולה כל על האויב של הצפויות התגובות ואת סיני ובתוך סואץ בתעלת האויב של ההגנה מערכת את וללמוד

יכולתו את מדוייקת הערכה להעריך וכן מצידנו

הישראלית הצבאית האסטרטגיה
,1975 כשנת בקהיר שהתקיים 1973 אוקטובר מלחמת על הבינלאומי הסימפוזיון אלנמסי, מחמד גנרל (מתוך: 1

קהיר): אוניברסיטת
כל נקלעו אליו הסתום, המבוי של הטבעית התוצאה היתה וסוריה מצרים של מצידן המלחמה על "ההחלטה j

באיזור ששרר עד לה, שקדמו השנים חמש במהלך התיכון המזרח בעיית לפיתרון והמדיניים הדיפלומטיים המאמצים
המעצמות של מטרותיהן את תאם מלחמה ולא שלום לא של זה מצב דבר, של לאמיתו מלחמה ולא שלום לא של מצב ן ך.

הערבים. לטובת פעל ולא ישראל, ושל הגדולות ו

המצב את ולהשאיר הערבים את להרתיע עלמנת הישראלית הצבאית בעליונות שדי סבורה היתה הברית ארצות

הסיוע אף על אדמותיהם, את לשחרר להם לסייע מסוגלת אינה שבריתהמועצות ישתכנעו שהערבים עד קיימת כעובדה י

שההשפעה כדי האיזור, מן הסובייטית ההשפעה את להרחיק הברית לארצות יתאפשר כך, עקב והכלכלי הצבאי המדיני, ;

היא שהבעיה באומרו, הברית ארצות של עמדתה את הביע ניקסון האמריקני הנשיא מקומה. את תתפוס האמריקנית !

כי הצהיר, האמריקני, החוץ שר עתר סיסקו, ג'וזף ישראל. של הביטחון צרכי לבין מלאה מצרית ריבונות בין לפשר כיצד

אינה הביטחון מועצת שהחלטת משוס ,1967 יוני במלחמת שכבשה השטחים כל את להחזיר ישראל שעל סבור אעו הוא !

נפגעו לא ערב בארצות אינטרסיה הרי הערבים, של לזו מנוגדת היתה הברית ארצות של שעמדתה למרות זאת. קובעת /

מאויימים. שיהיו או שיפגעו צפוי גם היה ולא לאיום נתונים היו לא או

יווצר שלא במיגבלות היה ולסוריה למצרים שהגישה הסיוע אולם מדינית, תמיכה בערבים תמכה המועצות ברית

המשך דבר, של פירושו מתמיד. באופן הערבים, על צבאית עליונות על ישראל שמרה בכך, ישראל עם חימוש מירוץ י

ברית של והאינטרסים היעדים ימומשו בכך, המועצות. בברית וצבאית, מדינית מבחינה וסוריה, מצרים של תלותן
לאיזור. מחוץ להיות תמשיך האמריקנית וההשפעה הרחוק בטווח באיזור המועצות

תוך הכבושים, בשטחים שנוצרה המציאות את לבסס לה איפשר מלחמה ולא שלום לא של המצב לישראל, באשר ■

ורצועת המערבית הגדה לבין בינה כלכלי קשר ויצירת התנחלויות, הקמת באמצעות הגיאוגראפיים מאפייניהם שינוי .

את לקבל הקהל לדעת ולגרום עימה החיים עם להשלים בהדרגה, הפלסטינאיס, את ישראל הרגילה כן, כמו עזה. ■

שנוצרה. המציאות

ו
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המשאבים ואת האנוש כוח משאבי את התיש מלחמה ולא שלום לא של שהמצב הרי והסורי, המצרי הצד לגבי

לכך, בנוסף 1967 יוני מלחמת מאז בהן נהוג שהיה הביטחון) (לצרכי שלהן המשאבים גיוס בשל שלהן, הכלכליים
בעמדת היותם בשל בהדרגה, מושפע, להיות חייב היה וסוריה, מצרים המדינות, בשתי המזויינים הכוחות של המוראל
על ניצבת אינה שהמלחמה להתלחש החלו הערבי כעולם לקיצו זה מצב יבוא מתי להם ברור היה ולא רב, זמן מזה הגנה

בספק. מוטלת היא אלא הקרוב, בזמן ביצוע ברת אינה למלחמה וסוריה מצרים של כניסתן וכי הסף
 הסובייטית הפיסגה ועידת במסגרת הגדולות המעצמות שתי בין הסכם הושג כאשר והורע, הלך המדיני המצב
התיכון המזרח משבר פיתרון לאחר עד צבאית רגיעה כפיית על 2230/5/72 בימים במוסקבה התכנסה אשר אמריקנית,

המשכר. שיפתר עד מלחמה פרוץ של אפשרות ודחיית ישראל עלידי אדמותיהן לכיבוש הסכמה היה דבר של פירושו

הם; העיקריים שעקרונותיה מבהירה קיומה, מאז ישראל מדיניות של מעמיקה בחינה
ערביים. שטחים חשבון על גיאוגראפית התפשטות .1

אמצעי והן מטרה הן מהווה זה עיקרון ערב מדינות על בעלעליונות מזויין כוח על שמירה .2

מטרותיה. בהשגת לה ותסייע לה ושתערוב ברית כת שתהווה גדולה, בינלאומית מעצמה עם קשר .3

ji לפיצולם. וגרימה הערביים המשאבים החלשת .4

על נשענה היא לחלוטין. ברורה היתה זו, מדיניות ביצוע לשם ישראל, נהגה לפיה הצבאית האסטרטגית המדיניות
סטתה: לא מהם עקרונות

; י מה כל נגדה. כוללת במלחמה פתיחה על להרהר וירדן סוריה ממצרים, מונעת אשר צבאית עליונות על שומרת היא *

עימה להתמודד מסוגלת תהיה שישראל נוספת, פעם התשה במלחמת פתיחה היא אלה ממדינות אחת לבצע שתוכל
קץ. לה ולשים

צבאי מדיני, סיוע לה והמסייעת לה הערבה לבתברית היתה אשר הברית, ארצות עם אמיץ קשר קשורה היא *

מלחמה. ותפרוץ במידה לצידה, תתייצב היא כן הערכיים. השטחים בכיבוש להמשיך שתוכל כדי וכלכלי,

ובשיתוף ביעילותם הידועים ישראל, של המודיעין שירותי הרי כוללת, במלחמה בפתיחה יהרהרו והערבים במידה *

כך, מועד. מבעוד שלהם ההתקפה כוונות את לחשוף מסוגלים האמריקניים, המודיעין שרותי עם שלהם האמיץ הפעולה
ץ

באמצעות להתקפה, הכנותיהם את לסכל הישראליים לכוחות יתאפשר

את מהווה ואשר הערביים האוויר חילות על עליונות לו שיש שלה, האוויר חיל על בעיקר, הישענות, תוך מכתמנע,
שלה. ההרתעה אמצעי ואת ישראל של הארוכה הזרוע

החזיתות. בשלוש עדיף אסטרטגי צבאי במצב והיו הגולן, ולרמת הירדן לנהר סואץ, לתעלת כוחותיה שהגיעו לאחר *

בסיני והקימו סואץ תעלת על העיקרי יהבם את שמו כך, משום המצריים. הכוחות הוא שלהם העיקרי שהאויב הניחו הם

תהיה אפילו מצרית, התקפה כל נוכח בחוסנה האמינו הם מושלמת. הגנה כתוכנית עפר, וסוללות הגנה קווי ביצורים,
גדולים. בכוחות

קווי אבטחת לשם שרםאלשיחי איזור על לשלוט מאמציה את ישראל מיקדה הבטוחים, הגבולות תיאוריית לאור *

עדיפה מצרים, עם שלום ללא בשרםאלשיח' "החזקה של העיקרון את אימצה היא סוף. ים אל שלה הימיים התחבורה
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שרםאלשיח'". ללא מצרים עם שלום על .

במלחמה וירדן, סוריה מצרים, הערביות: המדינות שלוש בין הפעולה שיתוף נחשב הקודמות, המלחמות ניסיון לאור * |
נפרד. באופן חזית בכל הלוחמה עיקרון על שלה האסטרטגיה את ישראל גיבשה כך, משום אפשרי. בלתי כדבר כוללת,

אינן לבדן, ירדן, או שסוריה הרי סואץ. תעלת מחסום פריצת תוך כוללת, התקפה לבצע מסוגלת אינה מצרים עוד כל )

לתקוף". הן גם מסוגלות \

והצבאית המדינית ההרתעה עיקרון על לדעתנו, הושתתו, אשר ישראל של הצבאית האסטרטגיה עקרונות היו אלה

יכולת ואי מלחמה על החלטה לקבל מדינית יכולת אי של תחושה אצלן ליצור עלמנת ערב, מדינות ושאר מצרים לגבי

התבוסה תוצאות לחץ תחת ישראל של לתנאיה להיכנע אלא להן נותר שלא תחושה וכן כוללת התקפה לבצע צבאית

.1967 בשנת ספגו אותה ת

שלה. הצבאית האסטרטגיה עקרונות ואת ישראל של התיאוריה את להזים עלינו היה

המצרית הצבאית האסטרטגיה
,1975 בשנת בקהיר שהתקיים ,1973 אוקטובר מלחמת על הבינלאומי הסימפוזיון אלגמסי, מחמד גנרל (מתוך: j

i
קהיר): אוניברסיטת j r

שימוש ייעשה בה כוללת, מקומית מלחמה להיות המלחמה תוכננה הסבוכות, והצבאיות המדיניות הנסיבות ''בשל !

תיאורית וערעור פניו על בא>זור הכוחות מאזן הפיכת יהיו המלחמה של האסטרטגיים יעדיה בלבד. קונבנציונלי בנשק |

גורמים של התערבות לאפשר צריך יהיה שלה הזמן משך שלה האסטרטגיה ועקרונות הישראלית הביטחון תפישת / ,>

עלמנת מדיני, כנשק בנפט השימוש ואפשרות מאוחדת ערבית עמדה גיבוש הם: שבהם שהחשובים נוספים, ערביים !

המלחמה תוצאות על משקלם כובד את יטילו אלה שגורמים :

התקפה, פעולת ביצוע של בדרך הישראלית הביטחון תפישת ערעור האסטרטגית המטרה היתה הדבר ביצוע לשם |

האפשרויות בהתפתחות תלויים ויהיו זה, אחר בזה שיבואו בשלבים, הכבושים השטחים שיחרור מטרותיה: שבין I

יעלה אדמותינו כיבוש שהמשך שישתכנע עד ובנשק, בנפש לאויב האבידות מירב והסבת המזוייניס, הכוחות של והיכולת !

אינה וצבאית, מדינית נפשית, הפחדה על המושתתת שלו, הבטחון תפישת כך, עקב בו. לעמוד יוכל שלא כבד, במחיר לו י

בעתיד. או עתה עליו המגן פלדה של שריון עוד
שגובשה אסטרטגיה. זוהי יסוד. עקרונות מספר על הושתתה אוקטובר מלחמת של המצרית הצבאית האסטרטגיה י

של וניצול מעקב עלידי והועשרה הוזנה היא .1967 יוני לאחר הערבית והאומה מצרים חיו בה מרה, מציאות כשל

הקודמות: המלחמות של ובדם בזיעה וכן בחשיבה הותוותה היא הצבאי. בתחום והטכנולוגית המדעית ההתקדמות \

i
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.1967 יוני מלחמת לקחי הראשון: העיקרון .1

הצבאית. יכולתה לבין המדינה של המדיני היעד בין איזון שיצרה אסטרטגייתעל, למדינה היתה לא מלחמה באותה
מנת על לגביהן מוקדם מידע להם היה שלא מדיניות, החלטות עלידי הופתעו המזויינים שהכוחות אלא בלבד, זו לא

אותן. לבצע להתכונן שיוכלו

מבלי בסיני, רוכזו הכוחות המדינית. בהחלטה לתמוך שבא צבאי, כוח מפגן בצורת זה היה הביצוע, החל כאשר

החלה בטרם עוד איזונם את הכוחות איבדו כך, עקב הוגדרה. נדרש, שביצועה הצבאית האסטרטגית שהמטרה

המפקדה של וההחלטות ההתנהגות היו המלחמה, פרוץ עם העולמית. הקהל דעת את נגדנו קוממנו כן, כמו המלחמה.
המצערת התבוסה התרחשה כך, משום הצבאיות הנסיבות את תאמו ולא המדיניות ההחלטות מן מנותקות הצבאית

זו. מלחמה של מקרבנותיה לקרבן הפכו המזויינים והכוחות

הכוחות מילאו בה המדינה, של אסטרטגיתעל גובשה 1973 אוקטובר מלחמת לפני לתקן הצלחנו זאת את
נותבו מגזריה, כל על המדינה, מאמצי האחרים הכוח מקורות עלידי נתמכים הם כאשר הראשי, התפקיד את המזוייניס
הקריב העם למלחמה. המדינה ולהכנת המזויינים הכוחות לדרישות להיענות ניתנה הראשונה העדיפות למלחמה. להכנה

זאת. למען לו אשר כל את

בינערבית מבחינה הקרקע את שהכשיר המתוכנן המדיני המאמץ הוא זו אסטרטגיה של ביותר הבולט המאפין אולי

העניין את אהדה הבינלאומית הקהיליה מדינית, מבחינה בודדה, שישראל לאחר זה, היה במלחמה לפתיחה ובינלאומית

פעולה ביצוע המזוייניס הכוחות על המדינית ההנהגה הטילה לכך, כנוסף לצידנו היתה העולמית הקהל ודעת הערבי
שלהם האפשרויות בגבולות שהיתה צבאית,

ישראל. של הניטחון תפישת ערעור השני: העיקרון .2

ואשר וצבאית, מדינית פסיכולוגית, הרתעה על נשענה אשר הישראלית הביטחון תפישת את לערער היתה הכוונה
1 התעלה. בקו ישראל, של מבחינתה בטוחים. גבולות על בשמירה דגלה

התרסה היתה הסבוכים, הצבאיים ובתנאים הקשות המדיניות בנסיכות כמלחמה, הפתיחה על המדינית ההחלטה
ולא המזויינים הכוחות עלידי כוללת התקפה ביצוע על ההחלטה כן. כמו המדינית ההרתעה סיגנון נגד כוח רבת אמיתית

והחומרית. הצבאית הישראלית. ההרתעה סגנון הריסת היה פירושה מוגבלים, טקטיים קרבות או התשה מלחמת רק

העובדה על בהישען התעלה. של המזרחית בגדה האויב החזיק שבהם המבוצרים. ההגנה ולקווי לביצורים באשר

עלינו, היה לביטחונו, הערוכה את מהווים הם דבריו. לני וכאשר. אותו לפרוץ שקשה מים, מחסום מהווה סואץ שתעלת

טבעיים מחסומים על שנשענו למרות חסינים, קווים אותם את ולהשמיד התעלה את לפרוץ וביצוע, תיכנון מבחינת
האויב של הפסיכולוגית ההרתעה סיגנון את יערערו שנקבע שהעובדות כדי והקורבנות. המאמץ כל אף ועל ומלאכותיים

כן כמו השפעתם את לבטל או לנטרלם עלינו שהיה כוח, רבי גורמים מספר על ביישומה נשענה הישראלית התפישה
לנצלן עלינו שהיה תורפה נקודות לאויב היו

כך, משוס בידיו תמיד היוזמה היתה הערבים נגד שלו הרכים התוקפנות ובמעשי הרכות במלחמותיו כי הורגל, האויב
המכה את להנחית אנו עלינו היה וכן הראשונה המכה הנחתת של היתרונות את ממנו לשלול נחושה החלטה החלטנו
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בה. הכרוכים היתרונות את ממנה נפיק שאנו עלמנת הראשונה, ;

שהשיג לאחר מפחידה למפלצת אותו הפכו הס האויב. של העיקרי המחץ כוח היה הישראלי האוויר שחיל היה ידוע \

פעלה כך, משום מצידו. דופן יוצאת פעילות בשל ולא ביצענו אותן טעויות בשל ,1967 יוני במלחמת בולט ניצחון ■

עצמה בעלת אווירית הגנה מערכת באמצעות ולהחלישו, הישראלי האוויר חיל של האפקטיביות את לשתק מצרים
הכוחות השקיעו במהלכן מספר, שנים נמשכה זו פעילות האוויריים. הכוחות עם פעולה שיתוף תוך נ.מ., טילי על הנשענת

היה זה בתחום ביותר הבולט ההישג אולי ליש"ט. ובמיליוני בנפש רכים בקורבנות לעס שעלה עצום, מאמץ המזויינים
נישקה על המתקדמת המצרית האווירית ההגנה מערכת את לנהל מסוגל שיהיה כדי המצרי הלוחם של הכשרתו

מלחמת בעת הישראלי האוויר חיל עבור הפכה, מצרים של האווירית שההגנה עד בה, ולהשתמש השונים ואמצעיה 

מפחידה למפלצת אוקטובר, ■

עלינו היה סוף. לים השיט חופש את לה תבטיח כשרםאלשיח< הצבאית שהנוכחות היתה בישראל ששלטה הנימה !

אשר באבאלמנדב במיצר יותר, רחוק במקום מצרית ימית נוכחות עלידי שם הישראלית הנוכחות בערך להפחית / t

לישראל הנפט אספקת את למנוע וכן הישראלית, הספנות של הימיים התחבורה לקווי להתנכל כדי סוף, ,ס בדרום CT

מאיראן. שהגיעה
בנפרד. חזית בכל תילחם שישראל כך ועל קצרה המלחמה של היותה עובדת על הסתמכה ישראל של האסטרטגיה
כוח משאבי כידוע, בנפש. האבידות ומן הכללי הגיוס מן תסבול שישראל כדי תתארך, המלחמה כי היה, תכנוננו כך משום

שלה. התורפה מנקודות אחת וזוהי מוגבלים שלה האדם
המלחמה. של עיקרית מטרה היתה בנפש האבידות מירב שהסבת מכאן,

מוצלח. יהיה וסוריה מצרים בין הצבאי הפעולה ששיתוף חשוב היה אחת, מחזית ליותר האויב מאמצי את לפצל כדי

ההזדמנות לה תינתן בכך הערבים של ההתקפה כוונות על מוקדם מידע קבלת על מסתמכת הישראלית התפיסה
הכבושים בשטחים הקווים את בכוחות לתגבר מילואים. גיוס לבצע ההתקפה, את לסכל עלמנת צבאית פעולה לבצע י

אי ההתקפה להצלחת חיוניות היו ההפתעה, גורם את להשיג כדי והונאתו. האויב הטעית כך. משוס ללחימה ולהתכוע ,
ן

, רבים. ציפו לא לה להפתעה, לגרום שנוכל כדי זה בתחום רב מאמץ השקענו לכך,

t

למלחמה. המד>נה הכנת השליש*. העיקרון .3 |

להתכונן כדי רבות הקריב העם למלחמה. הכנה לשם רבים מאמצים השקיעה ומגזריה. מנגנוניה כל על המדינה,

האדמה. שיחרור לשם למלחמה
המדיני, במצב התחשבות תוך בוצע הוא .1967 יוני מלחמת בעקבות החל למלחמה המדינה הכנת לשם התיכנון 1

הוכנה וציודם, קידומם המזויינים, הכוחית שיקום עם בבד בד התבוסה. מן נבע אשר הקשה והמוראלי הכלכלי הצבאי, ;

למלחמה, הוכן והעם מבצעים זירת שיהוו כדי המדינה אדמות הוכשרו החדש, המצב עם התמודדות לשס המדינה כלכלת /

ומוראלית. צבאית מבחינה י,

שאר עם פעולה שיתוף תוך למלחמה המדינה ב''הכנת שעסק מנגנון הוקם המזויינים הכוחות של המבצעים באגף |

למלחמה המדינה הכנת ענף עם תיאום תוך המלחמה, במהלך לפעולה תוכנית גיבש ממשלתי משרד כל המדינה. מנגנוני ;

ו

ו

1
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המזויינים. הכוחות של המבצעים באגף

נפט, של מספיק למלאי דאגה היה חשוב עניין המזויינים. הכוחות לב לתשומת שזכו בולטים, נושאים מספר היו

לכיבוי עד לנפט, הקשור בכל הנפט משרד עם מלא תיאום קיים היה כך לצורך המזויינים. והכוחות המדינה לצרכי שיענה
המלחמה. בעת הנפט בשדות דליקות

הסכר ההשקייה. משרד עם נידון הוא אחר חשוב נושא היה צפויות אויב פעולות מפני והגשרים הסכרים אבטחת
צבאית מבחינה לאכטחם כדי מיוחדת, לב לתשומת זכו אשר ביותר החשובים הפרוייקטים מן היו אסואן ומאגר הגבוה

ההשקייה. משרד באמצעות טכנית ומבחינה המזוייניס הכוחות עלידי

התעופה חברת ואבטחת חשמל אנרגית אספקת אבטחת כמו הלב תשומת לאותה זכו רבים נוספים נושאים

שיתוף לשם המזוייניס הכוחות של ועדה הקמת על הממשלה החליטה 13/12/720 מלחמה. בעת פעילותה ואופן המצרית
של הפעולה כתוכניות עיון וכן הלחימה פעולות כעת ותפקידם מקומם לגבי השקפה לגיבוש הממשלה, משרדי עם פעולה

המלחמה לשר עוזר שהי, עבדאללה עבדאלפתאח המהנדס (לואא) האלוף עמד הוועדה בראש חירום. לזמן המשרדים
המשך את שתבטיח בצורה מלחמה בעת פעילותם אופן את המשרדים עם לתאם היה תפקידה תקופה. באותה

( המלחמתי, במאמץ תמיכה לשם והמוראליים החמריים המאמצים וריכוז הפעילות שיגרת התקין, התיפקוד השליטה,
המזויין. המאבק תקופת במהלך

ערנ. מדינות של תפקידו הרביעי: העיקרון .4

תוך בלבד, מצרים של באמצעיה ישראל, נגד מזויין מאבק ניהול עיקרון על היא, גם הושתתה, המצרית האסטרטגיה
כאופן ערב. כמדינות הטמון הפוטנציאל לניצול הזדמנות תעניק עצמה שהלחימה הנחה ומתוך סוריה עם פעולה שיתוף

ערבית. מדינה לכל שייראה

נעשו ביותר הבולטים המאמצים התוקפנות" עקבות "סילוק לשם פעולה לשתף נאמנים מאמצים עשו ערב מדינות

1 הערבי בעולם ישראל עם העימות למדינות ערב ממדינות כמה מצד כספי סיוע ובהגשת הבינלאומי המדיני במישור

סוריה מצרים, העימות שמדינות מבוססת תחושה היתה נתמכות". "מדינות על או העימות" "מדינות על לדבר התחלנו

המדיניים במאמצים תצטמצם ערב מדינות שאר של שפעילותן בעוד ישראל נגד הצבאית הפעילות בעול תישאנה וירדן,

ורצונה. יכולתה לפי אחת כל העימות, למדינות כספי סיוע ובהגשת

. העימות,אשר שמדינות נכון יוני מלחמת עיקבות את לסלק מצליחה היתה לא ערב, מדינות בין זו חלוקה להערכתי,

הביטחון ולא הבינערבי. הלאומי הביטחון אולם החזרתן באחריות ישאו מלחמה, באותה מאדמותיהן חלק איבדו
של הצבאית היכולת בין ההשוואה לכך, בנוסף רציני איום תחת נתון להיות הפך בלבד, העימות מדינות של הלאומי

תתאפשר לא צבאי, ככוח הכבושים השטחים השבת ללא שנוצר במצב המכריע הגורם היתה הערבים ושל ישראל

במאזן "האיזון אחר עוקבת והמעצמות. אמריקה של בתמיכתן שישראל, ברור היה מדינית פעילות באמצעות החזרתם
מדינות של הצבאיים הכוחות עם ישראל של הצבאיים הכוחות השוואת באמצעות שייעשה התיכון, במזרח הכוחות"

בלבד. העימות מדינות של ולא יחד, כולן ערב

ז *
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וישראל הערבים נין שהמערכה היה המעשי פירושה הערכי. בעולם שגורה להיות החלה המערכה" "לאומיות סיסמת
למרות כלערבית לאומית מטרה להגשים ומטרתה וכלכלית צבאית מדינית, מבחינה לאומיתבינערבית מערכה היא
באחד זה נושא ונעלה נשוב אנו בלבד. תקווה נותרה היא הפועל, אל הכוח מן זו סיסמה להוציא נעשו אשר המאמצים ,

הבאים. הפרקים 1 ...1.

!

"ברר" תוכנית :

שלה ההתקפה תוכנית את מצרים גיבשה המצרית. הצבאית והאסטרטגיה הישראלית הצבאית האסטרטגיה לאור ,.

שלה. ההתקפה תוכנית את גיבשה סוריה גם אוקטובר. במלחמת
אחד. כללי מפקד של פיקודו תחת והסורית, המצרית החזיתות, בשתי הכוחות של פעולה שיתוף על הוסכם כאשר ;

בין הפעולה שיתוף ומיסוד התיאום אחר והסורית. המצרית התוכנית נקראה המצריים, הכוחות של הכללי המפקד והוא

"בדר". בשם החזיתות, שתי
מטרות אחת, ובעונה בעת יפציצו. המדינות בשתי האוויריים שהכוחות היה התוכנית. של ביסודה שעמד הרעיון,

תוך המצריים הכוחות יתקפו החזיתות, משתי אחת ככל שיעשה ארטילרי ריכוך תחת ובגולן. בסיני האויב של צבאיות /

הגולן את לשחרר יוכלו הסוריים שהכוחות היתה, ההשערה בגולן יתקפו הסוריים והכוחות סואץ, תעלת מחסום פריצת (

האסטרטגיים היעדים אל יגיעו המצריים שהכוחות עד הגולן את לאבטח ימשיכו והם ימים ארבעהחמישה תוך

בסיני. שנקבעו
שלישית כשארמיה ארמיות. שתי באמצעות התעלה קו את לפרוץ היה המצרית התוכנית של ביסודה שעמד הרעיון

דיביזיות חמש שתכלולנה ארמיות. של גשר ראשי יוקמו כן ק"מ). 175 כ (שאורכו התעלה של העימות קו לאורך תפעל
זמן פסק לאחר האווירית. ההגנה כוחות עלידי שיאובטחו ק"מ, 2015 של בעומק סעיד, פורט גיזרת של הכוח ואת *

אותו. ולאבטח בו להאחז אותו. לכבוש במטרה ההרים. מעברי קו עד מזרחה ההתקפה תתפתח בלעדיו, או טקטי" ;

הגורמים בשל הגנה. קוי בו להקים בידם יעלה ולא סיני במרכז פתוח, בשטח הישראליים הכוחות יפעלו בכך,

ההתקפות בפני חשופים יהיו אלו כוחות מאידך. הדרושים. הכוחות את להעביר יכולתם אי ובשל מחד, שלו, הטופוגרפיים
את הימיים הכוחות יאבטחו התוכנית, עלפי המצב. להתפתחויות בהתאם למעברים, ממזרח נגדם שיערכו המצריות, |

מאילת השייט תנועת להפסקת להביא כדי בבאבאלמנדב. ישראל של הימיים התחבורה קוי נגד ויפעלו שלנו החופים 

לבצע עלמנת מאיראן. הנפט אספקת את לקיים לה יאפשר ולא ישראל של כלכלתה על להשפיע עתיד הדבר ןאליה

בבצוע. והן בתכנון הן המזויינים. הכוחות בפני תעמודנה אשר הבעיות כל על להתגבר עלינו היה זה רעיון
1

*

ן

i

I



מוגבל
 121 

* למלחמה. נדרך מהירים צעד>0 .1

במהירות חשוכות החלטות מספר יקכל סאדאת שהנשיא הכרחי היה המלחמה לקראת ההכנות הוחשו 1971 "בשנת
" האפשרית.

(4241 ע"ע ההיסטוריה, של המשפט בבית אוקטובר מלחמת רמציאן, עבדאלעט>>ם ד"ר (מתוך

מתוך ההכרעה", "שנת היא 1971 ששנת הסיסמה, את העלה סאדאת שהנשיא למרות הכרעה, ללא חלפה 1971 שנת

22/6/71 ב לבעיה צודק מדיני פיתרון למען לפעול הבינלאומית הקהיליה את שיעורר גורם תהווה זו שהצהרה תקווה
על חזר הוא לנצח" שנמתין עוד יתכן לא וכי ההכרעה, שנת היא 1971 ש"שנת המזויינים, לכוחות בנאומו סאדאת, הכריז

"אנו הצהיר: כאשר הסוציאליסטי, האיחוד של הלאומית הוועידה כפני בנאום 23/7/71 ב מכן, שלאחר בחודש כך
על חזר הוועידה מושב בסיום ''1971 שנת הוא זה שלב הערבית. האומה של בהיסטוריה מכריע שלב של בפיתחו ניצבים
מכרעת שנה להיות עתידה ,1971 זו, ששנה כולו, לעולם והודעתי עמנו בפני התחייבתי לכם, ''אמרתי באומרו: זה רעיון
המלחמה. פרוץ לאי אמתלה למצוא סאדאת הנשיא נאלץ במצב, תמורה כל חלה ולא היות התיכון. המזרח במשבר

להתחיל עומדת חדשה ששנה חש הציבור למתיחות. והוסיף 1967 יוני למלחמת החמישי השנה יום ובא קרב מכן, לאחר
התוקפנות. עקבות לסילוק שהיא פעולה כל שתינקט מבלי

של בדרך הציבור את להרגיע ניסה הוא שלו. במוניטין כירסום חל וכי נפגעה שלו שהפופולאריות חש סאדאת
אדמתנו את לשחרר אפשרות אין ממנה. מנוס ואין ודאית המלחמה המלחמה. עניין על ויכוח כל אין כי שקבעו הצהרות

מלחמה. ללא

| את לנו מלספק בהימנעותם השתקף הדבר למלחמה. התנגדות על הסובייטית המדיניות הושתתה תקופה באותה
בהתקפה, לפתוח אותנו מעודדת או בנו תומכת אינה שבריתהמועצות ברור היה תקופה באותה דרוש, שהיה הנשק
שיחות במהלך הסתיר, לא צאדק מחמד אול) (פריק הגנרל המלחמה שר שנה. אותה של סופה עד 1971 שנת במהלך

ה ביום בכריתהמועצות. בוטח אינו כי העובדה, ואת שלו הביקורת את המזויינים, הכוחות של הכללית במפקדה שניהל
לא הסובייטים כי הודיע הוא הדרגות. מכל קצינים אלפי כמה נוכחים היו בו בקהיר כללי כינוס קיים הוא 24/1/72

הוסיף צאדק הגנרל בהתקפה. לפתוח רצוננו הגשמת את מאיתנו מונעים הם בכך וכי למצרים, הדרוש הנשק את סיפקו
עלמנת נשק די יש המזויינים שליוחות והסטודנטים החיילים הזוטרים, הקצינים בקרב שמועות מפיצים שהסובייטים
נכונות. אינן אלה ארסיות ששמועות אמר הוא להילחם. רוצים שאינם אלה הם הבכירים המפקדים אולם לתקוף,

הדרגות. מכל קצינים של גדול כה קהל בפני שנאמרו צאדק, הגנרל של דבריו בעיני חן מצאו לא זה, בכינוס נכחתי כאשר

מצידנו התקפה ביצוע מסכלת המועצות וברית היות המזויינים, הכוחות של במוראל יפגע שהדבר שחששתי משום זאת,
ולברית למצרים הנוגעת מדינית, סוגייה זה בנושא ראיתי לכך, בנוסף עבורנו. לנשק והיחיד הראשי המקור שהיא למרות
והכוונה, במידה תועלת, מאשר נזק יותר בכך היה לדעתי, כן, על יתר הקצינים. בפני כך על להכריז תועלת ואין המועצות,
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המועצה של בפגישה אינדוקטרינציה, היתה המזויינים, הכוחות של הכללי והמפקד המלחמה שר של מבטו מנקודת .

על שמועות מתהלכות כי לנו, נודע צאדק, הגנרל בראשות 18/3/72 ה ביום שהתקיימה המזויינים, הכוחות של העליונה !

שקיימת שמועות מתהלכות כן, כמו בדבר אמת אין אך צדקי עזיז הד"ר הממשלה וראש צאדק הגנרל בין בין מחלוקת
שמועה קיימת כן, כמו עקרונות. על היא והמחלוקת היות נכון, אינו זה גם לכריתהמועצות צדקי הגנרל בין מחלוקת /

נכון. אינו זה גם סובייטית שליטה תחת נמצאים ובאלכסנדריה במטרוח הימיים שהכסיסים !

ו
ו

i

החדש, ההסכם על לחתום מבלי ממוסקבה שב חסן, עבדאלקאדר לויטננטגנרל המלחמה, שר שסגן לנו נודע כן, כמו \
שבריתהמועצות היא לכך הסיבה 62 טי מדגם וטנקים 11 טו מטוסי נשק, לנו תספק שבריתהמועצות הקובע 1

שהיה כשם למחציתו, עד המחיר את להפחית מבלי מלא, ובמחיר קשה במטבע והטנקים המטוסים עבור תשלום ביקשה

למצרים נשק של אלה סוגים סופקו לא לכך, אי אלה. בתנאים ההסכם, על לחתום סירב המצרי הצד לכן קודם מקובל 1י :'■C

בלתי היתה כוחותינו, חימוש בעניין בריתהמועצות נקטה אותה והעמדה היות אותנו, ציערו אלה ידיעות האמת, למען ! ■a

היחיד המקור שהיא ידעה שבריתהמועצות למרות האדמה, לשיחרור לתביעותינו ההיענות אי בשל הדעת, על מתקבלת ■At

המזויינים כוחותינו לחימוש

i

מ*קר>ת פגישה
אסמאעיל, אחמד (לואא) האלוף דאז, הכללי המודיעין ראש עם במקרה, נפגשתי, 1972 שנת של הראשונה במחצית

זר. מאורח נפרד מאיתו אחד כל כאשר זה היה קהיר של הבינלאומי התעופה בנמל
באומרו: ובלחישה גלוי באופן אסמאעיל, אחמד האלוף אלי פנה לבדנו, הולכים והיינו התעופה, מנמל יחד יצאנו כאשר

הכוחות של הכללי ולמפקד המלחמה לשר תתמנה אתה כאשר "נילחם היתה: תשובתי גמסי'" להילחם, תצאו "מתי
הוספתי לא אני אך דעתי, מושתתת נימוקים אלו על לברר ניסה הוא עתה'/ עד נלחמנו לא מדוע תדע אז, המזויינים.
בתוקף אסמאעיל, אחמד שהאלוף בטוח שהייתי משום זאת, לנכון. שימצא בצורה תשובתי את לפרש לו והנחתי מלה,
הכנותינו הושלמו שטרם ויודע המזויינים הכוחות מצב אחר עוקב ומחוץ, מפנים המדיני המצב את מכיר תפקידו |

!

למלחמה.
היתה ומטרתה התחומים, בכל ובעיקשות, דעת בנחישות ארוך, זמן מזה התנהלה, המזויינים בכוחות הפעילות
הכנות בסוריה גם נעשו בזמן ובו מים, מכשולי בפריצת מעשיים באימונים להמשיך הקרבי, הכושר את להעלות

רצינות. של מידה באותה למלחמה, :

ובמפקדה השונים חילותיהם על הסוריים בכוחות ונישנים החוזרים מביקורי כתוצאה הגעתי סוריה, לגבי זו, למסקנה
1970 שנת מאז הסוריים והכוחות המצריים הכוחות בין הצבאית הפעילות תיאום על אחראי הייתי הסורית. הצבאית
המשיך הוא מילאתי. אותה בכלמישרה בידי מופקד היה זה אחריות תחום המלחמה. שר פוזי מחמד הגנרל היה כאשר

של קטנה קבוצה זה, בנושא פעלה, עימי יחד המזויינים. הכוחות של המבצעים אגף לראש מוניתי כאשר בטיפולי להיות

גמורה. וסודיות מוחלטת חשאיות תוך קצינים,

1
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לנו התאפשר כך, המדינה ובעומק בחזית נערכו, בהן בעמדות ביקרנו רבים. היו הסוריים המזויינים בכוחות ביקורינו
התקיימו כן, כמו שלהם. הקרבי הכושר ועל הכוחות של המוכנות מידת על ולעמוד הכוחות מפקדי את מקרוב להכיר

על המידע חילופי האלה, הביקורים כל מטרה לאותה המצריים, הכוחות אצל הסורים המפקדים של רבים ביקורים
נוצרו ובסוריה כמצרים הצבאיים המפקדים כין מוחלטת. בסודיות נעשו איתו, הלחימה מן שנצבר הניסיון ועל האויב

נגד המזויין המאבק במסגרת שלו, וברצינות החזיתות שתי בין הפעולה שיתוף בחשיבות משוכנעים היו הכל אמון. יחסי
האדמה. שיחרור לשם ישראל

המצרית החזיתות, כשתי הכוחות של העליון כמפקד שימש וסוריה, מצרים בין ההסכם בתוקף במצרים, המלחמה שר

צבאית פעילות לצורך החזיתות, בשתי הכוחות של הפעולה שיתוף בנושא באחריות נשא אשר זה הוא והסורית.
היה ערב, מדינות כין צבאי פעולה שיתוף של הקודם שהניסיון העובדה, נוכח בעיקר, קל. היה לא זה עול משותפת.
מוכנים להיות הרצון נוכח זה. במקרה המצב. אולם צכאימעשי מאשר יותר מדיניראוותני היה זה פעולה ששיתוף

שתי בין מלא פעולה משיתוף הנובעת רצינית צבאית פעילות חייב המצב לחלוטין. שונה היה אוקטובר, למלחמת

הנשיאים כין דהיינו, המדינות. שתי של המדינית ההנהגה בין הפעולה ושיתוף ההסכמה אלמלא האמת, למען המדינות.
לתכנן הכרח היה זה. לצורך ביצוע. בר להיות המדינות שתי בין הצבאי הפעולה שיתוף יכול היה לא ואלאסד, סאדאת

במלחמה. פתיחה על משותפת בהחלטה ולצאת הפעולה שיתוף את

שר פתי מחמד הגנרל ששימש בעת נעשה וסוריה מצרים בין הצבאי הפעולה לשיתוף הראשון שהצעד לומר, ניתן
ביצוע של לשלב נכנסה והיא המלחמה. כשר צאדק מחמד הגרל התמנה כאשר מגמה, באותה נמשכה, זו פעילות המלחמה.

בשיחות ולהשתתף בסוריה ביקוריהם בעת אליהם להתלוות הזדמנות לי היתה בסוריה. ביקר שהלה לאחר מעשי

העבודה חפוזים היו לא שננקטו הצעדים חיובי באופן והתנהלו יעילות היו כולן בקהיר. כאן, או בדמשק שהתקיימו
היה לשיחרור המובילה אחת וכדרך אחיד באינטרס אחת. במטרה אמונה שנוצרה עד דעת. ובשיקול בתבונה התנהלה

אוקטובר למלחמת בדרך 1972 בשנת שנעשה וחשוב מרכזי צעד זה

הסובייטים היועצים של משימתם סיום
הסובייטים. היועצים של משימתם סיום היה למלחמה, הדרך את שהחיש השני, הצעד

התפתחו ובריתהמועצות מצרים בין המדיניים היחסים אולם, נורמאלי. באופן הדברים התנהלו השטח, פני על

לשם לקבלו שביקשנו בנשק, אותנו מלצייד המועצות ברית של מהימנעותה כתוצאה ויותר, יותר גרועים ונעשו בהדרגה,
במלחמה. פתיחה

1971 במרס התקיימה הסוביטיים המנהיגים עם הרפובליקה, כנשיא סאדאת, הנשיא של הראשונה הפגישה
לנו שסיפר כפי להם, אמר סאדאת החימוש. בעניין ורוסיה מצרים בין מחלוקת קיימת כי בה הבהיר הוא במוסקבה.
נהיינו ישראל. מאחורי צעדים שני אותי השארתם "אמרתי: המזויינים: הכוחות של העליונה המועצה פגישת במסגרת

מחלוקת". התעוררה זו בנקודה שוויון. מבקש אני אבל ישראל, על עליונות מבקש איני זאת, עם יחד לתוקפנ,,1. מטרה
הושג לא ,1971 שנת בסוף אלינו שיגיע נשק, עיסקת במסגרת נשק, לנו לספק המועצות ברית של הבטחותיה למרות

.9/12/71 ב פרצה בהודו שהמלחמה העובדה לאור בעיקר, הגיע. לא והנשק בנידון הסכם
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לי: אמרתי .1971 שנת הסתיימה ברור. "הדבר לו: ואמר הסובייטי השגריר את אליו הזמין כי סיפר סאדאת הנשיא
בסוף אלי הגיעה התשובה .1971 שנת תום לפני המצב את להבהיר כדי אליהם לנסוע רוצה שאני למוסקבה תודיע י

עמוס". זמן אותו עד הסובייטים המנהיגים של היום שסדר משום 12/2/72 ב תתקיים שהפגישה ,1971 דצמבר .

הצבאיים שכוחותינו תחוש אם אלא המדינית. עמדתה את לשנות כדי תפעל לא שישראל ברור והיה 1972 שנת הגיעה
היחסים החימוש. בענין ובריתהמועצות מצרים בין הדיעות חילוקי נמשכו לכך, אי נגדה. במלחמה לפתוח מסוגלים ;■

של משימתם סיום על סאדאת הנשיא החליט כאשר ,1972 ביולי ביותר גרוע למצב הגיעו המדינות שתי בין המדיניים י

בה 30/8/72 ב ברז'נייב לנשיא ששיגר באיגרת זו להחלטה הנימוקים את פירט סאדאת הנשיא הסובייטים. היועצים ■

:(419 עמ' ערבית, מהדורה העצמיות, אחר החיפוש סאדאת, הנשיא (מתוך נאמר
שישראל היתה 1972 באפריל האחרונה בפגישה וביחוד, בפגישותינו, בינינו הסכמה היתה שלגביה "ההנחה * |
תחוש כן אם אלא אחרת, בדרך או שלום של בדרך אם בין הבעיה לפיתרון תפעלנה לא ארצותהברית, ומאחוריה
ונס ישראל יגיעו בלבד, אז רק הישראלית. הצבאית העליונות בפני להתייצב מסוגלים הצבאיים שכוחותינו ישראל ■

לבעיה. פיתרון מציאת הוא שלהן האינטרס כי למסקנה, הברית ארצות
בעומק. אותנו לתקוף יהסס שהאויב לכך שיגרום הרתעה, נשק בידינו שיהיה צורך שיש ציינתי התכופות בשיחותינו * /

לישראל אין כך, עקב צבאית מבחינה לפעול פנים, בשום מסוגלים, נהיה לא הרתעה נשק שללא ברור ועדיין ברור היה
כלשהו". הסדר להשגת ביחס העיקשת עמדתה את לשנות סיבה שום

ממחסור הסובלים והיבשה, הים האוויר, כוחות של לצרכים דוגמאות באיגרתו הביא סאדאת שהנשיא לאחר * :

שבידי לאלו בהשוואה דיים מתקדמים אינם בידיהם הנמצאים והציוד שהנשק או הטכני והציוד הנשק מכלי בחלק י

רשמי תמצית את בפניך להביא ידידי, רוצה, "אני אמר: הוא בבריתהמועצות, נמצא כזה מתקדם שנשק למרות ישראל, \1י

להחלטותי: הנימוקים את לדעת כידיד, שזכותך, משום תקופה, מאותה re

לפעילות. אפשריות דרכים באופק מסתמנות ולא קיפאון של במצב נמצא המשבר *

הולכת לפיתרון, להביא מסוגלת, בלבד. היא ורק לבדה, הברית ארצות רק כי הקובעת, האמריקנית הטענה *

כנכונה. ומסתברת ן

מרתיע. גורם כל ללא ומתחזקת הולכת הערבי העולם לגבי ישראל של השרירותית ההתנהגות *

על החיוניים כי מאמינים שאנו לנקוט, שעלינו האמצעים ומן שהוסכם ממה לחלוטין מתעלס ה8/7 מיום מכתבכם *
ן

הברית. בארצות שיערכו הבחירות לאחר בכך, צורך יהיה אם צבאית, פעולה לפעול שנוכל מנת ;

מתקדם נשק מלבד וזאת, מלא, באופן שלה האוויר חיל את מחדש.ת היא חשבון. כל ללא לישראל מעניקה אמריקה * ■

לה מספקת שהיא אחר j ,

בנוגע שנים חמש מזה עלינו היטלתם אותו החלקי שהאמבארגו מסתבר באיגרת, מובהרת שהיא כפי מעמדתכם, * {

מכך התעלמתס אתם אך בפרוטרוט. כך על לך כתבתי בסיסיים צרכים גם וכלל התרחב הרתעה, נשק לאספקת !

מוחלטת. התעלמות
ילחם כלשהו גורם שאף חפצים איננו כי להבהיר שקדתי הסובייטים המנהיגים עם התקיימו אשר הפגישות בכל * ,

1
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לעימות סיבה תהווה מנהלים אנו אותה שהמערכה לכך שואפים ואיננו מעונינים איננו בלבד. חיילינו אלא מלחמתנו, את
כולו. העולם על שואה להמיט שעלול עימות וארצותהברית, בריתהמועצות בין

באספקת בבריתהמועצות ידידינו ילכו אליה לנקודה עד האפשר. ככל בינינו הפעולה שיתוף בביסוס רוצים אנו *

הכל היא האדמה שיחרור ענין האדמה. שיחרור והיא והאחרונה הראשונה בעייתנו את לפתור לנו שיסייעו באופן צרכינו
אחרים. עם וביחסינו התנהגותנו בדרך בחיינו,

להסתיים שעליו לשלב קץ נשים בא סיום כנקודת היועצים, משימת את לסיים החלטתי האלה, השיקולים כל בשל *

מצבנו". של מחודשת והגדרה יותר טובה הערכה חדשה, משמעות בעל חדש, בשלב להתחיל מנת על בהכרח,

מחדש לחשב היה מצרים על בריתהמועצות. עבור צפוי בלתי מדיני זעזוע בבחינת המצרית ההחלטה היתה להערכתי,
היחיד המקור היתה המועצות שברית העובדה לאור בעיקר החדש, המצב לאור והצבאיים המדיניים חישוביה את

עבורנו. הנשק לאספקת

משום בה, לדון מקום היה לא ביצועה, לשם צאדק, הגנרל המלחמה, שר עלידי לידיעתנו זו החלטה הובאה כאשר

של המבצעים אגף כראש תפקידי בתוקף ארוכות, לחשוב, התחלתי לבריתהמועצות. רישמית, נמסרה, זו שהחלטה
תהיה מה וכן למלחמה, מוכנותם ועל המזוייניס הכוחות של כושרם על זו החלטה של השפעתה על המזוייניס, הכוחות

או חילוף חלקי או נשק ממנה לבקש נזדקק הקרבות, תוך כאשר, המלחמה, במהלך לגבינו המועצות ברית עמדת
מכל בחינתה לאחר נתקבלה במצרים הסובייטיים היועצים של משימתם סיום על ההחלטה כי הייתי, סבור תחמושת.

הנשיא עלידי נתקבלה ההחלטה כי לי נודע מכן, לאחר אולם, הלאומית. הביטחון מועצת של בידיעתה שלה, האספקטים
לבדו. סאדאת,

עבד של בראשותו מצרים, שברה בכך, .1955 בשנת הראשונה הנשק עיסקת את עימנו עשתה המועצות ברית

התוקפנות לאחר צבאית תמיכה כריתהמועצות לנו הגישה מכן, לאחר נשק. מכירת על המונופול את אלנאצר,
לצידנו, ניצבה היא .1967 יוני מלחמת לאחר המזויינים הכוחות את וחימשה שבה אחר, 1956 בשנת מצרים על המשולשת

נ.מ. טילי מטוסים. הסובייטי: נישקו על סובייטי צבאי כוח אלינו שיגרה היא ההתשה11. "מלחמת במשך צבאית, מבחינה

לא אצלנו. נמצא עדיין זה כוח .1970 שנת מאז המדינה, על האווירית בהגנה חלק נטלה ובכך, אלקטרונית ללוחמה וציוד
מחשיבותו. להפחית או זה צבאי לסיוע להתכחש ניתן

הערבי. בעניין המתמדת הסובייטית לתמיכה בנוסף זאת,

אולם, המדינות. משתי אחת כל לטובת בהדרגה, והתפתחו, הלכו ובריתהמועצות מצרים בין הצבאיים היחסים
בשל מרירות לחוש לנו גרס אדמותינו, שיחרור לשם נשק אספקת בעניין כריתהמועצות של מצידה המתמשך ההיסוס
כללי, באופן המזויינים, הכוחות בתוך הרגשנו, בחיים הכל עבורנו היתה האדמה שיחרור שבעיית בעוד כלפינו, התנהגותה
הנשק, אספקת כך, עקב ישראל. נגד מלחמה מעודדת אינה שבריתהמועצות מיוחד, כאופן הכללית, המפקדה של ובדרג

התיכון, המזרח בעיית לפיתרון באשר המדינית להשקפתה כפופה היתה האספקה ומועדי הכמויות הסונים, מבחינת
המועצות, ברית כלפי הביקורת נימת כי לציין עלי האמת, למען וצבאית. מדינית מבחינה מהשקפתינו, שונה שהיתה
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לצאת רצוננו את הכשילה שהיא כך בשל ,1972 שנת במהלך יותר תקיפה נעשתה הכללית, המפקדה בתוך שנשמעה ,

ז

הכוחות. במוראל פגע והדבר אדמותינו שיחרור לשס ישראל נגד למלחמה 1

מידת על ישירה השפעה היתה הידידים הכוחות ושל הסובייטים והמומחים היועצים של משימתם סיום על להחלטה י

יוני, תבוסת לאחר פעלו, הסובייטים" "היועצים שכן, שלהם. הלחימה כושר ועל המזויינים הכוחות של למלחמה המוכנות

על השפיע לא עליהם הוויתור יועצים. 850 כ מנו הם ומנהליים. טקטיים בנושאים למפקדים יעצו והם השונות במפקדות / .'

הנוגע בכל אולם יועצים. לידס שהיו מבלי טובים, מפקדים היו המצריים שהמפקדים משוס הכוחות, של כושרם
הסתיים אז, אותו. להפעיל המצרים את ואימנו החדיש הטכנולוגי הציוד את ליוו הם הרי הסובייטים", ל"מומחים

100 כ היה אלה מומחים של מספרם שירותם. \ 
מברית הגיעו אשר והציוד הנשק את הפעילו אשר במצרים שהיו הסובייטיות היחידות היו הידידים", "הכוחות
מצרים. על האווירית ההגנה מנגנון של כושרו על רכה השפעה השפיע הידידים" "הכוחות של משימתם סיום המועצות. ! ■,,:v

הסכימה לא המועצות ברית האלקטרונית. הלוחמה ציוד ואת האווירית ההגנה טילי את הקרב, את,'מטוסי הפעילו Dn a.

מכלי שלכמה טענה שבריתהמועצות משום קודמות, נשק לעיסקות בדומה תשלום, תמורת זה וציוד נשק לנו למסור יי

והאופן הנסיבות לכך, בנוסף גדולה. כמעצמה זו, סודיות על לשמור ועליה גבוהה סודיות דרגת יש הציוד ופריטי הנשק

אחרת. דרך איפשרו לא אלה כוחות משימת לקיצה הגיעה בהם

1

:1

מזאת: יתרה עלינו. ישירה צבאית השפעה לה אין והמומחים היועצים משימת שסיום תקופה, באותה היתה. דעתי

וביצוע, תיכנון מבחינת , למלחמה להיכנס עלינו לכך. מסוגלים אנו שכן, בעצמנו. הצבאית בפעילות לעסוק עבורנו עדיף /

הצבאיים למפקדים לייחס היה ניתן לא כן, לא שאם שהיה. מה וזה האחוזים מאת ככל מצרית, תהיה שזו כאופן
מאבד המצרי הצבא היה בכך, הסובייטים. ליועצים בלעדי, באופן מיוחס. היה הניצחון בקרבות הניצחון את המצרים 1

נוכחותם כדי תוך למלחמה, נכנסים היינו לא הרבה,
ליהנות להמשיך יבקשו שהם צפוי היה סעיד ובפורט באלכסנדריה ימיים שירותים הוענקו המועצות לברית

לנמלים בנוסף התיכון, בים הסובייטי הצי של חשובות ריכוז נקודות אלה נמלים של היותם בשל אלה. משירותים י

האמריקני השישי הצי פעילות עם להתמודד שנועדו הסוריים, ■

היה ניתן לא תקופה, באותה וציודו נישקו על לארצו. הסובייטי הצבאי הכוח של שובו  היתה העיקרית הבעיה

במחשבה: מוטרד הייתי להתבצע. חייבת והיתה התקבלה ככר המצרית וההחלטה חיות זו. לבעיה מהיר פיתרון למצוא
נוכח ביחוד הטרידה, הבעיה מכך! גרועים עוד יהיו ובריתהמועצות מצרים כין המדיניים היחסים האם הלאה? מה ■

ישראל של לצידה ניצבת ארצותהברית בעוד לבריתהמועצות, נזדקק שלא יתכן ולא מלחמה, בפני עמדנו שאנו העובדה

שתדאג יחסים של מתכונת שתישאר כך על ותשקוד תפקידה את תמלא שהמדיניות תקווה היתה משקלה. כובד ככל .

המדינות. שתי של לאינטרסים <

i

i
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| של העליונה במועצה סאדאת הנשיא מן שמעתי הסובייטים, היועצים של משימתם מסיום חודשים כשלושה לאחר
במצרים ומעמדם ובמידה היות כך פועלים הם עימנו. הידידות יחסי על לשמור שוקדים שהסובייטים המזויינים הכוחות
בהם הקיסרים ימי תמו אחרת. במדינה ולא בעיראק ולא בסוריה לא תחליף לכך למצוא יוכלו לא לחלוטין, יתמוטט
בפני רשמית, הודה, במוסקבה, ניקסון הנשיא היה כאשר התיכון. במזרח זכויות רישמי, באופן מאמריקה, רוסיה השיגה
את אחד כל יכבדו הצדדים שני כי ביניהם, הסכימו הם התיכון. במזרח אינטרסים לאמריקה יש כי בריתהמועצות
צדקי עזיז הממשלה לראש בגלוי, אמרו, הם מצרים. עם היחסים על לשמור דאגו הם לכך, אי באיזור. השני של נוכחותו

קיבלו הס למצרים. לדאוג מתחייבים הם דבר. שינו לא וההחלטות למצרים מלא סיוע יגישו הם תשתנה. לא שמדיניותם
כהתחייבות. עצמם על זאת

מאמצים להשקיע חייב המדינות שתי של האינטרס אולם ידרדרו. ובריתהמועצות מצרים בין שהיחסים היה טבעי
ביניהן. נוצרו אשר האמון ואי החשדות למרות בהדרגה, היחסים, לשיפור

הסובייטים המנהיגים מאוד. מוצלח ביקור זה היה .1972 באוקטובר בבריתהמועצות ביקור ערך צדקי עזיז ד"ר

.1973 שנת במהלך תבוצע העיסקה כה. עד סופק שטרם ציוד יכלל שבה חדשה, נשק עיסקת תהיה כי לו, הבטיחו
,1973 מרס עד בתוקף שהיה לבריתהמועצות, ימיים שירותים הענקת על שההסכם היה הטוב מבשר הראשון האות
חיילים, נושאות תובלה ספינות שלוש יוצבו פורטסעיד בנמל כי בריתהמועצות ביקשה ההסכם, על בהסתמך בוטל. לא
זו היתה לנמל. התובלה ספינות עילוש נכנסו ה5/10/72 ביום זו. לבקשה הסכימה מצרים לכן. קודם מקובל שהיה כפי

המדינות. שתי בין היחסים השתפרות התחלת על טוב מבשרת אות

בנשק צרכינו לבדיקת למצרים סובייטית משלחת של ,1973 פברואר בחודש הגעתה, היה הטוב מבשר השני האות
הסכם על חתם שם למוסקבה, אסמאעיל אחמד אול) (פריק הגנרל המלחמה שר נסע ,1973 במרס מכן, לאחר ובציוד.

במלחמת מוצלח כשימוש והיה אלינו הגיע והציוד הנשק מן גדול חלק לנו. דרושים שהיו וציוד נשק לנו סופקו לפיו
, __^ _

שבו לא וצבאית, מדינית מבחינה רב, זמן מזה ובריתהמועצות מצרים בין ששררו הטובים היחסים דבר, של לאמיתו
נראו הם אוקטובר. מלחמת פרוץ עד הצדדים שני בין לשרור המשיכו הדדיים אמון וחוסר חשדות שהיו. כפי להיות

סדק התהווה להערכתי, המלחמה לאחר יותר גרועים עוד ונהיו גלויים להיות הפכו הם המלחמה במהלך מוחלט בבירור

המלחמה. לאחר הפיך בלתי להיות והפך המלחמה במהלך שהתרחב המצרייםסובייטיים, ביחסים

ריאצ' מחמוד של דעתו
ערבית) מהדורה ,19781948 ריאצ' מחמוד זכרונות ריאצ', מחמוד (מתוך:

באשר מדיניים, לעניינים סאדאת הנשיא של כיועצו מכן ולאחר החוץ כשר ששימש מי ריאצ', מחמוד של הערכתו לגבי

בזכרונותיר אמר הוא הרי הסובייטים, היועצים פעילות הפסקת לעניין
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הוצאת המועצות, ברית עבור הפתעה בבחינת היתה הסובייטים המומחים של משימתם סיום על ,.ההחלטה '■

ריגירס גם הצביע ועליה ,1970 בשנת קיסינג'י הודיע עליה אמריקנית. מטרה היתה ממצרים הסובייטים המומחים *
עבור מיינית תבוסה היוותה כזה. באופן ממצרים, הסובייטים יציאת כך, משום .1971 במאי בקהיר שקיים בשיחות,
מחמוד של להערכתי (כלומד. להערכתי ארצותהברית עבור עצום מדיני הישג גם היוותה מידה, ובאותה בריתהמועצית. <

אותה ההססנות, היתה ממצרים הסובייטים המומחים הוצאת על ההחלטה לקבלת שסייעו הגורמים מכלל ריאצ'), '

הסובייטים שני. מצד סאיאת, לנשיא לפזר האמריקנים שהיינו ההבטחות לעומת אחד, מצד הסובייטים, הפגינו k
שארצות בטוחים שהיו למרות הכבושות. אימותינו לשיחרור צבאי בכוח שימוש מפני ובחששם בהססנותם המשיכי u
איצות עם מעימות להתרחק הקפידו הס ימתמיי מאז שלום. בירכי פיתיון להשגת לחלוטין, תפעל, לא הברית n

באיזור. הברית n
נכנס התיכון המזרח ועניין . (דטאנט) הביננושית ההפשרה בעניין ניקסון עם השיחות במאי, התקיימו. מכן, לאחר :

קייס שהיה למרות מהיר פיתיון שחייכה בינלאומית, מבחינה בכורתו את ואיבד הפשרות של הבינלאומית למסגרת י"

הכבושות. אדמותיהם השבת לשם ערב במדינות מתמיכתה תסתלק לא פנים, בשום מוסקבה, כי שקבע קונצנזוס, r
מעין קהיר. של בעיניה להיות הפך כיבוש. של שנים חמש לאחר האדמה לשיחרור הסיוע בהגשת ההשתהות אולם, *

של האינטנסיביות מידת החשת זולת מקהיר הספקות את לסלק היה יכול לא דבר שים בעניין התמיכה מן הסתלקות 

ביקשה. אותו הנשק למשלוח זמנים לוח וקביעת למצרים בריתהמועצות של הצבאי הסיוע
היא הרי הסובייטים. הוצאת בעניין שהושגה מצרים, עם מראש הבנה כל בהיעדר ובהתחשב לארצותהברית. ביחס

התפרסמו. אשר ההצהרות מכל להתעלם מנסה כשהיא סאיאת, נקט בי ברמשמעית צעד מאותו לחלוטין התעלמה ,

הנוכחית ותסתיים במייה כולל הסיר לקראת לפעול ארציתהברית של נכונותה על האמריקני הממשל מטעם רשמית <

זו משמעותית להחלטה לחלוטין. גבה. את הפנתה שאיציתהברית היה למעשה שאירע מה אילם במצרים. הסובייטית

כלל". אותה עניינה לא היא כאילו סאדאת, קיבל אותה
ואומי: ממשיך ריאצ' מחמור מר .

ארצותהברית של יחסה היה מדוע מתפקידי. שפרש לאחר קיסינגיר, הנרי את שאל שהוא לי סיפר הידידים "אחד

איצית של מצידה זי שלילית עמדה היתה. קיסינג'י של תשובתי שלילי. יחס סאדאת, קיבל אותה ההחלטה, לגבי

לשלם. ארציתהביית של מתפקידה יה יאין מוסר. אין במדיניות שכן. אלה. בנסיבות הטבעית, העמדה היא הברית

בתשלום. כריך יהיה כי היתנה לא ואיש חינם לה שניתן דבר של מחירו את מרצונה,

ברשותנו אשר הנשק עם המלחמה
למלחמה ניכנס ש"אנו סאיאת הנשיא קיבל איתה ההחלטה. היה איקטיבר למלחמת הייך להחשת השלישי הצעד

ברשותנו". אשר הנשק עם
באלגיזה. במעוני אשי סאיאת הנשיא של במשייי המזויינים הכוחות של העליונה המועצה התכנסה 24/10/72 ב

חצות. אחרי ער ונמשכה בערב תשע בשעה החלה הפגישה

/
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מצרים ביקשה אותו הנשק הגעת אי היתה הסיבה ההכרעה" "שנת בשם: כינה אותה 1971 בשנת ההכרעה באה לא
לנוכחות להסכים היה יכול לא הוא הסובייטים היועצים משימת לסיום הסיכות את הסביר הוא מבריתהמועצות

כלשהו דבר לעשות להתחיל נוכל ו"לא היות המלחמה פרוץ כעת מצרים אדמת על הסוביטיים הידידים והכוחות היועצים
הדברים מבין היה וזה בסיסי עיקרון אצלי היה זה אפשרי. בלתי זה כוחותינו. כתוך בתוכנו הסובייטים כשהיועצים
אשר כל את עצמנו על ונקבל אנחנו נילחם מלחמתנו את כי מאושר, אני החלטתי. אותה ההחלטה את לקבל לי שגרמו

נ 1 נילחם אנו אופן בשום אחר. אחד אף על ולא לחובתנו או לזכותנו ייזקפו והניצחון הכישלון האמת. היא זאת עלינו. נעזר
ו מלחמתנו". את

סאדאת: הנשיא אמר ארוכה פגישה אותה במהלך

המתרגם)  מצרית מדוברת בערבית במקור מובאים (הדברים

י .. מחמד (הגנרל צאדק עם כשדיברתי שעבר, שבקיץ היא, האמת אתכם. כינסתי שבגללו כיום, השורר למצב "הגענו

מבלי נמצאים, אנו בו במצב כשאנו 1972 בנובמבר הבא לסיבוב להיכנס אוכל שלא אמרתי דאז) המלחמה, שר צאדק,
להיכנע איאלץ פשוטות, שבמלים משום, צבאית, מבחינה במצב, לתזוזה לגרום

ככנות: צבאית' מבחינה לתזוזה לגרוס מבלי בנובמבר הבא לסיבוב להיכי.ס יכול 'איני לו ואמרתי צאדק עם דיברתי
ארצות לנשיאות הבחירות (מועד בינלאומית מבחינה מתאים מועד בתור לנובמבר מצפים אנו שלום. בדרכי פיתרון אין

הפשרה קיימת כניעה. פירושו מדיני פיתרון שהוא. זמן בכל למלחמה נכנסים היינו מזמן  מוכנים היינו לו הברית).

מבלי תברך, בריתהמועצות מעשית. מבחינה ערך אין הסובייטי לפיתרון אמריקה. של בידה הוא הפיתרון בינגושית.
תציע. שאמריקה הפיתרון על כך, על להצהיר

ברשותנו. שיש מה ובעזרת יכולתנו כפי צבאית, מבחינה העניין, את להזיז חייבים בהחלטות די שאין לצאדק אמרתי

להתייצב. עתיד המצב לדעתי, מצידנו ויתורים תמורת ואפילו שלום כדרכי ייפתר שהעניין מאוד מעוניינת בריתהמועצות
המדינה. עבור גורלי עניין זהו סטאטית. עמדה מתוך הבא לשלב להיכנס לנו אסור

המזויינים הכוחות לגבי מבחן שעת נוכח היום ניצבים אנחנו עוד. לא דעתכם את שדנביעו אבקש לא זה בעניין
הפתרונות כך, משום נילחם אכן שאנו מאמינים אינם הידיד וגם האויב שגס לכך גרמה 1967 יוני של התבוסה בקיצור,

נילחם. לא שאנו הנחה מתוך היו כולם לי שהציעו

ישראל עם אשב לא אופן בשום כניעה. של פתרונות לקבל מוכן לא אני במבחן. שלנו האחריות את מעמידים אנו
להילחם מסוגלים שאנו ולאויב לעמנו להוכיח עלינו כניעה. דבר של שפירושו משום מושפל, של במצב כשאני לשולחן,
וללא מדוקדק תיכנון תוך לפעול, לנו יאפשר לנו שיש שמה באופי לנו, שיש מה עם המצב את נזיז אנו ולהקריב.

התרגשות.

ערך אין  כאן העם עם או הערבים עם או האמריקנים, עם או הרוסים, עם הבא השלב על מדבר אני כאשר אפילו

נגמרו הדיבורים כיום יושבים שאנו כפי מעשה, כאפס יושבים אנו עוד כל האלה, הגורמים מן אחד אף עם לדיבורים
רוויה. נקודת אל הגענו
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את הדיבורים יקבלו אז העניינים. את להזיז שנוכל כדי לתכנן עלינו בידינו. שיש מה עס גורלנו את להכריע עלינו

ערך. להם ויהיה האמיתית משמעותם
המצב אלא תזוזה, כל תהיה לא זה במצב סטאטי במצב אנו עוד כל שהוא, כפי בדיוק ישאר הערבי בעולם המצב
להיות יהפך שלנו העניין להערכתי, שלנו העם ועס הרוסים עם האמריקנים, עס גס כך יותר גרוע ויעשה ילך הערבים עם

ויגווע. סטאטי
מה את לנו ייתן או עבורנו יילחם אחר אחד אף ולא רוסיה ולא אמריקה, שלא ואומר ואוסיף פעמים מספר אמרתי
אנחנו פיתיון. שימצאו כדי האמריקנים את להזיז ועלינו משהו שיעשו כדי הרוסים את שנזיז אלה הם אנו רוצים. שאנו

שלנו לעניין איום נישקף בו לשלב הגענו הדוחף. הכוח
אנו בו סטאטי במצב הבא לשלב להיכנס נוכל לא הבא השלב על צאדק הגנרל עס ודיברתי ההחלטות את קיבלתי
האומה בכל גם יסתיים הוא אז שלנו, בחזית העניין יסתיים אם שלנו. לעניין סוף יהיה  כן לא שאס עתה. נימצאים
ניצחון לעצמה מבטיחה היא שאס יודעת, ישראל שלנו החזית מלבד צבאי ערך לה שיש חזית שאין משום הערבית.
קץ יבוא  נשתוק אם .1973 שנת בתחילת לענייננו קץ יבוא מאומה, נעשה לא עוד כל נגמר. העניין אז  שלנו בחזית

1973 שנת בתחילת ויישחק יגווע והוא שלנו לעניין
הזה העם ובעזרת אללה כעזרת מקרה בכל תפרוץ המלחמה היסטורית פגישה שזוהי סבור אני ההיסטוריה, למען

עכשיו". מאשר יותר גרוע לא.יהיה לעולם והמצב נפסיד, לא

הבהרה בקשות שאלות, החלו שלו. והצבאיות המדיניות הבחינות וניתוח המדיני המצב של זה ארוך הסבר אחרי

סאיאת הנשיא סוערת. להיות והפכה מפנה קיבלה זו ישיבה אולם העליונה המועצה בישיבות כמקובל דיעות והבעת
מצידו התערבות בהן ויאה חסן עבדאלקאדר (פריק) לויטננטגנרל השר סגן שהביע לדיעות נרגש, כשהוא הסכים לא

אינם הדברים וכי להתערב, זכות לו אין כי קבע, הוא המדינה של בדרג מדיניים בעניינים עבדאלקאדר לייטננטגנרל של

פהמי מחמוד (ליאא) האלוף הימיים הכוחות מפקד פירש התרגשותי, וגברה סאדאת של כעסו גבר כאשי טיפולו בתחומי

הפרשנית. את קיבל לא סאדאת הנשיא אילם עליהם. והגיב עבדאלקאדר לויטננטגנרל של דבריו את
לדו"חית הנוגע בכל זה, בכינוס התרחש מאשר מרוצה אינו סאדאת שהנשיא ברור היה הפגישה, שנסתיימה לאחי ,

כן, כמו ליבי. תשימת את משכי זי בישיבה סאדאת הנשיא של וההתרגשות הכעס ולתחזיות שנאמרו לדיעית שנמסרו !

ובתחזיות היבעי אשי בדיעית דן לא יכן להם התייחס או נמסרו אשר הדו"חות על הגיב לא צאדק שהגנרל לב שמתי

שנמסרו.
מלחמה על "החל™ קיבל סאיא" שהנשיא היא .י. "שיני גישה טמן על בבליית. לקמע ניתן אותה חעוביה
אי שאיו אחי >שק של להגעתי לחמתי, מבלי ניייג, המ""ם י""י כנשק שימיש תיל נליםי. הקיימ0, כאמצעים
אמי 0איאת הגשיא קיינ א" שמימושה אשייי "הי לטקי "סכים אנו ובי"המי"™ נמייה יגיע מת י,דעים
על יחייתי נייתהמיע"ת כלי טינלית גיליתי לעשות, היה שיתו מה כל עשיתי שעניה נ"ק"ה פגישה נאותה
לשלנ הגע" ליעתי, הועיל. ללא אן נייתהמי"ית. עם להסכמה להגיע האשי. כנל גי™, היא כלימי, שלהם". .עמיה

ו
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הרי. הדבר, כך אס "1973 בשנת ויישחק יגווע והוא לענייננו קץ יושם הרי נילחם לא "אם מאוים. להיות הפך ענייננו בו

נכונה החלטה היתה הקיימים" באמצעים נילחם ש"אנו תקופה, באותה לכך, בקשר סאדאת הנשיא של החלטתו לדעתי,
וקולעת.

הגנרל עם ארוכה שיחה כנראה, ניהל, סאדאת שהנשיא היתה זה, ממפגש אודותיה להסיק היה שניתן אחרת, עובדה
הדרך אודות וכן הבא בשלב לפעול המזוייניס הכוחות יכולים טווח איזה ועד תתחיל מתי המלחמה, בנושא צאדק

האפשרית במהירות במלחמה פתיחה בשל להתעורר העתידות הבעיות לפיתרון

על בדמשק, בביקורו צאדק הגנרל את שאלווה נקבע המזויינים הכוחות של המבצעים אגף כראש תפקידי בתוקף
/72 ב התקיים אשר באלניזה לכינוס כהכנה וזאת, הקרובים הימים תוך וסוריה, מצרים כין הצבאי בתיאום לדון מנת

כמתוכנן, לסוריה, למחרת ייסע לא הוא כי לי. והודיע צאדק הגנרל בטלפון לביתי איתי התקשר נסיעתנו, בערב 24/10

לדמשק נסעתי הפגישה שתסתיים לאחר אחרי. לדמשק, יבוא הוא וכי סאדאת, הנשיא את לפגוש צריך שהוא משום

האלוף של מינויו דבר על הסוריים העיתונים ומן מצרים משגרירות לי נודע בבוקר למחרת ה26/10/72. ביום לבדי

3.1 ביום. בו לקהיר, מיד לנסוע החלטתי אול). (פריק גנרל לדרגת העלאתו ועל המלחמה לשר אסמאעיל אחמד (לואא)

 | עבד שלויטננטגנרל לי נודע שם אזרחיים, בבגדים כשאני למשרדי, מיד פניתי התעופה משדה בערב לקהיר והגעתי
מחמוד (לואא) האלוף במקום הימיים הכוחות למפקד התמנה אבודיכרי פואד ושהאלוף שירותו את סיים חסן אלקאדר

פהמי.

הרביעי הצעד את היווה המזוייניס הכוחות של הכללי ולמפקד המלחמה לשר אסמאעיל אחמד הגנרל של מינויו
י אוקטובר. מלחמת לקראת הדרך להחשת

החדש הכללי המפקד
/. הוא המזויינים. הכוחות של הכללי ולמפקד המלחמה לשר מינויו נסיבות את פירט אסמאעיל אחמד אול) (פריק הגנרל

 משרד עלידי לאור הוצא דוקומנטרי, ספר .1974 אוקטובר  1972 אוקטובר והמערכה, הגברים ספר (מתוך: כך על כתב
:(109 ע"ע המצרית ההסברה עבור המלחמה

(יומיים 26/10/72 היה התאריך בחיי ביותר החשוב היום אף ואולי בחיי, והמכריעים החשובים הימים אחד זה "היה

היינו. באלגיזה סאדאת הנשיא של מעונו היה: והמקום בקירוב אחה"צ שלוש היתה השעה באלגיזה), הכינוס לאחר

משקל ובעלת חשובה סיבה זו שהיתה שיערתי אך לזימוני, הסיבה מה ידעתי לא הבית. בגן מהלכים ואנוכי, הנשיא כבוד

מאותו החל המלחמה לשר למנותני החלטתו על לי הודיע הנשיא כבוד שציפיתי. מה אירע המצב, על קצרה שיחה לאחר

ותבוצע עלידי הכוחות המזוייוירו תר'^ריירו vs"s nmnn ,*" ,^," י י
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של ארוכה שורה עיני ונגד במוחי לחלוף החלו קהיר, ברחובות חולף כשאני במכונית ונטעתי הפגישה, הסתיימה כאשר !'

ואירועים: זכרונות "
שר אותי זימן כאשר ה16/9/69 ביוס היתה מדי את פשטתי בה האחרונה הפעם מדים. ולובש אני חוזר שוב
זוכר ע*יס. מחמש יותר שחלפו למרות כרמטכ"ל. מתפקידי אותי משחרר הוא כי לי, והודיע פיזי) מחמד (הגנרל המלחמה

אז: שנאמרו כפי המלחמה לשר דברי את עדיין אני
במלחמה יפתחו המזויינים שהכוחות יוחלט כאשר בלחימה חלק לקחת אפשרות לי תינתן כי הוא רוצה שאני מה <y j

חיילי או מחלקה כמפקד ואפילו לשירות שאשוב מקווה אני זה, במקרה ישראל. נגד כוללת
עם ה14/5/71 כיום המזוייניס. הכוחות לשורות לשוב האפשרות עוד לי תינתן לא שלעולם וחשבתי לביתי אז הלכתי

המודיעין לראש למנותני החלטתו את סאדאת הנשיא פירסם במצרים) הכוח במרכזי השינויים בוצעו בו (היום שחר
מצרים ולמען שלמענה כחייל, לעבודתי הערכה זו היתה זו מהחלטה מאושר הייתי כי להודות, יש האמת, למען הכללי.

שלה. המקודשת ובמערכה איצי למען בשירות מסוייס, כאופן חלק, ליטול הזדמנות זו והיתה חיי את הקדשתי
לכוחות מאוד קרבני אף אלא רחוק, להיות לא לי גרם זה, אחריות תחום למעשה, החדשה. למשימתי להתמסר התחלתי
לא המזויינים, לכוחות הישירה הקירבה ולמרות מגע נקודות אותן למרות אולם, גילי. ולבני לנשק ולחברי המזויינים י

נוספת פעם בשורותיהם לשרת אשוב בו יום שיבוא שציינתי, כפי ציפיתי,
הייתי המשימה, והיקף האחריות כובד למרות המשימה. את העליון המפקד עלי הטיל בו היום הגיע הנה אולם, i

עצמי'. ביטחון לי והיה רבה, במידה אופטימי,

היי לא אלשאדילי סעדאלדין (פריק) לויטננטגנרל לבין אסמאעיל אחמד אול) (פריק הגנרל בין שהיחסים ידוע היה

כרמטכ"ל, שימש השני בעוד המזויינים הכוחות של הכללי ולמפקד המלחמה לשר הראשון מונה כאשר שנים מזה טובים :

בלתי יחסים של השפעתם על מחשבות התעוררו תפקידו, בתוקף המזויינים, בכוחות שניים מספר האיש היה הוא דהיינו
של ההתעניינות ותחומי חברו של מזו שונה מהם אחד כל של האישיות היתה האמת. למען העבידה. מהלך על אלה טונים י

חברו. של מזה שונים היו צבאית, מבחינה מהם, אחד כל
הערבית. המהדורה אוקטובר. מלחמת אלשאיילי. סעדאלדין לויטננטגנרל (מתיך. אומר אלשאדילי לויטננטגננרל

להגיע מסוגלים היינו ולא לחלוטין שינים היינו אסמאעיל אחמי עם טובים יחסים לי היו לא "מעולם :(135133 ע"ע

בינינו1'. להסכמה

כי לו להודיע כדי אלשאדלי. לויטננטגנרל את ה26/10,72 יים של הצהריים בשעות סאיאת הנשיא זימן כאשר
אחמד על חושב אני הנשיא: לו אמי צאדק. איל) ,פייק הגנרל של במקומו שיביא אחר מלחמה שר למנות החליט |

. באומרו מידית והגיב זה שם מהעלאת הופתע כי אלשאד'לי. כותב כאן אסמאעיל"
מאז שנה. 12  כ לפני שהתחילה אסמאעיל. אחמד יבין ביני דיעית חילוקי של אייכה היסטוריה יש הנשיא "כבוד

משימה יהיה בינינו הפעולה שיתוף כי אני. סביר בקיייית מתאפיינים עתה. בינינו. היחסים .1960 בשנת בקונגו נפגשנו

שיחסיך בפניך להדגיש ריצה אני אילם. פרטיו ועל ביניכם הסכסוך תולדות על בדיוק יידע "אני אמר: הנשיא קשה".

i
1

I
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שהיחסים מכך חששו את והביע דעתו על חזר אלשאדילי צאדק". עם לך שהיו מאלה בהרבה טובים יהיו עימו
מאומה כי והדגיש דעתו על וחזר שב הנשיא אולם למלחמה מתכוננים בעודנו הצבאי, המצב על להשפיע עלולים ביניהם

אלה. מחששות יתגשם לא
לקבוע ברצוני אלשאד'לי. ולויטננטגנרל אסמאעיל אחמד הגנרל בלב עמוק משקע היה שלהם, הדיעות חילוקי למרות

את העיקרי,שהעסיק העניין היו אלה הכנות מהם אחד כל שהשקיע המאמצים את תום עד מיצו למלחמה שההכנות
במהלך למלחמה. ההכנות על שהשפיעו ביניהם מהותיים דיעות בחילוקי הבחנתי לא כך, משום המזוייניס. הכוחות
האחרון בשלב שנוצר במצב לטיפול בקשר ביניהם נחלקו הם אוקטובר, מלחמת במשך שהתנהלו הקרביות, הפעולות

\ ברור היה ביניהם הדיעות חילוקי והתבלטו מהם אחד כל של המנוגדת האישיות התבלטה זאת, בתקופה המלחמה. של

של האחרונים בימים צבאית, מבחינה שלילית, השפעה לכך היתה בחברו. האמון את איבד מהם אחד שכל לחלוטין

המלחמה.

אסמאעיל אחמד עם המלחמה על שיחה
יחד פעלנו מאז בינינו שררה אשר ידידות באותה אסמאעיל, אחמד הגנרל אותי קיבל מדמשק שובי לאחר מיד

יוני. מלחמת לאחר בתעלה שהתחוללו הקרבות בעת התעלה", חזית ב"מפקדת

על ברמזו שחזית" כפי המזויינים, לכוחות "שבתי באומרו: אותי והקדים מאושר, קורנות כשפניו פני, את קיבל הוא
האלוף "גם באומרו: המשיך אחר חודשים מספר לפני קהיר, של הבינלאומי התעופה בנמל בינינו שהתקיימה השיחה

באלכסנדריה". במשרדו עתה נמצא הוא הימיים. הכוחות מפקד עתה והוא לשירות שב זכרי פואד (לואא)

1969 בשנת זמן, כאותו זכרי, האלוף עם יחד הצבאי השירות את עזב שהוא היה, אסמאעיל אחמד הגנרל עם הסיפור
יש מאוד. גבוה שלו המוראל היה לכן, בעבר. קופחו שהם לעובדה תגובה זו היתה .1972 בשנת לשירות יחד שבו והם

הכוחות כמפקד מתפקידו שוחרר זכרי והאלוף המזויינים הכוחות כרמטכ"ל ממישרתו שוחרר אסמאעיל שהגנרל לציין,

סואץ. מפרץ של המערבי בחוף אלזעפראנה באיזור שאירעה וימית, יבשתית תקיפה בעקבות הימיים,

יותר קשות בנסיבות באחריות, מחדש לשאת אחד, ביום שבים, הם והנה ההתשה". "מלחמת במהלך 9/9/69 ב

עד והגיע חי"ר מחלקת כמפקד החל הוא זה בתחום בשדה וכיחוד ארוך, צבאי ניסיון היה אסמאעיל אחמד לגנרל

היה זכרי לאלוף כרמטכ"ל ואחר ,1967 יוני מלחמת לאחר סואץ, תעלת חזית כמפקד שימש אחר חי"ר. דיביזית למפקד

הימיים הכוחות כל מצד להערכה זכה כך, משום חייו. כל אליו, ביחס היה, הים חיל ארוך. ימי ניסיון

הצבאית האקדמיה במסגרת הגבוהה" הצבאית ב"מכללה יחד למדנו כאשר והתהדק הלך וביני שניהם בין הקשר

חשיבתם דרך על וכיחוד מקרוב. מהם, אחד כל של האישיות על לעמוד הזדמנות לי היתה כך .19661965 בשנים "נאצר"

עם מירבי, באופן פעולה, שיתפתי הקרביות. הפעולות ובעת המלחמה תיכנון תקופת בעת רבות לי סייע הדבר הצבאית
הכוחות של הכללית במפקדה כולם שואפים ואליה מבקשים הם אותה כיעילות לפעול שיוכלו עלמנת מהם, אחד כל

לאויב תבוסה הנחלת לשם מלחמה והיא אחת מטרה להגשמת הפועלת הרמונית עבודה כקבוצת פעלה אשר המזוייניס,
הישראלי.
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מבארכ, חסני מחמד (לואא) האלוף את גם כללה היא הכללית. המפקדה של בדרג בהרמוניה פעלה זו עבודה קבוצת ■

היה ההדוק הפעולה שיתוף האווירית ההגנה כוחות מפקד פהמי, עלי מחמד (לואא) האלוף ואת האוויריים, הכוחות מפקד 1

הצבאית. למומחיות בנוסף והביצוע, התיכנון מבחינת המזוייניס, הכוחות בעבודת ביותר הבולט המאפיין
מלא מידע לו שיש השיחה, מן לי, נודע הצבאי המצב על ארוכות שוחחנו אסמאעיל הגנרל עם זו ראשונה בפגישה 1

מצוייר הוא כי חשתי כן כמו הכללי. המודיעין כראש הקודם תפקידו בתוקף המזויינים, הכוחות בקרב הנעשה על ומדוייק

האפשרית. במהירות במלחמה לפתוח יהיה שניתן עלמנת ללחימה, ההכנות את ולהשלים למהר נחושה בהחלטה
למלחמה?" מוכנים המזויינים הכוחות יהיו "מתי והיא: תשובה, ביקש שעליה מוגדרת, שאלה לו היתה

הוא ואילך. 11 עמ' והמערכה" "הגברים בספרו אסמאעיל, אחמד  משיר  (הפילדמרשל אסמאעיל אחמד של לדעתו

חמש חלפו ובידיעתו: שכתוב כפי במלה מלה והוא לו. מיוחס כאן שנאמר מה אז). ששרר המצב לגבי השקפתו את מבהיר

צבאית, מבחינה מכנים, שאנו למה חשופים החיילים נעשו בכך התעלה בחזית בשוחותיהם מחופריס והכוחות שנים
כן, כמו הכוחות. של ובכושר במוראל הפוגעת חמורה תופעה זוהי כהן שהו בה הארוכה התקופה בשל השוחות". ..מחלת

כאלה מפי מדיניים עניינים על דיבורים בשל האחורית הדלת מן המזויינים הכוחות לתוך נכנסה המדיניות כי הוא, סבור
שאירע ממה כתוצאה המזויינים. הכוחות ובשורות מפקדים כמה בקרב והתרופף האמון התערער בכך, מתמצאים שאינם
גרוע. היה ההנדסי הציוד כספק מוטלת היתה המדינה על ההגנה תוכנית של יכולתה רבה, חשיבות בעל שהיה בעבר,

הנדרשת. לרמה מתחת להגזים, מבלי היה, שבחזית בעמדות והמצב הוזנחה, הכוחות מצב שיפור בתחום הפעילות
של פירושו אין הרי אש, באמצעות מדיניות שאומרים. כפי שהיא. או המדינית, לפעילות המשך מהווה המלחמה אם
לפנינו יש צבא, אנשי אנו לכך, אי משלה אישים יש וללחימה משלה אישים יש למדיניות השניים בין לערבב יש כי דבר,

ואת לקרב שלגו המוכנות רמת את להעלות כיצד בידיעתנו מתבטאת שלנו המומחיות משימה ניצבת ולפנינו חובה
היא לצבאות נכנסת המדיניות כאשר ולפיו. לפנינו. ניצב ההיסטורי הלקח מדיניות על בדיבורנו ולא שלנו. הקרבי הכושר

אותם משחיתה

ספק הטיל ששרר, הכללי האקלים אולם טוב ונשק נשק שבידינו שיש משוכנע היה זו. בפגישה עימי, בשיחתו

מאלה יותר מתקדמים וציוד נשק יש תחומים, שבמספר מודה "אני ואמר המשיך הוא שלו. ובאיכות שלו בכמויות
מי מתקדם? אינו או להם ערך שווה שאינו משום יכולת, חסר הוא בידינו אשר שהנשק אמר מי אולם ברשותנו. המצויים

להילחם" שלא תחילה. בכוונה אמתלה. מחפש זה את שאומר 1

תתאמנה שהן לכוחות, המשימות הקצאת בעת להקפיד. אנו צריכים תהיינה, אשר הסיבות ותהיינה פנים. כל על ■

והציוד הנשק של ביותר הטוב התיפקוד את לנו שתבטחנה תוכניות. לעבד עלינו שלו הביצוע ולאפשרויות הנשק לאופי

פי על נפעל אם בפנינו. הניצבות ולאפשרויות לנסיבות בהתאם ביותר טובות תוכניות לעבד ניתן נמרץ. בקיצור שלנו

שלנו. הקרביות המשימות את לבצע נוכל כאלה תוכניות
ואמר: הסורית החזית על לדבר עכר אז אסמאעיל הגנרל של לדעתו המצרית. בחזית התמונה היתה זו

הארצות שתי אותי. הפחיד  ומצרים סוריה בין לתיאום או פעולה לשיתוף להגיע האפשרות חוסר על לי שנאמר "מה

היסטוריה להן שיש ערביות. מדינות שתי הן אלו תנועתו את לשתק מסוגלות הן האויב עבור מלקחיאש מהוות
ומאוחדות אינטרסים כאותם היום קשורות הן נמשכת. שעודנה משותפת. קרובה והיסטוריה טווח רחוקת משותפת
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י כל כך, אם מדוע, ולתת. להשקיע מידה באותה ומוכן לו שווה הוא במצרים: לערבי דומה בסוריה הערבי אחת. במטרה

וחששות?" חרדות אותן

ששמעתי מה כל על ומגיב מבאר מסביר, כשאני ארוכות, דיברתי כך אחר אסמאעיל. אחמד הגנרל של לדבריו האזנתי
בתיכנון, הגענו שלב לאיזה לו הסברתי וכן מדויק, באופן הכוחות, של וכושרם הצבאי המצב מהו לו הבהרתי ממנו.

סוריה. עם הצבאי הפעולה ובשיתוף למלחמה הכוחות בהכנת
י זקוקים אנו עובדות. לאור ניתנה למלחמה?" מוכנים המזויינים הכוחות יהיו "מתי שאלתו: על לו שנתתי התשובה

חשובים: דברים שלושה להנשים כדי כשנה של זמן לפרק

השטח. לפני מעל אל השוחות מן לצאת המזויינים הכוחות על ראשית:
התקפה, של לתפישה מספר. שנים זה מקובלת, שהיתה שלהם, ההגנה תפישת את לשנות שיש דבר, של פירושו

הכוחות שלוחות בכל התקפה, ולקרבות למבצעים מרוכזים באימונים צורך יש דבר, של פירושו לתיכנון. בהתאם
הצבאית המטרה השגת לשם ביניהם פעולה שיתוף לתרגל יש המזויינים.

המזוייניפ הכוחות פעילות אלא כללי, למפקד מינויו עקב חדש, בשלב לפתוח עומדים איננו ברורות: עצמי הסברתי
להפחיר. ניתן שלא גדול, מאמץ על מדובר האחרונות. בשנים נערכו אשר ולהכנות לאימונים המשך תהווה פיקודו, תחת

המשימוי. לביצוע ביעילות להתאמן מירבי מאמץ עושים והמפקדים שהכוחות הבהרתי כן, כמו מקרה. בשום מערכו,

לכניסתה באשר בעצמו. בזה לחוש עתיד הוא ארוכה. תקופה מזה בפניהם, הניצבים הקשיים על להתגבר וכדי הקרביות
מתמחים שאינם אלה מפי מדיניים, בנושאים הרבים הדיבורים בשל האחורית, הדלת מן המזויינים לכוחות המדיניות של
בעבודתנו להתמחות צריכים המזוייניס, בכוחות שאנו, לו, אמרתי שאמר. כמה תמיכה תוך דעתי, את הבעתי בכך,

| ובאימונים למלחמה המוכנות מידת הקרבי, הכושר בהעלאת מאמציהם את ממקדים המפקדים עוד כל בלבד. הצבאית
מדיניות על לדבר מקום אין הרי הצבאיות, המשימות לביצוע

שתוכנית אסמאעיל לגנרל אמרתי התעלה, חזית במפקדת יחד שירותנו מאז לשוחח הורגלנו בו הלב, גילוי באותו
בכ: לטפל ניתן הרי גרוע, במצב ההנדסי הציוד מן חלק אם אפילו בה. לבטוח יש בספק. מוטלת אינה המדינה על ההגנה

מיידי. באופן

נוסך לנשק להמתין ולא ברשותנו המצויים והציוד לנשק בהתאם התיכנון, של בחינות מספר עדיין להשלים יש שנית;
נשק לספק ההבטחות או נשק לקניית שהחוזים אותנו לימד החולפות, בשנים שנצבר הניסיון, יגיע. מתי יודעים שאיננו
כתחום המאמצים יצליחו אס אחר דבר הם שלהם. והעיתוי המעשי הביצוע אך אחד. דבר הם המועצות מברית וציוד

הקיים על חדשה כתוספת הדבר ייחשב זה,
האויב, את להפתיע המיועדת הונאה, תכנון והוא אחד דבר רק בה חסר שגובשה שהתוכנית אסמאעיל לגנרל אמרתי
ביחוד, אבידות. של במינימום סואץ תעלת מחסום את לפרוץ ונוכל בידינו תהיה במלחמה הפתיחה של שהיוזמה עלמנת

עדיף. אסטרטגי במצב ונמצא צבאית מעליונות נהנה שהאויב העובדה, נוכח

1
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שלו. שלבים מספר כבר שעברנו ועדין. ארוך תהליך זהו הסוריים הכוחות עם הפעולה שיתוף השלמת של*ש*ו1;

הצבאית המפקדה ובין המצרית הצבאית המפקדה בין מוגבלת ובהסכמה בתיאום צורך ויש נוספים שלבים עדיין לפנינו ;

ואלאסד. סאדאת הנשיאים של בדרג מדיניות החלטות קבלת המשותפת הצבאית הפעילות תובעת כן כמו הסורית.
זמן. דרוש כך לשם הגענו, לא עדיין לכך

סיבה שוס שאין הסורית. הצבאית המפקדה עם בעבודה הנסיון לאור בפרוטרוט, אסמאעיל, לגנרל הסברתי
על לו שנאמר מה את סותרים דברי ברביצוע יהיה הסוריים הכוחות עם הצבאי הפעולה ששיתוף בכך ספק להטיל
כי ובטוח סמוך שאני לו, אמרתי זה בעניין חששות קיימים וכי ומצרים, סוריה בין פעולה לשיתוף להגיע האפשרות חוסר 1

ו

לו. אמרתי כן קיימת. אכן כזאת והסכמה הנשיאים. שני בין מדינית הסכמה שוררת עוד כל יושלם, הצבאי הפעולה שיתוף

זוכר זו. עובדה לו יבהיר המזויינים, הכוחות של הכללי המפקד היותו בתוקף הצבאית, בפעילות שלי המעשי שהעיסוק
במלחמה להצלחה הגורמים אחד יהיה והסורית המצרית החזיתות בין הפעולה ששיתוף אסמאעיל, לגנרל שאמרתי אנוכי \

בעת חזיתות בשלוש להילחם ישראל את לאלץ כדי הירדנית. החזית עם פעולה לשיתוף קיוויתי ובאה. הממשמשת |

אחת. ובעונה

למלחמה, ההכנות להשלמת המיועד הזמן פרק לדעתו, אולם, נושאים. שלושה לאותם ביחס דעים לתמימות הנענו !

להיות שעתידים נושאים שני הוסיף הוא האפשר. ככל לקצרו, יפעל והוא מדי, ארוך זמן פרק הוא הערכתי, לפי כשנה,

למלחמה. כהכנה רצינית לעבודה חדש אקלים ליצור עלמנת עבורו, התעניינות תחומי ;
ו

ן

קיימת תהיה שלא כך המזויינים, הכוחות של הכללית המפקדה של בדרג מדיניים עניינים על לדבר לא הראשון; 1

את לאמץ עליהם ורצופים. מפרכים לאימונים להתפנות הכוחות על כאלה. נושאים על ידבר לו הכפוף שמפקד תופעה
ביותר. והמתאים ביותר הקרוב במועד תפרוץ אכן המלחמה וכי וחתום, סגור עניין היא שהלחימה העיקרון י

ו

משנה ולא לוחם. שמנצח. זה הוא הנשק. ולא האדם. כי הצבאי. שירותו תקופת כל במשך משוכנע, היה הוא השנ>: !

עניינו. ובצידקת בנישקו במפקדיו. בוטח הוא כן אם אלא לנצח, או להצליח יכול אינו לו, ניתן נשק ואיזה דרגתו מהי
בינם אמון יחסי ויצירת קצר, זמן תוך החיילים. בקרב אמון נטיעת הרי לכך, אי באללה לכל, מעל אמונתו, לצד זאת,

בו. להתמקד שיש ביותר חשוב דבר בעיניו נראית בידיהם, המצוי לנשק כולם ובין המפקדים, ובין

שתישלמנה לאחר האפשרי בהקדם להתחיל צריכה שהמלחמה כך על העיקריים. הפעולה קווי על הסכמנו זו בפגישה

דרוש שלכך משום וצבאית. מדינית מבחינה סוריה עם והתיאום הפעולה שיתוף נושא שיושלם אחר וביחוד, ההכנות,

ביותר. הארוך הזמן
הכוחות, של הראשיות בשלוחות המזויינים. הכוחות עם פגישות לקיים הירבה אסמאעיל אחמד הכללי המפקד j

הבאות: בנקודות התמקד הוא בשיחותיו הפגישות מן ברבות אותו ליוויתי ובפיקודים. בארמיות
אדמותינו. לשיחרור כאמצעי למלחמה תחליף אין נכשלו. שלום בדרכי התיכון המזרח בעיית את לפתור הנסיתות *

חדש נשק להגעת לצפות טעם אין לכך, אי ואפשרויותיהם. יכולתם בגבולות להילחם יוטל המזויינים הכוחות על * י

נוסף.
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. למדינאים המדיניות את להותיר עלינו בלבד. הצבאית הפעילות להיות צריך המזויינים הכוחות של הבלעדי עיסוקם *

במלחמה לניצחון הבטוחה הערוכה הם ענייננו וצידקת באללה אמונתנו *

קווי לגבי דעתו הפיקוד, את לידיו קיבל כאשר אסמאעיל, הגנרל של המצב שהערכת לומר, ברצוני האמת, למען

הביע אותה סאדאת, הנשיא של דעתו את שיקפו למלחמה, ההכנות להחשת נתן אשר והפקודות העיקריים הפעולה
כפני דעתו את לחלוטין סאדאת הבהיר ה24/10/72, ביום באלגיזה הכינוס התקיים כאשר קודמות. בהזדמנויות

המזגיינים הכוחות של העליונה המועצה
את תאם ואשר שרר, אשר האקלים מן השונה חדש, אקלים ליצירת רבה לב תשומת העניק אסמאעיל אחמד

| השקפה המזוייניס. הכוחות על הפיקוד את קיבל בטרם הכללי,יעוד המודיעין ואש היה כאשר אימץ הוא אותה השקפתו,
לחלוטין הסכים המנוח הנשיא כי מכן, לאחר סאדאת, לנשיא שהתקרבתי לאחר אנוכי. סכור לכן. קודם הובהרה זו

המפקד של מינויו בטרם ששרר האקלים את לשנות לצורך באשר שלב, באותו אסמאעיל, אחמד הגנרל של לדעתו

למימושה. דאג אסמאעיל ואחמד סאדאת הנשיא של דעתו זו שהיתה אף, יתכן החדש הכללי

ן המלחמה לקראת מתקדמים שאנו חשתי הכוחות כקרב בשטח הסיורים מן כתוצאה וברגיעה, בביטחון חשתי
| הקרביות המשימות את היטב לבצע עלמנת המאמצים מירב את עשו והכוחות המפקדים שכן, יציבים בצעדים
B חדש. לשלב נכנס הסוריים הכוחות עס והתיאום הפעולה שיתוף להתחיל. לפקודה ציפו כולם ליום. מיום עלה המוראל

מעשי ביצוע של לשלב ובביטחון, ביציבות נכנס, הוא יותר. רבה הבנה שררה
שיתפנה עלמנת המפקדים אחד את למנות אסמאעיל אחמד לגנרל ה.צעי1י המבצעים, אגף כראש ועבדתי היות

זאת יאפשרו כאשר במלחמה, הפתיחה על ההחלטה לקבלת ציפייה תוך מתמדת, בפעילות חלפו ולילות ימים
| הלחימה. לתחילת המתאים הזמן שייבחר ולאחר המדיניות הנסיבות

/
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המערכה. של הערביות .3

עם פעולה שיתוף תוך מצרים, של העצמיים באמצעים ישראל נגד מזויין מאבק בניהול דגלה המצרית האסטרטגיה
לנכון. תמצא ערבית מדינה שכל כפי הערביים, המשאבים לניצול הזדמנות תהווה עצמה ושהלחימה סוריה,

הכוח מן זו סיסמה להוציא עלמנת מאמצים עשו ערב ממדינות כמה המערכה". "ערביות של בסיסמה נופפו הערבים
הבעיה ופיתרון האדמה שיחדור לשם ערב, מדינות בין צבאי פעולה שיתוף ליצור ניסתה הערבית הליגה גם הפועל. אל

פיסנה "ועידות כינוס למרות ,1967 יוני תבוסת מאז שחלפו בשנים התממשה שלא תקווה היתה זו אולם הפלסטינאית ; ::

מאוד לנו חשוב היה המצריים המזויינים הכוחות של הכללית במפקדה התוקפנות עקבות סילוק לשם ערביות" , יי".

ערב מדינות וכי והירדנית, הסורית המצרית, החזית חזיתות בשלוש ישראל נגד ערבית צבאית פעילות שתתקיים ■!

אמונה מתוך הצבאיים, מאמצעיהן חלק כך לשם מקדישות כשהן חזיתות, באותן בלחימה חלק תיקחנה האחרות ן  ו

השנים בחמש הבעיה, לפיתרון המדיניים המאמצים כל שנכשלו לאחר מזויין, בכוח אלא תוחזר לא הכבושה שהאדמה .

שעברו. יי 7 י

31 ה למושב הערבית, הלינה של המנגנונים אחד את המהווה המשותפת11, ההגנה "מועצת כינוס הזדמנות את ניצלנו ■;■■

זה בנושא העוסק המנגנון וזה היות מיוחד, באופן זה, בנושא לדון כדי 2730/1/73 בימים בקהיר שהתקיים שלה, .;+

ערב. מדינות של הביטחון ושרי החוץ שרי את כוללת והמועצה מאחר זה, בנושא לדיון ביותר והמתאים
הובהר בדו"ח אסמאעיל. אחמד הגנרל המלחמה שר של בידיעתו המשותפת, ההגנה למועצת דו'יח הגישה מצרים
התיכנון של הכללי הרעיון וכן הערבית האדמה לשיחרור הכוללת התוכנית של והעקרונות הערבי האסטרטגי .המצב >

לפעילות ערב מדינות מצד התחיבויות ולקבל משותפת צבאית לפעילות מוגבלות בהמלצות הסתיים הדו"ח הצבאי. j r

שמטרתה ישראל נגד הכוללת במלחמה תשתתפנה אשר ערב מדינות של הצבאיות היחידות שתקבענה באופן .כזאת, ■c

גורלית. מלחמה דבר, של לאמיתו היא, זו מלחמה שכן, הבעיה. את ולפתור האדמה את להשיב תהיה ח

דוגל ,1967 ביוני לישראל ערב מדינות בין המלחמה של השלישי הסיבוב תחילת "מאז  אלה: בדברים החל הדו"ח

מדיניות התחומים. בכל הקיימת המציאות והנצחת המלחמה הישגי על שמירה של במדיניות ישראל של הלאומי התיכנון ; ח

ולמען זו מדיניות בחובה שטומנת הסכנות. בלימת למען לפעול הערביים הלאומיים האינטרסים מן תובעת זו ישראלית
ופעולות הכבושים, הערביים בשטחים תקופה, באותה ישראל, של מעשיה הערבי. לעניין המזיקות תוצאותיה מניעת

נוהגת לפיה האסטרטגיה אופי על ברורה תמונה נותנים העימות, בקווי הערביות העמדות נגד מבצעת שהיא ההרתעה
המשך זאת, נוכח כניעה. עליהם ולכפות ערב בעמי לרדות למטרה לה שמה זו אסטרטגיה שלנו. הערבי בעולם ישראל

הערבית האדמה שיחרור על או הבעיה, פיתרון על משפיע או מסייע, או מאפשר, אינו הערבי, בעולם עתה השורר המצב
הכבושה.

לפיתרון להגיע או הערבים שאיפות את לממש מסוגלת אינה ערבית מדינה שאף ההנחה ומתוך זו, מוצא מנקודת
המדינות עם והתיאום בזה זה ישתלבו ערב מדינות של והצבאיים המדיניים המאמצים שכל הוא הכרח הרי לבעיה, ערבי
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1 הזמן הגיע הציוני. אויבנו עם במאבקנו ניצחון להשיג שנוכל כדי הבחינות, מכל ינוצל, והכלכלי המדיני התחומים הידידות
" הגורלית". המערכה למען שברשותה והאפשרויות המשאבים כל את תתרום הערבית שהאומה

והבהיר: המשיך הדו"ח

. נטיות בעלת גזענית אימפריאליסטית פלישה נוכח קיום מאבק הוא הערכיציוני שהסיכסוך מסכימים "כולנו

הערכית האומה של המשאבים כל את בכך וישקיעו נגדה יחד יקומו כולם אם אלא לחסלה ניתן שלא התפשטות,
באמצעות זו נוכחות אבטחת בפלסטין, הישראלית הנוכחות של הלגיטימיות כפית היא ישראל של המדינית המטרה

; של הבא לשלב כהכנה הערבים. של והתפתחותם צמיחתם על מיגבלות והטלת ערבית אדמה של נוספים שטחים סיפוח
לפרת" ועד הנילוס מן שתשתרע יהודית. מדינה להקים ישראל של חלומה את להנשים שנועד ההתפשטות,

את בכוח מלהשיב הפלסטינאית וההתנגדות ערב מדינות "מניעת היא ישראל של הצבאית האסטרטגית המטרה
בפני תיכנענה הערביות שהשאיפות עד לסכנה, הישראלי הלאומי הביטחון את לחשוף או הכבושה הערבית האדמה ו

ישראל". של המדינית המטרה
של עיקרי מחץ ככוח האוויריים הכוחות עליונות על שמירה הס: הישראלית האסטרטגיה של העיקריים האלמנטים
של הכשלה גם כוללת זו אסטרטגיה לטובתה. שיהיה פיתרון שיכפה עד שקטים, אש הפסקת קווי על ושמירה ישראל

של האמיתות וטישטוש הכבושים בשטחים הנוכחית המציאות כפיית למען פעולה מאוחדת, ערבית צבאית פעילות

הפלסטינאית. הבעיה
הערביות בחזיתות האפשרית כוחותיו פריסת ואת שלו היכולת את האויב, של כוחותיו היקף את סקר הדו"ח
ברור היה זו סקירה לאחר האויב של התורפה נקודות ואת הכוח גורמי את הדו"ח סקר כן כמו עימות. של במקרה

הבאים: ליעדים לשאוף צריך המשותפות הערביות ההתקפה פעולות שתיכנון
שלו. האסטרטגיה את לממש לו לאפשר שלא כדי אחת ובעונה בעת החזיתות בכל להילחם האויב את לאלץ יש .1

זמנית. בו בלבד, אחת בחזית פעילות על המושתתת
באמצעות וביחוד כוחותינו. באמצעות האויב עורף על לאיים עלמנת והירדנית הסורית בחזיתות להשתמש יש .2

האוויריים. הכוחות

האויב. של והאסטרטגיות הטקטיות העתודות פיצול למען לפעול יש .3

סוף. ובים התיכון בים האויב של הימיים התעבורה נתיבי את לנתק יש .4

ישראל בתוך נרחב בהיקף לפעילות הפדאיון את לנצל יש .5

הצדדים שני של הצבאית הצמיחה ונוסחת במידה הזמן, וגורם היות האפשרי, בהקדם התקפה בפעולות לפתוח יש .6

נגדו. להתייצב קשה יהיה ובעתיד האויב לטובת ישחק בעינה, תעמוד

עקבות "סילוק היא 15/11/72 ב שהתכנסה כווית, בוועידת הוסכם עליה המדינית, המטרה הערבית, הבחינה מן
המטרה הפלסטינאי" העם של הלאומיות ובזכויות הפלסטינאית בבעיה לפגוע מבלי ,1967 מיוני התוקפנות
לאחר שנכבשה הערבית האדמה ושיחרור הישראליים המזויינים הכוחות "השמדת היתה: ערב מדינות של האסטרטגית

כוללת". ערבית במסגרת ה5/6/67
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כי נמצא, וירדן) סוריה {מצרים, העימות מדינות שלוש של הערביים הכוחות של העיקריים הכוח גורמי אל נתבונן אם
לנו, כוחותיו. ואת מאמציו את לפצל האויב ייאלץ וכך אחת, ובעונה בעת אחת מחזית ביותר להילחם יכולת יש לערבים
אפשרות גם לנו יש לישראל. בהשוואה יחד, גם העימות מדינות שלוש של והים היבשה בכוחות עליונות יש הערבים,

מדינות (שאר התומכות המדינות של האוויריים האמצעים וירוכזו במידה האויב, של האוויר כוחות להשפעת קץ לשים
.י

ביטחון על לאיים עלמנת הפדאיון פעילות את לנצל ניתן כן, כמו העימות. מדינות שלוש לטובת ויופעלו המתרגם)  ערב

המערכה. לטובת הכבושה הארץ בתוך הפנים

כדלהלן: היו העימות מדינות של הערביים הכוחות של העיקריות התורפה נקודות ן

האסטרטגי. המצב על שתשפיע אסטרטגית, פירצה להיווצרות גורמת ההתקפה בפעולות ירדן של השתתפותה אי .1

העימות. במדינות תעופה ובשדות אווירית הגנה באמצעי במטוסים, בולט מחסור .2

עתודה קיום אי כן וכמו בנפרד, החזיתות משלוש חזית כל של ברמה מתאימות כלליות עתודות קיום אי 3

וירדן). והמזרחית'(סוריה הצפונית בחזיתות מופעלת להיות שתוכל כללית, אסטרטגית

המפקדת אחת, מפקדה פיקוד תחת פועלים הישראליים שהכוחות בעוד החזיתות, לשלוש אחת מפקדה קיום אי .4

החזיתות. בשלוש פעולותיהם בין ומתאמת הכוחות על

אלקטרונית. ללוחמה ובמנגנונים בציוד בולט מחסור .5

כדלהלן: היא המצטיירת התמונה כי מסתבר, תקופה באותה והישראלי הערבי הצדדים שני של הכוחות בין מהשוואה
היבשה; כוחות 1

ערבית פעולה לפעול הסכמה ביניהן ותהיה במידה ערביות, חזיתות שלוש מול יעילה הגנה לפתח מסוגל אינו *האויב
משותפת.

העימות מדינות של בחזיתות התקפית פעילות תבוצע ולא במידה הערביות, החזיתות מן באחת לתקוף יוכל .האויב
האחרות. הערביות

ישראל. את תתקופנה האחרות החזיתות ושתי במידה הערביות, החזיתות מן באחת לתקוף האויב מן יבצר *

האוויר; נוחות 2

1,316 ולהשליך יום מידי גיחות 1,181 לבצע יכולים רירדן) סוריה (מצרים, העימות מדינות שלוש של האוויר כוחות *

פצצות. של טון ■

לבצע העימות מדינות יכולת תגיע הקודמות, בוועידות שסוכם כפי טייסות, 16 ב יתוגברו העימות ומדינות במידה *

פצצות. טון 2,265 להשליך להן ויתאפשר יום מידי גיחות 1,793 עד
להשליך הוא יכול כן כמו יום. מידי גיחות 1,360 ל מגיע אוויריות גיחות לבצע האויב שיכולת צויין, קודם בדו"ח *

של האוויר לכוחות עליונות עדיין תהיה לכן, קודם שצויין הסיוע יוגש אם אפילו כי מכך, מסתבר פצצות. טון 2,880

בו. לעמוד שאפשר קטן, בהפרש הערבים של האווירים הכוחות לגבי האויב
האויב. עם אווירית לוחמה של סביר לניהול הדרוש המינימום הוא הנדרש האווירי שהתיגבור מכך, מסתבר *

>
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האווירית; ההגנה 3

טובה. במצרים האווירית ההגנה *

נוספים. נ.מ. טילי גדודי 20  בכ צורך יש לסוריה הקמה. של בשלב עדיין בסוריה האווירית ההגנה *

בשבעה שלה האווירית ההגנה לתיגבור זקוקה היא הישראליים. המטוסים בפני לחלוטין חשופים ירדן של שמיה *

רדאר. ובגדוד נ.מ. טילי גדודי

הימיים; הכוחות 4

ן האווירית העליונות אולם הישראליים, הימיים הכוחות פני על עליונות יש וסוריה מצרים של הימיים לכוחות

אלה. כוחות של הפעולה חופש את מגבילה הישראלית ,

f הפידאינית; הפעילות .5

כחלק נחשבת זו פעילות המתרגם) הפלסטינאים האירגוניס של החבלה (פעולות הפידאינית הפעילות את לחזק יש

ומצרים) ירדן סוריה, (לבנון, החזיתות מכל להתבצע צריכה זו פעילות המערכה. של הבינערבית התפישה מן נפרד בלתי
הכוחות של הכוללת בתוכנית להיכלל צריכה והיא דרכו, על מיכשוליס ולהערים האויב מאמצי את לפצל עלמנת

הערביים.

היא, האויב ושל ערב מדינות של הכוחות בין וההשוואה הצבאי המצב מבדיקת כתוצאה להגיע ניתן אליה המסקנה
אחת כל ערב, מדינות כל חלק יקחו צרכיה שבמילוי העימות, מדינות של משותפת מבצעית תוכנית להתוות צורך "יש כי

£ הבאים: בנושאים לטפל זו תוכנית על משאביה". ולפי אפשרויותיה לפי

יהיה שניתן כדי ואוויר, יבשה בכוחות ירדן של תיגבורה באמצעות המזלחית החזית של הלחימה יכולת הגדלת *

אחת ובעונה בעת יחד, גם החזיתות משלוש ערבית צבאית פעילות לבצע

רשת מול לעמוד ויוכל האויב מטוסי של זה על עלה שכושרם באופן שסוכם, כפי במטוסים, העימות מדינות תיגבור *

ישראל. של האווירית ההגנה
מטוסי מול להתייצב תוכל ואשר שונים, בגבהים הפועלת מתקדמת, אווירית הגנה ברשת וסוריה ירדן תיגבור *

. י האויב

■ האלקטרונית. הלוחמה בתחום מתקדם בנשק העימות מדינות תיגבור *

הערבית והתמיכה כוחותיהם של היכולת בגבולות האדמה את לשחרר ערב מדינות יצאו בה למהירות חשיבות יש *

הערבים לטובת משחק אינו הזמן גורם כי העובדה, את בחשבון לוקחות כשהן להן, שתינתן
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היו ההתקפה, תוכנית של הצרכים ופירוט כלליים בקווים התוכנית המצרי, המלחמה שר של הדו"ח שהוגשו לאחר
כדלהלן: המוצעות ההמלצות

והן חזיתות לשלוש תחולק המבצעים זירת .1

פיקודם. תחת שיהיו נוספים ערביים וכוחות הסוריים הכוחות כל את הכוללת הצפונית, החזית א.

פיקודם. תחת שיהיו נוספים ערביים וכוחות הירדניים הכוחות כל את שתיכלול המזרחית, החזית ב.

פיקודם. תחת שיהיו נוספים ערביים וכוחות המצריים הכוחות כל את שתיכלול המערבית, החזית ג.

תוכנית, עלפי החזיתות, מפקדות עם תיאום תוך העימות מדינות של השונות החזיתות מן יפעלו הפדאיון 2

הערביים. המזויינים הכוחות של הכללי המפקד עלידי שתאושר

המזוייניס הכוחות של הכללי המפקד היותו בתוקף המצרי הכללי המפקד של פיקודו תחת תהיינה החזיתות כל 3 ן

בלחימה. המשתתפות ערב ממדינות מבצעי צוות לו יסייע הערביים.

מפקד וירדן). (סוריה והמזרחית הצפונית בחזיתות האוויריים הכוחות על יפקד הסוריים הערביים הכוחות מפקד A !

החזיתות. שלוש בכל האוויריים הכוחות על יפקד המצריים האוויריים הכוחות
המשנה ועדת המלצות ועלפי ה3/11/71 בתאריך המשותפת ההגנה במועצת לכן קודם שהושגה הסכמה, עלפי .5 ז

להגיש המתרגם)  העימות מדינות (שאינן התומכות המדינות תתחייבנה הערבים, והביטחון החוץ שרי ועדת של הצבאית
ושתי שריון חטיבת דיביזיתיחי"ר, שריון, דיביזית אוויר, טייסות 16 הוא התמיכה כל סך העימות. למדינות תמיכה

עצמאיות. חי"ר חטיבות

סודאן. מרוקו אלג'יריה, לוב, כווית, הסעודית, הממלכה עיראק, והן: ערביות מדינות שבע בין התחלקה זו תמיכה |

גם פורטה ההתקפה פעולות לביצוע הדרושה הנוספת התמיכה וההרתעה. המעמד החזקת שלב לכיסוי דרושה זו תמיכה
בתמיכה או בציוד, או למעשה, הלכה ציודן, על ביחידות זו נוספת תמיכה להגיש תתחייבנה התומכות המדינות היא.

והדרושים הוסכם עליהם התיגבור כוחות .6 שעברה. בשנה הרמטכ"לים בין הוסכם עליה הוצאות, רשימת פי על חומרית

לנוע מוכנים ויהיו ,1973 במרס כעת, ערוכים הם בהם במקומות יערכו ציודם, על יהיו וההרתעה המעמד החזקת לשלבי

התיגבור יחידות הערביים. המזויינים הכוחות של הכללי המפקד הוראות פי על לחימה לקראת ההיערכות למקומות
במועצה. שיוסכם מה פי על האפשרי, בהקדם ומצויידות מוכנות תהיינה התקפה, לפעולות המיועדות הנוספות

המשותפת ההגנה מועצת של הזה המושב בישיבות נוכח ולהיות המלחמה שר של הדו"ח בהכנת להשתתף שמחתי 1

הן שכן האלה, ההחלטות לביצוע וציפיתי ייחלתי חיוביות. לתוצאות הגיעה ואשר עניינית בגישה התאפיינה שפעילותה
בתולדות הראשונה הפעם זו חדש, עיקרי גורם מהווה אשר האסטרטגית, הערבית בחשיבה חדשה התפתחות היוו

הצפויה. במלחמה הניצחון השגת לשם הערביישראלי, הסיכסוך
השוררת הסולידאריות את להוכיח לערבים שניתנה הזדמנות הוחמצה בוצעו לא וההחלטות התגשמה לא תקוותי |
הפלסטינאי. העם של הלגיטימיות הזכויות והשבת הערבית האדמה שיחרור למען צבאית. מבחינה פעולה, ולשתף ביניהם 1
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ומדינה מדינה כל של הלאומי הביטחון אבטחת כך, ועקב הבינערבי הלאומי הביטחון על שמירה לשם סולידאריות
החזיתות, בשתי לתמיכה להביא שהצליחו הם ערב מדינות בין הדוצדדיים המגעים כי הוכיחה, הערבית המציאות
לאחר במלחמה, חלק לקרות לנכון שמצאו ערביות, מדינות כמה עלידי כוחות שיגור באמצעות והמצרית, הסורית
אילו יותר רבה השפעה בעלי להיות יכולים היו הם הלחימה. זירת אל בזמן אלה כוחות הגיעו לא מכך, כתוצאה שפרצה.
שטח אופי אל ולהתוודע החזית כוחות עם להשתלב האפשרות להם ניתנת היתה וכך המלחמה, לפני בחזית נערכים היו

הלחימה.
משותפת, ערבית פעולה בפני נפתחה הירדנית שהחזית מבלי פרצה אוקטובר שמלחמת לציין, חייב אני זו, בנקודה ■

במהלך הסורית, בחזית בלחימה ישתתפו ירדן של מכוחותיה שחלק מנע לא הדבר שלה. הרבה החשיבות למרות 1

\ י
r הקרביים. המבצעים
על זמנית, בו ערביות, חזיתות בשלוש ישראל נגד פורצת שהיתה מלחמה, של תוצאותיה היו מה לעצמנו ונתאר הבה

המשותפת ההגנה מועצת שהחליטה כפי אחד, כללי מפקד של פיקודו ותחת אחת תכנית פי

יהיה שניתן כדי פועלת, היא לפיה והאמנה מטרותיה, הערבית'/ "הליגה עמדת של ולניתוח לדיון אותנו מוביל זה כל

הוקמה. שלשמה המטרה את שתצדיק עלמנת בה, שתחול לתמורה להביא

/

ו
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"ל" תכנ>ת

מבטיח שהיה מה הפועל. אל הנוח מן המשותפת" ההגנה "מועצת המלצות את להוציא הצליחו לא ערב ומדינות היות

להיכנס והחל וצבאית, מדינית מבחינה וסוריה מצרים בין הפעולה שיתוף נמשך המערכה, ערביות את הערבים, לנו,

ישראל. נגד למלחמה בלבד שתיהן יציאת לקראת ופרודוקטיכי טבעי למסלול
לקבוע אלא עוד נותר ולא ביצועה לקראת הכוחות הכנת והושלמה המצריתסורית התוכנית הכנת שהושלמה לאחר 1

ערב ממדינות אחת של נשיא הציע המלחמה, תחילת על המדינית ההחלטה ולקבלת להתקפה המתאים העיתוי את ]

ישראל נגד למלחמה תוכנית

הינה זו שתוכנית מצאתי אותה ואבדוק זו כתוכנית שאעיין עלמנת למשרדו, אותי זימן אסמאעיל אחמד הגנרל

אם בין בארצו. מיישם הוא ואותן השונים בתחומים מטיף הוא להן שלו, המהפכניות התיאוריות מכין תיאוריה
המתרגם)  לוב לנשיא (הכוונה אחר בצבע בספר או ירוק" "ספר באמצעות

תגובתי "ל" תוכנית השם את עבורה בחרתי כך משום לתוכניתו, כלשהו סימלי שם זו מדינה נשיא נתן לא למעשה,
אינן סואץ תעלת וחציית המצרית ההתקפה כי הוא. בקצרה זו תוכנית של הרעיון בהקיץ חלום היא כי היתה, לגביה

של האווירית העליונות נוכח ביחוד כבדות. אכידות המצריים לכוחות תיגרמנה לכך, בנוסף מכרעת התקפה נחשבות
כי סבור התוכנית מעבד כך, משום האויב.

של רב מספר בסוריה לרכז יש כך. לשם סוריה. מכיוון להתבצע צריכה והיבשתית האווירית העיקרית ההתקפה .1

היבשה כוחות את לתגבר יהיה ניתן הסורים הכוחות כל ינועו שתחתיו אווירי, חיפוי שיעניקו עלמנת מצריים, מטוסים
אחרות. ערביות וממדינות מלוב ממצרים, בכוחות בסוריה

מנת על הפדאיון, הפעלת ותוך וצפוןירדן דרוםלבנון בשטח שימוש תוך תתבצע ישראל על המאסיבית ההתקפה 2

האויב של השליטה לאובדן תגרום הסורית, החזית מן שתתבצע האווירית, ההתקפה ההתקפה. תחום את להרחיב

האויב. של האוויריות למטרות נזקים ותסב הראשונה הפעם זו המלחמה במהלך

החזית מן ההתקפה מתפתחת כיצד שיוודע לאחר שימוש בהם וייעשה אסטרטגית עתודה יהוו המצריים הכוחות .3 ן

על ימיות התקפות וכן לה ומצפון בעזה ימיות הנחתה ופעולות הים מן התקפות בעריכת תפקידם יצטמצם אז, הסורית :

יפניזו כן. כמו מאמציו. את ולפצל מבוכה לאויב להסב עלמנת מקומות במספר כוחות הצנחת וכן ושרסאלשיח' אילת
שההתקפה סבור שיהיה לו ולגרום האויב את להטעות עלמנת התעלה, של המזרחית הגדה את כבדה הפגזה המצרים

הסורית. החזיון על הלחץ את להפחית ובכך, התעלה, מכיוון תבוא

לישראל. ומוראלי חומרי הרס גרימת היא הצבאית המטרה .4

1947 בשנת האו"ם עלידי שנתקבלה החלוקה החלטת ביצוע כפיית תהיה המדינית המטרה .5
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רשמית תודיע היא  כן לא שאם במלחמה, להשתתפותה הבסיס את מהווה זה רעיון כי סבורה, ה... הרפובליקה .6

הערבית. לאומה סופית, תהיה לוודאי שקרוב שואה, מכנה שהיא במה השתתפותה אי על

והיישופ התיאוריה

המצב עם אחד בקנה עולה אינה שהיא משום זו, תוכנית לדחות יש כי והיא ברורה, היתה במצרים דעתנו
הבאיס; הנימוקים על הושתתה דעתנו ליישום. ניתנת ואינה מציאותית אינה היא באיזור, האסטרטגי

נגדו בהתקפה לפתוח מחייבים אלה כל שלהם, הקרבי והכושר מצבם האויב, של הכוחות היקף האסטרטגי, המצב *

כוח את המהווים העליונות, בעלי האוויריים, כוחותיו את לפצל עלמנת אחת, ובעונה בעת מזו, זו רחוקות חזיתות משתי |

וזוהי בנפש. רכות אבידות להם ייגרמו כך אחת מחזית ביותר שלו היבשה כוחות לפיצול ולגרום שלו, העיקרי המחץ
| וביבשה. בים באוויר, יהיו והס אחת מחזית ביותר גדולים קרבות יתחוללו האויב. של העיקרית התורפה נקודת

מבחינה נכון, לכאורה, נראה, המלחמה, בעת העיקרי, המלחמתי המאמץ לניתוב מוקד בתור הסורית בחזית השימוש *

אם אולם, זה. מכיוון שיבואו מטוסינו, בטווח ישראליים יעדים מספר הימצאות ובשל לישראל קירבתה בשל תיאורטית,
ניתן לא בסוריה מצרים ושל סוריה של האוויריים הכוחות שריכוז נמצא מעשית, מבחינה הדבר, את לבחון נעמיק
לכך, כנוסף מטוסים. של כזה מספר לקליטת הדרושים התעופה שדות הימצאות אי בשל מעשית, מבחינה לביצוע,

הצורך יתעורר כך, עקב מטוסים. של רב כה מספר לאבטח עלמנת מספיקים אינם סוריה של האווירית ההגנה אמצעי

מצרים משטח האווירי החיפוי הסרת דבר, של פירושו לסוריה. מצרים של האווירית ההגנה אמצעי את להעביר

מכסה, והסוריים המצריים המטוסים של הפעולה שטווח ידוע, חמורות. תוצאות בחובו הטומן דבר המזויינים, ומכוחותיה

המצויים ישראל של התעופה שדות נותרים בכך, ממרכזה. וחלק ישראל של צפונה את מסוריה, מופעלים הם כאשר

ולהיערך, לשוב לאויב יתאפשר בכך, המטוסים. לטווח מחוץ סיני של התעופה שדות כל וכן ישראל של ובדרומה במרכזה

יחד גם וסוריה מצרים נגד שלהם, הארוך הטווח בשל ביעילות, בהם ולהשתמש איזורים באותם מטוסיו את לפרוס
שוב. תתרחש ב5/6/67 עלינו שהונחתה האווירית שהמכה לעצמנו להרשות יכולים איננו

ירדן של בשטחיהן שימוש תוך ההתקפה, תחוס והרחקת סוריה מכיוון הראשית היבשתית ההתקפה לביצוע באשר *

זה. בתחום רב ניסיון לנו יש עליהם. להתגבר יהיה ניתן שלא מדיניים קשיים לכך צפויים הרי ולבנון,

אדמתנו שיחרור למען בה מעורבים להיות חייבים אנו כבוד. על מלחמה היא המצריים הכוחות ינהלו אותה המלחמה *

אבידות לכוחותינו תסב המצרית החזית מן ההתקפה ביצוע כי הסברה, .1967 יוני תבוסת של הקלון מחיקת ולשם

בחשבון לקחת ומבלי הקרבה ללא כבודנו את ולהשיב אדמתנו את לשחרר ניתן ולא היות הגיונית, סברה היא כבדות
הצפויות. האבירות את
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ימית הנחתה תוך מישנייס, ומבצעים הונאה פעולת לביצוע המצריים הכוחות תפקיד יצטמצם "ל", תוכנית לפי * *

היבשה כוחות אין עוד כל צבאית, מבחינה היגיון חסר כזה תפקיד מקומות במספר כוחות והצנחת לה ומצפון בעזה י

הרי מישניים. מבצעים או הונאה פעולת לבצע המצריים הכוחות על מוטל עוד כל מוגבל זמן פרק תוך אליהם, מצטרפים 1

לא והס השמדה, הוא אלה כפעולות המשתתפים הכוחות גורל להיכשל נועדו הכוחות הצנחת או הים מן ההנחתות |
טכנית. או אסטרטגית מדינית, מטרה שום יגשימו

החזית מן ההתקפה תתפתח כיצד שיוודע לאחר בהם שימוש לשם אסטרטגית, כעתודה המצריים הכוחות החזקת *

אינם שהכוחות משום זאת, ומעשית תיאורטית מבחינה שנויה צבאית חשיבה היא "ל", תוכנית של הרעיון לפי הסורית,

על להשפעה שימוש נעשה האסטרטגית בעתודה שכן, המלה של הצבאי במוכן אסטרטגית עתודה כזה, במקרה מהווים,
בזמן כוחות את להעביר אפשרות שיש בתנאי, וזאת הראשיים, הכיוונים באחד או החזיתות באחת המבצעים מהלך
בנוסף כזאת, להעברה הדרושה בכמות תובלה מטוסי הימצאות אי בשל האוויר כדרך לביצוע ניתן אינו הדבר המתאים
ימיים תובלה אמצעי די שאין משום הים, דרך הכוחות העברת את לבצע ניתן לא כן, כמו האויב של האווירית לעליונות

הקרביים, המבצעים במהלך הכוחות את להעביר התכנית וכוונת במידה כזאת, העברה לביצוע ארוך זמן שנחוץ ומשום

"ל", מתוכנית להבין ניתן כפי המצרית, בחזית אסטרטגית כעתודה המצריים הכוחות יוותרו אם הסורית החזית אל

מי? עבור עתודה היא: השאלה

עלידי שנתקבלה החלוקה תוכנית ביצוע כפיית היא להגשימה מבקשת זו שתוכנית המדינית המטרה אם לבסוף, *

של הצבאי הכוח את להשמיד מאפשרת ישראל ושל הערבים של הכוחות בין ההשוואה האם אזי ,1947 בשנת האו"ם
ישראל? של הצבאית מעליונותה תקופה, באותה שהיה כפי סבלנו, בו בזמן זו ערבית צבאית עליונות צצה כיצד ישראלי
באותה קיים שהיה הערבי הצבאי הכוח עם החלוקה תוכנית את לכפות הוא הגיוני האם המדינית: הבחינה ומן

לשימוש? ומוכן יד בהישג היה זה שכוח נניח אם אפילו תקופה,

בו ליום מייחלים אנו במציאות. הכרה לידי התוכנית בעל את להביא נועדה והיא "ל" תוכנית על תגובתנו היתה זו

1967 מיוני התוקפנות עקבות לסילוק והמדיניים הכלכליים הצבאיים, מאמציהם את וירכזו אחד בקול הערבים ידברו

לאחר פלסטינאית, מדינה והקמת הישראלי הכיבוש מן עזה ורצועת הירדן של המערבית הגדה הגולן, שיחרור עלידי

כל עשו ואש"פ הפלסטאינאית שההתנגדות לאחר זאת, שנה. 11 מזה ,1989 שנת עד כה, עד נמשך הישראלי שהכיבוש

את להוציא עלמנת מתאימה הזדמנות נוצרה 1973 בשנת ארוכות. שנים אותן במשך שהוא תחוס בכל אפשרי מאמץ

הפועל. אל הכוח מן המערכה'' "ערביות רעיון י

ישראל נגד מלחמה לניהול ביותר הטובה האסטרטגית הדרך כי היתה, סבורה היא "לי: תוכנית את דחתה מצרים
תוכנית עלפי ביניהן, תיאום ותוך אחת ובעונה בעת והסוריים, המצריים הכוחות עלידי שתנוהל התקפה ביצוע היא

החזיתות. לשתי אחד כללי מפקד פיקוד תחת אחידה, אסטרטגית
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הסתום. המנוי A

למשבר שלום בדרכי פיתרון למצוא ,8/6/67 ב האש הפסקת על ההחלטה התקבלה מאז ניסו, ערב ומדינות מצרים
שסגירת העובדה בשל לערבים, עויינת בינלאומית באווירה נתקבלה ה22/11/67 מיום 242 הביטחון מועצת החלטת
מועצת החליטה זו עויינת אווירה בצל יוני. מלחמת לפרוץ הישירה הסיבה היתה אילת) למפרץ (הכניסה טיראן מיצרי
של פירושו יוני. לפני שהיו הקווים אל לשוב הכוחות על כי לקבוע, מבלי אש, הפסקת על עצמה, המלחמה בעת הביטחון,
הישראלי לסיכסוך כולל הסדר שיושג עד ערביות, אדמות של כיבושן להמשך הסכימה הבינלאומית שהקהיליה , דבר

| מצרים, מאוזן. הסדר מבטיחה היא כאילו ההחלטה פורשה לכך, אי מדרישותיו. חלק השגת צד לכל שיובטח באופן ערבי,

וליצור הצבאי כוחם את לכנות לערבים שיתאפשר עד שלהן, הצבאית ההתמוטטות לאור זו החלטה קיבלו וירדן סוריה ,

לבעיה. ביחס עמדתם לגבי הבינלאומית ההשקפה את לשנות להם שיאפשר מצב ו

הבינלאומית האווירה שינוי לשם ודיפלומאטית מדינית פעילות של תחילתה היתה מצרים עלידי 242 החלטה קבלת
ו כך. שלום. בדרכי פיתרון לקבל המסרבת התוקפנית המדינה היא כי והוכחה, ישראל של בידודה ולשם הערבים לטובת

אוקטובר). (מלחמת הצפויה הצבאית הפעולה את לקבל הבינלאומית הזירה תוכשר

ביקשו זה ואת ככוח שטחים תפיסת לאפשר שאין העיקרון את קבעה עניינית, מבחינה עצמה, ההחלטה לכך, בנוסף

מן אלה, כל המדינות של המדינית והעצמאות האדמות שלמות הריבונות, עקרונות את ההחלטה העלתה כן כמו הערבים.
הכבושים. הערביים השטחים מן ישראל נסיגת מהם ומתבקשת להגשימם שיש עקרונות הם הערבית, הבחינה

הקימה הביטחון מועצת וישראל. הערבים בין ישיר מו"מ עריכת על הישראלית ההשקפה את קיבלה לא ההחלטה 1

להגיש צריך הוא לו הכללי, המזכיר של כנציגו אלא כמתווך, או מו"מ כמנהל שימש שלא יארינג, השגריר והוא מיוחד, גוף

בדבר. הנוגעים הצדדים עלידי ההחלטה ביצוע על דו"ח

אותם רבים מאמצים לאחר יארינג השגריר של במשימתו החלו 242 ההחלטה לביצוע הבינלאומיים המאמצים
שאל אותה השאלה ולישראל למצרים שאלות מספר ה8/2/71 ביום היפנה השונים, הצדדים עם קשר בקיום השקיע
בתקופת פלסטין ובין כינה קייס שהיה מצרים של הבינלאומי לגבול לסגת מוכנה היא "האם היתה; ישראל ממשלת את

ישראלי" עם שלום להסכם מוכנה היא "האם מצרים: את שאל אותה השאלה המנדט?"
כל את תמלא וישראל במידה מרכיביה, כל על 242 ההחלטה את לבצע מוכנה היא כי היתה, מצרים של תשובתה
של והשלמות הריבונות וכיבוד 5/6/67 ב כבשה אותם השטחים מכל ונסיגה הבינלאומי לגבול (נסיגה התחיבויותיה
הערביות הזכויות לגבי יותר טובה ולהבנה הערבית בעמדה נרחבת לתמיכה הביאה זו תשובה האיזור). מדינות שטחי

נוכח שלה ההתפשטות כוונות נחשפו כך ה5/6/67. שלפני הקווים אל תיסוג לא שהיא היתה ישראל של תגובתה
באמצעות המשבר פיתרון את התנתה היא זמן מזה נשענה עליה הבינלאומית התמיכה מן חלק איבדה והיא העולם

בדבר. הנוגעים הצדדים בין ישיר מו"מ
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הצעה פי על המשבר, לפיתרון מאמצים ואנגליה) צרפת בריתהמועצות, (אמריקה, המעצמות ארבע עשו מכן, לאחר
שנתגלו לאחר נכשלו, 1971 אוגוסט בסוף המעצמות ארבע קיימו אותן השיחות .1969 בינואר צרפת עלידי שהוגשה

לא השלום כי והדגישה שבה וישראל השיחות בפני מכשולים הציבה אמריקה אלה מדינות של בהשקפותיהן הבדלים
הערבים. עם ישיר מו"מ באמצעות אלא יושג

למשבר. פיתרון למצוא עת, באותה שהתקיימו דוצדדיות, שיחות באמצעות ובריתהמועצות, אמריקה ניסו אחר
שעל סבור אינו הוא כי סיסקו,הצהיר ג'וזף מר האמריקני, החוץ שר שעוזר אלא בלבד, זו לא הופסקו. השיחות אולם

זאת. קובעת א>:ה הביטחון מועצת שהחלטת משום ,1967 יוני במלחמת שכבשה השטחים כל את להחזיר ישראל

רוג'רס יוזמת

וחצי שנה נמשכה אשר ביניהן ההתשה" ומ'ימלחמת וישראל מצרים בין ונמשכים ההולכים האש מחילופי כתוצאה
יוזמה ה5/6/70 ביוס רוגירס, ויליאם האמריקני, החוץ שר הציע חמור, באופן והסלימה הלכה בה הלוחמה ואשר

ביצוע לשם יארינג השגריר באמצעות מחודש מו"מ יתנהל הצדדים בין כי הציע, כן יום 90 למשך האש להפסקת
כן, כמו היוזמה של השנייה מחציתה את מילאה לא ישראל אולם ב8/8/70, האש להפסקת נענו הצדדים .242 ההחלטה

זו. יוזמה נכשלה כך, שלה החוץ שר ליוזמת להיענות ישראל על לחץ שום אמריקה הפעילה לא
את להאריך מסרבת שמצרים סאדאת הנשיא הכריז כאשר ,4/2/71  ב סופי באופן נפלה זו אמריקנית יוזמה
שהמשך ומשום לעובדה, הנוכחית המציאות את להפוך המדיניות את דוחה כשהיא זה, לתאריך מעבר האש הפסקת

כיבושה. הנצחת לשם לנצלו חפצה שישראל מלחמה, ולא שלום לא של המצב הנצחת פירושה האש הפסקת

סאדאת הנשיא של יוזמתו
היא שנה. אותה של במאי נשא אותו בנאום הוגדרו העיקריים שקוויה שלום, יוזמת על סאדאת הכריז 5/2/71 ב

תחל החלקית הנסיגה ביצוע לאחר המלאה הנסיגה של ראשון כשלב הישראליים, הכוחות של חלקית נסיגה על מדברת
מצרים תסכים זה צעד לאחר הבינלאומית. הספנות בפני פתיחתה לקראת אותה ותכין סואץ תעלת בניקוי מצרים

הביטחון. מועצת החלטת לביצוע זמנים לוח יארינג השגריר יקבע במהלכה מוגבלת לתקופה האש הפסקת את להאריך

במהלך הצדדים בין כוחות להפרדת סידורים גיבוש תוך המזרחית, לגדה ויעברו סואץ תעלת את יחצו המצריים הכוחות
לשחרר הזכות המצריים לכוחות תהיה  משמעותית התקדמות ללא תסתיים זו ותקופה במידה המוגבלת. האש הפסקת

בכוח. האדמה את

החלטת פי על הגבול, צידי משני מפורזים לאיזורים להסכים מוכנה היא ואולם סיני, פירוז על לדון סירבה מצרים 1

בשרםאלשיח1. ישראלית נוכחות של שהוא סוג כל לקבל מצרים מסרבת כן, כמו הביטחון. מועצת
לסגת מסרבת ישראל וכי חדש כל ביוזמה אין כי הכריזה היא האמיתיות. כוונותיה את שיקפה ישראל של תגובתה
הנוח הקו מן לסגת כוונה כל לישראל "אין באומרו: זאת הביע דיין הישראלי הביטחון שי התעלה של המזרחית הגדה מן

שהוא. כפי המצב על בשמירה מטרתה את להגשים ישראל המשיכה בכך, השתלטה" עליו עבורה,

t
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האפריקנייס הנשיאים ועדת
: אפריקניים, נשיאים מעשרה המורכבת ועדה, הרכיבה הוועידה האפריקנית. הפיסגה ועידת התכנסה 1971 ביוני

j .242 החלטה יישום למען לעשות היה שתפקידה

י אולם התיכון. המזרח למשבר הקשורים הצדדים עם מגעים שקיימה ארבעה, של ועדה מתוכה הקימה העשרה ועדת

. . הערביים. השטחים את לספח בכוונתה שאין מלהכריז נמנעה שישראל משום נכשלו, מאמציה
מדעת ניכר חלק השלום. למען פועלת ואיננה התפשטות שאיפות בעלת מדינה היא ישראל כי לדעת, נוכחה אפריקה

ו זכויותיהם. את לממש עלמנת בכוח להשתמש לערבים זכות יש כי הסכימה, העולמית הקהל

הצבאי המתח והרפיית הבינגושית ההפשרה מדיניות ו

ארצות של במדיניותן קבוע אסטרטגי קו הפכה (הדטאנט) הבינגושית ההפשרה שמדיניות הוכחות היו 1972 בשנת

ההפשרה מדיניות של מטרתה שנה 30 ל 20 בין אותה העריך שברזינייב ארוכה, תקופה למשך ובריתהמועצות הברית
; הטמונה הסכנה והמערב המזרח בין בשלום דוקיוס של בשלב ולפתוח הקרה המלחמה מצב את לסייס הבינגושית:

יי ובריתהמועצות אמריקה בין עימות עוד יווצר שלא ברור והיה היות התיכון, המזרח בעיית על השפעתה היא זו במדיניות

קטנות. מדינות בגלל

המשבר. פיתרון לאחר התיכון המזרח כאיזור הצבאי המתח הרפיית על מוסקבה, בוועידת החליטו, המעצמות שתי

המצב עם ישלימו שהערבים להיות צריכה היתה הסופית התוצאה הבעיה לפיתרון בכוח שימוש אי היה: דבר של פירושו

 ו לפיתרון. תנאיה את לכפות ישראל תוכל כך ועקב הקיים,

על הסתמכה זו מתקפה בלבבות ייאוש לזרוע למטרה לה ששמה עוצמה, רבת פסיכולוגית במתקפה לווה זה כל

. שהערבים היתה הכוונה תזוזה. איזושהי שחלה מבלי שנים, מספר זה נמשך שהכיבוש כך ועל 1967 יגני תבוסת
ישיג שהאויב לכך לגרום ושמטרתן להם, שתוצענה תוכניות, יקבלו שהם או בעינו לעמוד ימשיך הקיים המצב כי ישוכנעו,

יונצח. הקיים שהמצב עלמנת להשיג ניתן אותם היתרונות כל את

וטו הטלת באמצעות הביטחון מועצת של החלטה מכשילה אמריקה
להן הגדולות המדינות חמש עם במגעים החלה היא אינטנסיבית. מדינית כפעילות מצרים החלה 1973 שנת בתחילת

הביטחון. במועצת קבוע ייצוג

צריכה ישראל כי (הגורסת, השמרנים ממשלת של הבריטית העמדה ברורה, היתה בנו בריתהמועצות שתמיכת בעוד

של עניין היא לגבינו הסינית והעמדה לעמדתנו רבה הבנה גילו הצרפתים יציבה, מצרים) של הבינלאומי לגבול לסגת
| שלילית. היתה לגבינו ארצותהכרית של עמדתה הרי עיקרון,

יכולה אינה כי הכריזה, היא במצב לתזוזה להביא כדי לוויתורים. להסכים עלינו היה ארצותהכרית, של לדעתה
מצרים שטח כל על המצרית הריבונות בין לתאם ניתן כיצד היא הבעיה כי הודיע, ניקסון הנשיא ישראל. על לחץ להפעיל
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שני מצד ישראל, של הביטחון צרכי ובין אחד מצד

האו"ס של הכללי שהמזכיר ביקשה כן התיכון המזרח בבעיית לדון כדי הביטחון, מועצת את לכנס ביקשה מצרים
ביולי הביטחון מועצת לכינוס ועד 1967 נובמבר מאז יארינג, השגריר האישי, נציגו ממלא אותה המשימה על דו"ח יגיש
זו הצבעה מזדהות. הבלתי המדינות קבוצת הגישה אותה החלטה, הצעת על הצבעה התקיימה ב26/7/73 .1973 |

הכיבוש המשך את לגנות ההחלטה בעד הצביעו מדינות 41 הערבים. זכויות זכו לה התמיכה מידת מה לעולם הבהירה
הווטו. זכות ניצול באמצעות ההחלטה קבלת את הכשילה אמריקה אולם הכבושים, הערביים השטחים של הישראלי

הצד מן היו וארצותהברית וישראל אחד, בצד היה כולו העולם ישראל. של לבידודה המדינית הפעילות הסתיימה כך

לה. התכוננו וסוריה שמצרים צבאית, לפעילות נוחה היתה הבינלאומית האווירה השני.

התועלת מן שתתייאשנה עד בכוח, אדמותיהן מהשבת תימנענה ערב שמדינות כך, על נשענה הישראלית המדיניות
ההצעות כל את ישראל דחתה כך משום ישראל של שאיפותיה בפני תיכנענה הערבים ששאיפות ועד המזויין שבמאבק
בערבי וזילזלה הצבאית עליונותה בשל ויהירות גאווה אחוזת היתה היא בפניהן. מכשולים והציבה שלום בדרכי לפיתרון

מוחלט. זילזול י

תעמולת במסגרת בישראל, המפלגות הרי בלבד, אמריקה על הישענות תוך מבודדת, להיות הפכה שישראל למרות י

קשוחות עמדות בהפגנת ביניהן להתחרות החלו ,1973 אוקטובר סוף עד להימשך אמורה שהיתה שלהן, הבחירות

יגדל. ומספרן תישארנה הכבושים בשטחים שהוקמו ההתנחלויות וכי ,5/6/67 שלפני לגבולות לשוב סירובן על ובהכרזות

לנצח ישראל בירת תישאר ירושלים כי טענו עוד
להישמע החלו הערביים בחוגים להילחם וסוריה מצרי של ליכולתן ביחס ולייאוש לספק בהדרגה. נתפסו, ערב מדינות 

מדברים הערבים כי ולומר. אדמותיהם את להשיב הערבים ביכולת אמונו את לאבד החל העולם גנאי ודברי התלחשויות

ובסבלנות. בשקט למלחמה והתכוננו המרץ במלוא פעלו וסוריה שמצרים למרות זאת, עושים הם מאשר יותר

היתה לא וישראל, אמריקה את להוציא הבינלאומית. שהקהיליה היה 1973 שנת במחצית התהווה אשר המצב

בהן. ותומכת הערבים זכויות את אוהדת היתה אך לבעיה, שלום של פיתרון למצוא מסוגלת
של האינטרסים ונגד ישראל של ולטובתה הגדולות המעצמות שתי לטובת פעל מלחמה ולא שלום לא של המצב

ניצבו וסוריה מצרים בפני אדמותיהן' את להשיב עלמנת וסוריה מצרים בפני נותרה ברירה איזו כך, אס הערבים.
תתמוטטנה שהן עד והמוראליות, הכלכליות הצבאיות, המדיניות, מגרעותיה על המציאות את לקבל הללו: האפשרויות

חדשה במלחמה לפתוח  או ותיכנענה,
כל נקלעו אליו הסתום המבוי נוכח וערכי לאומי צורך והיוותה הטבעית התוצאה היתה המלחמה על ההחלטה

מוגמרת. לעובדה המלחמה הפכה כך, עקב הערביים והדיפלומטיים המדיניים המאמצים

1
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3 מוגמרת עובדה היא המלחמה .5

נגדנו פועל הזמן
אוקטובר. למלחמת בדרך רצופים צעדים נעשו ובמהלכה 1973 שנת הגיעה

מאז וחצי, כשנתיים שנמשכה רגיעה לאחר הבעיה, של השונות הבחינות על ובהשפעתו הזמן בגורם לדון חיוני היה
ינותבו זאת, בעקבות המלחמה. לתחילת המתאים הזמן את לקבוע שנוכל עלמנת זאת, .1970 מאוגוסט רוגירס יוזמת

אחמד הגנרל אותי. לחשוף מכלי זה, תאריך לקראת המדינה מנגנוני שאר של והמאמץ הצבאי המאמץ המדיני, המאמץ
שיתקיים בעת לפניו יהיו הבדיקה שתוצאות ולדאוג לעיתוי) (באשר זו בדיקה לערוך המבצעים מאגף ביקש אסמאעיל

המדינית. ההנהגה עם בעניין דיון

והדיפלומטיים המדיניים האמצעים כל את מיצתה כבר שמצרים היתה, המזויינים הכוחות של המבצעים באגף דעתנו !

לא מאמציה אולם התיכון, המזרח לבעיית צודק פיתיון ולהשיג מלחמה" ולא שלום "לא של המצב מן להיחלץ עלמנת

1 התנאים את תאפשר לא לבריתהמועצות אצותהברית בין הבינגושית ההפשרה שמדיניות ברור היה פרי. נשאו

(של זו מדיניות כן, על יתר הערכיים האינטרסים עם אחד בקנה יעמוד שהפיתיון באופן הבעיה לפיתרון המתאימים
וישראל. הגדולות המעצמות שתי לטובת פעלה הבינגושית) ההפשרה

צבאית. בפעולה לפתוח ערב מדינות של הרצון לאובדן יגרום מלחמה ולא שלום לא של המצב שהמשך סבורים היינו

התבטאו זו רצינות חוסר של ניצניה למלחמה. וסוריה מצרים של הכנותיהן ברצינות שלהן האמון מאובדן כתוצאה
הלא העמדה ומן מסוריה ירדן של מהתרחקותה ועיראק, ירדן סוריה, את שכללה המזרחית, החזית בהתמוטטות

ערב. ממדינות כמה שנקטו איכפתית

שברית למרות בערכה, ספק להטיל במטרה ונבר הלך המצריתסובייטית הידידות על שהופעל הלחץ כן, כמו

סיום לאחר גבר זה לחץ שלנו הנשק לאספקת היחיד המקור את והיוותה הערבי בעניין מדינית, מבחינה תמכה, המועצות
בתחום בעיקר ירד, כוחותינו של הקרבי שהכושר הרושם את שיצר מה במצרים, הסובייטים היועצים של משימתם

במלחמה. לפתוח הרצון ברצינות ספק שנוצר כך האווירית, ההגנה

להנציח הפלסטינאים, הפדאיון לפעולות קץ לשים הזדמנות לישראל תעניק במלחמה הפתיחה מועד דחיית להערכתנו,

התנחלויות של מתמדת הקמה עלידי אלה שטחים של אופיים את ולשנות הכבושים בשטחים הקיימת המציאות את
עם לחיים הפלסטינאיס הרגלת ועלידי בישראל כלכלית מבחינה עזה ורצועת המערבית הגדה קשירת עלידי בהן,

,7 הקיימת. המציאות עם להשלמה העולמית הקהל דעת וגיוס ישראל
_._ ..,  ™v,,^. ,", ",™s ,,,,*, ws ה"ייי "sivn ובנוסף לכד. האיוטרתירו ה^ריהייירו

כושרם את להעלות אפשרות לישראל תהיה ארוך לזמן המלחמה תידחה שאם הערכתנו, היתה הצבאית הבחינה מן
אמצעי את מתמיד. באופן לשפר, ההזדמנות לה תינתן וכן שלה. האוויר חיל של זה את ביחוד המזויינים. כוחותיה של

והסורית. המצרית בחזיתות שלה ההגנה
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המצב על להשפיע שתוכל המזויינים, בכוחותינו משמעותית התפתחות הקרוב בעתיד תחול כי ציפה לא הערבי הצד ן
מאומה יתחדש לא עוד כל והסוריים, המצריים המזוייניס הכוחות במוראל לפגוע עלולה הארוכה ההמתנה כן, כמו הצבאי.

לאחר שנים. שש או חמש נמשך אשר המצרית, בחזית הארוך הצבאי השירות את עוד לצרף יש לזה הצבאי. במצב
גבוהים כישורים בעלי מצריים צעירים שגויסו לאחר המצרי, הלוחם של רמתו בסיסי, באופן השתנתה, יוני מלחמת
והמקצועיים, הטכנולוגיים העיסוק תחומי ובכל הקרביות היחידות בקרב ניכר שיעור להוות החלו הם ובינוניים

מידי הלוחמים, מספר גדל ,1967 שנת מאז שנמשך הכללי, הגיוס המשך עם מילואים כקציני או (סדירים) כחיילים ופעלו
לתחילת הלוחם ציפה הזמן, שחלף ככל מיליון. מחצי ליותר הגיע המזויינים הכוחות של החיילים שמספר עד בשנה, שנה

התיש זה מצב שרויים. היינו בו מלחמה ולא שלום לא של המצב ולסיום מחר, ולא היום מולדתו, את שתשחרר המלחמה
בתחומים למלחמה. המדינה והכנת הכללי הגיוס מן כתוצאה הכלכליים, משאביה את וכן מצרים של האנוש משאבי את

האלה הנימוקים כל בשל ביומו. יום מידי שגבר הפנימית, החזית על לחץ יצרה זו עובדה שנים מספר מזה רבים,

תהיה הצבאית הרגיעה שתקופת הכרחי היה כך, היתרונות על המלחמה לפרוץ הארוכה שבהמתנה החסרונות גברו

עלמנת המערכה, ניהול לצורך הדרושות הההכנות מן כמה להשלמת בלבד הדרוש לזמן ותצטמצם האפשר ככל קצרה
באגף גיבשנו אותה הדיעה היתה זו סוריה עם הצבאי התיאום את להשלים ועלמנת בה הניצחון את להבטיח
הכללי, והמפקד המלחמה שר עם דנתי כאשר הבעיה. של השונות הבחינות על הזמן גורם השפעת בחינת לאור המבצעים,
היא המלחמה תחילת על החלטה קבלת כי בינינו. הסכמנו דיעות חילוקי התעוררו לא בנושא אסמאעיל, אחמד הגנרל

W

למועד באשר אלאסד, והנשיא סאדאת הנשיא בין המדיני בדרג לתיאום להגיע וסוריה מצרים על וכי חשוב, דבר

במלחמה. לפתיחה המתאים
הזדמנויות, במספר בפנינו, הצהיר כאשר בבירור דיבר סאדאת הנשיא במצרים. העיקרי עיסוקנו היו המלחמה ענייני ו

בפני דבריו אולי לכך. מוכנים להיות צריכים המזויינים כוחותינו וכי למלחמה, לצאת החליט הוא כי באומרו, כוונותיו על י

על ההחלטה אולם, היטב. זאת מבהירים ,24/10/72 ביום באלגיזה שהתכנסה המזויינים, הכוחות של העליונה המועצה

והכוחות המדינה של בדרג מעשיים צעדים לבוא צריכים היו שבעיקבותיה הרישמית, הגושפנקה את קיבלה לא המלחמה

לרגע. אף פסקו ולא נמשכו כך לשם וציודם המזויינים הכוחות והכנת למלחמה המדינה שהכנת למרות המזויינים,

■ חאפז מחמד מר במצרים, לאומי לביטחון היועץ סאדאת, הנשיא הנחית פי על נפגש, המדינית לפעילות כהמשך 1

t!

פעם .1973 שנת של הראשונה במחצית פעמיים, קיסינג'ר, הנרי הד"ר לאומי, לביטחון האמריקני היועץ עם <VNnuN

מר כתב אותו מצרים' של הלאומי "הביטחון (בספר שנה. אותה של באפריל נוספת ופעם ,1973 בפברואר בפריס, אחת

(1973 במאי בפריס והשנייה 1973 בפברואר בארצותהברית היתה הראשונה שפגישתו נאמר אסמאעיל, חאפז מחמד
אמר: שקיסינג'ר בהן נאמר אלה. בפגישות שנאמרו הדברים מן חלק הכתב על העלה סאדאת הנשיא

תקוות על כלשהו דבר לבנות יכולים ואיננו מציאות של בעולם חיים אנו שכן מציאותי, שיהיה לסאדאת מייעץ "אני

ויתורים מספר לוותר חייבים תהיו מנצחים. של תביעות להציג יכולים ואינכם הובסתס שאתם היא המציאות ודמיונות

לצד תנאיכם את להכתיב מובסים, של במעמד כשאתם אתם, יכולים כיצד לכם. לסייע תוכל שאמריקה כדי מצידכם
מסוגלים שאינכם או הפיתרון בהשגת טיפולנו את גם נשנה כך, ועקב חיים, אתם בה המציאות את שתשנו או השני?!

i
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? מציעים. אתם אותם כיתרונות ולא מצבכם את ההולמים פיתרונות למצוא חייבים  זה ובמקרה זאת, לעשות
זאת, ינסה אם הצבאי המצב את לשנות פנים, בשום סאדאת, את מזמין אינני ברורה. דברי שמשמעות מקווה אני

f תהיה כלשהו. דבר לעשות עלינו יקשה כזה במקרה .1967 שנת של זה מאשר יותר מוחץ ניצחון נוספת, פעם ישראל תנצח

הימים". באחד קשר לקיים רוצה הייתי סאדאת ועם אישי. כאופן ולסאדאת, למצרים גדולה אבידה זו

ואומר: ממשיך סאדאת הנשיא

שכן האמריקנים, מן תועלת לכל לצפות אין בליבי: אמרתי .1973 ובאפריל בפברואר קיסינגיר של דבריו היו "אלה
האינטרסים עלפני ישראל של האינטרסים את מעדיפה עודנה ג'ונסון היתווה אותה המדיניות עליהם. השתלטה ישראל

ו
האינטרסים על היחידה השומרת היא ישראל במצרים, אצלנו ברחוב, האדם שאומר כפי או, עצמה. אמריקה של

! המיקרים, בשני התוצאה, אמריקה אותה הביאה שלכך או מעצמה, עשתה שהיא מה זה התיכון. במזרח האמריקניים
בשלום". חפצה אינה ישראל עוד כל אמריקה, באמצעזת לשלום להגיע תיקווה שאין היא: אחת !

עניני לניהול המלאה האחריות את עצמו על לוקח הוא כי סאדאת, של החלטתו היתה למלחמה בדרך הבא הצעד

עם אחד, פה והחליטה, 5/4/73  ב נועדה החדשה הממשלה בראשותו. חדשה ממשלה הרכיב הוא במרס, המדינה.
צבאית. במערכה מלפתוח מנוס אין כי מסויימות, הסתייגויות

"הנשיא כי (269267 ע"ע מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד (מתוך: מספר אסמאעיל חאפז מחמד

ארצות היתה הערכתו, שלפי למרות, הערבי והעניין התיכון כמזרח המצב לגבי שלו המצב בהערכת הדיון את פתח

העולם על רצונה את לכפות שתוכל כדי בכך, רצתה לא היא הרי הערביישראלי, הסיכסוך את לפתור מסוגלת הברית

צבאית בפעילות זאת כרך הוא כולה. הערבית החזית את שיקיף כדי העימות את להרחיב צורך היה לדעתו, הערבי.

אסמאעיל הגנרל מן ביקש הוא לכך, אי צבאית. פעילות עקב יתנהל הסיכסוך הסדר בעניין המדיני שהמו"מ כדי מצידנו,

I וכן ענייננו את שם ולהציג הביטחון למועצת לפנות כך עם ככד ובד האש הפסקת את להפר האפשרות את לבחון

שלנו". הדיפלומטית המתקפה של האינטנסיביות מידת את להגביר

הממשלה: בישיבת שהתרחש על וסיפר המשיך אסמאעיל חאפז
אינן אלה ערביות מדינות להערכתו, הערבי. העולם של במזרחו ערב במדינות ביקורו על סיפר אסמאעיל "הגנרל

או כספי סיוע להגיש בנכונות חש לא הוא כן, כמו .1967 של הטרגדיה הישנות של חשש מתוך למלחמה. לצאת מתלהבות
שלום. בדרכי לפתרונות אהדה לגלות לה גרם לעיראק כווית בין הסיכסוך חומרי.

ערבית פעולה שתתבצע הניחה היא אך איראן. עם שלה העימות בשל במערכה חלק לקחת מוכנה היתה לא עיראק
צבאית מהתנגשות להימנע הסובייטים מן לחץ הופעל סוריה על הנפט אספקת בתחום משותפת

ובאה: הממשמשת למלחמה מסגרת להוות שיכולות חשובות, נקודות הועלו בו דיון התנהל
רציני מו"מ לנהל ישראל את לאלץ כדי במצב, הקיפאון שבירת ולא האדמה שיחרור היא המטרה כי דיעה, הובעה .1

תוך הישראליות, התגובות של ביותר הנכונה הצפייה ועל ביותר טוב מידע על מושתת והוא נמשך למלחמה התיכנון .2

המלחמה. במהלך שלנו, ליכולת תוספת של מתמדת הסדרה אירגון
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הצבאיות ההכנות את להשלים לפרובוקציה, מלהגיב להימנע חייבים זאת, למרות לטובתנו עוד פועל אינו הזמן 3

העורף. את ולהכין r''

היא ממנו השלום קרב כי תחוש, כאשר להנחית עלולה שישראל מכתמנע נגד התגוננות באמצעי לנקוט יש 4

עליה המאיים כוח קיים כי תחוש או חוששת, 'י

יפסיקו לא שהסובייטים הביטחון למרות במערכה, הצבאית הסובייטית התמיכה המשך את להבטיח צורך יש 5

לחימה בעת וציוד נשק לנו לספק "

המופקדים הערביים הפיקדונות משיכת למען ופעולה למערב הנפט זרימת הפסקת לשם ההתערבות חשיבות 6 f

מערביים בבנקים 
המדיני, ההסדר לגבי נחרצת בינלאומית עמדה להשיג במטרה המדינית, פעילותנו במסגרת הביטחון, למועצת פנייה 7 נ

צבאית לפעולה פונים ר.טרם

ו

הוא כדוגמתה'. היתה שלא היסטורית ישיבה מצויינת. ישיבה זו 'היתה כי באומרו, הישיבה את הנשיא חתם לבסוף,

לקבל ייאלץ דבר, של שבסופו כדי הפסד, יהיה שסופה למלחמה ליציאה להסכים מוכן שאינו והדגיש לכולם הודה
היסוס". ללא כך, על יודיע הוא הרי למלחמה, לצאת אפשרות לנו ואין במידה עלינו. שייכפה מדיני פיתרון

i
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(הפנקס) למלחמה! נצא מתי .6

הנשיא של מדבריו חלק וקרב הולך המלחמה מועד כי ויותר, יותר השתכנעתי, 24/10/72 ביום באלגיזה הכינוס מאז
מבחן בשעת היום נמצאים המזויינים "הכוחות אמר: כאשר זה היה ליכי תשומת את משכו כינוס באותו סאדאת
לנו המוצעים הפיתרונות כך, משום יילחם. אנו כי מאמינים אינם הידידה והן האויב שהן לכך גרמה 1967 ביוני התבוסה
להילחם מסוגלים ולהיאבק להקריב מסוגלים שאנו ולידיד לאויב לעמנו, להוכיח עלינו נילחם. שלא מתוךהנחה יוצאים
אשר על הסתמכות תוך לתכנן עלינו מושלם. להיות התיכנון על לנו. מאפשר ברשותנו המצוי שהנשק בדרך המצוי בנשק

ויגווע". יתנוון שענייננו או להשתנות עתיד מצבנו כולם. לגבי ערך למלים יהיו בכך ברשותנו.
התחלת על ואלאסד סאדאת הנשיאים בין מדינית הסכמה שתושג עד נגדנו. פועל שהזמן הבנו 1973 כתחילת
ביותר הטוב העיתוי את לקבוע המבצעים, כאגף עבורנו, חיוני היה וסוריה, מצרים בין פעולה שיתוף תוך המלחמה, !

מדיני מצב לאור בחירה חופש לו שיהיה כדי סאדאת, הנשיא כפני להביאו שנוכל עלמנת ,1973 שנת במהלך להתקפה
ותהיה המדינית הפעילות עם יחד הצבאית הפעילות תצעד בכך, העיתוי. לגבי אלאסד הנשיא עם הסכמה ותוך מתאים

איתה. מתואמת

הנתונים המתוכננת, ההתקפה לאור וכוחותיו, האויב של הצבאי המצב לאור זה, נושא בחנו המבצעים אגף ביוזמת
הירח, מאיר בהן והשעות החשיכה שעות הזרימה, וכיוון המים זרם מהירות ושפל, גיאות כמו: סואץ תעלת של הטכניים
והתנאים התקפתנו להצלחת ביותר הטובים התנאים שיווצרו באופן זאת, סוף. וים התיכון הים ומצב האוויר מזג

החזיתות, בשתי ההתקפה לביצוע ביותר הטוב המועד את לבחור הכרח היה כן, כמו ישראל עבור ביותר הגרועים

אחת ובעונה בעת והסורית, המצרית

והשפל, הגיאות מצב לאור התעלה מחסום לפריצת ביותר הטוב בחודש לבחור עלמנת השנה חודשי כל את בדקנו

של הצפונית בגיזרה ס"מ 80 הוא והשפל הגיאות בין המים מפלס בגובה שההבדל מצאנו וכיוונה. הזרימה מהירות

מי 2 הוא סואץ)  (אסמאעיליה הדרומית בגיזרה המים במפלס שההבדל בעוד פורטסעיד),  (אסמאעיליה התעלה
הזרימה כיוון לדקה. מ' 90 היא הדרומית בגיזרה שמהירותו בעוד לדקה, מי 18 הוא הצפונית בגיזרה הזרימה מהירות

על השפעתן מידת מה לוודא כדי דרוש היה האלו הטבע תופעות כל על המידע ולהיפך. לדרום מצפון שעות, 6 מידי משתנה

אחר ביותר. הטוב בעיתוי לבחור יהיה ניתן כך, עקב מעבורות והפעלת גשרים הקמת ועל סירות באמצעות הצליחה
השנייה ומחציתו הירח יאיר הראשונה שבמחציתו ארוך, בלילה לבחור עלמנת ביומו, יום מידי הלילה, משך את בדקנו

יתבצעו והציוד הנשק והעברת הצליחה אך הירח לאור הגשרים את להקים יהיה שניתן עלמנת זאת, חשוך. יהיה
בחשיכה.

סוף, ים ושל התיכון הים של מצבם ואת האוויריים הכוחות לפעילות המתאים האוויר מזג את לבדוק גם חיוני היה

הימיים. הכוחות לפעילות ביותר הטוב המצב את לבחור עלמנת

על שלהם, השבועי החופשה יום שהוא השבת ליום בנוסף בישראל, הרשמיים החופשה ימי כל בדיקת גם כלל המחקר
שלושה מהם בשנה, חגים שמונה להם יש כי מצאנו מלחמה. לקראת יותר נמוכה כוננות בדרגת יהיו האויב שכוחות מנת

מסורות יש האלה החגים מן חג לכל תורה שמחת וחג הסוכות חג הכיפורים, יום והם: 1973 אוקטובר בחודש חגים
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המילואים גיוס נהלי על חופשה כל של השפעתה מידת מה לדעת אותנו עניין זה, בנושא לחג. מחג שונות המסורות וו

בולטת פיסגתו לקרחון: דומה ישראל של צבאה שאומרים, כפי מלחמה. בעת ישראל נשענת בעיקר, עליהם, בישראל,
חלקם מילואים. לגיוס שונים באמצעים משתמשת ישראל (הים). בקרקעית הרחב, בסיסו אבל המים), לפני (מעל

ברדיו משפטים או קוד מילות שידור באמצעות ומתבצעים פומביים הס אחרים אך בלתיפומבי, באופן מופעלים
הרדיו שידורי נפסקים שבו בשנה היחידי היום הוא מכך, שחשוב ומה שבתון, יום הוא הכיפורים שיום מצאנו ובטלוויזיה.

האמצעי שזהו פומבי, מילואים גיוס לבצע ניתן לא כלומר, מלא. שבתון ליום נחשב הוא זה. חג ממנהגי כחלק והטלוויזיה,
יותר. 7ך. זמן הדורשים אמצעיים מילואים, גיוס לשם אחרים באמצעים ישתמשו הם כך, עקב זאת. לעשות ביותר המהיר

והבחירות בספטמבר נערכו להסתדרות הבחירות בישראל. הפנימי המצב אחר בגורם לטפל מחקרנו עבר מכן, לאחר |

צבא הם העם בני ומרבית העם, בני את מעסיקה הבחירות מערכת כידוע, .28/10/73 ביום להתקיים עמדו לכנסת
כחודש 1973 אוקטובר חודש את לקבוע היה טוב לכך, אי מלחמה. במהלך המדינה של כללי גיוס בעת המילואים,
לביצוע כמתאימים נחשבים היו לכן קודם פורטו אשר האחרים והגורמים במידה המלחמה, לפרוץ ביותר המתאים

ההתקפה. ,

ומזג היות ,1973 אוקטובר מאשר יאוחר לא להיקבע עליו היה הסורית, בחזית להתקפה המתאים לזמן באשר י

השלגים. ירידת תחילת בשל מתאים, בלתי נהיה מכן, לאחר האוויר,
אוגוסט מאי, ההתקפה: לביצוע בשנתי1973 ביותר המתאים החודש מהו לקבוע לנו התאפשר זו, מקפת בדיקה עקב
היות 1973 אוקטובר חודש היה כולם על עדיף ביותר. המתאימים המועדים כשלושת נמצאו ספטמבראוקטובר או

מתאים נמצא הים ומצב רבות. שעות נמשך ימים ובכמה ארוך היה הלילה לצליחה, מתאימים היו האוויר מזג ותנאי
חל רמדאן חודש הישראלי. לפרלמנט לבחירות התכוננה ישראל ומדינת חגים שלושה היו זה בחודש ימיים למבצעים

הצום. בחודש התקפה נבצע כי צופה אינו הישראלי האויב כוחותינו. של המוראל על משפיעה זו ועובדה זה בחודש
בו (בישראל), רשמית חופשה חלה בו חודש בכל המתאים היום על גם הצבענו ומעמיקה, ממושכת בדיקה, באותה
מעבורות להפעלת סירות, למעבר מועדפים תנאים לאפשר עלמנת ביותר נמוך יהיה בתעלה והשפל הגיאות בין ההבדל

לאור בלילה, הנשרים את להקים ניתן שיהיה עלמנת הלילה, של הראשונה במחצית מאיר הירח ובו גשרים ולהקמת
הלילה. של השנייה במחצית בחשיכה, בצליחה, להתחיל ואחר הירח

או אוגוסט, מאי, החודשים במהלך הצבאית, הבחינה מן היה, להתקפה המוצע העיתוי זו, מבדיקה כתוצאה
בו שבת, יום במלחמה. לפתיחה שמתאים האלה, העיתויים משלושת אחד בכל יום, קבענו כן כמו ספטמבראוקטובר.
היום היה זה המתאימים. הימים כאחד נמצא האיסלאמי) למניין ,1393 רמדאן לחודש 10 ) 6/10/73 הכיפורים יום חל
חג יום זה היה ולהתקפה. התעלה דרך לפריצה המתאימים התנאים על ענה הוא ספטמבראוקטובר במועד שנבחר

לכך, בנוסף לחצות. ועד השמש משקיעת האיר הוא מתאים. במצב היה רמדאן) (לחודש 10 יום באותו והירח בישראל,

להתקפה המיועד כיום נקבע זה יום כי סבורים, היו רבים לכן. קודם פורטו אשר הנוספים התנאים על ענה הוא .

אחרים רבים גורמים שהיו משום שגויה, סברה זוהי אך הכיפורים יום בו חל שבישראל הסיבה בשל רק המצריתסורית

זה יום נבחר בגינם
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1 לי, אמר הוא אסמאעיל. אחמד אול) (פריק לגנרל הסודיות, את להבטיח עלמנת יד, בכתב בעצמי, מסרתי זה מחקר
.1973 אפריל בתחילת עליו, עימו ודן לאלכסנדריה), (מערבית בברג'אלערב סאדאת הנשיא בפני אותו הציג הוא כי

ן הגנרל ממנו. התפעל סאדאת הנשיא כי לי, וסיפר אישי, באופן לידי, אותו החזיר סאדאת עם הפגישה מן שובו לאחר

מסמך בהכנת השקיע אותו המאמץ בשל המזוייניס, הכוחות של המבצעים לאגף תודתו את הביע אסמאעיל אחמד
היתה: בכתב שהובעה כפי המסמך על תגובתו זה. חשוב

בתולדות תירשם היא להערכה ראויה זו עבודה גבוהה. ברמה מדעית עבודה היתה להתקפה המיועד היום "קביעת

אמין". ולמחקר מופתית לדייקנות כדוגמה המלחמות של המדעית ההיסטוריה
(כמקור: "פנקס" בשם אותו בכנותו המלחמה לאחר שניהל בשיחות סאדאת הנשיא רמז עליו המסמך הוא זה מסמך

אלגמסי". של "הפנקס או כשכול) !

הכוחות של המבצעים באגף ששירתו המצריים, המוחות את לשבח לציין לעצמי חובה אני רואה זו, בנקודה 1

(ולמזויייירו תיד /1>ר1ןרי ר<ט1לר. mmn nv *1רורירו ררחוות המזוייניס כתחומים שונים. אשר תרמו את הידע והיכולת שלהם

■

י. אגף שק הפנקס הוא זה שמסמך לומר ברצוני בשמם. לדברים לקרוא עלמנת למלחמה ליציאה ביותר המתאימים
המזוייניס הכוחות של בהיסטוריה חשוכה כתקופה בראשו שעמדתי על גאה שאני המזויינים'', הכוחות של המבצעים

מצרים. של ובהיסטוריה
הנשיא הגיע 1973 "באפריל לכך: בהקשר העצמיות") אחר "החיפוש ספרו של 326 (בעמוד אומר סאדאת הנשיא
"*"..., ^.,." .... ,.... ,

של אפשרויות שלוש מנה הוא סודי. שהיה משום אלגמסי. של ידו בכתב כתוב היה המזכר הצבאית המדעית המבט
| (המועדים 1973 באוקטובר והשלישית 1973 כאוגוסטספטמבר השנייה ,1973 במאי היתה הראשונה האפשרות מועדים.
העובדה נוכח ביחוד באוקטובר, היה ביותר המתאים המועד (1973 וספטמבראוקטובר אוגוסט מאי, היו: הנכונים

שם השוררים האוויר מזג תנאי כשל צבאיות, לפעולות מתאימה אינה מנובמבר, החל הסורית, שהחזית
ממערב המערבי, כמדבר אשר בברג'אלערב התקיימה והיא אלאסד וחאפז אני רק השתתפנו זו בפגישה

אמר הוא דעתך" מה אסמאעיל. אחמד לגנרל הוראות נתתי למלחמה. השנה לצאת 'החלטתי לו: אמרתי לאלכסנדריה.

עצמנו' את נכין מוכן אני איתך. ביחד הולך 'אני לי:
המזויינים לכוחות משותפת עליונה מועצה שנקים לאחר אלא במלחמה נתחיל שלא אלאסד חאפז עם סיכמתי
עלמנת באלכסנדריה, 1973 באוגוסט למעשה. התכנסה, היא הזאת המשותפת המועצה את הקמנו והסוריים. המצריים

המלחמה". לקראת האחרונים הצעדים את להתוות

1
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2223/8/73 אלכסנדריה ועידת
בחשאיות לעיר, הגיעו ורחצה, מנוחה לשם הים בחוף זמנם את המבלים קיץ, מנופשי הומה אלכסנדריה העיר בעוד
לסוריה, שבו הם המצרים. הצבאיים המפקדים עם יחד חשובה בעבודה ועסקו הסורים הצבאיים המפקדים מלאה, 0"

בכך. חש או כך על ידע שאיש מבלי מירבית, בחשאיות cf

המבצעים, אגף ראש הרמטכ"ל, היו: עימו טלאס. מצטפא (לואא) האלוף ההגנה שר עמד הסורים המפקדים בראש

עמד המצרים המפקדים בראש הימיים. הכוחות ומפקד האווירית וההגנה האוויר חיל מפקד הצבאי, המודיעין ראש n
הכוחות מפקד הצבאי, המודיעין ראש המבצעים, אגף ראש הרמטכ"ל, היו: עימו אסמאעיל. אחמד הגנרל המלחמה שר

המועצה הורכבה מהם מפקדים 13 מנינו הכל סך הימיים. הכוחות ומפקד האווירית ההגנה כוחות מפקד האוויריים, m

המפקדה מן נופל, בהיאלדין (לואא) האלוף גם נכח זו בפגישה והסוריים. המצריים המזויינים הכוחות של העליונה \ .ri

להכריע עלמנת ,2223/8/73 ב באלכסנדריה, זכרי פואד (לואא) האלוף הימיים הכוחות מפקד של במשרדו נועדנו :

המלחמה. תחילת מועד על סופית הסכמה שביניהן: שהחשובה משותפות, צבאיות סוגיות במספר סופית /ק

האחרון בשבוע התקיימה שלנו הפגישה המלחמה. לתחילת באשר מדינית החלטה שנתקבלה מבלי חלף מאי חודש

משני באחד תתחיל לא והמלחמה במידה ואוקטובר. ספטמבר אלא 1973 במהלך לנו נותרו לא כך, עקב אוגוסט. של j/c

והצבאי. המצבהמדיני הערכת את נוגדת כזאת ודחייה 1974 לשנת המלחמה כדחיית הדבר מתפרש הללו, החודשים ןל

את להבטיח עלמנת יד, בכתב נרשמו ההחלטות .1973 באוקטובר המלחמה תחילת לגבי הסכמה הושגה זו בפגישה

הערבית בממלכה לביקור סאדאת הנשיא יצא כך לשם המדינית. ההנהגה לאישור נזקקה הדיון תוצאת סודיותן 3.r

ה6/10/73 יום כי ביניהם, הסכימו הם .2829/8 ב אלאסד הנשיא עם בדמשק נפגש הוא ובסוריה. בקטר הסעודית, r.t

/ המלחמה. תחילת יום יהיה tn1

זמן שנמשכה דרך זו היתה וסוריה. מצרים בין הצבאי הפעולה לשיתוף כדרך האחרון הצעד היתה אלכסנדריה ועידת
בהצלחה. הוכתרו בה שהושקעו המאמצים וארוך. 41

המלחמה תחילת על להחלטה הביאה והסוריים המצריים המזויינים הכוחות של העליונה המועצה שפגישת ספק אין

היות היסטורי, מאורע נחשב וזה ומתואם משותף במאמץ אחת. ובעונה בעת והסורית, המצרית החזיתות מן האויב, נגד '1r

בין בולט מאפיין זה היה ישראל. קמה מאז ישראל, נגד ערביות מדינות שתי בין צבאי פעולה לשיתוף תקדים היה ולא '.■

.1973 אוקטובר מלחמת של המאפיינים re*

ערב. מדינות שאר כל עם הדין והוא זאת, לחשוף הצליחה ולא ישראל ציפתה לא לכך

ן

!
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למלחמה, לצאת ,1973 באוגוסט וסוריה, מצרים החליטו בו בזמן כי לציין, יש תקופה אותה של האבסורדים מבין
| בכוח, מדינותערב, על כפתה היא וכי הערבים עם לשלום זקוקה אינה כי עצמו, חודש באותו למסקנה, ישראל הגיעה

.1967 יוני מלחמת מאז מוגמרת, עובדה
לאחר ישראל. של עתידה על מסמך להכין עלמנת 1973 באוגוסט בישראל ביקר גולדמן, נחום היהודי, הקונגרס נשיא

עדיף "מה והיא: תשובה ביקש עליה שאלה, לגולדמן היתה שם, צבא ומפקדי מדיניים מנהיגים של לדעותיהם שהאזין

מדיניים?" הסדרים או שכבשה השטחים יותר: חזקה אותה יעשה ומה ישראל עבור

שואפים אנו 1067 שנת מאז התממש ישראל רוצה בו "השלום היתה: ישראל, של תשובתה שהיא דיין, של תשובתו
לשלום שהשאיפה לוודאי קרוב פורמאלי. לשלום זקוקים איננו פורמאלית, בלתי בצורה הערבים ובין בינינו שלום ליצור

שבסופו ,67 מלחמת עלידי ניכפה אשר הקיים המצב הנצחת והוא לשמור, מעוניינים אנו עליו במצב יפגע זה פורמאלי
פורמאלי". בלתי שלום של למתכונת יתגבש דבר של ן

תשאב שישראל אוזל1 סבורים האם השאלה לנוסח תוגבל שהתשובה מבקש אני מוגדרת. "שאלתי אמר: גולדמן

מהסדרים?" או השטחים מן כוחה את
באומרו: ענה דיין

אינו מאיתנו שאיש מובן בטוחים. גבולות לישראל יבטיח זה שכן כוח, באמצעות המושג בשלום אלא חפץ "אינני

ישראל של והתפשטותה לצמיחתה בהתאם אוטומטי, באופן משתנים, הם שכן אלה, גבולות מהם בבירור לקבוע מסוגל
הן אלה שיניים כך. לשם לשיניים, זקוקים אנו הרי התיכון, במזרח למעצמות האלטרנטיבה להיות אנו שואפים אס
בהקשר השיניים" שאר תושגנה באמצעותה הצבאית, השן היא מכולן החשובה השן וגיאוגרפיות כלכליות צבאיות,

השלום את לכפות יכולה אינה שהיא מעשית, מבחינה לישראל, הוכיחה 1973 אוקטובר שמלחמת לשכוח לנו אסור לכך,

הישראלית השחצנות אולם 1967 יוני מלחמת בעקבות שניכפה המצב את להנציח אפשרות אין וכי הערבים על בכוח

השתכנעו, שלה הצבאיים והמפקדים ישראל של המדיניים שהמנהיגים עד יוני מלחמה של סיומה מאז במעשיה שלטה

המלחמות. כל את עבורם סיימה מלחמה שאותה
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המלחמה. על ההחלטה .7

לאחור והספירה המלחמה פרוץ שלפני האחרונים הימים שהגיעו עד לרגע, אף שפסקו מבלי נמשכו למלחמה, ההכנות
מעשי. באופן החלה במלחמה הפתיחה לקראת

נסקר בפגישה סאדאת. הנשיא מן מפתיע באופן שהגיע זימון, עלפי לאומי, לביטחון המועצה נועדה ה30/9/73 ביום 1

המלחמה שר המזויינים, הכוחות מטעם בדרךכלל, נוכח, המועצה בפגישות והצבאיות. המדיניות הבחינות מן המצב
בלבד.

(303302 ע"ע מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד (מתוך:

למספר והגיב שלו שיקולים מספר העלה הוא המלחמה. לגבי השקפתו את אסמאעיל אחמד הגנרל פירט זו בפגישה }

שהועלו: הערות

שיאלץ ישראל, על לחץ הפעלת תהיה שהתוצאה בטוחה כשהיא סוריה, עם תיאום תוך בפעולות תפתח מצרים .1

שלום. בדרכי לפיתרונות להסכים אותה
לנו אין כך, משוס מחושבת תהיה מבריתהמועצות האספקה יכולתנו. בגבולות היא יוצאים אנו אליה המלחמה .2

בשלמות סיני את לשחרר אפשרות

ההתשה. מלחמת של להישנותה יסכימו ולא ישראל על חזקה מכה להנחית מתכוונים והסורייס המצריים הכוחות .3

הישראליים לכוחות יסבו הם אולם רבות. אבידות להם שתיגרמנה וצופים המלחמה של התארכותה למען יפעלו הם נ

יותר רבות אבידות

מועד את לדחות לנו אסור כך משום חומרית. מבחינה ולא מוראלית מבחינה לא לטובתנו, פועל אינו הזמן .4 1

ישראל. נגד הצבאית ההתערבות
כך, משוס לתקוף. מתכוונים שאנו תהיה והערכתה במידה לידיה, היוזמה את וליטול במלחמה לפתוח עלולה ישראל .5 |

להצלחתנו. חיוני ההפתעה גורס

במלחמה. תנצח לא ישראל אולם טקטיאסטרטגי. מודיעין אמצעי ולא אווירית עליונות לכוחותינו אין .6

כדלהלן: המצב את סאדאת הנשיא סיכם הפגישה בתום
שלה. הנוכחית המדינוית את לאמץ ישראל ממשיכה עוד כל הכרחיים, להתקפה מהגנה והמעבר המלחמה .1

תנאיה. את לכפות יכולה היא וכי עליו לגבור שאין כוח שהיא כך על המתבססת
תוך תיפול מצרים כי מעריכים, האמריקנים בטוח1'. מוות הוא הנוכחי המצב ו'יהמשך סכנה" של ל"איזור נכנסנו .2

עיקבותיה. על מצרים תשוב מלחמה, ללא לכן, שנתיים.
להיענות ועלינו לקבל עלינו אותה ההחלטה מן יותר גורל הרת החלטה אין ביותר, קשה תקופה עלינו עוברת 3 1

לאתגר.

האש. הפסקת את מפרים אנו בעוד בו, נמשיך אנו ארצותהברית. עם הדיאלוג את נקטע לא A
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:(331 עמי ערבית, מהדורה העצמיות,

שרויים אנו בו המצב על דעתם את להביע מחבריה וביקשתי לאומי לביטחון המועצה את כינסתי ה30/9/73 "ביום

מוצרי של (בעיקר שהאספקה אמר האספקה שר היססו. וחלק במלחמה לפתוח תבעו החברים מן חלק ארוך. דיון קיימנו
בארץ השורר המצב ועל המלחמה על דיברו שכולם לאחר ארוכה. למלחמה תספיק לא בידינו המצויה המתרגם)  מזון
היא היום שלנו שהכלכלה לכם לומר רוצה אני טוב. דבריו. את אמר מכם אחד כל להם: אמרתי הנדרשת, התזוזה ועל

לא 1974 שנת תחילת לאחר חודשיים בהן. לעמוד נוכל שלא השנה סוף עד לבנקים התחייבויות לנו יש נואש. במצב

נשלם 'אנחנו לני: אומרים שהערבים משום אחד, דולר אפילו ערבי מאף לבקש מסוגל איני לאזרחים לחם פת לנו תהיה י

אחרי. דבר שום ולא מלחמה לא זה. וזהו סואץ תעלת בשביל התמיכה את

הפגישה''. את סיימתי ואז המצב על שלי לאחראים הודעתי כך,

| לרגע אף הפסקה ללא מוחלטת. ובחשאיות במהירות התנהלו המזויינים הכוחות בקרב במלחמה לפתיחה ההכנות

י לאומי לביטחון המועצה כינוס שלאחר היום ה1/10/73, יום שהגיע עד קט.

כחזית הכוחות בו השתתפו להתקפה האחרונות להכנות מסווה היווה אשר התרגיל החל ה1/10/73, יום, באותו
המזויינים הכוחות שלוחות ובכל התעלה

/■ לכך. יועד אשר במקום נפתח המזויינים'1 הכוחות של מבצעים "מרכז

י | או צבאית ישראל, של פעילות כל אחר במעקב בעבר, מאשר יותר התמקדנו, המזויינים הכוחות של הכללית במפקדה
לגלות ישראל בידי עלה האם שנדע עלמנת שהותוותה, ההונאה תוכנית שמעוררת ההדים מהם לוודא שנוכל כדי מדינית,

י ; כל אחר במעקב היא גם התמקדה מצידה שישראל ספק אין התקפה. לבצע סוריה של או מצרים של הכוונות את

;"■ כל בהם היה לא במיוחד רגישים ימים היו 6/10/73 עד הבאים הימים ששת החזיתות כשתי סורית או מצרית פעילות
r זמן פרק במהלך שהתבצעו הרבות, הפעולות למרות כלשהי, פעולה בביצוע דיוק לאי או שגויה להערכה או לטעות, מקום
r. ן תפקיד שיחקה הצבאי המודיעין מנהלת שננקט צעד של או פעולה כל של מוחלטת חשאיות על הקפדה תוך זאת, זה.

יי זמן. באותו האויב של פעילות כל אחר במעקב ראשי
המלחמה במשרד סאדאת הנשיא של בראשותו המזויינים הכוחות של העליונה המועצה נפגשה ,1/10/73 יום, באותו
מן ביקש כן שגובשה לתוכנית צמודים להיות וביקש למלחמה אחריותו על דיבר ואחר המפקדים לדו"חות האזין הנשיא

מאחוריכם אעמוד אני תפקידו את למלא מאיתנו אחד כל "על אמר: הוא דעת. שיקול ולהפעיל רגועים להיות המפקדים
בכם בוטח אני לב: בגילוי לומר רוצה אני כך, עם בבד בד כולה באחריות ומוראלית, חומרית היסטורית, מבחינה ואשא,

ובחופשיות". ברגיעה בביטחון, נהגו לכן מלא, ביטחון

באומרו: ענה אסמאעיל אחמד הגנרל

בןאנוש יכול אותו המירבי המאמץ את נעשה כי לכבודך, מבטיחים אנו המזויינים הכוחות ובשם המפקדים "בשם
אנו עליהם. המוטלת המשימה את לבצע וביכולתם אופטימיים המפקדים כל לארצנו. ניצחון להביא מנת על לשאת

הארץ". על אחראים יחד כולנו כבודך, עם ביחד באחריות נושאים

1
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כשאנו למרום, ליבותינו את והפנינו אלפאתחה) סורת (במקור: הקוראן של הפתיחה פרק את כולם קראנו אז
המזוייניס. לכוחות ניצחון ושינחיל דרכנו את שיצליח לאללה, תפילה נושאים T■

ההוד. מלא רמדאן בחודש כלילה, נסתיימה המועצה פגישת

וסוריה מצרים של עתידן את שיקבע ביותר חשוב מעשה בפני ניצבנו לתאר. שניתן מכפי עמוקה היתה הסיטואציה :

אנו כה השואה על ונתגבר התבוסה שלב את נעבור הרי ניצחון יושג אס ארוכות שנים למשך הערבית המולדת ושל '■i

זאת ולשאת זאת לקבל יוכל לא המצרי העם הרי וחלילה, חס תיכשל, המלחמה אם אך חיים.

הכוחותו של הכללי למפקד "תידרוך הכותרת: תחת למלחמה לצאת החלטתו את סאדאת הנשיא פירסם יום באותו 1

לספירה 1393) רמדאן לחודש 5 התאריך את נשא זה תידרוך עלי" אסמאעיל אחמד הגנרל המלחמה ולשר המזויינים
של האסטרטגית והמטרה המדיני המצב לגבי סאדאת של המצב הערכת את מכיל התידרוך ב1/10/73. האיסלאמית)
עת, באותה מצרים, של האסטרטגיה ואת האויב של האסטרטגיה את הכללי, המצב את סוקר הוא המזויינים. הכוחות 1

מצרים. של האסטרטגיה לביצוע המדינית, הראיה מבחינת במיוחד, מתאים הזמן כי התידרוך, קובע כן מדוייקת בצורה ,

לאור המלחמה מהלך אחר לעקוב יהיה שניתן כדי תידרוך, אותו נוסח את הקורא בפני להביא עלי שחובה לי, נראה f'
ואילך) 436 מעמ' החל העצמיות" אחר "החיפוש סאדאת הנשיא של בספרו במלואו פורסם התידרוך (נוסח זה, ינידרוך

5/10/ ה73 ביום שפורסם הנוסף, האסטרטגי התידרוך את יכן

הכללי: המצב .1

הערבית. האדמה מן חלקים הישראלי האויב כבש מאז שנים משש יותר חלפו עתה עד 1

ולהביא רצונה את עלינו לכפות ומנסה ניסתה הנשק, אספקת בתחום ביחוד האמריקנים עלידי הנתמכת ישראל, 2

וגורלו. ביטחונו הערבי, העולם על מוחלטת כמעט שליטה לה שיבטיח באופן התיכון במזרח המשבר לסיום
פיתרון למצוא אש, הפסקת על 8/6/67 מ הביטחון מועצת החלטת קבלת מאז האמצעים, בכל ניסתה, מצרים 3 !

מיום הביטחון מועצת החלטת קבלת כמו; מגוונים, באמצעים השתמשה היא זאת, למען למשבר.
ו

למאמצים ואחר המעצמות למאמצי נענתה היא כן כמו יארינג. גונאר השגריר של לשליחותו להסכמה ועד 22/11/67 1

יוזמה מצידה, היא, הציגה ואז רוג'רס, ויליאם האמריקני, החוץ שר ליוזמת נענתה מכן לאחר הגדולות. המעצמות שתי של

הביטחון. מועצת החלטת עלפי בשלבים, כוללת, נסיגה לקראת פתיחה כצעד סואץ תעלת פתיחת את שיכלול לפיתרון,

שלהם. למטרות לנצלם ניסו שאויבינו או שנעצרו, או נכשלו, שהם או פרי: נשאו לא האלה המאמצים כל אולם

רב סיוע מצרים הגישה כן כמו .1970 ו 1969 ,1967 בשנים מוגבל אופי בעלות צבאיות פעולות ביצעה מצרים 4

כל אולם, הכבושה. הארץ תחומי בתוך או הגבול בקווי פדאיון פעולות ביצוע לשם הפלסטינאית, ההתנגדות לכוחות

במידה האויב על לחץ יצרו לא רבות. סיבות בשל הרי השפעה, בעלות תוצאות להן היו אם אפילו האלה, הפעולות 

מספקת.
היה ביותר חשוב האחריות. את עצמה על ליטול חייבת תהיה היא בו זמן יגיע שאכן הזמן כל הבינה מצרים 5

והכבוד. האדמה על להגן המחויכות את עצמנו על מקבלים אנו כאשר יכולתנו, ובגבולות יכולתנו ככל זה ליום להתכונן

i1
i

i
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והמשכר האנרגיה משכר גבור עם שלו. ההשפעה אפשרויות וגברו כללי, באופן הערבי, המדיני במצב רול רב שיפור .7

משמעות. בעל גורם להוות שיכול ערבי לחץ להפעלת מתאים מצב נוצר בעולם, המוניטרי
במקור) (חסר 8

כוחות מאזני בפני עצמנו את למצוא עלולים אנו זה. בתחום לפעול עדיין ממשיכים אנו השתנה. הבינלאומי המצב .9

יותר הטובה באלטרנטיבה לבחור זכותנו ועל שלנו הפעולה חופש על שישפיעו טווח, ארוכי

האויב: של האסטרטגיה .2 ,

שהערבים זכויות תביעת ועל הפחדה על המושתתת מדיניות לעצמו אימץ לדעת, אנו שנוכחים כפי הישראלי, האויב 1

מדינית פסיכולוגית, הרתעה על המושתתת הישראלית, הביטחון לתיאוריית הבסיס זהו להן. להתנגד יכולים אינם
וצבאית.

1 לצאת טעם שאין הערבית, האומה ואת מצרים את לשכנע הצורך היא הישראלית הביטחון בתיאוריית היסוד אבן

הלאומית הריבונות על ויתורים כוללים אלה תנאים אם אפילו ישראל, של לתנאיה מכניעה מנוס אין לכך, אי ישראל. נגד

זה: בשלב מצרים של האסטרטגיה
מה בסיס על המצריים, המזויינים הכוחות על אותה הטילי עם המדינית באחריות נושא שאני האסטרטגית, המטרה

כדלהלן: מתמצית הצבא, של המוכנות למידתי באשר לי שנודע ומה ששמעתי
המזויינים, הכוחות של לאפשרויות בהתאם צבאית, פעולה של בדרך הישראלית הביטחון תיאוריית את להפריך יש

יוכל שלא כבד מחיר עליו מטיל אדמותינו כיבוש שהמשך ולשכנעו לאויב האבידות מירב את להסב היא כשהמטרה
פלדה של שיריון אינה וצבאית, מדינית פסיכולוגית, הפחדה על המבוססת שלו, הביטחון תיאוריית כך, עקב בו. לעמוד

בעתיד. עליו יגן או עתה עליו מגן אשר

הקרוב בטווח ודאיות לתוצאות יביא הדבר הרי הישראלית, הביטחון תיאוריית את להפריך בהצלחה, ונוכל, במידה
הרחוק. ובטווח

להגיע לנו תיגרומנה אשר וודאיות לתוצאות להביא יכולה הישראלית הביטחון תיאוריית הפרכת הקרוב: בטווח
התיכון. המזרח למשבר מכובד לפיתרון

לתמורה מצטבר, כאופן יביאו, אשר שינויים לחולל יכולה הישראלית הביטחון תיאוריית הפרכת הרחוק: בטווח
שלו התוקפניות ובנטיות שלו כמנטליות האויב, של החשיבה בדרך בסיסית

ו
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1
העיתוי:

של השישי בחלק הצבעתי עליה זו, מעין לפעולה המדינית, הבחינה מן מוחלטת, התאמה הזמן מתאים מעתה, החל
זה. תידרוך דו

הצפונית, החזית עם המדוקדק התיאום זה הבינערבית,ובכלל החזית של והתנאים הפנימית בחזית שנוצרו התנאים
בפעולה. לפתוח מתאימה הזדמנות מעתה, החל לנו, מעניקים הבינלאומית, בזירה השוררים התנאים וכן rr

של המפלגתיות היריבויות על בארצו, השוררת האווירה, ואת האויב של הבינלאומי הבידוד את כך על נוסיף אם

יותר. טובה עוד בפנינו הניצבת ההזדמנות הרי הבינאישיים, והמאבקים הבחירות תקופת n
1

ז

הישראלי המטכ"ל של התקופתית הפגישה זו היתה בישראל פגישה גם התקיימה ה1/10/73, עצמו, יום באותו
העיתונות מן ובסוריה. במצרים מוגברת כוננות למצב הוכחות מספר הצטברו ישראל בידי במצב. לדון כדי שנתכנס

וסוריה. מצרים נגד צבאית פעולה לבצע בכוונתה וכי בגבול, כוחות מרכזת שישראל להבין ניתן הישראלית r
קיים הדו"ח לפי והסורית. המצרית בחזיתות המצב על מפורט דו"ח מסר זעירא, אליהו הגנרל הצבאי, המודיעין ראש

דבר. אירע לא אז אולם יוני בחודש נם הבחנו תופעה באותה אמר: הוא אולם החזיתות. בשתי גבוהה כוננות של מצב
במצב וביחוד המדיני, במצב לרגיעה להביא כוונה מתוך צבאית פעולה תבצענה וסוריה שמצרים אפשרות קיימת אולם, \r;

פנימית. לצריכה בלבד, כוח הפגנת שזוהי ייתכן כי אמר, עוד הארצות. בשתי המדרגה בשפל הנמצא הפנימי,

3/10/73 ד', יום
אסמאעיל אחמד הגנרל יצא למלחמה, האחרונות ההכנות נעשו שלו המסווה ותחת נמשך, במצרים התרגיל בעוד

עם נפגש הוא זה בביקור ה6/10/73. ביום להתקפה הסוריים הכוחות של המוכנות מידת על לעמוד כדי בחשאי, לדמשק,

התיכנון. לפי שנקבע, במועד מוכנים יהיו הסוריים הכוחות כי שאישר, אלאסד חאפז הנשיא r
כי לו, מודיע הוא שבה הסורי, ההגנה שר טלאס, מצטפא לעמיתו, איגרת אסמאעיל אחמד הגנרל שלח לכן, קודם עוד

ידי בכתב עלידי נכתבה זו הודעה לכן קודם סוכם עליו שנקבע, כמועד למלחמה מוכנים להיות הסוריים הכוחות על

סודי מסמך נושא שהוא שידע מבלי ביותר1; "סודי הסיווג את הנושאת חתומה במעטפה לדמשק אותה נשא וקצין בדיו, ו

עליונה. חשיבות ובעל ביותר י

באותו למדינה מחוץ תהיה שהיא כך על מאוד שמחנו באוסטריה בביקור שהתה ישראל, ממשלת ראש מאיר, גולדה 1

הממשלה. ראש ועלידי הממשלה עלידי להתקבל ולמלחמה כללי לגיוס הנוגעות המדיניות, ההחלטות שעל משום זמן,

בפגישה דיין. הגנרל הביטחון שר של בקשתו פי על ה3/10/73, ביום פגישה כינסה מאוסטריה מאיר גולדה של שובה עם

לאחר זאת, במצב. לדון עלמנת הצבאי, המודיעין ראש מקום וממלא האוויר חיל מפקד אלעזר, הגנרל הרמטכ''ל נכחו

גם לוודאי וקרוב הסורית, לחזית הזורמות בנשק, תגבורות על ידיעות בזכרונותיו, מציין שדיין כפי קיבלה, שישראל
המלחמה. את לחדש להתכונן והסורים המצרים של החלטתם על ידיעות נתקבלו כן כמו המצרית. לחזית

1
J
i
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ן וכאשר צבאי, מתרגיל חורג אינו המצרית בחזית המתרחש כי המסקנה, היתה הישראלי המודיעין של הניתוח לפי

.; במלחמה. לפתוח שהחליטו לכך ראיות אין  לסורים

ן ה5/10/73 וי יום
צעד כל אחר עקבנו שם המבצעים", ב"מרכז היינו לחימה. לקראת המירבית הכוננות בדרגת היו המזויינים כוחותינו

המלחמה. לתחילת שעות 24 אלא נותרו לא שכן מירבית, חשיבות היתה זו לפעילות האויב. בפעילות

לשונו וזו ה5/10/73 תאריך את נשא הוא אסמאעיל אחמד לגנרל אסטרטגי תידרוך סאדאת הנשיא שיגר זה ביום
;(444 עמי ערבית, מהדורה העצמיות", אחר "החיפוש סאדאת הנשיא של בספרו פורסם התידרוך (נוסח

המדיני המצב של בתנאים ובהתחשב ה1/10/73, ביום לך שמסרתי צבאי  המדיני התידרוך על בהסתמך .1
ו

הבאות: האסטרטגיות המשימות ביצוע את המזויינים הכוחות על להטיל החלטתי  והאסטרטגי
ה6/10/73. מיום החל האש הפסקת את להפר יש הנוכחי הצבאי הקיפאון נוכח א.

ובציוד. בנשק בנפש, האכידות מירב את לאויב להסב יש ב.
המזוייניס. הכוחות של והיכולת האפשרויות עלפי רצופים, בשלבים הכבושה האדמה לשיחרור לפעול יש ג.

המזויינים הכוחות עם פעולה כשיתוף או בנפרד, המצריים, המזויינים הכוחות באמצעות תבוצענה אלה משימות .2

הסוריים.

סאדאת הנשיא שלח מדוע לי להבהיר ממנו ביקשתי זה, אסטרטגי תידרוך על אסמאעיל הגנרל לי הודיע כאשר
מוגדרת האסטרטגית המטרה תפרוץ המלחמה כי הקובע, ה1/10/73 ביום אסטרטגי תידרוך ששלח למרות זה, מסמך

.6/10 ב73/ תחל המלחמה כי ברור, וכן לחלוטין ברורה המבצעית התוכנית ההוא, בתידרוך
הדברים יוגדרו ההיסטוריה, שלמען כדי, זה תידרוך ביקש אשר זה היה הוא כי לי, אמר אסמאעיל אחמד הגנרל

יש לכן. קודם נקבע לא זה דבר 6/10 מה73/ החל האש הפסקת הפרת על ברורה קביעה קבע החדש המסמך בבהירות.

תיעשה כי בגלוי, החדש, המסמך קובע כן, כמו צבאית החלטה היא מאשר יותר מדינית החלטה היא זו החלטה כי לציין,

שלא מנת על זאת, המזויינים הכוחות של וליכולת לאפשרויות בהתאם רצופים, בשלבים האדמה, לשיחרור פעולה
ההיסטוריה, למען נוספת, פעם נקבעות, במסמך במלואו. סיני את לשחרר שיש העובדה לגבי הבנה אי בעתיד תיווצר

המזויינים. הכוחות עבור המדינית ההנהגה שקבעה האסטרטגיות, המטרות

^4
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הצבאיות הפעולות מהלד שני; חלק

שולל הוליכונו בטרם אותם הפתענו
היא כשהמטרה וסבוכים קשים צבאיים בתנאים 1973 אוקטובר למלחמת לצאת המזויינים כוחותינו על הוטל
יעדי למימוש כיסוי שתשמש עלמנת ישראל עלידי גובשה אשר הישראלית'', הביטחון "תיאוריית את למוטט >1

הערבים. על השוררת המציאות וכפיית שלה ההתפשטות r
ואילו 1967 שנת מאז הושג חפצים' אנו בו ש"השלום המלחמה, לפני וחצי כחודש דיין אמר אשר את לשכוח לנו אסור

מלחמה. כפתה שאותה המציאות הנצחת והוא לשמר ישראל שוקדת אותו למצב יזיק הערבים עם הרשמי השלום r
ישראל". של והתפשטותה צמיחתה עם בבד בד אוטומטית, להשתנות, עתידים ישראל גבולות (1

אדמותינו. השבת לשם הנדרשים הקורבנות כל ולמרות הקשיים כל למרות במערכה לפתוח כוחותינו על הוטל

על עליונות יש שלתוקף הוא הנורמאלי המצב בעוד צבאית, עליונות לאויב יש כאשר במלחמה לפתוח אמורים היינו *

תוך התקיפה שלב שהוא המלחמה, של הפתיחה בשלב האויב של הצבאית העליונות את לשכור הכרחי היה המתגונן. פני

סואץ תעלת דרך פריצה , ^
בכוחות בסיני ומחזיק התעלה של המזרחית בנדה מבוצר בקו נמצא האויב בעוד במלחמה, לפתוח אמורים היינו *

אחריהם. רצופים בקווים נמצאים שיריון וכוחות הקידמי הקו את תופסים אלה כוחות כאשר מספקת, במידה מאומנים
הישראלית. הביטחון תיאוריית תופרך בכך ונשמידם האויב לביצורי ושנפרוץ יצליח התקיפה שמבצע הכרח היה r

ארמיות, שתי של בכוח התעלה דרך מאורגנת שפריצה היתה הערכתנו כאשר במלחמה, לפתוח אמורים היינו *

ביותר, הקשים מן צבאי מבצע מהווה לוחמים) אלף 100 (כ פורטסעיד גיזרת של הכוח ואת דיביזיות חמש הכוללות , r.

פנמה. ותעלת סואץ תעלת הם לפריצה בעולם ביותר הקשים המים מכשולי וששני j /">

מעבורות. והפעלת גשרים הקמת בהכרח, תובעת, הצליחה שהצלחת יודעים כשאנו במלחמה, לפתוח אמורים היינו *

תובעת פירצה כל יצירת התעלה. של המזרחית שבגדה הגבוהה העפר בסוללת פרצות יצירת בהכרח. תובע, זה מבצע ו':,

כדי שעות, 8 תוך מוקמים להיות חייבים הגשרים שעות. מספר הנמשכת פעולה מ"ק, 1,500 של עפר מצבור סילוק
התערבות להתערב האויב מן ולמנוע זמן להרוויח נוכל ההפתעה, גורם ישמר אם הכבד. והנשק הטנקים למעבר שישמשו

לצליחה קץ יבוא ובכך הנשרים, הקמת את או הפרצות יצירת את לסכל עלמנת מהירה, 1

עם שלו הפעולה ובשיתוף הרבה ביעילותו שידוע מודיעין מנגנון לו שיש אויב נגד במלחמה לפתוח אמורים היינו ♦ .

כוונות את יגלו אלה ומנגנונים במידה הערבי. בעולם המתרחש כל על מידע לו יש וכך האמריקניים, המודיעין מנגנוני
שלנו ההתקפה פעולות תהיינה וכך כוונותינו. את לסכל שיעדה מכה מנע, מכת ותכה תקדים ישראל הרי שלנו, ההתקפה
יומיים. תוך והסורית, המצרית לחזיתות ישוגרו אשר מילואים ותגייס ישראל תקדים כן כמו יותר ומסובכות יותר קשות ■

i
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■ T שהיוזמה כדי ההפתעה בגורם לזכות עלמנת המאמצים מירב את לעשות הכרח היה הללו, הסיבות כל בשל לכך, אי

גיוס לביצוע הדרושה ההתרעה תקופת האויב מן תישלל כך ישראל. נגד במלחמות הראשונה הפעם זו בידינו, תהיה
תבוצע אשר ההתקפה וכן והצליחה, ההתקפה הצלחת תובטח כך מנע. מכת להנחית הזדמנות לו תינתן ולא מילואים
אלפי סואץ תעלת בחזית אבידותינו להיות צריכות היו הערכתנו, לפי האפשרי. המזערי האבידות מספר תוך בגולן,

ופצועים. חללים

בחזית הכוחות ובינו. בינינו חצצו התעלה, רוחב מי, 300 ורק היות האויב, עם עין קשר היה התעלה באיזור לכוחותינו

על חלש ימשם החרמון ובהר שבגולן הגבוהות הסוריות ברמות החזיק אשר האויב של מתמיד מעקב תחת היו הסורית
או הכוחות בהיקף מהותי שינוי כל לחשוף לאויב קל שהיה דבר, של פירושו הנמוכים. באיזורים הכוחות ריכוז איזורי

במצב ההפתעה גורם שבהשגת הקושי מידת את מבהיר הדבר מהן באחת או החזיתות בשתי למלחמה, בהכנותיהם ■.

זה. מעין

או שהכוחות ועלמנת כאמיתיים לאויב שייראו עלמנת ההטעייה, תרגילי ביצוע והוא נוסף קושי גם קיים היה
הונאה. מטרתם כי לאויב ידוע שיהיה מבלי אמיתיים, ייראו אותם שיבצעו הגורמים

תוכנית בהכנת חלק לקחו המזויינים הכוחות של המבצעים מאגף קצינים של ביותר מצומצם מספר כך, משום
ומגוונות. רבות ופעילויות רבים אמצעים כללה התוכנית מבצעית. תוכנית >;מו בדיוק יד, בכתב נכתבה היא ההפתעה.
לחיזוי; פועלים אנו אלא לתקוף, כוונה ובסוריה במצרים לכוחותינו שאין ברורה תמונה האויב אצל שתיווצר עלמנת

אפשרית. ישראלית להתקפה עצמנו את ומכינים שלנו ההגנה אמצעי

התרגיל
ותחת הצבאיים, והפיקודים הארמיות המזויינים, הכוחות שלוחות כל ישתתפו בו תרגיל, עריכת היה הראשון הצעד
התוכנית לפי אמיתית למלחמה ייהפך שהתרגיל באופן ההתקפה, לקראת האחרונות ההכנות תתבצענה שלו המסווה

המבצעית.

שנראה כך מינבלות, שוס הוטלו לא הכוחות על ה17/10/73. בימים זה תרגיל לבצע הוראות ניתנו לכך שיועד בזמן
קרה אכן וכך זה, תרגיל ביצוע על תדע שישראל מעוניינים היינו ומתמיד. מאז נהוג שהיה כפי שיגרתי, תרגיל שזהו לכל

על להכריז הפתעה. למנוע כדי ישראל, נאלצה 1973 שנת של הראשונה במחצית נרחב תרגיל בעבר ביצעו כוחותינו כאשר

שכן מכך, מרוצים מאוד היינו בזמנו, דולר. מיליוני לה עלה הדבר הועלתה. כוחותיה של הכוננות ודרגת חלקי גיוס

והדבר קודמים, תרגילים על חזרה אלא אינו אמיתית מלחמה ליהפך עתיד אשר שהתרגיל לחשוב עתידה היתה ישראל

שיגרתית. כפעילות בעיניה ייראה

היתה 1973 אוקטובר של הראשון השבוע במהלך פעילותנו כי היה הישראלי המודיעין של שהניתוח הוכח, מכן לאחר
בלבד שגרתי אימונים תרגיל

היי לכך ובנוסף בהכרח, בכך. חש היה האויב המלחמה לפני במצרים. המילואים מכוחות חלק לגייס הכרח היה
מני. על הגיוס את המבצעים הגורמים וכן לשירות הנקראים מילואים וקציני חיילים אלפי של משפחות גם כך על יודעות

אלפיכ כמה שוחררו תרגילים, נערכו בהן הקודמות בפעמים שבוצע לזה בדיוק דומה הפעם, זה, שגיוס חוץ כלפי להראות
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מהם שידרש כך על מהם מידע מניעת תוך המלחמה, פרצה בטרם מספר ימים ולעבודתם לבתיהם והוחזרו מהס
ביותר טבעי זה היה למלחמה. ולא תקופתי תרגיל לביצוע נועד שהגיוס היתה, כך על הציבור תגובת במלחמה. להשתתף

התרגיל. מן חלק שזהו ישתכנע וכך המנוייסים שיחרור ואחר הגיוס אחר יעקוב הישראלי שהמודיעין
הדיוק בשל בקשיים, בביצוע נתקלנו לא החשיכה. ובשעות בחשאיות בהדרגה, בוצעה התעלה לחזית הכוחות תזוזת
התעלה איזור אל אלכסנדריה העיר מן חטיבה להעכיר הכרח היה אולם, זו. פעולה בוצעו בהם המלאה והמשמעת
דבר את להסוות קשה כי ידענו, רכב וכלי טנקים נשק, חיילים, העבירו קרונות מספר ברכבת. שימוש הצריכה זו והעברה

גדולה אחת משפחה שהם בכך נודעים תושביה אשר אלכסנדריה, בעיר לשיחה יהיה והדבר זו חטיבה של העברתה
באיזור בתרגיל להשתתף החטיבה נקראת לפיהן הוראות ניתנו כך, משום לקהיר. בניגוד בה, המתרחש על הרבה שיודעת

למנוע כדי זאת, התרגיל, תום עם, 8/10 מה73/ החל לאלכסנדריה להחזירה עלמנת שוריינו רכבת קרונות התעלה.
זו. חטיבה של תנועותיה על דיבורים

בבאבאלמנדב משחתות
לשגר צורך היה המצרי, הים חיל באמצעות באבאלמנדב. במיצרי ישראל של הימיים התחבורה בקווי לפגוע עלמנת

הצהרייס. לפני ה6/10/73 יום עד לאיזור משחתות
משחתות לקבל ממנה וביקשנו הידידותיות אסיה ממדינות אחת עם 1973 שנת בתחילת עוד מגעים קיימנו לכך, אי
את לקבל עלמנת ודרוסתימן סודאן עם מגעים התקיימו לכך, אישור שקיבלנו לאחר שלה. במספנות לתיקון אלה

והביקורים המסע תוכנית הוכנה כך, לשם ועדן. פורטסודאן בנמלי ידידותי ביקור יבקרו שלנו שהמשחתות לכך הסכמתן
להתחיל שתוכלנה עלמנת .6/10 ה73/ יום בבוקר באבאלמנדב במיצרי להימצא עתידות היו שהמשחתות באופן

משימתן. בביצוע
הפליגו שהמשחתות הימיים הכוחות מפקדת וידאה הקרבית, והמשימה הביקור מטרת חשאיות על לשמור עלמנת

קרב, פקודות ומצא סודית חתומה מעטפה הכוח מפקד פתח הימי, המסע במהלך המועד, הגיע כאשר לקרב. מוכנות ;

ביעילות. בוצעה אכן זו משימה במיצריס. ישראל של הימית התחבורה בקווי לפגוע לו שהורו
שהחזקתה להשתכנע אלא לה נותר לא ישראל. עבור משמחת בלתי הפתעה בבחינת היתה זו אסטרטגית משימה

עוד. קייס אינו לה והמניע ערך חסרת היא אילת. לכיוון אילת מפרץ במיצרי השיט אבטחת לשם בשרםאלשיח'

הקטן) (החג' העומרה מצוות קיום
עליה הקטן. (החג' העומרה מצוות את לקיים מוסלמים של רב מספר מתכונן בשנה, שנה מידי הרמדאן, חודש בערב

משרד הסעודית. הערבית בממלכה הקדושים למקומות ולצאת המתרגם).  מקובל מנהג בעיתה. שלא למכה לרגל

מצוות לקיום צבא אנשי של בקשות קבלת על המזויינים, הכוחות בקרב שהופצו ובהודעות בעיתונים הודיע המלחמה
עיתונים משיגה שישראל ידוע בשנה. שנה כמידי המעונינים בקשות את לקבל הוראות ניתנו המזויימס לכוחות העומרה.
המצריים בעיתונים התפרסמה אשר הידיעה כך. משום ישראליים. עיתונים משיגים היינו שאנו שם כ אירופה, דרך מצריים
אגף בתוך להתקפה. כוננות של במצב נמצאים אנו שאין במצרים, הזרות ולשגרירויות לישראל גלוי מסר היוותה

ו

1
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מצוות את לקיים בקשה השלום, עליו פהמי פארוק (לואא) האלוף הוא יקר, חבר הגיש המזויינים הכוחות של המבצעים
הזדמנות. בכל העומרה מצוות את מקיים והוא האסלאם מצוות את בדייקנות לקיים מקפיד שהוא עליו ידוע העומרה.
בקשתו. את אקבל כי לשכנעני עלמנת מפעם יותר למשרדי הגיע הוא בקשתו. את אישרתי לא ימים מספר במשך

למרות בקשתו, את אישרתי לבסוף, לקיימה. המצווה, את קיימו לא שעדיין לאחרים, לאפשר חייב שהוא היתה טענתי
הסכמנו במלחמה. עימנו היה הוא שאירע. מה אכן זה לדרכו. לצאת יוכל לא ושהוא לפרוץ עומדת שהמלחמה שידעתי

אללה. בעזרת עשינו, אכן וכך המלחמה. לאחר (החג') לרגל העלייה מצוות את יחד שנקיים בינינו

כמועד ה8/10/73 יום את וקבע במצרים לבקר ביקש רומניה של ההגנה ושר המזל איתרע מוקדם, תיכנון ללא
הודעה ונמסרה זה ביקור על הודעה התפרסמה כך, כאלה. במקרים כמקובל שיגרתי, באופן נעשה הדבר לביקורו.

כך ועקב יגיע בטרם עוד תיפרוץ שהמלחמה ידענו לביקורו. תוכנית ויעבדו פניו את שיקבלו מנת על המוסמכים לגורמים ■■

ממנו הפקנו ואנו טבעי באופן השתלב אלא ההפתעה, בתוכנית נכלל לא זה שנושא להדגיש, רוצה אני הביקור. את יבטל

תועלת.

מוחלטת חשאיות
מקום אין שלנו. התקיפה מכוונות ליבו תשומת ולהסטת האויב הונאת לשם השתמשנו בהן שיטות מספר אלה היו

מדיניים צבאיים, שונים פעילות תחומי וכללו רבות שהיו משום נעשו, אשר הפעולות כל את ולפרט בהרחבה לדון

כדוגמאות. מהן כמה בהבאת הסתפקתי והסברתיים.

קפדנית חשאיות על שמירה היה בהצלחה, ההפתעה גורם את להפעיל נצליח כי לנו, מבטיח היה אשר השני, הגורס
| באופן שלו, הפיקוד רמת לפי אחד כל אחר, בעיתוי הקרב פקודת את יקבל מפקד שכל באופן המזויינים, הכוחות בקרב

עלידי שנקבע מוגדר, זמנים לוח פי על ההתקפה זמן את דרג כל ידע בכך, כוחותיו. את להכין עלמנת זמן די לו שיוותר

ה6/10/73. ביום להתקפה מוכנים היו המזויינים הכוחות שכל כך הכללית, המפקדה
צליחת שמבצע ספק, של צל ללא לאויב, שהבהיר ביותר הבולט הסימן היתה התעלה לאיזור הגשרים העברת

חלקיסחלקים, הגשרים את נשאו אשר הרכב כלי תנועות על כבדה חשאיות הוטלה לכך, אי ובא. ממשמש התעלה
לפני מתחת בחזית, להם המיועדים במקומות להציכם ואז החשיכה, בשעות מוגדר, זמן פרק תוך מכוסים, כשהם

הקרקע.

להתקפה והשעה היום בחירת
שחל הכיפורים, יום בחירת כי שגרסו, היו ישראל. עבור ההפתעה מגורמי היו ההתקפה ושעת ההתקפה יום בחירת
בשל נבחר זה יום האמת, למען אולם, ישראל. מחגי חג היותו בשל היתה המלחמה תחילת כיום ה6/10/73 השבת ביום

המלחמה. בו שתחל ציפתה לא שישראל יום זה היה לכן. קודם שפורטו וטכניים, מדעיים שיקולים
ראשון באור מתחילה שהתקפה היה הרגיל הנוהג שכן, כולם. עבור הפתעה היתה 14:05 לשעה ההתקפה שעת בחירת
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זה בנושא רבים. ומבצעיים טכניים ושיקולים סיבות בשל השיגרה, לפי נהגנו לא אנו אך היממה. של אחרון באור או
על להסכמה שהגענו עד ומדוקדקת, ארוכה לבדיקה נושא זה היה כך, משום ובסוריה במצרים הכלליות המפקדות עסקו

אחת ובעונה בעת והסורית, המצרית בחזיתות במלחמה, לפתיחה זה עיתוי
על אסמאעיל אחמד הגנרל של תגובתו היתה המזויינים, הכוחות של המבצעים אגף של לגאווה הסיבות אחת

נאמר: זו בתגובה ההתקפה ושעת ההתקפה יום לקביעת שנעשה המחקר
המדעית להיסטוריה תיכנס והיא להערכה ראויה זו עבודה גבוהה. ברמה מדעית עבודה היתה ההתקפה יום "קביעת

אמין". ולמחקר הדיוק לשיא כדוגמה המלחמות של

מטרידים אירועים שלושה
על כוונותינו את וחשפו שכמעט מטרידים, מאורעות שלושה אירעו המלחמה לפרוץ שקדמו האחרונים הימים בשלושת

המלחמה. ערב דווקא לטימיון לרדת ההפתעה גורם יכול היה כך, עקב הקרביים המבצעים תחילת
הסובייטיות המשפחות את לפנות החליטה שבריתהמועצות לנו נודע כאשר ,4/10/73 ב היה הראשון המקרה !

אך הביטחון. אמצעי כל שננקטו למרות להסתיר, היה ניתן לא זאת את ה45/10/73 בליל מטוסים באמצעות ממצרים
שישראל לחלוטין משוכנעים היינו הכללית במפקדה העיתוי את לשנות או זאת לבטל היה ניתן לא זאת, עם יחד
משקל בעלת פעילות שצפויה לכך ברור סימן יהווה זה אירוע וכי המלחמה פרוץ דבר על בוודאות, תדענה, אכן וארה"ב
כמו לישראל, חשוב סימן בבחינת היה אכן זה אירוע כי הוכח מכן, לאחר אלה משפחות ממנו להוציא המחייבת באיזור,
את יקיף זה אירוע באיזור. מה דבר להתרחש עשוי כי שאמרו, השונים ממקורותיה אליה הגיעו אשר הידיעות מן חלק \

הסובייטיות. המשפחות את להוציא הוחלט ממנה גם שכן סוריה, את וכן מצרים

ה ביום בטלפון ששוחח בעת אסמאעיל אחמד הגנרל של למשרדו נכנסתי כאשר היה עליו לי נודע אשר השני המקרה
אבטחת לשם פירסם, אותן ההוראות את לבטל ממנו וביקש נוח, אחמד המהנדס האזרחית, התעופה שר עם 5/10/73

ואת קהיר של הבינלאומי התעופה לנמל החברה ממטוסי חלק החזרת את הכוללות המצרית, התעופה חברת מטוסי
ישראל, בוודאי, כך, על תדע כך, ועקב בינלאומית, מבחינה למעקב, נתונים כאלה צעדים הטיסות. מן חלק מועדי שינוי

כסידרה. תתקיים האזרחיים המטוסים שתנועת כך מועד, בעוד המצב, את לתקן עדיין היה ניתן במהירות.
התעשייה במשרד הבכירים הפקידים אחד טלפונית, עימי, התקשר כאשר בבוקר, 6/10/73 ב היה השלישי המקרה !

לספינה לאשר סירבה הימיים הכוחות מפקדת וכי מצרים של הצפוני בחוף סקר עורכת אמריקנית שספינה לי והודיע
את לחדש האמריקנית לספינה לאשר בילש הוא הימיים הכוחות שקיימו תרגיל בשל אלכסנדריה, מנמל להפליג

לשם הספינה הפלגת את מונע אינו הדבר אולם הימיים, הכוחות של תרגיל שמתקיים היתה המידית תשובתי עבודתה.

הספינה ואכן, מטרוח. לכיוון מערכה, או פורטסעיד, לעבר מזרחה, אם בין תחפוץ, בו כיוון לכל השיגרתית עבודתה ביצוע
לעבור אלא הספיקה לא הספינה זכרי. פואד (לואא) האלוף הימיים הכוחות מפקד עם כך על שסיכמתי לאחר יצאה,
הכוחות לפעילות הפריעה לא והימצאותה שהיא סכנה בכל נתונה היתה לא ולכן המלחמה, שפרצה עד מילין מספר

הימיים.

i
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/ הסורית בחז>ת ההונאה
אווירי"שאירע מקרב במצרים מוטרדים היינו מטרתה. את שהשיגה הונאה, תוכנית וביצעה תיכננה הסורית המפקדה

יוני. מלחמת

.

להביא ההזדמנות לישראל ניתנה לא כך, יותר. נרחב באופן באויב לנקום אפשרות תהיה ואז אוקטובר, מלחמת
כוננותה. ולהגברת המצב להשלמת !

וכהכנה הגנה כפעולת זאת הסביר הישראלי והמודיעין בחזית, הסוריים הכוחות ריכוז על להקל סייעה זו מתיחות

! ""
השחורה" "החגורה

אלמצריה"). אלמעארף "דאר הוצאת פודה, רפעת מאת ערבי תרגום אלעזר, דוד זכרונות מתוך: )

הגנרל נוספת. ערבית אדמה לכבוש והתכוננה ישראל תיכננה אדמותינו, את לשחרר ומתכוננים מתכננים אנו בעוד
מותו. לאחר פורסמו אשר בזכרונותיו, הישראלית התוכנית את פירט אלעזר

אותה הציג הוא בעצמו שירטט מפתה שאת צבאית תוכנית 1973 שנת בתחילת גיבש דיין הישראלי הביטחון שר

תנאים, מספר להתמלא צריכים היו מימושה לשם השחורה". "החגורה כשם לה וקרא אלעזר הגנרל הרמטכ"ל בפני

שבהם: שהחשובים

לישראל. לבנון דרום כל סיפוח (1

סוריה. של נוספים חלקים סיפוח (2

הישובים. על הגנה לשם הירדן, בביקעת ברלב" ל"קו שידמה מבוצר קו הקמת (3

גרעיניים. לניסויים למרכז סיני הפיכת (4

1973 שנת בסוף הערבים, נגד נוספת למלחמה יציאה היא אלעזר, בפני דיין שהעלה הרעיונות, של היחידה המשמעות
יעדים שני מבחינתו שתגשים ישראל'' סביב צבאית "חגורה היה הצבאית המפה על שהותווה כפי דיין, של החלום

ישראל: של עיקריים

ערבית. צבאית פעולה מכל לנצח ישראל אבטחת (1

נוספים. ערביים שטחים בסיפוח ותחפוץ במידה ישראל, בידי במלחמה לפתיחה היוזמה השארת (2

ו
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ברלב שעשה כפי בדיוק לעד. שמו את שינציח מעשה על חלם "דיין באומרו: דיין של הרעיון את מסביר אלעזר

השחורה החגורה רעיון את שיממש שלאחר הדבר פירוש סואץ. תעלת של הגדה על שמו, את הנושא הגנה קו בהקימו
או לנצח, הסתיים שקיומם או כלל נמצאים אינם הערבים כאילו רעיונו את הגה דיין דיין'. ל'חגורת שמה את ישנה שלו

בחשבון'". אותו להביא צורך אין לעולם מת 'גוף תמיד: לנו שאמר כפי

את במסגרתה העלה דיין מאיר הגב1 של בהשתתפותה הישראלי המטכ''ל של חירום פגישת כונסה ב5/10/73

שלה. היעד ואת שלה הזמנים לוח את תוכניתו, י "

מצרים תנסה בטרם הסוריים. הכוחות על נוספת מכה בזמן ובו דרוםלבנון, על עזה מכה הנחתת כללה התוכנית י

המצריים. התעופה שדות על וכן התעלה באיזור המוצבים שלה האווירית ההגנה טילי על עזה מכה תונחת להתערב, 11

שיתקיימו ולפני הסוכות, וחג הכיפורים יום לאחר ה2225/10/73, התאריכים בין זו פעולה תתבצע דיין של להערכתו י

.28/10/73 ב לכנסת הבחירות ל ו

קלות שתק הוא דעתו. מה דיין את מאיר שאלה וההערכות, בידיו שהיו הידיעות ולאור המטכ"ל, דן בו המצב, לאור

ה8/10/73. ביום התוכנית לביצוע הסכימה מאיר בבוקר" 8/10/73 ב המכה את "אנחית ענה: ואחר

אשר בריתהמועצות עם ודרכה ארצותהכרית עם דחוף באופן להתקשר ישראל החליטה הביצוע, לקראת כהכנה
הם והסוריים המצריים הצבאיים והריכוזים במידה שהיא. צבאית פעולה כל מפני מצרים את להזהיר עצמה על תקבל
ללא הערבים, עלידי נוצר המתיחות ומצב אלה, לריכוזים סיבה שאין הרי צפויה, ישראלית התקפה מפני חשש מתוך

נגדם. לפעול ועלול הצדקה, j

עליה, שלו והתגובה האיגרת את אבן הבין בו האופן לקיסינגיר. האיגרת את מסר בניויורק, היה אשר אבן, החוץ שר

מטרות: שתי בה תלה שהוא היתה מתלאביב אליו הגיעה זו כאשר / י

הערבים. וגינוי ישראל של מצידה טובה כוונה הפגנת האחת:
הערבים. נגד מכה להנחתת דיין קבע אותו המועד ה8/10/73, שיגיע עד והסורים, המצרים הרגעת השנייה: ו

את להנחית הזמן שיגיע עד שולל, להוליכנו ישראל לכוונות מזאת יותר ברורה הוכחה קיימת האם זה, וידוי לאחר

,1973 אוקטובר מלחמת אולם, נוספת" ערבית אדמה לכבוש עלמנת ולבנון, סוריה מצרים, נגד שלה החדשה המכה
את לשחרר כדי ה6/10/73 כיום במלחמה אותם והפתענו היות זה, תיכנון הקדימה וסוריה, מצרים יוזמת עלפי

נוספת. ערבית אדמה על להשתלט עלמנת ה8/10/73, ביום שולל, אותנו הם יוליכו בטרם אדמותינו, יי
1

ו

המלחמה ערב הקריטיים הימים

: 4/10 ה' יום
כמו המו האווירית, ובהגנה והימיים האוויריים בכוחות בפיקודים, בארמיות, הכללית, במפקדה המבצעים מרכזי י

התעלה חזית של הקידמיים בקווים הכוחות בעוד מהם, הנדרשות הפעולות את שיבצעו עזה אמונה תוך דבורים, כוורות
כן, על יתר מה. דבר לקראת מתכוננים כי האויב, לב תשומת את לעורר שעלול שינוי כל ללא שיגרתי, באופן פעלו

הצבאי. במצב חדש כל אין כי התעלה. של המזרחית שבגדה לאויב המאשרות פעולות ביוזמתן, הוסיפו, המפקדות

ז

/
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/ נמצאות וסוריה שמצרים הסבירות את המחזקים "דיווחים דיין, שאומר כפי הצבאית, המפקדה קיבלה הישראלי, בצד

יי הסובייטיות למשפחות הורתה שרוסיה העובדה היה כך על שהצביע ביותר החשוב המידע במלחמה. פתיחה סף על

להוציא מנת על הגיעו שהם היתה והסברה ומצרים, לסוריה נוסעים מטוסי הגיעו הלילה במשך סוריה. את לעזוב
אלה". משפחות

: 5/10 ו' יוס
פעילות אחר בקפידה עקבנו המבצעים, במרכז אנו, לחימה. לקראת המירבית הכוננות בדרגת היו המזויינים כוחותינו
(פריק) לויטננטגנרל הרמטכ"ל המלחמה. לתחילת עד שעות 24 אלא עוד נותרו לא שכן רבה, חשיבות לכך היתה האויב.
(לואא) האלוף את ביקר הוא ההכנות. מהלך אחר לעקוב כדי בבוקר, יום באותו החזית אל יצא אלשאד'לי סעדאלדין

הארמיה במפקדת מאמון סעדאלדין (לואא) האלוף את ביקר ואחר השלישית הארמיה במפקדת ואצל עבדאלמנעם ■י

המתוכנן. לפי כסידרן, מתנהלות ההכנות כי שווידא, לאחר המבצעים, למרכז שב הוא בערב, השנייה.

וראש הרמטכ"ל וכן שרים של קטן מספר נכח זו בפגישה המצומצם. הקבינט את מאיר הגברת כינסה בישראל,
(מתוך: הבא באופן דיין, דברי לפי בחזיתות, המצב את המודיעין וראש הרמטכ"ל תיארו זו בפגישה הצבאי. המודיעין

:(530  531 ע'יע המצרית, ההסברת רשות תרגום: ערבית. מהדורה בי, חלק חיי, סיפור דיין,

שהוא מידה באותה הגנה, משימות ביצוע לחלוטין, תואם, זה מצב חירום. במצב נמצאים והמצרים "הסורים
אישורו את קיבלה אשר זעירא, אלי הגנרל המודיעין ראש הערכת לפי אולם, התקפה. משימות לביצוע לחלוטין, מתאים,
כך על והיו יותר רבים סימנים לכך היו הרי לפרוץ עומדת מלחמה היתה לו שכן, כלשהי. התקפה צפויה לא הרמטכ"ל, של

אמצעים ולנקוט מילואים לגייס יופיעו, כאשר רק הכרחי, יהיה הרי כאלה, סימנים יהיו אם נוספים. מודיעין דו"חות

גדולים, בכוחות המצרים עלידי התעלה צליחת הרחוק, בטווח אפילו צפויה, אין המודיעין, ראש של להערכתו נוספים.
ולסוריה למצרים כוונה היתה לא הישראלי, המודיעין להערכת פשיטות. לבצע ולנסות באש לפתוח עלולים הם אולם

הקרוב". בעתיד בהתקפה לפתוח

כן כמו המירבית, לדרגה עד אותה והעלתה הצבא של כוננתו להעלאת אמצעים נקטה הישראלית הצבאית המפקדה
עקרוניות הוראות ניתנו החופשות את לבטל הוחלט מלאה. כוננות של לרמה עד האוויר חיל של הכוננות רמת הועלתה

לכך. ההוראה שתינתן ברגע מילואים של כללי לגיוס להתכונן

: 6/10 שבת

האויב, של הפעילות אחר מעקב היה המזויינים הכוחות של המבצעים במרכז עסקנו בהן החשובות, הפעולות מבין
הערכת לקיים צורך היה האויב של תנועה מאף התעלמה לא הצבאי המודיעין מפקדת שעה. אחר ושעה יום אחר יום

הרדאר מסך מעל נצפתה שהיא כפי האויב של האווירית בפעילות התמקדתי אישית, אני ביום. פעם מאשר יותר מצב
שלנו ההתקפה שכוונות במקרה הראשי, התפקיד את לשחק עתיד הישראלי האוויר וחיל היות המבצעים, במרכז שהיה

תיחשפנה.

!

ו
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התיכנונים את המפרטות במפות הוחלפו התירגול ומפות המבצעים מרכז של הברזל דלתות ננעלו בבוקר, יום באותו
המלחמה. שעת שקרבה לכך אות זה היה המבצעיים.

כוונת את חשף לא שהאויב השתכנענו הצבאי. המודיעין של המידע ולאור האויב, פעילות אחר מתמשך מעקב לאור

עלול שבו רגיש זמן נחשבות המלחמה לתחילת עד נותרו שעדיין המעטות השעות אולם רגע, לאותו עד שלנו, ההתקפה
אסמאעיל, אחמד הגנרל אותי שאל 12.:00 השעה בסביבות סוריה. נגד או נגדנו שלו האוויר חיל את להפעיל האויב
הרכבת. את איחרה "ישראל אסמאעיל: אחמד לגנרל שאמרתי אני זוכר האויב מצב על יום, באותו השלישית בפעם

' משמעותית". צבאית פעולה לבצע האויב בשביל מידי מאוחר כבר
ו

הראשונה המרוכזת ההפצצה את להנחית האוויריים כוחותינו מטוסי להמראת עד שעה עוד נותרה וזחל זחל הזמן
מאוד. ארוכה ארוכה. שעה זו היתה שלהם

ה6.10.73. יום באותו 04.00 בשעה מהימן, ממקור ידיעות נתקבלו חיי), ("סיפור בזכרונותיו דיין שסיפר כפי בישראל,
ודו"חות זה שדוח להם נראה היה יום באותו השמש תשקע בטרם עוד במלחמה יפתחו וסוריה שמצרים המאשרות
הם. נכונים ומסוריה, ממצרים משפחותיהם את מוציאים שהסובייטים כך על המוסרים אלה ביחוד הנוספים, המודיעין

מלחמה. לפתוח הפעם, החליטו, וסוריה שמצרים הנחה מתוך לנהוג עליהם היה
עיקריים: צעדים ארבעה נקיטת על הוחלט כה פגישה, בבוקר שמונה בשעה כינסה מאיר ישראל ממשלת ראש

היתה החירום תוכנית מלא. גיוס בוצע האוויר בחיל הסדיר. לצבא בנוסף מילואים, אנשי אלף 120  100 גיוס  הראשון

ברגע הגיע היא אלא להתכונן, מספקת שהות נתנה לא וההתרעה היות תרגילים במסגרת נוסתה כבר והיא ידועה
הגולן. מישובי והילדים הנשים הוצאת יהיה השני הצעד כי הוחלט האחרון,

הביטחון שר האוויר חיל באמצעות סוריה על מנע מכת הנחתת והיה אלעזר הרמטכ"ל עלידי הוצע השלישי הצעד
האווירית ההגנה רשת ולא החזית תהיה לא יעדה לכך ובנוסף לבדה סוריה על תונחת שהמכה כך בשל זה, לרעיון התנגד

זו מנע תקיפת היתה לו .12.:00 השעה לפני בה יחלו ולא בלבד סוריה בעומק האוויריים הבסיסים נגד תופנה היא אלא
ההצעה. את לדחות הוחלט לכן, המלחמה. השתלשלות על משקל בעלת השפעה דיין, לדעת לה, היתה לא מבוצעת,
זימנה מאיר במלחמה. מפתיחה שתמנענה ארצותהברית, באמצעות וסוריה למצרים אזהרה העברת היה הרביעי הצעד

הערכת לאחרונה גיבשה שישראל נאמר בה דחופה. איגרת הלבן לבית העביר והוא בתלאביב האמריקני השגריר את
אבן, שלה. החוץ שר עם התקשרה בזמן. בו שש. בשעה יום באותו ישראל. את לתקוף תיכננו וסוריה מצרים לפיה מצב,

כי לברז'נייב להודיע ניקסון הנשיא מן יבקש שזה עלמנת קיסינגיר. עם להתקשר עליו כי לו והודיע בניויורק, ששהה

שאמצעי לידיעות הד מהוות אלה וידיעות במידה התעלה בחזית לתקוף החליטה שמצרים לכך הוכחות ישראל בידי
כוונה לישראל אין כי לאשר, יכול ניקסון הרי ישראליים, כוחות ריכוזי על המספרות עליהן, וחזרו שבו התיקשורת

סאדאת. הנשיא של לידיעתו האיגרת דבר את להעביר מברזינייב ולבקש לתקוף
ביום קהיר, שעון לפי 13:45 בשעה בניויורק, היה אשר אלזיאת. חסן מחמד ד"ר החוץ שר עם התקשר קיסינג'ר

מחמד עם אלזיאת ד"ר התקשר כאשר צבאיות. בפעולות תפתח לא שמצרים מקווה הוא כי לו, ואמר 6/10/73 ה

לכן. קודם שעה רבע המלחמה כבר החלה הרפובליקה, נשיאות במשרדי שהיה אסמאעיל, חאפז
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| לישראל איפשרנו לא בידינו. היוזמה היתה ישראל, נגד במלחמות הראשונה, ובפעם האסטרטגית ההפתעה הושגה כך

ולתקוף התעלה דרך לפרוץ בידינו סייעו אלה עובדות מנע. מכת כוחותינו על להנחית או מועד, בעוד מילואים, גיוס לבצע
אבידות. של ובמינימום עדיפים בתנאים הגולן, ברמת

תוכנית מימוש שיעדה ה8/10/73, ביום במלחמה הערבים את להפתיע שתוכל כדי שולל, להוליכנו ניסתה ישראל
תוכנית ביצוע היה כשיעדנו ה6/10/73 ביום הפתענו, אנו זאת, לעומת אכזבה. נחלה היא אולם השחורה". "החגורה

אדמותינו. לשיחרור "בדר''

אמר: דיין הישראלי הביטחון שר

היא ההתקפה שיוזמת לכך הורגלנו שלא היתה לא הסיבה דאגה. נפשנו, בעומק חשנו, שלנו העצמי הביטחון "למרות

ועל מילואים כוחות על נשען אשר שלנו הצבא מבנה את ולא שלנו הטבע את הלם לא כולו המצב אלא האויב, בידי ,

אל המחרטות וליד הטרקטורים על במשרדים, מעבודה שעות, 24 תוך לעבור, לחלוטין, קל זה אין מסודרת. בצורה גיוסם י

ולומר להוסיף יש צפויה. שהיתה למרות עבורנו, הפתעה היוותה הכיפורים ביום והסורית המצרית ההתקפה הקרב. שדה

תוכניותינו". את גיבשנו כאשר שיערנו, מאשר בהרבה רבה ביעילות ההתקפה את ביצעו (הערבים) האויב שכוחות
באומרו: דעתו את הביע אלעזר

בידינו היוזמה היתה תמיד מעורבים. היינו בהן הערבים נגד המלחמות מכל השונה מלחמה היא אוקטובר "מלחמת
בידם היה שהעיתוי הדבר, משמעות התוקפים. היו הם הפעם אך תקפנו. אשר אלה היינו שאנו משום קלה, היתה תנועתנו

בליבנו". כחרב דקר אשר מר מצב זה היה להגן. עלינו היה שלנו. היתה ההפתעה אך בידם. היתה וההתקפה
באומרו: כתב לאומי, לביטחון האמריקני היועץ של עוזרו שהיה קוואנט, ויליאם ד"ר

ארצותהברית. כולל העולם, מדינות ועכור ערב מדינות עבור ישראל, עבור הפתעה בבחינת היה אוקטובר "מלחמת
אותה". חזו לא העולם מדינות מרבית
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נאוקטונר 6

הצליחה .1

כמה היו מיוחד. אופי בעלות דתיות בתכונות מתאפיין אשר חודש הרמדאן, חודש של הראשונים הימים חלפו

אושרה. שבקשתם המזויינים, הכוחות אנשי גם היוצאים וככלל הקדושה לארץ קטן) (חגי ל"עמרה" לצאת שהתכוננו
יום עסוקים היו והחיילים, הקצינים והבנים, והאבות היות אימונים". "תרגיל מבצעים המזויינים שכוחותינו חש העם

זה בתרגיל ולילה
אלפים כאשר בו. השתתפות לשם מילואים אנשי גיוס דורש שהתרגיל בקהיר, הזרות ולשגרירויות לעם ברור היה

ביחס להסתיים, עומד הוא וכי לחלקם, ביחס הסתיים. שהתרגיל כולם השתכנעו השינרתיים, לעיסוקיהם שבו מהם

לשאר.

אותן וביחוד הרגילה, בעבודתן המשיכו האזרחיות והחברות שערתי באופן החיים התנהלו סואץ, תעלת באיזור

הקידמייס. לקווים בסמוך הצבא עבור עבודות המבצעות חברות
ממדינות לאחת בדרכן בנמליהן, המצריות המשחתות של ידידותי לביקור זכו סוף ים בחופי הגובלות ערב מזינות

5/10 /712 עדן בנמל שהו הן אסיה.
קיסינגיר. הנרי הד"ר לאומי, לביטחון והיועץ החוץ שר בעוד לוושינגטון, מחוץ ניקסון הנשיא נח הברית בארצות

האי"ם בישיבות בניויורק השתתף

\

אפשרית בלתי התעלה צליחת
j הגב1 ישראל ממשלת ראש של בליבה ה5/10/73 ביום במצב. הצבאית והמפקדה המדינית ההנהגה דנו בישראל jj

לגבש מנת על יום, אותו של בלילה למעונה. אלעזר הישראלי הרמטכ"ל את זימנה היא הדיון לאחר ספק. קינן מאיר

ולפרוץ התעלה את לצלוח מסוגלים אינם המצריים שהכוחות באמצעותו, לוודא, רצתה היא מחודשת. מצב הערכת

בשאלה: עימו השיחה את מאיר סיימה השונות, וההשקפות הדיעות את בפניה פרש אלעזר שהגנרל לאחר דרכה.

אני לקרות. שיכול מאורע בכל ביותר החשובה הנקודה זוהי התעלה' את לחצות מסוגלים שהמצרים הינד סבור "האם
מספר, דקות לפני קבע. ברלב והגנרל היות תשובה, ממך לשמוע רוצה אני צבא. איש ואתה היות אותך, שואלת

תוך תוצתנה אשר דלק המכילות תעלות הכין והוא היות אפשרי. בלתי דבר היא המצרים עלידי התעלה שצליחת

קטלני" אש לגוש התעלה שבאיזור העימות בקו אדמה שעל כל ותהפוכנה מספר דקות
באומרו: ענה אלעזר ן

אופי בשל זאת. פנמה. ותעלת סואץ תעלת והם: למעבר ביותר קשים מים מיכשולי שני שקיימים בעולם, "ידוע, 1

סוללת עובי ואת הנפט הצתת את ברלב, שבקו המבוצרות העמדות את לכך נוסיף אם התעלה. ורוחב עומקם המיס,
אפשרי. בלתי למבצע המצרים עלידי סואץ תעלת חציית את להפוך מספיקים ספק, כל ללא אלה, כל הרי העפר,

ושל בחזית שלנו התעופה שדות של אווירית מתקיפה תחרוג לא מצרית צבאית תנועה שכל דיין הגנרל עם מסכים אני
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והסורים המצרים כי ידוע, כן, כמו היטב. לה ומתכוננים בחשבון לוקחים אנו זה מסוג פעילות והפיקוד. הקשר מרכזי
צמים? בעודם רמדאן, בחודש יילחמו כיצד השאלה: נשאלת זאת לאור באופיים, דתיים

התעלה". של הנדות בשתי ביותר רגוע שהמצב כך על מצביעים שבידינו הדיווחים לכך, בנוסף

במועד במלחמה לפתוח מוכנים והיו המירבית הכוננות בדרגת והסוריים המצריים הכוחות נמצאו בבוקר שבת ביום
"בדר". בשם נקראה אשר והסורית, המצרית החזיתות בשתי ההתקפה תוכנית לפי לכך, שנקבע

זה היה הצפויה. הפעילות חשאיות בשל שהוא, אדם כל של ויציאה כניסה עמנוע גיי ננעיי, u'j'3"j" 'ו "' ;" ^ ..".
לפרוץ. עומדת שהמלחמה כולם, עבור אות

בחזית הכוחות ההתקפה. לתחילת המתוכנן המועד שיגיע עד תחלופנה שנותרו המעטות שהשעות בהתרגשות חיכינו

והיו שלהם התעופה ובשדות בבסיסיהם פרוסים היו המטוסים סואץ. לתעלת ולפריצה להתקפה בכוננות היו התעלה
כוחות שלהן. הפעילות באיזורי הים, בעומק שהו והצוללות בבאבאלמנדב מוכנות היו המשחתות להמראה. בכוננות

היעדים על ולהגן ההתקפה במהלך הכוחות את לאבטח היה ויעדם המירבית הכוננות ברמת היו האווירית ההגנה
ליציאה. מוכנים היו והצנחנים הקומנדו כוחות במדינה. החיוניים

את לבצע עתידים אשר הכוחות עם היו והלבבות האויב של תנועה כל אחר עקבו העיניים באיטיות, חלף הזמן
הביצוע מועד והגיע וההכנה התיכנון שלב תם ההתקפה.

וכל אחד שהיה במרכז הר'>רא>\יר) nv non ר?ר.,ר,, י!"י" י"יייי" ייי ~~.יי   .. ...

מספר ועימו דיין הגנרל הישראלי הביטחון שר D'113'jn ui' 'vi'vi /r> ,*,'m./, m,,",.1", ".,.. ,". ,,

על מקרוב לעמוד כדי התעלה, של המזרחית שבגדה ברלב" "קו בביצורי הכוחות את לבקר הגיעו צבאיים מפקדים
הוא התצפית. ממגדלי מאחד התעלה של המערבית בגדה במתרחש בעצמו צפה דיין החג. לרגל הכוחות את ולברך המצב

וחלקם כדורגל שיחקו מהם אחר חלק הים, שפת על מנוחה, של במצב שרועים, היו חלקם המצרים: החיילים את ראה
ושבע רגוע לתלאביב שב הוא רגוע. ושהמצב שיגרתי באופן מתנהל שהכל ובטוח סמוך היה דיין התעלה. במימי שחו
סאדאת, המנוח הנשיא הגיע לערך, בצהריים אחת השעה בסביבות הכיפורים. יום לרגל חבריו איחולי את וקיבל רצון
לשעון בציפייה המבצעים, במרכז מקומו את תפס מהם אחד כל אסמאעיל. אחמד הגנרל ועימו מדים, לבוש כשהוא

ההתפוצצות. אירעה לפתע המלחמה. תחילת מועד הוא  ה6/10/73 שבת ביום 14.05 השעה על שיורה

i
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ההתפוצצות
הישראלי, האויב נגד וסוריה מצרים של ביוזמתן לפתע, המלחמה, פרצה 14:05 השעה על השעון מחוגי הצביעו כאשר '

אשר והתוקפנות העושק את יכלה אשר ניצוץ במזרחהתיכון. הניצוץ הוצת בכך, אחת. ובעונה בעת החזיתות ^בשתי

1967 יוני מלחמת היתה שבהן ושהאחרונה זו אחר בזו שבאו במלחמות הקמתה, מאז ישראל של מצידה עלינו ..והופעלו

ונישנים. חוזרים תוקפנות ובמעשי '

"ניצוץ" המלה כי סבורים, היו רבים באיזור. הוצת אשר כניצוץ "בדר" ההתקפה מבצע על הצביע סאדאת הנשיא ן
למען להדגיש, יש נכונה. אינה זו עובדה זה. בשם וזרים מצריים ספרים במספר כונתה והיא זו, לפעולה הקוד שם היא

ולתוכנית בסיני המצרית ההתקפה לתוכנית אולם, "בדרי1. נקראה סורית המצרית המלחמה תוכנית כי ההיסטוריה,
באופי השוני בשל כך, זה יהיה כי הדבר, טבעי אך נפרדים. קוד שמות מהן, אחת לכל היו, בגולן הסורית ול|ההתקפה

ביניהן. שהיה המלא והתיאום הפעולה שיתוף למרות החזיתות, מן אחת בכל המלחמה .

ואשר 1970 בשנת גובשה אשר "200 "תוכנית היתה כי שאמרו אחרים, וספרים זכרונות ספרי מספר הופיעו במצרים י

זו תוכנית של שמה הפועל. אל להוציאה איפשרו לא תקופה באותה הנסיבות אולם , יום 12 תוך סיני בשיחרור עסקה ל'/

למען נוספים. ובספרים בזכרונות צוטטו ומשם לשעבר, המצרים הצבאיים המפקדים אחד של בזכרונותיו הופיעו ויעדה ■"<

אני .1967 בשנת גובשה אשר סואץ, תעלת איזור על הגנה תוכנית היתה "200 "תוכנית כי לציין יש ההיסטוריה 

זו תוכנית המפרטים המסמכים סואץ. תעלת חזית של הראשי המטה קצין שימשתי כאשר זה היה בהכנתה. "השתתפתי ■

ההגנה. במשרד מצויים
לשיחרור תוכנית לנו היתה לא 1971 מאי אמצע "עד בזכרונותיו: אומר אלשאד'לי סעדאלדין ;פריק) לויטננטגנרל 1

"תוכנית שנקראה הגנה, תוכנית לנו היתה התקפה. תוכנית לנו היתה לא 1971 במאי לרמטכ"ל התמניתי כאשר סיני. [7'

מעבדאלנאצר קיבלתי אותה 200 ההגנה "תוכנית העצמיות": אחר "החיפוש בזכרונותיו אומר סאדאת הנשיא ."200

הכוחות של הכללית המפקדה לבית יחד והלכנו אליו אותי הזמין הוא עבדאלנאצר של מותו לפני אחד חודש התמוטטה.
באותה המלחמה שר שהיה פתי, מחמד ואת הסובייטים המומחים את המצרים, המפקדים את אסף הוא שם המזויינים.
,200 ההגנה תוכנית את ופירטו ולפני עבדאלנאצר לפני ניצבו הסובייטים והמומחים המצרים המפקדים תקופה.
מאת בכל מושלמת הגנה תוכנית זו היתה מעבדאלנאצר. קיבלתי אותו הצבאי המצב היה זה כולם. עלידי שאושרה

התקפה". לתוכנית זכר היה לא אולם האחוזים,

האוויריים הכוחות בעוד בסיני, ישראליות מטרות שלנו האוויר כוחות תקפו ה6/10/73, ביום המלחמה, פרצה כאשר

שנקבעו ישראליות מטרות מרוכזת, באש הפגיזה החזיתות, בשתי הארטילריה, בגולן. אויב מטרות תוקפים הסוריים 
של ההגנה קווי את תוקפים הסוריים הכוחות בעוד בסיני, האויב כוחות את ותקפו סואץ תעלת דרך פרצו כוחותינו לה.

בגולן. האויב \

וטקטיות, אסטרטגיות הפתעות בהם היו התרגשות. ועוררו אחר, בזה תכפו המלחמה של הראשון ביום האירועים ,j

חיוביות תוצאות היו הראשון ליום שיגרתיים. בלתי לחימה ומבצעי צפויות בלתי והנדסיות טכנולוגיות הפתעות '

שלה. הפתיחה בשלב המלחמה מהלכי את קבעו אשר יחד גם ושליליות

I
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י בעלות היו המבצעים, של הפתיחה ובשלב ה6/10/73 ביום והסורית המצרית ההתקפה של המדיניות התוצאות
כי לדעת, נוכרוה אשר ישראל, על עצומה השפעה להן היתה כן, כמו והבינלאומי. הערבי במישור רב והד עמוקה השפעה

לה. שקדמו המלחמות מכל שונה מלחמה זוהי וכי אחת, ובעונה בעת חזיתות בשתי במלחמה לראשונה, מעורבת, היא
ה28/10/73. ליום עד יום, 23 נמשכה הכבדה הלחימה

הראשונה האווירית ההפצצה

אוויריים מבנים כי מסרו, הן ובגולן. בסיני מהכוחות בתלאביב הישראלית הצבאית למפקדה להגיע החלו ההודעות
בכ00: נאמד שמספרם סוריים, מטוסים בסיני. מוצביהם את תקפו מטוסים, מ200 ביותר נאמד שהיקפם מצריים,
לא מטוסים של גדול כה לריכוז כי הישראלית, למפקדה ברור היה החרמון. ובהר בגולן מוצביהם את ,pt באותו תקפו, 1

האוויר שתקיפות העובדה הלב תשומת את משכה והסורית. המצרית החזיתות, בשתי קודמת מלחמה בכל תקדים היה
זמנית. בו התבצעו

.14.05 בשעה התבצעה הראשונה האווירית ההפצצה
מטרות למספר דרכם את עושים כשהם סואץ, תעלת קו את מצריים מטוסים חצו 14.00 בשעה 6/10/73 ב

בגובה טסים כשהם כזה, גבוה בריכוז האוויריים, כוחותינו עלידי התעלה קו לחציית בסיני. להם שנקבעו ישראליות

את אחזו ביטחון ותחושת התלהבות האויב. כוחות ועל בחזית שלנו היבשה כוחות על רבה השפעה היתה מאוד, נמוך

האויב. חיילי של חלקם מנת היו ובהלה שאימה בעוד בחזית, הכוחות

 רדאר תחנות ומספר מפקדות שלוש "הוק", מדגם נ.מ. טילי עמדות 10 תעופה, ושדות בסיסים שלושה תקפו מטוסינו
משדות יצאו המטוסים אחת. ובעונה בעת בוצעה בסיני אלה אויב מטרות כל תקיפת טווח. רחוקת ארטילריה ומרבצי

בזמן בדיוק ליעדיהם כולם להגיע אמורים והיו שונים, טיסה ובנתיבי מאוד נמוך בגובה וטסו האוויר ומבסיסי התעופה
להם. שנקבע

ההפצצה לתוצאות ציפינו אנו האוויריים. הכוחות לעבר מופנים היו המזויינים, הכוחות של המבצעים במרכז ליבותינו,

התפללנו כן כמו הבאות. למשימותיהם שיתכוננו עלמנת לבסיסיהם, המטוסים לחזרת והמתנו הראשונה האווירית
ול לוקחיפ בה זו, מעין אווירית שבהפצצה משום זאת, אבידות. של מינימום להם שיהיו ולכך הטייסים של להצלחתם
האויב של האווירית ההגנה של פעילותה תחת האויב, של חשובות מטרות נגד הפועלים מטוסים, של גדול כה מספר

תחת האוויריים, כוחותינו תחליף. להן למצוא עלינו שיקשה והמטוסים, הטייסים בקרב רבות אבידות שתהיינה צפוי

של הקטן ובמספר שהשיגה ובתוצאות זו בהפצצה גדול לניצחון זכו מבארכ, חסני מחמד (לואא) האלוף של פיקודו
זו שתוצאה ספק אין כולם. שציפו ממה בהרבה נמוך אבידות שיעור זהו בלבד. מטוסים לחמישה הגיע אשר האבידות
זו לתוצאה שהגיעו עד המלחמה, שלפני בתקופה ובתיכנון בהכנות האוויריים הכוחות עשו אותו הרב, המאמץ את שיקפה

המלחמה. במהלך



מוגבל
 180 

השיבו המלחמה, במהלך שבוצעו האחרות הקרב ומשימות האוויר קרבות ובאמצעות זו, אווירית הפצצה באמצעות יי

וכן אבד זה כבוד המזויינים. הכוחות כל של האמון ואת העצמי ביטחונם את כבודם, את האוויריים כוחותינו לעצמם ?!''<

.1967 יוני מלחמת מאז שחלפו השנים בשש בהן שרויות היו ערב ומדינות שמצרים הקשות בנסיבות האמון, גם אבד 'vie

פורצים והקומנדו החי"ר
קנים בעלי תותחים מ2,000 ליותר פעלו סיני, בעומק להם שנקבעו היעדים את האוויריס כוחותינו תקפו בו בזמן
"קו של בביצורים ישראליות מטרות על באש פתחו הם התעלה. חזית לאורך טקטיים קרקעקרקע טילי ויחידת שונים 1

היתה שנורתה האש דקות. 53 נמשכה ההפגזה זה קו שמאחורי ארטילריה ועמדות הגנה עמדות לעבר וכן ברלב"
לשנייה. פגזים 175 של בשיעור ארטילריה פגזי 10,500 הראשונה בדקה נורו הישראליות העמדות על שכן רבה, בעצמה
למנוע סייעה האש ובציוד. בנשק כבדות אבידות נגרמו לאויב לאויב. ביחס מרשימות היו הארטילרי" "הריכוך תוצאות

משם מועד, בעוד שהוכנו המוגבהים המשטחים את לתפוס שיוכלו עלמנת העפר, לסוללת מלעלות האויב טנקי בעד

בסירות. התעלה את שיצלחו בעת כוחותינו על באש לפתוח יוכלו
החסימה מרכזי ונגד האויב של והשליטה הפיקוד מרכזי נגד כוונו אשר הטקטיים הטילים והפגזות האוויר הפצצות |

המקומיות הישראליות המפקדות כוחותיו. על האויב בשליטת לשיבושים הביאו המעברים שבאיזור אםח'שיב בג'בל

לפעול. שלהן היכולת את איבדו
כוחות פרצו התעלה, של המזרחית הגדה על האויב מביצורי ניתכה אשר האש ומול הארטילריה אש חיפוי תחת
האלוף של פיקודו תחת השלישית, הארמיה וכוחות מאמון סעדאלדין (לואא) האלוף של פיקודו תחת השנייה, הארמיה i

שבדרום, סואץ ועד שבצפון מפורטסעיד לאורכה רצופים בגלים סואץ תעלת מחסום את ואצל עבדאלמנעם (לואא) !

קריאה זוהי אכבר", אללה אכבר. "אללה הקריאה את צעקו הם התעלה חציית בעת להן. שהוקצו החצייה, כגזרות

הלב. מן היוצאת עמוקה, משמעות בעלת
אמצעי בעזרת נעשה הטיפוס המזרחית. הגדה שעל הגבוהה העפר סוללת על לטפס החלו והקומנדו החי"ר לוחמי ■

מולם ניצב אשר באויב לחמו מכן, לאחר חבלים. סולמות היו אלה אמצעים מקומית. מתוצרת מאולתרים טיפוס |

האויב את להקדים עלמנת הפורצים, של הראשונים כגלים התקדמו הקומנדו אנשי סביבם. או ברלב" "קו בביצורי

מן למנוע זאת ועלידי ברלב, קו מאחורי ק"מ 21 הנמצאים המוצבים, ואת הסוללה של העליון המשטח את ולתפוס ■י

להניח כוחותינו התכוונו כן כמו במעוזים. המצויים לכוחות סיוע ולהגיש להתקדם או אותם לתפוס האויב של הטנקים :

להגיע. האויב טנקי עשויים אליו מקום הסוללה, במרומי מוקשים
עם מגע ליצור כדי הקרובה, הטנקים מעתודת פרצו, שלהם הטנקים מעוזיהם. על בהגינם בעוז, לחמו הישראלים
זו היתה טנקים. נגד מונחים בטילים מצויידים שהיו התותחנים, חיל בחיילי נתקלו הס מכוחותינו. והקומנדו הח"יר חיילי
באותן החי"ר. כוחות חלק גם לקחו זו ובמשימה האויב טנקי את השמידו הטילים המלחמה. של ההפתעות מן אחת
שלנו, הטנקים בידי שיעלה עד שעות, מספר במשך הישראליים, בטנקים להילחם החי"ר על היה קשות שעות

הישראלים בעוז. הלחימה התנהלה כך, התעלה. של המזרחית לגדה ולעבור התעלה את לצלוח הכבד והנשק הארטילריה

זרימת חללים. מספר היו לנו נישבה. אחר וחלק בלילה המעוזים מן להימלט הצליחו חלק נהרגו. במוצביהם, שנאחזו
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האגמים את אמפיביים רכב וכלי אמפיביים טנקים מספר חצו רוי''ר, באמצעות מתבצעת התעלה פריצת בעוד
היה שמספרם למרות השנייה. הארמיה בגיזרת תמסח, אגם את חצו מהם אחר חלק השלישית. הארמיה בגיזרת המרים

רבה. היתה השפעתם הרי מועט,

ומופת דוגמה שימשו שהמפקדים התופעה היתה המלחמה, תקופת כל ולאורך זה, ביום הלחימה של בולט מאפיין

שהקצינים שנציין, בכך די בקרב. עימם ונפלו הקידמיים בקווים עימם לחמו חייליהם, בראש הלכו הם לחייליהם.

דקות 15 תוך התעלה את צלחו הגדודים מפקדי הראשונות, בדקות התעלה את צלחו והפלוגות המחלקות מפקדי
הקצינים בקרב האבירות שיעור כך, משום הלחימה. מתחילת וחצי שעה תוך צלחו החטיבות ומפקדי הלחימה מתחילת
 והשיחרור הניצחון ולמען זאת, מהם דרשה המשימה בביצוע הדבקות אולם הממוצע, מן יותר היה והמפקדים

קלים. נראים הקורבנות

שהיה ברלב", ב"קו האויב של והמוצבים המעוזים להריסות מעל סיני, אדמת על מצרים דגל את הניפו מצרים חיילי

לשם כוחותינו פרצו כיצד לעצמנו לתאר אנו יכולים מצרים. של להשפלתה וסמל ישראל של ולעוצמתה לכוחה סמל
מעל מצרים דגל את והניפו ששבו בעת גבוה במוראל כשהם עצמם, את הקריבו כיצד שלהם, הקרביות המשימות ביצוע

שנים. שש למשך ממנה שנקרעה הקדושה, מאדמתה לחלק
על הידיעה אלינו הגיעה כאשר רבה היתה שמחתנו צעד. אחר צעד והצליחה, הפריצה אחר עקבנו המבצעים במרכז

/ הארמיות, ממפקדות ובאו תכפו כוחותינו נצחונות על הידיעות התעלה. של המזרחית בגדה הראשון המצרי הדגל הנפת

בתחנת לשדר הורה הוא המבצעים, במרכז נמצא כשהוא הושג, אשר הניצחון על בוודאות סאדאת לנשיא נודע כאשר

הלשון: בזו 14:10 בשעה שודרה זו הודעה .1 מס' הצבאית ההודעה את המצרית השידור

מספר באמצעות סואץ, במפרץ אשר ואלסח'נה אלזעפראנה באיזורים כוחותינו את האויב תקף 13:30 בשעה "היום
הכוחות נגד עתה פועלים כוחותינו המפרץ. של המערבי לחוף מספינותיו כמה התקרבו זמן באותו שלו. מטוסים מבני

התוקפים".
וההודיות הארמיות תרו'ץ !ר^ו ד,ו nv> ,, ישיי ".ו^™ ™ יי^י ,,v,"^".,, r, י"י"י ^ ".'. ™ 'י

י

י דגל האויב. של החזקות העמדות על בהן והשתלטו גזרות במספר סואץ תעלת מחסום את לפרוץ הצליחו "כוחותינו
דומה ניצחון והשיגו מולם שהיו האויב למוצבי הסוריים הכוחות פרצו כן, כמו התעלה. של המזרחית הגדה על הונף מצרים

שונות". בגזרות
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הכוחות* מן ידיעות אליו שהניעו כמובן, הראשי". המבצעים מ"חזר המצב אחר הצבאית המפקדה עקבה בישראל,
על ידיעות הגיעו כן המזרחי. החוף אל התעלה חציית לשם המצריים, הכוחות את הנושאות סירות מאות על בסיני £v
הישראלית המפקדה בסיני. על אל הונף המצרי שהדגל כך ועל ברלב'' "קו ממעוזי כמה של כיתורם או גפילתם \±>
את חצו אשר שלנו והקומנדו החי"ר כוחות להערכתם, התעלה. חזית כל את מקיפה והיא התפשטה שהלחימה השתכנעה 1".'

את יחצו המוסעות והיחידות השיריון הכבד, שהנשק מבלי רב, זמן התעלה של המזרחית בגדה להישאר יוכלו לא התעלה
הכוחות את נגדית התקפה ולתקוף למהר הישראלית המפקדה החליטה כך, משום אליהם. ויצטרפו הם גם התעלה .>

ק"מ 43 של בעומק 17:30 בשעה היו, כוחותינו באיזור. יתבססו בטרם ולהשמידם, התעלה את חצו אשר המצריים \v.
של הנגדית ההתקפה את להדוף היה מסוגל זה כוח לוחמים. אלף כ33 שמנו חי"ר, גדודי כ45 כללו והם לתעלה ממזרח :י\

האויב

הנ.ט. טיל
מספר של בעומק התעלה של המזרחית בגדה להילחם היה התעלה, דרך פרצו אשר החי"ר, אנשי על נמשכה. הלחימה

נאחזו אשר חזקות נקודות מספר לסלק כדי או החלשתם לשם הישראליים, המעוזים את לכתר עלמנת קילומטרים, ■■
ז

תקף אשר האויב של הנגד התקפות את להדוף כוחותינו על היה בזמן, בו ביעילות. בנשקן והשתמשו בכוח במוצביהן

טנקים. באמצעות ,
ו

86 במשך האויב בטנקי ללחום עליהם היה בו קשה, זמן היה זה החיילים. ניצבו בפניו ביותר קשה מצב זה היה

במעבורות התעלה את לצלוח אמורים שהיו לאחר אחר, ונשק טנקים כמו: הכבד1 הנשק אליהם שיצטרף עד שעות,

בעת תקלות שנוצרו או מעבורות מספר בהקמת איחור והיה היות לצפוי, מעבר התארך הזמן גשרים. ובאמצעות re.

הפעלתן. re■■

בשעות יום באותו רבים. ואומץ מומחיות הדורשת קונבנציונאלית, בלתי לחימה היא הטנקים נגד החי"ר לחימת
וחלק פלוגתיות במסגרות נלחמו מהם חלק החזית. לאורך פרוסים שהיו ישראליים, טנקים 300 כ בחזית ניצבו אחה"צ,

נגדיות בזק התקפות יבצע אכן שהאויב היתה הכללית, במפקדה התיכנון בשלב שהתגבשה כפי הערכתנו, עתודה. היוו .r(

הנוסף הנט. לנשק בנוסף מונחים, נ.ט. טילי כלל התעלה, את חצו אשר החי"ר כוחות של חימושם לכך, אי אלה. כגון c,'r

בקווים שהיו האויב מטנקי שליש שהם טנקים, כ100 להשמיד הצליחו והקומנדו החי"ר כוחות ברשותם. שהיה ''vr

של הנגד התקפות את להדוף בידם עלה בכך, התעלה של המערבית הגדה מן שנורתה הארטילריה אש בסיוע הקידמיים, rrr"

הכנה כשלב העפר, בסוללת מעברים שפרצו ההנדסה חיילי פעולות את הלחימה איבטחה זמן, בו השונות. בגזרות האויב r>1

הגשרים. ולהצבת המעבורות להפעלת

התעלה במימי אש
שהיו בעירה, ובחומרי דלק במיכלי התעלה, של המזרחית בגדה המבוצרים מוצביה את לכן, קודם עוד ציידה, ישראל /

באופן מוצת, היה אשר הנפט, להסתנן אמור היה דרכם התעלה, אל צינורות יצאו מהם הקרקע. לפני מתחת טמונים
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* העשויות הסירות ואת החיילים את ולשרוף המים פני את לכסות אמורה היתה החזקה האש המוצבים. מתוך חשמלי,

1 לא אותה כוחותינו, עבור טכנולוגית הפתעה נוצרת היתה בכך, הצליחה. כדי תוך הפריצה, בוצעה באמצעותן ומעץ, מגומי
■ בחשבון. לקחנו

כוחותינו התקפת את לעכב עלול היה הוא ביותר. רבה השפעה ובעל טוב רעיון היה הישראלי הרעיון כי לציין, יש

לכוחות להיגרם עלולות שהיו הכבדות לאבידות בנוסף זאת, אחרות. בגזרות לחלוטין אותה ולמנוע גזרות במספר
הפורצים.

התקבלה בסוף המקוות. לתוצאות הביאו לא אשר שונות, בדרכים זה אמצעי לנטרל ניסינו למלחמה, התכוננו כאשר
מספר לרשותו. העומדים האמצעים ובגבולות ההנדסה חיל של בידע שימוש תוך ינוטרל, זה אמצעי כי הדיעה, אצלנו
חוליות כאשר לרווחה נשמנו זו. משימה לבצע כדי המיס, לפני מתחת ,56 ה10/73/ בליל צללו, הנדסה אנשי של חוליות

ה6/10/73 ביום הנדסה חיילי חוליות הסתננו ביטחון, ליתר בכך. חש שהאויב מבלי זו חשובה פעולה לבצע הצליחו אלה
אשר הדליק, הנוזל את העבירו אשר שהצינורות לוודא עלמנת התעלה, של המזרחי החוף אל ארטילרית, אש חיפוי תחת

סגורים. עדיין נותרו לכן, קודם יום נסגרו
ללא מושבת, אותו מצאו הס כוחותינו. צליחת במהלך זה באמצעי להשתמש ניסו כאשר נפש, מפח נחלו הישראלים
ולוודא ההצתה אמצעי תקינות את לוודא כדי הקדמיים, המוצבים אל הנדסה אנשי מספר שלחה ישראל לפעול. יכולת

בשבי. נפלו והם פרצה, המלחמה כשירים. הם אכן כי

נראה, לחלוטין. זה מנושא התעלמו המלחמה על בישראל שנכתבו והזכרונות המאמרים שהספרים, לציין, יש

מתגלה היה זו, תוכנית הצליחה שלו ברור, כך. על לדבר שלא להם גרמה זו תוכנית בביצוע הישראלי שהכישלון
מעשיות. סיפורי נרקמים היו שסביבי גאון, או ישראלי "סופרמן"

המתקנים את לגלות בידיהם עלה הצבאי. המודיעין מנהלת שביצעה המעולה העבודה את לציין ראוי זו, בנקודה
תוכנית לגבש היה ניתן כך, עקב המלחמה. פרצה בטרם עוד מועד, בעוד זה, מסוכן אמצעי להפעלת פיתח שהאויב

אותו. ולנטרל עליו להתגבר

סיגי בעומק הקומנדו
בעומק ממסוקים קומנדו יחידות הונחתו לתעלה, ממזרח נמשכת הלחימה בעוד ה6/10/73, יום של אחרון אור לפני

התעלה. לעבר העתודה כוחות תנועת את ולשבש האויב של העורפיים המוצבים בקרב בהלה לזרוע במטרה סיני,

עיכוב ועל האויב בקרב מבוכה זריעת על רבה השפעה היתה הקומנדו יחידות את שאפיינו הלב ולאומץ למיומנות
ובנפש. בציוד אבידות לאויב זו פעילות הסבה כן כמו הראשיים. בצירים שלו העתודות התקדמות

הכוחות את שהתישו לאחר מאבידות, סבלו כך, בשל ובהקרבה. בתעוזה הקומנדו כוחות פעלו משימתם ביצוע לשם

הישראליים הקרב מטוסי עלידי שנתגלו אחר מסוקים, מספר איבדנו אנו התעלה. לעבר התקדמותם בעת הישראליים
להמריא. בידם סיפק היה ובטרם מהם, ירדו הקומנדו שחיילי לאחר הקרקע, על בעודם מהם, כמה השמידו אשר
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אחת עלידי יום, 12 למשך סדר (ודי) מעבר תפיסת היתה הקומנדו יחידות של ביותר החשובה הפעולה אולי י,
מעורבת היתה בה הלחימה למרות כמעבר, החזיקה היחידה המעבר דרך האויב עתודות מעבר נמנע בכך, היחידות. ;xn

העז הרצון ובשל האל ברצון וכוחותיו האויב מוצבי בקרב בעומק, הימצאה בעת בפניה, ניצבו אשר הקשיים ולמרות >>i,'>

כל שאיבדנו לאחר זאת, לתעלה. ממזרח שהיו השלישית, הארמיה כוחות אל והצטרפה זו יחידה שבה החיילים, של vi'

הקשיים. כל למרות המטרה, בביצוע ולדבקות ללחימה למוטיבציה בולטת דוגמה שימשה היא בכך, לשובה. תקווה K,r

הדקות מאז אוקטובר, במלחמת שכרי, נביל (עמיד) תא"ל של פיקודו תחת שהיו הקומנדו, כוחות על שהוטלו .המשימות ;ck

למשימות בנוסף והשלישית, השנייה הארמיות במסגרת פעלו הקומנדו יחידות רבות. היו הלחימה, של הראשונות .£■<

סופה. ועד מראשיתה המלחמה, במהלך עליהן הוטלו אשר האחרות
הישראליים הכוחות כי נמסר, בה הישראלי, הצבאי הדובר מטעם הודעה פורסמה (ה7/10/73), ללחימה השני ביום I ,

הונחתו אשר המצריים, הקומנדו חיילי עם נוספים בקרבות בזמן, בו נלחמים, עצמם מצאו התעלה, חזית לאורך הלוחמים r.c7

הישראליים. לקווים מעבר בעומק, > ',0.1

בפעולה ההנדסה חיילי !..._!

הישראליים הכוחות עקבו בסיני, קילומטרים מספר של ובעומק התעלה של המזרחית בגדה נמשכים הקרבות בעוד

מדוקדק. ובביצוע מפורטת תוכנית פי על ביותר, מרהיבה הנדסית עבודר! מבצעים כשהם המצריים, ההנדסה חיילי אחר '.
ו

עימם נושאים כשהם סירות, באמצעות הפריצה, של הראשונים בגלים התעלה את צלחו הנדסה חיילי של רב מספר

רב, בכוח מהן פורצים שהמים מים, משאבות היו ביותר החשובים הציוד פריטי הטכני. ציודם ואת משקם את m
את להפעיל שתאפשרנה (מעברים), פרצות יצירת עלידי הגבוהה העפר סוללת להיפרץ אמורה היתה ובאמצעותן

הגשרים. את ולהציב המעבורות ;
שכונו המשאבות את בידיהם אוחזים וכשהם בטין מכוסים וגופם כשפניהם האויב, אש תחת פעלו ההנדסה חיילי

שמול בתחום זו, פעולה ביצוע לשם מים משאבות ב350 השתמשו הם העפר. סוללת את ופורצים המים", "תותחי "">.

אחר לוחם מיד במקומו בא מאנשיהם, אחד נפצע או מצידם חייל שנפל פעם בכל הארמיות. שתי של ההיערכות איזורי

נמשכה. והעבודה

הם חול. של ממ"ק 1,500 פונו (פירצה) מעבר בכל מספר שעות במשך מעברים, מ30 יותר לפרוץ הצליחו אלה חיילים

חיילי נרפו  ל6 פרצו אותם המעברים מספר הגיע כאשר הדרושים המעברים שאר את שפרצו עד בעבודתם המשיכו
כדי גשרים ולהציב המעבורות את להפעיל זאת ובעקבות מעברים, לפרוץ אומר גמרנו חול. של מ"ק אלף 90 ההנדסה

בזכרונותיו: אומר אלעזר, הגנרל דאז, הישראלי הרמטכ'יל דרכם. יזרמו שהכוחות

העבות, העפר בסוללות מעברים לפרוץ החלו המצרים כי שמסר, זה היה אז, אלינו הגיע אשר ביותר החמור "המברק
כבדה ארטילריה אש של חיפוי תחת השתמשו. בהן מיוחדות משאבות באמצעות מים, מלחץ שנוצר בכוח שימוש תוך

ביותר, החמור המברק זה היה ואכן, הגשר. ראשי מול צליחה וציוד מעבורות למיס להוריד החלו הם כן, כמו חי"ר. ושל

זמן, באותו מידי. מאוחרת להיות הפכה וסוריה, מצרים של הצבאית פעילותן לגבי שהיא, הערכה שכל היתה ומשמעותו

1



, ..._.. ... ..._ ., ...

סאם6 בטילי מצויירים שהיו המצריים האווירית ההגנה אמצעי אולם, והגשרים. המעבורות הורדת את ולסכל בסוללות

'סקייהוק'". מדגם ושלושה 'פנטום' מדגם מטוסים שני ביניהם דקות, ארבע תוך מטוסים, חמישה לנו הפילו

הגשרים הצבת

המעברים בפריצת שההצלחה כשם התעלה. על כך לשם שנקבעו במקומות הגשרים את להקים החלו ההנדסה חיילי

מבצע להצלחת חיונית הגשרים הקמת היתה גם כך הגשרים, והצבת המעבורות להפעלת הכרחית היתה העפר בסוללת
השלבים מן היתה הנשרים בהקמת או המעברים בפריצת אם בין ההנדסה, חיילי של שעבודתם מכאן, התקיפה.

וההתקפה. הפריצה שלבי מבין ביותר החשובים
האש אמצעי בכל שיוקם, מה כל להריסת ויפעל הגשרים הקמת את למנוע עלמנת נפש בחירוף ילחם שהאויב צפינו

ולמנוע התעלה את חצו אשר כוחותינו את לבודד יהיה שניתן כדי והארטילריה, האוויר חיל באמצעות לרשותו, העומדים
כוחות את להשמיד מספקת שהות האויב בידי תהיה כך, עקב מזרחה. האחר, והנשק הארטילריה הטנקים, זרימת את

שלו. הטנקים בעזרת שלנו החי"ר
כאשר בתדהמה הוכו הם באש. פתיחה באמצעות במהלכם, והתערבו הגשרים הקמת שלבי אחר עקבו הישראלים
האויב. אש תחת בפניהם, ניצבו אשר הטכניים הקשיים למרות הגשרים, את להציב המצריים ההנדסה חיילי הצליחו

שעות. שמונה תוך תילם על עמדו הגשרים

התעלה, של הדרומית בגיזרה גשרים שני הצבת התאחרה כך ועקב התעכבה, העפר בסוללת מעברים מספר פריצת

ביקש כך, משום עזה. זו, בגיזרה האויב, אש היתה לכך, בנוסף הקשה. הטיט אדמת בשל השלישית, הארמיה איזור מול

המבצעים ממרכז בעצמו, שיצא ההנדסה, חיל מפקד מחמד, ג'מאל (לואא) האלוף מן אסמאעיל אחמד אול) (פריק הגנרל

אולם בהצלחה, זו פעולה הוכתרה מפרך, מאמץ לאחר זו. פעולה ביצוע על לפקח כדי זו, גיזרה אל המזויינים הכוחות של

אשר הגשרים אל הכוחות תנועת את תכוון השלישית הארמיה שמפקדת גם, הכרחי היה שנקבע. המועד מן באיחור
התאחרה. שהצבתם הגשרים הקמת שהסתיימה עד מזרחה, הכוחות זרימת המשך את להבטיח עלמנת הוקמו,

של דומה מספר לתוכנית, בהתאם גם, הקימו ההנדסה חיילי כבדים". "גשרים בהקמת הצטמצמה לא זו עבודה
הפצצות ואת האויב של הארטילריה אש את הקלים הגשרים ריתקו בזמן ובו קל, רכב למעבר קלים" "גשרים

גשרים מספר והרסו פגעו שהם סבורים היו הישראליים הכוחות הכבדים. הגשרים מן הרחק ממטוסיו, שנורו והטילים
של במסך בתוכנית, שנקבע כפי הגשרים, איזור את כיסו כוחותינו מכך. ההיפך היתה האמת אולם המעבר, את ועיכבו

מדוייקת. היתה לא הגשרים נגד שנורתה שלהם האש כך, ובשל הישראלים, בפני הראייה שדה את לחסום עלמנת עשן,

ההקמה מבצע במהלך באישם, מהם בכמה ולפגוע הקמתם את ולמנוע לעכב נסיונותיהם את מנע לא הדבר אולם
וההפעלה.
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היוו הם אולם הגשרים. והקמת העפר בסוללת המעברים פריצת במהלך גבוה, בשעור אבירות ספגו ההנדסה חיילי
חמדי אחמד (עמיד) תא"ל והוא נפל, הבולטים המפקדים אחד חובתם. מילוי למען ולהקרבה במטרה לדבקות דוגמה

חמדי". אחמד החלל "מנהרת והיא המלחמה, לאחר סואץ, בתעלת שנכרתה מנהרה נקראה שמו על אשר

לאחר בתעלה שהתחוללו הקרבות במהלך מקרוב אותי שהיכרתי משוס אותו, העציבה נפילתו דבר על הידיעה
היה הוא בחזית. ההנדסה בענף שירת המנוח חמדי אחמד התעלה חזית של המטה כראש שימשתי כאשר ,67 יוני מלחמת

הזמן או המאמץ אף על משימותיו, בביצוע דבק היה הוא ההנדסית. בעבודתו גבוהה מיומנות רמת לו והיתה מטבעו, רגוע

אותו ראיתי נדירות. לעיתים אלא החזית, מפקדת במטה אותו שראיתי יחד, שירותנו במהלך זוכר, אינני לכך. שנדרש

עלידי שבוצעה הנדסית עבודה ביצוע על שפיקח לאחר הקדמיים, הקווים מן הלילה של המאוחרות בשעות שב תמיד
ההנדסה. יחידות עלידי או הכוחות

החי"ר כוחות האויב. של נגד התקפות התנהלו בעוז. לתעלה ממזרח הלחימה התנהלה מוקמים, הגשרים בעוד

הגשרים הקמת את למנוע כדי התעלה, לקו להגיע ניסו אשר הישראליים, הטנקים את והשמידו נגדן יצאו והקומנדו
גילינו צעד. אחר צעד המבצעים, ממרכז המצב אחר עקבנו מעוזיהם. בתוך הנצורים חייליהם את לחלץ כדי או המצריים
עלמנת מספיק היה לא ברשותנו היו אשר הגשרים שמספר משום האויב, באש שלנו גשר נפגע כאשר רבה רגישות

גשרים. של מספקת בעתודה להחזיק

הפריצה. מתחילת שעות כ6 כלומר, 20:30 השעה בסביבות הראשון הכבד הגשר את להקים הצליחו ההנדסה חיילי
וארבעה כבדים גשרים שמונה הקמת ההנדסה חיילי השלימו הפריצה, תחילת לאחר שעות שמונה לערך, 22.30 בשעה

אשר היחידות בעוד מזרחה, באמצעותם לזרום החלו כוחותינו מעבורות. 30 לפעולה והכניסו בנו כן, כמו קלים. גשרים

הישג זה היה קלים. גשרים ו10 כבדים גשרים 10 מכן, לאחר לנו, שהיו עד שלהן, המרץ בשיא פעלו הנשרים את הקימו

הם הלחימה תחילת לאחר שעות שמונה כלומר, 22:30 לשעה שעד לאחר ה6/10/73, ביום ההנדסה, ליחידות עצום

הבאות: הפעולות ביצוע את השלימו
ממנה. חול של טון אלף 90 והוצאת העפר, בסוללת פרצות 60 פריצת 

כבדים. גשרים שמונה הצבת 

קלים. גשרים שמונה הצבת 

מעבורות. 30 של והפעלה בנייה 

היו כולם השלמתם. עם מיד והמעבורת, הגשרים באמצעות התעלה את חצו האחר והנשק התותחים הטנקים,
י < 0

תחת החזית, של הקידמיים בקווים כבירה צבאית פעולה הצליחה בכך, .zz.'io בשעה כשרם, במלוא לפעולה, מוכנים
וחיוני ראשי גורם זה היה והמערבית. המזרח'ונ הגדות, בשתי יצרו אותו כוחותינו, של האש מסך ותחת האויב אש

סואץ. תעלת מחסום ולפריצת ההתקפה מבצע להצלחת
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הישראלית המפקדה אל 22 מסי מברק
דבריו: לפי היתה בזכרונותיו, אלעזר, הגנרל דאז, הישראלי הרמטכ"ל אותה שתיעד כפי הישראלי, הצד תגובת
דעת. שיקול ועל רגועים עצבים על לשמור ניסינו האפשר במידת מדהים. באופן זה, אחר בזה להגיע החלו "המברקים
המיועדים גשרים 10 ו כבדים גשרים 10 להציב המצרים בידי שעלה מסר אשר ,22 מס' מברק שהגיע לאחר אולם
עוד יכולנו לא התעלה, של המזרחית הגדה אל לעבור החלו הכבד והציוד המשוריין הרכב הטנקים, וכי חי"ר, למעבר

עלינו. השתלטה באכזבה מהולה תדהמה כלשהו. דבר על לחשוב או מדוייק באופן צעדינו את לשקול
השפעה, ובעלת מוצלחת נגד התקפת לערוך בידינו שיעלה מבלי לחלוף, עמדו ה6/10/73 יום של האור שעות

כוחותינו מוצבי מצויים שם מקום המערבית, הגדה אל הגשרים, דרך הכבד, הציוד זרימת את לעצור נצליח באמצעותה
הכוחות בעוד שלנו, האוויר חיל של שהיא פעילות כל מסתיימת ואז חשיכה ומשתררת לילה שמגיע היה, דבר של פירושו

ולאבטחם. הגשרים את לייצב מסוגלים המצריים

בגדה להילחם החלו מצריים חיילים אלף מ30 שיותר אישרו המברקים זו. אחר בזו לנו, להתבהר החלו העובדות
חיילינו בין שנוצר המגע המזרחית. הגדה אל בדרכו הגשרים, את לחצות ממשיך עודנו הכבד הציוד וכי המזרחית,
ה73/ ביום .22:10 לשעה עד במטוסים אבידותינו שלו האפקטיביות את איבד שלנו האוויר שחיל היה פירושו למצרים

שנפגעו. מטוסים 25 היו ,6/10

מידע לנו שאץ ומבוסס מדוייק תיכנון מול ניצבים שאנו כך על הצביעו הסימנים כל ועזה. קשה להיות החלה הלחימה
שהביאו ישראלי,  הערבי הסיכסוך בתולדות לחלוטין חדשות עובדות שתי מול ניצבנו בחינותיו. על או היקפו על

ן היתה הראשונה העובדה תוכניותינו. את בנינו עליהם הקריטריונים כל ולשיבוש שלנו הצבאיים החישובים כל לשיבוש

השנייה העובדה התעלה. של המזרחית בגדה כוחותינו למוצכי המצרים זרימת את המונע מים, מחסום עוד היה שלא
נפלו שרובם לאחר המאובטח, ההגנה קו את עוד היוו ולא אפקטיביים לבלתי הפכו האיתנים ברלב" "קו שמעוזי היתה

| אמיתי''. אסון היה אכן שאירע, מה הישראלי. הצבא וכוחות המצריים הכוחות בץ אמיתי עימות החל למעשה,

1
הנ.מ. טיל

ערבית) מהדורה הרביעי, הכוח פהמי, עלי מחמד  פריק  גנרל לויטננט (מתוך:

ההגנה כעמדות ושלווה שקט שררו הלחימה, תחילת מאז קרבות, התנהלו התעלה של המזרחית שבגדה בעוד
1 הרדאר. מסכי על התמקדו ומבטיהם דריכות של במצב היו שאנשיה האווירית,

האלוף של פיקודו תחת האווירית, ההגנה מפקדת העריכה בו במועד האוויר בדרך הגיע האויב ארכה. לא הציפייה
התצפית, ומנקודות הרדאר מתחנות הודעות להגיע זו, אחר בזו החלו, 14:40 בשעה שיבוא. פהמי, עלי מחמד (לואא)
עוד נופצה, בכך זה. אחר בזה נפלו והם נ.מ. טילי נורו המטוסים לעבר אויב. מטוסי התקרבות על התרעות המוסרות
את ושם, פה שיגר, והאויב נמשכה. הלחימה הישראלית. האווירית העליונות אגדת המלחמה, של הראשונות בשעות

לעכב העפר, בסוללת המעברים פריצת את לסכל מאמץ עשה הוא התעלה. את צלחו אשר כוחותינו את לתקוף מטוסיו,

כלומר. 17.00 השעה בסביבות הצליחו. לא אלה התקפות כבר. הוצבו אשר אלה את ולהשמיד הגשרים הצבת את

.4
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שהיה בקשר, שהועבר מברק המיוחדים המצריים "המנגנונים קלטו הרצופות, האוויר התקפות תחילת לאחר שעתיים
להתקרב שלא להם המורות חייליו, אל פלד בנימין הגנרל דאז הישראלי האוויר חיל ממפקד הוראות שכלל גלוי, מברק

לתעלה. ממזרח ק"מ מ15 פחות של למרחק

העניקו הס בלילה. והן ביום הן ביעילות. וההתקפה, הפריצה מבצע את האווירית ההגנה כוחות איבטחו זה, באופן
מזרחה. הכוחות עברו באמצעותם ולמעבורות, לגשרים הגנה

שנים מספר בן ארוך מאמץ פרי היתה המלחמה, של זה חשוב בשלב האווירית, ההגנה כוחות השיגו אותה זו, תוצאה
מלחמת את שאפיינו החשובים המאפיינים לאחד הפכה האווירית שההגנה עד האווירית, ההגנה אנשי עשו אותו

אוקטובר.

התיכון ובים סוף בים הימיים הכוחות
מוחלטת. בחשאיות התיכון ובים סוף כים הימיים כוחותינו את לפרוס צורך היה המלחמה, תחילת לפני מה זמן

במלחמה, השונות, יחידותיהן על אכוזכרי. פואד (לואא) האלוף של בפיקודו הימיים, כוחותינו השתתפו ה6/10/73 ביום
של הצפוני שבחוף ורמאנה לפורטסעיד) (ממזרח פורטפואד איזורי את הפגיזו התיכון, ביס שהיו הכוחות, רחבה. בגיזרה

בביצוע לו. שנקבעו והמטרות האיזוריס את הים חיל התקיף סואץ ובמפרץ שרםאלשיח', את הפגיזו הם סוף, בים סיני.

ימיות. יחידות כ50 בפעולות השתתפו המלחמה של הראשון היום משימות

באבאלמנדב במיצר מיחידותינו כמה היערכות היתה הימיים, כוחותינו ביצעו אותה ביותר הבולטת הפעולה אולי
לסופה. ועד המלחמה של הראשון היום מאז אילת, אל יםסוף מדרום דרכן העושות המסחר לספינות הדרך וחסימת
ממנו בחלק משתמש היה הוא אילת. אל באבאלמנדב, דרך מאיראן, נפט טון מיליון 18 שנה, מדי מעביר, היה האויב
מפעילות כתוצאה שונים. מגדלים מסחר ספינות ב24 השתמש הוא זו, כמות העברת לשם לאירופה. רובו את ומייצא

אילת. למפרץ ספינה אף נכנסה לא המצריים, הימיים הכוחות
האויב הקרביות. הפעולות תחילת עם מיד סואץ, במפרץ מוקשים שדות זריעת היתה הבולטת השנייה הפעילות
טבעה עימה יחד טון. אלף 46 היתה שתפוסתה שלו, נפט מיכלית טבעה כאשר המוקשים, שדות של מקיומם הופתע

נוספת, במיכלית לפגיעה שהביאו באיזור, האויב נגד מוקשים מארבי הוצבו כן, כמו לה. לסייע שניסתה הצלה סירת
ישראל. ובין בינינו בלחימה חדש נשק היווה סואץ, במפרץ האויב נגד במוקשים השימוש טון. 2000 של תפוסה בעלת

ודייקנות מומחיות דורשת והטמנתו נפץ חומר של גדולה כמות מכיל מוקש וכל היות עצמה, בעל נשק מהווים המוקשים
שישה מעבירות היו אלה ספינות בולטת. בצורה הישראליות הספינות מספר פחת זו, חשובה מפעילות כתוצאה רבה.

לאילת. סואץ ממפרץ נפט טון מיליון

שרםאלשיח', באיזור שהחזקתה הישראלית, הטענה של נכונותה אי את לידיד, והן לאויב הן הוכחנו, אלה בפעולות
השפיעו לכך, בנוסף אילת. למפרץ בכניסה אשר טיראן, מיצרי דרך שיט וחופש ביטחון לה מעניקה יוני, מלחמת מאז

אליה. הנפט אספקת ועל ישראל של כלכלתה על ברור, באופן הפעולות,
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, הנרי באמצעות הועברה אשר ישראל, של העיקריות הדרישות מן אחת המלחמה. תקופת כל במשך נמשכה זו פעילות
שמצרים הדרישה היתה הלחימה, הפסקת לאחר המנוח, סאדאת הנשיא עם והמו"מ המגעים החלו כאשר קיסינג'ר,

לכן. קודם שהיתה כפי להיות תשוב לאילת הימית שהתנועה עלמנת סוף, בים הימית פעילותה את תפסיק

התעלה צליחת תון ההתקפה הצלחת
של המבצעים למרכז להגיע פסקו לא ההודעות קשה. יום היה ה6/10/73, יום הקרביים, המבצעים של הראשון היום
אותו בסוף סואץ תעלת של המזרחי העבר מן בסיני, נמשכו הקרבות ומוצלחת. טובה היתה ההתחלה המזויינים. הכוחות
המצב התפתחות ועל הלחימה פעולות אחר לעקוב חייבים היינו מצרים. של לטובתה הוכרעו הקרבות כי חשנו יום,

מושלמת. תמונה בידינו שתהיה עלמנת שלמחרת, היום לבוקר עד בלילה,
לקו מאוד להתקרב הצליחו אויב טנקי כמה אולם, להדפן. בידינו עלה אך נגד, התקפות האויב קיים הלילה, במשך
מנת על שלהם, הנ.ט. ובפצצות הנ.ט. בנשק השתמשו המצריים החי'יר כוחות הצליחה. אמצעי על באש ולפתוח המים

התעלה. בקירבת הצליחה, את שעיכבו אויב כוחות היו לא שלמחרת, היום בוקר עד להשמידם.
המוראלי האלמנט המשימות. בביצוע והדבקות המזויינים הכוחות כל של הגבוה המוראל אותנו שימח במיוחד,

אכבר". 'יאללה הקריאה באמצעות הלוחמים הביעו אותה באללה, האמונה היתה להצלחה ביותר החשוב

דרך פורצים שהם תוך ובצליחה, בהתקפה הצליחו כוחותינו כי לקבוע היה ניתן ה7/10/73 שלמחרת היום בבוקר

חמש באמצעות בסיני גשר ראשי חמישה הקימו שעות, 18 תוך מבוצר הגנה קו שברו הם ביותר. מסובך מים מחסום
דגלים מוצלחים. התקפה קרבות חמישה לאחר ק"מ, 86 של בעומק פורטסעיד, של ההגנה וכוחות חי"ר דיביזיות

סיני. אדמת על הונפו מצריים
אלה אבידות חללים. ו280 טנקים 20 מסוסים, לחמישה הגיעו אבידותינו אבידות. של במינימום הושג זה, הישג
יחסית קלות, אבידות הן אלה החיילים. מן אחוז ושלושה הטנקים מן אחוז שני המטוסים, מן אחוז 2.5 מהוות

בלחימה. שהשתתפו למספרים
"קו מעורב. היה בהם בקרבות להפסדיו בנוסף הרוגים, מאות וכמה טנקים 120 מטוסים, 25 האויב איבד בזמן, בו

להביסו, אפשרות אין כי ושוב, שוב אמרו, עליו הישראלי, הצבא נפל. ישראל, של וחוסנה ביטחונה את שסימל ברלב",

הובס.

תורגם 417 עמי אנגלית, מהדורה המביך, הניצחון (דהפיו: דהפיו האמריקני, הצבאי ההיסטוריון ערך אשר במחקר
נאמר: ישראל, של ידידיה על נמנה הוא וכי לפנטגון, מקורב הוא כי ידוע עליו להסברה), הכללי המצרי האירגון עלידי

של יעיל בביצוע וכן מוחלטת הפתעה ובהשגת מוחלטת בחשאיות מלאה, בדייקנות התאפיין אשר המקצועי, "התיכנון
בהיסטוריה. יזכרו אשר מים, מחסומי של הצליחה ממבצעי אחד להצלחת הביא לב, תשומת תוך גובשו אשר התוכניות,
המצריים הדו'יחות הרי לביצוע, באשר מזה. טוב תיכנון לגבש היכולת היתה לא אחר צבא לאף הרי לתיכנון, באשר
שיערו מאשר טובות אף היו והתוצאות חללים, מ200 פחותות היו המלחמה, של הראשון ביום שאבידותיהם, מוסרים

עצמם". המצרים
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שכוחותינו לאחר ברלב", כ"קו המעוזים אחד נפילת על לו נודע כאשר כעס דיין, הגנרל הישראלי, הביטחון שר

בידי נפלו אשר הראשונים השבויים והיו נכנעו, ישראלים חיילים ושבעה ישראלי שקצין ולאחר מוחלט, באופן השמידוהו
כוחותינו

האחריות את עליך מטיל "אני זעירא; אליהו הצבאי, המודיעין ראש של בפניו ובהתרגשות בחריפות הטיח דיין
למתרחש".

באומרו: זעירא עליו צעק והתרגשות חריפות באותה
את יחצו או נגדנו במלחמה יפתחו שהמצרים אפשרות כל אין כי תמיד, לנו שאמרת זה הוא אתה אתכם. "הזהרתי
ככל להתרחש'" עתידים אסון או שמאורע אתה חשת לא מדוע בידיך. מופקד העניין הביטחון. שר הוא אתה התעלה.

התרבו. הישראליות האבירות בסיני. אחיזתם את להעמיק עלמנת מזרחה, המצרים החיילים זרימת גברה הזמן, שחלף

עלמנת במהירות מתקדמים הס וכי נפסקת, אינה ככד מצרי ונשק טנקים של גדולות כמויות שזרימת לדיין נודע כאשר
באומרה צעק הישראליים, הכוחות עם מגע ליצור

עצמה". ברוסיה נלחמים שאנו אומר הייתי הרי במצרים, נותר לא סובייטי מומחה שאף בוודאות יודע הייתי לא "לו

העיתון בהגת, אחמד ,6/10 ) הכותרת תחת "אלאהראם1 בעיתון שנכתבו כפי בהגת אחמד של דבריו אותי הפליאו
אוקטובר): למלחמת העשירי השנה יום "אלאהראס",

האויב. את שהפתיעה כשם המצרים את הפתיעה זו "מלחמה

שחשבו מכפי עמוקה היתה יוני תבוסת כי חשו המצרי העם של רבים מיגזרים
היא וכי חלקנו מנת היא התבוסה וכי שהוא צעד כל יעשה לא שאיש היתה, המצרים אצל שהתגברה התחושה
כך על מצביע שהכל בבירור, היה, נראה כאשר יום. אחר יום והתיגבר הלך היאוש ממנה. להיחלץ אפשרות כל ואין סופית,

סואץ. תעלת את וחצה הצבא פעל התהום, סף על ניצבים אנו כי

הצבא כברק. היכתה ההפתעה האויב. של המודיעין לתדהמת דמתה המצרים תדהמת אוקטובר. מלחמת החלה
שלהם. הכבוד רגש את למצרים והחזיר התבוסה מן נפגע אשר שלו, המוניטין את לעצמו השיב המצרי

מפקדיו, הצבא, קציני השקיעו אותו המאמץ, ההצלחה את שהבטיח במעלה הראשון המוחשי הגורם היתה ההפתעה
גורם של מיזוג נוצר זה כאופן מוחלט. בשקט נעשה זה מאמץ שיגרתי. בלתי מאמץ היה וחייליו, שלו החושבים המוחות

הצליחה. הצלחת למען יחדיו פעלו והם החשאיות, גורס עם המאמץ
אכבר". "אללה הסיסמה ואימוץ באללה האמונה היתה להצלחה ביותר החשוב המוראלי הגורם

החיים". ומן המוות מן הפחד, מן יותר חזק שאללה היתה זו סיסמה של פירושה
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התעלה מקו נסיגת ז"ו:
במלון התאכסן הוא משנתו. קיסינג'ר הנרי הד"ר את העירו בניויורק, בבוקר, ה6/10/73 ביום 06:15 בשעה
בתל האמריקני השגריר מן דחוף מברק אליו הגיע האו"ם. של הכללית העצרת בישיבות להשתתף אמור והיה "וולדורף"
הוא בו ( 263266 ע"ע ד', חלק פריגאת, ח'ליל תרגום: הלבן, הבית מן קיסינג'ר זכרונות (מתוך: קיטינג קנט אביב,
יום חל בו שבת, ביום למשרדה, שעתיים לפני אותו זימנה מאיר גולדה ישראל ממשלת שראש לארצותהברית מודיע
וישראל שארצותהברית הסורי, והצבא המצרי הצבא ש"תנועות לידיעתו הביאה היא המצב. על לו והודיעה הכיפורים,
המצרים של משותפת התקפה נגדה שתיפתח ברור, לישראל מדאיגות. להיות הפכו צבאיים, תמרונים הן כי סבורות היו
הרי המפסידים, הם כי סבורים הערבים עוד כל ואמרה: המשיכה מאיר אחרהצהריים. בשעות יום, באותו והסורים,

במהירות, להודיע, יכולה ארצותהברית האם ישראל. של כוונותיה מהן יודעים ואינם היות לפרוץ, יהיה חייב המשבר

המילואים כוחות מגיוס הימנעותה היא הטובות, לכוונותיה הוכחה סוריה? את או מצרים את לתקוף כוונה לישראל שאין

כללי". גיוס והכרזת שלה
במזרחהתיכוף, 'השלום שנקרא למה עוד נותרו לא קיסינג'ר), של (עוזרו סיסקו אותי העיר "כאשר אומר: קיסינג'ר
שעוד כך כדי עד למלחמה, הכנותיהן את להסתיר מופלאה, במומחיות הצליחו, וסוריה מצרים בלבד. דקות 90 אלא

תתקיים. לא שההתקפה לישראל, ברור כמעט היה שעות, ארבע לפני

אשר דעתי, בחשבון. אותה לקחה הערבית וההתקפה היות יכולת, חסרת היא וכי תיכשל שהדיפלומטיה בטוח, אני
על שההתקפה סבור הייתי שלפיה בידינו, שהיה המידע מן וכתוצאה מישראל שהגיעו הדו"חות מן כתוצאה גובשה

מוטעית". דיעה היתה אפשרית, בלתי לוודאי, קרוב היא, ישראל

לקיים ניקסון, האמריקני הנשיא של יועצו קיסינג'ר, הד"ר החל ה6/10/73 יום של המוקדמות הבוקר שעות מאז
אליו שהגיעה כפי ישראל, של עמדתה על לו והודיע בניויורק, שהה אשר אלזיאת, חסן מחמד הד"ר החוץ שר עם מגעים

של התחייבותה את אלזיאת הד"ר של בפניו והדגיש שב קהיר), שעון (לפי ב1345 השעה, כמחצית לאחר מתלאביב.

אלזיאת הד"ר מן זה מידע הגיע כאשר זו. להתחייבות ארצותהברית שמעניקה הערבות ואת לתקוף, שלא ישראל

החלה. כבר המלחמה לקהיר,

(314313 ע"ע מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל: חאפז מחמד (מתוך: אלזיאת מהד"ר ביקש קיסינג'ר הד"ר

צורת את דחה אלזיאת הד"ר הקודמים. קוויהם אל הצדדים שני כוחות את ולהחזיר הצבאיות הפעולות את להפסיק
5/6/67 לקווי חזרה הוא פירושה אם אלא האמריקנית, החשיבה

מכך, הירפה ואז שנית, זאת לעשות ניסה הוא הרי המלחמה, את למנוע הראשון בנסיונו נכשל קיסינג'ר שהד"ר למרות

את למנוע בניסיון ולירדן לסעודיה שפנה בכך הסתפק הוא במצרים. לאומי לביטחון היועץ חאפז, אסמאעיל מר דברי לפי

הפעולות, הפסקת לשם וסוריה, מצרים אצל להתערב פיצל המלך מן ביקש כן, כמו הצבאיות. הפעולות התפשטות
הערבית. ההתקפה את למגר שלה, המילואים גיוס את שתשלים לאחר מספר, ימים תוך מסוגלת, תהיה שישראל בטענו,

הפלסטינאים. בזכויות הכרה ועל ישראלית נסיגה על הוחלט לא עוד כל האמריקנית, היוזמה את דחה פיצל המלך אולם
את ומחזקים שברשותנו האמצעים בכל לצידכם, ניצבים "אנו הדגיש: בה סאדאת הנשיא אל איגרת שלח הוא בזמן, בו

המצרי". הצבא של ידיו

.4
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והסורית, המצרית בחזיתות מתחוללת המלחמה בעוד ה6/10/73, ביום המדינית, בחזית מן.הפעילות חלק זה היה
והגולן. סואץ תעלת באיזורי

לכוחות תבוסה והנחלת התעלה שצליחת עלמנת וביצוע, תיכנון מבחינת מאמציה, את מיקדה שישראל ספק, אין

בסיני להחזיק ולהמשיך ברלב", קו הוא התעלה, קו על לשמור לה יתאפשר כך, עקב אפשריים. בלתי יהיו הישראליים

העתידות החמורות המדיניות התוצאות בשל צבאית. בפעולה להצליח התקווה את תאבד שמצרים דבר, של פירושו
ממנה. לנבוע

למנוע במטרה סיני, על ההגנה למשימת מספקת, במידה ומאומנים, יעילים כוחות ישראל היקצתה כך, משום

שלה. האוויר חיל בסיוע זאת, סואץ. תעלת דרך ולפרוץ לתקוף מכוחותינו

למחסום בצמוד הממוקמים ברלב" "קו מעוזי והם: עיקריים גורמים על)שלושה שלה, ההגנה בתוכנית נשענה, ישראל
לעומק ועד התעלה מקו המתחילים רצופים. בקווים בסיני הערוכים הטכניות.'כוחותיה, תכונותיו מבחינת במינו, יחיד מים
תעופה שדות מחמישה פעל אשר חימושו, ומבחינת איכותית מספרית, מבחינה העליונות בעל שלה, האוויר וחיל סיני,
תעופה ושדות בסיסים ומשישה ואלעריש) ראסנצראני ראסאלנקב. תמאדה, (אלמליז, בסיני אוויריים ובסיסים

ותלאביב). לוד חצרים, חצור, תלנוף, (רמתדויד, ישראל בתוך עיקריים

הגנרל של פיקודו תחת "252 מבצעי קרב "צוות סיני בצפון לישראל היתה הצהריים, בשעות ה6/10/73, בשבת
נוסף, כוח היה בדרוססיני חי"ר. וחטיבת חרמ"ש חטיבת טנקים, כ350 שמנו שיריון, חטיבות שלוש מנתה היא מנדלר.

צנחנים. וחטיבת שיריון חטיבת שמנה

יפעלו בהן גזרות, לשלוש החזית חלוקת על התעלה בחזית שלה ההגנה תוכנית את השתיתה הישראלית המפקדה
ציר אלעריש,  קנטרה ציר והם: בסיני. ההתקדמות צירי את יכסו אשר עיקריים, צירים שלושה ב הכוחות

והגידי המיתלה מעברי  סואץ וציר אבועגילה  אסמאעיליה
בר "קו את לאייש עלמנת מספיקים היו הכוחות ובעתודה קווים בשני עמדותיהם את תפסו הישראליים הכוחות
נמצאה הטנקים של הקרובה העתודה התעלה. צליחת במהלך אש באמצעות ולהשמידם בכוחותינו להילחם לב",

וכך, המזרחית, שבגדה העפר סוללת על ירי עמדות ולתפוס המעוזים את במהירות, לתגבר, שתוכל כדי מאחוריהם,
העתודה תגיע מכן, לאחר התעלה. דרך הפריצה מתחילת קצר זמן פרק תוך הצולחים, בכוחות בלחימה חלק לקחת
התעלה. את לחצות בידיהם עלה אשר כוחותינו. על נגד התקפת לבצע כדי יותר, נרחב בהיקף הטנקים של הרחוקה

הארטילריה. אש ושל האוויר חיל של מאסיבי בסיוע תתקיים הפעילות

שלהם ההגנה משימות את ולבצע להתאמן הזדמנות הישראליים לכוחות נתנו כבושה, סיני היתה בהן השנים

בכך בטחו הישראליים שהכוחות כך, עליהם. שהוטלו המשימות את לתרגל ההזדמנות להם ניתנה כן, כמו כיעילות.

האוויר. וחיל הטנקים המעוזים, על הישענות תוך התעלה, את מלצלוח מכוחותינו למנוע בידם שיעלה
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הוראות בכללן: אפשריים. במצבים לנהוג כיצד (גולן), הצפון ולפיקוד (סיני) הדרום לפיקוד מפורטות הוראות 1973 מאי
תיגבור היונים". "שובך מבצע נקראה זו תוכנית סדירות. יחידות באמצעות סואץ, תעלת קו על המגנים הכוחות לתיגבור

גם כללו אלה תוכניות הנירים". "מבצע כונתה זו ותוכנית מילואים, יחידות באמצעות להתבצע צריך היה הגולן קו
מילואים. כוחות של כללי בגיוס המלווה מלחמה, לקראת הישראליים הכוחות של מלאה כוננות

בחזיתות מתקיימת צבאית שפעילות לכך, אינדיקציות תהיינה שלה המודיעין ובידי ידיעות תגענה שלישראל צפינו,

ו""הגירים". היונים" "שובך התוכניות: שתי את ותבצע מילואים ישראל תגייס כזה, במקרה והסורית. המצרית
הכוחות היקף את או שלנו ההתקפה כוונות את יחשוף לא הישראלי שהמודיעין היה, ביותר החשוב הדבר מבחינתנו,

הערבית. להתקפה שיועד המועד את או במלחמה המשתתפים
"תרגיל מקיימים אנו כי נודע, לישראל כולו. היער את ראתה לא אולם עצים, כמה שאומרים, כפי ראתה, ישראל
אימונים, לצורך מספר, פעמים כבר כוחותינו, רוכזו בעבר, למלחמה. הכנה זוהי כי מכך הסיקה לא היא צבאי".

בה. לפתוח עומדים או למלחמה מתכוננים אנו כי הרושם את שיצרו מדיניות, בהצהרות הדבר לווה מקרים, ובמספר
הכלכלה על השפעה לכך היתה חלקי. מילואים גיוס על ובהכרזה הכוננות דרגת בהעלאת אלה, במקרים נוהג, היה האויב

לכך להתייחס והחל לכך, האויב התרגל נמשכו, כוחותינו מצד והאימונים והריכוזים היות בה. החיים מהלך ועל בישראל
כוחות. ובריכוז גיוס על בהכרזה להיחפז מבלי בסיני, הכוחות של הכוננות דרגת בהעלאת

המילואים מכוחות חלק שיחררנו כי לה נודע כאשר אולם, המלחמה. ערב מילואים שגייסנו לישראל, נודע כן, כמו

קריאה זו היתה כי הישראלי, המודיעין השתכנע ה6/10/73, לפני מספר ימים השיגרתיים, לעיסוקיהם אותם והשבנו
למלחמה. ולא אימונים, לצורך מילואים של תקופתית

בדרכן עדן, אל ואחר פורטסודאן אל כיםסוף הפליגו כאשר שלנו, המשחתות אחר עקבה שישראל ספק, אין

את למנוע כדי בבאבאלמנדב להיערך עתידות שלנו המשחתות כי הישראלי, המודיעין של בדעתו עלה לא אולם, לאסיה.
הישראליים. הספנות בקווי התנועה

להשתכנע לה גרם אשר הישראלית, הצבאית המפקדה של המופרז הביטחון סייע ההפתעה" "גורם להצלחת

אפשרות מכלל הוציאו לא שהם למרות מוצלחת, התקפה ולבצע סואץ תעלת דרך לפרוץ מסוגלים אינם שכוחותינו
שהיתה לזו דומה במתכונת ארטילריים, אש חילופי אוויריות, הפצצות או בהיקפן, מצומצמות יבשתיות פשיטות מספר

ההתשה". "מלחמת בעת
לא פנים בשום שמצרים ברעיון, הישראלי המודיעין של הקנאית הדבקות היה הערבית, ההפתעה לגורם נוסף סיוע

בסיסי את וביחוד ישראל, בעומק לתקוף לה יאפשרו אשר מטוסים, של מסויים סוג בידיה אין עוד כל במלחמה, תפתח
הישראלי. האוויר חיל של שיתוקו את לעצמה להבטיח שתוכל עלמנת שלה, העיקריים האויר

48 בת התרעה, לצורך שהות תהיה מספיקות, ידיעות בידיו תהיינה שכאשר משוכנע, הישראלי המודיעין היה לכך, אי
כללי. מילואים גיוס על להכרזה מספיק כזה זמן פרק המלחמה. תפרוץ בטרם שעות,
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שהיו עובדות, לגבי מוטעית פרשנות של "תולדה והיתה היות הצליחה, הערבית ההפתעה קיסינגיר, הד'יר לדעת

במלוא לידיעתנו, להביא מאמץ כל חסך לא סאדאת לטשטשן. היה יכול לא סותרות ידיעות של מסך ואף לכולם, ידועות
נכונות. היו לא שלנו המסקנות אולם במידע, טבענו לו. האמנו לא אנו אולם, כווונותיו. את אומץהלב,

כושלים". היו שלנו המדיניים שהניתוחים לכך, הוכחה מהווה ה6/10/73

לפני אמריקני או ישראלי ניתוח "כל ואומר: בזכרונתיו, שמובאים כפי ההפתעה, על הארוכים בדבריו ממשיך קיסינג'ר
הדרושים הצבאיים האמצעים וסוריה מצרים בידי אין כי שגרס, שלנו, החשיבה לאורח סיוע היווה 1973 אוקטובר
יתקפו. לא שהם סבורים, היינו לכך, אי להיכשל. היה הערביים הצבאות של גורלם הנשק. בכוח אדמותיהן להשבת

שגוי" היה הניתוח אולם נכונה, היתה ההשערה

כוחותיה את ה5/10/73, כיום ישראל, תיגברה ו"הגיריס", היונים" "שובך תוכניות של וכיישום זאת, למרות

בר "קו מעוזי על המגנים אלה את ביחוד התעלה, קו על המגנים כוחותיה מצבת את והשלימה והגולן התעלה בחזיתות
המודיעין תצפיות צפו בזמן, בו המצרית החזית לעבר מכוונות שהיו שלה, האש עמדות את תפסה הארטילריה לב".

טנקים יום, באותו הגיעו, לסיני כי להם, התברר כן כמו בסיני. החירום למחסני ישראלים מילואים חיילי בהגעת המצרי
גוררות. גבי על שהועמסו ישראליים

מאז בלחימה, ראשי תפקיד מילאו ברלב", בקו שהיו הכוחות המלחמה. תחילת מאז חריף עימות נוצר זאת, בשל
רב. זמן מעמד החזיקו במעוזים, שהיו הכוחות מן כמה ה6/10/73. יום

ברלב" ו"קו ברלב
דרגת מהעלאת וכתוצאה אליהם. שהגיעו התינבורות מן כתוצאה בעוז, התעלה, בקו לחמו, הישראליים הכוחות

הכוננות.

שהיתה למרות הפתעה, בבחינת ה6/10/73 הכיפורים ביום והסורית המצרית ההתקפה "היתה דיין, שאמר כפי

פריסה פרוסים היו לא ישראל של וכוחותיה גוייסו, טרם ישראל של המילואים כוחות אך הגיע, הכיפורים יום צפויה.

ביעילות תקפו (הערבים) האויב שכוחות להוסיף, יש לכך למלחמה. מוכנה היתה לא שהיא הדבר פירוש אין אולם, מלאה
נוטים שכותביהם ספרים מספר כי ולהבהיר, להעיר ברצוני כאן, תכניותינו". גובשו כאשר ששוער, מכפי הרבה רבה,

עד הגיעה הזילזול דרגת המצרי. הצבאי ההישג מהיקף להמעיט ניסו מתומכיה, מספר הביעו אותן דיעות וכמה לישראל,

ואשר תצפיות עליו לקיים היה שניתן מבוצרים, קדמיים מוצבים של צר קו היה ברלבי 'קו ש" כתב מהם שאחד כך, כדי

תנועה". קלי שיריון לכוחות תימרון חופש איפשר

הפך הזמן שעם מבוצר, הגנה לקו קץ שמה כרלבי "קו של שנפילתו כך, על דעיס תמימות שהיתה שנזכור, כדאי
לישראל, העניק זה קו להשמידו. התעלה דרך לפרוץ המצרים מן שמנע הישראלי, הצבאי ולכוח ליכולת לסמל בעולם

וביטחון. רגיעה הצבאיים ולמפקדיה לשליטיה
הבטוחים", תיאוריית"הגבולת של הכרחי יישום היוותה התעלה של המזרחית בגדה הישראלית הצבאית הנוכחות *..
הצבא עצמו על קיבל כך, עקב המצרית. בחזית זה מעין גבול שיבטיח חזק, טבעי מחסום היוותה והתעלה היות

כסיני רגל דריסת בהשגת או התעלה בחציית המצריים הכוחות של הצלחה כל למנוע צבאית מחוייבות הישראלי
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, הקו שנפילת משוס ישראל, של מבחינתה חיונית אסטרטגית משמעות היה ברלב" "קו של לתיאוריה לכך, אי

הבטוחים. הגבולות ושל הישראלית הביטחון תפישת של עקרונית התמוטטות פירושה
בה הדרך על חלקו שהמפקדים למרות התעלה, בקו שבנוכחות האסטרטגי הצורך לגבי דעים תמימות היתה בישראל
אחרים נייד. אש ככוח בטנקים להשתמש יש כי וסברו ביצורים להקים לרעיון התנגדו מהם חלק זו. נוכחות לממש יש

להילחם בזמן ובו ארטילריה, אש בפני לעמוד המסוגלים היטב, ומבוצרים חזקים ביצורים להקים יש כי בדיעה, דגלו

הרמטכ"ל של התפיסה הכריעה דבר, של בסופו התעלה. את לצלוח שינסה מצרי כוח כל השמדת לשם באש ולפתוח

משימת ומילא אינטנסיבית צבאית פעילות כפרי נוצר הקו הפועל. אל הוצא שלו והרעיון ברלב, הגנרל דאז הישראלי
מוגמרות. עובדות הערבים על כופה אשר ישראל של לעוצמתה סמל היווה הוא חשובות. קרביות

אמצעי בכל המצויירים ענקיים, הנדסיים למתקנים הביצורים הפכו שבסופם שלבים, מספר עברה הקו הקמת
ל22 הגיע מספרם ק"מ. ל110 המניע בתעלה, להגנה הניתן העימות קו לאורך הוקמו אלה מוצבים והמגורים. הלחימה
ירי עמדות הוכנו העורף. ועל השוליים על כולו, העימות קו על השולטות מבוצרות נקודות 36 שכללו הגנה, עמדות

אלה מבוצרות נקודות מוקמו בהם המקומות לטנקים. ירי עמדות ל300 הגיע שמספרם שביניהם, ברווחים לטנקים,
כלל כזה הנדסי מתקן כל סיני בתוך להתקדם הכוחות יכולים ומהם התעלה, את לצלוח ניתן מהם הכיוונים, כל את כיסו

או מזויין בבטון בוצרו המתקנים מבני העפר. סוללת לגובה עד והזדקר האדמה בבטן החל הוא אחת. מקומה יותר

הארטילריה פגזי סוגי כל של ישירה פגיעה מפני מלאה הגנה שיצר באופן ועפר, חול עם ברזל ברשתות או בטון, בגושי

ליטראות. אלף על העולה בכמות ממטוסים, המושלכות ופצצות
מיוחדים, צינורות דרך מהם, לזרום אמור היה הדלק בעירה. ובחומרי דלק במאגרי צויידו המבוצרות הנקודות מרבית
ל700 מגיע האש של שחומה הוכח בניסוי תופת. אש בוערת בו משטח התעלה הופכת מוצתים הם כאשר המים. פני אל
מנהלתית, מבחינה עצמית, לצריכה המספיקים ובמאגרים, צריכה בחומרי צויידה מבוצרת נקודה כל צלסיוס. מעלות

הנקודות זאת, לאור שבוע. במשך חי"ר גדוד של גודל בסדר כוח להדוף יכולה הקרבית העצמית הצריכה יום. 15 למשך

המוכנים הטנקים למאות בנוסף זאת, גדודים. 36 לבלום מסוגלות ל36 מגיע שמספרן לב", בר "קו של המבוצרות
בעומק. המצוייה השיריון לעתודת ובנוסף העפר, לסוללת מעל עמדותיהם את לתפוס

הללו: המרכיבים את מצאנו אחת, בנקודה נמצאו אשר העיקריים למתקנים סטטיסטי כמדגם
והכבדים. הבינוניים המקלעים עבור מיצדיות 26

לחיילים. מקלטים 24

נ.ט. נשק עבור מיצדיות 4

נ.מ. נשק עבור מיצדיות 4

לטנקים. ירי עמדות 3

למרגמות. ירי עמדות 6

פתאים. ומלכודות מוקשים שדות זרועים שביניהם דוקרני, תייל של מעגלים 15
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קווית הגנה היווה לא ברלב"", ""קו בשם שכונה מה למעשה, בלבד. הראשון הקו לגבי נכון היה הזה התיאור כל

והשתרעה התעלה מקו החלה היא גבוהה. ברמה הנדסית, מבחינה שצויידה מושלמת, הגנה מערכת היה אלא נקודתית,
לטנקים, כעמדות ושימשו בעומק שהיו נוספות, וסוללות קווים של שרשרת כללה היא ק"מ. כ20 של לעומק מזרחה,

התעלה. קו לעבר נגד להתקפות יציאה ובבסיסי לשיריון לחימה כאיזורי

של פיקוד ומרכזי מבוצרים מוצבים 11 שכלל הראשון, מן ק'מ 7  5 של במרחק שני, ביצורים קו היה לכך, בנוסף
מתנייעים תותחים ועמדות נ.מ. טילי בסיסי וכן מלא, באופן מבוצרים, והיו הקרקע לפני מתחת שהיו הגזרות,

וארוכיטווח.

ברמה הכשרה בעלי אווירית, הגנה ואמצעי ארטילריה יחידות וכן וחרמ"ש שיריון עתודות הוקצו זה; הגנה לאיזור
משימותיהם. מילוי לשם גבוהה

בר "קו של ערכו היה מה קובעים כאשר להתעלם, ניתן לא מהן העובדות, את לציין עלמנת זה פירוט להביא רציתי
גורמת סואץ שתעלת בשלמותו, מבוצר הגנה קו הוא כי דעים, תמימי היו הצבאיים המומחים שכל מבוצר, קו זהו לב".
הפריצה של ההתקפית הפעולה מן כחלק פריצתו, מבצע כך. משום הצבאית בהיסטוריה במינה יחידה תופעה להיות לו

אחת. ובעונה בעת מבוצרים, קווים ושל מים מיכשולי של פריצה לשיטת דופן יוצאת לדוגמה הפך סואץ, תעלת דרך

באומרו; דעתו את הביע דהפיו, האמריקאי, הצבאי ההיסטוריון

צבא אף עלידי להתבצע יכולים היו לא הצליחה. מבצע של ובביצוע בתיכנון ההמצאה שכושר אומר אם "מספיק
אשר ההפתעה גורם וביחוד המטכ'ל, עלידי שנעשתה מדוייקת עבודה של תוצאותיה יותר. טוב באופן בעולם אחר

של ביותר הגדול ההישג היתה המצרית הצליחה נרחבת. בגיזרה סואץ תעלת בחציית הבולטת להצלחה הביאו הושג,
המלחמה".

שמו את שהנציח לאחר והתעשייה, המסחר לשר והתמנה הצבאי השירות את עזב ברלב והגנרל הגורל, רצה
כדי צבאי, לשירות נקרא הוא אוקטובר מלחמת במהלך זה. איתן הגנה קו באמצעות ישראל של הצבאית בהיסטוריה

מדי מאוחר זה היה אך שמו. את הנושא הקו את להציל בניסיון חלק לקחת 1

נשאר. והאיש נפל הקו 9

להישג הגיעו הסוריים הכוחות כביר צבאי הישג השיגו המזויינים שכוחותינו לאחר הסתיים, ללחימה הראשון היום 1

ברורות להיות הפכו אשר החדשות העובדות לאור קשה. במצב היו הישראליים הכוחות בגולן. בהתקפותיהם דומה 3
הלוחמים. לצדדים

שאנו הערכנו, הכללית במפקדה שימחה שררה ערב, מדינות ובשאר בסוריה ובמצרים, עלה, כוחותינו של המוראל
הכוחות בעוד מזרחה, הכוחות זרימת ואחר בלילה הנמשכת הלחימה אחר לעקוב עלינו וכי הדרך, בראשית עדיין

אותה. לבלום פועלים הישראליים
בליל הגיע שמספרם בכוחות. אותה ולצלוח התעלה דרך לפרוץ הצליחו והשלישית. השנייה הארמיות, יחידות

בדרום. לסואץ ועד בצפון מפורטסעיד התעלה, של המזרחית בגדה לוחמים אלף לכ50 ה67/10/73



כ של חיפוי קיבלו הם החיילים. ידי  על הנישאים נ.מ. וטילי נ.ט. נשק כלי של דומה ומספר טנקים 300 כ היו עימם

עלידי הצלחתם, את להשלים עלמנת מחדש, פעם בכל ממושך, מאמץ לעשות היה כוחותינו על שדה. תותחי 1,800

את למנוע פעלו הישראליים הכוחות מולם. הניצבים האויב כוחות והשמדת הדיביזיות חמש של הגשר ראשי הרחבת
זו היתה התעלה. את צלחו אשר הכבדים הנשק וכלי הטנקים מספר עלה הזמן, שחלף ככל זו. הצלחה של התבססותה

הזמן. נגד ומלחמה באש מאבק מוחות, מלחמת
ה67/10/73 בליל השלישית, לארמיה מיועדים שהיו הגשרים, מן שניים להקים בידינו עלה לא כי על מודאגים, היינו

מעבר את לכוון ואצל עבדאלמנעם (לואא) האלוף הורה לכך, אי זו. בגיזרה מזרחה, הכוחות זרימת התעכבה כך, ובשל

באמצעות בוצעה זו פעילות הזרימה. מהירות את להבטיח עלמנת הוקמו, שכבר הגשרים דרך שתעבורנה כך היחידות,
פי שהיה זו, ארמיה של בגיזרתה שהוקמו בגשרים, שנוצר הרב העומס למרות ובגמישות, בדבקות הצולחים הכוחות

האויב. אש תחת יעיל, ביצוע תוך קפדנית, משמעת ללא להתבצע היה יכול לא הדבר שתוכנן. ממה שניים

והם: המזרחית, לגדה שיגיעו הכוחות והשמדת כוחותינו מעבר מניעת לשם עיקריים גורמים שלושה על נשען האויב
שלהם. האוויר וחיל שלהם הטנקים שלהם, המעוזים

היו הנותרים המעוזים נפלו. לב", בר "קו של המעוזים מן מחצית המהווים מהם, 15 הרי שלהם, למעוזים באשר

שמנסים הישראלי, בצבא מקובל להיכנע. או להימלט למות, הברירות: נותרו בתוכם נלחמו אשר הכוחות בפני מכותרים.
מבחינה גורמת, הנפטר גופת הימצאות שאי משום שלהם, ההרוגים גופות את גם ומחלצים בשבי הנופלים את לחלץ

אל דרכן את לפלס ישראלים, טנקים של קטנות יחידות כמה ניסו לכך, אי היהודים. אצל חברתיות לבעיות דתית,
סביר המזרחית. בגדה שהיו כוחותינו אש נוכח נכשלו, אלה נסיונות אולם, בהם. הנמצאים את לחלץ עלמנת המעוזים,

יכשלו. ואחרים בלילה להימלט יצליחו המעוזים מחיילי שמספר היה,

את הדפו הס בזמן, בו שלהן. האש את ולשתק המבוצרות הנקודות את לכתר רב מאמץ השקיעו הארמיה כוחות

של מספרן מתוגברות. טנקים פלוגות שמנו שלו, המקומיות העתודות באמצעות ביצע אותן האויב, של הנגד התקפות
ערכו את ברלב" "קו איבד הישראלית, המפקדה להערכת וגם להערכתנו, נכשלו. וכולן לשמונה הגיע אלה נגד התקפות
בקו נלחמו אשר שלו, הטנקים מן כשליש המהווים טנקים, כ100 איבד והאויב נפלו, המעוזים מן שמחצית לאחר הצבאי,

הקדמי.
בלילה. גם נמשכה פעילותו הגשרים. הקמת למניעת אינטנסיבית פעילות ביצע הוא הרי שלו, האוויר לחיל באשר

שלו. היבשה לכוחות אווירי סיוע להגיש לו איפשרו ולא האיזור מן להתרחק אותו אילצו האווירית ההגנה כוחות אולם,
החדש המצב אולם האוויר. חיל של סיועו על מוחלטת הישענות נשענים כשהם ללחום, הורגלו הישראלי הצבא כוחות

שלהם. האמיתית הביצוע ברמת תיפקדו הישראליים והכוחות שונה, היה
בעומק היתה אשר בסיני, המשוריינים הכוחות מפקד מנדלר, הגנרל של פיקודו תחת ,252 מס' המבצעי הקרב צוות
מול להתייצב להתכונן היה הארמיות שתי כוחות על התעלה. את צלחו אשר כוחותינו עם העימות בקו ניצבה סיני,

לעימות להתכונן האווירית ההגנה כוחות ועל האוויריים כוחותינו על היה ה7/10/73, שלמחרת ביום מנדלר. של הטנקים
והולכת. גוברת בצורה בלחימה, להתערב ציפה אשר הישראלי, האוויר חיל עם
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אלה כוחות הארמיות. שתי כוחות של הצליחה הצלחת לאחר האויב, של הצפויה לתגובה ציפינו הכללית, במפקדה
לעימות. מוכנים היו

הגנרל הביטחון ושר אלעזר, דוד הגנרל הרמטכ"ל, .22:00 בשעה ה6/10/73 ביום ממשלה ישיבת התכנסה בישראל,
הבאים. בימים הצפויה הפעילות ועל היום אירועי על דו"ח הגישו דיין, 1 ■

הכוחות היקף הראשון: דבריו. לפי קשים. גורמים שלושה בפני ניצבת שישראל כך, על שלו המצב הערכת את בנה דיין |
הנלחמים טובים לכוחות והפכו היות ,1967 יוני במלחמת שהכיר הצבאות אותם עוד היו לא אשר והסורייס המצריים /
הגורם ישראל. של האוויר חיל עבור חמורה בעיה המהווה האויב, של האווירית ההגנה רשת הוא השני הגורם בדבקות.

לידי שבאה כפי דיין, של דעתו לחזיתות. המילואים כוחות שיגיעו עד מסוייס, זמן פרק מחלוף מנוס שאין הוא, השלישי
כדלהלן היתה, בזכרונותיו, והובאה הממשלה בישיבת ביטוי

שעות. 36 ל 24 בין הנע זמן לפרק התעלה, צליחת את רציני, באופן לעכב, יכולת לנו יש אם ספקותי את "הבעתי  ...

לסיני. נוספים כוחות יזרמו עליהם נוספים, גשרים הקמת לצורך לילות שני של זמן פרק למצרים שיש דבר, של פירושו

תחל כאשר קשה. אתגר בפני ניצב שלנו האוויר חיל וכי החשוב, המערכה שדה הוא התעלה שאיזור הבהרתי  ...

לטובתנו. בסיומו, תיטה, שלמחרת. ביום שהמערכה כדי רב, במזל צורך לנו יהיה שלמחרת. ביום הלחימה ..

לנו תהיה ואז, התוכנית. לפי לנו, הדרוש המשוריין הכוח כל בידינו יהיה ה89/10/73 וגי בי בימים מכן, לאחר 

לנצח. טובה אפשרות יש אולם קל, יהיה לא הדבר טנקים. לוחמת באמצעות מגע, ליצור היכולת ;

מילין 12 של בתחום תהיה המצרים נגד הלחימה שני לקו התעלה) (בחזית בדרום לסגת שעלינו לי, נראה לכך, אי 

הגבול. בקו הסורים את לעצור נצליח כי צופה, אני (בגולן), בצפון התעלה. מן ג

*

מתח חשתי רצון. בשביעות השרים, ולא אני לא חשתי, לא הישיבה, בסוף דעתי על והכרזתי מחשבותי את הבעתי 

וכן בעיניהם, חן מצאו לא המצרים הצלחת על ודברי היות השרים. עמיתי ובין ביני שנפערה בתהום חשתי כן ותשישות.

דרך עקבותיהם, על המצרים את ישיב הצבא כי וציפו, היות השני, לקו הנסיגה בעניין דיעותי בעיניהם חן מצאו לא
ומיד. תיכף התעלה,

ומעבר הרמטכ"ל, של בהצגתו ביטוי לידי בא והדבר עליהם השתלטה האופטימיות דעיס. תמימות בינינו היתה לא
הדימיון". על מושתתות שהיו בתקוותיהם לכל,

משום מימוש, לכלל הגיעה לא דעתו בערב ה6/10/73 ביום ישראל ממשלת כפני שהציגה כפי דיין, של דעתו היתה זו

אחרת. דיעה היתה לה ארצותהברית. של מדעתה השראתה את שאבה שישראל

J
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ונאוו>ר ב>0 קרבות שלושה
נטתה והכף ה67/10/73 ובליל ה6/10/75 ביום ובגולן, התעלה בחזית מתנהלות היו צבאיות פעולות בעוד

למלחמה. הנוגעים בעניינים ובריתהמועצות, וסוריה מצרים בין מדיניים מגעים התקיימו לטובתנו,
שביום ,(238239 ע"ע ערבית, מהדורה העצמיות, אחר החיפוש סאדאת, הנשיא (מתוך: כתב סאדאת המנוח הנשיא
בקהיר הסובייטי השגריר את סאדאת זימן 1973 אוגוסט מסוף אלאסד, הנשיא עם מוקדם הסכם עלפי ,3/10/73 ד'
הסובייטי לשגריר מסר לא סאדאת ישראל. נגד צבאיות בפעולות להתחיל החליטו וסוריה מצרים כי רישמית, והודיעו,
את יזמן אשר הוא אלאסד, הוא, כי אלאסד, הנשיא עם סיכם לכן, קודם שעוד משום המלחמה, תחילת מועד על

ה6/10/73. ביום תחל המלחמה כי לו ויודיע ה4/10/73 ביום בדמשק, הסובייטי השגריר

בשעה ה6/10/73 ביום אלטאהרה, בארמון השגריר, בקשת עלפי הסובייטי, השגריר עם נפגש סאדאת הנשיא

■י

לכך". אישור

אמר: סאדאת

המערכה". תחילת לפני כזאת, בקשה ביקש אלאסד שהנשיא בכך מפקפק "אני

ענה: השגריר

הנשיא עם להתקשר תוכל בכך, ספק לך יש אם הסובייטים. המנהיגים מן רישמית כאיגרת זאת, לך מודיע "אני

איתו". להבנה ולהגיע אלאסד
ו

■

w^j *juki an <c\v c\vjh .ujuj. u'>x jiu^i/j.iji' u ;v muyw ,j3u,\ ji \u\\\ jh 17j? ,mvv it נעבור כקומר,

שהגיעה התגובה על סאדאת הנשיא לו הודיע זו בפגישה בערב. ה7/10/73 ביום דחופה פגישה ביקש הסובייטי השגריר

הסובייטית, הממשלה מן שנייה איגרת לו למסור כדי הפגישה את לקיים ביקש הוא כי אמר, השגריר מסוריה. אליו

אש. הפסקת השנייה, הפעם זו ביקשה, סוריה כי המוסרת
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ענה: סאדאת

לאחר אלא האש. את אפסיק שלא מאתמול. כבר, יודעים אתם זו בנקודה נגמר והוא סגור שהנושא מקווה "אני
המערכה''. מטרות שתושגנה

משום המלחמה. של מוקדם כה שלב באותו אש, להפסקת להסכים סיבה כל למצרים היתה שלא היתה, דעתי
פועל, היה הלחימה הפסקת של לרעיון ההסכמה הצלחה. נחלו והן איתן היה סוריה, של וגם מצרים, של הצבאי שהמצב
המטרה תמומש אשר עד זמן, באותו הצבאיות, הפעולות המשך על המדינית ההחלטה כך, משום ישראל. של לטובתה אז,

נכונה. החלטה היתה האסטרטגית,

ספקות קיימים והיו עירפול קיים שהיה הרושם את יצר המלחמה, של והשני הראשון בימים זה, מקרה זמן, באותו |
המלחמה. תחילת מאז ובריתהמועצות, מצרים סוריה, בין המדיניים היחסים במסגרת

המשבר עם להתמודדות הצבאית האסטרטגיה :

ובאופן בהתמדה ניצבה שארצותהברית מובן, מהירה. בארצותהברית. עליה, התגובה היתה המלחמה, פרצה כאשר .■:

כדי בה תומכת היא וצבאית. מדינית מבחינה בה, תומכת ארצותהברית כי תמיד, חשה, אשר ישראל, של לצידה ברור ■ל

מטרותיה. את להגשים ישראל תוכל בזמן ובו התיכון, במזרח מדיניותה את לממש שתוכל

קיסיננ'ר, הנרי הד"ר של בראשותו מיוחדת" עבודה "קבוצת ארצותהברית הקימה המשבר עם התמודדות לשם

ה6/10/73 ביום זו, קבוצה שקיימה בישיבה החוץ ושר לאומי לביטחון האמריקני הנשיא יועץ אחת ובעונה בעת שהיה

השגריר עם לוושינגטון, מחוץ שהיה ניקסון, הנשיא עם התקשר כי העבודה", ל"קבוצת קיסינג'ר הודיע 1900 בשעה

האי ליד ולהיערך התיכון, הים למזרח לנוע האמריקני השישי לצי הורה ניקסון הנשיא ישראל. של החוץ שר ועם הסובייטי
הצי היה בחופשה. היו שלהן והטייסים והמלחים בספרד, והשנייה ביוון עגנה המטוסים מנושאות ואחת היות כרתים.
כך על הוקפד בריתהמועצות, של צפויה תגובה מפני זהירות כאמצעי האי. של לחופיו להגיע כדי ליומיים זקוק
כך נכון. לא פירוש תפרשן לא עלמנתשבריתהמועצות ובתבונה, בזהירות תיעשנה האמריקניות הצבאיות שהתנועות :

כרתים. האי ליד עברו והאמריקני, הסובייטי הצייס, ששני אירע, \
הלבן, הבית מן קיסינג'ר זכרונות (מתוך: קיסינג'ר אומר במשבר, לטיפול האמריקנית האסטרטגיה את בהסבירו

:(293  294 ע"ע ד', חלק פריגאת, ח'ליל של בתרגומו ,.ו

של קיומה המשך את להבטיח עלינו היה לכאורה. מנוגדים, שהיו תחומים. בכמה לטפל עלינו היה פרצה. "המלחמה
והממלכה ירדן למשל, כמו המתונות, ערב ארצות עם יחסינו על לשמור עלינו היה בזמן, בו ביטחונה. על ולשמור ישראל 1 .

שונה בדרך לנקוט עשויות הן וכי יתארך, המשבר אם מודאגות תהיינה ויפן שאירופה מראש, הסעודית.ידענו, הערבית

בידינו ויסייעו יד לנו יושיטו כי לצפות לנו אין ובמומחיות בתבונה נהנו הם הרי לסובייטים, באשר וניכשל. במידה משלנו,

אנו כי משוכנע, הייתי מלכתחילה. להחרפתו ויפעלו ההיפך. את יעשו שהם לוודאי, קרוב נקלענו. אליו הסבך מן להיחלץ
הערבים ידידינו לנצח. חייבת היתה ישראל בריתנו בת האירועים. מהלך על לשלוט לנו המאפשרת בעמדה נמצאים
מאיתנו להתנער אירופה של רצונה את הערבים אחיהם בניצחון רצו המלחמה, לרעיון הסכימו שלא למרות המתונים,
לנהוג הסובייטים את להביא אחת, ובעונה בעת מסוגלים. אנו במצב. שולטים אנו כי לנו והסתבר היות לשכך, היה ניתן
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כדי לרשותנו העומדים האמצעים בכל להשתמש אנו מסוגלים כן, כמו ההרפתקה. את לעצור בהם שנפציר בכך בהיגיון

כישלון. תנחל והדיפלומטיה במידה במצב, לטפל

וישראל במידה קל. הדבר אין נקלעה. אליה המבוך מן שלנו הדיפלומטיה את לחלץ יש החלה, המלחמה כאשר כעת,

עלינו כן, כמו הערבים. של האיבות לכל מפגש כנקודת זו עובדה תשמש פן להישמר אז צריך יהיה מוחץ, לניצחון תזכה
סכנה נשקפת ותהיה ובמידה מצפים, אנו שאין מה יתרחש אם הערבי. העולם כמצילת להופיע מבריתהמועצות למנוע

ידידתנו את להשמיד המועצות ברית של לחסידיה להרשות יכולים איננו להצילה. מאמצים לעשות עלינו יהיה ישראל,

המסורתית".

שתפתח לאחר ישראל, של לטובתה במהירות, תתפתח, שהלחימה הברית ארצות שיערה המלחמה, פרצה כאשר

כי קבעו האמריקנים המומחים ה6/10/73. בבוקר כוחותיהן היו בהם לקווים וסוריה מצרים את תשיב בה נגד, התקפת
במועצת החלטה קבלת לשם בריתהמועצות, עם בתיאום ארצותהברית, תפעל אז, בלבד. שעות 71 ימשך הדבר

אשר ישראל, של לטובתה תהיה כזאת שהחלטה שיערה ארצותהברית קווים. באותם אש, הפסקת על הביטחון,
כל זו, להחלטה הערבים גם יסכימו כן, כמו שינוי. ללא ה6/10/73 ביום שהיה כפי שלה, הגבול קו על ותשמור תמשיך

בלחימה. ניצחון השיגו לא עוד

פעילות לה ומאפשר איתן שמעמדה העובדה בסיס על במשבר, לטיפול מדיניותה את ארצותהברית גיבשה לכך, אי
ובו לישראל, ומדיני צבאי סיוע הגשת זה מעמד לה מאפשר כן בריתהמועצות. של מדיניותה מול מאסיבית, מדינית

הערבים. עם מעימות להימנע בזמן,
כתוקפנים, לתארם או הערבים את לגנות המלחמה, במשך האמריקני, הממשל פעל לא זו, פעילות לממש עלמנת
ארצותהברית נקטה אותה העמדה מן שונה זו עמדה באדמותיהם מחזיקה אשר ישראל נגד במלחמה שפתחו משום

למרות עכדאלנאצר, הנשיא על למלחמה האחריות את הטיל ג'ונסון, דאז, האמריקני הנשיא כאשר ,1967 יוני במלחמת
נוספות. שכנות ערביות אדמות לכבוש כדי הערביים הגבולות את וחצתה במלחמה פתחה אשר היא ישראל כי שידע,

בזכרונותיו אלעזר, הגנרל דאז, הישראלי הרמטכ"ל חשף וישראל, ארצותהברית בין הפעולה שיתוף מדיניות במסגרת
אלעזר הלחימה. של הראשון היום מאז לישראל, הצבאי הסיוע על הסודות מן כמה המלחמה, לאחר התפרסמו אשר

למצב באשר התייעצות לצורך האמריקני, ההגנה ומשרד הישראלית המפקדה בין פתוח תקשורת ערוץ היה "תמיד אמר:

וכי אירע, אשר על דחוף, באופן דעתה, את תביע כי מאמריקה ישראל ביקשה ה6/10/73 ביום פרטים. לפרטי הצבאי,
על כי היתה אמריקה של תשובתה במצב. לטיפול וכהולמים כנכונים הפנטגון רואה אותם הפעולה קווי לגבי אותה תנחה
על התעלה חציית לאחר מצב, הערכת לגבש האמריקנים הצבאיים המומחים יסיימו אשר עד קימעא, להמתין, ישראל

ברלב". '1קו של האפקטיביות ואובדן המצרים ידי

בשעות המצריים, הגשר ראשי את לשבור לנסות מנת על מאמץ כל לעשות ישראל על כי היתה אמריקה של עצתה

מלחימה להימנע עליה כן, כמו הסאם6. טילי רשת על חזקה מכה להנחית עליה וכי ה7/10/73 של הראשונות האור

ישירה".
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ל"עצה שהאזינה לאחר המבצעים, של השני היום ה7/10/73, ביום ישראל נהגה בדיוק, כך, האמת, למען

"תוכנית במלה השימוש מן להימנע כדי בה השתמש אלעזר מושאלת. זה בהקשר עצה" המילה האמריקנית". 1

צבאיות מטרות שתי להשגת המיועדות פעולות שתי שכללה אמריקנית, צבאית תוכנית זו היתה למעשה, אמריקנית".
והן: :

המצריים. הגשר ראשי שבירת לשס ישראלית נגד התקפת (1

פעילותה. את לשתק עלמנת המצרית, האווירית ההגנה רשת על ישראלית אווירית הפצצה (2

המדינית התוכנית את לחלוטין תואמת לישראל, הוצעה אשר האמריקנית הצבאית התוכנית כי לציין, יש

אשר ישראל, של לטובתה במהירות תתפתח שהמלחמה הנחה מתוך המלחמה, של זה בשלב גובשה אשר האמריקנית
עד המתנה, היא שלנו המיוחדת "האסטרטגיה קיסינג'ר: של דבריו לפי קצר זמן תוך לקדמותו, המצב את תשיב

הקודם". הצבאי למצבה תשוב שישראל

של הכללית במפקדה שצפינו כפי ובאוויר, ביבשה הקרבות החלו ה7/10/73 אי יום של המוקדמות הבוקר בשעות

השנייה הארמיות כוחות קרבות. בשורת כוחותינו נלחמו זה בבוקר המלחמה. לתוכנית בהתאם המזוייניס, הכוחות
התנהלו האוויר קרבות העיר. לשיחרור "קנטרהמזרח" על הקרב החלה האויב. של הנגד התקפות את הדפו והשלישית |

סואץ.1 תעלת של המזרחי שבחוף הנפט ומתקני הנפט בארות את הציתו הקומנדו כוחות עצמתם. במלוא "

J
הישראלית הנגד התקפת 7

זו הוןקפה התעלה. את צלחו אשר כוחותינו את להשמיד כדי שלהם, הנגד בהתקפת החלו הישראליים הכוחות
כ שמנו בחזית, הקידמיים הקווים את שאיישו לכוחות בנוסף טנקים, כ350 שמנו שיריון, חטיבות שלוש עלידי בוצעה

לכן. קודם יום עוד בלחימה חלק שלקחו טנקים, 100

הישראליים השיריון כוחות כוחותינו. עמדות פריצת לשם שונים בכיוונים גדודים, של במבנים התקדמו, הטנקים
בחזית. שהיו המצריים החי"ר כוחות את שלהם והמשוריינים הטנקים באש שיחסלו שיערו, מנדלר הגנרל של בפיקודו
ובמיוחד, נ.ט., מנשק אש לעברם יורים החי"ר דיביזיות שכוחות לדעת נוכח כאשר האויב הפתעת היתה רבה מה אולם,

האבידות: מספר גדל ההתקפה, שנמשכה ככל "סאגר". נ.ט. טילי

נכשל. אך קנטרהמזרח, בכיוון לתקוף ניסה ישראליים טנקים *גדוד

הצליח. לא אך פרדאן, בכיוון לתקוף ניסה נוסף טנקים *גדוד

נכשל. אך אסמאעיליה, בכיוון מאמציו את מיקד אחר *גדוד

הישג לשום הגיע לא אך אלשט, בכיוון תקף גדודי טנקים *מבנה

הנגד שהתקפת הישראליים, לכוחות גם וכן הארמיות, שתי לכוחות ברור היה לחימה של שעות כחמש לאחר
דהפיו, .67/10 ה73/ בימים טנקים, כ175 איבדה מנדלר של בפיקודו השיריון שאוגדת לאחר נכשלה, הישראלית

להערכתו, מזה. ביותר ה8/10/73 יום בסוף ישראל, של אבידותיה את אמד אנגלית), מהדורה המביך" "הניצחון (בספרו

.1
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היה הארמיות שתי כוחות על טנקים 300 היה שמספרם לאחר מ100 יותר קצת היה למנדלר תרו v uVJ"n מספר

| במטרה קנטרהמזרח'/ בגיזרת ביחוד מזרחה, התקדמותם את ולהעמיק ברלב" "קו ביצורי חיסול את להשלים

ולשחררה. העיר על להשתלט

| האווירית וההגנה האוויר קרבות
בהתאם ה8/10/73 זה, יום של המוקדמות הבוקר בשעות התקרבו , מתנהל הנגד התקפת לבלימת הקרב בעוד

רבים, ישראליים מטוסים האווירית, ההגנה רשת את כבדה הפצצה תפציץ ישראל כי שקבעה, האמריקנית לתוכנית
; התעופה שדות לעבר דרכם את ועושים התיכון ליס מעל נמוכים בגבהים טסים כשהם ל160, הגיע שמספרם

המזרחי. במדבר שלנו התעופה שדות לעבר סוף לים ומעל ובמרכזה, הדלתא במזרח המצריים
1 ההגנה אמצעי ועל שלנו התעופה שדות על חזקה מכה להנחית מסוגל שלה האוויר שחיל בנפשה דימתה עדיין ישראל

בהפתעה. ולהתקיף, המצרית הרדאר רשת על להתגבר בידה יעלה כי סבורה, היתה היא האווירית.
ובכוחות האוויר בכוחות יסודי שינוי שחל להם. שנקבעו למטרות התקרבם עם לדעת, נוכחו הישראלים הטייסים
היירוט מטוסי את מצאו הישראלים הטייסים הקודמות. במלחמות שהיו כפי עוד אינם הם וכי האווירית ההגנה
טס כשהוא והסתנן, המצריים הקרב ממטוסי להתרחק שהצליח מי אוויר. לקרבות עימם ונכנסו להם ממתינים המצריים
לגובה, להמריא שניסה מי הכתף. טילי ואש הנמ. ארטילרית אש מול עצמו מצא לו, שנקבעה המטרה לעבר נמוך, בגובה

ונמלטו, הבחנה, ללא מטענם, את הטילו הישראלים הטייסים סאם. בטילי הוקף עליו, שנגזר הגורל מן להימלט במטרה

האוויר. מקרבות להתחמק והצליחו במידה
המאמץ הוסב ה8/10, יום בתחילת המצריים התעופה שדות את להפציץ בנסיונו הישראלי, האוויר חיל כישלון לאחר
להמשיך האפשרות את בסיני לכוחותינו שהבטיח העורק את לנתק כדי והמעברים, הגשרים להריסת שלו העיקרי
מספר והסבו עליהם, הגנו הגשרים, תקיפת את מנעו האווירית ההגנה אמצעי ומשנו. שבו האוויר קרבות ולהילחם.

הישראלי. האוויר לחיל אבידות של מירבי
נמשכו הם וישראליים. מצריים מטוסים של גדולים מספרים חלק לקחו בהם עזים, אוויר קרבות התנהלו זה, ביום
הצטמצמה לא כוחותינו של האווירית הפעילות רב. כה זמן להימשך יכולים אוויר שקרבות סבורים היו לא רבים רב. זמן

סיני, של והצפונית המרכזית בגזרות האויב עמדות את ותקפה לכך מעבר גם התקיימה אלא היבשה, כוחות בהגנת

עם שלו. המנהלתיים המטות ואת שלו האווירית ההגנה אמצעי את האויב, של הארטילריה סוללות את להשמיד במטרה
ה67/10/73, בימים אויב, מטוסי 57 האווירית ההגנה וכוחות האוויריים כוחותינו הפילו זה, ביום הלחימה תום
הבולטת הלחימה מן כתוצאה הראשון. ביום 15 מתוכם קרב, מטוסי 21 איבדנו אנו הראשון. ביום מטוסים 27 מתוכם
קרבות ובמספר ביצעו אותן הגיחות במספר שיא זו, במלחמה שלנו האוויר כוחות השיגו 67/10/73 בימים והמוצלחת

מעורבים. היו בהם האוויר
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קנטרהמזרח על הקרב
ו .

המזרחי לחוף ועד פורטסעיד) (ממזרח סיני של הצפוני החוף מן החזית, אורך לכל הלחימה התנהלה ה7/10/73 ביום
היחידי המעוז לפורטפואד, ממז^ק שנמצא הישראלי המעוז את הימיים כוחותינו הפגיזו הצבאי, בחוף סואץ. מפרץ של
של הגשר ראשי להעמקת בהתמדה, השנייה, הארמיה כוחות פעלו התעלה, חזית של הצפונית בגיזרה נפל. שלא
השניה הראשית העיר זוהי קנטרהמזרח. בגיזרת המתרחש אחר רב, בעניין עקבנו, הכללית, במפקדה אנו, הדיביזיות.
היות אסטרטגית, חשיבות גם לה שיש אלא מדינית, חשיבות יש זו שלעיר בלבד זו לא אלעריש. לאחר בסיני, בגודלה

התעקשו לכן, רמאנה. לעבר כוחותינו, התקדמות בפני אלעריש)  רמאנה  (קנטרה החוף כביש את פותחת והיא
יי בה. להחזיק התעקשו הישראליים והכוחות אותה לשחרר כוחותינו

הגיע ומספרם ברלב", "קו של ביותר החזקים המעוזים מן היו קנטרהמזרח בגיזרת האויב בנה אותם המעוזים ן

התחוללה כך משום במדבר. הלחימה מן שונה בעיר שהלחימה משום מאמץ, העיר בתוך הלחימה הצריכה כן, כמו לשבעה.

טיהור לשם (כידונים) קר בנשק שימוש נעשה במסגרתה, 78/10/73 בליל גם נמשכה והיא היום כל במשך עזה לחימה
ה73/ יום תום עם הצליחו, ע'אלי, עזיז פואד (עמיד) תא'יל של בפיקודו ,18 דיביזיה של הכוחות ישראלים. מחיילים העיר

חלק מוגבל, באופן התקדמו, החזית, של הדרומית בגיזרה למחרת. שיחרורה לקראת עליה, ולשלוט העיר את לכתר 7/10
הישראלי הפיקוד מרכז היה בו לאיזור הגיעו הארמייה יחידות ההרים. מעברי לעבר השלישית, הארמייה של הכוחות מן

באש. אותו ותקפו המיתלה, מעבר ליד הדרומית, הגיזרה של

התקפות לבלימת מעורבים, היו בהם בקרבות בניצחונות המזויינים כוחותינו זכו ב7/10/73 הלחימה יום תום עם

בעומק היו החי"ר דיביזיות חמש של הגשר ראשי הצליחה. יום הוא הקודם, ביום להישגיהם כהשלמה האויב, של הנגד

סיני, בעומק אויב מטרות הפציצו מטוסינו להן. המצפות הבאות המשימות את לבצע להן המאפשר ובכוח הדרוש

כמה לתקוף ניסו אשר האויב מטוסי את האווירית, ההגנה כוחות עם יחד שבלטו, לאחר והמרכזית, הצפונית בגזרות

התיכון ביס חופינו את ואיבטחו שלהם הקרביות המשימות את הימיים כוחותינו ביצעו בזמן, בו שלנו. התעופה משדות
כמו הימלטו. בעת אחריו הותיר שהאויב ומשוריינים, טנקים כמה על כוחותינו השתלטות כללו האויב אבידות סוף. ובים

פגיעה היו אבידותינו ומשורייניהס. טנקיהם על האויב, של השיריון יחידות על הנמנים וחיילים קצינים כמה נכנעו כן,
בספר ישראלים הרוגים של יותר רב מספר מול לוחמים, מספר לנפילת בנוסף ומשוריינים, טנקים מספר של והשמדה
בחזיתות שונות ביחידות כחיילים, בלחימה, השתתפו אשר ישראליים, עיתונאים שבעה ע"י שנכתב הכיפורים" "יום

ה7/10/73. יום במהלך שבויים, ועשרות פצועים 2,000 הרוגים, ל500 הגיע הנפגעים מספר כי נאמר, והסורית, המצרית
בלבד, ל180 הגיעו 1956 בשנת ^המתרגם). סיני (מבצע המשולשת התוקפנות במהלך אבידותיהם כי לציין, יש

הרוגים. 850 היו הימים ששת ובמלחמת
התעלה, בחזית כוחותינו התקפת עם בתיאום ה6/10/73 ביום התקפתם את הסוריים הכוחות החלו בגולן,

המצרית. ההפצצה בוצעה בו עיתוי באותו התבצעה הישראליות המטרות נגד הסורית האווירית ההפצצה כמתוכנן.
תקפו בו זמן באותו זה היה שעה. שנמשכה הסורית, הארטילריה של ריכוך פעולת לאחר 14:05 בשעה החלה ההתקפה
במסוקים, שהובל סורי קומנדו כוח בהצלחה. התקפתם, את הסוריים הכוחות המשיכו 67/10/73 במהלך כוחותינו.
זאת, הישראלי. הכוח את שהשמיד לאחר החרמון, הר פיסגת על ישראלי מוצב וכבש אמיצה פידאינית פעולה ביצע

עצמו. ההר של הטבעי החוסן מן תועלת והפיקה אותו, וביצרה זה למוצב חשיבות ייחסה שישראל למרות
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/ ישראל בפגי בשלמותה מצטיירת המצב תמונת
הישראלי הרמטכ"ל הישראלית. הצבאית המפקדה בפני במלואה, התמונה הצטיירה 7/10/73 ביום 1100 בשעה

אמר: כאשר בעובדות הכיר
בצד עמדותיהם ואת כוחותיהם את תיגברו הם ומפורטת. מדוקדקת תוכנית פי על פועלים המצריים "הכוחות

| הגשר. ראשי את להעמיק החלו הם כן, כמו כבד. ונשק שיריון טנקים, של רב במספר התעלה של המזרחי
שלנו, חילהאוויר נוספות. שיריון חטיבות שלוש עלידי בוצעה לתעלה שממזרח כוחותינו על ישראל של הנגד התקפת
התוצאה ה7/10/73. יום של ראשון אור עם המצריים, הריכוזים את מטוסים, 160 עד המונים במבנים לתקוף, החל

1 עזים קרבות ינהלו המצריים שהמטוסים צפינו לא הופלו. ישראליים מטוסים כשלושה הסתיימה הנגד שהתקפת היתה
יחידות בידי עלה בזמן, בו הקרקעאוויר. טילי לתחום רצוננו, כנגד נוספת, פעם להיכנס, אותנו, אילצו הם מטוסינו. עם

בבד בד העברים. מכל אותו ותקפו אותו כיתרו הם המיתלה במעבר הפיקוד למרכז להגיע מצריים טנקים של נוספות

קנטרהמזרח העיר על כבדים קרבות עז, עימגת תוך התנהלו, *0כך,
את מפוצצים המצרים עזים קרבות מנהלים הם קנטרהמזרח. של המבוצרים המעוזים שבעת על השתלטו המצרים
ובראשונה, בראש פירושו, זה, כל סיני. לאדמת נושקים הם ומעליהם. הישראליים הטנקים מול בהתייצבם עצמם
הישראלי, החייל ובין בינו הקיים האיכותי ההבדל על וכן שלו, הלחימה כושר ועל המצרי החייל על הקודמות שהערכותינו

מוטעות. היו

נפילת על הידיעות לשער. שניתן למה מעבר הרבה בה, מתנהלת המלחמה אש. למלכודת הפכה הסורית הרמה

ביותר. מדאיגות הירדן, נהר לעבר הסוריים הכוחות התקדמות ועל הישראליים המוצבים
חש ברחוב, העם, הקרבות על ידיעות הסתננו הזרות השידור שמתחנות לאחר ודאגה, פחד שוררים ישראל, בתוך
של בנפש האבידות שהיקף לכל, ברור פצועים. מביאים כשהם החזיתות, משתי מגיעים ואמבולנסים אסון של תחושה

לחימה". לזמן יחסית, גדול, ישראל,
הבאים: בדברים הודאתו את מסיים אלעזר, הגנרל הרמטכ"ל,

האיזור בכל כוחותינו על השליטה את איבדנו אחה"צ, בשעות ה7/10/73 מהיום החל כי במרירות, לומר, "ברצוני

הדרום ובחזית (בגולן) הצפון בחזית הערביים הכוחות התקדמות פעילותם. את לכוון באפשרותנו עוד ואין המזרחי,
היא כאילו נראה אך רחבות, חזיתות כשתי המבוצעת מפורטת תוכנית בפני ניצבים אנו אחיד. בקצב מתנהלת (בסיני)

מה ידע לא הוא התמוטטות. של ובמצב שבור היה אלא נרגש, או עצבני כהרגלו, היה, לא דיין, אחת. בחזית מבוצעת
התבוסה את לתאר יכתוב, סיגנון באיזה משנה זה ואין מסוגל, אינו אחד אף כך. היינו כולנו לדבר. טון באיזה או לעשות

דיין". היה כזה התבדו ותיכנוניו שהערכותיו מובס מפקד של בפניו נשקפת שהיא כפי
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ואמריקה מצרים בין המגעים תחילת
מצרים בין ראשון ישיר מידי מגע המלחמה, במהלך נוצר, והסורית, המצרית בחזיתות לניצחון זוכים כוחותינו בעוד
(מתוך כך על אומר במצרים, לאומי לביטחון היועץ שהיה אסמאעיל, חאפז מחמד . ה8/10/73 ביום זה היה ואמריקה.

:(318319 ע"ע מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד
של המהיר בקצב להשתלב כדי לוושינגטון, קהיר בין תיקשורת של ישיר ערוץ לפתוח הנשיא החליט מ8/10 "החל
בניויורק) שהיה החוץ (שר אלזיאת ד"ר של לידיעתו להביא ביקש הוא הבא. בשלב והמדינית הדיפלומטית הפעילות

הוחלט. אשר את

ציינתי ביחוד אלזיאת. ד''ר ובין בינו התקיימו אשר המגעים על הצבעתי קיסינג'ר לד"ר ששיגרתי ראשונה באיגרת
הבאות: הנקודות את

ההתגרות מעשי אחר העוקב את מפתיעים אינם הנוכחיים הקרבות פסקו. לא הישראליות הפרובוקציות .1

לכן. קודם כבר הלב, תשומת את הסבנו אליהם הישראליים,
מאז זאת, ישראלית. פעולה כל על בתקיפות, להגיב, כדי הדרושים הזהירות באמצעי לנקוט היה מצרים על .2

ב13/9/73. סוריה עם ההתנגשויות

שימוש תוך להכתיב, ישראל רוצה אותם לתנאים להיכנע מצרים של סירובה את מדגישים פרצו אשר הקרבות .3

כערובה. הכבושים, בשטחים
עמדתנו: את להבהיר ברצונו ובעקבותיו חדש, מצב נוצר באיזור .4

חלקי. להסדר ולא התיכון, במזרח לשלום להגיע בהתמדה, חותרת, מצרים * ■ ;

העימות. את להרחיב או הקרבות תחוס את להעמיק מתכוונת אינה מצרים * י:;

כדלהלן: מתבטאת מצרים של עמדתה .5

הכבושים. השטחים מכל לסגת ישראל על *

מתאים. פיקוח תחת שתתקיים האו"ם, מטעם שלום בוועידת להשתתף מוכנים נהיה תיסוג, וישראל במידה *

תקופה למשך לכך, כערבות בינלאומית, לנוכחות ומסכימה טיראן במיצרי השיט חופש באבטחת דוגלת מצרים *

מוגבלת.
כפתח תפורש לא זו עמדה וכי 1971 בשנת רוגירס עם שאירע כפי לרעה, תפורשנה לא שכוונותינו מקווים אנו 6

לוויתורים.
פסקו ואשר כשנה, מזה וקהיר, וושינגטון בין התנהלו אשר המגעים בשורת חדשה חולייה היוותה מ8/10/73 איגרתי

הד''ר שלנו החוץ שר עם ישירות להתקשר החליט כאשר 6/10 מאז חידושם את יזם קיסינג'ר שהד"ר עד שעבר, יוני מאז

בניויורק. אלזיאת,
ש'לא ההתחייבות את בחשבון ניקח לא אם חדש, דבר בבחינת מ8/10/73 איגרתנו היתה לא עניינית, מבחינה
הסדר לגבי עמדתנו ביסוד העומדים העקרונות את להגדיר ברצוננו העימות'. את להרחיב או הקרבות תחום את להעמיק

הפלסטינאי". העם זכויות ואבטחת השטחים כיבוש סיום שהם: ישראלי,  הערבי לסכסוך מדיני
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באומרו; איגרת אותה לגבי שלו ההסבר בדברי ממשיך אסמאעיל חאפז
באמצעות קיווינו, אש. הפסקת השגת למען מפעולה חרגנו שבאמצעותה מוצא, נקודת איגרתנו היוותה "בכך,

התחייבנו זאת, עם יחד אליה. מלהגיע מאיתנו נבצר שנים שש שבמשך רצון, משביעת מדינית לנוסחה להגיע המלחמה,
כך, משוס זה. מתחום לחרוג ולא לשחררה, מנת על בלבד, הכבושה האדמה בתוך שלנו הצבאיים המבצעים את לנהל

מישורים: בשני פעולתנו תחומי את הגדרנו
אזרחים לתקוף ולא הקרבות תחום את להעמיק שלא התחייבנו ישראל. עם בחזית המתנהלת ללחימה הנוגע בכל .1

האוכלוסייה מרכזי את לאבטח היתה מטרתנו כלכליות. במטרות לפגוע או ישראל בעומק המצויים האוכלוסייה במרכזי
האויב. להתקפות וחשופים קיומנו עבור שחיוניים שלנו, הכלכלה מרכזי ואת רבה, בצפיפות המאוכלסים שלנו,

הימנעות עלידי זאת, העימות. חזית את להרחיב שלא התחייבנו התיכון, המזרח בתוך הסיכסוך למעגל הנוגע בכל .2

בכך, המטרה אירופה. ומערב יפן של העמים לכלכלת נזק מלגרום להימנע כדי באיזורנו, מערביים אינטרסים מתקיפת
בענייננו''. העולמית הקהל דעת תמיכת ואת המערבי העולם תמיכת את להבטיח היתה

קיסינג'ר? הד"ר אותה פירש וכיצד זו, לאיגרת באמריקה, התגובה, היתה מה שני, מצד

הלבן, הבית מן קיסינג'ר זכרונות (קיסינג'ר, סאדאת" עם הקשר "תחילת שכותרתו בפרק בזכרונותיו אומר קיסינג'ר

ואילך): 36 עמ' רביעי, חלק פריגאת, ח'ליל תירגם:

סוריה, עם התקשרתי לא כי לציין, ברצוני הזדמנות, (באותה קהיר עם ראשון ישיר קשר יצרנו קצרה, תקופה "לאחר
הנשיא של יועצו תכסיסים. על ולא היגיון על הצביע האיגרת ותוכן ידידותי היה הטון המלחמה). כל במשך ישירות,

של התנאים על החשאיים, המנגנונים באמצעות אלי שהגיע בתזכיר לי, הודיע אסמאעיל, חאפז לאומי, לביטחון סאדאת
איפשרו לא ששררו התנאים אך שעבר, מאי בחודש שהציגה לאלה דומים אלה תנאים הלחימה. פעולות להפסקת מצרים

היו התנאים מציאותיים. להיות להם

התלויות בבעיות ולדון לשלום מו"מ לקיים יהיה ניתן זו, נסיגה לאחר כבשה. אשר השטחים מכל לסגת ישראל על
זה תזכיר כמובן, בשרסאלשיח'. בינלאומיים כוחות נוכחות טיראן, במיצרי ספינות של המעבר חופש כמו: ועומדות,

זמני. או חלקי הסדר כל ברור, באופן דוחה,
בעבר נסיוננו לאור לנו, מוכר סאדאת בלבד. מוצא נקודת אלא מהווים אינם הם כי ברור, אלה בתנאים המעיין לכל

כעת מתכוון הוא שאין ספק, כל לי אין למימוש. ניתנים בלתי רעיונות כבעל איתו, לנו שהיו ובשיחות במגעים עימו

הוא סכנה. הנוכחיים, בתנאים עבורו, מהווה כשלעצמה, עימנו, הקשר יצירת לשיחות. לניהול שואף הוא אלא להסכם,
מבריתהמועצות, התרחקות או בסוריה בגידה מהווה עימנו התקשרותו עצם תחמיר. שהסכנה עצמו להרשות יכול אינו

המלחמה". את לסיים כדי לוותר יכול אינו עזרתה שעל

בזכרונותיו: ואומר המצרית, האיגרת על בפרשנותו ממשיך קיסינג'ר

אפשר אף אולי שלום, בתוכנית חלק לקחת אותנו הזמין סאדאת תוכנו. ולא התזכיר הגעת עצם הוא שחשוב "מה
צבאו. כבש אשר שטחים אותם על יוותר כי האו"ם מן דרשנו שאנו בעוד עלינו. זאת הטיל הוא כי לומר

4
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להניע. יכול הוא אליהם הגבולות מהם היטב מבין שסאזאת המאשרת אינדיקציה, כולל שהתזכיר לציין ברצוני

בתזכיר, המכר זה, משפט הלחימה1. חזית את להרחיב או זולתנו של השטח לעומק לחדור בכוונתנו 'אין נאמר: בתזכיר
אין וכן כבשה אותם לשטחים מעבר ישראל, נגד הצבאיים כמבצעים להמשיך שואפת אינה שמצרים בפירוש, מכריז,

.1967 בשנת עבדאלנאצר שעשה כפי למתרחש, האחריות מלוא את אמריקה על להטיל בכוונתה

שלא לוודאי וקרוב בריתנו, בת את שתקפה מדינה עם שיחות לקיים לאפשרות הוכחה היווה אסמאעיל של התזכיר ו

**

לא או מקהיר תזכיר קיבלנו לא בו המלחמה, במהלך אחד, יום אפילו חלף לא האמריקני. הנשק בשל בניצחון זכתה 

תזכיר". אליה שיגרנו

.*
של שהפרשנות משום זאת, קיסינגיר אותה הכין בו ובאופן אסמאעיל חאפז של באיגרת שנאמר במה לדון חשוב

''איננה כי שהצהירה בכך הצבאית פעילותה לגבי כוונותיה את גילתה מצרים קיסינגיר. של מזו שונה אסמאעיל חאפז
אמריקה. בתבריתה דרך הישראלי, האויב בפני כוונותינו של חשיפה בכך יש הקרבות". תחום את להעמיק מתכוונת
את "יעמיקו" לא שכוחותינו הנחה מתוך המדיני, בתחום וישראל, הצבאי, בתחום אמריקה, תנהג זאת, שבעקבות מובן,

השני היום הוא ה7/10/73, ביום הגיעו אליהם בקווים מסתפקים שהם תוך בסיני, התקפתם את יפתחו ולא חדירתם
.^■ללחימה.

ומטרות אזרחים תקיפת מניעת היתה מטרתה אמריקה, בפני התחייבנו אותה 'זו התחייבות מצרים, של לדעתה JI

התחייבה לא ישראל, אולם שלנו. הכלכליים המרכזים ואת שלנו האוכלוסייה מרכ1י את לאבטח כדי במלחמה, כלכליות

שלאחר בימים ה8/10/73. יום הוא האיגרת, קבלת שלאחר היום מן החל פורטסעיד, על אווירית בהפצצה והחלה לכך

מן דמשק את הפציצה היא זה. ובכלל מ9/10/73 החל בסוריה. כלכליות ומטרות מרכזיע^אוכלו^יה את תקפה מכן,

האוויר.

מערביים אינטרסים מתקיפת להימנע במטרה העימות". חזית את להרחיב ש"לא מצרים התחייבה באיגרתה,

בנוגע אמריקה, את שנרניע לכך סיכה היתה לא אירופה ומערב יפן לכלכלת נזקים לגרום שלא עלמנת באזורנו,

התחומים. בכל ישראל. של לצידה וניצבת בגלוי, וסוריה. מצרים נגד מתייצבת היא בעוד שלה, לאינטרסים
"כאשר :( 317 עמ' רביעי, חלק פרינאת. ח'ליל מערבית: תרגם הלבן, בבית קיסינגיר זכרונות (מתוך: אומר קיסינג'ר

כל למרות חשנו, לא מצרים. של לטובתה שלא נטתה והמלחמה לישראל הדרוש הנשק את ושלחנו אווירי גשר פתחנו

לא הוא הבאים, הדיפלומטיים כמהלכים סאדאת. של מצידו נאה התנהגות זו היתה אמריקה. נגד במצרים בעוינות זאת,
20 לאחר עבדאלנאצר, של יורשו מצד המצב, של מושלמת הבנה בכך, מצאנו ישראל. של לצידה כעומדים אותנו סיווג

עוינות". של שנה
כוחותינו של הצבאית הפעילות עם בבד בד להתקיים צריכה המדינה, של מצידה המדינית שהפעילות ספק, אין

אינה ש"מצרים קבעה המצרית האיגרת כאשר הצבאית. הפעילות לטובת פעלה לא המדיניות לדעתי, המזמינים.

העימות11. את להרחיב או הקרבות תחום את להעמיק מתכוונת

_ _ *1



מוגבל
 209 

נסכנה ישראל  8/10

8/10 /7371 יוס הגיע
בהצלחה, שביצעו הקרביות הפעולות מן כתוצאה בסיני מאחזיהם את חיזקו והשלישית, השנייה הארמיות, כוחות

הקודמים. ביומיים
(עמיד) תא"ל של בפיקודו 18 החי'יר דיביזית לתעלה. ממזרח ק"מ 129 של בעומק לחמו השנייה הארמיה כוחות
הלחימה אליה. פרצה ואחר ומחוץ, מפנים עליה, שצרה לאחר קנטרהמזרח, העיר את לשחרר הצליחה ע'אלי עזיז פואד

של וציוד נשק של כמות על השתלטה הדיביזיה התמוטטו. האויב שכוחות עד שבה, המבנים ובתוך ברחובותיה התנהלה
21:30 בשעה ה8/10 ביום בעיר. שנותרו החיילים כל והם נישבו, אויב חיילי 30 טנקים. מספר על זה ובכלל האויב,

כולם. על טובה השפעה היתה זו ולידיעה העיר שיחרור על הידיעה קהיר ברדיו שודרה

באותו ביותר הבולט הצבאי האירוע לתעלה. ממזרח ק"מ 118 של בעומק הכוחות לחמו השלישית, הארמיה בגיזרת
כבשה כן, כמו עיוןמוסא. את לכבוש עפיפי, יוסף (עמיד) תא"ל של בפיקודו ,19 החי'יר דיביזית של הצלחתה היה יום

תותחי שישה מוצבים היו בהם התעלה, של המזרחית בגדה הישראלי האויב של המבוצרים המוצבים את דיביזיה אותה
עלה לא תקופה, באותה ההתשה. מלחמת בעת סואץ, העיר בהפגזת הישראלי האויב השתמש אלה בתותחים מ"מ. 155

האיתנים הביצורים היתה, הסיבה זמן. באותו ברשותנו, שהיו הארטילריה סוגי בכל שהופגזו למרות, לשתקם בידינו

שהותירו לאחר 19 דיביזיה כוחות לחץ תחת להימלט נאלץ הישראלי הכוח הישראליים. הכוחות עלידי למענם שהוקמו

בשלמותם. בעמדותיהם, התותחים את אחריהם
אחר לעקוב כדי בחזית, ביקור אלשאדילי סעדאלדין (פריק) לויטננטגנרל הרמטכ"ל ערך ה8/10 יום של בבוקרו
את פגש שם השנייה, החי'יר דיביזית את לבקר עבר מכן לאחר השנייה. הארמיה במפקדת בביקור פתח הוא המצב.

ולאחריה השלישית הארמיה במפקדת ביקר מכן, לאחר לתעלה. ממזרח פרדאן, בגזרת אבוסעדה חסן (עמיד) תא"ל
אל שב הוא לתעלה. ממזרח האגמים, דרום בגיזרת בדוי, אחמד (עמיד) תא"ל של בפיקודו השביעית, החי'יר בדיביזית
של הגבוה במוראל וחש הכוחות מצב את בעצמו שראה לאחר ערב, באותו המזויינים שלהכוחות המבצעים מרכז

הלוחמים.

ה73/ ביום מלחמה בעת ישראל נשענת עליהם המילואים כוחות והם גויסו, אשר האויב כוחות אחר מעקב קיימנו

הצפוני בציר שנעה "ברן")' (המכונה אדן אברהם הגנרל של בפיקודו מהן האחת שיריון. דיביזיות שתי לסיני נעו 8/10

זאת, אסמאעיליה. לעבר המרכזי בציר נעה והיא שרון הגנראל של פיקודו תחת היתה השנייה והדיביזיה קנטרה, לעבר

טנקים 950 כ לישראל היו בכך, מנדלר. הגנרל של בפיקודו המלחמה, תחילת מאז בחזית שהיתה שיריון, לדיביזית בנוסף

הישראלי. שבצבא המפקדים מטובי שלושה פיקוד תחת שיריון, דיביזיות שלוש במסגרת בחזית,

השאר בין באש, פתחה אשר המצריות הקומנדו מיחידות באחת קנטרה  אלעריש בכביש נתקלה אדן של הדיביזיה
את שעות, למספר עיכבה, הלחימה ניזוקו. וחלקם הושמדו מהם חלק הנעים. הישראליים הטנקים טורי על נ.ט., מנשק

בציר המוצבים קומנדו במארבי ההיתקלות סכנת את למנוע ביקשה היא שכן התעלה, לעבר הדיביזיה תנועת
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1
אנשי יום. לאור האויב טנקי נגד פעלה היא לב. ובאומץ בהצלחה משימתה את השלימה הקומנדו יחידת התקדמותה.

הצטיינו. בה הקרבה, של ברוח משימתם את לבצע שהחליטו העובדה עקב אבירות, ממספר סבלו הקומנדו
שכוחות לה שנודע לאחר בזהירות, נעה היא קומנדו. בחיילי המרכזי בציר תנועתה בעת נתקלה לא שרון של הדיביזיה 1

הודעה התפרסמה ה7/10/73 ביום ללחימה. הראשון היום של הצהרייס אחר שעות מאז סיני בעומק פועלים קומ;דו

בקרבות לוחמים בזמן, בו עצמם, מצאו התעלה, בחזית הלוחמים הישראליים הכוחות כי האומרת ישראלית צבאית

הישראליים הקווים מאחורי בעומק, הונחתו אשר מצרים קומנדו אנשי עם נוספים "

אשר המילואים כוחות באמצעות חזקה נגד מכת להנחית חייב היה הישראלי האויב הכללית, במפקדה להערכתנו ז1
שכוחות התיכנון, לפי ובטוחים, סמוכים היינו התעלה. לקו להגיע ובניסיון כוחותינו את להשמיד במטרה לסיני, וד^הגיעו
מכריע 8/10 ה73/ יום היה להערכתנו, כן, כמו אותו. ולהביס האויב בפני להתייצב מוכנים והשלישית השנייה rrpKHNnByt

את לכפות נמשיך אנו כי הבא, השלב את צופה כשהיא בהכרח, תשתכנע, הישראלית המפקדה הצבאיים. המבצעים ./^■לגבי

עליהם. mtt1Hrv

WF■

המצב את סקר שם (סיני), הדרומית החזית למפקדת דיין טס מילואים, כוחות ה7/10/73 ביום מרכזת, ישראל בעוד Ip
שספגה האבידות ועל בחזית כוחותיו של המדרדר המצב על היטב ידע שדיין ספק, אין גונן. הגנרל החזית, מפקד עם

נודע כן שלה. הטנקים ממספר שליש שני כלומר, טנקים, ל200 הגיעו שאבידותיה מנדלר, של בפיקודו השיריון דיביזיית
ששקל לאחר בהם. נצורים שהיו הישראלים החיילים בחילוץ הכישלון ועל ברלב" "קו מעוזי של היעילות חוסר על לו

באומרו: לגביו, דעתו את דיין סיכם המצב את

אילו זמן. באותו שחשתי כפי בדאגה, חשתי בו בעבר זמן שהיה זוכר אינני לתלאביב מסיני חזרה טיסתי "במהלך
אותי. שתקפה אחרת בהרגשה חשתי עבורי. יותר קל המצב היה אישית, סכנה לי נשקפת והיתה פיזי סבל סוכל הייתי
את מועד, בעוד ונבין, שנוצר, החדש המצב את נשנה לא אם הרסניות להיות עתידות התוצאות בסכנה. היתה ישראל

החדשים. לצרכים לחימתנו את להתאים בידינו יעלה ולא במידה וכן משמעותו,

הרמטכ"ל ובנוכחות אחרים שרים שני בנוכחות זאת אמרתי לתלאכיב. הגעתי כאשר מאיר לגולדה אמרתי זאת jjjp.;■

בכל זה, בקו ולהחזיק חדש, בקו מיד, להתארגן, התעלה, קו את לעזוב עלינו כי היו שהעליתי הראשיות הנקודות אלעזר.

להשיג עלמנת ניכר מאמץ לעשות עלינו היה כוחנו. את לאבד לנו שגרמה סכנה, בפני ניצבנו להילחם. עלינו משם מחיר.

הממשלה ראש מאיךופה. טנקים להשיג גס לנסות שעלינו לוודאי, קרוב האפשרי. בהקדם מאמריקה, וטנקים מטוסים
שביכולתנו, סבור אינני כי גם, ואמרתי היות, רבה, במידה נבע, הדבר כי סבור אני בתדהמה. הוכו האחרים השרים ושני

הערותי במהלך שהועלו הביקורתיות, הם משאלות התעלה. של האחר צידה אל המצרים את להשיב זה, ברגע

לאישיותי. הערותי את יחסו והם הנוכחי הצבאי המצב מן נובעת אינה החולשה כי סבורים שהיו התברר המציאותיות,
אינו שהוא אמר הרמטכ"ל בפסימיות שקוע אני וכי נכונה אינה הערכתי כי ביטחוני, את איבדתי כי סבורים היו הס

אותה נגד, בהתקפת לפתוח החליט זאת, עם יחד התעלה. קו במקום שני קו להכין הסכים אך הערכתי, את מקבל
לשאת מסוגלים היו לא הם לרווחה. נשמו השרים התעלה. של המזרחית שבגדה המצריים הכוחות נגד ואדן, שרון יבצעו

שעות". 30 לפני היה בו למקום מצרים) (את האויב את להשיב מנת על כוח להפעיל זקוקים אנו כי המחשבה את

1
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הישראלית הנגד מנת
המשתרע באיזור השניה הארמיה כוחות נגד כוונה היא בבוקר. ה8/10/73 ביום החלה הישראלית הנגד מתקפת

לאסמאעיליהמזרח. ועד מקנטרהמזרח
קנטרה באיזור  האחת שיריון. דיביזיות שתי מולו מצא מאמון, סעדאלדין (לואא) האלוף השניה, הארמיה מפקד

עם ישיר מגע יצרו לא הן אולם, שרון. של בפיקודו אסמאעיליה, בכיוון המרכזי בציר  והשניה אדן, של בפיקודו מזרח,

הארמיה. כוחות

כוחות מול ניצבה אדן של השיריון שדיביזית היה המבצעים, אגף מבט מנקודת האויב, כוחות של הכללי המצב
היוותה שרון של השיריון דיביזית השלישית. הארמיה כוחות מול ניצבה מנדלר של השיריון דיביזית בעוד השניה, הארמיה
הארמיה על התקפתה בעת האחרות הדיביזיות אחת את לתגבר ונועדה הישראלית הדרומית החזית של העתודה את

השלישית. הארמיה או השניה

דיביזיה נגד בהתקפה פתחו נוספות, ויחידות טנקים) 300 כ (שמנו שיריון חטיבות שלוש שכלללה אדן, של הדיביזיה
של פיקודו תחת השניה הדיביזיה ונגד חי"ר, חטיבת באמצעות קנטרה, בגיזרת עזיז, פואד של פיקודו תחת שהיתה ,18

לקו ולהגיע המצריות העמדות דרך לפרוץ במטרה נוספת, שיריון חטיבת באמצעות פרדאן, בגיזרת אבוסעדה, חסן

9 פרדאן קרב

ן של הדיביזיה את שיריון, חטיבות שתי באמצעות נוספת, פעם לתקוף, ניסה ואדן מחדש, כוחותיו את אירגן האויב
מזרח בגזרת אלנבי, עבדרב (עמיד) תא"ל של פיקודו תחת 16 דיביזיה את שלישית חטיבה ובאמצעות אבוסעדה, חסן

אבוסעדה. חסן של הדיביזיה ובין אדן דיביזית בין פרדאן" "קרב התנהל אסמאעיליה.
לקו להגיע במטרה פרדאן, גשר בכיוון אבוסעדה של העמדות את להבקיע עלמנת פרצו הישראליים הטנקים

הנט. ונשק המצריים הטנקים באש במהירות, הושמדו, האויב שטנקי היתה ביותר הגדולה ההפתעה אבוסעדה.

יגורי. אסף אל"מ של פיקודו תחת והיה טנקים 35 מנה רבה, בתנופה התקדם אשר הישראלי, הטנקים כוח והארטילריה.

במהלך מיחידתו, טנקים 30 והושמדו נפגעו כאשר בפחד נתקף הוא ההתקפה. בראש ניצבו אשר היחידות אחת זו היתה

עם יחד הפיקוד מטנק לקפוץ אלא נותר לא יגורי לאסף הקטלני". ב"איזור התנהל ואשר השעה מחצית שנמשך קרב
* הרוס טנק השניה. הדיביזיה חיילי בשבי נפלו הם מכן לאחר מספר. דקות למשך החפירות, באחת ולהסתתר הטנק צוות

במקום. התרחש לאשר כעדות המלחמה, לאחר המערכה בשדה נותר זה
הארמיה של והאש הכוחות לחץ תחת מזרחה ולסגת התקפתו את להפסיק הכבדות, האבידות בשל נאלץ, אדן
הדיביזיה ניהלה אותו הקרב פרדאן, קרב הצלחת על המבצעים, במרכז לנו, נודע כאשר רצון בשביעות חשתי השניה.

.4
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החדש הדור מן מפקד הוא זה מרהיב למבצע "האחראי אמר: סאדאת הנשיא אבוסעדה. חסן של פיקודו תחת השניה, ;

דרגת וקיבל החוץ למשרד המלחמה לאחר הועבר אבוסעדה חסן העצמיות). אחר החיפוש (מתוך אבוסעדה". בשם
ואני התיכנון את שיבח הוא קצרות שוחחנו, שלו. הדיביזיה הצלחת על לברכו כדי טלפונית, עימו, התקשרתי שגריר.

מפקדת תבוסה. לאויב להנחיל נחישותם ועל הדיביזיה כוחות של המוראל על דבריו אותי שימחו הביצוע. את שיבחתי
התקפת והצלחת היות הארמיה, בגיזרת התנהלו אשר הקרבות אחר עקבנו המבצעים, במרכז אנו תם השניה, הארמיה |

התעלה לקו הניעו האויב שכוחות היתה משמעותה באסמאעיליהמזרח, או בפרדאן קנטרהמזרח, בגיזרת האויב
להסכים. היינו יכולים לא לכך הארמיה. של המצב ועל הכוחות מאזן על משפיעה היתה זו ועובדה

מאמר כתב הוא במלחמה. וליחידתו לו אירע מה המלחמה, סיום עקב השבי מן שובו לאחר שכח, לא יגורי אסף
יום את תיאר בו ( 7/2/75 ביום "מעריב" הישראלי העיתון של במוסף פורסם יגורי אסף של (מאמרו "מעריב" בעיתון
בחזות אותנו הניחו "מדוע אמר: הוא ישראל". של השחור השני "יום בשם להיסטוריה נכנס הוא כי וקבע, ה8/10
במקום שהיה מי כל החיילים מרבית של חלקם מנת היתה אז חשתי בה האכזבה ה8/10. ביום פרדאן, בחזית חשופים,
ה8/10 יום לנו. שנגרמו האבידות מהיקף נדהמתי השבי מן שבתי כאשר חייו. ימי כל מרירותו את ישכח לא יום באותו

הרב". והכאב האכזבה הדם, יום היה

לאדן לסייע כדי המערכה לשדה לפרוץ אמורה היתה זו דיביזיה להערכתנו, שרון. של בדיביזיה התמקדו מבטינו
אירע. לא הדבר אולם שלו. הדיביזיה ניהלה אותה בהתקפה

הארמיה כוחות נגד מנדלר של הדיביזיה לחמה שם סואץ, מזרח לכיוון שרון של הדיביזיה נעה בצהריים, ה8/10 ביום
מתוך מנדלר של הדיביזיה עם פעולה תשתף שרון של שהדיביזיה ברור היה עמדותיה. את לפרוץ בניסיון השלישית,
לעבר בהתקפתה הצליחה שלא לאחר השלישית, הארמיה בגיזרת המתנהלת הנגד בהתקפת הצלחה לנחול תקווה

השניה. הארמיה

השניה. הארמיה נגד כושלת בלחימה אדן של הדיביזיה הסתבכה סואץ, לעבר דרומה, נעה שרון של הדיביזיה בעוד
לסגת נאלצה היא השניה. הארמיה כוחות מצד מתמיד ללחץ נתונה היתה והיא והתרבו הלכו ובציוד בנפש אבידותיה
בקו הגנה עמדות ולתפוס תוכניותיה את לשנות נאלצה היא נרחב. עימות קו לאורך נפוצו שלה שהחטיבות לאחר מזרחה,

בדרכה כשהיא שרון, של הדיביזיה את להחזיר גונן, הגנרל הדרום פיקוד אלוף נאלץ לכך, אי ניצחון. ניבא שלא נרחב,

השניה הארמיה בגיזרת בלחימה שהסתבכה אדן של לדיביזיה שתסייע כדי השלישית, הארמיה לגיזרת

הארמיה בפני ניגפה מנדלר של והדיביזיה השניה, הארמיה מידי תבוסה אדן, של הדיביזיה נחלה הלחימה, יום תום עם

הצבא של התבוסה מימי לאחד להיות הפך זה יום מהן. אחת אף עם פעולה שיתפה לא שרון של הדיביזיה השלישית.

הישראלים המפקדים המגוייסים". "כוחותיו עלידי שבוצעה שלו הנגד בהתקפת שנכשל לאחר זו, במלחמה הישראלי

השני. על לכישלון האחריות את הטיל אחד וכל ביניהם האשמות החליפו יום באותו בלחימה מעורבים שהיו
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נגד מרוכזות אוויר תקיפות ביצעו האוויריים כוחותינו ומכרעת. רבה אווירית פעילות התקיימה ה8/10, יום, באותו
נגד נ.מ., טילי שהם ה"הוק", טילי סוללות נגד וכן סיני) (שבמרכז ובבירתמאדה גפגפה בביר האויב של התעופה שדות

סגירת היתה זו אווירית הפצצה של התוצאה והמרכזית. הצפונית בגזרות שלו והמפקדות האויב של הרדאר מתקני


ובאסרג'ם. באםח'שיב וההנחייה הפיקוד
תקיפתם ביצוע בעת ההפצצה מטוסי על להגן כדי סיני, מעל האוויר קרבות התנהלו הרבות, המשימות ביצוע לשם

שביצעו הגיחות מספר האווירית. ההגנה כוחות עם פעולה שיתוף תוך המעברים, ועל שלנו היבשה כוחות על להגן וכדי
| סופו עד יום. באותו הקרבות מהלך על שהשפיע גדול מאמץ זה היה גיחות. לכ400 הגיע יום באותו האווירים כוחותינו

מסרו הישראלים השבויים מטוסים. 10 היו אבידותינו האויב. של ו"סקייהוק" "פנטום" מטוסי 24 הופלו יום אותו של

ובשל האבידות היקף בשל הטייסים, מוראל ירד והסורית, המצרית בחזיתות הישראלי האוויר חיל מאבידות כתוצאה כי

המצרים. הטייסים של העזה הלחימה

ו,." ^^.^.. ,^,^ ^,* ,*,;,,,, ,■,^,n,,, הי"י™ ,,,n* }/>yy.7y nmmmuin mv מי\רי הרווי של האויב בחור

,.

. >_''"<! /j u'i'h vj; 1<\ uv v/x jmjiw uv/jj שהותיר 7אחי שב הקומנדו כוח אויב. בכוח

/

"ראשי שתהווינה עלמנת עמדותיהן, ואירגון פיתוח שהן משימותיה^ לביצוע הדרושה הקרבית וביכולת הדרוש בעומק
היה כי הסתבר זה יום של הקרבות מתוצאות ה9/10. למחרת, עד להתבצע המשימה על שתוכנן. כפי ארמיות", של גשר

\ כוחותינו. לטובת נטתה הכף וכי הקרביים, המבצעים במסגרת מכריע, יום זה
באומרו: זה, ביום הלחימה תוצאות לגבי הערכתו את בזכרונותיו, דיין, הישראלי הביטחון שר כתב האויב, של מצידו
מטרתה במלחמה. המפנה נקודת את ה8/10 ביום הנגד התקפת מהווה היתה שציפינו, כפי הדברים התנהלו "לו
כדי טנקים מאות שיגרה ישראל המזרחית. בגדה עמדות ותפסו התעלה את חצו אשר המצריים הכוחות חיסול היתה
לחמו. אכן הישראליים הטנקים שיריון. לוחמת יום יהים ה8/10 שיום סבורים היינו הנגד. בהתקפת חלק לקחת

כללי". כישלון של יום היה זה יום אולם, בגבורה. נלחמו ואנשינו מרה לחימה התנהלה
את הבהיר ובפגישה והמפקדים, הרמטכ"ל עם דיין נועד בישראל, שהתקיימה ממשלת ישיבת לאחר לילה, באותו

באומרו: הכללי המצב לגבי הערכתו ואת השקפתו
בעמדות, התפרסו שחיילינו מבלי (סיני) הדרום בחזית הראשון היום שתם ולאחר המלחמה, מפרוץ שהופתענו "לאחר

לבסוף, הזמן, הגיע כאשר עתה, לכך, זמן לנו שהיה למרות המעוזים, בפינוי הכישלון ולאחר שנקבע, ובזמן להם שנקבעו

,4
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ה8/10 יום שעות כל במשך הכוח נלחם מטוסים, של רב ובמספר שיריזי אוגדות ב3 המדובר שס, נמצא מתאים וכוח

שדה ונטישת כבדות אבידות גדולה, אכזבה אחריו מותיר כשהוא לסיומו בא זה יום עבר. לכל ונפוץ אבד הוא וגס
המערכה".

ישראל עבור אמריקנית תוכנית *

אלמעארף") "דאר ההוצאה בית עודה, רפעת תרגם: אלעזר, דוד של זכרונותיו (מתוך: |
המפקדים שאחד המלחמה, אחרי רב זמן עוד ידענו, לא כן, כמו המלחמה. תארך זמן כמה במצרים, ידענו, לא
עם חלק לקחת כדי שחר, עם למלחמה, השלישי היום ה8/10, יום באותו לישראל, מאמריקה הגיע הבכירים הצבאיים !

של. בזכרונותיו והסורית. המצרית בחזיתות ישראל של המדרדר הצבאי המצב עם להתמודדות תוכנית בעיבוד ישראל |

סוד לראשונה, אלעזר, חשף המלחמה, לאחר נכתבו אשר המלחמה, בעת הישראלי הרמטכ'יל שהיה אלעזר, דוד הגנראל
במטכ"ל. היה הוא שחר, עם ה8/10 ביום לישראל. אמריקנית אישיות הביאה אותה אמריקנית, צבאית לתוכנית באשר
במטרה שלהם, הטקטיתאסטרטגית העתודה באמצעות הנגד התקפת את הישראליים הכוחות ביצעו יום באותו

ה6/10 יום בבוקר שהיה כפי לקדמותו, המצב את ולהשיב בסיני כוחותינו את להשמיד י

אכן, וכך, למחרת. לפעול עליה כיצד ביום, בו לישראל, וייעצה צבאית, מצב הערכת 6/10 ה ביום גיבשה, אמריקה
אמריקנית, תוכנית עימו נושא כשהוא לישראל, אמריקני צבאי מפקד של הגעתו אולם, ה7/10 ביום ישראל פעלה 1

ניצחונן. את להשלים ומסוריה ממצרים למנוע ושנועד לישראל, הצבאי בסיוע יותר, חשוב נוסף, כצעד נ^שבת
אחד זה היה למטכ"ל. הבכירה האישיות הגיעה כאשר ה8/10, ביום בוקר, לפנות שלוש בסביבות היתה השעה
התעופה לנמל הגיע הוא התיכון. המזרח איזור על אחראי אשר האמריקני, ההגנה משרד הוא בפנטאגון, הצבא מאנשי (

שצולמו כפי הכוחות, ולעמדות לקרבות הנוגעים אוויר, ותצלומי דו"חות מספר עימו ונשא מיוחד צבאי במטוס יון גור ■ כ

האמריקני. הלווין ^עלידי

זה יהיה ימים, משישה יותר תימשך והלחימה במידה כי דעים, תמימות היתה המצב. את סקרה האמריקנית האישיות
אינה כזאת אפשרות המעברים. לעבר מזרח, בכיוון בהתקפה המצריים הכוחות יפתחו אס ביחוד, הערבים, יבת ל

המצרית בחזיתות הלחימה תימשך אם גם ישראל, לטובת יהיו לא הלחימה תוצאות הצפוי. בגבולות והיא רחוקה
דויד זכרונות (מתוך: הבאה למסקנה הגיע המצב, את שבחנה לאחר האמריקנית, האישיות כעת. שהיא כפי '.ו^ווהסורית,

אלמעארף"). "דאר בהוצאת פודה, רפעת של בתרגומו אלעזר,

אחת על רבה, בעצמה מכה, הנחתת יותר: ברור באופן או השניה מן החזיתות מן אחת כל בידוד הוא היחיד "הפיתרון

לישראל שיתאפשר מנת על ראשון, כצעד המצרית, החזית את או הסורית החזית את לשתק שמטרתה החזיתות, .VK

בלבדי' אחת בחזית להילחם
כמויות ק"מ. 8 ל הגיע בסיני המצריים הכוחות הקימו אותם הגשר ראשי עומק כי הבינה, האמריקנית האישיות
האלה העובדות כל לתעלה. ממזרח נלחמים מצרים חיילים אלף מ50 יותר התעלה. את צלחו כבר וציוד נשק של :דולות

(מתוך: כי גורסת, גובשה אשר התוכנית לכן, הגשר". ראשי תקיפת על לחשוב אפילו אפשר "אי כי למסקנה, אותו כיאו
אלמעארף"): "דאר בהוצאת פודה, רפעת של בתרגומו אלעזר, דויד :רונות

ו

ן
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את ולשתק התעלה של המזרחית בגדה המצויים המצריים הטנקים טורי ואת השיריון את עזה התקפה לתקוף יש .1

האלה. הכוחות את ולבודד הגשר בראשי להכות במטרה פריצה פעולת לבצע יש מכן, לאחר שלהם. הפעולה כושר

בעומק כלומר, הקרבות, מאיזור מרוחקים באיזורים לקרבות המצריים האוויריים הכוחות את לגרור לנסות יש .2

י

אינטנסיבית. בהתקפה

ן אפשרות יש כי ובטוחה, סמוכה האמריקנית האישיות היתה קרבה, שואה של סימנים היו אלעזר, דברי שלפי למרות
ה9/10. ללוחמה, הרביעי ליום עד קץ לה לשים

כבדה לחימה התנהלה שחר, עם ב8/10 הגיע שלמענה המשימה את לבצע כדי בישראל, היה האמריקני המפקד בעוד
עד היום, אותו כל במשך מכאיבות, ידיעות הישראלית להנהגה הביא זה שיום ספק, אץ והסורית. המצרית בחזיתות

הכללי". הכישלון "יום בשם אותו כינה שדיין
העיר הנגד בהתקפת חלק לקחו אשר הישראליים לכוחות תבוסה להנחיל הצליחו והשלישית השניה הארמיות כוחות

האוויריים כוחותינו סואץ. מפרץ של המזרחי בחוף ישראליות מטרות השמידו הקומנדו כוחות שוחררה. קנטרהמזרח
להיות הפכו ותמאדה אלמליז התעופה שדות אוויר. בקרבות מעורבים והיו האויב כוחות את האוויר מן לתקוף המשיכו
שימוש. בו לעשות יכול היה האויב אשר היחיד היה אלעריש של התעופה שדה האויב. עלידי לשימוש ראויים בלתי
בגולן, הישראליים. המטוסים נגד ביעילות פעלו האווירית ההגנה כוחות ישראליות. מטרות הפגיזו הימיים כוחותינו

את לבלום כדי הישראליים, הכוחות ניהלו אותה העיקשת ההגנתית הלחימה מן כתוצאה עזה, לחימה התנהלה
היוזמה. את הסורים מן ליטול ולנסות הסוריות ההתקפות

לפורטסעיד, מעל האווירית ההגנה עם קרב התנהל מטוסיה. באמצעות הראשונה המצרית העיר את הפציצה ישראל

מה8/10. החל

פורטסעיד על האווירית ההגנה קרב
(178180 ע"ע הרביעי, הכוח פהמי, עלי פריק  גנרל לויטננט (מתוך:

הלחימה, חזית אורך לכל עצמתם, במלוא התנהלו, האווירית, ההגנה וכוחות הישראלי האוויר חיל בין הקרבות בעוד

אוויריות בגיחות הצטמצמה יומיים, באותם הפעילות, לחלוטין. שונה בפורטסעיד ה67/10/73 בימים המצב היה
מסודרות. אוויר התקפות משהיו יותר הסחה פעולות בבחינת שהיו ספוראדיות,

הישראלי. האוויר לחיל המצרית האווירית ההגנה בין כבדים לקרבות עדה פורטסעיד היתה מה8/10, החל לפתע,

שמספרם מטוסים, של גדולים מספרים כך, לשם הקצתה, ישראל כבדות. אוויר התקפות העיר על ניחתו יום, אותו מאז
כפי נבעה, פורטסעיד, בעיר זו, התמקדות זמנית. בו העיר, את שתקפו מטוסים, מ50 ההתקפות,ליותר באחת הגיע,

קרקע  קרקע טילי מצרים בידי כי סבורה, היתה הישראלית שהמפקדה מכך בשבי, נפלו אשר הטייסים אחד שהבהיר
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הנקודה והיא היות סעיד, בפורט יוצבו אם אלא ישראל, של הגדולות בעריה לפגוע יכולים שאינם אסטרטגיים,
ישראל. של לעריה ביותר הקרובה הצבאית

שזוהי משום זו, בגיזרה האווירית ההגנה על מהיר לניצחון להגיע ביכולתה כי סבורה, היתה הישראלית המפקדה
האויב, של האוויר התקפות של האינטנסיביות למרות אולם, הראשית. הטילים מרשת טקטית, מבחינה מבודדת, מטרה
במטרות פגע לא והוא הפצצותיו פוצלו כך ובשל ההתקפות, מן אחת בכל אבידות, לאויב האווירית ההגנה כוחות הסבו

לפגוע. התכוון בהן

לוטננטגנרל ברציפות. ימים, מספר נמשכו אשר הקרבות בעת הושבתה האווירית ההגנה כמהמטילי של פעולתם
וכי הטילים בסיסי כל את לשתק הצליח כי יחשוב שהאויב כדי הטילים ירי את להפסיק הורה פהמי, עלי מחמד (פריק)

הגבוה בדרג תיקון, צוותי האווירית, ההגנה ממפקדת יצאו, בינתיים, כתף ולטילי הנמ. לארטילרית מצטמצמת הלחימה
עבור ההפתעה, המושבתים. המשגרים את לתקן הצוותים ביד עלה פוסקות, בלתי הפצצות תחת שעות, 48 תוך ביותר.

הנמ.. ארטילריית מטווח יותר רב בגובה פורטסעיד, מעל בביטחון, טסו, כאשר מלאה, היתה הישראליים, המטוסים
תושבי של רצונם לשביעות הופלו, רבים מטוסים לעד. שותקו כי סבורים שהיו העמדות, מן טילים עשרות שוגרו לפתע,

זו כמתכונת המשיכה בפורטסעיד הלחימה פורטסעיד.

ו

הדיב. עבדאלתואב (לואא) האלוף פורטסעיד מושל ובין ביני פעם, מידי התנהלו, אשר הטלפון שיחות את אני זוכר

האלוף זמנית. פסק שלהם הירי כאשר האווירית, ההגנה טילי הפעלת את להחיש וביקש הקרבות בפרטי התעניין הוא
בטוח להיות רצה הוא אולם כך. על ששאלתיו אימת כל פורטסעיד, תושבי של הגבוה המוראל את הביע הדיב
הסיבות את בטלפון, למושל, להסביר באפשרותי היה לא טילים באמצעות העיר על האווירית, ההגנה שתימשך
היא וכי נפגעה לא העיר על האווירית ההגנה כי ביטחון, בו נסכתי אולם הטילים, ירי של הזמנית להפסקה והנימוקים

האווירית ההגנה חיילי מאמצי בעזרת הגנה, לעיר ניתנה ואכן, העיר. על להגן תמשיך

בשנת מצרים על המשולשת התוקפנות במהלך אונו את הפגין אשר בפורטסעיד היושב העם על בי התעוררו זכרונות

הקרבות במהלך התעלה, איזור ערי בכל האזרחים, שאר עם יחד המפוארת, הלאומית עמידתו את גס אשכח לא .1956

חזית של המטה כראש שימשתי תקופה מאותה בחלק >אשר ,1967 יוני מלחמת שלאחר בתקופה באיזור התחוללו אשר

בקשה לכל להיענות היסס לא מהם ואיש תקופה, באותה הצבא, לצד לחמו פורטסעיד אזרחי כי אז, חשתי, התעלה.
יהיו. אשר כך לשם הנתבעים הקרבנות ויהיו יהיה אשר הנדרש המאמץ ויהיה המלחמתי, המאמץ לטובת ממנו, שביקשנו

ולהקריב. להעניק יכולתו את נוספת, פעם 1973 אוקטובר במלחמת הוכיח סעיד פורט של עמה
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המצרית הטילים רשת את ולהשמיד האווירית ההגנה פעילות את לשתק הצורן
עקב האמריקני הנציג שחר. עם ה8/10 ביום לישראל הגיע אשר האמריקנית האישיות מעשי אל אנוכי חוזר שוב

גרוע. היה הישראליים הכוחות של שהמצב השתכנע כי ספק ואין ה89/10 בימים הלחימה אחר מקרוב

סגל עם נפגש לאמריקה, בדרכו ישראל, את עזב ובטרם שהתחוללו, הקרבות את וניתח המצב את שבחן לאחר
רשת את ולהשמיד המצרית האווירית ההגנה פעילות את לשתק ניתן "כיצד בנושא התמקד ובפגישה הצבאי הפיקוד
לפעול היכולת הישראלי לצבא ותהיה הקרבות בזירת אווירית שליטה להשיג תוכל שישראל כדי האווירית", ההגנה

חפשי. באופן

ובציוד נשק בכלי השתמש הוא והטקטיקות. השיטות כל את הישראלי האוויר חיל ניסה שחלפו הלחימה ימי במהלך

הטילים שהיו "שרייק", בשם הידועים הטילים שיגור תחנות ונגד הרדאר נגד המונחים הטילים בכך נכשל אך אלקטרוני.
להשתמש הישראלים הטייסים של היכולת מאי נבע לא הדבר ממסרותיהם. סטו אמריקה, ייצרה אשר ביותר החדישים
האלקטרונית החסימה מונע. פיתרון לה ומצא זו למשימה היטב התכונן אשר המצרי הלוחם של מכושרו נבע אלא בהם,

לא האלקטרוניות ההטעיה פעולות טובות. לתוצאות ולהגיע ביעילות להילחם האווירית ההגנה מחיילי מנעה לא הצפופה
| ורודה. תמיד היתה שהתמונה דבר של פירושו אין לה. שנקבעו המטרות מן ולהסטתה האש לפיזור לגרום הצליחו

האווירית ההגנה רשת אך החיילים. בקרב בנפש ומפגיעות האווירית ההגנה בציוד מאבידות יום, מידי סבלו, כוחותינו

.(176/175 ע"ע הרביעי, הכוח פהמי, עלי מחמד פריד (מתוך ביעילות. ללחום המשיכה
ההגנה פעולת את לשתק יש כי במסקנה הסתיימה הישראלית המפקדה עם האמריקנית האישיות של הפגישה

אלעזר: הישראלי הרמטכ"ל שהציע כפי הטילים, רשת את ולהשמיד המצרית האווירית
ועד פורטסעיד מאיזור הצפונית הגיזרה על מכה בהנחתת לפתוח יש בנפרד. אחד כל השונים, במגזרים להתמקד "יש

ולשלם ממטוסינו, חלק להקריב עלינו כי דבר, של פירושו דרום. בכיוון פעולה אותה לבצע יש מכן, לאחר לקנטרה.

אליה. לצאת חייבים שאנו הרפתקה במסגרת מהם, גדול במספר
של ההגנה בקו ולהיערך לסגת אלא לנו נותר לא נסדק, שלנו השני ההגנה וקו נפל שלנו הראשון ההגנה שקו לאחר

יקרה אם המזרחית. הגדה אל לעבור יצליחו המצריות הטילים ויחידות במידה כבד, מצור עלינו יוטל שם, המעברים.

פעילות את שתשבש מצרית הגנה לרחמי נתון יהיה במעברים, שלנו, השלישי ההגנה וקו ביותר, חמור מצב יווצר הדבר,

שלנו". האוויר חיל
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ישירו?" "משימה מבצעים המצריים הכוחות  9/10

ה9/10. ג' יום ללחימה, הרביעי היום הגיע

של הישירה" "המשימה את ביצעו הם הצבאי למצבם באשר מלא, ביטחון יום, באותו חשו, סיני, בחזית כוחותינו

סיני. בתוך ק"מ 1512 של בעומק צבאיים" גשר ראשי הקימו והשלישית השניה הארמיות המזויינים. הכוחות
האויב, של הנגד התקפות כל התנפצו שעליו סלע, היו הם נוספים. נשק וכלי ארטילריה טנקים, כללו אלה ראשיגשר

ה8/10 זה, יום מטרתה. בהגשמת נכשלה אשר ה7/10 מיום האויב של הנגד התקפת היתה שבהן והחמורה שהחשובה
הכללי". הכישלון ''יום האויב בפי כונה

בהם בקרבות השיגו אותם כוחותינו של הרצופים ההישגים מן כתוצאה עלה הוא גבוה. היה כוחותינו של המוראל
ה6/10. ביום ההתקפה פעולות תחילת מאז מעורבים, היו

בכביש לפורטפואד, ממזרח האיזור של הצפוני בקצה היה מהם האחד שניים. מלבד חוסלו, ברלב" "קו מעוזי כל
הכוח השני. הצד מן (מטלה), מלחה לימת אחד, מצד היםהתיכון, בין מיקומו משום אלעריש,  רמאנה  פורטסעיד החוף
איפשר אליו מראמנה המוביל חוף שכביש משום נפל, לא הוא אולם מפעם, יותר זה, מעוז תקף פורטסעיד גיזרת של

וליצירתיות, שיגרתית בלתי לשיטה נזקקה זה מעוז של תקיפתו האמת, למען ממנו נפגעים ופינוי אליו אספקה הגעת
השני המעוז נפל. שלא בחזית היחיד נותר זה מעוז שיחלש עד עליו, לצור או זה מעוז להרוס יהיה שאפשר עלמנת
מצור לאחר להיכנע, נאלץ ישראלים, 37 מנה אשר בו, שהיה הכוח סואץ למפרץ בכניסה פורטתופיק, של בלשון היה

המעוז מפקד כאשר היסטורי, מאורע זה היה הבינלאומי. האדום הצלב נציגי בנוכחות התבצעה הכניעה וממושך. ארוך "
מצרים. של אדמתה על מצרים של דיגלה את בגאווה, הניף, המצרי והמפקד התוקפנית ארצו דגל את הוריד הישראלי

האויב כוחות בעוד האבירות, מירב את לאויב להסב שאפו הארמיות שתי של הכוחות נמשכה. סיני בחזית הלחימה
טוב. היה ה9/10 יום תום עם סיני, בחזית הצבאי המצב כללי, באופן מזרחה. כוחותינו התקדמות את לעכב מנסים ^

הבאות. למשימות כהכנה הישירה", "משימתם את השלימו המזויינים כוחותינו
היוזמה עברה נגד, התקפות שביצעו לאחר הסורית. ההתקפה את להדוף הישראליים הכוחות בידי עלה הגולן, בחזית

הגיעו. אליהן העמדות מן לסגת לאלצם עלמנת הסוריים הכוחות על ללחוץ החלה היא ישראל. של לידיה
כלכליות מטרות מספר האוויר, מן ה9/10 ביום ישראל, תקפה כאשר חמורה, התפתחות אירעה הסורית בחזית
את האוויר מן לתקוף המשיכו הישראליים המטוסים דמשק. הבע<7 את להפציץ עברה היא למחרת, מכן, לאחר סוריות.

ה8/10. ביום החלו אלה התקפות פורטסעיד. העיר
היה ובסוריה". במצרים כלכלה ומרכזי אזרחיות מטרות הפצצת עלידי הקרבות, תחוס את ישראל "העמיקה בכך,

שתוכן היה, ברור הקרבות. תחום את להעמיק שלא ה7/10 מיום לקיסינגיר באינרתה התחייבה, שמצרים למרות זה,

אמריקה. של באמצעותה לישראל הגיע האיגרת

ו
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באותו שקיים עיתונאים, במסיבת דיין הביטחון שר התבטא 9/10 ה יום תום עם הישראלי, הצבאי למצב באשר

r והמצרית. הסורית בחזיתות המצב לגבי השקפתו את בהבהירו הישראליים, העיתונים עורכי השתתפו בה בערב, יום

הממשלה ראש סירבה העם, ושל הישראלי הצבא של המוראל על להשפיע עלול ,שהיה דיין מסר אותו החמור המידע בשל

. 1974 שנת מחצית עד סוד בבחינת נותרו אלה דברים דבריו. תוכן הפצת את לאשר

/ המצרית הרשות תרגום: הכיפורים", (ב"יום בערב ב9/10/73 קיים אותה העיתונאים, במסיבת דיין דברי היו אלה

. העיתונאים): במסיבת דיין של דבריו נוסח מצוי 161175 ע"ע 711 מס' להסברה,
אש, הפסקת לבקש לאלצה באפשרותנו אם יודע איני סוריה. את לנטרל כדי מאמצינו כל את למקד בכוונתנו "היה
לוחמים, הסורים האפשר. במידת כוחם, את ולהגביל תותחיהם אש את לשתק בידינו יעלה כי ומקווה סבור אני אולם

| השיריון כמויות את בפניכם לציין יכול אינני כוחם. את לצמצם עומדים אנו אולם בחשבון. לקחת צריכים אנו זו ועובדה

לזה יש לדעתי, הסורית. החזית את לנטרל רוצים אנו בגולן). הסורי לשטח היתה (כוונתו בשטחנו נמצאות שעודן הסורי

\ לארצנו. לחלוטין צמודה שהיא משום ראשונה, עדיפות
והדלק החשמל מערכות את וצבאיות: כלכליות מטרות אנו תוקפים היום לסוריה. ליבנו תשומת את להקדיש עלינו

איננו אולם ההגנה. משרד ואת הכללי המטה את הדבר, יתאפשר אם נתקוף. מחר התעופה. ושדות הצבא מחנות ואת

עיתונאים: מסיבת באותה דיין אמר המצרית, בחזית למצב באשר

אל המצרים את להחזיר אפשרות לנו אין שכרגע, ביותר, ברור באופן לכן, לומר עלי הדרומית. בחזית כך איננו "המצב
רבה. במידה כוחותינו, את התישה אחת, ובעונה בעת הדרום, ובחזית הצפון בחזית ההתקפה התעלה. מאחורי

מדובר וביחוד, ויעיל, מעולה ציוד הוא למדי, מגוון זה, ציוד סובייטי. ציוד של עצומות כמויות מצויות מצרים בידי

המספר על עולה התעלה של המזרחית בגדה כעת המצויים המצריים הטנקים מספר שני, מצד האישי. הנ.ט. בנשק

אולם, האוויר. חיל הוא פניהם על עליונות לנו יש בו היחידי התחום וטילים. ארטילריה להם יש לכך, בנוסף בידינו. המצוי

קושי. לגבינו מהווים בלבד, הטילים,
יתקפו הערבים 'אם שלפיה אותנו שאפפה ההילה וכי המצרים מן יותר חזקים אנו שאין עתה, הבין, כולו העולם

הישראלית. בטלוויזיה מחר זאת אעשה אני ישראל. לעם האמת את לומי עלינו נפלה. אותם' ישברו הישראלים

'חסימות הכוללים יותר ובטוחים פחות מפוזרים לקווים שנסוג מאוד ייתכן לקרות. שעתיד למה עוד לערוב יכול אינני

המצב". לגבי דעתי זוהי יותר. טוב הגנה קו לארגן לנו תאפשרנה אשר טופוגרפיות'

ואמר: שלו העיתונאי בראיון המשיך דיין
שלנו משוריינים כלים מאות ובטנקים. במטוסים בטייסים, בכוחות, בציוד, ביומו יום מידי המס את משלמים "אנו
היא שלהם והמוטיבציה גדולים במספרים מגיעים מתנדבים מטוסים. 50 איבדנו ימים שלושה תוך בקרבות. הושמדו

למשוער. מעבר

מדינת של גורלה הוא אותנו שמעניין מה ומטוסים. טנקים עזרת ללא להילחם יכולים איננו נלחמים, אנו כאשר
ביטחון על להגן המסוגלים ולמטוסים לשיריון זקוקים אנחנו אחרים. מקומות או המרים האגמים לעזאזל שילכו ישראל.
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מטוסי לנו לספק הסכימו הם מטוסים. קצת לנו ישלחו שהאמריקנים מקווה אני נשחקים. הכוחות הכל, למרות ארצנו.
המאורעות. מהלך על הכל יודעים האמריקנים כי בטוח אינני טנקים. לנו יספקו כי אני מקווה כן, כמו חדשים. "פאנטום"

פרטים". לפרטי לעדכנם הצורך על מושתתת מדיניותנו אולם, ,

ה9/10 ביום הישראלי האויב כוחות מצב וכן הגולן בחזית הסוריים הכוחות ומצב סיני בחזית כוחותינו מצב היה זה
הסורית בחזית המצב האויב. של הנגד מהתקפות הושפע הסורי הצבאי והמצב טוב היה המצרי הצבאי המצב בערב.

לסגת. נאלצו הסוריים הכוחות ישראל. של לטובתה התפתח
למנוע כדי הגנה עמדות תפסו כוחותיו השפעה. בעלת צבאית פעולה כל לבצע לו איפשר לא סיני בחזית האויב מצב |
לקווים לסגת נאלצת דיין, של הערכתו לפי ישראל, היתה להתקפה עוברים והיינו במידה מזרחה. להתקדם מכוחותינו
דעתו את תואם הדבר המיצריס" לקו ל"נסיגה התכוון שדיץ כנראה יותר. טוב הגנה בקו להתארגן שתוכל כדי אחרים

לנו, נותר לא נסדק, שלנו השני ההגנה וקו נפל .שלנו הראשון ההגנה שקו "לאחר אמר: כאשר אלעזר הגנרל הרמטכ"ל של
המעברים". בקו ולהיערך לסגת אלא

סירות קבוצת ובין במסוקים, שהסתייעה האויב, של ימית יחידה בין ימי קרב התנהל ה9/10 יום אותו במהלך
סירות חמש להטביע הצליחו המצריות הסירות סיני. של הצפוני לחוף מצפון התיכון בים התנהל הקרב מצריות.
המפקדה מטעם זה, לקרב בהקשר התפרסמה 21 מסי צבאית הודעה מסירותינו. שלוש נפגעו זה בקרב ישראליות.

.1245 בשעה הכללית,

החלו יחידותינו סואץ. תעלת של המזרחי החוף על ההשתלטות את כוחותינו השלימו היבשה, קרבות במסגרת
כבדות. אבירות לאויב שהסבו לאחר זה היה סיני. בעומק ק"מ 15 של למרחק שהגיעו עד העימות, קו לאורך להתקדם
זה בשבי. נפלו מהם רבים שלהם. והתחמושת נשקם עמדותיהם, את אחריהם בהותירם נמלטו האויב חיילי של קבוצות

.9/10 ב הכללית המפקדה מטעם שהתפרסמה הצבאית ההודעה של עיקרה היה

מאמריקה נשק בדחיפות מבקשת ישראל
בעקבות וציוד, נשק לה לספק דחוף, באופן מבקשת, שישראל הודעה, ה9/10 ביום קיסינגיר הד"ר קיבל באמריקה,
של מבטה מנקודת במצב, יסודי שינוי זה היה ובמטוסים בטנקים וביחוד לכוחותיה, נגרמו אשר הכבדות האבידות

אמריקה.

אותו שאל בשיחה דיניץ. ישראל משגריר טלפון שיחת קיבל כאשר קיסינג'ר התעורר יום, באותו 0140 בשעה

המצב הערכות לפי מביכה היתה השאלה וציוד. נשק לישראל לספק עלמנת לעשות אמריקה תוכל מה השגריר

של לטובתה מוכרעת להיות עומדת המערכה מספר, שעות לפני קיסינג'ר, בפני ישראל שגריר הציג אותן הישראליות,
זמן, אותו עד ישראל הגישה אותן הבקשות הדחיפות? מה הבעיה? מה כך, אס מוחץ. בניצחון לזכות עתידה אשר ישראל

טילי קיבלה ישראל אלה. לבקשות נענתה אמריקה אלקטרוני. וציוד תחמושת של מסויימים לסוגים רובן הוגבלו
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אחרים מטוסים "פנטום". מדגם חדשים מטוסים כמו: להיענות, אמריקה יכולה היתה לא בקשות לכמה "סידווינדר".

אליה. דרכם את עשו

פעם קיסינג'ר, את העיר השגריר אולם בבוקר. מוקדם זה, בנושא עימו לשוחח הישראלי השגריר מן ביקש קיסינג'ר
לא "השגריר קיסינג'ר דברי לפי התשובה. אותה את וקיבל מסר אותו על חזר הוא בוקר. לפנות שלוש בשעה נוספת,

שירצה". מתי אותי, להעיר עליו כי מממשלתו הוראה שקיבל מבלי זאת עשה
לשגריר הלבן. הבית של הקרקע שבקומת המפות" ב"חדר דיניץ הישראלי והשגריר קיסינג'ר נפגשו 08:20 בשעה

גור. מרדכי הגנרל הצבאי, הנספח התלווה הישראלי
אומר קיסינג'ר

צפויות. ובלתי נוראיות הן רגע אותו עד ישראל ספגה אותן האבידות כי לידיעתי והביאו לדבר החלו וגור "דיניץ

שבידי בחשבון ניקח אם עליו, לתמוה אין אולם גבוה, מספר זהו כליל. הושמדו מהם ו14 מטוסים 49 איבדה ישראל
איבדה שישראל לי נודע כאשר תדהמתי היתה רבה סובייטיים. אוויר  קרקע טילי של גדולות כמויות ומצרים סוריה

המצרית. בחזית רק טנקים 400 ובכללם טנקים 500

עמדה נוקטות כה שעד ערב, שמדינות משום לנשיא, מלבד לאיש כך על להודיע ולא בסוד זה מידע לשמור ביקש דיניץ

■ ישראל". של מצידה האבידות היקף את תידענה אם למערכה להצטרף עלולות מסתייגת,

זו= בפגישה התרחש אשר את ומתאר ממשיך קיסינג'ר
כל שלנו. האסטרטגיה את השתתנו עליהם בעקרונות מחדש לדון אותנו חייב ד>ניץ בפנינו הביא אשר "המידע

ישראלי ניצחון בהשגת התמקדו ישראל, של מחדש לחימושה באשר מצידנו שנעשו והמדיניים, הדיפלומטיים האמצעים
צפינו. לא אותה בצורה התרחשו והמאורעות הושג לא זה ניצחון אולם מהיר.

שלנו העתודה מן אותם לספק הציע גור הדרושה. במהירות ישראל נזקקה להם הטנקים את לשלוח היה קשה

מספר. שבועות לנו נדרשים היו כך לשם אפילו באירופה.
יותר מנה לא זה מטוסים צי אולם אלקטרוני. וציוד חילוף חלקי מיד להעביר יתחילו "אלעל" שמטוסי בינינו סיכמנו

התיעצות, להתקיים צריכה היתה אליו שבקשר לציוד באשר כבד. ציוד להעביר יכלו שלא מטוסים שבעה מאשר

יום אותו של ערבו עד דיניץ של לידיעתו תובא התשובה וכי המיוחדת, העבודה קבוצת של פגישה תתקיים כי הבטחתי,

ה9/10".

בזכרונותיו: מובאת שהיא כפי דעתו, את מביע קיסינג'ר
ביחס ומדינית גיאוגרפית שואה תהיה הסובייטי הנשק בידי ישראל של תבוסתה כי ספק, לי היה לא "מעולם
של הדיפלומטים יאמצו בטרם החזיתות, משתי באחת ניצחון להשיג ישראל את המרצתי כך, משום הברית. לארצות

על ניצחון להשגת עתה, מאמצינו, את למקד התחלנו הבאות. בפגישותיהם מוגמרת כעובדה הערבים הישגי את האו"ם
ארוך". עניין זה דיניץ, שהתבטא כפי אך, המצרים, על או הסורים

ו
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לוושינגטון לנסוע מציעה מאיר גולדה :

והשגריר הצידה וקיסינג'ר השגריר פרשו קיסינגיר לבין גור והגנרל ישראל שגריר בין התקיימה אשר הפגישה תום עם
לארצות בעצמה, לבוא, מוכנה "מאיר שלשונה: מאיר, גולדה ישראל ממשלת מראש בעלפה איגרת לקיסינגיר מסר

קיסינגיר חשאי. יהיה הביקור דחוף באופן צבאי סיוע ולקבל ניקסון בפני עניינה את להציג כדי שעה, למשך הברית, 9

שמאיר לכך תביא זאת נסיעה היסטריה התקפת של במצב אלא כזאת הצעה מציע אינו "איש מיד: זו הצעה דחה

תהווה גורלית מערכה שמתחוללת בעת מאיר, גולדה עלידי הארץ, עזיבת לפחות. שעות 36 למשך מישראל רחוקה תהיה
למערכה. להצטרף הגדר, על ניצבים אשר הערבים שאר את תעודד היא ופחד. אימה של במצב נתונה ישראל כי הוכחה
נהיה הביקור חשאיות על לשמור ניתן ולא היות סיני". לעומק לסגת הורה דיין כי קיסינג'ר ידע עצמו רגע "באותו
פנויה תהיה והדרך נגדנו יוצא הערבי העולם לישראל צבאי ציוד של נרחבת אספקה של מדיניות על להכריז נאלצים

המועצות". ברית של בפניה

צבאית! מבחינה לישראל, לסייע מנת על לפעול יש כיצד

"קבוצת את זימן הוא המשימה. את עצמו על לקח האמריקני, בממשל ישראל של אחד מספר האיש שהוא קיסינג'ר,
הקיים המצב על שמירה בין נעו הן השונות. האלטרנטיבות את ניקסון, הנשיא של בפניו הציגו, הם המיוחדת". העבודה

ישיר. אמריקני אווירי גשר הקמת לבין ישראליים) מטוסים באמצעות ציוד (העברת

הלשון: בזו האמריקני הנשיא של החלטתו את ישראל לשגריר קיסינגיר העביר בדיוק, 08:10 בשעה ה9/10, גי ביום
לייזר. פצצות להוציא אלקטרוני, וציוד מערכות זה, בכלל ברשימה. הכלול והציוד החילוף חלקי כל את לשלוח "הוחלט
הדגם מ0,שהוא מדגם שיריוניות תישלחנה איבדה. אותם והטנקים המטוסים על ישראל את לפצות הסכים הוא
זמנים לוח ייקבע הפריטים, לשאר כאשר חדישים. מטוסים גם לישראל יסופקו כן, כמו ביותר. החדיש האמריקני
לישראל יגיעו הם הרי לטנקים, זקוקה היא אם אבידותיה. כל על תפוצה ישראל כי מדגישה אמריקה ולהגעה. למשלוח

אמריקניים". מטוסים באמצעות ואפילו

למלחמה להצטרף שלא מירדן מבקשת אמריקה
על לחץ מפעיל ברבתעמון הסובייטי הכוח שמיופה החוץ, למשרד ברבתעמון האמריקני השגריר הודיע יום, באותו
דומה קריאה הופנתה היום חלף בטרם מבריתהמועצות. דיפלומטית עזרה לו ומבטיח במערכה ישתתף כי חסין, המלך

בומדין. הוארי אלג'יריה נשיא אל מברז'נייב

חסין המלך סירב עת, אותה 'יעד :(330 עמי ערבית, מהדורה הלבן, הבית מן קיסינג'ר זכרונות (מתוך קיסינג'ר אומר
שלחתי בירדן. שתיערך סעודית דיביזיה לירדן להכניס פיצל המלך של לבקשתו להיענות סירב כן, כמו למלחמה. להיכנס 1*1

ft
תבוא כאשר נלאים בלתי מאמצים לעשות לו הבטחתי למלחמה. להיכנס שלא לו קראתי שבו תזכיר, חסין 1^0למלך

ואת8 ישראל את מגנה והוא הענייניות למטרותיהם באשר הערבים אחיו עם מזדהה שהוא ענה הוא לקיצה. המלחמה חמ
כמהוות, אש הפסקת שתיכון בתנאי מלהתערב, האפשר, במידת ימנע, כי הודיע כן .1967 מאז השלום את לדחייתה

להתערב". החלטתו נחושה  לא אם ןעי>שכן,
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אש הפסקת מציעה המועצות ברית
! הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד (מתון: מצרים עם מגעיה את המשיכה היא הרי לבריתהמועצות, באשר

\ :(322  312 ע"ע מצרים, של

הצבאי הניצחון "האם תמה הוא שבה סאדאת, הנשיא אל מברז'נייב איגרת בקהיר הסובייטי השגריר הביא 8101

להסכים אפשרות אין והאם הבעיה, הסדר למען המדיני המאבק להמשך איתן לבסיס להפכו עלמנת דיו מבוסס אינו

, הכוחות?" מצויים בהם הנוכחיים בקווים אש להפסקת
ישראל. תיסוג בטרם אש להפסקת להסכים לסרב המשיך סאדאת הנשיא אולם

. אליהם להישגים בריתהמועצות של הערכתה את השגריר הביע פוזי, מחמוד ד"ר עם הסובייטי השגריר נפגש כאשר
1 מן גדול חלק מריכוז דאגה הביע וכן הסורית בחזית המצב מן דאגתה את הביע הוא אולם הערביים. הכוחות הגיעו

לתעלה. ממזרח צר בשטח המצריים הכוחות
מלאה תבוסה להנחיל אינה שהמטרה כלומר, מוגבלת", "מלחמה נלחמים ואנו במידה כי הוסיף, הסובייטי השגריר

במידה כוחותיו, בקרב שליליות מתגובות חשש פוזי הד"ר אולם הגיוני. מדיני בפיתרון לדון הזמן הגיע הרי לישראל,

מזרחה בהתקדמותם ממשיכים והם כבדות, אבידות ספגו הישראליים הכוחות כאשר להילחם, להפסיק עתה ויצטוו
מן משוכנעים היו לא (322 עמ' מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד (מתוך הסובייטים המנהיגים
נוספת. איגרת וינוגראדוב הסובייטי השגריר הביא ב9/10 בקהיר. שגרירם אליהם העביר אותה המצרית, העמדה

הבאים: הסעיפים את כללה היא האש. את להפסיק לצורך באשר יותר, רבה במידה והפצירה, יותר ברורה שהיתה

הסדר. למען המדיני המאבק והמשך אש הפסקת באמצעות זאת לעשות ניתן הניצחון. את לבסס הזמן" "הגיע .1

אש. הפסקת למען לפעול לבקש הסורי הנשיא את הביאה זו ועובדה "הידרדר", הסורית בחזית המצב .2

בחזית המצב להסתבכות יביא והדבר בלבד, סיני בחזית כוחותיה את לרכז לישראל מאפשר הסורי הצבא כישלון .3

המצרית.

הבאות: לעובדות בהתייחס החזיתות, בשתי הלחימה "אפקטיביות" לאור החלטה לקבל צורך יש לכך, אי A

הקוראת החלטה הצעת להגיש ועתידה במשבר לדון החלה הברית, ארצות בקשת עלפי הביטחון, מועצת א.

אש. להפסקת
מהצבעה. תימנע ולכן ההחלטה, להצעת להתנגד יכולה אינה המועצות ברית ב.

וברית יותר תקיפות החלטות תקבל הביטחון שמועצת לכך תביא ההחלטה מביצוע מצרים של הימנעותה ג.

להן. להתנגד תיאלץ המועצות
של בקבלתה קשיים תיצור אש, להפסקת שהיא החלטה כל לקבלת המועצות ברית של התנגדותה המשך אולם ד.

הערבים. של לטובתם תהיה אש שהפסקת כך לידי יביאו האירועים מהלך כי תחייב והיא היות בעתיד, כזאת הצעה

מסין תבקש מצרים כי הסובייטי לשגריר והודיע הברית ארצות של לבקשתה להיענות סירב סאדאת הנשיא
המצב כי הדגיש הוא אש. הפסקת תחייב ואשר הביטחון במועצת שתתקבל להחלטה התנגדותה את להביע העממית
לשגר ימשיכו הסובייטים כי לבסוף, ביקש, הוא הדרדרות. בתהליך אינו אסד, הנשיא שהצהיר כפי הסורית, בחזית

צבאית. אספקה

1
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אש הפסקת להשיג המועצות וברית הברית ארצות של נסיתותיהן הלחימה, של הראשונים בימים נמשכו, כך,

ללחימה השני היום הוא ה7/10 במהלך והסורית המצרית ההתקפה את להדוף ישראל של בכוחה בטחה הברית ארצות
ה6/10. בוקר של לקווים לשוב בידה יעלה בכך ה8,10. ביום נגד התקפת לפתח תצליח שהיא בכך יכן

לתוצאות בהמתינו מסיני, לנסיגה האש הפסקת בין לקשור יש כי שגרסה מעמדתני קיסינג'ר התעלם לכך, אי
החלה היא וגברו, הלכו ה9/10 יום עד ואבייותיה אלה ציפיות בהגשמת ישראל נכשלה כאשר הישראלית. הנגד התקפת
עיעה אז, שלה הלחימה כושר את ולהעלות אבידותיה על לפצותה כדי הברית, מארצות נשק דחוף, באופן לבקש,

ישראל. נתונה היתה בה הגרוע המצב לאור במדיניותה, מחדש אמריקה

אמריקה. פעלה הצבאי, המצב על מפורט מידע לה ומוסרת ישראל, עס הדוק, באופן פעולה, משתפת אמריקה בעוד
שתוכל מנת על מועד. בעוד לישראל צבאי סיוע הגשת והוא צבאי  האחד זה: את זה המשלימים כיוונים בשני זה, בשלב

עס המדיניים המגעים בהמשך טיפל והוא המדיני הכיוון היה השני הכיוון ומדרדר. ההולך הצבאי מצבה עם להתמודד
הידידה ולמצב והערבים) המועצות (ברית האויב למצב תתייחסוה המדיניות שההחלטות כדי המועצות, וברית מצרים
אי שני. מצד ישראל של ולטובתה אחד, מצד לטובתה יפעלו המדיניים מאמציה שתוצאות באופן (ישראל), הברית ובת

של מצבה על לכך להיות יכולה שהיתה הרבה ההשפעה בשל ירדנית", "חזית לפתוח שלא האמריקני המאמץ הצליח לכך,

לה להשיב כדי לישראל צבאי סיוע ולהגיש למהר בצורך הכירה היא בזמן, בו נפתחת. היתה כזו וחזית במקרה ישראל,
שלה. הלחימה כושר את

זכה לא זה, רעיון אולם, אש. להפסקת שתסכים עלמנת במגרים המדינית ההנהגה על לחץ הפעילה המועצות ברית
להילחם. להמשיך להתעקש (69/10) האלה הימים ארבעת במהלך המשיך "אשר סאדאת הנשיא של מצידו להיענות

שומרת המצרית החזית עוד כל ה5/6/67. קווי אל ישראל בנסיגת כרוכה איננה אשר אש להפסקת להסכים סירב הוא
אותנו להמריץ שיכול מה אין הרי ישראל, של הנגד התקפת את ולהביס להתמודד ומסוגלת איתן ועומדת איזון על

אש". להפסקת להסכים

היתה לדעתי, זו, החלטה אסמאעיל. חאפז לאומי לביטחון היועץ הבהיר אותה סאדאת הנשיא של דעתו היתה זו

המזויינים כוחותינו בעוד אש להפסקת להסכים מצרים את שתביא סיבה כל היתה ולא היות וראויה, נכונה החלטה
ניצחון. אחר ניצחון המלחמה, תחילת מאז משיגים,

השניה הארמיות, משתי אחת כל המבצעים. לתוכנית בהתאם הישירה", "משימתם את ביצעו המזויינים כוחותינו
שלהן. ההתקפה משימת השלמת לקראת כשלב סיני, בתוך ק"מ 15 של בעומק צבאיים" גשר "ראשי הקימו והשלישית,

המתקפה מהמשך מנוס היה לא

1
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טקט> זמו פסק הארוכה; ההמתנה .6

המצרית בחזית ואחר הסורית בחזית קודם חשובות. צבאיות התפתחויות התרחשו ה1013/10, הימים בארבעת
, הברית וארצות המועצות כרית בין התקיימו אשר המגעים גם נמשכו הערבית. בזירה מדיניות התפתחויות אירעו כן, כמו

הבא בשלב הצבאיות הפעולות מהלך על ישירה השפעה היתה אלה למגעים הלוחמים. הצדדים ובין
ן ראשי באיזורי מחדש והתארגנו שלהן הגשר ראשי את והשלישית השניה הארמיות כוחות תיגברו המצרית בחזית
j ה10/10, מיום החל רצו, האויב כוחות האבידות. מירב את הישראליים לכוחות להסב במטרה נמשכה הלחימה הגשר.

j האוויר חיל של מוגברת בפעילות המלוות ונישנות, חוזרות נגד התקפות באמצעות מזרחה, כוחותינו התקדמות את לעכב
I

; התעופה בשדה מיד נפרקה זו אספקה לישראל. צבאית אספקה הגעת על הצביע אלינו, הגיע אשר המידע, הישראלי.

! שלאחריו. ובימים ה10/10 ביום אלעריש

י הגולן, את לידיהם להחזיר הצליחו הישראליים הכוחות דאגה. מעורר היה ה10/10 מיום החל הסורית, בחזית המצב
האוויר חיל ה6/10. קו את עברו הם ה11/10 שלמחרת, מהיום החל מוצלחת. נגד התקפת לאחר יום, אותו של בסופו
את להפציץ עבר מכן, לאחר ה9/10. מיום החל בסוריה, כלכליים יעדים מספר נגד אוויר בהתקפות החל הישראלי

ה10/10. ביום דמשק, הבירה
מנת על סיני, בחזית הפעילות את להגביר וביקשה לקהיר, מטעמה נציג הסורית המפקדה שלחה ה11/10 ביום
זכרונות (מתוך ה13/10 מיום החל בסיני, לתקוף סאדאת, הנשיא החליט כך, משום בגולן. הישראלי הלחץ את להפחית

הנשיא על מדיני לחץ גורם יצר הסורית בחזית הצבאי שהמצב לאחר עמ'345), ערבית, מהדורה הלבן, הבית מן קיסינג'ר
והסורית. המצרית בחזיתות הכוחות של הכללי כמפקד ששימש אסמאעיל, אחמד אול) (פריק הגנרל ועל סאדאת

לסוריה. שלה השלישית השיריון דיביזית את שיגרה היא למלחמה. להצטרף עיראק החליטה ב10/10

בלחימה חלק לקחת עלמנת שיריון חטיבת הקצתה היא המלחמתי. למאמץ הרתמותה על ירדן הכריזה בזמן בו

הסורית. בחזית

השיריון דיביזית הגעת עם תיגבור. לשם חי"ר, חטיבת לירדן לשגר סעודיה החליטה ה11/10, שלמחרת, ביום
הכוחות נגד הסוריים, הכוחות לצד בלחימה והשתתפותה ה12/10 ביום הסורית, לחזית השלישית העיראקית
לעבר המשוריינת הירדנית החטיבה ותזוזת ה13/10 ביום הלחימה המשך ועם ה6/10 קו את עברו אשר הישראליים,

הישראלית. ההתקפה פסקה כך, ועקב הישראלית, ההתקדמות נעצרה החזית,

נשיא של עוזרו את בבוקר, ה10,10 ביום סאדאת, הנשיא שיגר הערבי, המלחמתי המאמץ את לבסס עלמנת
אשר במערכה לתמוך להן וקרא הפרסי המפרץ מדינות ואל הסעודית הערבית לממלכה מרעי, סיד המהנדס הרפובליקה,
אומר במצרים לאומי לביטחון היועץ תיקבענה. שהן ובמידה לנכון מוצאות הן בו באופן וסוריה, מצרים מנהלות
החלטה הברית. ארצות ועל המערבי העולם על לחץ יופעל שבאמצעותה חדשה, חזית לפתוח החליט סאדאת ש"הנשיא
מטרות לתקיפת בנוסף סעיד פורט את להפציץ המשיכה אשר בישראל, הברית ארצות של תמיכתה על כתגובה באה זו

הכלכלית". במערכה מצרים פתחה בכך בסוריה. אזרחיות
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חאפזו מחמד (מתוך. אסמאעיל חאפז לאומי לביטחון היועץ שיגר המעצמות, שתי עם המדיניים המגעים כמסגרת נ
שהעתקה קיסינגיר, הד"ר אל איגרת הצהריים, אחר ה10/10 ביום ,(325 עמי מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל,

הבאות: בנקודות עסקה והיא ברור, כאופן מצרים עמדת הובאה באיגרת בקהיר. הסובייטי השגריר לידי נמסר
האו"ם. בפיקוח מוגדר, זמן פרק תוך 5/6/677] שלפני לקווים הישראליים הכוחות ונסיגת אש הפסקת .1 |

מוגבל. זמן לפרק בשרםאלשיח', האו"ס של נוכחות עלידי יובטח אשר טיראן במיצרי שיט חופש .2

המלחמה. תסתיים הישראליים הכוחות נסיגת תושלם 3.>אשר
זכותם את לממש תושביה בידי יעלה אשר עד האו"ס, פיקוח תחת עזה רצועת תנוהל ישראל כוחות נסיגת לאחר A

עצמית. להגדרה

הנוגעים הצדדים חלק יקחו בה האו"ס, בחסות שלום. ועידת תתכנס המלחמה, מצב מסיום שייקבע, זמן פרק תוך .5

השיט. ולחופש לביטחון לריבונות, הנוגעות בבעיות לדון תהיה מטרתה והמעצמות. הפלסטינאים זה ובכלל בדבר,
מוכנה היתה לא הברית ש"ארצות אסמאעיל. חסן שהתבטא כפי ברור, היה ה1110 מיום קיסיניגיר, של מתגובתו
המצרית העמדה לשינוי מצפה עודנה היא וכי להסדר, מדיניים תנאים והצבת האש הפסקת שבין הקשר את לקבל

מותנית". בלתי אש להפסקת ולהסכמתה
"הס הסובייטיים. המנהיגים מן איגרת נשא אשר הסובייטי, השגריר את סאדאת הנשיא קיבל בחצות ב10..12

הקוראת החלטה הצעת תגיש יוגוסלביה, כמו מזדהות, הבלתי המדינות מן שאחת לכך, מסכימה ומצרים במידה מציעים,
בקווים אש להפסקת הקוראת החלטה הצעת להגיש מתכוונת ואנגליה יחד, יפעלו ואנגליה אמריקה אש להפסקת
מתחיל הוא הרי קשה, בסוריה שהמצב "למרות כי וציין זו, הצעה לקבל סירב סאדאת הנשיא אולם הנוכחיים".

תוגש". כזו שהצעה חפצה אינה ומצרים אש, הפסקת תבקש לא סוריה להשתפר.

כי לו והודיע בבוקר שמונה השעה לאחר קצר זמן ד', ביום קיסינג'ר, עם דוברינין, הסובייטי השגריר התקשר שני, מצד
רצון. משביעות בלתי היו שהן שנראה משום נידחו וסוריה, מצרים עם הסובייטים שקיימו ההתייעצויות, "המשך

במועצת שתתקבל אש הפסקת על להחלטה להתנגד שלא עתה, מוכנה המועצות שברית לניקסון מבהירה מוסקבה
הביטחון".

באופן למצב, באשר דיניץ ישראל שגריר את קיסינגיר שאל לישראל. אמריקה בין והתיאום הפעולה שיתוף במסגרת
ההחלטה על תודתה את מביעה היא ובה מאיר, מגולדה שהגיעה לניקסון, המופנית איגרת בפניו קרא דיניץ כללי.

היא אמש, בליל לידיה זג^אשחהגיעה החלטה כי אמרה היא לישראל. נשק של מחדש הספקה על קיבל אותה החיונית,

רבה. השפעה ובעלת מועילה החלטה
רגועה ישראל עוד "כל :(345 עמי ערבית. מהדורה הלבן, הבית מן קיסינג'ר זכרונות (מתוך באומרו לו ענה קיסינג'ר

תימרונים לבצע צריכה אינה בזמן, ובו שלה, העתודות את לשמור צורך לה אין הרי הנשק, אספקת לחידוש ביחס
אפילו או האפשרית, במהירות המלחמה, שלפני לקווים החזרה היא עתה ישראל את לעניין שצריך מה כל מסובכים.
האש, הפסקת על ההחלטה הצעת הגשת את לדחות נוכל לא שכן, החזיתות, משתי באחת האלה הקווים מן חריגה

רב". זמן עוד הביטחון, למועצת

1
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לקיסינג'ר 0דע נוספות, ערביות מדינות ולמספר למצרים אמריקה בין המלחמה. במהלך שהתקיימו, למגעים כהמשך

כמו במלחמה. להתערב חסין במלך מאיץ ש"סאדאת (347 עמ' ערבית, מהדורה הלבן, הבית מן קיסינג'ר זכרונות (מתוך:
ו כשבכך, לסוריה, שיריון) חטיבת על דובר האמת, (למען שיריון דיביזיות לשגר אפשרות בוחן חסין שהמלך לו, נודע ,P

i למלך מיד, פניתי, הירדן. נהר אורך לכל יתקוף ממנה חדשה חזית פתיחת כמו, יותר חמורה החלטה מקבלת נמנע הוא
את משקיע אני כי לו הבהרתי כך, עם בבד בד לפחות. שעות 48 למשך זו החלטה קבלת לדחות ממנו וביקשתי )<pn

/ נהג חסין ולסיועו. מה לזמן זקוק עודני ואני ללחימה, קץ לשים עלמנת חשאית, דיפלומטיה של בדרך מאמצי, מירב

} נבון". מדינאי הוא כי הוכיח הוא בכך, להמלצתי. נענה הוא אולם ענה. ולא בתבונה

י הגיעו אליהם בקווים האש את להפסיק ישראל הסכימה וישראל, אמריקה בין הרצופים המגעים מן כתוצאה
למועצת החלטה הצעת להגיש כוחו את ייפתה בה לקיסינגיר איגרת מאיר גולדה שיגרה בערב ב12/10 הכוחות.

ו

/ בכללותו. ישראל, של הצבאי מצבה את שיקפה זו איגרת נבון. צעד בכך רואה וקיסינג'ר במידה הביטחון,

י לנשיא הודיע הוא סאדאת. הנשיא עם דחוף, כאופן להיפגש, בקהיר הבריטי השגריר ביקש שחר, עם ב13/10

. לו הודיעו הסובייטים שכן, אש, להפסקת מסכים שסאדאת לוודא הית', מר בריטניה ממשלת מראש ביקש שקיסינג'ר
e
" אש הפסקת תציע הביטחון במועצת כלשהי ומדינה ש"במידה להית' הודיע שקיסינגיר בהודעה נאמר כן, כמו כך. על

לכך" תסכים שישראל להניח סיבות יש לקיסינגיר לכך. תתנגד לא האמריקנית הממשלה הרי הנוכחיים, בקווים
הסכמתי הבעתי לא בחשבון. בא לא זה כי לקיסינגיר "הודע היתה: הית1 של איגרתו על סאדאת הנשיא של תגובתו
הנוגעים בעניינים לקהיר, להתקשר עליו כי ככר לו הודעתי אחרים. בפני ולא הסובייטים בפני לא אש, להפסקת

תוכניתנו". של המשימות ביצוע השלמת לאחר אלא אש. להפסקת אסכים לא אופן בשום למוסקבה. ולא למצרים,

החלה המועצות ברית .1013/10  הטקטי") הזמן "פסק (במשך ובגולן בסיני הלחימה נמשכה הצבאית בחזית
תוך לישראל, אמריקני נשק של גדולות כמויות להעביר תוכנית היתוותה ואמריקה וציוד, נשק ולסוריה למצרים לספק

קצר. זמן פרק

היא ובציוד. בנשק צרכיה להעברת על" "אל חברת של האזרחיים הג'מבו מטוסי בשבעת הסתפקה לא ישראל

סירבו התעופה חברות אולם, ההובלה. את להחיש עלמנת אמריקניות, אזרחיות מחברות תובלה מטוסי לחכור ניסתה
הערבי. החרם מפני חששן משום זה, בתחום ישראל עם פעולה לשתף

האיים אל והציוד הנשק את להעביר ובאמצעותם אמריקניים צבאיים תובלה במטוסי להשתמש נטתה אמריקה
תפיק בכך, לישראל. אחרים אזרחיים ומטוסים על" "אל מטוסי עלידי יועברו משם האטלנטי. שבאוקינוס האזוריים

התובלה, טיסות וגיבוי הקצר המרחק מן תועלת ישראל

פי על לישראל. הדרושות הגדולות בכמויות הדרוש הציוד הובלת מהירות את מבטיחה אינה זו שיטה כי התברר,

של לטובתה חשובה החלטה ניקסון הנשיא קיבל קיסינג'ר, הד"ר של בראשותו המיוחדת" העבודה "קבוצת הצעת
אמריקניים צבאיים תובלה במטוסי שימוש ייעשה במסגרתו אמריקני", אווירי "גשר להקים היתה ההחלטה ישראל.

שאמריקה לאחר חיוני, לעורק ישראל חוברה בכך, לישראל. הברית בארצות המחסנים מן ישירות ציוד, להעביר עלמנת

לבקשותיה. נענתה
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גשר פתיחת על ההחלטה לקבלת להביא כדי בזכרונורניו, בעצמו זאת שהבהיר כפי רביס, מאמצים עשה קיסינג'ר
באותו עוד לאמריקה. מאיר נולדה של הדחופה קריאתה קבלת עם ה9/10, ג', יום בבוקר החלו מאמציו לישראל, אווירי

לציוד לב לשים שלא ישראל החלה זו, מערבות כתוצאה אבידותיה. על לפצותה וערבויות הבטחה ישראל קיבלה ערב,

היה הרי ישראל, של צרכיה את ולמלא למהר מחברי יותר והפצרתי "במידה אומר: קיסינג'ר צורכת. היא אותו הצבאי
מנת על הסובייטים פתחו אותו האווירי לגשר בהתייחס איזון, לקרבות, קץ ושימת לישראל סיוע הגשת למען בפעילותינו

לערבים". לסייע

הנשק מאגר את צרכה כבר ישראל כאשר ה13/10 ביום התקבלה האמריקני האווירי הגשר פתיחת על ההחלטה
באומרו: בישראל המצב לחומרת התייחס אלעזר הגנרל הישראלי הרמטכ"ל האסטרטגי.

בקנה אסון התרחשות  לכך היחידה המשמעות היתה ה12/10, ליום עד האמריקני הנשק אלינו מגיע היה "אילולא
היו וסוריה שמצרים היה דבר של פירושו האסטרטגי. הנשק מאגר לחלוטין לנו שאזל משוס קרוב, היה קיצנו גדול. מידה

ישראל". לעצמה שתיארה למה מעבר הרבה להגיע יכולות

סוריה. על המופעל הלחץ מעל להקל כדי בסיני ההתקפה את להרחיב עלינו היה במצרים,
.

הארמיות! של הגשר ראשי לאחר מה
לקווים ולהגיע בסיני הישראליים הכוחות של העיקרי לריכוז תבוסה להנחיל שאף אוקטובר מלחמת של התיכנון

המלחמה. של המדינית המטרה את שיממשו בסיני, אסטרטגיים
כאשר ( 384 עמי העצמיות, אחר (החיפוש בספרו האסטרטגית הצבאית המטרה את פירט המנוח סאדאת הנשיא
השני, השלב ביצוע אלא לנו נותר לא ברלב", "קו על מלא, באופן השתלטנו, כאשר הראשון השלב את "השלמנו אמר:

המעברים". אל ההגעה והוא
המעברים, לעבר מזרחה, הרחבתה ועל ההתקפה חידוש מועד על מצרית החלטה לקבלת זמן הגיע ה9/10 ביום

המלחמה. תוכנית כביצוע

שהכוחות צפוי היה לא אליו. היוזמה העברת פירושו מתמיד, לחץ עליו להפעיל מבלי הישראלי, האויב של השארתו
הגנה ולפתח החזית של הגזרות באחת לפרוץ ינסו שהם אלא, המלחמה, של סופה עד הגנה של במצב יהיו הישראליים
השארת תוך זו, מעין פעולה לבצע האויב מן למנוע יש כך, משום התעלה. לקו יגיעו הכוחות מן שחלק יתכן אקטיבית.

מזרחה. ההתקפה פעולות הרחבת באמצעות אלא ברהשגה, להיות יוכל לא הדבר בידינו. היוזמה

והאבירות הכישלון לאחר הלחימה, כושר ומבחינת מוראלית מבחינה גרוע במצב היו בסיני הישראליים הכוחות
שעומק הישראלית, להנהגה ברור היה טקטית. מבחינה לטובתם, התפתחות על הצביע בגולן, מצבם ספגו. אשר הכבדות
חייב זה מצב שונים. נשק וכלי ארטילריה טנקים, של גדול מספר בידינו וכי ק"מ, ל1512 הגיע המצריים הגשר ראשי

בדרום. סואץ ועד בצפון מקנטרה ק'ימ 100 כ של נרחב עימות בקו במגננה לנקוט ישראל את
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כדי רב, זמן להשתהות מבלי התוכנית, לפי מזרחה, ההתקפה את להרחיב כדי המצב את לנצל הכרח היה לדעתי,

צריך ההתקפה חידוש דבר, של פירושו הארמיה, כוחות מול עמדותיו את לתגבר ההזדמנות את לאויב לאפשר שלא

האויב. עבור הגרוע ובזמן לנו העדיף בזמן להתבצע
במרכז פגישות שתי עימו קיימתי כאשר 9/107) ביום אסמאעיל, אחמד אול) (פריק הגנראל עם זה בנושא דנתי

[ את לאויב להסב כדי להמתין יש ולדעתו מזרחה, ההתקדמות ממהירות מאוד מסתייג שהוא לדעת נוכחתי המבצעים.
אחמד הגנרל של לדעתו המתקפה. חידוש טרם עוד הגשר, בראשי כוחותינו מצויים בהן העמדות מן האבידות מירב
הקרב שמטוסי בעוד הישראלי, האוויר חיל מצד כבדה להתקפה צפויים ההתקפה, את שיערכו היבשה כוחות אסמאעיל,

i הראויה. ההגנה את להם לספק יכולים אינם האווירית ההגנה וטילי
/ האוויר חיל השפעת וכך האויב, כוחות עם כוחותינו של מגע דורש ידינו על המתקפה חידוש כי הבהרתי, עימו בדיוני

אשר כוחותינו של האווירי הפוטנציאל את לנצל יש האויב, של האוויר חיל השפעת את להפחית כדי תפחת. הישראלי
.69/10 הימים ארבעת במהלך האויב, של האוויר חיל מול לעמוד יכולתם את הוכיחו

לקדם, באפשרותנו יש בזמן, בו גבוהה. יעילותם הרי מספרם, למרות התנועה, קלי האווירית, ההגנה טילי לכך, בנוסף

קדימה איטית, תנועה בעלי אווירית, הגנה טילי גדודי מספר בשלבים,

לנו יעניק זה ניצול הושגה. אשר הההצלחה ניצול היא המתקפה, חידוש באמצעות בידינו, היוזמה ששמירת גם אמרתי
ארוכה המתנה זאת, לעומת ההיגיון. בגבולות אבידות, שנספוג למרות האסטרטגי, היעד את בהצלחה, להגשים, הזדמנות

האוויר חיל מפעילות הצפויות "האבידות גורם הרי לשכנעו בידי שעלה שלמרות מצאתי התארך, בינינו שהוויכוח אימת
ההחלטה בשלמות". המזוייניס הכוחות על לשמור חייבים 'יאנו ואמר: שב הוא אחר חשיבתו. על השתלט האויב" של

לאור המתקפה תתחדש זאת, בעקבות טקטי". זמן מ"פסק מנוס שאין היתה עימו, הארוך הוויכוח למרות הגיע, אליה

סטה. לא וממנה בחשיבתו, שביתה קנתה זו החלטה במצב. ההתפתחויות
לו רוחש שאני תוך אסמאעיל, אחמד הגנראל עם ה9/10 ביום שהתקיימו ארוכות, פגישות שתי לאחר הדיון, תום עם

כיבוש לשם המתקפה הרחבת את קובעת המלחמה שתוכנית שתזכור מבקש אני לו: אמרתי וההערכה, הכבוד מלוא את
של העיקרון כלומר, בלעדיה". או טקטית הפסקה "לאחר התעלה, דרך והפריצה המתקפה הצלחת לאחר המעברים,

"מתי רק; היא שנותרה השאלה לגביו. מחלוקת ואין הוחלט עליו עיקרון הוא המעברים, לעבר מזרחה, המתקפה הרחבת

המתקפה;" תחודש

המתקפה הרחבת עיתוי
ההמתנה, זמן שיארך ככל כי ברור, היה להצלחתה. החשובים הגורמים מן היה סיני בחזית המתקפה להרחבת העיתוי

יעמדו שכוחותיו לכך ולגרום הצבאי מצבו את לשפר הזדמנות לאויב תהייה ה9/10, יום לאחר הטקטי, הזמן פסק היא
טוב המצב יהיה יותר, קצרה תהיה ההמתנה שתקופת ככל אחרות: במלים התוקפים. כוחותינו עם בעימות יותר טוב

עבורנו. יותר
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לקחתם שיש הגורמים ריבוי בשל ביותר, קשה היתה זה עיתוי לקבוע עלמנת מדוייק באופן דעת שיקול הפעלת .

וחשיבותם. ההחלטה, קבלת לצורך בחשבון | ו

את לראות מעודד זה היה לא ישראלי טקטי ניצחון בניצני להבחין היה ניתן הגולן, ברמת המצב אחר ממעקב
מה החל ישראל. לטובת התפתח העניינים מהלך המצב. על הסורי הצבא שליטת על שהודיעו הסורית המפקדה הודעות | ו

דמשק הופצצה ב10/10 ה9/10. ביום בסוריה כלכליות מטרות והפציצה שלה האוויר בחיל גם השתמשה היא 10/10

הפעילות את להרחיב וביקש הסורית ההנהגה מטעם נציג לקהיר הגיע אז וצבאיות. אזרחיות מטרות הופצצו 11/10 וב

הגולן. בחזית הישראלי הלחץ את להקל עלמנת סיני בחזית המבצעית

אסמאעיל, אחמד הגנרל על צבאי לחץ וגורם סאדאת, הנשיא על מדיני לחץ גורם היווה הסורית בחזית הצבאי המצב |
לגנרל סאדאת הנשיא הורה כך משום והסורית. המצרית החזיתות בשתי הכוחות של הכללי המפקד היותו בתוקף 1

הלחץ את להקל מנת על מזרחה, המתקפה את המצרית, בחזית להרחיב, ה11/10 יום של הראשונות בשעות אסמאעיל,
הסורית. החזית מעל

שלמחרת ביום 06:30 השעה מן החל ההתקפה, בהרחבת להתחיל הוראות אסמאעיל הגנרל נתן ה12/10 יום בבוקר
מאמון סעד (לואא) האלוף השניה, הארמיה מפקד של בקשותיהם פי על הקיימים. הגשר ראשי על שמירה תוך ה13/10,

המזויינים הכוחות של המבצעים למרכז שזומנו לאחר ואצל, עבדאלמנעם (לואא) האלוף השלישית, הארמיה מפקד ושל

.06:30 בשעה ה14/10, ליום המתקפה הרחבת את לדחות הוחלט הכללי, המפקד עם בערב ה12/10 ביום ונפגשו

אלשאזלי (פריק) לויטננטגנרל של דעתו
בשל המתקפה את להרחיב לרעיון התנגד הוא כי אומר, אלשאזלי סעדאלדין (פריק) לויטננטגנראל הרמטכ"ל

אסמאעיל. אחמד אול) (פריק הגנראל הכללי למפקד בעצמו, הבהיר, אותן סיבות
מהדורה זכרונות, אוקטובר, מלחמת אלשאזלי, סעדאלדין לויטננטגנראל (מתוך בזכרונותיו הבהיר אלשאזלי
אחמד אליו פנה ה11/10 ביום החזית מן שובו לאחר כי המוטעית", המדינית "ההחלטה הכותרת: תחת ערבית)

האוויריים ''שהכוחות משום לרעיון התנגד אלשאזלי אולם המעברים. לעבר שלנו המתקפה הרחבת בנושא אסמאעיל
שב אסמאעיל אחמד השר אווירי''. חיפוי ללא פתוח בשטח הנע יבשתי כוח לכל חמור איום ומהווים חזקים הישראליים
מעל הלחץ את להקל היא ההתקפה שמטרת לו ואמר ה13/10 שלמחרת, בבוקר נוספת, פעם זה בנושא אליו ופנה

החזית מעל הלחץ את תקל ולא תצליח לא התקפתנו כי בטענו נוספת פעם לרעיון התנגד אלשאזלי הסורית. החזית
"ההחלטה אמר: והפעם שעות, 24 תוך שלישית פעם זה נושא השר עורר בצהריים, מנה. אותן הסיבות בשל הסורית,
עמד השר בבוקר'1. 13/10 ה יום מחר, בכך להתחיל ויש המעברים, לעבר המתקפה את להרחיב עלינו מטילה המדינית

ה10/ ליום המתקפה תחילת את לדחות היה לעשות בידיו שעלה מה כל לבצעה. עלינו וכי מדינית החלטה זוהי כי כך <^על

שנקבע. כפי שחר, עם ה13/10 ביום במקום שחר, עם 14
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מה! לשם ארוגה, המתנה
שביצעה לאחר ה9/10 ליום עד ניצחונה עובדת את המצרית הצבאית המפקדה ניצלה לא מדוע ועולה: צצה השאלה

האסטרטגי? הצבאי היעד השגת לשם המעברים לעבר המתקפה את להרחיב כדי בהצלחה, הישירה המשימה את

| זו לשאלה לתשובה באשר נחלקו הפרשנים
מוגבל יעד בעלת התקפית פעולה לבצע שאף אוקטובר מלחמת של המצרי התיכנון כי למסקנה, שהגיעו מהם היו

בלבד. ברלב" "קו על והשתלטות התעלה דרך פריצה כדי תוך התקפה והוא:
ברלכ", "קו הריסת התעלה, דרך פריצה באמצעות התקפה ביצוע כיעד ראה המצרי התיכנון כי למסקנה שהגיעו היו

.u' 11j'"i i v' .iu,,'ji/j.i in 1u1 נטרם טקטי, זמן בפסק ודגק הארוכה ההמתנה

"קו על להשתלטות הצטמצם לא מעולם 1973 אוקטובר למלחמת שהתיכנון היתה להעיד, אנוכי יכול שעליה האמת,

הגעה והיא, לכך מעבר הרבה אסטרטגית צבאית מטרה להשיג התכוון שהתיכנון אלא בלבד, זו לא סופי. כיעד ברלב",

סופי. כיעד עליהם, והשתלטות המעברים לקו
של הצפויות הנגד התקפות הדיפת ברלב", "קו והשמדת סואץ תעלת דרך פריצה גמורה, בוודאות כלל, התיכנון

פסק ללא או טקטי, זמן פסק לאחר אם בין המעברים), לקו (הגעה הסופי היעד השגת לשם המתקפה והרחבת האויב
מקרה. בכל הוחלט, עליו דבר היתה המעברים; לעבר מזרחה, המתקפה הרחבת כלומר, לנסיבות. בהתאם הכל זה, זמן

הוא הרי אלשאזלי, ללויטננטגנרל יוחס אשר האירועים, התפתחות קצב לפי ההצלחה ניצול רעיון ליחוס באשר
 אוקטובר מלחמת אלשאזלי, סעדאלדין לויטננטגנרל (מתוך: באומרו בזכרונותיו זאת מדגיש והוא זאת הכחיש עצמו

:(248 עמ' ערבית, מהדורה זכרונות,
הצלחתם עם מיד מזרחה, מתקפתם את מלהרחיב המצרים בעד שמנעו הסיבות, בעניין הדיעות ורבו הדיבורים "רבו

ה14/10 ביום זה היה אם בין מזרחה, המהירה יצה הפו מתומכי הייתי כי שאמרו, רבות שמועות נפוצו הצליחה. במבצע
? ■ זה היה אם בין הכחישו. ולא זאת אישרו לא הס זו, נקודה על מלהגיב נמנעו המזויינים הכוחות לכן. קודם הרבה אף או

18 באוניברסיטת התקיים אשר אוקטובר מלחמת על הבינלאומי לסימפוזיון (כוונתו המדעי במישור או התעמולתי במישור

שמועות"' לאשר בעולם התקשורת אמצעי החלו כך, זה). בסימפוזיון השתתף לא אלשאזלי .2731/10/75 בימים קהיר

; ובין* אלה נאות תכונות בין לקשור חפצתי לא אני אולם וכוי... וכוי... ונועז מסתער קשוח, כצנחן אותי תיארו אלה.

התיכנון בשלב זה היה אם בין מזרחה, המתקפה הרחבת רעיון נגד תמיד הייתי מזרחה. המלחמה את להרחיב ההחלטה
לכן". קודם ציינתי אותן הרבות הסיבות בשל הקרביים, המבצעים בשלב או

עבודה לאחר נקבע אוקטובר מלחמת שתיכנון לו ולומר והכבוד, הידידות בכל אלשאזלי, של באוזנו ללחוש ברצוני
הכוחות, של העיקריות השלוחות בהשתתפות המזויינים הכוחות של המבצעים אגף עלידי ושבוצעה ארוך זמן שנמשכה

אלשאזלי לויטננטגנרל עלידי אושרה התוכנית השונים. והחילות האגפים וכן האווירית, וההגנה הים האוויר, כוחות
גם וכן התוכנית, מסמכי על חתם מהם אחד כל אסמאעיל. אחמד הגנראל הכללי, המפקד עלידי ואושרה הרמטכ"ל
זה אין למעברים, ההגעה שהוא צבאי אסטרטגי ליעד להגיע יש כי קבעה, התוכנית עוד כל המלחמה. לפני רב זמן אנוכי,
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התיכנון. בשלב למעברים המתקפה הרחבת נגד היה שהוא יאמר שהרמטכ"ל הדעת על מתקבל
חדשים, גורמים לצוץ עשויים או המקורי בתיכנון ששוער ממה להשתנות המצב עשוי הקרביות, הפעולות במהלך
המפקד של כושרו מתגלה זו. כנקודה שנוצר המצב את ההולמות בדרכים אליהם להתייחס שייחיבו הביצוע, במהלך

האסטרטגי. היעד השגת לשם השונים, משתניהס על המבצעים, בניהול שלו הפיקוד וכושר

הרחבת מכן. ולאחר זו, טקטית הפסקה זו. ארוכה המתנה אסמאעיל, אחמד הגנראל הכללי המפקד הסביר כיצד 1

המעברים? לעבר המתקפה

אסמאעיל אחמד הגנראל של דעתו

בספר מתועד (הראיון העיתונאי הראיון מן יותר טובה עדות מצאתי לא נפטר, אסמאעיל אחמד שהגנראל לאחר
לעיתונות שהעניק הראיונות כל את כולל והוא אסמאעיל. אחמד הגנראל של באישורו לאור שיצא והמערכה" "הגברים ,

ביום היכל חסנין מחמד ■.אלאהראם", של הראשי לעורך שהעניק ,(1973 אוקטובר מלחמת בנושא המלחמה, לאחר

ניצול לאי באשר התעוררו אשר התמיהות על הניב הוא הראיון במסגרת קמלחמה. תום לאחר ה18/11/73,
לא כוחותינו כאשר לה. ומחוצה מצרים בתוך כולם חשו אותה התחושה היתה זו שתנוצל. ציפו בה במהירות הההצלחה
ביחוד נוצר זה רושם בסיני שהקימו הנשרים בראשי כוחותינו הגיעו אליהם לקווים מעבר אל מזרחה, לחדור העמיקו
לא שהלחימה למרות הזה, הרושם את יצרו ואשר מצרים, של מטעמה שפורסמו נכונות, שהיו הצבאיות, ההודעות עקב

שקטה.

היכל:

במהירות שלנו הכוללת המתקפה הורחבה לא שבגללה הסיבה מהי גלוי, להיות לי והרשה אותך, לשאול "ברצוני

בנושא רבות תמיהות עולות במהירות נוצלה לא הצליחה מבצע של המזהירה ההצלחה מומחים, מספר לדעת הדרושה!

לא האם בלבדל הצליחה של המבריק הפתיחה מהלך את לבצע אמורים היינו שלנו המוקדם התיכנון לפי האם זה:

בדיוק?" התרחש בעצם, מה, או; מידי? איטיים היינו האם לנו? שנקרתה בהזדמנות להבחין מסוגלים היינו

אסמאעיל: אחמד
לאחת: אחת עוררת, אותן לנקודות אתייחס נזק. בהעלאתן אין ולדעתי. להישאל, צריכות האלה השאלות כל

בלבד! הצליחה את ת*כננו האם .1

לכוח אש כוח בין לתיכנון, תיכנון בין דושיח הינה המלחמה שכן, לכך מעבר הרבה נרחבות תוכניות לנו היו שלא. מובן

תנועה. ליכולת תנועה יכולת בין אש,

באמצעות הדושיח את להמשיך כיצד לדעת מבלי לפעול, נפסיק שלאחריו אחד צעד על להחליט היגיון חוסר זה היה
צעד זה שהיה משום המבוא. שהיה משום ליבנו. תשומת מרבית את ריתק אכן הצליחה מבצע ותנועה. אש כוח תיכנון,
שעתיד מה לגבי בידינו. היוזמה היתה באמצעותו כי היה אותו שאפיין ומה בו נפתח כי וידענו היות פרטיו, כל את שבחנו ^"'.

הדבר תלוי היה דבר. של בסופו אולם. היטב. שקלנו ואותן שנבחנו, אפשרויות מספר היו הרי מכן, לאחר לבוא היה
בתיכנון, נכלל אמנם אחריה. לבוא היה שעתיד ומה תומה. עד מושלמת היתה הצליחה תוכנית כך, עקב האויב. בתגובת

האויב. בתגובת היתה תלויה המתאימות האפשרויות בחירת אולם



לנו! שנקרתה ההזדמנות את לראות היינו יכולים לא האם .2

לי, שנראו הזדמנויות ומצאתי במידה חישובים של בעיה זו היתה הזדמנויות, ניצול של בעיה זו היתה לא אלי, ביחס
אי בעקבותיה להתקדם עלי היה כך, כשל המפורסמת הטילים רשת של הגנה תחת כפעולה פתחנו להמר לי אסור היה

כוחותי שמאחורי משוכנע שאהיה עד להמתין לדעתי, אפילו או אחרים, של לדעתם הזדמנויות. נוצרו אם חייב, הייתי לכך,

מספקת. הגנה נמצאת
כוחותינו להיכנס. שלי הניידים הנ.מ. לטילי לתת חייב גס הייתי להיכנס. ההזדמנות את שלי לשיריון לתת חייב הייתי

אמצעי כאשר מדברים, עליה ההזדמנות בעקבות כוחותי את משגר הייתי לו אולם, גבורה, מעשי ביצעו אמנם האוויריים
חיל על כולו העול הטלת היה הדבר פירוש האויב, של האווירית העליונות מול להתייצב עדיין מוכנים היו לא שלי הגנה

לנו מצפות עודן הקשות שהשעות ידעתי כאשר בה, לעמוד מסוגל היה לא שהוא משימה האוויר,

מידי! איטיים היינו האם .3

זמן פסק לעשות יש כי קבע המקורית, לתוכנית וכוונתי התיכנון, לתיכנון. נצמדתי כי הוא יודע שאני מה יודע. אינני

תגובת לאור מצב הערכת תתקיים זה זמן פסק במהלך הגשר. ראשי אבטחת ולאחר הצליחה השלמת לאחר טקטי
לא הטקטי הזמן פסק להתקדם. יש אז רק הדרושות. העתודות ותוכנה הבאים הצעדים לקראת הכנה תתבצע האויב,

קץ. להן ושמנו האויב מצד נגד התקפות ספגנו בה תקופה זו היתה רגיעה. תקופת היה
בהקדם נרחבת מתקפה לבצע נאלצים היינו אותו, יודע איננו שהאויב סוד מגלה אני שבכך סבור ואיני זאת, עם יחד

הטנקים לקרבות (הכוונה, נרחבים שיריון קרבות התחוללו ואכן, סוריה. מעל הלחץ הפחתת היתה בכך מטרתנו האפשרי.

הטילים לטווח מחוץ היו אלה קרבות המעברים). לעבר מזרחה, המתקפה הרחבת ,במהלך 14/10 ביום שהתחוללו
את יסב שהוא לכך אותו הבאנו וכן הסורית בחזית פעלו אשר מכוחותיו חלק להוציא האויב את שאילצנו חשתי כאשר

הגשר, לראשי לשוב העדפתי עימנו, לחזית מילואים כוחות להחיש נאלץ וכן משם שלו האוויר חיל של העיקרי המאמץ

האויב". של הנגד התקפות כל יתנפצו עליו לסלע ולהפכם אותם לתגבר להמשיך

היכל:
לנידרש?" מעבר שמרנים היינו האם הפעם: לי תיענה ואולי נוספת, פעם אותך לשאול "ברצוני

אסמאעיל: אחמד
בעולם'! המומחים מצד הצליחה מבצע של והביצוע התיכנון זכו לה ההערכה את בעצמך ושמעת ראית לא "האם
שמרנים, שנהיה כך מפני ^מרתי מכל יותר כי ידעו, הכוחות עם מדבר אותי שמעו אשר אלה שמרני?!. מבצע זה היה האם

הרפתקה". מאשר גדול יותר הרבה עניין היא המלחמה הרפתקנים. שנהיה רציתי לא בזמן, בו אולם
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אומר: ואני

סופי כיעד המעברים, קו עד להגיע יש כי קבע דעות, חילוקי אין כך ועל ומדינית, צבאית מבחינה המלחמה, תיכנון *

המלחמה. של

כי קבע הוא הארמיות של הגשר ראשי והקמת התעלה דרך הפריצה לאחר טקטי", זמן "פסק כלל לא זה תיכנון *

למצב. בהתאם בלעדיו, או טקטי זמן פסק עם המעברים, על השתלטות לשם מזרחה, המתקפה את להרחיב יש

ככל הושגה אשר ההצלחה ניצול מהירות בשל להצלחתה, החשובים הגורמים מבין היה המתקפה הרחבת של העיתוי
עבורנו. עדיף היה כך יותר, קצרה היתה ב9/10 הישירה המשימה השלמת לאחר ההמתנה, שתקופת

זמן לפסק ארוכה, להמתנה נדחף כך. ועקב המידה, על יתר ואיטי זהיר היה אסמאעיל אחמד הגנרל הכללי המפקד *

להמר". שלא עלי "היה שאמר. כפי ולדעתו, ה13/10 ליום ועד ה10/10 מיום טקטי,

האסטרטגי. היעד את להשיג כדי במהירות הניצחון את לנצל ההזדמנות שאבדה לאחר להמר, עליו היה ואכן,

ההנהגה של התערבותה ללא הצבאית, המפקדה על נופל התוכנית, ביצוע לשם הקרביות הפעולות ניהול של הנטל
מבצעית. לפעילות הנכונה הדרך זוהי המדינית. :■.;

המפקד על הוטלה והאם מזרחה, המתקפה הרחבת להשהיית הנימוקים היו מה לברר ניסיתי המלחמה, במהלך
סיפר לא אסמאעיל אחמד הגנרל הרי קיימת היתה כזאת שמיגכלה במידה אולם, זאת שחייבה מדינית מגבלה הצבאי r:>

עליה. לי

לאחר המתקפה, את להרחיב ה12/10 יום של הראשונות בשעות הכללי, למפקד הורה סאדאת הנשיא כאשר :.

המתקפה התחלת על הוראות לתת ביום, בו אסמאעיל, אחמד הגנרל מיהר הסורית, בחזית הצבאי המצב הידרדרות ;■■,

פסק כי הסתבר זאת, כל לאור ה14/10). יום לבוקר המועד נדחה צבאיים, שיקולים (בשל ה13/10 שלמחרת בבוקר :■j;

כמו אסמאעיל. אחמד הכללי והמפקד סאדאת הנשיא של ובהסכמתם דעתם על היה ה1013/10, בימים זה, טקטי זמן

מדינית. החלטה היתה הטקטי. הזמן פסק לאחר המתקפה, הרחבת על שההחלטה כן^מסתבר, .,.■;

ביום אותו, הזמין אלאסד חאפז הנשיא כי זיאצ'. מחמוד דאז, הערבית, הלינה של הכללי המזכיר אמר זה בנושא *

שהתקיימה בשיחה זמן. באותו ששרר המצב על עימו לדון לדמשק לבוא המלחמה, לאחר .כשבועיים ה12/11/73 ' r

הפעולות במהלך בגולן המצב את אלאסד הנשיא בפניו גולל בוקר, לפנות לשתיים ועד מחצות נמשכה ואשר ביניהם c

הכוחות אולם, המעברים. את תכבוש סאדאת^קב^ה~קימצרים הנשיא ובין ביני "ההסכמה אמר: הוא הצבאיות. ין

לתקן ניסתה המצרית שההנהגה "נראה ואמר: הוסיף הוא לתעלה". מזרחית קילומטרים עשרה לאחר נעצרו המצריים /7

שמונה כבר חלפו שכן הוחמצה, ההזדמנות אולם לסיני. שלה העתודה כוחות את שיגרה כאשר ה14/10 ביום זו טעות ,/;

אלאסד הנשיא ישראל". של לידיה עבר ההפו:עה שגורס ולאחר הצליחה במבצע המצרית ההצלחה מן תמימים, ימים

שתי של הכללי המפקד היה אסמאעיל אחמד שהגנרל למרות המצרית. ההנהגה ובין בינינו מלא תיאום היה "לא ציין: i V

החזיתות".

וכדי המצרית בחזית התבססות לשם אותה לנצל לישראל שאיפשרה הזדמנות היתה הטקטי'1 הזמן "פסק תקופת * ף

באופן וציוד, נשק לישראל ולספק להמשיך לאמריקה זו תקופה איפשרה כן, כמו הסורית בחזית השפעונה את להרחיב  ן
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י עברה 11 השיריון דיביזית כי גילתה היא ובו לכך), בקשר אפרט מכן (לאחר המדינה ובעומק סיני בחזית אווירי סיור

למחרת. המתקפה, להרחבת כהכנה מזרחה, אל התעלה ממערב
הגולן, בחזית הסוריים הכוחות נגד מאמציה את ריכזה שישראל היתה הטקטי הזמן פסק של הישירה התוצאה
אמריקה ישראל. ולטובת לטובתה המדיני, תפקידה את במומחיות, אמריקה, מילאה בזמן, בו להצלחה. שם וזכתה
לחלוטין, מובסת תהיה לא שישראל שהבטיחה באופן ישראל, הישיר הצבאי הסיוע בנושא משקלה כובד כל את הטילה
היתה האסטרטגי הזמן לפסק לכך, אי זמן. להרוויח עלמנת ומצרים, בריתהמועצות עם מדיניים מגעים קיימה בזמן ובו

לטובתנו. שלא הבא, בשלב הצבאיים המבצעים התפתחות על וישירה חשובה השפעה
המלחמה, במהלך מידע. לי היה לא הרי הקרביות. הפעולות התפתחות על והשפעתה המדינית הפעילות בתחום *

באמצעות התנהלה אשר המדינית הפעילות על המזויינים, הכוחות של המבצעים אגף כראש הצבאי תפקידי בתוקף
פירסמו מדיניים מנהיגים שמספר לאחר תוצאותיה. את לנצל או הצבאית, לפעילות לסייע נועדה ואשר המדינית ההנהגה

הזמן ל"פסק והנוגעים לב לתשומת הראויים נושאים שני ליבי תשומת את משכו המלחמה, לאחר זכרונותיהם את
המעברים. לעבר כוחותינו מתקפת בהרחבת ולהשהייה האסטרטגי"

מובעת בה ה7/10, ביום קיסינגיר, הד"ר אל אסמאעיל, חאפז מר לאומי, לביטחון היועץ שיגר אותה באיגרת, .1

העימות'1. קו את להרחיב או הקרבות איזור את להרחיב מתכוונת אינה "מצרים נאמר: סאדאת, הנשיא של דעתו
מעבר ישראל נגד הקרביות בפעולות להמשיך חפצה אינה שמצרים כוונות הצהרת בו "יש כי זה, משפט פירש קיסינג'ר

את להעמיק שלא סאדאת, הנשיא של הרעיון בין קשר קייס האם היא עולה אשר השאלה כבשה". אותם לשטחים
טקטי? זמן פסק ועשיית המיצרים לעבר המתקפה הרחבת את להשהות החלטתו לבין, הקרבות איזור

היה, 8/10 ה ביום ששרר הצבאי המצב הקרב. בשדה הצבאית הפעילות מן לנבוע חייב המלחמה של המדיני הניהול

התעורר טרם האויב בהצלחה בגולן, התקדמו הסוריים הכוחות בזמן ובו כביר, ניצחון השיגו התעלה בחזית שכוחותינו
התעלה. מקו לסגת לממשלה דיין הציע יום, באותו גויסו. לא עדיין שלו המילואים וכוחות ההפתעה מן

ההנהגה מכך חמור עוד המוצלחת. הצבאית הפעילות עם מתואמת היתה לא המדינית הפעילות זה, מצב לאור

מצרים כי סבור, להיות לישראל, גם ובעקבותיו לקיסינג'ר, וגרמה הצבאיות כוונותיה את הבהירה במצרים המדינית
שיחררה. אותם לשטחים בנוסף ישראל, נגד הקרביות הפעולות בהמשך רגצה אינה

(הביטחון אסמאעי חאפז של בזכרונותיו שנאמרו הדברים היו חלחלה, בי ועורר אותי הדהים אשר השני, הנושא .2

שם: נאמר טקסי". זמן פסק 1013/10" הכותרת: תחת (323 עמי האתגרים, בתקופת מצרים של הלאומי

הגנרל עם נהלתי אשר השיחות מתוך הישירה. המטרה ביצוע את כוחותינו השלימו הסתיים אשר השלב "במהלך

בהנחיות נאמר כאשר ההרים למעברי עד להתקדם מתכוון אינו הוא כי הבנתי המלחמה, פרוץ לפני אסמאעיל אחמד
הזוטרים, המפקדים את להמריץ כוונה משום היה  המעברים כיבוש היא המטרה כי הכללית, המפקדה של המבצעיות

הישירה". למטרה עד ולהתקדם להמשיך הגשר, ראשי הקמת שלב במהלך
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התכוין "לא היא כי לי. שיחסו למה הסבר לתת שיוכל כיי בחיים יהיה אסמאעיל אחמד שהגנרל רוצה הייתי

הזוטרים המפקדים את להמריץ נועד הדבר כי לו, שייחס הטיעון מן השתכנעתי לא ההרים". מעברי קו עד להתקדם
הישירה'1. למטרה עד להתקדם להמשיך

ישירה", "משימה התקפה כעת ליחידה יש הטקטי במישור דיעות חילוקי לגביהם שאין צבאיים מונחים קיימים
הבאה", וה"משימה ישירה" "משימה השדה לארמית יש האסטרטגי במישור ההתקדמות המשך וכיוון הבאה' "המשימה

סופית''. ו"משימה ישירה" "משימה  או

חדמשמעית. בצורה הכללית המפקדה עלידי הובנו המלחמה יעדי כאשר אוקטובר במלחמת פתחנו כי אני, סבור
בקו יעצרו ואז התעלה דרך פריצתם תוך ברלב" "קו את יהרסו שכוחותינו התכוון אסמאעיל אחמד שהגנרל סבור אינני
עד אחר תאריך בכל או אז, סאדאת, הנשיא קיבל לא מדוע כך, אם ה9/10. יום של בסופו הושגה זו מטרה זה.

היה המלחמה תוכנית של הסופי שהיעד לחלוטין, ברור היה סאדאת לנשיא אש? להפסקת ההצעות את ה12/10 ליום
העצמיות". אחר "החיפוש בזכרונותיו בעצמו לכך התייחס הוא למעברים. ההגעה

המדינה? נשיא של מדעתו שונה תהיה המזויינים הכוחות של הכללי המפקד של שדעתו בכך היגיון יש האם

לישראל האמריקאי האווירי הגשר <:

אש. הפסקת להשגת מדיניים נסיונות נעשו ה13/10, ועד 10/10 שמ בתקופה נמשכת, ובגולן בסיני הלחימה בעוד

ובציוד כנשק הכבדות האבידות מן כתוצאה קשה, להיות הפך ישראל של שמצבה ה9/10, יום מאז הסתבר, לאמריקה ■ י

בשעות הלבן. בבית ביניהם שהתקיימה בפגישה קיסינג'ר לד"ר דיניץ ישראל שגריר הבהיר זו עובדה לה. נגרמו אשר ני"

לשם כבד וציוד נשק המירבית, ובדחיפות במהירות לה, לשלוח ישראל ביקשה זו כפגישה ה9/10. יום אותו של הבוקר ו

קיבל לא קיסינגיר אולם הדרוש. הנשק את לבקש כדי לוושינגטון, לצאת מאיר, גולדה הגב' הממשלה, ראש הציעה כך, "c

"קבוצת יו'ר גם בזמן ובו לאומי לביטחון והיועץ החוץ שר היותו בתוקף עצמו, על בכך הטיפול את ונטל זו הצעה ד'
המשבר. בניווט עסקה אשר המיוחדת" העבודה r

לשלוח החליט "הוא כי האומרת, האמריקני הנשיא של החלטתו את ישראל לשגריר קיסינג'ר מסר בערב ב9/10
לפצות הסכים הוא לייזר. פצצות מלבד אלקטרוני, וציוד מערכות כלומר, ברשימה. הכלולים והציוד החילוף חלקי כל את ■".:<■

ביותר החדישים שהם מ60, מדגם טנקים מספר לישראל ישלח הוא איבדה. אשר והטנקים המטוסים כל על ישראל את y.

שיסדיר זמנים לוח לקבוע יש הסונים, לשאר באשר חדישים. מטוסים גם לישראל יגיעו כן, כמו אמריקה. בידי המצויים ■■/7

יניעו הם הרי לטנקים, תזדקק והיא במידה אבידותיה. כל על תפוצה ישראל כי מדגישה, אמריקה וההגעה. המשלוח את m

אמריקניים". במטוסים מובלים אפילו ישראל, ".'

להפסקת שחר, עם ה13/10 כיום להסכים, סירב סאדאת הנשיא כאשר התרחשה המדיני במצב נוספת התפתחות
קיסינג'ר של הצעתו עלפי בקהיר. בריטניה ושגריר סאדאת הנשיא בין התקיימה אשר הפגישה במסגרת זה היה אש.

כל יועברו שבאמצעותו האמריקני האווירי הגשר פתיחת על ניקסון האמריקני הנשיא של החלטתו פורסמה יום באותו .!ו,

בזכרונותיו מתייחס קיסינגיר שלה. האסטרטגי הנשק מאגר את ישראל צרכה בזמן בו ישראל. של הצבאיים צרכיה Bur
הסובייטי. הנשק מידי ישראל של שתבוסתה ספק. של שמץ כל מעולם, לי, היה "לא אומר: הוא למצב. באשר '■'^■לעמדתו
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/ החזיתות, באחת ניצחון להשיג ישראל את המריצה כך, משום ארצותהברית. עבור ומדינית גיאוגרפית שואה תהיה
קיימת". עובדה כאל הערבים להישגי הבאות, בפגישותיהם האו"ם, של הדיפלומטים יתייחסו בטרם

נעשו כך, משום על". "אל חברת של הג'מבו מטוסי בשבעת ובציוד, בנשק צרכיה הובלת לצורך הסתפקה, לא ישראל
,ן פעולה לשתף סירבו התעופה חברות אולם ההעברה. להחשת אמריקניים, אזרחיים תובלה מטוסי לחכירת נסיונות

הערבי. החרם מן חששן בשל זה, בתחום
ן האזוריים האיים אל והציוד הנשק את להעביר ובאמצעותם אמריקניים, תובלה במטוסי להשתמש נטו האמריקנים
| ישראל תפיק בכך, לישראל. נוספים אזרחיים ומטוסים על" "אל מטוסי אותו יעבירו משם האטלנטי. שבאוקיתוס

של מהירה תובלה תבטיח לא זו שיטה כי הסתבר, טיסות. של רב מספר לקיים ומהאפשרות הקצר המרחק מן תועלת

לישראל. להעבירן שצריך הגדולות הכמויות
וחיונית חשובה החלטה ניקסון הנשיא קיבל קיסינג'ר, הד"ר של בראשותו המיוחדת" העבודה "קבוצת הצעת עלפי
צבאיים תובלה במטוסי ישתמשו במסגרתו אמריקני" אווירי "גשר לפתוח החלטה נתקבלה זו. במלחמה ישראל, לטובת
חיים, לעורק ישראל חוברה בכך לישראל. האמריקניים המחסנים מו ישירות b*nw> bw *יריר: י^איות ""ייילוייי1

■" r ■■ 1" .,,**., ><.■ ■k''j ■■k "."<./ iwj ,imu ,1 uw ה1ר!ונ1ו. הקריאה מן החק בזכרונותיו.

האמריקני. האוויר חיל מטוסי באמצעות האווירי הגשר לפתיחת ועד אבידותיה, כל על תפוצה ישראל כי ועריבות

כדי זה היה הרי עמיתי, זאת עשו מאשר יותר ישראל, של צרכיה את ולמלא למהר והפצרתי "במידה אומר; קיסינג'ר
שהקימו האווירי הגשר לבין המערכה, סיום מועד את ולהחיש בישראל לתמוך עושים שאנו מה בין איזון ליצור

לערבים". לסייע כדי הסובייטים

המדינה מבקר דו"ח מתוך לקוחים והפרטים (הסטטיסטיקות האווירי הגשר הפעלת לצורך השתמשה אמריקה
ו17 05 מדגם מטוסים 51 ביניהם תובלה. מטוסי ב228 (1973 משנת לישראל, האווירי הגשר בעניין האמריקני

.0141 מדגם מטוסים
הבאות: הכמויות את ונשאו לישראל גיחות 569 ביצעו אלה מטוסים

שהעבירו ,0141 מטוסי עלידי בוצעו גיחות 422 ציוד. טון אלף 11 שהעבירו C 5 מטוסי עלידי בוצעו גיחות 147

ציוד. טון 11,500

ל23 אחד, ביום בישראל לנחות להם שיותר האמריקניים, המטוסים מספר את הגביל האמריקני ההגנה שר

.0141 מטוסי ו17 05 מטוסי 6 : בכללם מדיניים. שיקולים בשל יותר, ולא מטוסים,
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הימים מן אחד בכל שימוש, נעשה במסגרתו ל14/11/73. ועד מ13/10 החל יום. 33 נמשך האמריקני האווירי הגשר

האווירית התובלה פיקוד במסגרת הפועלים התובלה ממטוסי אחוז בכ24 האווירי, הגשר פעל בהם !

בתקופה הועברו זו מכמות אחוז 39 לישראל ותחמושת ציוד נשק, טון 22,497 הועברו האווירי הגשר במסגרת
ציוד, טון 5,500 העבירו אשר ו707 747 הדגמים מן ישראליים אזרחיים מטוסים ל8 בנוסף זאת, 24/1012/10

תקופה. אותה במהלך

מימדים כעל ציוד להעברת בעיקר, שנועד, ימי, גשר אמריקה הקימה לישראל, והציוד הנשק להספקת כהשלמה
וכלי בתותחים בטנקים, טון 33,210 של מטען נושאת כשהיא ,2/11/73 ביום לישראל הגיעה הראשונה הספינה גדולים.

האספקה תוכנית במסגרת שהועבר המטען מכלל אחוז ל74 הגיע האווירי הגשר באמצעות שהועבר המטען כל סך רכב.

של הלחימה כושר והעלאת במלחמה אבידותיה על ישראל את לפצות היתה המבצע מטרת הדחוף. הצבאי והסיוע
המחסנים מן ציוד כלל הימי הגשר גם וכן האווירי, הגשר הלחימה. הפסקת לאחר במהירות, הישראליים, הכוחות

האמריקניים, התובלה למטוסי הדרוש הסיוע את להגיש סירבו אירופיות מדינות מספר כי לציין, יש בארצותהברית
לכך, אי ותורכיה. יוון איטליה, ספרד, אנגליה, הן אלה מדינות וכוי). מעבר רשות תידלוק, (נחיתה, טיסותיהם במהלך

לישראל. להגיע עלמנת עקלקל טיסה קו לעצמם לבחור האמריקניים התובלה מטוסי נאלצו

הציוד. למחיר בנוסף דולר, מיליון 88.5 עלה לישראל האמריקני האווירי הגשר מבצע

הבולטים הסוגים ומגוונים. רבים היו האווירי, הגשר באמצעות לישראל הגיעו אשר והתחמושת, הציוד הנשק, סוגי
של חלקים קרקע,  אוויר פצצות מארזי מטוסים, לאותם וכנפיים "פנטוט" מטוסי מנועי היו לישראל הובאו אשר ביותר

מנגנון בעלי מטענים אווירקרקע, טילי ו"ציפארל", "וולקן" מדגמי אווירית הגנה מערכות ציוד "סקייהוק", מטוסי
וכוי. מטוסים מנועי לתחזוקת טכני ציוד השהייה,

תחמושת תותחים, קני שונים, ארטילריה סוגי "טאו". מדגם נ.ט. טילי טנקים, כלל: היבשה לכוחות המיועד הנשק
הרחבת לפני יום ה13/10, ביום נפתח האמריקני האווירי הגשר כי לציין, יש וגנו'. קשר מערכות ולארטילריה, לטנקים

זו. מתקפה להדוף הצליחה ישראל ב14/10. המעברים לעבר המצרית המתקפה
היו לישראל, ציוד להעברת שהוקצה האווירי, המאמץ היקף מבחינת ביותר האינטנסיביים הימים כי גם, לציין יש .;■

בחזית היוזמה בעלת היתה ישראל מאז, בדורסואר. הפירצה נוצרה בה התקופה זוהי לאוקטובר. 15 ,16 ,17 ,21 הימים r

.22/10/73 ביום האש להפסקת עד המצרית, יו

האחרון בשלב הישראליים, הכוחות של הלחימה כושר להעלאת להביא אמריקה בידי עלה זה, אווירי גשר באמצעות
המוחלטת תמיכתה את הבליטה אמריקה ישראל. של לצידה לנטות החל הצבאי הכוחות מאזן אוקטובר. מלחמת של >y

זו. במלחמה בישראל, 2C

עליו 13,15/10 בימים התעלה בחזית שנעשה האמריקני, האווירי הסיור כן וכמו האמריקני, האווירי הגשר להערכתי:
ישראל בידי עלה ממנה שכתוצאה ישראלית. צבאית עליונות בלטה בה לאירועים עיקרית סיבה היו בהמשך, עוד ידובר

ובאופן ישירות שנעשתה בישראל. האמריקנית הצבאית התמיכה ללא בהצלחה. דורסואר) (קרב "הפירצה" את ליצור

המלחמה. של האחרון בשלב זכתה בו בניצחון לזכות לישראל מתאפשר היה לא גלוי, r



מוגבל
 239 

14/10

המעברים לעבר המתקפה הרחבת .7

מטוס חדר 13.00 בשעה ה13/10. ביום הלחימה מהלך אחרי ועקבנו המזויינים הכוחות של המבצעים במרכז היינו
ממהירות שלוש פי של במהירות ק"מ, 25 מ יותר של בגובה טס כשהוא שלנו, האווירי למרחב SR71 מדגם אמריקני
כיסה הוא לסואץ. עד וטס לפורטסעיד מעל שלנו האווירי למרחב חדר הוא התיכון. הים מן החל שלו הטיסה קו הקול.

התעופה שדות ומעל וספאג'ה אלע'רדקה לנמלים מעל לסייר כדי סוף ים לאיזור טס משם כולה. התעלה חזית את
לדלתא פנה אחר קנא. לעיר מעל וטס העילית, מצרים אל מערבה המטוס פנה משם שבאיזור. האווירית ההגנה ואמצעי
המודיעין סיור את המטוס שסיים לאחר והעתודות. שלנו האווירית ההגנה אמצעי שלנו, התעופה שדות מעל סיור וערך

באירופה. בבסיסו לנחיתה בדרך התיכון לים שב שלו,

סס שהוא היתה התשובה והפילוהו המטוס את יירטו לא מדוע לברר כדי האווירית ההגנה מפקדת עם התקשרנו
המצוקה אך כעסנו, את כבשנו אחריו. לדלוק שלנו הקרב מטוסי בידי עלה לא כן, כמו האווירית. ההגנה טילי לטווח מחוץ

_ של משמעותו כהולמות. מצא אותן במלים אלה ומצוקה כעס הביע המבצעים, במרכז מאיתנו, אחד כל עלינו. העיקה
הפכו המדינה ובעומק בחזית והיקפם כוחותינו מיקום ישראל. של לטובתה אמריקני אווירי מודיעין סיור היה זה אירוע

j לטובת וגלוי ישיר באופן שנעשתה הראשונה, הצבאית האמריקנית המעורבות זו היתה ישראל. עבור גלויים להיות

ישראל.

!

) המתקפה הרחבת
/ שכבר כפי נדחתה, המתקפה אולם ה13/10 בבוקר המעברים, לעבר מזרחה המתקפה את ירחיבו שכוחותינו הוחלט

ל14/10. צויין,

\ העבר מן עברה אשר השניה), הארמיה בגיזרת (שפעלה 21 השיריון דיביזית היתה עמדותיו את ששינה העיקרי הכוח
'i

/ הצד אל עברו כן, כמו למתקפה. כהכנה בסיני, המרכזי בציר לתעלה, ממזרח דורסואר, איזור אל התעלה של המערבי

אי שלהם. הפגיעה כושר של והעומק הטווח הגדלת לשם האווירית, ההגנה של טילים גדודי מספר התעלה של המזרחי
וגס 21 השיריון דיביזית של החדשה ההיערכות את ביחוד, צפה, ה13/10 מיום האמריקני האווירי המודיעין סיור לכך,

1 נגד אווירית ("ריכוך") הכנה פעולת לאחר התקפתם את חידשו כוחותינו בסיני. הכוחות שאר של ההיערכות את
לאחר תותחים. של גדול מספר השתתף בה דקות, 15 שארכה ארטילריה, הפגזת ולאחר החשובות הישראליות המטרות

ושניים השניה הארמיה בגיזרת מהם שניים צירים. בארבעה ה14/10, יום בבוקר 06:30 בשעה ההתקפה, החלה מכן,

השלישית. הארמיה בגיזרת נוספים
בהתקפה. שהשתתפו השיריון, כוחות בין העיקרי. בנטל נשא אשר השיריון, היה זו, בהתקפה שפעל העיקרי, הכוח

מעברי בכיוון פעלו חי"ר וחטיבת שיריון שחטיבת בעוד אלטאסה, בכיוון המרכזי בציר שפעלה ,21 השיריון דיביזית היתה

4
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הצפוני. בציר רמאנה, בכיוון פעלה מקנטרה שיצאה נוספת שיריון חטיבת הדרומי. בציר והג'די) (המיתלא ההרים
נשארה ממוכנת דיביזיה השניה. הארמיה של עתודה כוח שהיתה ,21 השיריון דיביזית את הפעלנו זו מתקפה ביצוע לשם

של העתודה מן שהיתה ,4 השריון מדיביזית שיריון חטיבת הפעלנו כן כמו לתעלה. ממערב השניה הארמיה של כעתודה
לתעלה. ממערב השלישית הארמיה של עתודה ככוח נותרה אחת, חטיבה מלבד כולה, הדיביזיה השלישית. הארמיה

חופש את הישראליים הכוחות מן לשלול כדי ההרים, למעברי ממערב לקווים הגעה היה המתקפה הרחבת של היעד
חלק להסב ישראל את לאלץ בזמן, בו בדרום. לסואץ ועד בצפון מקנטרה הארמיות, של הגשר ראשי מול שלהם התנועה
שחזית עד הסורית, החזית על מפעילה שהיא הלחץ מן שתפחית עלמנת סיני, לחזית שלה והאווירי היבשתי המאמץ מן

תתייצב. זו

זו אש חיפוי. שיצרה הצפופה ט הנ באש שהתבטאה האויב, של חזקה בהתנגדות נתקלו בסיני התוקפים כוחותינו
מצד אינטנסיביות אוויריות להתקפות נתונים כוחותינו היו כן, כמו המונחים. הנ.ט. ומטילי הטנקים מן בעיקר, נורתה,

הטנקים קרבות ה14/10 ביום התנהלו מספר, שעות במשך איטית. כוחותינו התקדמות היתה מכך, וכתוצאה האויב,
שספג למה מעבר היו זה ביום אבידותינו הצדדים. שני של אינטנסיבית אווירית פעילות תחת ביותר, והעזים הגדולים

טנקים. 250 שאיבדנו לאחר נעצרה, כוחותינו של ההתקפה האויב.

מוכנים היו הישראליים שהכוחות מכך, הסתבר בולט. באופן חזקים, היו כוחותיו של והעמידה האויב של ההגנה מערך
הגיעו 13/10 ב לכן, קודם יום נערך אשר האמריקני, האווירי הסיור שתוצאות לכך זו עובדה מקושרת מיד, זה. לעימות

בזמן. כוחותינו התקפת את להדוף התכוננה והיא לישראל, בדייקנות
הוא המלחמה, אחרי שהתקיימו במצרים, מביקוריו באחד קיסינג'ר, הד"ר ובין ביני שהתקיימה בשיחה, כי לציין, ראוי 1

המתקפה להרחבת כהכנה מזרחה, אל לתעלה ממערב עברה 21 השיריון שדיביזיית בוודאות ידעה שאמריקה לי אמר ,

שישראל לו אמרתי מועד. בעוד המתקפה, את לחדש כוונותינו את שיערה שאמריקה לומר התכוון הוא המעברים. לעבר j
T

העבירה שאמריקה היתה כוונתי כוונותינו. לגבי למסקנה הגיעה כך, ועקב לתעלה ממזרח אל זו דיביזיה מעבר על ידעה .

ומבטו הגיב או ענה לא הוא לטובתם. שימוש בהן שיעשו כדי ה13/10, ביום שנערך האווירי, הסיור תוצאות את אליהם
מספקת. תשובה עבורי היה י

האווירית ההכנה פעולת את ביצעו הם הרי המתקפה, הורחבה בו ביום האוויריים הכוחות של לחלקם באשר
האוויר חיל עם אוויר קרבות וניהלו האויב של האוויר התקפות נגד יצאו בסיני, אויב יעדי האוויר מן תקפו הם למתקפה.
הגיע יום באותו המצריות הגיחות כל סך מיג. מטוסי 9 לעומת "פנטום" מטוסי 15 הופלו מהם שכתוצאה ישראל, של ;

התקפות אינטנסיביות ומבחינת היקפה מבחינת בולטת הישראלי האוויר חיל של פעילותו היתה זאת, למרות לכ500.

התייחס זה לעניין סיני. לחזית הסורית החזית מן הוסב הישראלי האוויר חיל של העיקרי שהמאמץ שמוכיח מה האוויר,

עלי מחמד לויטננטגנרל (מתוך: הבאות במלים פהמי, עלי מחמד (פריק) לויטננטגנרל האווירית, ההגנה כוחות מפקד
:(181 הרביעי,עמ' הכוח פהמי,

/
/

1
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לבדה. ישראל עם ולא אמריקה של ארצותהברית עם בעימות נמצאים המצרייס שהכוחות אישרו, "ההתרחשויות
כמו ה14/10. מיום החל האויב של האוויר התקפות של האינטנסיביות ובמידת בהיקף מפתיע בגידול להבחין היה ניתן

יום" מאותו החל הטילים, הנחיית ותחנות הרדאר תחנות נגד שפעלה האלקטרונית, בחסימה שינוי ניצפה 'p
הבאים: הדברים את בזכרונותיו כתב אלעזר, הגנרל הישראלי, הרמטכ"ל

הנחיה ורשתות "סמארת" הסוג מן ופצצות טילים של מתקדמים סוגים לנו לשלוח לבקשתנו הסכימה "אמריקה
כל את הכינה שארצותהברית לנו ידוע היה אלינו. הציוד במשלוח החלה שהיא אלא בלבד, זו לא טלויזיוניות. ושיבוש
בנשק להשתמש כוחותינו את במהירות להדריך כדי אמריקניים, מומחים שיגרה היא עימם יחד מידי. לשימוש הזה הנשק
נוסף חדש משלוח הגיעה ה11/10 יום צהרי לפני מספר שעות עצמה. באמריקה אפילו בשימוש היה שלא זה, מתקדם

הנוסף". המתקדם הציוד לצד ל70, הגיע שמספרם ו'סקייהוק', 'פנטום' מטוסי של

מאז כוחותינו של המתקפה מהלך אחר עקבתי שם ה14/10, יום אותו של בבוקרו המבצעים למרכז עתה נשוב

בשעה בערך הקיר. על התלויות המבצעים ממפות אחת ליד ניצב כשאני המוקדמות, הבוקר בשעות המתקפה החלה

המצב על אותי ושואל בואו, על לי שהודיע מבלי לידי, עומד סאדאת הנשיא את מצאתי 08:30

מאוד, איטית כוחותינו התקדמות האויב. מצד עזה בהתנגדות ברור, באופן נתקלים, התוקפים הכוחות כי לו אמרתי

הוספתי השיריון. שבמפקדי הבולטים פיקוד תחת נמצאים שהם העובדה ולמרות התוקפים הכוחות של כושרם למרות

העיקרי, המאמץ לכיוון התוקפת ,11 השיריון דיביזיית מצב של האמיתית התמונה שתתברר עד מה, זמן להמתין, שעלינו
סעדאלדין (לואא) האלוף השניה, הארמיה שמפקד לנו הודיעה השניה הארמיה שמפקדת לנשיא הודעתי המרכזי. בציר

האלוף הארמיה, של המטה קצין הארמיה על הפיקוד את נטל ובמקומו רפואית, השגחה תחת שעה, מזה נתון, מאמון,

מנוחה. לחוסר לנו גרמה זו ידיעה אלעקאד. תיסיר (לואא)

כוחותינו מצב ועל התוקפים הכוחות מצב על שלי להסבר מאזין כשהוא המפה ליד והמתין ניצב סאדאת הנשיא
יום התקיים אשר האמריקני, הסיור שתוצאת לו אמרתי כי אנוכי, זוכר והשלישית. השניה הארמיות של הגשר בראשי

הנשיא כוחותינו. מתקפת את בעוצמה, לקדם, התכוננה היא ולכן, ישראל של לידיה שהגיעה ,נראה 13/10 ב לכן, קודם
על דו"ח לו ימסור הכללי שהמפקד שביקש לאחר הרפובליקה, נשיאות במשכן למשרדו ושב המבצעים מרכז את עזב

אך מוטרד, להיראות מבלי ועזב בשלווה, להסברי, האזין הנשיא כעת. המתנהלים הקרבות תוצאת תתבהר כאשר המצב

הלחימה. מהלך נוכח שלי השקט באי חש שהוא ספק, אין רצון. שביעות להביע מבלי גם

נעצרה. שהמתקפה לאחר לקיצו בא בו, שהתחוללה המרה .והלחימה ה14/10 זה, יום
בשם הערבית ובמולדת כמצרים שנודע דורסואר", "קרב החל כאשר ה15/10 ביום במרץ נמשכה הלחימה

"הפירצה".
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המתקפה הרחבת מבצע ניתוח

כבדות אבידות ספגנו יעדו. את השיג לא כך ועקב מוצלח, היה לא שהמבצע מבהיר זה מבצע של מהימן ניתוח
פחות היה ה14/10 ביום הלחימה תום ועד המלחמה תחילת מאז לנו שנגרמו בטנקים האבידות כל סך אולם בטנקים,

יום. אותו תום עד בטנקים האויב אבידות מאשר ,
הטעויות מן חלק האמת, למען שנעשו. הטעויות את בניתוחיהם להבליט הפרשנים את הביאה זו פעולה הצלחת אי |

נעשה. לא אחר וחלק נעשו אכן 1

שלהן. העתודות את הארמיות רוקנו המתקפה הרחבת לשם כי באומרם, המצריים למהלכים יתייחסו פרשנים כמה 8

השיריון דיביזיית על היה מדובר השיריון דיביזיות את כלומר שלנו, העתודות כל את זה למבצע שיגרנו כי ציינו, אחרים
בעוד המתקפה, הרחבת לצורך 21 השיריון דיביזית את שיגרה השניה הארמיה שכן, בסיס. חסרת היא זו טענה .21

הארמיה התעלה. של המערבי בצד הארמיה של כעתודה הוחזקו קומנדו, ויחידת צנחנים חטיבת ,23 ממוכנת שדיביזיה
יתרת a השיריון דיביזיית מתוך אחת שיריון בחטיבת המתקפה, בהרחבת השתתפות לצורך השתמשה, השלישית * 1

התעלה. של המערבי בצד כעתודה, נותרה 4 השיריון דיביזיית ן ז

ממוצע בשיעור פרוסות שהיו (טנקים), שיריון חטיבות ארבע לנו היו התעלה של המזרחי שבצד הגשר ראשי בחמשת |
ובד והיות, המעברים, מערב לעבר המתקפה הרחבת היתה והמטרה היות דיביזיה. כל של גשר בראש שיריון חטיבת של 1 י)

שיריון חטיבות באותן להשתמש אפשרות היתה לא הגשר, ראשי את בשלמות ולשמור לאבטח צורך היה כך, עם בבד I ■C

תחילת מאז ששימשו כפי עתודה, ככוחות ו21 4 השיריון דיביזיות על לשמור בבד ובד המתקפה, הרחבת מבצע לצורך 3 "י

המלחמה. ירן

r .

I

til



מוגבל
 243 

1520/10
ה"פירצה"  דורסואר קרב .8

לעבר המתקפה בהרחבת ההצלחה אי הקודם. היום של ללחימה כהמשך ה15/10, ליום עד בעוז נמשכה הלחימה

הארמיה בגיזרת כוחותינו נגד חזקה נגד התקפת לקיים הישראליים לכוחות מתאימה כהזדמנות שימשה המעברים
היתה הראשונה (הפעם השנייה הפעם זו התעלה, לאיזור מעל סיור אמריקני סיור מטוס ערך יום, אותו במהלך השניה.

תוך מודיעין, סיורי לבצע פעלו ישראל של היבשה כוחות לישראל. הועברו זה סיור של שתוצאותיו היה, מובן ב13/10).

באגף התמקדות תוך השניה, הארמיה עם העימות קו מול מוגבלים בכוחות שבוצעו התקפות באמצעות כוח, הפעלת

לתעלה. שממזרח דורסואר, באיזור הארמיה של הימני
"הפירצה". בשם הערבי ובעולם במצרים שכונה דורסואר קרב התחולל אז

הפירצה סיפור
מן חלק בחציית התמקדו והזרים הישראליים התיקשורת שאמצעי משום הפירצה" "סיפור הכותרת את בחרתי

ן ישראל של הצלחתה את להבליט כדי לאסמאעיליה, שמדרום דורסואר באיזור לתעלה ממערב אל הישראליים הכוחות

המלחמה. במהלך שהתנהל היחידי הקרב זה היה כאילו לסיפור, הפך שהדבר עד זה, בקרב
, חייב הערבים עם מלחמה שלכל הישראלית המסורת לפי הסיפור, גיבור להיות נבחר שרון הגנרל גיבור. יש סיפור לכל

גיבור. להיות
פרוץ לפני ימים שלושה הביטחון שר מישרת את קיבל אשר זה הוא .1967 יוני מלחמת לגיבור דיין הגנרל את עשו הם
הצהרות במסירת החל הוא אולם לביצוע. מוכנים הכוחות ואת מוכנה המלחמה תוכנית את כבר מצא הוא המלחמה.
כי העובדה, את בהן הבליט הוא הערבים. את ולהשפיל ישראל עם את לשמח רצה באמצעותן המלחמה, לאחר מדיניות,

הישראלית. לתבוסה סמל 1973 בשנת הפך דיין אותו לאגדה. הפך הישראלי הצבא
ובעיני הישראלים שבעיני התעלה, של המזרחית בנדה מבוצר הגנה קו שהקים משום גיבור, עשו ברלב הגנרל מן
המצריים הכוחות בידי הקו נפל אוקטובר כמלחמת ישראל. של לביטחונה שערב ומגן, לפריצה ניתן בלתי קו היה אחרים

ישראל לגיבור הישראלים, בעיני אותו, שהפכו מדיניות הצהרות התקשורת לאמצעי לתת שרון הגנרל של תורו הגיע

קרבות שורת לאחר התקשורת, אמצעי בפני דורסואר, קרב את ל"נפרו" הזדמנות היתה לישראל אוקטובר. במלחמת

זו. במלחמה ישראל, הובסה בהם
נוצרה' וכיצד הפירצה נוצרה מדוע תמהו ערב, ובמדינות במצרים רבים,

זו, במלחמה התחוללו אשר הקרבות, בסידרת המזויינים כוחותינו זכו לה ההצלחה לאחר זו, שאלה לשאול זכותם
הים האוויר, לקרבות בנוסף קרבות, בחמישה חי"ר דיביזיות חמש באמצעות גשר ראשי חמישה הוקמו במסגרתם ואשר

זו. פירצה לפרוץ לישראל לאפשר שלא עימם, ואנו רוצים, היו הם המוצלחים. האווירית וההגנה
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החוץ, בעיתוני נכתב אשר את וקראו הזרות השידור לתחנות האזינו כאשר רגישות, גילו ערב ומדינות מצרים אזרחי
שפורסם למה וניפוח והדגשה הקרב, בשדה המתרחש על איפול כאן הוטל כך, עם ויחד ישראליים, מקורות ציטוט תוך

שם. ושודר

התקשורת אמצעי באמצעות עניינית, בדרך ולהבהירו להסבירו הפירצה, בנושא לטפל במצרים, חובתנו, זו היתה
האזרחים של התעניינותם להגברת הביא והדבר זאת עשינו לא אולם, המלחמה. לאחר ומיד הלחימה במהלך המצריים,

בגלוי. זה נושא להעלות הראוי מן זה אין כאילו נראה, היה זה. בקרב

לא אלשאזלי סעדאלדין שלוטננטגנרל רושם שיצרו הפירצה, בעניין הצהרות סאדאת הנשיא מסר זה, במקום
הקהל דעת התעניינות גברה כך, עקב הפירצה. תקופת במשך התעלה בחזית היה כאשר הנדרש, המאמץ את השקיע

זה. בנושא

דורסואר)! (קרב הפירצה נוצרה מדוע
סואץ. תעלת של המתוכננת והפריצה ההיסטורית הצליחה ביצוע לאחר ק"מ, 1512 של בעומק בסיני נלחמו כוחותינו !

להשמידם. או הצולחים כוחותינו את להדוף ניסיונותיהם בכל נכשלו הישראליים והכוחות נפל האיתן ברלב" "קו
בזק מלחמת על המושתתת ישראל, של הצבאית האסטרטגיה כי שהוכח לאחר לסיומה, תקווה ללא התארכה המלחמה
ואת הישראלית הצבאית המערכת את הביא זה כל ליום. מיום התרבו בנפש אבידותיה נכשלה. מספר, ימים הנמשכת
.1967 יוני מלחמת מאז שלהם בחברה המבריקים הכוכבים שהיו לאחר העם, כלפי מושפלים להיראות מפקדיה
עם בפגישתו במדינה, הפנימי המצב על דעתו את ישראל מדינת נשיא הביע הקרב, בשדה האירועים מן כתוצאה ,

עם מול תתייצבו כיצד יודע איני שחצנותכם. מחיר את לשלם "עליכם באומרו: המבצעים, בחדר הצבאיים המפקדים
בה ניקסון האמריקני הנשיא עם טלפון בשיחת המצב על דעתה את הביעה מאיר גולדה שאירע". מה אחר ישראל

החללים משפחות מול לעמוד אוכל כיצד יודעת "איני לו: אמרה היא ישראל. הצלת לשם צבאי וציוד נשק ממנו ביקשה
העצמי הביטחון את שתשיב צבאית פעולה לבצע עליון מאמץ הצבאית המפקדה עשתה כך, משום במלחמה". הרבים :

כתוצאה אבד זה אמון הקודמות. במלחמות בנצחונות עשיר שהיה לאחר בצבאו, ישראל עם אמון ואת הישראלי לצבא
זו. במלחמה ספג אותן הכבדות האבירות ועקב חלקו מנת שהיו הרצופות התבוסות מן

והאסטרטגיה שלה המדיניות התיאוריות כי לדעת, שנוכחה אחר דעתה שיקול את איבדה בישראל המדינית ההנהגה
הצבאית ועליונותה ביטחון, לה הבטיחו לא 1967 ביוני כבשה אותם הערביים השטחים שכן, התמוטטו. שלה הצבאית
אפשרי מאמץ כל לעשות עליה היה כך, משום חפצה. היא בה המציאות את בכוח לכפות לה איפשרה לא ערב מדינות על

המעצמות שתי בהסכמת הלחימה תיפסק בטרם צבאית, הרפתקה של בדרך לעצמה עיצבה אשר התדמית את להשיב

זו. הרפתקה תוצאות את ויבטיח כיסוי יעניק זה, צעד שכן, הגדולות.
לפני עוד כלשהו, בקרב לניצחון תיזכה שישראל לאמריקה, חשוב היה האמריקנית, המדיניות של המבט מנקודת
במידה התיכון, במזרח אמריקה של מדינית תבוסה פירושה התעלה, בחזית שלה כוללת שתבוסה משום האש. הפסקת
באחד ישראל של הצלחתה כן. כמו זו. מלחמה של תוצאותיה את אמריקה, של דעתה לפי יכריע, הסובייטי והנשק
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המלחמה. בעקבות יבוא אשר המדיני במו"מ מדיני מיקוח קלף לאמריקה תעניק הלחימה, תיפסק בטרם עוד הקרבות,
יום מאז אמריקה לה שהגישה הצבאי הסיוע מן דורסואר, קרב צבאית, הרפתקה לאותה לכניסתה עידוד שאבה ישראל

של מהשתתפותה האמריקני). ההגנה (משרד הפנטגון מומחי מטעם שנעשתה צבאית, מצב הערכת על שהושתת ה6/10,

ליום עד על" "אל מטוסי עלידי שהובלו הדחופים, האמריקניים הנשק וממשלוחי ה8/10 ביום הצבאי בתיכנון אמריקה
האמריקני האווירי הגשר מן ,13/15/10 בימים עבורה אמריקה שביצעה אוויריים, מודיעין מסיורי עידוד שאבה כן .12/10

וציוד נשק מטוסים, בטנקים, צרכיה לישראל הועברו ושבמסגרתו אמריקניים תובלה מטוסי באמצעות שבוצע לישראל,

הסיוע כל לאחר לישראל, ברירה היתה לא זה, כל בשל המלחמה. של לסיומה עד ונמשך ב14/10 החל זה גשר טכני.

ממלאת היא אותו התפקיד את תאבד שלא עלמנת צבאית, פעולה לבצע מסוגלת היא כי לאמריקה, להוכיח אלא הזה,

האמריקנית. המדיניות בשירות התיכון במזרח

דורסואר)! (קרב הפיוצה נוצרה ג>צ1
יום התנהלה אשר ללחימה כהמשך בעוז, ה15/10 ביום התנהלה השניה) הארמיה (בגיזרת התעלה בחזית הלחימה

, שלו העיקרי המאמץ את האויב מיקד האמריקני, האווירי הסיור תוצאות ולאור האויב בידי שהיה המידע לאור כן. קודם
טילי וירי ארטילרי ובירי אינטנסיביות אוויריות בהפצצות שלו, השיריון כוחות בהפעלת שהתבטא ה15/10 יום באותו
את לכתר במטרה לתעלה), שממזרח דורסואר (באיזור השניה הארמיה של הימני האגף כוחות נגד התקפה בניהול נ.ט.,

התעלה. של המזרחית לגדה שלה השיריון מכוחות חלק יגיעו דרכה פירצה וליצור לצפון, מדרום הארמיה של הימני האגף
פעלו שלו נוספים שכוחות בעוד לדורסואר, מזרחית העיקרי המערכה בשדה שפעלו שיריון, דיביזיות שתי היו לאויב

; דיביזיות שתי השלישית. הארמיה עם שלו העימות ובקו השניה הארמיה עם שלו העימות קו של האחרים בחלקים
דיביזיה) בכל טנקים (כ350 טנקים חטיבות שלוש דיביזיה בכל אדן והגנרל שרון הגנרל של בפיקודם היו השיריון

מסייע. נשק וכן מוסע, חי'יר חטיבת או שיריוניות גבי על מוסעת צנחנים וחטיבת
שיריון בחטיבת שתוגברה ,16 החיר דיביזית מול ניצבו האויב, של העיקרי המשימה כוח את שהיוו הדיביזיות, שתי

,21 השיריון דיביזית מול ניצבו כן הארמיה של הימני באגף חאפז, עבדרבאלנבי (עמיד) תא'יל פיקוד תחת והיתה
לכן קודם יום הטנקים בקרב שהשתתפה הדיביזיה, היתה זו אלעראבי. אבראהים (עמיד) תא'יל פיקוד תחת שהיתה

שלה. מהטנקים רב מספר שאיבדה לאחר ה15/10, ליום עד בלחימה המשיכה היא
"על כי בזכרונותיו, דיין התבטא המלחמה לאחר השניה. הארמיה של הימני האגף את תקפה שרון של הדיביזיה
מדברי מעבר להבטיח עליה היה זו, משימה ביצוע לשם דורסואר. באיזור גשר ראש הקמת של משימה הוטלה זו דיביזיה
ממזרח שטח על להשתלט וכן לתעלה, שממזרח המרים לאגמים ומצפון לדורסואר מדרום מילין, וחצי שניים באורך

וראש מעבר להקים כדי לתעלה, ממזרח בסיס להקים אפשר יהיה זאת, בעקבות הסינית'. 'החווה בשם הידוע לתעלה

המערבית". הגדה אל אדן של הדיביזיה תחצה דרכו גשר,
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המעבר להקמת הראשון הניסיון
היתה כך ועקב עבדרבאלנבי, של הדיביזיה מצד עיקשת עזה בלחימה נתקלה שרון של הדיביזיה התקפת
מסך תחת הדיביזיה. של הימני האגף עמדות דרך לפרוץ האויב בידי שעלה למרות ואיטית, מוגבלת האויב התקדמות
חצה ומשם, התעלה, של המזרחי החוף אל ישראלי צנחנים כוח ה1516/10, בליל הסתנן, והממושכת העזה הלחימה ,

הצנחנים כוח אך אחריו, דלקה טנקים כ107 שמנתה פלוגה דורסואר. באיזור התעלה של המערבי החוף אל בסירות,
כפי ה"מעבר", הקמת את להבטיח כדי איזור, באותו המצויים והגבוהים הצפופים העצים בין נעלם הטנקים וכוח

שתוכנן.

שקטה. לא הלחימה אולם המעבר. להקמת הדרוש הציוד ועימו טנקים גדוד ינוע מדברי מעבר איזור שבאותו תוכנן, :

לסגור בידם עלה ה1516/10. בליל להילחם המשיכו הארמיה של הארטילריה בסיוע הארמיה של הימני האגף כוחות ן c

הכוחות בידי עלה לא כך, עקב בבוקר. ה16/10 ליום עד ממושכת לחימה תוך וכוחות, אש באמצעות המעבר איזור את |
התעלה. של המזרחי החוף אל המעבר להקמת הציוד את להעביר הישראליים I /7

למספר באשר אלעקאד, תיסיר (לואא) האלוף בפועל, השניה הארמיה מפקד של שהערכתו זו, בנקודה לציין, ראוי /

התברר הדבר מערבה. הסתננו אשר הטנקים ממספר פחותה היתה לילה, באותו לעבור יצליחו אשר הישראליים הטנקים
ש107 היתה ההודעה לשון ה16/10. יום בבוקר כך, על הראשונה ההודעה המבצעים למרכז אלינו הגיעה כאשר לנו

בלחימה ה16/10 בבוקר השתתפו, אשר הישראליים הטנקים שמספר היתה האמת אולם, התעלה. את חצו אויב טנקי
הסתננות על קהיר" ב"קול שפורסמה הצבאית ההודעה היתה לכך, אי טנקים). (גדוד טנקים כ30 היה לתעלה ממערב
זה ממספר להפחית ועיקר, כלל כוונה, כל היתה לא השניה. הארמיה ממפקדת אלינו הגיע אשר המידע על מבוססת זו, ;

i

החשיבות מכאן, האויב. של הכוח היקף על ומדויק נכון מידע השגת מאי כתוצאה נמסר המידע אולם תחילה. בכוונה

המדינית הפעילות למען ושנית, הצבאית, הפעילות לתועלת ראשית הלחימה. במהלך וניתוחו, מדויק מידע שבהשגת
וההסברה.

הפכה התעלה, לעבר הישראלי החציה ציוד מעבר את למנוע הוטל עליהם השניה, הארמיה כוחות מלחימת כתוצאה j

היה יכול לא הצליחה קרב מבודדת. לתעלה, שממערב לדורסואר והגיעה התעלה את צלחה אשר הישראלית היחידה

כישלון. עליו ונגזר להתרחש

באומרו: בזכרונותיו דיין כתב זה חמור מצב על !

בידינו עלה לא המרה: הידיעה את לה והודעתי הממשלה ראש עם טלפונית, התקשרתי, 06.15 בשעה ה16/10 "ביום |

אשר המזרחית, הגדה של הצפונית בגיזרה המחזיקות המצריות היחידות עלידי נסגרה הדרך הגשרים. את להקים .

כי מקווים אנו הקמנו. אשר הגשר ראש את המבודד טריז, ותקעו כוחותינו עוברים בה לדרך הגיעו דרומה, התקדמו
היום. במשך ולהרכיבם למים הגשרים את להעביר אותם, להדוף נצליח

ויכוח התעורר הממשלה בישיבות החלוץ. כוחות את יבודדו שהמצרים האפשרות מפני רב בפחד חשה הממשלה ראש

זו". סכנה בעניין חריף
.כתוצאה ה16/10 יום בוקר ועד ה1516/10 ליל במהלך מעבר להקמת שרון, ביצע אותו הראשון, הניסיון נכשל כך,

הסינית". ב"חווה נוסף בקרב נלחמו בזמן, ובו שרון, נגד שנלחמו ,16 החי"ר דיביזית כוחות שגילו העזה ההתנגדות מן
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הט>ג*ת" "החווה קרב
גברו בזמן, בו .16 החי"ר לדיביזיית שנגרמו האבידות בשל לגבי, ביותר, קשה לילה זה היה חלף. ה1516/10 ליל

האויב. מול ובעיקשות בגבורה נפשם את חירפו אשר וללוחמיה, לדיביזייה שרחשתי וההערכה הכבוד
וכן שבסיני, לדורסואר ממזרח העיקרי הקרב בשדה התחוללה היא והסלימה. הלחימה הלכה ה16/10 בוקר מאז
מצפוןמזרח רב, זמן לפני החקלאות, משרד הקים אותה נסיונות חוות שהיא הסינית"'/ ""החווה קרב התחולל
מעבר לפתוח כדי אדן, של הדיביזיה נוספת, שיריון דיביזיית למערכה להטיל נאלצה הישראלית המפקדה לדורסואר.

של המזרחית לגדה המעבר ציוד את להעביר יהיה שניתן כדי שרון, של הדיביזיה כוחות מאחורי המרים, לאגמים מצפון

זו. משימה בביצוע נכשל ששרון לאחר התעלה,
הקרבות מן זה היה הסינית". "החווה קרב התחולל וכך אדן, של הדיביזיה עם מגע יצרה עבדרבאלנבי של הדיביזיה
אולם, ובציוד. בנפש רבות אבידות נגרמו הצדדים שני לכוחות הפירצה. פתיחת במהלך התחוללו אשר ביותר העזים

המפקדה המעבר. פתיחת לשם התעלה, לעבר להתקדם אדן של הדיביזיה מן למנוע הצליחה עבדרבאלנבי של הדיביזיה
אותו ויכריעו הסינית" "החווה בקרב חלק שיקחו כדי במטוסים, מדרוםסיני, צנחנים חטיבת להעביר נאלצה הישראלית
הצנחנים את לחלץ מנת על להתערב, נאלצו הישראליים והטנקים לה, שנגרמו כבדות אבידות היתה, התוצאה לטובתם.

זה: קרב בתארו אומר דיין
חזקה נ.ט. אש ירו הן היטב. מעמד המצריות.החזיקו היחידות הסינית'. ב'חווה בקרב לחמה אדן של "הדיביזיה
הערב, התקרב כאשר וגדל. הלך שנפגעו הטנקים מספר אליהן. להתקרב שניסה ישראלי שיריון רכב כל על ומדוייקת

ן או המצרים את להזיז מסוגלים אינם שכוחותיהם אדן לגנרל המתרגם) במקור (כך {... ,...) החטיבות שתי מפקדי הודיעו

התעלה) אל הצליחה ציוד את להעביר עלמנת לפתחה צורך שהיה {הדרך הדרך את לפתוח מסוגלים ואינם לגרשם
j לשם מדרוםסיני, צנחנים חטיבת להעביר הוחלט חי"ר. של בכוח בלילה, הסינית', 'החווה את לתקוף הוחלט מכן, לאחר

■ קשה דמים בקרב כבדות, אבידות הלילה, במשך נגרמו, הצנחנים שלכוחות הדרום מפיקוד שמעתי המשימה. ביצוע

השיריון". בעזרת הסינית/ 'החווה מן הצנחנים כוחות חולצו בבוקר, ביותר.
אמר: הוא הסינית". "החווה על מבט להעיף הלחימה, תום לאחר שהגיע, לאחר זה, קרב ומתאר ממשיך דיין

פזורים היו ושרוכים הרוסים צבאיים רכב כלי מאות המקום. את ראיתי כאשר רגשותי את להסתיר בידי עלה "לא

לא ואפילו בתמונות לא במציאות, לא כזה, מראה ראיתי לא מעולם ומצריים. ישראליים טנקים גם שם היו בשדות.

נגמ"שים טנקים, נרחב. קטל שדה השתרע העין, רוחב לכל לפנינו, ביותר. קשות סצינות המתארים המלחמה, בסרטי
כאן'1. שהתחולל הנורא לקרב מחרידה הוכחה היוו ושרופים הפוכים מושבתים, כולם ומשאיות,

בגיזרת לחימה התנהלה הארמיה של הימני שבאגף בעוד השניה, הארמיה מפקדת של הלב תשומת את ריתק זה קרב
הוקם; שם המים, לקו הגיעו הן הצפות. הדוברות את להעביר אדן הגנרל בידי עלה כך, כדי תוך .16 החי"ר דיביזיית

ה17/10. ביום המעבר

A
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לתעלה ממערב הלחימה

המצריהמתרגם), (הפרלמנט העם למועצת סאדאת הנשיא את אסמאעיל ארומד הגנרל ליווה ה16/10 יוס בבוקר
התיכון. המזרח משבר לפיתרון מצרים של תוכניתה על המנוח הנשיא הודיע בה 1

כאשר המזויינים הכוחות של המבצעים במרכז היינו ואנוכי, אלשאזלי, סעדאלדין (פריק) לוטננטגנרל הרמטכ"ל, i

לתעלה. שממערב דורסואר באיזור ישראליים טנקים כשבעה הופעת על השניה הארמיה ממפקדת ידיעה אלינו הגיעה
ומתי? הדבר? אירע כיצד עבורנו. מדאיגה ידיעה זו היתה

להערכת זה. בעניין עימו ודנו אלעקאד, תיסיר (לואא) האלוף בפועל, השניה הארמיה מפקד עם מהיר קשר יצרנו !

באגף לתעלה, ממזרח התנהלה אשר הלחימה לחץ תחת מערבה, אויב, טנקי של זה קטן מספר הסתנן אלעקאד, האלוף
ממערב זמן, באותו היו, לאויב כי הסתבר יותר, מאוחר במהירות. אלה טנקים יחוסלו להערכתו, הארמיה. של הימני
הטעות החלה מכאן, הלילה. במשך מערבה שעברו צנחנים, וכגדוד טנקים) (גדוד טנקים כ30 דורסואר באיזור לתעלה

האויב. כוחות היקף על מדוייק בלתי מידע לאור המצב בהערכת

,23 השיריון חטיבת של הכוננות דרגת את להעלות הוחלט המצב חומרת בשל קל. לנו היה לא הכללית במפקדה ,

i

הארמיה לגיזרת לנוע זו לחטיבה התרעה ונתינת הכללית, המפקדה של הכוחות עתודת במסגרת לקהיר, ממזרח הנמצאת /

הסתנן. אשר הישראלי הכוח לחיסול לסייע כדי שבחזית, השניה 5

השיריון חטיבת של הכוננות צעדי אישר הוא תואר. אשר המצב את ומצא העם ממועצת שב אסמאעיל אחמד הגנרל .

(לואא) שהאלוף כדי השניה, הארמיה כמפקד מקהיר ח'ליל עבדאלמנעם (לואא) האלוף את למנות הוחלט כן, כמו .23 |
ששימש משום זה, לתפקיד נבחר חיליל עבדאלמנעם האלוף הארמיה. של המטה כראש לעבודתו להתפנות יוכל תיסיר ■יי

זו. ארמיה של כמפקדה המלחמה, לפני בעבר,

וממערב ממזרח נמרץ, בדיוק המצב, מה לברר כדי נמשך, השניה הארמיה ומפקדת הכללית המפקדה בין הקשר בעוד

ולאחר צפונה ק"מ 32 של למרחק הארמיה של הימני האגף לתזוזת להביא האויב בידי שעלה לאחר לדורסואר, ;

את עימו בחנתי המבצעים. מרכז אל ח'ליל עבדאלמנעם (לואא) האלוף את זימנתי לתעלה, ממערב אל הגיעו שכוחותיו !

i
של הימני באגף הכוחות עמדות את לפרוץ הצליח שהאויב היו העובדות המבצעים. אגף ראש סגן גם היה עימנו המצב.

חמור. נחשב באיזור המצב לתעלה. שממערב דורסואר איזור אל הסתננו יותר) או (שלושה טנקים מספר הארמיה.
של עתודה ככוח משמשת תעלה, ממערב הערוכה ,23 הממוכנת הדיביזיה מן החרמ"ש מחטיבות שאחת לו הסברתי
המצב, אולם האויב, עם הכוח התנגש הצהריים לפני לדורסואר. שממערב האויב כוח עם עימות ליצור ושוגרה הארמיה

ברור. בלתי הפריצה, בגיזרת
טנקי עלידי הותקפו האווירית ההגנה טילי של גדודים שמספר ידיעות אלינו להגיע החלו ה16/10, זה, יום במהלך

אחר כק"מ, של ממרחק הטילים עמדת על ירתה והיא טנקים) (פלוגת טנקים 107 כ מנתה טנקים יחידת כל האויב.
לשם טנקים), 30 (לערך טנקים בגדוד שימוש עשה האויב כי הסתבר, הלחימה ממהלך אחרת. לעמדה במהירות, נעה,
ומקומות האויב כוח היקף היה מה לקבוע השניה הארמיה ממפקדת ונבצר היות לנזיל, המצב הפך כך, המשימה. ביצוע

חטיבת נעה כך, משום דורסואר. באיזור האויב כוח את במהירות, לכתר, החליטה הכללית המפקדה שלו. ההיערכות

:* ^ ^ ^ ^ _.
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מוכנה כשהיא הפריצה, איזור בקירבת אסמאעיליה,  קהיר המדברית בדרך להיערך כדי קהיר ממזרח 23 השיריון

האויב. של הטנקים כוח נגד לקרב להיכנע

i

ממזרח הפירצה סתימת
ן זורמים ממנו הפריצה, באיזור המצב עם להתמודד כדי ננקוט בה הדרך על להחליט הכללית, במפקדה עלינו, היה

כוחותינו. עם והתנגש התעלה מערב אל למעשה, הגיע, האויב של כוח ואכן, מערבה. האויב כוחות
f יש כי היתה, בקפידה, נבדק שהנושא לאחר זה, בנושא בערב ה16/10 ביום התקבלה אשר הכללי, המפקד החלטת

הפועל הכוח את לבודד ויש נוספים אויב כוחות זרימת למנוע עלמנת לתעלה, ממזרח אשר הפירצה את לסתום צורך

| לחסלו. עלמנת התעלה, במערב אשר האויב כוח את לכתר יש בזמן, בו לתעלה. ממערב
* של הרעיון בדורסואר. הפירצה בסתימת לתעלה, ממזרח כוחותינו עסקו זו, להחלטה בהתאם ה17/10 ביום

תשגר בזמן, ובו דרומה, שלה החטיבות מן אחת את תשגר השניה) הארמיה (מן 21 השיריון שדיביזיית היה התוכנית
חטיבה תתקוף בזמן, בו ממזרח. הפירצה סתימת תתאפשר כך, עקב צפונה. 25 השיריון חטיבת את השלישית הארמיה

ו התעלה. של המערבי לצד חצה אשר האויב כוח את 23 הממוכנת הדיביזיה מן

E הפצצה תחת לאגמים, ממזרח השלישית הארמיה מגיזרת צפונה, התקדמה כאשר נתונה, היתה 25 השיריון חטיכת
ועקב לעצור, נאלצה היא רבות. אבידות לה נגרמו שלה. הימני באגף שיריון עלידי נגד התקפת והותקפה כבדה, אווירית

מזרח. מכיוון הפירצה נסתמה לא כך,
הימני האגף נגד שתילחם אדן, דיביזיית את למערכה להטיל האויב נאלץ ממזרח, דורסואר פירצת את לאבטח כדי

של לתזוזה לגרום אדן של הדיביזיה הצליחה מכך, כתוצאה צפונה. ק"מ 43 של למרחק אותו ותדחק הארמיה של

כלומר לאויב, השניה. הארמיה ארטילריית של פוסקת בלתי הפגזה תחת לתעלה, מעל גשר ולהניח הגשרים יחידת
נגמ"שים. גבי על מוסעים צנחנים גדודי ושני טנקים גדודי שני לתעלה, ממערב דורסואר באיזור היו שרון, של לדיביזיה
על ספגה אותן הכבדות האבידות ולאחר מעורבת היתה בה הכבדה הלחימה לאחר שרון, של הדיביזיה על אומר דיין

הגשר: הקמת איזור את לאבטח כדי המזרחית, הגדה אל להגיע מנת
התעלה, של המזרחית שבגדה הגשר ראש על השתלטו אנשיו כבדות. אבידות וספגה בגבורה לחמה שלו "הדיביזיה
חיילים. מ200 יותר נהרגו זה בקרב והממושכת. הקטלנית האויב אש תחת כולם נתונים היו בו אכזרי, שיריון בקרב

מכן, לאחר המקוריים, נהרגו בתחילה, זו. אחר בזו פעמיים, הפלוגות, מפקדי כל נהרגו במקורהמתרגם) (כך (...) בחטיבה
ימים". מספר תוך השלישי המחזור הס הנוכחיים, המפקדים מקומם. את מילאו אשר המפקדים נהרגו
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להקים האויב בידי שעלה לאחר עליונה. עדיפות היתה במערב ללחימה אולם לתעלה. וממערב ממזרח נמשכה הלחימה
בלחימה. היוזמה בעל להיות הפך והוא מערבה, שלו השיריון כוחות זיימינ דירסיאר'גברה באיזוי גשי j

מדינית השפעה להיות עשויה היתה לכך שכן, לעיר, להיכנס בניסיון אסמאעיליה, לעבר צפונה, פנו שרון של כוחותיו .

עבד (לואא) האלוף עליה פיקד זמן שבאותו השניה, הארמיה כוחות לעורף איום להוות שרון התכוון בזמן, בו רבה.

חטיבת ועם קומנדו גדודי שני עם 150 הצנחנים חטיבת עם זו התקפה מול התייצבו הארמיה כוחות ח'ליל. אלמנעם _ ;

מטרתה את מלבצע בעדה ומנעו אסמאעיליה תעלת ליד שרון דיביזיית התקדמות את לעצור הצליחו הס .51 השיריון r

והצבאית. המדינית r

לעבר דרומה הגשר מראש להתקדם מוכנה והיתה ה1718/10 בליל התעלה את צלחה אדן של השיריון דיביזית :

בחיסול התמקדות תוך לתעלה, ממערב הפירצה את להרחיב כדי ודרומה מזרחה פנו הישראליים הכוחות מן חלק סואץ. ,

לתעלה. ממערב בחופשיות לפעול הישראלי האוויר לחיל שיתאפשר כדי האווירית, ההגנה טילי עמדות י

את לנהל הכרח היה לתעלה, ממערב שיריון דיביזיות שתי היו שלאויב בעובדה ובהתחשב יום, אותו ערב מאז ;

חטיבת מלבד ) 4 השיריון דיביזיית לתעלה, ממערב בעתודה, לנו היו לדורסואר. שממערב באיזור העיקריים הקרבות
וחטיבת וקומנדו צנחנים כוחות ,23 ממוכנת חטיבה השלישית), הארמיה בגיזרת לתעלה ממזרח שהיתה אחת, שיריון

.23 השיריון

הרביעית, השיריון לדיביזיית שתצטרף כדי לתעלה, ממזרח הנמצאת השיריון, חטיבת את להחזיר הוחלט זה, בשלב
את להחזיר אפשרי היה לא השניה, הארמיה לגיזרת באשר שלמה. דיביזיה לתעלה ממערב תהיה בכך, שייכת. היא אליה
ה יום מאז התעלה, של המזרחי בצד בלחימה, מעורבת והיתה היות עתודה, שתהווה כדי מערבה, 21 השיריון דיביזיית
ממערב השניה הארמיה של בעתודה שתיכלל עלמנת קנטרה, מגיזרת 15 השיריון חטיבת הוחזרה לכך, אי .14/10

לתעלה. :
ו

אווירית עליונות תחת פאיד, מכיוון ודרומה מערבה האויב של השיריון כוחות התקדמו ה1920/10 הימים במהלך ן

שיתוף תוך הארמיה, כוחות על להגן עלמנת זו, קשה תקופה במהלך רב, מאמץ השקיעו האוויריים כוחותינו ישראלית. \

מטוסים גיחות ל330 הפירצה, באיזור הגיע, האוויריים כוחותינו של האווירי המאמץ ממוצע האווירית. ההגנה עם פעולה

מילאו האוויריים כוחותינו .1922/10/73 בימים ליום מטוסים גיחות ול250 ה1518/10, שבין התקופה במשך ליום

המטוסים. סוגי כל חלק נטלו זה מאמץ במסגרת בולט. תפקיד
הכרחי היה לצידו, שעברה היוזמה ובשל לתעלה, ממערב האויב השיג אותה והאווירית, היבשתית העליונות בשל

הנסיבות, לפי בה להשתמש יהיה שניתן כדי הכללית, המפקדה של הישיר פיקודה תחת 4 השיריון דיביזיית את להכפיף

לתעלה. ממערב השלישית, או השניה הארמיה בגיזרת העיקרי, הכוח את היוותה היא שכן

הגנרל מפי המצב על לדו"ח האזין שהנשיא לאחר המבצעים. מרכז אל סאדאת הנשיא הגיע אלה, התפתחויות לאור

הידרדרות למניעת שיפעל כדי השניה, הארמיה מפקדת אל אלשאזלי (פריק) לוטננטגנרל את לשגר הוחלט אסמאעיל,
הפירצה את לסתום וניסיון לתעלה ממערב הנמצא האויב כוח חיסול לשם אמצעים נקיטת באמצעות זאת, המצב.

השניה. הארמיה בגיזרת כולה שנמצאה לתעלה, ממזרח
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בקשר עימו הייתי ה18/10. יום של אחרהצהריים בשעות השניה הארמיה למפקדת הגיע אלשאזלי לוטננטגנרל

דיעה שגיבש לאחר בערב, ה20/10 ביום שב הוא לאשורו, לי ברור היה שהמצב לאחי ודיעות. מידע החלפת לשם מתמיד
מזרח מצד שיריון חטיבות ארבע להעביר צורך יש לדעתי, לתעלה. ממערב הנמצא האויב, איים עם להתמודד ניתן כיצד
הגנה אמצעי ביעילות הדבר יפגע לא לדעתו, האויב. כוחות עם לקרב שתיכנסנה כדי הקרובות, השעות 24 תוך למערב,

המצב. על הסבר ולקבל לבוא הרפובליקה מנשיא לבקש יש וכי חמור, שהמצב היתה דעתו לתעלה. ממזרח שלנו

1920/10/73 בליל המבצעים ♦שיבת
(פריק) לוטננטגנרל שם היו 22:30 השעה בסביבות ה0:/20 ביים המבצעים למרכז סאיאת הנשיא הגיע כאשר

מפקד נצאר פואד (לואא) האלוף אנוכי, פהמי, עלי מחמד (לואא) האלוף מבארכ, חסני מחמד (לואא) האלוף אלשאזלי,

מרכז שבתוך הישיבות בחדר מכונסים היו כולם הארטילריה. מפקד אלמאחי סעיד (ליאא) והאלוף הצבאי המודיעין

המבצעים.
אחמד השר הגיש הנראה, כפי הישיבה. תחילת לפני אסמאעיל, אחמד הגנרל עם כשעה, במשך בנפרד, נועד, הנשיא

j באשר אלשאזלי לוטננטגנרל של דעתו ואת הוא דעתו את בפניו הביע וכן המצב, על דו"ח לנשיא, אסמאעיל
( צורך היה אלשאזלי של שלדעתו היתה ביניהם העיקרית המחלוקת נקודת מנוגדות. דיעות שהן המצב, עם להתמודדות

זאת. דחה אסמאעיל אחמד מערבה. אל לתעלה ממזרח שיריון חטיבות ארבע להעביר
הרפובליקה, נשיאות לענייני תיק ללא השר עבדאללה, עבדאלפתאח והמהנדס אסמאעיל אחמד השר ועימו הנשיא,

, זו. אחר כזו המשתתפים, של דיעותיהס את לשמוע ביקש הנשיא הישיבות. לחדר נכנסו
! המערכה באמצעות שואף, האויב כי התברר מהן כוונותיו. ועל האויב מצב על בהסבר פתח הצבאי המודיעין ראש

הצבאית להשפעה בנוסף מדיני, יעד יגשים היא בכך סואץ. או אסמאעיליה העיר את לכבוש לתעלה, ממערב המתנהלת

כוחותינו. על זה לצעד שתהיה
חזקיס לתעלה שממזרח כוחותינו כי בדברי, הבלטתי כוחותינו. מצב את הסברתי בדברי השני. הדובר הייתי אני

הכביר הצבאי ההישג על לוותר שאין משום נגדם. לצאת האויב נסיונות כל יתנפצו עליו סלע להוות כדי מספקת במידה

מבלי שהוא, כפי לתעלה, שממזרח כוחותינו היקף על השמירה הרי זה, הישג לסכן או בסיני, כוחותינו שבהימצאות
תערער מערבה, אל לתעלה ממזרח מצריות שיריון חטיבות העברת לדעתי, חובה. הוא מביניהם, עיקריים כוחות להעביר

שממזרח המערך מן שיריון כוחות להוצאת תהיה לכך, בנוסף להסכים. אסור ולכך במזרח, כוחותינו של ההגנה מערך את
העיקריים: הנשק כלי כמויות את מסרתי כי נזכר, אני כוחותינו. על עוצמה, בעלת שלילית מוראלית השפעה לתעלה

היא כי בהבהירי לתעלה, ממזרח המצויות התחמושת כמויות את מסרתי ובמיוחד חי"ר, ונשק ארטילריה טנקים,
ביעילות. בסיני, כוחותינו עמדות על השמירה משימת לביצוע מספיקה

החליט הנשיא דיבר. לא אלשאזלי לוטננטגנרל כי הבחנתי המפקדים, שאר של לדיעותיהם האזין שהנשיא לאחר

לתעלה". ממערב האויב כוחות את ולכתר לתעלה ממזרח שהם כוחות כל להוציא "לא

1
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בזכרונותיו: אומר הוא בישיבה. דעתו את להביע שלא החליט לפיה, נקט, בה העמדה את מסביר אלשאזלי ....
מלאה. באמינות הכוחות מצב את סקר מהם אחד כל זה. אחר בזה דברם, את לומר המשתתפים מן ביקש "הנשיא ",,.

חייל'. אף לתעלה ממזרח נוציא לא פנים 'בשום באומרו: הגיב הוא דברי. את לומר ממני ביקש לא לכולם, שהאזין לאחר : .

התעלמתי אני, אולם, משהו'. 'אמור באוזני: ולחש לי רמז עבדאללה עבדאלפתאח המהנדס הגבתי. ולא דיברתי לא
חטיבות ארבע להוציא רוצה אני לי'! להאזין חפץ איננו והוא החלטתו את קיבל שהנשיא לאחר לומר, לי יש מה מעצתו.

אלא המצב, מן התעלמות תוך זו, החלטה קיבל לא הוא אחד. חייל אפילו להוציא מתנגד והוא לתעלה ממזרח שיריון

החלטתו". היתה וזו המצב על העובדות כל את ידע הוא המצב. על מלא מידע לו היה

ממנו, נמוך בדרג מפקד וכל הכללי, המפקד כאשר אך הדיעות. מתרבות כוחותינו, נתונים היו בו זה, מעין סבוך במצב
בחזית ביקר הוא המלחמה. במשך אלשאזלי לוטננטגנרל עם חייתי לבצעה. חייבים וכוחותיו פיקודיו הרי החלטה, מקבל !

היה לא ה20/10 ביום החזית מן שב שכאשר לקבוע ברצוני הכוחות. עם שהה הוא אלה מביקורים ובכמה מפעם יותר

המלחמה. לאחר ,(347 עמ' העצמיות, אחר (החיפוש בזכרונותיו סאדאת הנשיא שתיארו כפי התמוטטות, של במצב
נגד לצאת רוצה ואינני כלשהו, אינטרס מתוך או כלשהי מטרה בשל אלשאזלי, לוטננטגנרל על להגן כדי זאת אומר אינני ן

היו ההיסטוריה. למען אותה אומר ואני האמת זוהי אלא כלשהו. אינטרס מתוך או כלשהי מטרה בשל סאדאת, הנשיא !

זוהי נתונים. אנו בו הצבאי המצב עם להתמודד עלינו בה לדרך באשר הכללי המפקד לבין הרמטכ"ל בין דיעות חילוקי :

דבר, של בסופו אולם, למצב. בקשר הצעותיו את ולהציע דעתו את להביע הפיקוד במנגנון אחראי כל של וזכותו חובתו 'י

המבצעים. ניהול על האחראי הכללי המפקד החלטת אחר למלא כולם על חובה 1

המפקד קיבל אותה החלטה, עלידי שנתמכה הכללי המפקד קיבל אותה ההחלטה, אחר מילאה הכללית המפקדה
והנבונה הנכונה ההחלטה היתה לדעתי, זו, שהחלטה הזה, היום עצם עד טוען, אני המזויינים. הכוחות של העליון

שרויים. היינו בו המצב עם להתמודדות ,

להסכים חושב הוא כי לנו, שהבהיר מבלי המבצעים מרכז את סאדאת הנשיא עזב הפגישה, הסתיימה כאשר :

מפעם. יותר המלחמה, במהלך אותה, שדחה לאחר אש, להפסקת

■ו

rm ^^^^ ^ ^ _ ___^_
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אש הפסקת על החלטות שלוש 2125/10/73

להסכים החליט אלטאהרה, בארמון משרדו אל ה2021/10 בליל המבצעים ממרכז סאדאת הנשיא של שובו לאחר

העצמיות, אחר החיפוש סאדאת, הנשיא (מתוך: כדלהלן זו, החלטה לקבלת לנימוקים התיחס הוא אש. להפסקת

:(347 עמ' ערבית, מהדורה
21 השיריון שדיביזית מידע להם העביר שעה, מידי לישראל, מידע העביר אשר האמריקני שהלוויין לי "הסתבר
והפציר שביקש כפי סוריה, מעל הלחץ את להפחית בניסיון המזרחית, הגדה אל התעלה של המערבית הגדה מן הועברה
העבירה לא הערבים, לצד ניצבת היא כי טענה, אשר רוסיה, כי ההיסטוריה, למען לקבוע, אני מבקש אלאסד. הנשיא

המערכה. אחר עקבו אשר שלה, בלווינים שנקלט מידע שום אלינו
האווירי הגשר המבצעים. מחדר המלחמה אחר עוקב בעודי בה, לחוש שהחילותי חמורה, התפתחות אירעה אחר
טנקים נשאו אשר אמריקניים, ענק מטוסי לנחיתת אלעריש התעופה בשדה השתמש לישראל לסיוע האמריקני

החזית. לקו מאוד בסמוך נמצאת אלעריש חדיש. נשק של שונים וסוגים
המצרים וכי כבדים היו כי הודו עצמם שהישראלים הטנקים, בקרבות נוספת חמורה בהתפתחות לחוש התחלתי
נכנסה אמריקה נוספים. טנקים בזירה הופיעו טנקים 10 לישראל שנפגעו פעם ככל כי הבחנתי. ריאליות 'איתרו יית4י

י

"■'■ ." ;"■ >*,j u'^'u jiwi" שת' עע u'?<u שני ירי היתה השלישית, החמורה ההתפתחות
בניסוי, באמריקה עדיין והנמצא הטלויזיונית" "הפצצה המכונה חדש אמריקני טיל זה שהיה לי נודע מכן, לאחר לחלוטין.

את הבעתי זה במברק אש. להפסקת להסכים החלטתי כי לו מודיע אני בו מברק, אלאסד הנשיא להחלטה לשותפי

8 שהכוחות להרשות אוכל לא אמריקה. עם עימות לקיים אני מסרב אולם ישראל עם מעימות חושש אינני כי והיא עמדתי,

P הערבית". ולאומה במצרים לעמי זו החלטה על וחשבון דין לתת מוכן אני נוספת. פעם יושמדו המצריים
ערבית, מהדורה העצמיות, אחר החיפוש סאדאת, הנשיא (מתוך: ואומר עמדתו את להסביר ממשיך סאדאת הנשיא

:(351350 ע"ע
שחלפו לאחר זה היה אש. הפסקת על החלטה קיבלתי (2120/10 לליל היתה ה1920/10(כוונתו ליל זה, "בלילה
לא המצב לכן קודם בשימוש היה לא שרובו שלה, החדיש הנשק על אמריקה, עם לבדי נלחמתי בהם ימים עשרה עלי

על אווירי גשר הקימה היא וכי לצידנו ניצבת שבריתהמועצות סבור היה העולם רוב שכן, כולו. העולם ששיער כפי היה
אחזה המועצות וברית עימי בעימות היו וישראל אמריקה שכן אחרת. היה המצב במציאות, אולם, לנו. לסייע מנת
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בשנת שאירע כפי שלי, הנשק מן אחוז 90 או אחוז 85 אאבד כאשר רגע, בכל בי אותו לנעוץ מנת על גבי מאחורי בפיגיון י

היה בזמן, בו הנוכחיים'. בקווים אש להפסקת מסכים 'אני לו ואמרתי הסובייטי השגריר את אלי לזמן ביקשתי .1967 ן

לו ואמרתי השגריר עם בשיחתי המשכתי האש. הפסקת בעניין למוסקבה בדרכו קיסינג'ר
." '242 ההחלטה של מידי ולביצוע אש להפסקת לערוב צריכות המעצמות 'שתי 1

לו והודיע אסמאעיל, חאפז מחמד לאומי, לביטחון יועצו את הנשיא זימן ה21/10 יום של הראשונות הבוקר בשעות

את אליו לזמן ביקש הוא כי הוסיף, הנשיא הצבאית. בחזית במצב ההתפתחויות לאור אש, הפסקת לבקש החליט כי
כך. על לו להודיע עלמנת הסובייטי השגריר I

במוסקבה לקיסינג'ר שאודיע בינינו "הסכמנו אסמאעיל: חאפז אומר התקיימו, אשר המדיניים, המגעים את בסוקרו :

בהתייחסו הנשיא". החליט עליהן בהסתיגויות ה16/10, מיום באיגרתו ביטוי לידי שבאה כפי דעתו, את מקבלים אנו כי !

הפסקת השגת לשם כזאת, במהירות פועלים, שאנו אירע מה ועיקר, כלל ידעתי, "לא אסמאעיל: חאפז אומר לאירועים,
מועצת תקבל אותה החלטה, על הסכימו ובריתהמועצות שאמריקה לאחר ישראלית". בנסיגה מותנית בלתי אש,

05:50 בשעה בערב. ה21/10 ביום התכנסה הביטחון מועצת ההחלטה. מקבלת שעות 12 תוך אש הפסקת על הביטחון
כדלהלן: קובעת אשר 338 ההחלטה נתקבלה ה22/10 יום בבוקר .4

פעילות לכל מיד, קץ, ולשים האש את להפסיק הנוכחית במלחמה המשתתפים הצדדים לכל קוראת ההחלטה .1

עתה. הכוחות תופסים אשר בעמדות זאת, זו. החלטה פירסום מרגע שעות 12 על יעלה שלא זמן פרק תוך מלחמתית,
על 242 הביטחון מועצת החלטת בביצוע הלחימה, הפסקת בעקבות מיד להתחיל, נקראים בדבר הנוגעים הצדדים .2

חלקיה. כל

במטרה בדבר, הנוגעים הצדדים בין מתאים, בפיקוח מו"מ, מיד, יפתח, הלחימה, הפסקת עם בבד בד כי נקבע, .3

וברקיימא. צודק שלום התיכון במזרח לכונן

קהיר. שעון לפי 18:52 השעה מן החל אש, הפסקת על וישראל מצרים הסכימו ההחלטה, פירסום עם
במטרה זה, ביקור על לקהיר הודיע הוא לוושינגטון. ממוסקבה בשובו בישראל ביקר קיסינגיר הד"ר כי יצויין,

הפיקוח והסדרת דיחוי ללא הביטחון מועצת החלטת ב"ביצוע קשור הביקור כי והבהיר מטרותיו, את להבהיר

הבאים". השלום מאמצי על סובייטי  האמריקני
המטרה". אותה את לשרת עשוי בקהיר שלו "ביקור כי נאמר, בה קיסינגיר לד"ר איגרת שיגר אסמאעיל חאפז
הוא התיכון. המזרח איזור את עזב שכבר לאחר אליו הגיעה אשר בקהיר, לבקר ההזמנה על מודה כשהוא ענה קיסינג'ר J

האש. הפסקת שתושג לאחר ביחוד ביותר, הקרובה בהזדמנות לה להיענות מקווה | (

או מדינית מטרה ישראל השיגה לא ה22/10, מיום הביטחון מועצת להחלטת בהתאם הלחימה, פסקה כאשר *
אסטרטגית. צבאית מטרה 8 c



; מוגבל
(  255 

דורסואר בקרב טקטית, מבחינה שהצליחה, לאחי מוגבל, בשטח התעלה, של המערבית בגדה גשר ראש לה היה

מן דרומה, מג'בלג'ניפה צפון, לכיוון אסמאעיליה, לתעלת מדרום שהשתרעה בגיזרה פעל הישראלי האויב כוח גהפירצה).

שממזרח העיקריים הישראליים הכוחות עם זה כוח של הקשר מערבה. 4 השיריון ומדיביזיית מזרחה, המרים האגמים

ק"מ. כשבעה ששיטחה פירצה, באמצעות היה לתעלה
לתעלה, ממזרח בעמדותיהן והשלישית השניה הארמיה כוחות היו יום, באותו רישמי, באופן הלחימה, פסקה בו בזמן

עמדו זמן, אותו עד המלחמה, תוצאות כך, עקב מעמדותיהן. להזיזן יכולה היתה לא ישראל טקטית. מבחינה טוב, במצב

האויב. לכיתור כוחותינו פעלו לתעלה, ממערב בעינן.

את אלטאהרה, בארמון עימו נועדו אשר לאומי לביטחון וליועץ הממשלה ראש לסגני לעוזריו, הבהיר סאדאת הנשיא

:(348 עמ' מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד ;מתוך. באומרו שלו, המצב הערכת
ן יומיים המעברים) לעבר המתקפה (הרחבת ה14/10 של במערכה פתחו כוחותינו ישראליים. טנקים 500 "השמדנו

את היוותה זו מערכה טנקים. 220 איבדנו מכך, כתוצאה סוריה. מעל הלחץ את להקל עלמנת שתוכנן, המועד לפני
מזרימת כתוצאה צבאית עליונות השיגו הישראלים כי הבהיר, הנשיא דורסואר". באיזור הישראלית לפריצה ההקדמה
להסכים מוכן היה לא כי הוסיף, הוא אלעריש. התעופה בשדה נחתו התובלה מטוסי ישיר. באופן אמריקנית, אספקה

מכך. לנבוע העלולה שלנו הלוחמים הכוחות ולהשמדת הברית, ארצות נגד הלחימה להמשך

_ (

פותרת איננה שהמלחמה ישראל את לשכנע כדי במלחמה, פתחנו "אנו הנשיא: קבע מכן, לאחר שהתקיים בדיון,
בדרך סיני שיחרור את להגשים יכולים "איננו אמי: כן לנו". בז שהעולם לאחר כבוד ברחשי "זכינו הוסיף: אחר בעיות".

הצבאית".

האש הפסקת את מכבדת אינה ישראל
,היתה ה22/10 כיום השמש משקיעת החל  הלחימה הפסקת על 338 הביטחון מועצת החלטת נתקבלה כאשר

אותה. לכבד שלא כוונותיה את מצניעה אותה, לבצע הסכמתה למרות ישראל,
במידה חולשה, של צבאי במצב אותה מעמיד דורסואר, באיזור לתעלה, ממערב כוחותיה מצב כי ידעה ישראל

שנכשלה משום אסטרטגית, צבאית מטרה או מדינית מטרה הגשימה לא היא לכך, בנוסף נוספת. פעם הלחימה ותתחדש
על לאיים בידה עלה לא כן, כמו לה. ממערבה אל התעלה של המזרחי העבר מן כוחותינו את להוציא לאלצנו בניסיונה
בבד בד לנתקם. או שלהן, האספקה בסיסי עם אותן אשר)קישרו מהן, אחת של או הארמיות, שתי של התחבורה קווי

אסמאעיליה. העיר אל להגיע בניסיונותיה ישראל נכשלה כך, עם
תתחייב בטרם מסויימים, צבאיים או מדיניים להישגים להגיע עלמנת רב, מאמץ לעשות ישראל החליטה כך, משום

לתיגבור ה2324/10 ובליל ה2223/10 בליל התעלה למערב חדשים כוחות ישראל שיגרה כך, לשם אש. להפסקת
הארמיה לעורף שהגיעו עד דרומה, מתקדמים כשכוחותיה בלחימה המשיכה מכן, לאחר דורסואר. באיזור כוחותיה

סואץ. העיר על ולהשתלט לסואץ מקהיר המדברית הדרך את לנתק במטרה השלישית,
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על להגנה באשר סואץ למושל הןראות הכללית המפקדה נתנה סואץ' לעיר לפרוץ מתכוננים הישראליים הכוחות בעוד

השלטונות ועם המושל עם מתמיד קשר לקיים עצמם על קיבלו סאלם ממדות הפנים ושר אסמאעיל אחמד הגנרל העיר.

מלהיכנס האויב בעד ימנעו העיר, בתוך נמצא אשר הצבאי הכוח עם יחד פעילה השתתפות שישתתפו כדי האזרחיים,
דיביזיית מפקד עפיפי, יוסף (עמיד) תא"ל האמת, למען אליה. להיכנס בידו שיעלה שהוא אויב כוח כל וישמידו לעיר

אפשרי, סיוע כל הוא, ביוזמתו הגיש, יםסוף) איזור של הנוכחי המושל עפיפי, פריקיוסף  לוטננטגנרל (הוא 19 החי"ר
העיר. על למגינים נשק כלי הקצאת וביחוד,

כי ביקש, הוא .338 ההחלטה מן מתעלמת ישראל כי והודיעו, קיסינגיר עם אסמאעיל חאפז התקשר המדיני, במישור

על ההחלטה קבלת עם שהיה כפי לקדמותו, המצב את ולהשיב האחרונות להתפתחויות קץ "לשים תפעל הברית ארצות
הברית, ארצות אולם, זה. בנושא ואמריקה בריתהמועצות בין מגעים התקיימו בזמן, בו ה22/10. ביום האש הפסקת
לישראל לתת כדי זמן. להרוויח שאפה אסמאעיל, חאפז של דעתו לפי שלה, הדיפלומטיים ההשהייה תרגילי באמצעות
ניקסון הנשיא אל איגרת סאדאת הנשיא שיגר כן, כמו תומס. עד לתעלה, ממערב הצבאיים יעדיה את להגשים הזדמנות
אבטחת לשם בכוח" שימוש הדבר דורש אם "אפילו קונסטרוקטיבי באופן שתפעל הברית מארצות מבקש הוא בה
הצבאית. בחזית המצב את לשנות מנת על האש הפסקת את מנצלת וישראל היות האש, הפסקת על ההחלטה ביצוע

הביטחון. מועצת החלטת לביצוע שערבה למרות אירע, לאשר האחריות את הברית ארצות על הטיל סאדאת הנשיא
פירסמה בחו"ל, תקופה, באותה הופצו, אשר נכונות הבלתי הידיעות את לאשר וכדי הצבאי, המצב הבהרת לשם

כי: הבהרנו זו בהודעה .24/10 ה בבוקר הצבאי המצב את המסכמת צבאית הודעה הכללית המפקדה
ובעומק ק"מ 200 של באורך בגיזרה בצפון, מפורטפואד סואץ תעלת של המזרחי בחוף מחזיקים בסיני כוחותינו .1

ק"מ, שבעה של באורך צפונה, מדורסואר קטנה פירצה להוציא זאת, קנסרהמזרח. העיר זה ובכלל ק"מ, 1712 של

קמ"ר. לכ3,000 מגיע לתעלה ממזרח כוחותינו שולטים עליו השטח המרים. לאגמים ובצמוד
צפונה. אסמאעיליה מכביש הצפונית, בגיזרה לתעלה ממערב שהם אויב כוחות כל אין .2

ופורטסעיד). אסמאעיליה (סואץ, התעלה של הראשיות הערים מן עיר בכל אויב נוכחות כל אין .3

24/10 הבוקר ניסה האויב לתעלה. ממערב חלקים במספר כוחותינו בין ומשורגות מפוזרות אויב יחידות מספר .4

מטרותיהם. את לבצע בכוח, בעדם, מונעים כוחותינו אולם סואץ, העיר אל המובילות הדרכים את לנתק

לרגע. אפילו פסקה ולא מסודר, באופן נמשכת לתעלה ממזרח כוחותינו לכל האספקה .5

חשוב. תפקיד בה מילאו 4 השיריון ודיביזית האוויריים כוחותינו בעוז. הלחימה התנהלה 2224/10/73 הימים במהלך ן

האויב. נגד בלחימתה אפשרי מאמץ כל עשתה 4 דיביזיה הצדדים. שני בין האוויר וקרבות האוויר התקפות התרבו 1.

של לפיקודה זו דיביזיה לכפוף היה ניתן ולא היות הכללית, המפקדה של הישיר לפיקודה הזאת הדיביזיה את העברנו ■

העורפיים הקווים על להשפיע שעלול בשטח לתעלה שממערב כוחותיו באמצעות פועל שהאויב משוס הארמיות, מן אחת \y
מהן. אחת של 4ין
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בנוסף היוזמה. את אליו נטל והוא צבאית עליונות היתה זו, תקופה במהלך שלאויב, לקבוע חייב אני זה, בהקשר
לא אירגונם וצורת עבודתם אופי שבשל רבים, מנהלתיים ומחסנים צבאיים מחסנים היו לתעלה שממערב באיזור לכך,

התקופות מן זו תקופה היתה האלה, הסיבות בשל האויב. של שיריון כוחות נגד להגנה הדרוש החימוש בידיהם היה

ובנפש. בציוד רבות אבידות לנו נגרמו כך, משום לתעלה. ממערב הלחימה במהלך עלינו שחלפו ביותר הקשות

עימנו ושהה מפעם, יותר המבצעים, למרכז הגיע הוא התקופה. במהלך המצב, אחר מקרוב, עקב, סאדאת, הנשיא
להמשיך לו הוריתי המצב. אחר שוטף מעקב לשם ,4 השיריון דיביזיית מפקד עם ישיר קשר קיימתי ארוכים. זמן פרקי
העיר לעבר קדמותו הת את לעכב וכדי כוחותיו פועלים בו השטח את להרחיב יוכל שלא כדי האויב, על לחץ להפעיל

סואץ.
j| עם רצוף קשר קיום לאחר לטובתנו. פועל אינו המצב כי לו הסברתי המבצעים, במרכז הנשיא של מביקוריו באחד

הנשיא הלחימה. במסגרת ,4 השיריון דיביזיית עושה אותם הרבים המאמצים מן רצונו שביעות את הנשיא הביע קאביל,
לאחר הצענו זו. בתקופה התמודדו עימם הקשים במצבים שלו הדיביזיה של או קאביל של מצבו את שכח לא סאדאת
הגדרנו אותו אות המלחמה, לאחר ללוחמים אותות להענקת הצעותינו במסגרת קאביל, נעמיד) לתא"ל להעניק PQ

הכבוד" "כוכב והוא יותר, גבוהה מדרגה אות זה שיהיה וקבע בעצמו, הצעתנו, את תיקן סאדאת הנשיא אולם, כרגיל.

האויב נוכח לב "אומץ כהפגנת המתוארים מעשים המבצעים לקצינים מוענק אשר

בערב ה23/10 וביום לישיבה, הביטחון מועצת התכנסה מצרים, בקשת פי ועל המדינית, הפעילות מן כתוצאה
הקודמים. לקווים לשוב הצדדים את והממריצה" הקודמת החלטתה את המאשרת ,339 ההחלטה את קיבלה

.24/10 ביום 07:00 השעה מן החל לקיימה והתחייבו ההחלטה את קיבלו וישראל מצרים

|| סואץ קרב
מתוך צבאי, פעולה חופש לכוחותינו הותירה היא ,339 החלטה אחר למלא ישראל של הרשמית התחייבותה למרות

רבה. והסברתית צבאית מדינית, השפעה בעל מדיני יעד תשיג היא בכך, סואץ. העיר את לכבוש תקווה
אווירית והפצצה ארטילרית הפגזה לאחר וממערב, מצפון לעיר לפרוץ ניסו אדן של הדיביזייה מן חטיבות שתי

ישראל .24/10 מה החל התחולל סואץ קרב העיר. בתוך הלוחמים מוראל את לנפץ היתה ומטרתן ארוך זמן שנמשכו
בתוך שהיתה ,19 החי''ר דיביזיית עלידי שהופעלה צבאית ובהתנגדות סואץ תושבי מצד עממית בהתנגדות נתקלה

מצד סואץ, בעיר העם בני ובין אחד, מצד הישראליים והרק"ם הטנקים בין שהתנהלה הלחימה את לתאר קשה העיר.

המבנים. ובתוך ברחובות התחוללה הלחימה שני.

לאויב, להנחיל הצלחנו הצבאי, הכוח עם יחד האזרחיים השלטונות המשטרה, אנשי סואץ, תושבי של המאמצים בשל

בכביש נותרו ההרוסים הישראליים הטנקים ובפצועים. בהרוגים רבות אבידות לו והסבנו תבוסה לעיר, נכנס אשר

הכוחות עליה. ולהשתלט העיר אל לפרוץ הישראליים הכוחות של לכישלונם עדות והיוו העיר לתוך המוביל הראשי
הקרב היה אלא בלבד העיר תושבי של הקרב היה לא סואץ קרב לה. מחוצה ונערכו העיר מן לסגת נאלצו הישראליים
כאות שנה, מידי כולה, והמדינה סואץ העיר חוג;ת אותו לאומי, חג ליום ה25/10 יום הפך כך, בשל כולו. המצרי העם של

המצרי. האדם של להקרבתו וכמופת סואץ בני לגבורת

ו
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אלאדביה נמל אל דרומה, כוחותיה את קידמה היא .339 הביטחון מועצת החלטת את לכבד לא המשיכה ישראל !

עליו. והשתלטה לסואץ, שמדרום

הבלתי המדינות הגישו אותה החלטה הצעת פי על בערב, ה25/10 ביום 340 ההחלטה את קיבלה הביטחון מועצת |

אכן הכוחות כי לוודא מנת ועל הלחימה הפסקת ביצוע על פיקוח לשם בינלאומי חירום כוח יוקם כי קבעה היא מזדהות.
ה22/10. מיום האש הפסקת קווי אל שבו

כאשר מדיני מיקוח כקלף זאת עובדה ניצלה אמריקה לסואץ. מקהיר המדברית הדרך את לנתק הצליחה ישראל
הסכימו אמריקה, של מצידה מדיניים מאמצים לאחר המלחמה. לאחר מיד באיזור, המדינית בזירה קיסי™ הד"ר הופיע

השלישית. הארמיה לכוחות אספקה העברת הסדרת ולשם האש הפסקת ייצוב לשם דיונים לנהל וישראל מצרים

פיקוח תחת לסואץ, מקהיר בדרך ה101 בק''מ יתקיימו אשר הצבאיים בדיונים מצרים של כנציגה למנותני הוחלט ,
במעבר ולדון 339 ו 338 הביטחון מועצת החלטות מיישום הנובעות הצבאיות בהשלכות לדון היתה מטרתם האו"ם.

השלישית. לארמיה צבאית שאינה אספקה שתעביר רכב, כלי שיירת

בדיונים. לפתוח כדי 10:30 בשעה ה28/10 ביום נועדו והישראלית המצרית המשלחות
ה28/10/73. ביום הלחימה פסקה בכך

הלחימה סיום ע0 המצב
הס טוב. צבאי במצב השלישית, והארמיה השניה הארמיה כולם, בסיני כוחותינו היו 28/10 ב הלחימה פסקה כאשר
את כוחותינו כיתרו לתעלה, ממערב ארוך. זמן להילחם יכולות שהיו באופן מספקת, בכמות ותחמושת ציוד נשק, החזיקו

עימם. במגע והיו הישראליים הכוחות

לתעלה ממערב הארמיות. שתי של הכוחות מול ניצבו והם שינוי ללא היה בסיני הישראליים הכוחות של מצבם
המדברית הדרך את לנתק בידם עלה אולם, סואץ. העיר את לכבוש או אסמאעיליה העיר על לאיים ניסיונותיהם ניכשלו
כוחות לתעלה. ממזרח בסיני, שהיו השלישית הארמיה ולכוחות סואץ לעיר הראשי האספקה נתיב והיא לסואץ מקהיר
אבידותיה שכן שהוא, יעד כל להגשים באפשרותה היה לא דם. הקזת בבחינת לישראל היו לתעלה, ממערב שהיו האויב,
או ק"מ כשבעה שרוחבה דורסואר פירצת דרך נמשכה האספקה העברת הרף. ללא התנהל האבידות פינוי והלכו. גברו
זמן בכל עליהם, מצריות להתקפות והמתינו מגננה של במצב נמצאו הישראליים הכוחות מטוסים. בעזרת התבצעה
הכוחות ביוזמת לסואץ, מקהיר הדרך לפתיחת לחימה תתנהל כי ציפתה היא עבר. ומכל שהוא מקום בכל שהוא,
שוס להשיג בידיהם עלה ולא התעלה של המזרחי הצד אל לשוב מסוגלים היו שלא במצב היו אלה כוחות המצריים.

לתעלה. ממערב נוספת הצלחה
ואסטרטגיים. מדיניים צבאיים, יעדים להגשים התכוונה הישראלית שהמפקדה הלחימה, ממהלך ברור היה \

סואץ או ראשונה, בעדיפות אסמאעיליה והן: התעלה, באיזור הראשיות הערים אחת על להשתלט שאפה היא
אולם, מצרים. על רב ומוראלי צבאי מדיני, לחץ מהווה שהיה עצום ומוראלי מדיני הישג משיגים היו בכך שניה. בעדיפות

הם כן, כמו המצרי. הצבאי הכוח ניצב מולם כאשר אסמאעיליה באיזור ניכשלו הישראליים שהכוחות היתה התוצאה
בה. שחנה המצומצם הצבאי הכוח עם פעולה שיתוף תוך שהתקיימה העממית, ההתנגדות מול סואץ העיר באיזור ניכשלו
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האפשרות לה שתינתן כדי מסיני, מכוחותינו חלק להוציא איתני לאלץ ישראל שאפה האסטרטגית, הצבאית הבחינה כל

היתה כוונתה כלומר, .6/10 ה יום בבוקר שהיה כפי לקדמותו. המצב את ולהשיב לתעלה שממזרח כוחותינו את לתקוף
והוא טקטי ניצחון שהשיגה למרות זה, אסטרטגי יעד בהשגת ניכשלה ישראל המצריים. הצבאיים ההישגים את לחסל
מקווי והתעלמותה האש הפסקת על 338 הביטחון מועצת י"לי" *"" ."^ ._

■' ." .." ",." .,.", שה3". עד הטקטי, בניצחונה שלה הרעשנית התעמולה את מיקדה

"ה; במצרים חייבים היינו לתעלה. ממערב ולחימתה זה בקרב ישראל של הצלחתה את הבליטה ובכך דורסואר)

נקודות העלאת תוך ישראל, של מצבה את וכן מצרים. נתונה בו האמיתי, המצב את המבהירה נגדית, תעמולה מתקפת
בעניין העולמית הקהל דעת של ההתעניינות גברה לכך, אי כך. עשינו לא אולם, משתיהן. אחת כל אצל והשלילה החיוב
לעניין הדרושה הלב תשומת את הענקנו לא בזמנו, אולם, הכללית, המפקדה של אחריותה בתחום היה הדבר הפירצה.

■

 , Jt ,, 1JPJlt/J,,1,

הצבאיות ההודעות מבחינת הפירצה בעניין "טיפולנו ה18/11/73): ביום ב"אלאהראם התפרסם ואשר הפירצה בנושא

היה לא האמת את אלא לומר לא והיא: המלחמה של הראשון הרגע מן דבקתי ובה לנכון מצאתי אותה בדרך, היה לא
פירושו אמת שאינם דברים לומר לאחר לאפשר או האמת. זולת דבר לפירצה, בקשר לומר, כלשהו, רגע באף בכוונתי,

שראינו כפי התמונה כי אני, מודה סבורים שהיינו ממה ההיפך המיקרים, במרבית היו, אמרנו אותם הדברים כי דבר, של

כנכון'/ מוצאים אנו אשר את להביע לנסות עלינו היה אולם סיבות, מספר בשל מאוזנת, בלתי היתה אותה

היתה 338 בהחלטה ה22/10 בקווי אש הפסקת על שהוחלט ולאחר הפירצה, את ליצור הצליחה שישראל לאחר
על התפרסות באמצעות מצומצמת. בניזרה לתעלה ממערב המצויים כוחותיה את לאבטח חייבת הישראלית המפקדה

לתעלה. ממערב אל יותר רבים כוחות לשגר צורך היה כך, עקב זה. שטח על והשתלטות יותר נרחב שטח

נוחות: בלתי אסטרטגיות נסיבות ישראל עבור נוצרו כך, עקב
או מלאכותיים או טבעים במכשולים העברים מכל מוקפים מצומצם, בשטח היו חטיבות) 76) שלה גדולים כוחות .1

ארוכיכ תחבורה קווי פינוי, אספקה, של בעיות היו לכך, בנוסף נחותה. צבאית בעמדה הכוחות היו בכך, מצריים. בכוחות

הציוד. ושל החיילים של יומיומית והתשה
לפירצה הכניסות על להגן כדי חטיבות) 54) נוספים כוחות הישראלית המפקדה היקצתה אלה, כוחות לאבטח כדי .2

דורסואר. באיזור

1
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של הגשר ראשי מול חטיבות 10 הישראלית המפקדה היקצתה שבסיני, המצריים הגשר ראשי מול להתייצב כדי .3

ביותר. הגבוהה הכוננות ברמת האסטרטגית העתודה את להחזיק הכרח היה לכך, בנוסף והשלישית. השניה הארמיות *

המלחמה, לסיום עד ארוך, זמן למשך המדינה, כל ואת המזויינים כוחותיה כל את לגייס ישראל נאלצה כך, בשל .4

שלה הצבאיות התיאוריות את לחלוטין, נוגד, שהדבר ספק, אין המלחמה. סיום פירושו אין הלחימה שסיום משום
בכך. לעמוד יכולה אינה שלה הלאומית ושהכלכלה

על פיקוח לשם סילאסוואו, הגנראל של פיקודו תחת הבינלאומיים, החירום כוחות של לאיזור הגעתם למרות
שהיא הזדמנות כל הישראליים לכוחות לתת יכלו לא כוחותינו לתעלה. ממערב ההתשה מלחמת החלה האש, הפסקת
לתקוף הזמן שיגיע עד ובציוד, בנפש האבידות מירב את להם להסב צריכים והיו הגנה בעמדות אחיזתם את לייצב

כוחות להפרדת וישראל מצרים בין הראשון ההסכם עד 340 הביטחון מועצת החלטת פי על האש, הפסקת מאז אותם.
אש. חילופי של מקרים 452 אירעו להשיגו, הצליח שקיסינג'ר

על אנו לוחצים באמצעותם ערובה לבני עלינו לחץ מכוח לתעלה שממערב הישראליים הכוחות הפכו דבר של בסופו
להפרדת ישראלי  המצרי ההסכם נחתם אז ישראל. של וכלכלתה הציוד החיילים, של להתשה וכמקור הישראלים,
מן הרחק מזרחה כוחותיה עם ולסגת הפירצה את לעזוב ביקשה ישראל כאשר נתגלה "הפירצה" של האמיתי הפן כוחות.

התעלה.

האסטרטגי במאזן אוקטובר מלחמת
שאנו, הזמן הגיע אולי ערבי.  הישראלי הסיכסוך של הרביעי הסיבוב הסתיים 1973 אוקטובר מלחמת של סיומה עם

של התיכנונים להכרת הדרושה החשיבות את ולתת ישראלי  הערבי הסיכסוך שורשי בלימוד להתעמק צריכים הערבים,

של מעשיה לבדיקת וכן פלסטין. מאדמת חלק על ישראל מדינת הקמת למען מעשיהן ואת והמעצמות העולמית הציונות
הגדולות, המעצמות שתי בין הסיכסוך בצל היום. ועד מהיווסדה העולמית, הציונות ובתמיכת המעצמות בסיוע ישראל,

המועצות. וברית הברית ארצות

מלחמת דרך ,1948 בשנת פלסטין ממלחמת החל לערבים, ישראל בין מלחמות התנהלו זה, סיכסוך במסגרת
הסיבובים בשלושת מקיף מעיון .1967 יוני מלחמת ועד 1956 בשנת ישראלית  צרפתית  האנגלו המשולשת התוקפנות "..r

לערבים. נזק ולהסב מהם אחד בכל להישגים להגיע ישראל בידי עלה כי מתברר האלה, <r

1948 בשנת מהקמתה שנה 20 במשך ישראל, עם הערבים של שבסיכסוך נגלה מדוקדקת בחינה הנושא את נבחן אם
נעשה אם המזויין. במאבק הערבים מאמצי את שהכשילו לוחצים, מדיניים שיקולים שלטו ,1967 יוני מלחמת ועד י;

אותו את מוחלט, באופן משקפת, אינה היא כי נגלה הרי הישראלי, האויב יכולת ובין הערבים, שלנו, היכולת בין השוואה ■yv

הערביים השטחים חשבון על נוספת, פעם להתפשט, ישראל הצליחה בעקבותיו ,1967 בשנת הגענו אליו מצער סוף ■<?

עזה. ורצועת המערבית הגדה הגולן, סיני, את כבשה כאשר c
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והם: למדיניותה מגובשים קווים לעצמה קבעה ישראל כי מבהיר הישראלית במדיניות מעמיק עיון

ערביים. שטחים חשבון על גיאוגרפית התפשטות .1

וכאמצעי. כמטרה עליונות, בעל צבאי כוח החזקת .2

יעדיה. בהגשמת לה שתסייענה בטוחות", ברית כ"בנות בינלאומיות מעצמות עם התקשרות .3

ופיזורם. הערביים המשאבים החלשת .4

על השתלטות שהיא הסופית מטרתה את להגשים כדי הערבים, נגד מאבקה את היווסדה, מאז ניהלה, ישראל

בחשבון לקיחה תוך ושלב, שלב בכל להשיג שניתן למה בהתאם ביניים, יעדי קביעת באמצעות זאת, ערב. ארצות

ישראל. של הפנים וממדיניות ערב בארצות המצב מן הבינלאומי, המצב מן הנובעים שיקולים
מסווה שתהווה כדי הישראלי", הביטחון תפישת שנקראה: צבאית תיאוריה לגבש נטתה הציונית המנטליות
של שיכנוע אמצעי ויצירת העולמית הקהל דעת של שולל להולכת אמצעי ישראל, של ההתפשטות מטרות להגשמת

בכוח" הישראלי השימוש כי להבהיר יש זו, בנקודה שלהם. הצבאיות ההרפתקות את להצדיק כדי עצמם הישראלים

זו. תיאוריה של היסוד אבן את מהווה
כדי זו, עליונות על מתמדת ושמירה ערב מדינות כלפי צבאית עליונות על נשענה הישראלית הצבאית האסטרטגיה
ליצור בזמן, ובו קיימת, מציאות בכוח הערבים, על לכפות ותוכל הערביים השטחים את בהדרגה, לכבוש, תוכל שישראל

הישראלי. הצבאי הכוח מול אונים חוסר של תחושה הערבים אצל
המטרה את משקף שם, הביטחון, הבינלאומי. החוק מבחינת הביטחון ממושג שונה ישראל, של לגביה הביטחון מושג

הגשמתה. למען פועלת שישראל המדינית
מימדיה של ציון מכל תחילה, בכוונה מתעלמים, מנהיגיה בטוחים. גבולות מהם מעולם הגדירה לא ישראל
בגבולות שלה הצורך על תמיד, מכריזה, ישראל המדינה. הקמת על ההכרזה מאז וגבולותיה, המדינה של הגיאוגראפיים
להתקפה. לצאת תוכל ומהם עצמה על להגן תוכל מהם טבעיים, מחסומים על כנשענים אלה גבולות ומתארת בטוחים,

השכנות. הערביות המדינות תחומי בתוך תמיד נמצאים אלה גבולות
חשבון על בכוח, שימוש תוך ישראל, התרחבה ממנו, חלק הם הבטוחים כשהגבולות ישראל, ביטחון של המסווה תחת

החלטת פי על קמה, עליהם לשטחים ישראל הוסיפה ,1948 בשנת זה. אחר בזה חלקים מהן קרעה היא ערב. מדינות

שייט בחופש ישראל זכתה 1956 בשנת משטחה אחוז 65.5 במקום פלסטין של משטחה אחוז דד 4 תפסה היא החלוקה.
_ סיני האי חצי סיפוח על הכנסת בפני הכיז בןנוריון, דאז, ישראל ממשלת ראש אילת. למפרץ שבכניסה טיראן במיצרי
" חלקים על ישראל השתלטה 1967 בשנת הבינלאומית. הקהילייה מאמצי בשל ממנו, לסגת נאלץ הוא אולם לישראל.

ביטחונה. לאבטחת חיוניים כבשה אותם השטחים כי טענה היא שכנות. ערביות מדינות שלוש משטחי
אין הגשמתה, לשם תוקפנית. התפשטותית מתפיסה בסיסי, באופן נובעת, הביטחון גבולות של הישראלית התפישה

לא ישראל מנהיגי זה באיזור מתמדת להתנגשות סיבה אלא מהווה, היא ואץ מסויים בגבול להיעצרותה אפשרות כל

להיסטוריה להנחיל יכולה איננה הגיאוגרפית ושההתפשטות הגיוני אינו השטחים לבין הביטחון בין שהקשר השתכנעו

תבוסה.
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ישראל הצליחה ביצענו, אותם וצבאיים מדיניים מישגים בשל הערבים, אנו הפסדנו, בה 1967 יוני ממלחמת כתוצאה
הערבים, על מוגמרות" עובדות "כפיית של במדיניות נקטה היא עזה. ורצועת המערבית הגדה הגולן, סיני, את לכבוש

להיכנע עליהם כך, ועקב בכוח, אדמותיהם את לשחרר הערבים של יכולתם אי ועל הצבאי כוחה על נשענת כשהיא
המדינית. לשאיפתה

הכיבושים מן ליצור "עלינו יוני: מלחמת בעקבות בןגוריון אמר ההתפשטות, הגשמת לשם הצבאי הכוח חשיבות על

היות ישראל, גבולות על נשאל הוא יום, באותו לה". להיכנע הערבים את שתאלץ ומציאות, להתיישבות בסיס הצבאיים 1

חייליה". ניצבים בו במקום הס ישראל "גבולות היתה; תשובתו ברורים. היו לא היווסדה מאז זו מדינה של וגבולותיה י

1967 שנת מאז הושג. ישראל חפצה בו "השלום דיין אמר אוקטובר, מלחמת לפני וחצי כחודש ,1973 אוגוסט בסוף ן
ייצוב הוא זה מצב רישמי. בשלום צורך לנו ואין רישמית בלתי בדרך הערבים ובין בינינו שלום ליצור שואפים אנו .1

התיכון, במזרח למעצמות אלטרנטיבה להוות שואפים ואנו במידה רישמי. בלתי שלום בבחינת שתהיה באופן המציאות
הצבאית, השן וראשונה ובראש וגיאוגרפיות, כלכליות צבאיות, שיניים הן אלו ושיניים שיניים. לנו שתהיינה צריך הרי

השיניים". שאר של להיווצרותן שתביא

השטחים על לשמור מסוגלת היא כי האמינה היא אוקטובר. מלחמת לפני קצר זמן המצב על ישראל הסתכלה כך

מוחלט זילזול בערבים זילזלה היא מנהיגיה. מחשבות על השתלטה והיהירות הצבאי מכוחה "השתכרה" ישראל בכוח.
באיזור. המעצמות תפקיד את למלא ושאפה

מצרים היתה ,1973 אוקטובר מלחמת לתחילת ועד 1967 יוני מלחמת שמסוף בתקופה "רזות", שנים שש במשך f
במישור שנעשו המדיניים, המאמצים כל שנכשלו לאחר ביותר. קשה ומוראלי חברתי כלכלי, צבאי, מדיני, במצב
אשר והקורבנות הקשיים ויהיו הנשק, בכוח אלא אדמתנו את להשיב נוכל שלא ברור היה הבעיה, לפיתרון הבינלאומי

להיות''. לא או ''להיות אותנו חייב במצרים המצב יהיו.

השיקום כי ולהדגיש לשוב ברצוני האפס מנקודת מחדש ונבנו 1967 יוני מלחמת לאחר שוקמו המזויינים כוחותינו

של המכאיבה לתוצאה הביא זה ומצב רע בכי היה מלחמה, אותה לפני המזויינים, הכוחות של מצבם מאפס. החל
רב זמן ונמשך יותר קשה שהדבר ספק אין לכך, אי לשנים. זקוק שלום בתנאי מזויינים כוחות שבניית ברור המלחמה. A!/"

חיינו בה המלחמה בצ>י ייתר m!1
הפעילה ההגנה שלב דרך המעמד, החזקת משלב קרבות בשורת להילחם נאלצנו היינו השיקום, פעולת עם בבד בד 1
המועצות. מברית נשק קיבלנו שנים. כשלוש נמשכו הללו השלבים כל התשה". ל"מלחמת שהגיעה להסלמה, ועד |('/
ולעיתים לסירוגין, היו, האויב עם שההתנגשויות בעוד סואץ, תעלת בחזית התקיימו הנשק מכלי חלק על האימונים in;

הצבאי. המצב לפי ארוכות, תקופות ס^מלמשך
הכוח נקודות חשיפת לשם לכוחות, אבד אשר קרבי ניסיון רכישת לשם אלה בקרבות מעורבים להיות הכרחי זה היה 0
ההכנה בשלב חיוניים היו הקרבות האויב. את להתיש וכדי שלנו העצמי הביטחון השבת למען ושלנו, האויב של והתורפה ודו*

האו"ם. מתיקי באחד תתויק לא שהבעיה עלמנת מדינית, מבחינה חיוניים, היו בזמן ובו אוקטובר, למלחמת Kir
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מסכים אינני אוקטובר. למלחמת ביציאה שנים מספר של לאיחור סיבה היתה ההתשה" "מלחמת כי שסברו, היו
בו התמוטטות, של ממצב ולקפוץ האפס מנקודת המזוייניס הכוחות את לשקם אפשרי בלתי זה היה וכלל. כלל זו, לדיעה

לביצוע שנים, 10 במשך אותם שפקדו והעמוקות הרבות השליליות התופעות כל ולאחר יוני, מלחמת לאחר נתונים היינו
צבאית עליונות בעל אויב נגד בתכונותיו, במינו יחיד מים מחסום פריצת תוך התקפה, פעולת

מאליו מובן זה היה עבורנו נגד ל"התשת הפכה היא כי בטענה, ההתשה" "מלחמת על ביקורת שמתחו היו
שכוחותינו ספק, אין יותר' רבה תועלת מפיק מי הוא: שחשוב מה אולם הלוחמים. הצדדים שני על חלה שההתשה
למלחמת ההכנה לצורך חיוני שהיה הצעד מחיר את מלשלם מנוס היה לא יותר. רבה תועלת צבאית, מבחינה הפיקו,
רגיעה על שמירה היתה זה למצב האלטרנטיבה השטחים. כיבוש להמשך הדרוש המחיר את שילמה ישראל גס אוקטובר.
זמן בכל אותם יתקוף שהאויב מצפים כשהם בשוחות, הכוחות הישארות תוך מאבידות, להימנע כדי התעלה, בחזית
עדיפה אלטרנטיבה יש האם השוחות". ב"מחלת יחלו הם הרי אותם, יתקוף לא והאויב במידה שהוא. מקום ובכל שהוא
יש האם לשטחה. רישמית, אותו, שתספח עד רבות שנים למשך בסיני ולהחזיק להמשיך שתוכל כדי ישראל, עבור מזו

מזו?! גרועה אלטרנטיבה עבורנו

שבו  1973 לאוקטובר ועד 1967 יוני מלחמת שבין כתקופה שיגרתי בלתי כשלב נמצאו המזויינים כוחותינו ככלל,
אימונים, אירגון, חימוש, תיכנון, דרשה השיקום פעולת אחת. ובעונה בעת לחימה, והתקיימה שיקום פעולת נעשתה
שעברו השנים עשר של השליליות התופעות כל על והתגברות צבאית מבחינה התמקצעות וקאדרים, מפקדים יצירת

בהתחמשות. הצורך היתה העיקרית הבעיה
ובציוד, בנשק המזויינים כוחותינו את לחמש היכולת חוסר היתה במצרים, לפנינו ניצבה אשר העיקרית, הבעיה

נוצרה, הבעיה סיני. לשיחרור כוללת מתקפה לבצע לנו שיתאפשר כדי האספקה, ועיתוי הכמויות הנשק, סוגי מבחינת

המזרח בעיית את לפתור יש ולדעתה, עבורנו, נשק לאספקת והיחיד העיקרי המקור היתה המועצות שברית משום

לפיהם נשק, לאספקת משלה קריטריונים המועצות לברית היו לכך, אי צבאי. פיתרון דחתה והיא שלום בדרכי התיכון
ארצות סיפקה שני. מצד ישראל. כלפי עליונות להשיג לנו מאפשר שאינו באופן והעיתוי, הסוגים הכמויות, את קבעה

ערב מדינות פני על צבאית עליונות לה שהבטיחו ובעיתוי כסוגים בכמויות, בשפע. נשק לישראל הברית .

ה24/10/72 ביום סאדאת הנשיא קיבל נגדנו, פעל הזמן גורס כאשר ,1972 שנת בסוף זה מצב עם להתמודד כדי

■ תיכנון באמצעות בנשק המחסור על עצמנו את לפצות עלינו בידינו". אשר והציוד הנשק עם נילחם שי'אנו החלטה
הטווח את לנו הכתיבו ההתחמשות שמגבלות דבר, של פירושו המשימה. ביצוע בעת החיילים, של לב ואומץ מדוקדק

" המזויינים. כוחותינו של הלחימה כושר את הגבילו שהן משום המתקפה, של והעומק
שרויים כשאנו למלחמה, היציאה על ההחלטה את סאדאת הנשיא קיבל 1973 אוקטובר של הראשון בשבוע

מצויים כשהם אוקטובר במלחמת לפתוח היה המזויינים כוחותינו על ביותר. וסבוכות קשות וצבאיות מדיניות בנסיבות
..<, זו מלחמה וללא סיני. את להשיב ניתן היה לא אוקטובר במלחמת פותחים היו לא אם וסבוכים. צבאיים בתנאים

,י מסיני: נסוגה היתה לא ישראל

4

.4
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צבאית. עליונות תהיה שלתוקף וטבעי ערב מדינות פני על צבאית עליונות יש שלישראל ביודענו, במלחמה פתחנו *

שהוא המלחמה, של הפתיחה שבשלב כדי המלחמה, כללי של קפדני יישום באמצעות לאל עליונותו את לשים עלינו היה
שאירע. מה אכן וזה לצידנו. העליונות תהיה ביותר, והחשוב הקשה השלב

הטבעיים המחסומים שכן, עדיפים. צבאיים אסטרטגיים מתנאים נהנה הישראלי שהאויב ביודענו במלחמה, פתחנו *

בו. ולהחזיק בשטח להיאחז בקלות, לו, מסייעים נשען הוא עליהם

הקימו הגנה. וקווי ביצורים הקימו הם נגדנו. מאמציהם את מיקדו הישראליים שהכוחות ביודענו במלחמה, פתחנו *

לבצע חייבים היינו מצידנו. צפויה התקפה כל מול לעמוד כדי שיריון, ביחוד מאומנים, כוחות והיקצו תעופה ושדות דרכים

הביטחון תיאוריית תופרך זאת, עקב ולהרסם. לביצוריהם לפרוץ אותם, להביס האויב, כוחות נגד התקפה מבצעי
שאירע. מה אכן זה הישראלית.

באמצעות במינו, יחיד מכשול המהווה סואץ, תעלת דרך פריצה תוך ההתקפה כי הערכנו כאשר במלחמה, פתחנו *

עצום להישג זכינו ביותר. הקשים ההתקפה ממבצעי נחשבת חייל) אלף (כ100 ארמיות שתי של גודל בסדר כוחות
ובצליחה. בפריצה בהתקפה,

צבאי פעולה שיתוף קיים שלא למדנו מהן הקודמות, המלחמות ניסיון את בחשבון לוקחים כשאנו במלחמה, פתחנו * |
הושג הפעם בנפרד. חזית בכל לטפל ערב, מדינות כל פני על צבאית עליונות שלה ישראל, יכולה לכך, אי ערב. מדינות בין

צפו ולא אותה צפתה לא שישראל זו, מלחמה של בולטת ציון נקודת זו היתה וסוריה. מצרים בין צבאי פעולה שיתוף
אחרים. רבים אותה

בשיתוף הערבי. בעולם המתרחש על מידע בהשגת ביעילותו נודע ישראל של שהמודיעין ביודענו במלחמה, פתחנו *

להנחית לישראל יתאפשר וכך שלנו, ההתקפה כוונות את לחשוף הישראלי המודיעין מסוגל האמריקני המודיעין עם פעולה

כללי. גיוס לביצוע מספיק זמן לרשותה ויעמוד באיבה, בעודה המתקפה, את לסכל כדי מנע" "מכת

ישראל נגד במלחמות הראשונה בפעם בו. הגלומים היתרונות מן תועלת והפקנו ההפתעה גורם את לממש הצלחנו

הצלחנו. בכך גם היוזמה. בעלת היא היתה הקודמות המלחמות שבכל לאחר בידינו, היוזמה היתה

נשיא קיבל אותן ביותר הקשות ההחלטות מן המלחמה על ההחלטה היתה הסבוך, והצבאי המדיני המצב במסגרת
הבחינה מן המלחמה תוצאות את הערכנו כאשר אובייקטיביים, להיות חייבים היינו מצב, אותו במסגרת המדינה.

האסטרטגית. הצבאית

את לשחרר ערב ממדינות למנוע היתה ,1967 יוני מלחמת לאחר לעצמה, ישראל שהציבה האסטרטגית המטרה
שיושג עד הקיימת המציאות את תיכפה וישראל הישראליות השאיפות בפני יכנע הערבי שהרצון כדי בכוח, אדמותיהן
שתימנע כולן, ערב מדינות פני על צבאית עליונות תהיה שלישראל דבר, של פירושו ישראל. של תנאיה לפי השלום,

שבמאבק התועלת מן וייאוש אונים חוסר של תחושה אצלנו ותיצור נגדה כוללת מלחמה על לחשוב הערבים, מאיתנו,
ברור באופן עבורה, מובטחת ברית לבת שהפכה הברית, ארצות של בסיועה זו לעליונות להגיע הצליחה ישראל מזויין.

וכלכלית. צבאית מבחינה לה ומסייעת מדינית מבחינה בה תומכת כשהיא וגלוי,
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המזויינים מכוחותינו למנוע היתה המצרית, בחזית הישראליים הכוחות על מוטלת שהיונה האסטרטגית, המשימה

כתוצאה התעלה. של המזרחית הגדה אל לעבור להצליח עשויים שהיו כוחותינו, את ולהשמיד סואץ תעלת דרך לפרוץ

רבות מדינות לכך, בנוסף בכך. שפיקפק מי בישראל היה לא ישראל. של לתנאיה מדינית, מבחינה מצרים, תיכנע מכך,

התפישה. אותה את אימצו נוספות

היציאה על בהחלטה ביטוי לידי שבאה כפי סאדאת, הנשיא שקבע זו האסטרטגית, המטרה היתה במצרים,
המצריים המזויינים הכוחות בפני אנוכי מציב אותו האסטרטגי. היעד נאמר: בהחלטה .1/10/73 ה מתאריך למלחמה
הפרכת כדלהלן: הוא הכוננות, מצב על לי שידוע ומה ששמעתי מה בסיס על זאת, המדינית. האחריות את אני נוטל ועליו

תהיה שמטרתה המזויינים, הכוחות של לאפשרויות המותאמת צבאית, פעולה באמצעות הישראלית, הביטחון תיאוריית
תיאוריית כך, עקב לשלם. יוכל לא אותו מחיר לו יעלה אדמותינו כיבוש שהמשך ושיכנועו לאויב האבידות מירב הסבת
בעתיד. עליו יגן או כעת. עליו המגן פלדה שיריון איננה וצבאית, מדינית פסיכולוגית, הרתעה על המבוססת שלו, הביטחון
בטווח ודאיות, לתוצאות יביא הדבר הרי הישראלית, הביטחון תיאוריית את להפריך בהצלחה, בידינו, יעלה אס
ודאיות, לתוצאות אותנו להביא תוכל הישראלית הביטחון תיאוריית הפרכת הקרוב: בטווח הרחוק. ובטווח הקרוב
הישראלית הביטחון תיאוריית הפרכת הרחוק: בטווח התיכון. המזרח למשבר מכובד לפיתרון להגיע לנו שתאפשרנה
ובנטיותיו שלו במנטליות האויב, של חשיבתו כדרך בסיסי לשינוי בהדרגה, שיובילו, חדשים, משתנים הופעת תאפשר

התוקפניות".
שלוש המזויינים הכוחות על להטיל החליט שבה ה5/10/73, ביום נוספת אסטרטגית הנחיה פירסם סאדאת הנשיא

1 לאויב, אבידות מירב הסבת  השניה .6/10/73 מה החל האש הפסקת הפרת  האחת אסטרטגיות: משימות
,| ושייקבעו זה, אחר בזה שיבואו שלבים במספר הכבושה, האדמה לשיחרור לפעול יש ביותר: החשובה והיא והשלישית,
ק המזויינים. הכוחות של והאפשרויות היכולת התפתחות פי על
g
8 מכן ולאחר המלחמה, פרוץ לפני ימים חמישה  ה1/10/73 ביום המלחמה על ההחלטה בכתב, התפרסמה, כאשר

ן למעשה, החלו, 6/10 מה החל האש הפסקת הפרת על המלחמה, פרוץ לפני אחד יום  ה5/10 מיום הנשיא החלטת
B
3 המלחמה תוכנית לביצוע בהכנה הכוחות פתחו זה, בכלל לכן. קודם מספר ימים מעשיים בצעדים המזויינים, כוחותינו
a
■ בבחינת היו סאדאת הנשיא עלידי שנתקבלו בכתב ההחלטות .14:05 בשעה 6/10/73  השבת ביום לה, שנקבע בזמן

11 ולמאמץ המלחמה תוכנית לגיבוש המשך והיוו בעלפה שנאמרו למלחמה, יציאה על קודמות בהחלטות ותמיכה תיעוד
; H המטרה המדינית, המטרה בין הדוק קשר היה לכך, אי וסוריה. מצרים בין צבאי פעולה שיתוף ליצירת שהושקע

H המזוייניס. הכוחות על להטילן הוחלט אשר האסטרטגיות, והמשימות הצבאית האסטרטגית

t It את לכבוש סיני, במערב הישראליים לכוחות תבוסה להנחיל היה המזויינים כוחותינו של הצבאי האסטרטגי היעד

ל E זה מיעד סואץ. מפרץ של המזרחי שבחוף ראססדר של הנפט לשדות ולהגיע בסיני המעברים שבקו האסטרטגי האיזור

ז; 1 אותן הנשק לכמויות בהתאם נקבעו המזויינים הכוחות ומשימות הצבאיים המבצעים שיעד היה מובן המשימות. נגזרו

0 H המזויינים לכוחותינו איפשרו לא המעצמות, מדיניות לחץ תחת הנשק, שכמויות ברור המועצות. מברית להשיג היה ניתן
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להשיג הצליחה לא היא אולם, קשיים בכך לה והיו נשק להשיג אפשרי מאמץ כל עשתה במצרים המדינית ההנהגה
העיקרי המקור היותה בתוקף המועצות, ברית של באמצעיתה אם בין עליונות, השגת לשם הדרושים והציוד הנשק את \

אחרים. חלופיים מקורות באמצעות או עבורנו, נשק לאספקת

של הכוחות מן חלק השתתפות לצורך הערביים המשאבים כל את לרכז היתה אז, בפנינו שניצבה האלטרנטיבה |
במהלך זו ערבית השתתפות מהי להגדיר החליטה הערבית הליגה שליד הערבית הביטחון מועצת במלחמה. ערב מדינות 1

עם להשתתף, ערביות מדינות מכמה מנע לא הדבר אחרת. או זו סיבה בשל בוצע לא הדבר אולם, .1973 בינואר מושבה
מידה זו השתתפות איבדה כך, האחרונים. בימיה או הלחימה מפרוץ שבוע לאחר במלחמה, הצבאיים מכוחותיהן חלק

במלחמה. לשתפם עלמנת מספקת והכנה תיאום היו ולא היות שלה, האפקטיביות מן רבה
חשיבותה. למרות הפלסטינאית, בחזית התעוררות חלה ולא הירדנית החזית נפתחה לא זאת, בעקבות

והוא ה1/10 מן באיגרתו סאדאת הנשיא הגדיר אותו האסטרטגי, היעד ניצב ובראשונה בראש אילם' |
לאחר המזויינים''. הכוחות של לאפשרויות בהתאם צבאית, פעולה של בדרך הישראלית, הביטחון תיאוריית "הפרכת
השלישית "המשימה כי יותר, ומוגדר ברור באופן ה5/10 מיום האסטרטגי בתידרוך נוספת, פעם והדגיש, הנשיא שב מכן,

התפתחות לפי ייקבעו השלבים בהדרגה. הכבושה האדמה שיחרור למען פעולה היא: המזויינים הכוחות ממשימות
המזויינים". הכוחות של האפשרויות

הכוחות של האסטרטגיות ובמשימות זה אסטרטגי ביעד בצורך המלחמה, לפני רב זמן משוכנע, היה סאדאת הנשיא 1

צבאי''. בכוח סיני "שיחרור על הכריז לא כך, משום המזויינים.

שהיעד מיד, לומר ברצוני וישראל, מצרים של האסטרטגיות ובמשימות האסטרטגי ביעד מדוקדק עיון לאחר
הושג לא ישראל של האסטרטגי היעד בעוד הושג, מצרים של האסטרטגי

מוטעית. בטוחים, לגבולות באשר שלה החשיבה שצורת והוכח נופצה, ישראל אימצה אותה הביטחון" "תיאוריית "

נגדה. כוללת מלחמה על החלטה נתקבלה כאשר קרסה מדינית, הרתעה על המבוססת שלה התיאוריה,
עם פעולה שיתוף תוך המזויינים, שכוחותינו לאחר קרסה, ופסיכולוגית צבאית הרתעה על המבוססת שלה, התיאוריה
הצבאית. עליונותה למרות שבוצעה שלהן, הצבאיים הכוחות כל בעזרת נגדה כוללת מתקפה ביצעו הסוריים, הכוחות

בלבד. התשה מלחמת זו היתה לא
המבוצר, הקו את ולהרוס התעלה דרך לפרוץ הצליחו שכוחותינו לאחר קרסה בטוחים" "גבולות על שלה התיאוריה |ן

בטוחים. גבולות עבורה מהווים והקו המים שמכשול לעצמה דימתה שישראל ברלב", ''קו
נכונה. כבלתי הוכחה הקיימת, המציאות את עלינו לכפות כדי עדיפות בעל צבאי כוח על נשענה לפיה, שלה, התיאוריה
בהשלתשלותה זו, מלחמה המצרי. הצבאי הכוח לחץ תחת לסגת ישראל נאלצה שלה בהיסטוריה הראשונה בפעם Mcc

1
הישראלית שהחברה לאחר זה היה עזה. טלטלה מבפנים, אותה, וטילטלה הישראלית החברה את זיעזעה ובתוצאותיה, *61
וכפיית בכוח ההתפשטות של האידיאולוגיה את בה נטעו אלה ובממשלתה. כמנהיגיה בצבאה, אמונה את איבדה \,v

האמיתיים. למימדיו שב מובס, כבלתי שהצטייר הישראלי, שהצבא הוכיחה זו מלחמה הערבים. על הקיימת המציאות 1*0

מאשר יותר בנפש אבידות אוקטובר במלחמת ספגה ישראל עוד. היתה לא רבות שנים הערבים על שאיימה האגדה Mff

יחד. גם לאחריה, שהתחוללו התעלה, ובקרבות 1967 יוני במלחמת ב1956, המשולשת התוקפנות במלחמת *0
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לתמיהה". נושא להיות הפכה מנוצחת בלתי מדינה של לישראל שהיתה ההילה צבאית. עליונות על m>ovy

בעליונותם באמונה הגזימו וכי ,1967 מאז החזקה המדינה כחלום חיו כי הודו אוקטובר, מלחמת לאחר ישראל, מנהיגי
מה ישראל. על שעברה אדמה רעידת בבחינת היתה אוקטובר ש"מלחמת 1973 בדצמבר אמר דיין בכוחם. ובהתפארות

קודם". ראינו לא אותם דברים לנו וגילה העיניים מן האבק את הסיר זו במלחמה שאירע

1967 יוני למלחמת אנטיתיזה היתה 1973 אוקטובר מלחמת
והבאנו הראשונה, וההתקפה ההפתעה גורם את הגשמנו שלראשונה, לאחר, האויב מן היוזמה את נטלנו הערבים, אנו

ומלחמת האויב, השיג אותו האחרון, הצבאי הניצחון היתה יוני מלחמת הגנה. בעמדת להיות לראשונה, האויב, את
פנים משוא ,1967 ביוני היה, העולמית, הקהל דעת מבחינת הערבים. של הראשון הצבאי הניצחון היתה אוקטובר
לחלוטין, כמעט מנותק, האויב היה 1973 באוקטובר אולם האויב. ולטובת הערבים נגד לחלוטין, עויין ואף פרובוקטיבי,
מלחמת מלחמה. ולא שלום לא של קיפאון, של ולמצב סתום למבוי הובילה יוני מלחמת המדיניות, בתחום העולם. מן

התיכון. המזרח למשבר אמיתי פיתרון למצוא הצורך את העולם על וכפתה זה למצב קץ שמה אוקטובר

._.. .., .." _ w ",, ..,,^ ,, _ ,,,, ,,,,,,,,,

תישאר הרי תהיינה, אשר המערכה של הסופיות התוצאות תהיינה ממנו. לסגת אפשרות שאין הראשון, הניצחון את

הערבי'1. הכבוד את וחידשה 1967 של להשפלה קץ שמה זו שמלחמה העובדה

בקשר שלנו המידע את ולתקן אותם ללמוד חייבים שאנו דברים ישנס שלה. ההפתעות את עימה נושאת מלחמה "כל

העולות ומוטיבציה הקרבה יכולת, גילו הסורים, גס וכן המצרים שהחיילים היתה ביותר הגדולה ההפתעה אליהם.
הערבי". החייל של והכושר היכולת מן לחלוטין הופתע הישראלי הצבא הקודמת. במלחמה שגילו מה על בהרבה

באשר הנדרשת. המטרה את להשיג כדי זאת כל המחירים את וקבעו האויבים, את סיווגו התפוקה, את הפחיתו
ספטמבר חודש של הממוצע מן אחוז 510 של בשיעור התפוקה הפחתת על בהחלטה החלה היא התפוקה, להפחתת

9
י 11 קפץ הנפט, מפיקות המדינות של עצמית ביוזמה אחוז. 5 בעוד התפוקה תפחת מכן, לאחר חודש בכל למלחמה. שקדם
/Ja בלחץ חשו וכולם אותותיה את נתנה התפוקה הפחתת כאשר נקבע. מאשר יותר גבוה לשיעור התפוקה הפחתת ממוצע
■ד התפוקה הפחתת את לצמצם הערבים החליטו אירופה, מערב עם הצומחים ביחסים שהוא קרע כל למנוע וכדי 4a.שלה,
*8 לא הרי לסיווג, באשר נזק. לגרום מבלי להשפיע כדי בו די זה ששיעור בהנחה 1974 מינואר החל אחוז 15 של לשיעור
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כלפי עמדותיהם פי על הצרכנים את סיווגו הערבים הבחנה. ללא עיוור, באופן הנפט מאספקת ההימנעות בנשק השתמשו
איזון יצירת לצורך מחירים, בהעלאת כרוכה היתה הערבי הנפט תפוקת שהפחתת כמובן, ישראל. וכלפי הערבי העניין

הנפט. מן ההכנסות אובדן על לפצות כדי וגם החוץ, סחר במסגרת והמצרכים הגלם חומרי מחירי בין

חשוב למכשיר הפך הנפט מוצלח. נשק היה אוקטובר, במלחמת כנשק בנפט שהשימוש בהיסטוריה יירשם מקרה, בכל

את שינתה הנפט מלחמת צבאי. פיתרון להשגת מכשיר מהווה אשר הלחימה, בצד מדיני פיתרון להשגת האמצעים מן

יירשם ועוד והאסטרטגי. הצבאי המאזן את שינתה הצבאית שהמערכה כשם ישראל, לרעת והדיפלומטי המדיני המאזן
הן הכלכלי". "השיחרור לתקופת הנפט מפיקות הערביות המדינות נכנסו אוקטובר, ממלחמת כתוצאה כי, בהיסטוריה
צד עלידי המחירים, את לקבוע הזכות את לעצמן נטלו אלה שמדינות לאחר ניכר, באופן הנפט מן ההכנסות את הגדילו

בלבד. אחד

הערבית הצבאית בפעילות תמכה היא .1973 אוקטובר במלחמת יעיל נשק היתה הנפט מלחמת כי לומר, ניתן לבסוף,
יחסים ישראל. ועם ערב מדינות עם ביחסיהן מחדש עיינו ויפן אירופה שמדינות היתה שלה הישירה התוצאה לה. וסייעה

הערבית. העמדה לטובת והתפתחו השתנו אלה
הכלכלית הפעילות הערבית, הצבאית הפעילות באמצעות אוקטובר, שמלחמת לומר, ברצוני דבר, של בסופו
לא והביטחון השלום כי והוכיחו התיכון, במזרח והמדיניות הכלכליות הצבאיות, העובדות את שינו המדינית, והפעילות
חשבון על שלה ההתפשטות שאיפות ועל הערבים נגד התוקפניות כוונותיה על ישראל תוותר אם אלא זה, באיזור ישררו

הערבית. האדמה

המדיני הניהול לגבי מצב, הערכת לקיים יש כך, משום אש. באמצעות המדיניות של המשכה היא המלחמה שידוע, כפי
המדיני והתיפקד הצבאי שהתיפקוד מנת על נפסקים, שהם ולאחר הקרביים המבצעים במהלך זמנית, בו המלחמה, של

המלחמה. של הסופי הכל סך את יחד יביעו

מתחום חורג זה שנושא משום המלחמה, במהלך והערבית המצרית המדינית בפעילות לדון המתאים המקום זה אין
לכך, ואי המזוייניס, הכוחות של המבצעים אגף כראש תפקידי בתוקף המזויינים, בכוחות 3 מספר האיש הייתי עסוקנו.
לאחר ומיד המלחמה במהלך הצבאית, לפעילות קשורה שהיתה המדינית, בפעילות בקי להיות הזדמנות לי היתה לא

הפסקתה.

אורך לכל ברציפות מכונסות תהיינה יחד, גם שתיהן או הממשלה, או מצרים, של הלאומית הביטחון שמועצת קיוויתי
חשובים, מאורעות אירעו המלחמה במשך למלחמה. המדינית באחריות לבדו ישא לא סאדאת שהנשיא כדי המלחמה,

ביותר. הטובה ההחלטה את לקבל יהיה שניתן עלמנת השונות, להשקפות והאזנה התייעצות שהצריכו £■./

עניין היה וסוריה. מצרים בין המדיני הפעולה שיתוף של הנושא התעורר אש. להפסקת הצעות הועלו מפעם יותר

מדיניים מגעים התנהלו בלבד. מועטת הדדית ובהבנה בהסתייגות התאפיינו אשר המועצות, ברית עם המדיניים הקשרים
הגשר עניין היה והערבים. מצרים נגד ועמידתה בישראל תמיכתה למרות לארצותהברית, סאדאת הנשיא בין רצופים ■r

הצבאיים התובלה מטוסי נחיתת לצורך אלעריש של המצרי התעופה בשדה השתמש אשר האמריקני, האווירי ^■

ישראל לטובת סיורים ערכו אשר האמריקניים, הביון מטוסי עניין היה לישראל. הדרושה האספקה ופריקת האמריקניים ,/

1



f מטרות הפצצת מכן ולאחר פורטסעיד העיר על ישראל של האוורירית ההפצצה היתה מפעם. יותר התעלה, לחזית מעל

של בסופה האש, להפסקת להסכמה המתאים הזמן קביעת ענייו היה דמשק. הפצצת זאת, ובעקבות בסוריה כלכליות

המלחמה.
היועץ אומר  2225/10 בימים דהיינו ישראל, של לטובתה להיות והפך הצבאי המצב השתנה בה התקופה לגבי

אסמאעיל, חאפז מחמד (מתוך: המדינית בחזית הפעילות את בסוקרו אסמאעיל, חאפז מצרים של לאומי לביטחון

לכן קודם גם המצב. עם לבדו להתמודד בחר אשר זה הוא לבדו. היה "הנשיא :(360 עמי מצרים, של הלאומי הביטחון
הוא ועוזריו. חבריו את לזמן המשבר, החרפת בעת צורך, עתה מצא שלא לוודאי קרוב רבות. החלטות בעצמו קיבל
את עצמו על לקבל שלא מסרב הוא ועתה, ננצח. כאשר המנצח להיות רצה הוא לבדו. המשבר את לעבור העדיף
למענן הנסיבות בדיוק הן עלינו, העוברות האלה, הקשות שהשעות סבור הייתי אני במערכה. שחלה לתמורה האחריות
'תחליף' חייב המצב גורליות. החלטות בקבלת חלק וליטול באחריות לשאת שיוזמן כדי הלאומי1, הביטחון 'מנגנון הוקם

חדש".

במהלך נעשה, אשר על קיסינג'ר הנרי הד"ר של בזכרונותיו שנאמר למה ליבי שמתי המלחמה, לאחר שנים מספר

היה אשר השוטף המידע לאור האמריקנית, המדיניות את ניהל וכיצד לישראל, ומדיני צבאי סיוע הגשת לשם המלחמה,
^רידי י'אוטר /.>>/! 1,ל>> muvn^i הגיורות ^החליר n\j האויר ומארירו והערבים) ומו האיגרות אשר הגיעו אליו. בזו

בשל היה, התיכון המזרח משבר של המדיני הניהול כך, משוס המיוחדת1'. העבודה ול'יקבוצת לו ברורה היתה והצבאי
אמריקה. של לטובתה גם כך ועקב ישראל, של ולטובתה גבוהה, ברמה אמריקה, בידי שהיה המידע,

כללה מלחמה, כל כמו המלחמה, סבוכים. וצבאיים מדיניים בתנאים 1973 אוקטובר למלחמת יצאנו הערבים, אנו

במהלך התחוללו אשר הקרבות מספר היה רב מה טקטיים קרבות מספר כללה פעולה וכל טקטיות פעולות מספר

| הגשימה. אשר והאסטרטגיות הצבאיות המדיניות המטרות לפי נמדדת המלחמה תוצאת אוקטובר. מלחמת

נותר הערבים ועל האחרונה" "המלחמה יוני מלחמת היתה  1967 יוני במלחמת ניצחה כאשר ישראל, של להערכתה
ו

,

י

. . . , _.," ,.._ .,,..... . . . ,

לבצען. מסוגלים שהם לעצמם
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ישראל, עם מאבקנו בתולדות תקופות שתי בין מפריד קו מתחה אוקטובר שמלחמת בהחלטיות, לומר, אני רוצה

במלחמה בנצחון להתהדר צריכים איננו הערבי. העניין לטובת זה סיכסוך במהלך מכרעת מפנה נקודת מהווה והיא היות
מלחמות בשלוש הערבים את ניצחה ישראל הפעילות. תחומי בכל שלו המשמעויות מן השראה לקבל עלינו אלא זו,

הצבאית לעליונות הקץ של ראשיתו זהו הרביעית. במלחמה לראשונה, עליה, גברו והערבים קמה, מאז קודמות,
היא כי נופצה, הישראלי הביטחון שתיאוריית לאחר השתכנעה, אולי ישראל בעתיד. שתיפרוץ מלחמה בכל הישראלית
כבטוחים. ראתה אותם מגבולות 1973 בשנת תבוסה ונחלה בטוחים, כבלתי ראתה אותם מקווים 1967 בשנת ניצחה
אוקטובר במלחמת ניצח אשר דור אותו הוא ,1967 יוני במלחמת הובס אשר שלנו שהדור גם, להבין מסוגלת היא אולי

הקודם. הדור של מקומו את שתפס דור בא כי לומר אפשר ואי שנים, שש של במירווח 1973

מהן בשלוש פתחה ישראל זה. באיזור מלחמות ארבע התחוללו ,1973 שנת ועד 1948 שנת מאז מאה, רבע תוך

לשיחרור הרביעית במלחמה פתחנו הערבים, אנו הערבית. האדמה חשבון על ולהתפשט פלסטין אדמת את לגזול במטרה
לא היא, לולא .1973 אוקטובר ממלחמת כתוצאה באה סיני שהחזרת לחלוטין, אני, משוכנע זכויותינו. ולהשבת אדמותינו
להשבת פועלים אנו כן, כמו זכות. זוהי לפנינו. עדיין הערבית האדמה שיחרור השלמת מדיניות. בדרכים להשיבה ניתן היה

זה. באיזור לשלום הדרך היא והצדק הזכות הגשמת צדק. זהו הפלסטינאי. העם של הזכויות
תולים במלואה. הערבית הזכות את שנשיב עד מאוד. ארוכה עודנה לשלום והדרך מאוד רחוק עודנו השלום יעד

לתמוה: חייב אני זו, בנקודה הערביישראלי. הסיכסוך לבעיית פיתרון למציאת בינלאומית שלום ועידת בכינוס תקוות "

היא כי מראה ,1989 שנת עתה, ועד זו ממלחמה שנה 15 חלוף לאחר אוקטובר, מלחמת מאז ישראל של התנהגותה האם .
הערבים? על הקיימת המציאות את לכפות שואפת שהיא או לשלום? שואפת

לדעת המלחמה, היתה זו מלחמה לפני .1973 אוקטובר במלחמת החל לישראל הערבים בין האמיתי המזויין הסיכסוך
הערביישראלי. הסיכסוך של קיצו ראשית היא זו אפשרי. להיות הדבר הפך זו, מלחמה לאחר אולם, אבוד. עניין רבים,
"מלחמת כי ייחל סאדאת המנוח הנשיא המלחמות". כל את סיימה אשר "המלחמה היא 1967 יוני שמלחמת אמר דיין

האחרונה". המלחמה היא אוקטובר

ואין המלחמות, לכל קץ שמה אשר המלחמה היתה לא יוני שמלחמת היא הסיכסוך, של אופיו לאור הוודאית, האמת
מחוייבת היתה הרביעית המלחמה האחרונה. המלחמה תהיה אוקטובר שמלחמת סאדאת של לקריאתו הד בישראל

אחרת. אלטרנטיבה כל לה היתה שלא לאחר ,1973 באוקטובר המציאות
ממנה. מנוס יהיה ולא במידה המציאות מחויבת תהיה החמישית המלחמה

. L.
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רביעי: פרק

ה101 הקילומטר שיחות

אתם נפשם. את ומקריבים נלחמים אשר אלה את מכבד אני ניקסון, וכריצירר כאמריקני הכרית, ארצות "כנשיא
עצמה. לרוח הטובה... וללחימה ללחימה, כוונתי, זאת. מכבדים ואנו היטב לחמתם
היטב". זה כל שביצעתם אלה, זהויותי שלושת בנכונות להודות, חייב אני

המצרי החוץ שר ע0 מצריס אודות ניקסון הנשיא שקיים שיחה מתון: \

ה101 הקילומטר של האוהל לפני שהיה מה
פעם תתחדש, שהלחימה ציפיתי הצהריים, בשעות ה28/10 ביום לקיצה, התקרבה התעלה בחזית הלחימה כאשר

אשר ,339 ההחלטה את הפרה ואחר ה22/10 מיום 338 הביטחון מועצת החלטת את הפרה שישראל לאחר נוספת,
ה25/10. ביום נתקבלה אשר ההחלטה לאחר גם פסקה לא שלה הצבאית הפעילות מכן. לאחר יום התקבלה

הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד (מתוך: לוושינגטון קהיר בין המדיניים המגעים נמשכו 2526/10 הימים כמהלך

את להדגיש עלמנת השלישית. לארמיה רפואי ציוד העברת על הסכם להגיע "במטרה (359358 ע"ע מצרים, של הלאומי
אנו זה 'לביקור בקהיר. קיסינגיר של ביקורו על להשפיע עתיד הנוכחי המצב שהמשך סאדאת הנשיא הזהיר בקשתו,

לנקוט ייאלץ הוא כי הזהיר הוא כן, כמו סופי1. שלום לקראת מיפנה נקודת תהווינה כי מקווים שאנו הצעות מכינים .1

השלישית''. לארמיה אספקה נתיב פתיחת לשם עליו, המוטלת האחריות אותו שמחייבת כפי אחרים, סידורים m c

הצעות שתי הכוללת סאדאת, לנשיא האמריקני, הנשיא של בשמו איגרת, קיסינגיר הד'יר שיגר בערב ה26/10 ביום ■

לישראל: הציע אותן ■ /י

על לפקח כדי הישראלי, והצבא המצרי הצבא בין הנמצאות נקודות מיד, לתפוס, בינלאומיים משקיפים זימון .1 1
האש. הפסקת על ההחלטה ביצוע 1 c

השלישית. הארמיה ואל סואץ אל ותרופות מים מזון, הנושאות שיירות מעבר להתיר יש .2 I
של כינוס לזמן במטרה האו'ים, במטה מגעים, זיאת אל חסן מחמד הד'יר החוץ שר קיים מצרים, בקשת עלפי 1
צדדי, חד באופן לפעול נאלצת תהיה מצרים כי פנים, בשום תיכנע לא השלישית הארמיה כי בהדגישו, הביטחון, מועצת I a

דרכים. פרשת על עתה, ניצבת היא וכי § re

אסמאעיל, לחאפז קיסינג'ר הדר מן איגרת ,03.30 בשעה ה27/10 ביום הגיעה הביטחון, מועצת כינוס החל "כאשר |
וכי והאספקה) האש (הפסקת הבעיה לפיתרון הדרך על מצרים עם ישירות שיחות לניהול מסכימה ישראל כי האומרת, | r,
הנשיא קיבל אלטאהרה, בארמון לדיונים מצרים נציג של הדרג ואת לפגישה והעיתוי המיקום את תיקבע 0*7x0I a
באיגרת, אלגמסי. עבדאלע'ני מחמד (לואא) האלוף את מצרים כנציג מינה הוא לפגישה. מסכים הוא לפיה, החלטה, 1 ^'
שבדרך 101 ה בק'"ימ תתקיים אשר לפגישה כמועד 27/10 ה יום את הציע הוא לוושינגטון, חאפז'אסמאעיל ששיגר 1 יש
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I
הביטחון מועצת החלטות מיישום הנובעות הצבאיות בהשלכות דיון לשם האו"ם, פיקוח תחת סואץ,  קהיר המדברית

האו"ם. פיקוח תחת השלישית, הארמיה אל צבאית בלתי אספקה של אחת שיירה מעבר לאפשר מנת ועל 339 ו 338

המצרית". להצעה ישראל של הסכמתה על אסמאעיל לחאפז קיסינג'ר הד'יר הודיע הצהרייס בשעות ה27/10 ביום

שאיפגש, כדי אותי, והעיר הקצינים אחד הגיע המבצעים, במרכז ישן בעודני ה28/10, ביום 06:00 השעה בסביבות
היכן אוטומטי: באופן הקצין, את שאלתי מנוחה. חדר גם עבורו המהווה במשרדו, אסמאעיל אחמד הגנרל עם מיד,

שינוי. ללא שהיה, כפי נשאר והמצב התחדשה לא שהלחימה היתה תשובתו ומתי? הלחימה התחדשה
את בו נותנים והתשישות כשהעייפות הקטנה, הברזל מיטת על גבו, על שרוע מצאתיו הגנרל של לחדרו נכנסתי כאשר

| לי: ואמר במקומו התיישב הוא אותותיהן.
המצריים הכוחות נציגי בין צבאי אופי בעלת פגישה קיום על לה, נענו וישראל שמצרים אמריקנית, יוזמה "קיימת
הנובעות הצבאיות בבעיות לדון כדי לסואץ, מקהיר המדברית בדרך 101 ה הקילומטר באיזור הישראלי והצבא
כוחות של חציצה באמצעות כוחות הפרדת לבצע ויש בזה, זה התערבו הצדדים שני שכוחות לאחר האש, מהפסקת
השלישית, הארמיה ולכוחות סואץ לעיר אספקה העברת הוא יידון אשר השני הנושא ביניהם. הבינלאומיים החירום

ישראל, אחת. משאיות בשיירת תועבר והיא צבאי בלתי אופי בעלת להיות אמורה זו אספקה לתעלה. ממזרח המצויים
'^ _^."_ ",,_ <... U..

[ ■

שלי הצבאית הקריירה כל את ביליתי שכן, לבצעה. רציתי ולא בה חפצתי שלא משום זו, למשימה למינויי התנגדותי
* 1 כל ואין זמני, באופן פסקה, שהלחימה למרות נסתיימה, לא עדיין אוקטובר מלחמת לכך, ובנוסף ישראל נגד במלחמה

זו. למשימה אחר מפקד למנות וביקשתי בפניו התנצלתי כלשהו. צבאי בנושא עימם לדון סיבה
ך! : פגישה סאדאת. הנשיא של בראשותו הרפובליקה בנשיאות פגישה התקיימה הלילה כי בספרו ענה, אסמאעיל הגנרל

ק ; משום זו, במשימה לשאת למנותני הוחלט זו בפגישה שחר. עם ונסתיימה ארוכות נמשכה בנושא, לדיון שהוקדשה זו,

a בהם הלחימה בקווי וכן בחזית, האויב כוחו ובמצב כוחותינו במצב היטב בקי אני המבצעים אגף ראש היותי שבתוקף
,ןז; קביעת היא הנדרשת המשימה כי אסמאעיל, לגנרל הבהרתי ה22/10. ביום והישראליים המצריים הכוחות נמצאו
:.^ו סואץ, לאיזור הגיע שלהם החלוץ שחיל הבינלאומיים, החירום כוחות יערכו בו האויב, לכוחות כוחותינו בין חיץ" "איזור

י'' פעולה עימם לשתף מתבקשים ואנו הבינלאומיים החירום כוחות של וחובתם משימתם זוהי האש. הפסקת ייצוב p)
.,, ■. באשר וישראל. מצרים בין צבאית בפגישה בנושא לדון סיבה כל אין לכך, אי חובתם. את למלא שיוכלו עלמנת בלבד
^| ישראל הרי התעלה, של המזרחית שבגדה השלישית, הארמיה ולכוחות סואץ לעיר אספקה להעברת הנוגע השני, לנושא

הודות הושג הדבר צבאית. בלתי אספקה הנושאת משאיות לשיירת לעבור ואיפשרה אמריקה של להוראותיה צייתה
wr*. לאפשר הוראות לישראל לתת ספק, ללא יכולה, אמריקה כי להסיק ניתן מכאן, ואמריקה. מצרים בין מדיניים למגעים
irni ככוחות לנו, שלה. האינטרסים את משרתת זה, תפקיד במלאה אמריקה, לסרב. תוכל לא וישראל זו אספקה המשך

qr# והאספקה במידה בכוח, שימוש תוך לסואץ, מקהיר הדרך לפתיחת צבאית פעולה לבצע להתכוע אלא נותר לא מזויינים,
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אמריקה. של מעורבותה למרות תיפסק, או תשובש

לבצעה. שיש פקודה זו היתה עבורי שהוחלט. כפי המשימה, את לבצע וביקשני דעתי את קיבל לא אסמאעיל הגנרל

על מטעמו נציג סילאסוואו הגנרל הכוחות מפקד מינה הבינלאומיים, החירום כוחות מפקדת עם קשר שיצרתי לאחר
האו"ם. חסות תחת שיתקיימו ישראליות  המצריות הצבאיות בפגישות שישתתף מנת,

המתרחש על מידע יהיה החוץ שלמשרד כדי הצבאית, במשלחת להשתתף חייב החוץ משרד שנציג דעתי את הבעתי 1
למשלחת יועץ החוץ משרד נציג יהווה בזמן, בו המדינית. הפעילות לבין בינם לקשור יוכל וכך האלה הצבאיים בדיונים |:
החוץ. משרד כנציג ולא למשלחת כיועץ במשלחת, כחבר מונה החוץ ממשרד סרי, עמר היועץ ומשפטיים מדיניים בנושאים "

טהור. צבאי יהיה השיחות שאופי כדי זאת,

/
הבא בשלב כחברים. בה משמשים סרי עמר והיועץ הוידי פואד (עמיד) כשתא"ל בראשותי המשלחת הורכבה כך,

יועץ משמש החוץ משרד כשנציג הוידי, פואד (עמיד) ומתא"ל אלמג'דוב טה (לואא) מהאלוף ממני, המשלחת הורכבה
למשלחת.

חמושה חולייה שמנתה נוספת, צבאית מכונית עלידי לוויתי .101 ה הקילומטר איזור לפגישה, שנקבע לאיזור, יצאנו

בה היה האו"ם. דגל את שנשאה החירום, כוחות של שלישית מכונית אלינר התלוותה אבטחה. לצורך קומנדו חיילי של f
החירום כוחות במפקד פגשנו סואץ,  קהיר בכביש 95 ה הקילומטר לאיזור הגענו כאשר מדים. לבוש הכוחות מן קצין
סילאסוואו הגנרל לקהיר. ובדרכו הישראליים הכוחות ערוכים בו האיזור מן בשובו סילאסוואו, הגנרל הבינלאומיים,
איחור שחל נראה כי הוסיף, הוא בשיחות. לפתוח שמונה קצין אף נמצא לא הגיזרה של הישראלית במפקדה כי לי, הודיע

לקהיר. לשוב החלטתי לכך, אי לפגישה. הנוגעות האיגרות במסירת
עיכוב שחל לי הודיע הוא אסמאעיל, אחמד הגנרל קיים אותם מדיניים, מגעים לאחר המבצעים. למרכז שבתי

מתבטאים קהיר שעון ובין ניויורק שעון בין הזמן שהבדלי הוסיף הוא הפגישה. מועד לקביעת התנהלו אשר במגעים
שנקבע מקום באותו חצות, אחר אחת בשעה ה28/10 יום והוא לפגישה חדש מועד נקבע כי הודיעני, כן שעות. במספר

של הקדמי בקו לנו המתין ישראלי קצין .101 ה הקילומטר לאיזור המצרית המשלחת שבה כך, משום לכן. קודם *.:,

כארבעה היינו הפגישה. למקום אותנו הדריך זה קצין קשר. במכשיר מצויירת ישראלית מכונית ליד הישראליים, הכוחות j£.r

שעות שלוש נמשכה היא 28/10 ה יום של 01:30 בשעה החלה הפגישה מדברי. באיזור הישראליות, העמדות בעומק ק"מ

.04:30 בשעה והסתיימה 9{!

ה101! הקילומטר אוהל לפני היה מה
כדי שנקבע, במועד הראשונה הפגישה את לקיים הכרח היה הוקם. טרם 101 ה הקילומטר באיזור הדיונים אוהל £
בעומק ק"מ כארבעה התקיימה זו פגישה האו"ם. חסות תחת וישראל, מצרים אמריקה בין הושג אשר בהסכם לעמוד * .יי

~ ר
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■ שדה. בתאורת הואר המקום עץ. כיסאות מספר ומסביבו עץ שולחן הונח בתווך למשוריין. השני ובצידו לטנק האחד
* הרמטכ"ל עוזר של בראשותו ישראלים קצינים במקום היו ,01:30 השעה בסביבות הפגישה, למקום הגענו כאשר
9
1 נציג ישב השולחן בראש הדיונים. לשולחן הסבנו הצדעה. להם השבנו ואנו לנו הצדיעו הם יריב. אהרון הגנרל הישראלי

היו לא המלבני. השולחן מצידי באחד ישבה משלחת כל האו"ם. דגל הונף הפגישה במקום הבינלאומיים. החירום כוחות

הפגישה. אודות מאומה פורסם לא כך, משום התיקשורת. אמצעי של נציגים במקום
339 ו 338 הביטחון מועצת החלטות ביצוע היא נועדנו, שלשמם הצבאיים הדיונים שמטרת זו, בפגישה הבהרתי
לפעול, יצליחו הבינלאומיים החירום שכוחות מנת על כוחות, הפרדת מחייב ביצוען הביטחון. במועצת נתקבלו אשר
אספקה העברת לאפשר וישראל מצרים אמריקה, בין המדיני, בדרג הוסכם, כי הוספתי, האש. הפסקת לייצוב ביעילות,

הנושאת משאיות שיירת מעבר יתאפשר כי קובע, ההסכם השלישית. הארמיה ולכוחות סואץ לעיר צבאית שאינה

האספקה. מעבר על מכשולים יציב ולא זה הסכם יכבד הישראלי שהצד מצפים אנו כי אמרתי, זו. אספקה
וישראל, הערבים בין השלום על בדיבור האריך הוא וישראל. הערבים בין השלום חשיבות על דיבר יריב הגנרל

או כלשהם נושאים להגדיר מבלי ,1973 אוקטובר ממלחמת הנובע הצבאי המצב על לדבר עבר הוא מדינית. מבחינה
משימתם. את למלא יוכלו החירום שכוחות עלמנת הכוחות, בין חיץ יצירת לשם לביצוע הניתנים צעדים

לפני ארוך, זמן במשך הישראלי הצבאי המודיעין כראש שימש יריב אהרון שהגנרל המצרי, המודיעין ממסמכי ידעתי,

מלחמת במהלך לשירות, נקרא הצבאי שירותו תום לאחר מה זמן זה. בתפקידו מאוד הצליח הוא .1967 יוני מלחמת

מכיר והוא מאיר גולדה הממשלה ראש עם אמיץ קשר לו יש מיוחדים. לתפקידים לרמטכ"ל כעוזר ושימש אוקטובר,
המשלחות שתי של הראשונה הצבאית בפגישה דבריו, כך, משום וישראל. הערבים בין השורר המדיני המצב את היטב

מדיני. אופי בעלי כללי, באופן היו,
פגישתנו מטרת שאינו משום השלום, לנושא ונניח נועדנו שלמענם הצבאיים לנושאים תצטמצם ששיחתנו ביקשתי
את פקדו אשר המלחמות מן זכרונות בי עלו השלום, על יריב הגנרל של לדבריו האזנתי כאשר טיפולנו. בתחום ואינו

.| על הקיים המצב את ולכפות הערבית האדמה חשבון על להתפשט במטרה ישראל, מדינת קמה מאז זו, אחר בזו האיזור
* בכוח התפשטה היא הערבי. העם על בכוח עצמה וכפתה צבאי בכוח שימוש תוך הוקמה שישראל שכחתי לא הערבים.

M לקיומה. כדרך בכוח, אלא מאמינה ואינה

'I
1 המתיחות את ולהפחית האש הפסקת את לייצב מנת על לעשות ניתן ומה אז, ששרר הצבאי למצב הסתעף הדיון

■; a נוכח במיוחד נכון, הדבר המעשיים. הצעדים על להסכם להגיע כדי נוספות ישיבות למספר הזקוקים נושאים אלה בחזית.
I

:< ft לגבי השני הצד של כוונותיו את לחשוף ניסיון בבחינת הצדדים, מן אחד כל לגבי היתה, הראשונה שהפגישה העובדה
,:'*■
ץ If סואץ לעיר אספקה אבטחת לשם 22/10 ה קווי אל הישראליים הכוחות להשבת עדיפות נתנו העיקריים. cpnwuh
."0

if [| ושאף שבויים לחילופי עדיפות העניק הישראלי הצד התעלה. של המזרחית בגדה הנמצאים השלישית, הארמיה ולכוחות
n ■ נושאת משאיות שיירת למעבר באשר סואץ.  קהיר המדברית בדרך נמצאים כוחותיהם בו המצב את בעינו להותיר

4y
rr | האספקה שיירת יצאה כך, משום המדיני. בדרג כך על שהוחלט משוס הדבר, בביצוע קושי מצאנו לא הרי אספקה,
1 ה29/10. למחרת לדרכה
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בפגישה שהועלה מה כל דנו. בו שהוא נושא אף לגבי ביצועיים צעדים נקיטרנ על זו בפגישה הוסכם שלא לציין ראוי
רב. זמן עוד הבאות, בפגישות נמשכו, אשר הדיונים במהלך פעמים מספר עוד נדון זו

הפגישה זו והיתה היות מרגשת, פגישה היתה 101 ה בקילומטר האוהל הוקם בטרם שהתקיימה זו, ראשונה פגישה
שמלחמת משום עדיין, נלחמים והס ארוכות, שנים זה עם זה שנלחמו ישראלים וקצינים מצרים קצינים בין הראשונה

נסתיימה. טרם אוקטובר

חיילינו כוחותינו. ניצבים בהם הקידמיים הקווים ליד עברנו מרגשת. היתה בחזרה והנסיעה הפגישה מקום אל הנסיעה
לוודא מנסים כשהם אחד, ממוצב ביותר מפעם, יותר לעברנו נישקם את ונופפו חובתם, וזוהי מעברנו, את למנוע ניסו

האויב. נמצא בו האיזור לעבר לנסיעתנו הסיבות על אותנו ושואלים זהותנו את

היינו דרכנו. את לחסום חייבים היו כוחותינו הפגישה. תום לאחר שחר, עם שבנו יותר. קשה היתה בחזרה הנסיעה
ובשם יחידתו במספר ונקבתי הלילה סיסמת את אמרתי עמדה בכל שומר לכל זהותנו. שהתבררה עד נשק איומי תחת

להרגיעו. כדי מפקדו,

האש, הפסקת ליצוב בדרכים בהן ודנו הראשון הפגישה במקום ונישנו חזרו והישראלי המצרי הצדדים בין הפגישות
ובפעילות סואץ באיזור המזרחית שבגדה ולכוחותינו סואץ לעיר הנדרשת באספקה המלחמה, בשבויי ,22/10 ה בקווי
באוהל הפגישות החלו ואחר הבינלאומיים החירום כוחות פעילות הוסדרה מה, זמן לאחר הבינלאומיים. החירום כוחות

.101 ה הקילומטר

בוושינגטון אמריקניים  מצריים דיונים
הנשיא חדש. להילוך להיכנס המדיניים המאמצים החלו וישראל, מצרים בין הצבאיות השיחות נפתחו בו בזמן
מיוחד כשליח לוושינגטון, פהמי אסמאעיל החוץ שר מקום ממלא של שיגורו על החלטה ה28/10 ביום קיבל סאדאת
שר אלשאפעי, חסין הנשיא סגן השתתפו בה בפגישה אלטאהרה, בארמון נתקבלה זו החלטה ניקסון. האמריקני לנשיא
עבדאלפתאח הנשיאות לענייני תיק ללא השר אסמאעיל, חאפז לאומי לביטחון היועץ אסמאעיל, אחמד הגנרל המלחמה

מסויימים בצעדים לנקוט והצורך האש הפסקת בעניין דעתו את הבהיר שהנשיא לאחר פהמי. ואסמאעיל עבדאללה
הוא מיוחד. במטוס יום, באותו לוושינגטון, ייסע פהמי שאסמאעיל הובהר והישראליים, המצריים הכוחות בין להפרדה

בארצותהברית. הימצאו במהלך חוץ כשר מינויו על הודיע

"היעדים .(46 עמ' ערבית, מהדורה התיכון, במזרח לשלום המו"מ פהמי, אסמאעיל (מתוך: אומר פהמי אסמאעיל
מכן: לאחר המלחמה. שבויי כל ושיחרור 22/10 ה קווי אל ישראל נסיגת היו: אותם שגיבשנו כפי המו"מ של הכלליים

האו"ם וכוחות בעמדותיהם נשארים המצריים הכוחות בעוד למעברים, ממזרח סיני בתוך לקווים ישראל נסיגת
מעל המצור את מצרים תסיר הכוחות1 'הפרדת קו אל ישראל נסיגת לאחר והישראלים. המצריים הכוחות בין מתפרסים
תיסוג יוסכם, עליו זמן, פרק תוך סואץ. תעלת בניקוי הכוחות, הפרדת עם מצרים, תחל כן, כמו באבאלמנדב. מיצרי

המלחמה". מצב יסתיים אז הבינלאומי. הגבול אל ישראל

4
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ה31/10, ביום פגישה התקיימה אחת, מפגישה יותר במהלך קיסינג'ר, עם פהמי אסמאעיל ניהל אותם דיונים, לאחר
ניקסון הנשיא אמר זו בפגישה וקיסינג'ר. פהמי אסמאעיל ניקסון, הנשיא השתתפו בה ניקסון, הנשיא של במשרדו

:(81 עמ' ערבית, מהדורה התיכון, במזרח לשלום המו"מ פהמי, אסמאעיל (מתוך:

נפשם. את ומחרפים היטב נלחמים אשר אלה את אני מכבד ניקסון וכריצ'רד כאמריקני ארצותהברית, "'כנשיא
שכן כהלכה, שלא אותי מבינים שאינכם מקווה אני זאת. מכבדים ואנו הוויטנאמים, כמו היטב, נלחמים אתם
תארי שלושת בנכונות להודות, חייב אני עצמה. לרוח טובה. וללחימה ללחימה, רק מתכוון אני קומוניסטים. הוויטנאמים

הטוב'. הצד על הכל שביצעתם אלה,
לאחר . עתה שונות כנשיא ועמדתי הברית ארצות עמדת התמונה. כל השתנתה מכך, 'כתוצאה ואמי: המשיך ניקסון
אותה רואה הוא כי כוחות, להפרדת תוכנית לו הציע שקיסינג'ר לי והודיע ישירות, בנושא, ניקסון הנשיא נגע מכן,

בעתיד". לפעולה כבסיס זו תוכנית לאמץ בקלות, יכולה, ארצותהברית וכי כ'קונסטרוקטיבית'
תערוב ארצותהברית כי והיא, מקיסינג'ר ביקש אותה "הבקשה את פהמי אסמאעיל העלה זו, פגישה במהלך
הסכים ניקסון צבאית. פעולה בכל יפתחו לא סואץ תעלת של המערבית בגדה הערוכים הישראליים שהכוחות למצרים

זו". ערבות לתת מקיסינג'ר וביקש לכך
התיכון, במזרח לשלום המו"מ פהמי, אסמאעיל (מתוך: באומרו פגישה מאותה רשמיו את מתאר פהמי אסמאעיל
שינתה אוקטובר שמלחמת ברור היה הישג. של אמיתית בהרגשה ניקסון הנשיא את "עזבתי :(85 עמ' ערבית, מהדורה
התיכון. במזרח העימות מדינות מיהן לדעת הכירו האמריקנים יסודי. שינוי מצרים, כלפי ארצותהברית של עמדתה את
בתהליך חיוני תפקיד למצרים כי לדעת, נוכחה וושינגטון אלה. ממדינות להתעלם עוד ייתכן לא כי הבינה, אמריקה

השלום".

ה101 הקילומטר ש>חוו1

בדרך 101 ה הקילומטר לאיזור לשיריונית, טנק בין הקודם, המקום מן עברו וישראל מצרים בין הצבאיות השיחות
דגל התנוסס עליו הראשון, האוהל מזה. זה מרוחקים אוהלים שלושה היה המפגש מקום סואץ.  קהיר המדברית
המשלחות, מן אחת לכל אוהל הוקצה לכך בנוסף הדיונים. התקיימו ובו הבינלאומי החירום כוח לעבודת הוקדש האו"ם,
הקילומטר "שיחות בשם וכונו זה באיזור התקיימו השיחות כל הראשון. האוהל מצידי אחד בכל והישראלית, המצרית

הפגישות. במהלך זה, לאיזור לבוא הותר התקשורת לאנשי ה101".
, \ סילאסוואו, אנציו הגנרל ונציגו האו"ם פיקוח תחת התקיימו והישראלית, המצרית המשלחות, שתי בין הפגישות

שלבים: לשלושה לחלקן וניתן ארוך, זמן משך התקיימו הפגישות הבינלאומיים. החירום כוחות מפקד
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הראש1ן: בשלב |;
סואץ לעיר אספקה בהעברת שבויים, בחילופי האש, הפסקת בייצוב עסקו הן .101 ה בקילומטר התקיימו השיחות כל §.:

לתוצאות הביאו לא הדיונים לתעלה. ממזרח המצויים השלישית, הארמיה לכוחות צבאית בלתי אספקה ובהעברת |
פגישות. שבע נמשך זה שלב והישראלית. המצרית ההשקפות שבין המהותי השוני בשל הכוחות, הפרדת בנושא חיוביות
קיים הוא התיכון. במזרח ההתרחשויות בזירת מופיע כשהוא לקהיר לראשונה, ב6/11/73 קיסינג'ר הגיע זה, בשלב 1 .

מצרים עלידי ונתקבל ארצותהברית ידי על שהוצע הנקודות", שש "הסכם היו שתוצאותיו סאדאת הנשיא עם מו"מ \

וישראל. .י

השני: בשלב יי ■

במספר התקדמות שהושגה למרות שם. התכנסה אשר השלום ועידת במסגרת ובג'נבה, במצרים שיחות התקיימו

.101 ה בקילומטר פגישות 10 כבר שהתקיימו למרות הכוחות", "הפרדת בעניין סתום למבוי הגענו שם, שהועלו נושאים
"נתקע" אשר בנושא אלמג'דוב טה (לואא) האלוף של בראשותו צבאית ועדה דנה בג'נבה השלום ועידת במסגרת

הצלחה. ללא אולם, ישראלית. צבאית ועדה עם יחד ,101 ה בקילומטר
של היום בסדר ייכלל הכוחות הפרדת עניין כי והודיע, ה13/12/73, ביום השניה, בפעם בקהיר, קיסינג'ר הופיע זה, בשלב

תוצאה. לכל הגיעה לא בג'נבה הצבאית הוועדה אולם, היה. אכן, וכך, ג'נבה. ועידת

השלישי. בשלב

אסואן כין פעמים מספר ו"דילג" דילוגים'', ''דיפלומטיית ניהל הוא ה11/1/74 ביום לאסואן הגיע קיסינג'ר הד"ר

וישראל. מצרים של להסכמתן זכה ואשר אמריקה הציעה אותו כוחות, הפרדת על הסכם הושג זה מסע לאחר לירושלים.

הרמטכ"ל חתם עימי הכוחות". "הפרדת הסכם על מצרים, של כנציגה חתמתי, המצריים הכוחות רמטכ"ל היותי בתוקף
המסמכים .101 ה בקילומטר ה18/1/74 ביום התקיימה החתימה ישראל. של כנציגה אלעזר, הגנרל הישראלי 1

יום. מאותו החל לתוקפם נכנסו הם ה24/1/74. ביום הוחלפו הביצוע פרטי את המפרטים 1

"נתקעו" וישראל, מצרים בין הצבאי בדרג שיחות התנהלו בהם האלה, השלבים משלושת אחד בכל כי לציין, יש

האמריקני החוץ שר עלידי מיוצגת שהיתה ארצותהברית, של בהשתדלותה נפתרה, שהבעיה עד נפסקו, או השיחות
ה"צעד מדיניות והיא הבעיה לפיתרון קיסינגיר נקט בה המדיניות של מעשי יישום בבחינת זה היה קיסינג'ר. הנרי הד"ר

צעד". אחר

ו
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י הנקודות שש תסנם

הנקודות שש הסנט
הפסקת ייצוב לשם לנקוט יש בהם הצעדים הבאים: הנושאים את כלל הוא השיחות. של הראשון בשלב פתחנו
השלישית הארמיה לכוחות צבאית בלתי אספקה העברת ממנה, פצועים ופינוי סואץ לעיר אספקה העברת האש,

המצריים הכוחות בין ששררה צבאית, מתיחות תוך התקיימו הדיונים שבויים. וחילופי לתעלה ממזרח המצויים
להתערב נאלצנו 101 ה הקילומטר באיזור שהותנו במהלך הלוחמים. הצדדים בין אש חילופי התנהלו והישראליים.

בעבודתנו. המשכנו ואחר אש, להפסקת להביא מנת על הצבאיות המפקדות אצל
שנקבע כפי ה22/10 לקווי הישראליים הכוחות את להחזיר הצורך את למטרה לנו שמנו המצרי, הצד אנו,

ישראל. של ידיה על 338 הביטחון מועצת החלטת מהפרת נבע אשר המצב יתוקן בכך .339 הביטחון מועצת בהחלטת
בעיית נפתרת גם היתה כך, עקב סואץ.  קהיר המדברית הדרך מן ישראל כוחות נסיגת כך, עקב היה, דבר של פירושו

ופצועים, שבויים לחילופי ישראל של דאגתה את הבנו לתעלה. ממזרח ולכוחות סואץ לעיר חיונית אספקה העברת

.22/10 ה לקווי ישראלית בנסיגה אלה חילופין כרכנו כך, ומשום
משום ההרוגים, גופות אחר והחיפוש והפצועים השבויים בעיית כיתרון היתה זה, בשלב הישראלי, הצד של דאגתו
בעניין זה נושא הישראלית המשלחת כרכה כך, משום ישראל. ממשלת על מבפנים לחץ אמצעי מהוות אלה שבעיות

לקווי הישראליים הכוחות להשבת באשר לתעלה. ממזרח ולכוחות סואץ לעיר צבאית הבלתי החיונית האספקה
. ן כל יביא לא שהדבר משום השיחות, של זה מוקדם בשלב הביצוע, בדחיית הישראלית המשלחת דבקה  22/10 ה

החירום כוחות יפעלו כשבתווך והישראליים, המצריים הכוחות בין החציצה שנושא לנו ברור היה לישראל. יתרון

ישראל. של לדעתה עדיפות, בעל נושא איננו הכוחות, בין שיווצר המפורז באיזור הבינלאומיים
( י לדון לצורך באשר התעקשה המצרית המשלחת בדעתו. דבק צד כשכל פגישות, מספר במהלך התנהלו הדיונים

:. סואץ,  קהיר המדברית הדרך מן הישראליים הכוחות את להרחיק צורך היה שלדעתנו, משום, הכוחות", "הפרדת בנושא
1י לבצע הבינלאומיים החירום לכוחות שיתאפשר כדי בכך, צורך היה האו'ים, לדעת אספקה. להעברת פתוחה שתהיה כדי

■ עליהם. שהוטלו המשימות את

כוחות. להפרדת בצעדים לדון הישראלי הצד הסכים עקרונית,
x: וממערב ממזרח ק'ימ 10 של למרחק יסוגו הצדדים שני כוחות כי שהיתה, הראשונה, הצעתו את הגיש הישראלי הצד

riy, ויתור היה, דבר של פירושו הבינלאומיים. החירום כוחות יפעלו בו סואץ, תעלת גדות בשתי מפורז איזור יווצר וכי לתעלה,

1rK בפגישה זו. הצעה מיד דחינו כך, משום אוקטובר. במלחמת השיגה אותם הצבאיים ההישגים כל על מצרים, של מצידה
41c/ י אל לתעלה, ממזרח הערוכים השלישית, הארמיה כוחות יסוגו לפיה הצעה, הישראלי הצד הגיש מכן, לאחר nn"pnnvy

יפעלו הבינלאומיים החירום כוחות סיני. אל לתעלה ממערב הישראליים הכוחות יסוגו ובמקביל לתעלה, ממערב

8י'ךוז: מאדמה יסוגו לא לתעלה ממזרח שכוחותינו הישראלי לצד הבהרתי והישראליים. המצריים הכוחות יסוגו מהם באיזורים
w 1 דחינו הדיון, בסוף אנו. מסכימים לכך הרי לסיני, התעלה ממערב הישראליים הכוחות לנסיגת באשר השיבו. אותה מצרית

הישראלית. ההצעה את

1



מוגבל
 279 

ממערב הישראליים הכוחות נסיגת את הציע הוא לכת'1. מרחיק ל"צעד רעיון הישראלי הצד העלה שלישית, בפגישה
לאחר יידון זה נושא הגבול. לקו לנסיגה יוסכם ביצועו לאחר זמני. ייחשב זה צעד .22/10 ה קווי אל ולא לסיני התעלה |

האחרות". המשניות "הבעיות פיתרון על הסכם שיושג
ממזרח ק"מ 35 מ יפחת לא החיץ איזור שרוחב הציעה מצרים זה. צעד לביצוע הסכמתו את הביע המצרי הצד
בו מפורז, איזור הצדדים, שני כוחות בין יווצר, במקום בעמדותיהם. ישארו לתעלה שממזרח כוחותינו כל וכי לתעלה,
אספקה בהעברת כריכתו תוך והפצועים, השבויים בנושא לדון נכונותנו את הבענו הבינלאומיים. החירום כוחות יפעלו

לתעלה. ממזרח ולכוחות סואץ לעיר

דיון פתיחת זו היתה אולם השיחות. של זה מוקדם בשלב זו, בהצעתו רציני היה לא הישראלי שהצד ברור היה 1.■

אותו. המעניינות האחרות בבעיות

בעניין ישראל ממשלת על המופעלים בלחצים והתמקדה הישראלית המשלחת שבה והחמישית הרביעית בפגישות

השלישית הארמיה ולכוחות סואץ לעיר באספקה לדון הסכמתה את הביעה היא החללים. גופות מסירת ובעניין השבויים
שתיקבע מיוחדת, בפגישה ייקבעו ההסדרים ופצועים. שבויים חילופי להסדיר עקרוני, באופן הסכמנו, לתעלה. שממזרח |
לנושא בנוגע הישראלית המשלחת מן ברורה תגובה תתקבל כך, עם בבד בד כי ביקשתי, האדום. הצלב ארגון עם

ביקשה הישראלית המשלחת .22/10 ה לקווי הישראליים הכוחות חזרת והוא הביטחון, מועצת להחלטת הנוגע העיקרי ן
זה. נושא לגבי תשובתה את להשהות

ושהשיחות קסמים, למעגל שנקלענו המצרית למשלחת היה נראה ה3/11/73, ביום שהתקיימה השישית, בפגישה
סואץ לעיר האספקה בעיית את לפתור כדי 22/10 ה קווי אל ישראל כוחות חזרת על עמדנו סתום. למבוי נקלעו

תוך השבויים, חילופי עניין על עמדה הישראלית המשלחת הישראלי. הצד הסכים לא לכך, לתעלה. שממזרח ולכוחות *

המצרי. הצד הסכים לא ולכך, והאספקה. הכוחות הפרדת מועד דחיית

הכוחות הפרדת נושא כי הישראלי, הצד הבהיר השיחות, תיקטענה ובטרם נותר, שעדיין הדק החוט יינתק שלא כדי

בו, לדיון כהכנה ישראל, ממשלת של מדוקדק לעיון נתון הוא וכי עיקרי, נושא הוא 22/10 ה קווי אל כוחותיהם וחזרת

מאמריקה. לפיתרון ההשראה את שאבה שישראל היה, נראה מכן. לאחר

ה7/11. ביום סאדאת הנשיא עם מו"מ ניהל שם ה6/11/73, ביום לקהיר, לראשונה, קיסינג'ר, הד"ר הגיע זה, בשלב
ה9/11. ביום הושג ההסכם ישראל. גם קיבלה אותו הנקודות", שש "הסכם על הוסכם זו, במסגרת

נותקו אלה יחסים וארצותהברית. מצרים בין הדיפלומטיים היחסים חודשו בקהיר, קיסינג'ר של ביקורו במהלך

האינטרסים את ייצגה וספרד היות הספרדי, הדגל הורד שם האמריקנית, השגרירות בגן טקס התקיים .1967 בשנת

הרמן של מינויו על הודעה נמסרה קיסינג'ר, של ביקורו תום לפני במקומו. הונף האמריקני והדגל במצרים, האמריקניים
בוושינגטון. מצרים כשגריר ע'רבאל אשרף הד"ר של מינויו ועל בקהיר הברית ארצות כשגריר איילטס
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ידי ועל מצרים, נציג ידי, על ההסכם נחתם יום, באותו .101 ה הקילומטר כאיזור השיחות li/73n/חllודשו ביום

האו"ם. נציג סילאסוואו, הגנרל ובנוכחות ישראל, כנציג יריב, אהרון הגנרל
:(90 עמי ערבית, מהדורה לשלום, המו"מ פהמי, אסמאעיל (מתון: הבאות הנקודות את כלל הנקודות" שש "הסכם

האו"ם. של הביטחון מועצת קראה לה האש, הפסקת על בדייקנות לשמור מתחייבות וישראל מצרים .1

ל"הפרדת תוכנית במסגרת ,22/10 ה לקווי החזרה בעיית את ליישב במטרה הארצות שתי בין שיחות תיפתחנה .2

האו"ס. פיקוח תחת כוחות'/
ממנה. יועברו והפצועים ותרופות מים מזון, של אספקה יום, מדי תועבר, סואץ לעיר .3

התעלה. של המזרחית לגדה צבאית בלתי אספקה העברת שימנעו מכשולים, כל יוצבו לא .4

העבר מן הכביש, בקצה סואץ.  קהיר בכביש הישראליות הנקודות במקום תוצבנה האו"ם של ביקורת נקודות .5

צבאית. הבלתי האספקה אופי בבדיקת האו"ם, מן אחראי עם יחד להשתתף, ישראליים קצינים יוכלו סואץ, של
הפצועים. ובכללם המלחמה, שבויי חילופי יחלו סואץ,  קהיר בכביש האו"ם של הביקורת נקודות יוקמו כאשר .6

במזרח לשלום המו"מ פהמי, אסמאעיל (מתוך: פהמי אסמאעיל דאז, החוץ, שר אומר זה, הסכם על פרשנות בדברי

השבויים. חילופי עניין את להוציא קיסינג'ר, ועם ניקסון הנשיא עם דנו בהן הבעיות אלה "היו :(9190 ע"ע התיכון,
האלה הנקודות שש על שההסכם להבהיר לי חשוב שונה. היתה שדעתי למרות עימי, להתייעץ מבלי זאת, אישר סאדאת
כפי מאיר, גולדה הציעה אותו פיתרון זה היה ולא והאמריקני, המצרי הצדדים שני בין רציניים דיונים של תוצאה היה

'אוטוביוגראפיה'". בספרו אבן אבא שטוען

סוכם התיכון, במזרח קיסיננ'ר של הראשון מסעו במהלך נודע עליהן הנקודות, שש ש"על גם אומר פהמי אסמאעיל
בוושינגטון".

קיסיננ'ר של ביקורו תוצאות את סיכם סאדאת שהנשיא אומר אסמאעיל, חאפז מחמד לאומי, לביטחון היועץ

את לשמוע מרגש "היה :(373 עמ' מצרים, של הלאומי הביטחון אסמאעיל, חאפז מחמד (מתוך: עוזריו עם נפגש כאשר

עם ולא ארצותהברית1 עם כוחות 'הפרדת השגת לשם קיסינג'ר עם השיחות זמן מרבית את בילה הוא כי אומר הנשיא

מסוגלת בלבד היא רק להערכתו, ארצותהברית. עם חדש דף החל בכך כי סבור, היה הנשיא סבורים. שהיינו כפי ישראל,

כן, קיסינג'ר ש"הגבר" בטחונו את הביע הוא לבסוף, בריתהמועצות. עם פעולה שיתוף ללא במצב, לתזוזה להביא
במצרים. הראשון בסיורו להצלחה קיסינג'ר זכה בכך, מבטיח. הוא אשר את ומבצע

'| אחר "צעד הסדר השגת של האסטרטגיה את לקבל ניקסון הנשיא את לשכנע קיסינג'ר בידי עלה הרחוק, בטווח
ההזדמנות את לארצותהברית העניקו. זו באסטרטגיה הנקיטה כולל. הסדר להשגת ישירות, לפעול, במקום צעד",

ביחסים לנורמליזיציה להגיע לישראל מאפשרת היא וכי בריתהמועצות, על בהישענות תועלת אין כי למצרים להוכיח

מספר". שנים תוך הבינלאומי, הגבול אל כהדרגה, נסוגים, כוחותיה בעוד מצרים, עם שלה

1
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פגישות שורת ה12/11/73 מיום החל החלה, ,101 ה בקילומטר הנקודות" שש "הסכם על החתימה שלמחרת ביום
לגיבוש ממנה, הפצועים ופינוי סואץ לעיר האספקה העברת לאירגון זמנים, לוח לגיבוש ההסכם: לביצוע בצעדים לדיון jj

החירום כוחות לידי סואץ  קהיר בכביש הביקורת נקודות מסירת של ולעיתוי לדרך השבויים, חילופי תוכנית
החירום. כוחות בהסכמת מאורגן, באופן אספקה, ולהעברת הבינלאומיים

אספקה נושאות מכוניות שיירת מעבר אחר לעקוב כדי 101 ה בקילומטר ניצבתי ,08.30 בשעה ה15/11/73, ביום ;

לתעלה. שממזרח השלישית הארמיה לכוחות מועדות היו נוספת שיירה של פניה ממנה. פצועים לפינוי ואחרות סואץ לעיר |
i

השבויים את זמנית, בו העבירו, אחרים ומטוסים לקהיר, מישראל שבויינו את מטוסים העבירו כך, עם בבד בד /

לישראל. מקהיר הישראלים

לדיון. פתוח עדיין נותר השני הסעיף רק בהסכם. נכללו אשר הבעיות כל נפתרו בכך, ; 

הכוחות בין חיץ ויצירת הכוחות הפרדת
3 מספר סעיף לביצוע הצעדים על בדיון ה15/11 ביום שהתקיימה 101 ה בקילומטר העשירית הפגישה את פתחנו
ה לקווי החזרה עניין להסדר להגיע במטרה הארצות, שתי בין בדיונים מיד "יוחל כי הקובע, הנקודות שש הסכם של

האריס''. פיקוח תחת חיץ, איזור ויצירת כוחות' 'הפרדת להסכם תוכנית במסגרת 22/10

לא הכוחות הפרדת פעולת כי והציעה, הכוחות" "הפרדת לביצוע כלליים עקרונות מספר העלתה הישראלית המשלחת
גם בזמן, בו אך זמניים, לקווים ינועו הכוחות וכי מאוזנים יהיו הקווים כי הצדדים, מן אחד אף של כתבוסה תוצג
תפחתנה. מלחמה לפרוץ שהאפשרויות לכך ולהביא שלום של אווירה ליצור הישראלית המשלחת ביקשה כן, כמו יציבים.

החירום כוחות באמצעות חיץ, איזור יצירת הציעה כן, כמו התעלה. לאיזור החיים שיגרת השבת באמצעות זאת,
לישראלייס. המצריים הכוחות בין הבינלאומיים, 1

נסיגה על הקודמות הצעותיה של מחדש להעלאה הכנה היוו הישראלית המשלחת העלתה אשר שהעקרונות ברור, היה

הקרב שדה כי טענתי להתעלם. ניתן לא מהן היסוד עובדות את להבהיר המצרית המשלחת מיהרה כך, משוס הדדית.

הצבאי המצב כי אמרתי, כן מצרים. באדמת להיות צריכים יוסכם, עליהם הכוחות הפרדת וקווי מצרית, אדמה הינו
חמורות. לתוצאות לגרום עלול הוא במהירות, ישתנה לא זה ומצב במידה סואץ. בגיזרת וביחוד, מתוח, התעלה באיזור

ממזרח הקו אל הישראליים הכוחות נסיגת עלידי להתבצע צריכה הכוחות שהפרדת המצרי הצד סבור זה, לאור

הכוחות בין שיחצצו הבינלאומיים החירום כוחות את לקלוט שיוכל רחב, חיץ איזור יצירת עם בבד בד לתעלה,
שציפינו, מה אירע אלה, יסוד לעקרונות הישראלי הצד הסכמת למרות מוסכם. זמנים לוח לפי יתבצע הדבר הלוחמים.

לכן. קודם נידחו אשר הצעותיו, את והעלה שב הישראלי והצד

שהן משום השיחות, של. הראשון בשלב כבר דחינו אותן ואשר לכן קודם שהועלו הישראליות, ההצעות כל את דחינו

הכוחות מצד ויתור על המושתתת תוכנית, כל של מוחלטת דחיה והוא דבקנו, בו בסיסי לעיקרון בסתירה עומדות
אלעריש לקו יסוגו הישראליים שהכוחות הצעתי בסיני. לתעלה, ממזרח מחזיקים, הם בה שהיא, עמדה כל על המצריים
יסוגו במסגרתם נוספים שלבים יבואו ובעקבותיו 22/10 ה לקווי הראשון, בשלב תתבצע, הנסיגה ראסמחמד. 

בין חיץ איזור יוקם ושלב, שלב בכל הבינלאומי. המצרי הגבול אל ואחר ראסמחמד,  אלעריש לקו עד נוספים לקווים
הבינלאומיים. החירום כוחות יפעלו בו הלוחמים, הכוחות /"



ו" . .  יי

כמו נחותה. בעמדה ישראל את ומציבה איזון, על שומרת היא אין כי הטענה בסיס על זו, תוכנית דחה הישראלי הצד
לנסיגה הסכמתו את הישראלי הצד הביע כך, משום ביטחון. ישראל לכוחות מעניקה אינה ה22/10 קווי אל ;נסיגה 'p
במצב להיות הישראליים לכוחות תגרום לא זו שנסיגה בתנאי יוסכם, עליו לתעלה ממזרח לקו אחד בשלב ישראלית
ויחודש באבאלמנדב מעל המצור שיוסר ובתנאי נוספת, פעם הפתעה, למנוע עלמנת אמצעים שינקטו ובתנאי קשה

סואץ. בתעלת השיט

הצד וכי קסמים, למעגל נקלעו שהשיחות הבחנו מספר, ימים פני על ,ונמשכו רב זמן שארכו פגישות, מספר לאחר

4 (סעיף הכוחות הפרדת בעניין ההסכם השנת את ולהכשיל לעכב במטרה זו, את זו סותרות תוכניות מגיש הישראלי
של היקף רחבת נסיגה הציעה ואחר הדדית, נסיגה על הישראלית המשלחת דיברה לעיתים, הנקודות). שש מהסכם
לנו לומר יריב הגנרל בא לבסוף, אותן. דחינו ואשר לכן קודם שהציעה לתוכניות שבה אחר בסיני. הישראליים הכוחות
של האמתלה הסופיים. הכוחות הפרדת לקווי' או 22/10 ה לקווי בנסיגה לדון ישראל ממשלת מטעם כוח יפוי לו שאין
לתוצאות ממתינה והיא היות אלה, בענינים להכריע לה המאפשר במצב נמצאת איננה היא כי היתה, ישראל ממשלת

.74 ינואר בראשית או 73 דצמבר בסוף בישראל להתקיים האמורות הבחירות
בגלידה בבהירות, עמדתה את להגדיר הישראלית המשלחת מן לבקש צורך היה 26/11/73 ב התקיימה אשר בפגישה

הבאות: הנקודות את זו, פגישה במהלך הבהרתי, כך משום תקין. באופן תתנהלנה שהשיחות מעוניינת והיא
אחר למלא תתחייב היא הרי ישראל, תיסוג אליו לתעלה, ממזרח מתאים קו לגבי הסכמה תושג ולא במידה *

.22/10 ה לקווי כוחותיה חזרת על הביטחון מועצת החלטת
יתקבל. לא התעלה, ערי של שלומן את להבטיח יוכל לא ואשר ישראל תיסוג אליו שהוא קו כל *

את למסור ישראל צריכה כך, משום שהיא. תוצאה לכל יביא ולא זמן, ביזבוז הוא זו, במתכונת השיחות, מהלך *

בבהירות. הרישמית, תגובתה
הבאות: השאלות על להשיב הישראלית המשלחת מן אנו מבקשים ברורה, תהיה זו שתגובה כדי *

ישראל; ממשלת מסכימה לתעלה ממזרח נסיגה טווח לאיזה .1

בסיני? להחזיק ישראל מתכוונת כוחות היקף איזה .2

הבא? לקו תיסוג בטרם הזמני, הראשון, בקו להישאר לישראל הדרוש הזמן פרק הוא מה .3

מזרחה' לנסיגה השני הקו מהו .4

הבאה בפגישה אלה שאלוי: על לענות והבטיח הישראלי הצד
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הישראלי. הצד מן תשובות לקבל קיווינו אנו והאחרונה. ה17 הפגישה היתה ה28/11/73 ביום שהתקיימה הפגישה

בעניין הסכם הושג שלא העובדה למרות האש, הפסקת את לכבד הצורך ועל בחזית המתוח המצב על בדברים פתח יריב 1

הסרת את ביחוד, לכלול, ועליה וביבשה, ביס באוויר, להיות צריכה האש הפסקת כי הסביר מכן לאחר הכוחות. הפרדת

ולא הצדדים שני את לכלול הכוחות הפרדת על לפיה, ישראל, של השקפתה על ודיבר שב הוא באבאלמנדב. מעל המצור
לסגת. צריכים הם רק 1

המצרית המשלחת הציגה אותן השאלות על לענות מיריב וביקש סילאסוואו, הגנרל האו"ם, נציג התערב זו בנקודה
להשיב יכול אינו כך, ומשום מצרים, העלתה אותן העקרונות את מקבלת אינה ממשלתו כי הודיע, יריב הקודמת. בפגישה

הקודמת. בישיבה המצרית המשלחת העלתה אשר השאלות על

נותרה ולא הכוחות" "הפרדת בעניין סתום למבוי אותנו מביאה זו תשובה כי הישראלי, לצד הבהרתי זו, עמדה נוכח |
ה10/ קווי אל הישראליים הכוחות את ולהחזיר הביטחון מועצת החלטת את לבצע מישראל לדרוש אלא ברירה, לנו

לא רצופות פגישות שבע ובמשך היות תועלת, כל עוד בהן שאין משום הפגישות, הפסקת את ביקשתי זה, בשלב .22

סתום. למבוי נקלעו השיחות כי לעיתונאים, הבהרתי הפגישה, לאחר מיד התקדמות. כל הושגה
הכוחות" "הפרדת בעניין מוגדרת החלטה קבלת עיכוב באמצעות זמן, להרוויח מתכוונת ישראל שממשלת ברור, היה

שלב. באותו הצדדים, שני כוחות בין חיץ איזור ויצירת

החלו מאז פגישה, כל לאחר מקובל שהיה כפי המלחמה, שר בנוכחות סאדאת, לנשיא שלי הדו"ח את שהגשתי לאחר
שיחות את להפסיק מצרים של החלטתה על הודיע בה הודעה הרישמי המצרי הדובר מסר ה101, הקילומטר שיחות
שש הסכם של השני הסעיף לביצוע בנוגע ישראל, של ונישנים החוזרים ההתחמקות תרגילי בשל ה101 הקילומטר |
התוצאות לכל האחריות את ישראל על מטילה מצרים כי הדובר, הודיע כן, כמו ב11/11/73. נחתם אשר הנקודות,

הביטחון. מועצת החלטות ביצוע אי בשל מכך, הצפויות
ו

ישראל, ירדן, ממצרים, נציגים בהשתתפות 21/12/73 מה החל בג'נבה התכנסה אשר השלום, ועידת במסגרת
לדון שתתחיל צבאית עבודה קבוצת להקים המשלחת הסכימה סוריה, של ובהיעדרה ובריתהמועצות ארצותהברית

באיזור. המתיחות הפגת לשם והישראליים, המצריים הכוחות בין הכוחות" "הפרדת בנושא
של בראשותו היתה הישראלית המשלחת מג'דוב. אל טהה (לואא) האלוף של בראשותו היתה המצרית המשלחת
לשש התכנסה הצבאית העבודה קבוצת סילאוסוויו. הגנרל של בראשותו היתה האו"ם ומשלחת גור מרדכי הגנרל
שאירע כפי ה9/1/74. ביום אותה וסיימה ה26/12/73 ביום בעבודתה החלה היא בג'נבה. האו"ם במטה פגישות,

בג'נבה. גם התחמקות תרגילי ביצעה ישראל 101 ה הקילומטר בשיחות
עדיין ישראל שממשלת משום הכוחות, להפרדת באשר מוגדרים רעיונות לה שאין החליטה הישראלית המשלחת
עד הפגישות, את להפסיק המצרית המשלחת ביקשה זה, בשלב אליו. בקשר החלטה לכל הגיעה ולא הנושא את בוחנת
15/1 ליום פגישה נקבעה ימים. שבוע בת אורכה ביקש הישראלי הצד מממשלתה. הוראות תקבל הישראלית שהמשלחת

התקיימה. לא זו פגישה אולם ;

התלויות הבעיות בפיתרון חלק לקחת כדי למצרים יצא קיסינג'ר הד"ר כי ה10/1/74, ביום הודיעה, ארצותהברית
לקהיר. לשוב הוראות המצרית הצבאית המשלחת קיבלה למצרים, קיסינג'ר של הגעתו עם ועומדות. >

באסואן. אמריקניות  המצריות השיחות החלו

ו
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ויצירת כוחות" "הפרדת הסכם גיבוש על סאדאת הנשיא עם מו"מ לנהל כדי ה11/1/74 ביום לאסואן הגיע קיסינג'ר
בגינבה או 101 ה בקילומטר הצבאיות השיחות במסגרת הכרעה בו הושגה שלא הנושא היה זה הכוחות. בין חיץ איזור

הציב הישראלי שהצד הנקודות'/ שש "הסכם ביצוע עם לנו, ברור היה מוגדרת. תוצאה שום אליו, בקשר הושגה, ולא

22/10 ה קווי אל ישראל כוחות של חזרתם שאלת "הסדר על המדבר זה, הסכם של 2 סעיף ביצוע בפני מיכשולים

האו"ם". פיקוח תחת הכוחות בין חיץ איזור ויצירת כוחות להפרדת תוכנית במסגרת
הגנרל נאלץ פגישות, מספר לאחר ,101 ה הקילומטר שיחות במהלך הישראלית המשלחת על לחצים הפעלת לאחר

ה קווי אל הישראליים הכוחות נסיגת בעניין לדון מממשלתו כוח ייפוי לו אין כי סילאסוואו, הגנרל בנוכחות לקבוע, יריב
האמורות הקרבות, הבחירות בשל אלה, בעניינים להכריע לה המאפשרת בסיטואציה איננה ישראל ממשלת וכי ,22/10

לי. נראתה לא זו סיבה .74 בינואר או 73 בדצמבר להתקיים
גור, מרדכי הגנרל הישראלית, המשלחת ראש הצהיר כאשר ונישנו, חזרו ג'נבה בשיחות הישראליים ההשהייה תרגילי
את בוחנת עדיין ישראל שממשלת משום הכוחות, להפרדת בנוגע מוגדרים רעיונות לו שאין סילאסוואו, של בנוכחותו

בין הסכמה היתה להערכתי, בג'נבה. צבאי מו'ימ של ישיבות שש לאחר זאת, זה. בעניין להחלטה הגיעה וטרם הנושא
ייזקף שיושג שההסכם מנת על קיסינג'ר, שיגיע עד זה, בנושא חיובית תוצאה לשום להגיע שלא לקיסינג'ר ישראל

לזכותו.
לערבים. ישראל בין הבעיות את לפתור מסוגלת היא כי ויוכח אמריקה ממלאת אותו התפקיד יובלט כך, עקב

בין שלו הדילוגים כמסע פתח הוא פהמי. אסמאעיל החוץ שר ועם סאדאת הנשיא עם מו"מ באסואן ניהל קיסינג'ר
בין במו"מ להשתתף כדי לאסואן לצאת עלי כי אסמאעיל אחמד הגנרל לי הודיע מה, זמן לאחר לירושלים. אסואן

הצבאיים. בנושאים לאמריקה, מצרים
אשר והאמריקנית, המצרית המשלחות בין מו"מ בפגישת להשתתף הוזמנתי כאשר באסואן, למעשה, לעבוד, התחלתי
בינו מוקדמת הסכמה הושגה כי זו, פגישה לפני לי, סיפר לא סאדאת הנשיא באסואן. החדש כתארכת במלון התקיימה
הייתי בהסכם. להיכלל עתידים ואשר בהם דנו אשר צבאיים נושאים לגבי שניהם, בין התנהל אשר במו"מ קיסינג'ר, ובין

את יכיר שקיסינג'ר כדי והאמריקנית, המצרית המשלחות בין המו"מ במהלך ידונו אלה, כגון צבאיים, נושאים כי סבור,

הצדדים. שני על מקובל שיהיה להסכם להגיע יוכל כך, ועקב לישראל, הדילוגים מסעות בעת דעתנו
סרי עמר עת'מאן, אחמד ריאץ', מחמד את אותי ראש, כיושב פהמי, אסמאעיל החוץ שר את כללה המצרית המשלחת
איילטס, בנקר, את וכן ראש כיושב קיסינג'ר הנרי הד"ר את כללה האמריקנית המשלחת החוץ. ממשרד נוספים ונציגים

החוץ. משרד של המשפטי היועץ ואת קוואנט אתרטון, סונדרס,

קיסיננ'ר וצבאיים מדיניים בנושאים במסגרתן, דנו, משעתיים. יותר במשך וחשאיות רציניות שיחות וניהלנו ישבנו

' עבורי הפתעה זו היתה הצבאיים. לעניינים בנוגע סאדאת, הנשיא עם אליו הגיע אשר ההסכם סעיפי על לנוכחים הודיע
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של המזרחית בגדה הכוחות היקף להקטנת הסכים סאדאת שהנשיא קיסינג'ר הזכיר כאשר הנוכחים, שאר ועבור

ארטילריה. קני של מוגבל ומספר טנקים 30 חיילים, 7,000 לכלול עתידים הכוחות התעלה.
10 מפי יותר חייליהן שמספר ארמיות שתי מנו שכוחותינו לאחר זאת, הכוחות. הפחתת משמעות את חשתי זה, ברגע
של רב במספר שנחזיק היה, טבעי וכן, לתעלה, ממזרח טנקים 300 ב להחזיק שנוכל שיערנו שנקבע. החדש המספר מן

בסיני. לכוחות לסיוע ארטילריה, קני 1

"אתה תקיף: בטון קיסינג'ר, לד"ר ואמרתי שהוצע, כפי הכוחות, היקף להפחתת התנגדותי את הבעתי כי אנוכי, זוכר ן
אפשרות, לי אין לכך. מסכים אינני זו. אפשרות שולל אתה שמאיתנו בעוד כוחותיה לאבטחת תנאים ישראל עבור יוצר "

המזויינים". הכוחות בפני זאת להצדיק המבצעים, אגף כראש

למספרי באשר הסכם הושג כך, לשם חשוב. נושא וזה לשלום אסטרטגיה בעתיד, יגבש, הוא כי אמר קיסינג'ר
לתעלה. ממזרח תותר שנוכחותם והנשק המצרים החיילים

בעיני. כשדמעות נרגש, הישיבות, חדר את עזבתי כוחותינו. אבטחת על אלא השלום על מדבר שאינני לו אמרתי
לשירותים. יצאתי

המצרית המשלחת של תחושותיה עצבנות. לגלות כולם "החלו החדר את שעזבתי לאחר כי אומר, פהמי אסמאעיל
המשלחת חברי של בפניהם בקלות, להבחין, ניתן היה אלגמסי. (פריק) לוטננטגנרל של בתחושותיו היו
למלמל החל והוא החווירו פניו בליבו. רק זאת חשב קיסינג'ר אולם, קופחה. מצרים כי חשו הם שגם האמריקנית,

עשיתי?'" אשר הטעות 'מה באומרו:

הישראלים הצבא שאנשי ואמר שבחים עלי להרעיף החל קיסינג'ר הפגישה. סוף עד ושתקתי הישיבות לחדר שבתי
הצבא מאנשי חוששת היא מאשר יותר ממנו חוששת שישראל הודה הוא אלגמסי. לוטננטגנרל של כישוריו את מעריכים
מטשטשים אינם השבח שדברי משום קיסינג'ר, של דבריו על במלה, אף הגבתי, ולא לשתוק המשכתי האחרים. הערבים

בפנינו. הניצבת האמיתית הבעיה את

גדול ויתור לוותר סיבה כל אין במלחמה. הקריבו אשר הקורבנות ואת כוחותינו שעשו המאמצים את נכוחה הערכתי

של הכללי המפקד עם זה בנושא יתייעץ סאדאת שהנשיא ציפיתי המזויינים. הכוחות על איום להיווצרות שיביא כזה
לנושאים בנוגע דעתנו את שישמע כדי לאסואן, הגיעי עם עימי, יתייעץ או אסמאעיל, אחמד הגנרל המזויינים, הכוחות
ההישג על ביעילות, להגן, מסוגלים שיהיו באופן בסיני, להחזיק שיש הכוחות היקף ובכללם, בהסכם, הכלולים הצבאיים

והנשק. הכוחות בהיקף כזאת להפחתה להסכים צבאית, או מדינית סיבה, כל היתה לא השיגו. אותו הצבאי

ממנו ביקשתי בישיבה, התרחש אשר את בפניו שפירטתי לאחר בקהיר. אסמאעיל לגנרל התקשרתי המו"מ תום עם

לעשות ויש המו"מ, בשלב עדיין אנו שכן הנשיא, עם בנושא לדון כדי וחצי) שעה הטיסה (משך במטוס לאסואן לצאת
טלפונית, הנשיא, עם יתקשר שהוא היה, החילופי הפיתרון רישמי. באופן וישראל, מצרים בין ההסכם יושג בטרם זאת
והנשיא אסמאעיל הגנרל בין מכן, לאחר התרחש, מה יודע אינני השקפתי. את התואמת השקפתו את לו להבהיר כדי

סאדאת.
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צורך אין לדעתו, קיסינג'ר. עם שסוכם כפי הכוחות, היקף להפחתת הסכמתי אי ועל אתמול הישיבה במהלך כעסי על
כפני גם מיכשול יהווה כך ועקב כוחות, הפרדת הסכם בפני מיכשול יהווה לתעלה ממזרח הכוחות היקף שעניין

של לדעתו ועוד, באיזור. שלום השגת הרחוק, לטווח שיעדה, קיסינג'ר, עם מגבש הוא אותה המדינית האסטרטגיה
ערובה תהווה והישראליים, המצריים הכוחות בין שיהיה המפורז, באיזור הבינלאומיים החירום כוחות פעילות הנשיא,

הלחימה. חידוש לאי
יוכל, לא לתעלה שממזרח כוחותינו של המוצע ההיקף באומרי: הצבאית מבטי נקודת את סאדאת לנשיא הסברתי
ישראל רבים. ק"מ של עימות קו לאורך המשתרעת כוחותינו, שיחררו אותה האדמה על הגנה להבטיח ואופן, פנים בשום

כי אפשרות, מכלל לחלוטין, להוציא, אין כך, משום אוקטובר. במלחמת נחלה אשר התבוסה את תישכח לא לעולם
את לחדש צד מאף למנוע ולא להילחם אינו שיעדם הבינלאומיים, החירום כוחות נוכחות למרות כוחותינו, את תתקוף
מתוגברות, חי'יר דיביזיות בשתי לתעלה ממזרח להחזיק צורך יש הכללית, במפקדה להערכתנו, כי ציינתי, הלחימה.
התפרסות לאחר זאת, שונים. מקליברים ארטילריה קני של רב מספר וכן טנקים 300 וכ חיילים אלף 35 כ המונות
טילי של להגנה לדאוג יש לכך, בנוסף, והישראליים. המצריים הכוחות בין ה"חיץ" באיזור הבינלאומיים החירום כוחות
עקרונית, הוסכם, עליו והנשק הכוחות של המוצע ההיקף כי סבורים איננו לתעלה. שממזרח לכוחותינו האווירית ההגנה

זו. הצעה לתקן זמן לנו יש עדיין מתאים. היקף הוא קיסינג'ר, עם

דעתו על ולעמוד בנושא עימו לדון כדי לאסואן, אסמאעיל אחמד הגנרל את לזמן לנשיא הצעתי דברי, בסוף
לטובת קיסינג'ר עם הושג אשר בהסכם לדבוק יש וכי אסמאעיל, אחמד את להזמין בכוונתו שאין היתה הנשיא תגובת
לגיבוש האחריות את עלי מטיל הוא כי ואמר, הוסיף הוא אמריקה. עם כעת מגובשת אשר המדינית האסטרטגיה
כי אמר, כן זו. תוכנית ביצוע על הקפדה תוך נקבעו, אשר הכוחות באמצעות התעלה, מזרח על להגנה המתאימה התכנית

החדשה. בסיטואציה עצמו, על לחזור חייב בראשותי, המבצעים, אגף הגיע אליו הגדול ההישג

כוחות'1 "הפרדת הסכם הושג כי פורסם קיסינג'ר, הנרי הד"ר של דילוגים מסעות לאחר ה17/1/74 יום הגיע

וישראל. מצרים של בהסכמתן בהצלחה,

הביצוע בשלבי ההסכם, לביצוע בדרך לדון כדי ,101 ה בקילומטר הישראלי הצד עם הצבאיות השיחות את חידשנו

* הביצוע. של הזמנים ובלוח

^ ה5/3/74. ביום התבצע שלו האחרון השלב הכוחות". "הפרדת הסכם ביצוע החל ה25/1/74 ביום
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כדלהלן: היה אסואן, הסכם מביצוע כתוצאה בסיני, הכוחות מצב

במלחמת הגיעו אליהם הקדמיים לקווים עד שהשתרעה ברצועה, התעלה של המזרחית בגדה יפעלו כוחותינו .1

■A "קו כונה שלו הקדמי הקו ובנשק". בכוחות "מוגבל להיות הפך זה איזור אוקטובר.

למעברי ממערב בסיני, ברצועה פעלו הישראליים הכוחות התעלה. של המערבית הגדה מן נסוגו האויב כוחות .2

.B "קו כונה שלו הקידמי הקו גג". "קו שכונה בקו והג'די, המיתלא
והקו המצריים הכוחות של הקדמי הקו בין הנמצא חיץ", "איזור מפורז באיזור יפעלו הבינלאומיים החירום כוחות .3

הישראליים. הכוחות של הקידמי

השני. הצד של התערבות ללא מהם, אחד כל של הקדמי בקו לפעול יותר הצדדים שני של האוויריים לכוחות .4

שייחיבו הסייגים את ניקסון הנשיא קבע מאיר, נולדה ישראל ממשלת לראש סאדאת הנשיא בין שהוחלפו באיגרות, 1

הפועלים הכוחות הצדדים. שני הסכימו ועליהם ובנשק" בכוחות "המוגבלים באיזורים הפועלים הצדדים שני כוחות את

שסוגיהם תותחים של מוגבל ומספר טנקים 300 גדודים, 8 במסגרת המאורגנים חיילים 7,000 מונים אלה באיזורים
ניקבעו. שלהם והקליברים

הישראלי הקדמי הקו מן  וממזרח המצרי, הקדמי הקו מן ק"מ 30 באיזור מ. נ טילי הצבת אי על הסכמה גם היתה
הצדדים. שני עלידי ההסכם סעיפי כיבוד על לפקח כדי סדיר באופן אוויריים סיורים תקיים שארצותהברית הוסכם

הצדדים. לשני תימסרנה הסיורים תוצאות י

עליהם המצריים, הוויתורים למרות הכוחות", "הפרדת הסכם ביצוע עלידי התעלה בחזית הצבאי המצב הוסדר כך, ן
מלחמת במהלך הגיעו, אליהם בסיני הקווים על המצריים הכוחות שמרו זה, מהסכם כתוצאה להתגבר. ניתן היה
נסיגה זו היתה לתעלה. ממערב שנמצאו כוחותיהם זה, ובכלל מזרחה, נסוגו בסיני הישראליים הכוחות .1973 אוקטובר

אוקטובר. במלחמת המצרי, הצבאי הכוח לחץ תחת כבשה, אותה מאדמה ראשונה ישראלית |
אשר אלה באמצעות ביטוי לידי בא שלו הצבאי האופי צבאי. הסכם היה וישראל מצרים בין הכוחות הפרדת הסכם

והישראלי. המצרי הרמטכ"ליס, אלה היו עליו. חתמו

ביחסיהן מפנה לנקודת הפך זה הסכם ממנו להתעלם היה ניתן שלא חשוב מדיני מימד זה להסכם היה זאת, למרות
למציאת לפעול מסוגלת היא כי והוכיחה בולט תפקיד מילאה אמריקה מצרים. עם ובריתהמועצות ארצותהברית של

במשך טובים יחסים בעבר שהיו לאחר בריתהמועצות,  מצרים ביחסי נסיגה חלה התיכון. המזרח לבעיית מדיני פיתרון
רבות. שנים
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חמישי: פרק

וישראל מצרים נין הצבאי המו"מ
בירושלים) הביקור (לאחר

עמדותינו" בין גדול פער "קיים
ויצמן

הנקודות" כל על ריעות חילוקי בינינו "יש

אלגמסי
והישראליים. המצריים הרעיונות בין חוצצת גבוהה חומה ,

בגינקליס הכוונות גילוי .1
בית זהו באסמאעיליה הנופש בבית לפוגשו סאדאת הנשיא ממני ביקש בירושלים, מביקורו שובו לאחר מה זמן

היה הגעתי כאשר סואץ תעלת על משקיף הוא אלפרסאן). (ג'זירת האבירים באי סואץ תעלת רשות עלידי שנבנה נופש

לגבי הסכמה קיימת כי לי, הודיע המנוח הנשיא סאלם. ממדוח הממשלה וראש מבארכ חוסני מחמד הנשיא סגן עימו

שתי בין צבאיים ליחסים תשתית יצירת לשם וביני, ויצמן, עזר הישראלי, הביטחון שר בין במצרים שתתקיים פגישה
השלום. בשלב המדינות, ן

ודנה כללית היתה השיחה המו"מ. תחילת מועד נקבע לא כן, כמו ישראל. עם המו"מ באסטרטגיית דנו לא זו בפגישה
ציין לא סאדאת לפרטים. להיכנס מבלי בירושלים, הביקור במהלך הישראלי הצד עם התקיימו אשר ובפגישות בדיונים ן

לא כן, כמו המדינות. שתי בין המדיניים או הצבאיים היחסים בעניין ישראל מנהיגי ובין בינו שהושג מוגדר הסכם שום

חשאיות פגישות התקיימו כי לאחריה, או לפניה שהתקיימה אחרת, פגישה בכל או זו בפגישה המנוח הנשיא לי סיפר '■

נשיאות מלישכת אלתהאמי חסן עלידי בהן יוצגה מצרים מרוקו. מלך חסן של חסותו ותחת באירגונו במרוקו, c

 המצרי המו"מ על אישי מבט הפריצה, (דיין, דיין. משה ישראל של החוץ שר עלידי בהן יוצגה וישראל הרפובליקה r

,16/9/77 ב התקיימה הראשונה הסודית הפגישה ואילך). 42 עמי המצרית, ההסברה רשות עלידי שתורגם ספר ישראלי,

הייתי המשלחת, של ביקורה מועד נקבע כאשר .(92 (עמ' הביקור. לאחר התקיימה נוספת ופגישה בירושלים הביקור לפני

באמצעות לה. והמתנתי קהיר) של הבינלאומי התעופה שדה של הצבאי האגף (שהוא קהירמזרח התעופה בשדה c

נתיב דרך האמריקני, האוויר חיל של מיוחד אמריקני במטוס הישראלית המשלחת הגיעה נעשו, אשר אמריקניים סידורים / a
הבינלאומי. הטייס n

מחקרים בקובץ עיינתי מו"מ, ניהול לשם ויצמן עזר של הגעתו על באסמאעיליה סאדאת הנשיא לי הודיע מאז
על נערכו אלה מחקרים השלום. בשלב וישראל, מצרים המדינות, שתי בין הצבאיים היחסים על אסטרטגיים  צבאיים ■>l

אבטחת לשם בידיעתנו, לנקוט, יש בהם הצבאיים בצעדים במיוחד, התמקדנו, הזמנתי. פי על צבא, אנשי קבוצת ידי ז'
המו"מ, של זה מוקדם בשלב התמקדנו, כן, כמו מתמיד. איום עבורינו מהווה אשר אסטרטגית מגמה מפני מצרים a
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* סיני את וקשרו היות ומגוונות, רבות היו זה בעניין הישראלים של הדיעות שכן לסיני, ביחס ישראל של כוונותיה בחשיפת
? השטחים מן פנים, בשום תיסוג, לא שישראל ,1967 יוני מלחמת מאז ושוב, שוב רישמית, הכריזו, הם ישראל. לביטחון

.67 יוני שלפני לגבולות כבשה אותם
העולם מלחמת במהלך הבריטי האוויר בחיל טייס היה הוא עליו, לנו שהיו הידיעות לפי הרי עצמו, לוויצמן באשר

הוא בו זה, חיל על שפיקד עד הישראלי, האוויר בחיל הצבאי שירותו במסגרת בדרגה, עלה הוא במצרים. השנייה
שניים מספר לאיש שהיה עד הישראלי המטכ"ל במסגרת פעל מכן, לאחר ובפיתוחו. בו בשירותו ומתפאר מתגאה,
בכיר קצין כל של עיניו נשואות אליה זו, למישרה להתמנות בידו עלה לא אך רמטכ"ל, להיות קיווה הוא במטכ"ל.
חיים הד"ר היה דודו ישראל. מדינת בהקמת מדיני תפקיד ששיחקה משפחה על נימנה הוא המדינית, הבחינה מן בישראל.

הבחירות מסע את ניהל ואחר חירות למפלגה הצטרף השירות, מן פרש כאשר המדינה. של הראשון נשיאה שהיה ויצמן,
הניצים על ונמנה ציוני שהוא ידוע הביטחון. לשר מונה ויצמן לשלטון. בגין מנחם הגיע שבעקבותיו הליכוד, תנועת של

בישראל.
לזה המשך מהווה זה מו"מ אצלנו. לבכירים ויצמן בין במצרים ייפתח אשר למו"מ תתכונן שישראל היה, מובן
תחת לאור הוציא אותם ויצמן, של מזכרונותיו לי נודע מכן, לאחר סאדאת. של ביקורו במהלך בירושלים שהתנהל
עזר (מתוך: כתב הוא האמריקני. המודיעין מן מידע עלי קיבל למצרים יציאתו לפני כי השלום", למען "המלחמה הכותרת

ן עמון): רבת "אלג'ליל", ספרים הוצאת תרגום: השלום, למען המלחמה ויצמן,
אלגמסי. הגנרל של האישי תיקו את האמריקני המודיעין מן קיבלתי ואף ביקשתי למצרים, צאתי לפני מספר "ימים

מצרי הוא וכי ומסוגר מוכשר משכיל, אדם הוא כי הבנתי ובמסמכים, בדו"חות שעיינתי אחר הכל. עליו לדעת השתוקקתי
ראיתי לא ובטלוויזיה, בעיתונות הופיעו ואשר נראה הוא בהן התמונות מן אחת שבכל נזכרתי מאוד. במצריותו הגאה
לנהל קושי אמצא כי חששות לי היו ממני. ההיפך בדיוק הוא שאלגמסי המודיעיניים הדו"חות מן גיליתי מחייך. אותו

£ מסוגר". אדם עם שיחה

1

אל חסן (לואא) האלוף המבצעים אגף ראש כשעימי קהיר, של התעופה בשדה המתנתי ה20/12/77 יום בבוקר
למטוס המתנו אלטנאחי. כמאל (עקיד) אל"מ הצבאי והמזכיר הצבאי המודיעין מן הוידי פואד (עמיד) תא"ל ג'רדילי,

גזית שלמה הגנרל הצבאי המודיעין ראש שפיר, הרצל הגנרל הדרום פיקוד אלוף ועימו ויצמן, את המביא האמריקני,
אזרחיים. בבגדים היו כולם תהילה. אל"מ הצבאי והמזכיר

, " לערבי, ישראל בין ששררה האיבה בצל כולם התנהלו הצבאיים חיי לקצינים ביה"ס את שסיימתי מאז כי נזכרתי,

התנהלו אלה מלחמות .1948 בשנת ישראל, מדינת הקמת מאז הערבי בעולם התחוללו אשר הרצופות המלחמות ובצל

t A כוונות מפני הערבית המולדת על להגן וכדי ולמולדתו, לאדמתו הפלסטינאי העם של זכותו על הגנה כמלחמות

R ישראל. של ההתפשטות
^ השלום?" הגשמת בחשיבות השתכנעה ישראל "האם היתה במוחי שניקרה השאלה
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תוותר האם השאלות: ועלו צצו הרי בירושלים, סאדאת ביקור אחר רבים בלב קיננה אשר התקווה היתה וזו במידה
הפלסטינאיז לעס הלגיטימיות הזכויות את תשיב האם ?1967 יוני במלחמת כבשה אותם הערביים השטחים על ישראל
המלחמה היא 1973 אוקטובר מלחמת והאם השלום? בשלב מצרים של הלאומי הביטחון את להבטיח ניתן יהיה כיצד
עקב נשען, הוא עליו במקל אוחז כשהוא המטוס כבש על הופיע ויצמן נחת. האמריקני המטוס ישראל? עם האחרונה
סאדאת הנשיא של ביקורו לפני חולים, בבית אושפז ובעקבותיה בישראל, דרכים תאונת בשל שאירעה בשוקו פציעה
זוהי כי סבור הייתי ישראל. של התקשורת באמצעי התפרסמה כאשר ליבי תשומת את משכה כך על הידיעה בירושלים.

בישיבת השתתפותו אי את לנמק תירוץ או בירושלים לסאדאת שנערכה הפנים בקבלת השתתפותו לאי אמתלה
הפרלמנט בישיבת נכח הוא כי התברר מכן, לאחר אולם, נאומו. את המנוח הנשיא נשא בה (הכנסת) הישראלי הפרלמנט
נהיה הוא החולים. בית את שעזב לאחר הביקור, במהלך התקיימו אשר ועוזריו סאדאת עם ובפגישות בשיחות והשתתף
ישראל בין כמקשר ראשי מדיני תפקיד למלא החל הוא בירושלים. הביקור מאז לסאדאת, המקורבים הישראלים מבין

המו"מ, במהלך בירושלים, הביקור מאז זה היה ישראל. ממשלת ממדיניות קט לרגע אף שסטה מבלי המנוח, לנשיא |

לישראל מצרים בין השלום ובהסכם קמפדייוויד בהסכם 1

לפגוש כדי לאסמאעיליה עימי יוצא הוא כי לו הודעתי נימוסין, ומלות היכרות לאחר ומלוויו. ויצמן פני את קיבלתי 1

המו"מ. יתקיים שם לג'נקליס, המצרית המשלחת עם יצאו הישראלית המשלחת חברי שאר סאדאת. המנוח הנשיא את

שם. הנמצא הרפוביקה נשיאות של הנופש בבית ישהו הם

הפגיזה עיתוי השיחות. תיפתחנה בטרם עוד לקהיר, הגיעו עם מיד באסמאעיליה אותו יפגוש שוויצמן ביקש סאדאת
כזאת. במהירות תתקיים היא כי ציפינו ויצמן ולא אני לא מאוד. מוקדם היה

את מצאנו אלפרסאן). (גיזירת האבירים באי הנופש לבית מיד ופנינו לאסמאעיליה במסוק יצאנו ויצמן, ועימי אני,
התעלה. על המשקיף הידיים רחב בגן יושבים מבארכ חסני הנשיא סגנו ועימו המנוח הנשיא

בעלת שיחה התנהלה בריאותו. במצב התעניין וכן הטיסה עליו עברה כיצד ושאל ויצמן את בברכה קידם סאדאת
המיבנים מן חלק להריסת הביאו הישראלית הארטילריה פגזי כאשר העבר, היה נושאה ואנושי. חברותי אופי

להבחין ניתן היה אוקטובר. מלחמת לאחר נראית שהיא כפי נאה צורה ולבשה מחדש נבנתה היא ואז באסמאעיליה |
מולנו. ניצב אשר ברלב", "קו ממעוזי אחד של בהריסות בקלות

להיחלץ הצליח הוא כוחותינו. של כבדה הפגזה עליהן ניחתה כאשר מולנו הנמצאות בעמדות היה הוא כי סיפר ויצמן
באומרו: תחושותיו על מספר הוא בזכרונותיו רב. בקושי ולהינצל

ברור לעברו. מבט הגנבתי לפעם מפעם ההרוס. ברלב" "קו את ראיתי כאשר לגזרים נקרע ליבי האמת, "למען "

המחיר אולם, ,1973 בשנת התעלה, את לחצות הצליחו שהמצרים לאחר אלא הפועל אל יוצאת היתה לא זו שפגישה
מאוד". כבד היה שילמנו אותו

.6/10 ב המזויינים כוחותינו הרסו אותו שלהם, המבוצר הקו אל מבטו את הגניב שוויצמן פעם בכל סיפוק חשתי 5|

מיד ערב. מדינות נגד ונשנית חוזרת תוקפנות במקום אמיתי לשלום פניהם ישימו והם לישראלים לקח זה יהיה אולי
הצהרתו היתה בכללן אותו. לפרוץ האפשרות חוסר ועל זה קו של חוסנו על המלחמה, לפני מנהיגיהם בהצהרות נזכרתי
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ישראל של האיתנה מאחיזתה ימלטו לא במידהוייעשו, המצריים, הצליחה "מבצעי אמר. בה ,1969 משנת דיין הגנרל של

עד". לעולמי זה בקו להחזיק שנצליח במידה חזקים אנו אותו. לפרוץ ניתן שלא איתן קו זהו כי לומר, ניתן ברלב'. ב'קו
| המזרחית, לגדה המצריים הכוחות חציית על שהיא מחשבה "כל אמרה. כאשר יותר גדולה פילוסופית היתה מאיר

לאינטליגנציה". כעלבון מחזיקים, אנו בהם הביצורים נוכח נחשבת,
עימי יטוס (ויצמח שהוא אמר המנוח הנשיא ובעתיד. בהווה הבעיה, בלב לעסוק השיחה עברה העבר מן מזכרונות
ביקש הוא עימו. אישי הסכם כמו יהיה בינינו שנסכים מה כל וכי דיעות ולהחליף דיון עימי לקיים כדי לג'נקליס

אמיתי. לשלום ולהגיע למהר מוויצמן
בין היחסים נירמול על ויצמן של לשאלותיו כתשובה שבאה המנוח, הנשיא מן בהבהרה המשיכה השלום על השיחה

כל על בחיוב. השיב סאדאת שגרירים, חילופי ועל המדינות שתי בין אזרחי תעופה קו פתיחת על וישראל, מצרים
מסיני. כוללת ישראלית ולנסיגה המדינות שתי בין מלא לשלום מתכוון הוא כי אמר, הוא האלה. השאלות

ולפיתרון כבשה אותם השטחים מכל הנסיגה לעיקרון הסכמתו על לבגין "יודיע כי מוויצמן ביקש סאדאת הנשיא

אמיתי". שלום הגשמת לקראת מהירה תזוזה שתחול כדי הפלסטינאית, הבעיה
מהדורה השלום", למען "המלחמה ויצמן, עזר ;מתוך: באומרו זו פגישה לתוצאות באשר התרשמותו את ביטא ויצמן

בגן מולו ניצבתי כאשר הצעה. לכל מוכן וכשאני רעיונות כשעימי סאדאת עם לפגישה להגיע "רציתי :(76 עמ' ערבית,

והוא: עבורם כחיוני רואים שהם מה על פנים בשום יוותרו לא המצרים כי שטענו ההערכות באמיתות נוכחתי מעונו,
החלפת מלא, שלום והוא: זו נסיגה תמורת סאדאת הציע אותו במחיר לחוש יכולתי שני מצד כוללת. ישראלית נסיגה

לא זו לפגישה יצאתי בטרם העמים. שני בין היחסים של מלאה ונורמליזציה אזרחיים תעופה קווי פתיחת שגרירים,
האפשרית1'. במהירות לשלום להגיע שואף הוא כי ויבהיר המלא השלום על כזאת בתקיפות ידבר שסאדאת שיערתי

בגינקל>ס
לקהיר. יצא הוא כי יודעים, הישראלים אם ויצמן את סאדאת שאל לג'נקליס, בדרכנו אסמאעיליה, את עזבנו בטרם

עדיין שם נשמר ביקורו כי דבר, של פירושו הידיעה. פירסוס הותר ולא צבאית צנזורה זה מידע על הוטלה כי ענה הוא
כאשר התעופה בשדה היו לא המצריים התקשורת אמצעי הביקור. דבר על מוקדמת הודעה פורסמה לא במצרים, בסוד.

המנוח, הנשיא עם הפגישה במשך כאן. גם בסוד, עדיין נשמר הביקור שדבר דבר, של פירושו הישראלית. המשלחת הגיעה

| שתי בין הפגישה דבר את לפרסם שיש למסקנה הגעתי בסוד. ג'נקליס כינוס דבר לשמירת הנימוקים על חשבתי

להיגרם שעלול הנזק מן להימנע ויש בסוד, העניין בשמירת תועלת או טעם שום אין שכן והישראלית, המצרית המשלחות,
מכך. כתוצאה למצרים

לפני הפרידה בעת איתו, שקיימתי חטופה בשיחה מבארכ, חוסני מר הנשיא סגן בפני משאלתי את הבעתי לכך, אי

בסוד. הענין את לשמור סיבה כל אין שכן, זה, כינוס על להודיע יש כי באסמאעיליה, הנופש בית עזיבת
והניח הצבאי המזכיר נכנס ג'נקליס, הנופש בבית המו"מ שולחן סביב המשלחות פגישת במהלך בערב, יום באותו
את חידשנו אחר, המשלחות. ולשתי לויצמן כך על הודעתי מיד, כך. על ידיעה שידר קהיר רדיו כי כתוב היה עליו פתק לפני

המו"מ.
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לשגר ביקש הוא אלצאוי. עבדאלמנעם ההסברה שר מקהיר, טלפונית, עימי, התקשר זו, ידיעה משידור כשעה לאחר , .,

משום בקשתו, את למלא סירבתי תקשורתית. מבחינה האירוע את לכסות כדי התקשורת, אנשי נציגי את לג'נקליס

התקשורת אמצעי את נפגוש בטרם לעבוד, הזדמנות לנו לתת עדיף כי לו ואמרתי המו''מ, של הראשונה בישיבה שהיינו י ,

ממנה. רצון שבע היה ולא לדעתי הסכים לא ז"ל, אלצאוי אולם כך, על הסכמנו קהיר. רדיו ששידר במה די וכי

אותנו שמעניינים העיקריים בנושאים מאמציה את למקד המצרית המשלחת שעל השיחות, לניהול בנוגע היתה, דעתי
לסגת ברצינות מתכוונים הם האם לברר ועלמנת לשלום בנוגע האמיתיות כוונותיהם את לחשוף עלמנת ישראל, ואת
של המערבי ובחוף לרפיח מדרום בסיני, הקימו אותם לישובים ביחס כוונותיהם מהן מתיז  כן ואם מסיני, מלאה נסיגה
לפני דיין, של שהצהרתו לאחר לשרםאלשיח', שלו והקשר אילת במפרץ השיט לגני דעתם מה יפונו? ומתי אילת, מפרץ

נאמר בהצהרה שם. מקובלת להיות שהפכה מדינית ולמגמה בישראל ונשנה שחזר למוטיב הפכה אוקטובר מלחמת
זאת, השלום, בשלב הצבאי המצב לגבי השקפתם מהי שרםאלשיח'". בלי שלום על עדיפה שלום בלי ש"שרםאלשיח'

הישראלי? הביטחון של מסווה תחת זה, בעניין אוקטובר, מלחמת לפני בישראל, המדיניות הדיעות שהתרבו לאחר

אלה ישיבות אולם, ישיבות. של מועט במספר או אחת בישיבה בהם לדון ניתן היה ולא העיקריים הנושאים אלה היו

השתנו האם לנו והבהירו בירושלים הביקור על כתגובה האמיתיות, כוונותיהם להבהרת דרך מורה בבחינת עבורנו היו
בביקורו ביטוי לידי שבאה סאדאת, המנוח הנשיא של השלום יוזמת לפני אימצו אותן והצבאיות המדיניות התפישות

בירושלים.

מסיגי הישראלית הנסיגה

יום, סדר לגבש נלהב הייתי לא יום. סדר להציג המשלחות מן אחת אף נתבקשה לא בג'נקליס השיחות תחילת לפני

קשה והיה רבות, מבחינות זה, את זה מה, במידת השלימו, נידונים להיות עתידים היו אשר הצבאיים והנושאים היות
העיקריים. בנושאים האמיתיות כוונותיהם את לחשוף ניתן שיהיה כדי פתוח דיון לנהל עדיף היה ביניהם. להפריד

לוויצמן פניתי כאשר לנושא ישירות נכנסתי באיזור. השלום חשיבות על מלים במספר החלה המו"מ, בפתיחת השיחה,
תתבצע? ומתי כיצד מסיני, כוחותיהם נסיגת לגבי ישראל של דעתה מהי לנו להבהיר ממנו וביקשתי בשאלה

לדבר לא וגס ישראל מדינת הקמת מאז באיזור התרחשו אשר המדיניות ההתפתחויות על מאומה לדבר רציתי לא
להיות צריך אשר בזמן לחסוך כדי תועלת, חסרי לדיונים פתח לפתוח שלא כדי בינינו, התחוללו אשר המלחמות על

פועלים. אנו למענו בעתיד, לדיון מוקדש

בלב אלינו באו הם כי אמר, הוא ישראל. של הביטחון בבעיות והתמקד ישראל של עמדתה על באריכות דיבר וויצמן

של השלום יוזמת את שיבח הוא בו. חפצים שאנו כפי בשלום חפצים הם וכי הכנות בכוונותינו מאמינים הם כי פתוח,
היתה כוונתו בירושלים. מביקורו כתוצאה הערבי בעולם המנוח הנשיא ניצב בפניהם לקשיים הבנה וגילה סאדאת
אך קשיים, ניצבים בגין ישראל ממשלת ראש בפני גם כי אמר הוא הערבי. בעולם זה ביקור שעורר השליליות לתגובות ■■.

בהם. להתמקד או לפרטם רצה לא ...י*
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כך, משום ישראלים. מליון שבעה לעומת ערבים מיליון 100 יהיו 2,000 בשנת כי העובדה את בדבריו הדגיש וויצמן

הם הרי במלחמה, מפסידים הם אם קטן. צבא להם ויש קטן עם הם תושביה. של עתידם להבטחת לפעול ישראל צריכה
לגייס בידם סיפק היה בטרם אותם התקפנו 1973 שבאוקטובר העובדה את לכך כדוגמה הביא הוא הכל. את מפסידים
שלמצרים בעוד תעופה, שדות 65 אלא להם אין אך גדול אוויר חיל להם יש כי אמר, הוא שלהם. המילואים כוחות את

תעופה. שדות 40 כ יש ולסוריה
זאת, ונעשה טעות, מתוך אפילו וישראל, מצרים כוחות בין התנגשות כל למניעת נפעל כי ויצמן הציע דבריו, במהלך
(שמקום הישראלי הדרום פיקוד אלוף בין ישיר טלפוני קשר לקיים לדעתו יש כך, משום המו"מ. של הזה בשלב כבר

בעיות את לנתח שסיים לאחר בסואץ). מושבו (שמקום השלישית הארמיה של השדה ומפקד בבארשבע) מושבו

בחלקים יוחלפו סיני משטח שחלקים באופן ישראלי,  המצרי הגבול באיזור תיקון לבצע הציע ישראל, של הביטחון
שטחים. של גודל סדרי להגדיר או לפרטים זה, בשלב להיכנס, מבלי הנגב, משטח

על מדברים אנו בעוד ישראל,  מצרים בגבול לתיקונים הצעה עם ישראל ביטחון נושא את ויצמן כרך כאשר

של ההתפשטות מדיניות על לב, ובתשומת בהעמקה שלמדנו, במה אמת יש כי לחלוטין לנו ברור היה מסיני, נסיגתם

שלה. הצבאית האסטרטגיה ועל ישראל

הציונות של האסטרטגיה הציבה אותה מטרה היא הערבית האדמה חשבון על הגיאוגרפית ההתפשטות שכן,

ן הבטוחים" "הגבולות תפיסת את ישראל הבליטה 1967 יוני מלחמת בעקבות הקמתה. מאז ישראל, עבור העולמית

ישראל לביטחון להעניק ניסתה היא כך, משום הטריטוריאליות. שאיפותיה להגשמת מניע שתהווה כדי מודגש, באופן

אסטרטגית. חשיבות בעלי שטחים על בשליטה הביטחון את הכורך וצבאי, גיאוגראפי מימד
לידי באו והם ישראל, של מבטה מנקודת הבטוחים, הגבולות תפיסת בעניין רבות ודעות רבים רעיונות שנפוצו למרות

תהיה לא  האחד עקרוניים. עניינים שני לגבי הסכמה קיימת הרי מפלגותיה, של ובמצעים מנהיגיה בהצהרות ביטוי
הסכם יושג בטרם הכבושים, השטחים של שהוא חלק מכל נסיגה תתבצע לא  והשני ה5/6/67, שלפני לגבולות נסיגה

הערביות. ושכנותיה ישראל שבין הסופיים הגבולות לגבי

לשרםאלשיח' ועד צפונה לאלעריש שממזרח הקו מן לישראל, מסיני חלק לספח יש כי שגרסה, דיין" "תוכנית היתה
כנם על יוותרו זה, באופן ההתפשטות. עיקרון ימומש וכן יוני שלפני לגבולות לשוב שלא העיקרון ימומש בכך דרומה.

בשדות להחזיק ישראל תמשיך כן כמו אילת. מפרץ של המערבי שבעבר הישובים וכל לרפיח שמדרום ימית הישוב
., מונחת היתה ממצרים. תישלל אשר זה, איזור של האסטרטגית לחשיבות בנוסף זאת, וראסאלנקב. רפיח של התעופה
" עם הגבול קו שבסיסו משולש בצורת סיני, של גדול שטח לישראל לספח יש כי שגרסה, ויצמן" "תוכנית גם לפנינו

לגפגפה עד הצפוני, בציר לאלעריש ממזרח השטח את יכלול זה משולש למעברים. ממזרח עד סיני, במרכז וקדקדו מצרים
וצבאיים מדיניים יתרונות לישראל המעניקה תוכנית זוהי סיני. בדרום וראסאלנקב לנח'ל ועד המרכזי בציר ואלמליז

אחת כולן שמטרת משום לפרטן, טעם שאין ומאיר רבין אלון, של אחרות תוכניות קיימות דיין". "תוכנית מאשר יותר

שונים. האמצעים אולם אחת, צבאית ואסטרטגיה מדיניות לממש נועדו והן היא

1
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ימית, הישוב איזור את לספח היתה שמטרתה נמצא גבול, לתיקוני במו"מ שהועלתה ויצמן, של הצעתו אל נשוב אם ::■'

ראסאלנקב התעופה שדה ואת סיני שבצפון רפיח התעופה שדה את לכלול כן וכמו ישראל לשטח לרפיח, שמדרום :M

בקרבת מצרים, שטח בתוך ישראל עלידי הוקמו האלה התעופה שדות שני שכן, ישראל. תחום בתוך סיני שבדרום I ט:;

תיקון כהצעת ויצמן אותה הגיש לדיון, פתוחה תהיה שההצעה כדי יוני. מלחמת שלאחר הכיבוש תקופת במהלך הגבול, ח.

שטחים. חילופי של בדרך c

כל שאין משום הגבול, בתוואי תיקון כל כעיקרון, להכניס, סירבתי זה, לנושא באשר דעתנו נחישות את להבהיר כדי

להשאיר מסכימים שאיננו היתה זו, להצעה המצרי הצד של ההסכמה אי של פירושה זאת. לקבל ניתן לא וכן לכך סיבה ■>z

לאחר מסיני. הכוללת הישראלית לנסיגה בסתירה עומד שהדבר משוס התעופה, שדות שני ואת ימית את תילס על ; <4ן

הדיון הסתיים הדיון, במהלך נטפו אשר והרעל והדבש העליתי, אשר והנימוקים התנהלו, אשר הדיונים, י ;W

הישראלית: למשלחת שאמרתי לאחר שהם, גבול תיקוני לבצע באיהסכמה
למען "המלחמה בזכרונותיו כתב (ויצמן הגבול". תיקוני בעניין להצעתכם להיענות יכולים שאיננו ברור שיהיה "צריך ?

הוא אולם שיחה, נעים הוא לחשוב. ומרבה רגוע זה אדם נוקשה. עמדה כבעל התגלה "אלגמסי ערבית: מהדורה השלום",
להיענות יכולים שאיננו ברור שיהיה צריך אמר: הוא קטן. שיהיה ככל כלשהו, לוויתור נכונות כל מגלה ואינו במיוחד תקיף | rrr

הגבול"). תיקוני בעניין להצעתכם

i

הצבאות צימצום j
יש למצרים כי ציין הוא הצבאות. גודל על לדבר עבר הוא הדיון, בעת ויצמן הצטיין בו המדיני התיחכום בסיגנון ?

המשיך הוא יצומצם? שהיקפו או השלום שיושג לאחר צבא של כזה גדול להיקף זקוקים נהיה האם ותמה גדול צבא |

את לחצות וביכולתו התעלה באיזור כעת ערוך הוא אולם ,1967 לשנת עד קהיר בסביבות ערוך היה צבאנו ושאל: י

העורפיים? הקווים אל כוחותיהם עיקר את להחזיר הצדדים שני יחליטו לא מה משום כך, אם מספר. שעות תוך התעלה
רבעי בכשלושת מחזיקים אנו וכי מתמדת כוננות של במצב ,1967 מאז נמצאים, המזויינים שכוחותינו היתה תשובתי
ויותאמו שלהם, ההיערכות איזורי וישתנו הכוחות היקף ישתנה טבעי, באופן הרי, השלום, יתגשם אס חיילים. מיליון

החדש. למצב

צבא את להקיף צריך השלום בשלב הצדדים שני של הכוחות צימצום בנושא הדיון כי ואמרתי, זו הזדמנות ניצלתי
מאיתנו אחד כל הצדדים. שני של האוויריים הכוחות בצימצום לפתוח יש וכי הים חיל ואת האוויר חיל את היבשה, ו

להגבלת או לצמצומו להסכים תוכל לא וישראל העיקריים הכוחות של המחץ כוח הוא הישראלי האוויר שחיל יודע '
וסוגיהם. מטוסיו מספר (

המזוייניס הכוחות היקף כי היטב, ידעו הם צבא. אנשי היו בשיחות, השתתפו אשר והישראלי, המצרי הצדדים, שני

מן עיקרי גורם הם מלחמה, ובעת שלום בעת שלהם, העיקריים הנשק וסוגי היערכותם איזורי שהיא, מדינה כל של 1

אינו זה נושא לכך, אי שלה. הצבאית האסטרטגיה ביצוע את והמאפשרים לאומי ביטחון למדינה המבטיחים הגורמים r

או אובייקטיבי לדיון ניתן אינו עצמו הנושא שלום. של בשלב או מלחמה של בשלב אם בין למו"מ, פתוח או לדיון 1נתון

/



אמר. הוא בה ויצמן לבין ביני שהתקיימה בשיחה נזכרתי מיד בו. בדוננו לתוצאה להגיע נוכל לא כך משום מעשי, לביצוע

גדול". אוויר חיל יש "ולכם היתה: תגובתי גדול". צבא לכם "יש
המצרית ההנהגה של הדופק מישוש היתה הישראלי הצד עלידי זה נושא בהעלאת האמיתית שהמטרה לומר ניתן
האמיתיות. כוונותיהם את לחשוף מצידנו רצון בבחינת היה זה בנושא דיון שקיום כפי השלום, בשלב לכוונותיה באשר

בכך? מתכווננים הם למה
כוונותיהם. לעומק לרדת חייבים אנו

בסיני המצר"ס הכוחות היעומת
באיזור היערכותם ומקומות כוחותינו שהיקף הישראלי לצד להבהיר אנו צריכים הרי הכוחות, צימצום על דיברנו אם
כוחותינו שפריסת ואמרתי הקודם הנושא על דברי את סיימתי כך, משום בינינו. למו"מ נתונים אינם בסיני, או התעלה
כאן סיני. של התעופה משדות שיפעלו מטוסים לנו ויהיו באלעריש כוחות לנו יהיו שונים. יהיו השלום בשלב והיערכותם

הפתעה. היתה
הסכמה הושגה כי טוען ויצמן כי יצויין, .48 עמ' לערבית, תרגום השלום", למען "המלחמה ויצמן, (מתוך: אמר ויצמן

בירושלים.) הביקור בעת ובגין סאדאת בין זה בנושא
והג'די". המיתלא למעברי ממזרח המצרי הצבא של כוחות להעביר שלא לבגין הבטיח שסאדאת לך להזכיר "עלי

תחילת לפני אליה בקשר אותי עידכן לא המנוח שהנשיא זו, הבטחה על מוויצמן שמעתי כאשר רבה היתה תדהמתי
לא כן, כמו בירושלים. סאדאת עלידי ניתנה כי נאמר עליה כזאת הבטחה של קיומה להכחיש באפשרותי היה לא המו"מ.
בנושא מצרים, של בשמה המדינה, נשיא נתן אותה הבטחה על מושג כל לי שאין להם שאבהיר הדעת על מתקבל היה

זה. חשוב צבאי
המדינה, של הביטחון ענייני על אחריותי ובתוקף המזויינים, הכוחות של הכללי והמפקד המלחמה כשר תפקידי בתוקף
ההגנה אסטרטגיית על משקל בעלת השפעה לו יש אשר זה, בנושא דעתי מהי לשאול וטיבעי הכרחי היה בסכנה. חשתי

צריכה זה בעניין המדינית ההחלטה זאת, לאור מצרים. על העיקרי האיום מקור ועודנו היה ואשר זה מכיוון מצרים על

זו. מעין החלטה קבלת על המופקד הגוף עלידי להתקבל
ההגנה כן, כמו כך. לעשות אותי חייב מצרים של הלאומי שהביטחון משום הישראלי, הצד עם בנושא לדון החלטתי
להתעלם יכול הייתי לא בסיני. המזוייניס לכוחותינו צבאי פעולה חופש דורשת זה חשוב אסטרטגי מכיוון מצרים על

בדייקנות צוטטה מידה ובאיזו לאו, אם כזאת הבטחה היתה אכן האם העובדה מן התעלמות תוך אלה, מעובדות
של מבחינתה חיובית לתוצאה ישראל, עם במו"מ נגיע, אם כי ובטוח סמוך הייתי לבגין. סאדאת בין שהתנהלה השיחה

תשובתי הגענו. אליה התוצאה את צבאית, מבחינה נכון, באופן להסביר קל יהיה זו, להבטחה בניגוד העומדת מצרים,
הוויכוח ארצנו. על להגן נוכל כיצד היא זה בשלב בפנינו הניצבת הבעיה צבא. איש אינו סאדאת הנשיא היתה: לוויצמן
בסיס על לו, המיוחסת הבטחה מאותה מצרים את ולפטור סאדאת הנשיא של מצבו את להבהיר ניסיתי החריף. בינינו

הצבאית, הבחינה מן אך, במעלה. הראשונה המדינית האישיות היותו בשל כלליים, בנושאים דן המדינה שנשיא הטענה
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ההגנה לתוכנית קשור שהעניין משום פועלים, הם בהם בקווים או בסיני, הערוכים הכוחות היקף בעניין מתערב הוא אין w
j

כוחות נוכחות אי והיא סאדאת להם הבטיח אשר בהבטחה דבק ויצמן אולם הצבא. אנשי מגבשים אותה מצרים, על ; vH

והגידי. המיתלא המעברים לקו ממזרח מצריים ' at
'ל*

למען "המלחמה ויצמן, (מתוך: הבאות במלים כך על הגיב ובזכרונותיו, זה, בעניין מדברי תדהמתו את הביע ויצמן עזר

החלטה להפר לבקש יעז כלשהו שמצרי שיערתי לא אלגמסי. של מדבריו "הופתעתי :(84 עמ' ערבית, מהדורה השלום", gnu

חריף". ויכוח בינינו התנהל הבטיח. בעצמו מצרים שנשיא j m
כוחותינו היערכות מחייבת המעברים בקו ההחזקה כי להם, ידועה זו ודרך הצבאית, בדרך הישראלי, לצד הבהרתי
הגנה, לצרכי כי מובן, סיני. במזרח כוחותינו הימצאות את מחייבת התעלה איזור ועל סיני על ההגנה וכי זה לקו ממזרח aci

מכך, חשוב עוד וזה לכך, בנוסף המעברים. לקו שממזרח סיני של התעופה משדות לפעול האוויריים כוחותינו צריכים . W

סיני. שטח מרבית פירוז  שפירושו משום אדמותינו, על המצרית לריבונות בסתירה עומד המוצע הרעיון י"
כדי בו, להיאחז יש אשר האחרון ההגנה קו הוא המעברים קו כי יודעים ובישראל, במצרים כולנו, כי ספק, אין i
המעברים שבין במירווח להיות צריכים ההגנה וקווי הביטחון שחנורות דבר, של פירושו זה. מכיוון ההגנה את להבטיח ^^1
למעברים ממזרח מצויים בסיני העיקריים התעופה שדות כן, כמו ק"מ), 150 של (בעומק מצרים של המזרחי לגבול irtc

סיני. בדרום המצוי שרםאלשיח1 התעופה שדה לעומת אלעריש), אלסר, אלמליז, טזז1(תמאדה,
זו. טענה של צידקתה את מוכיח ישראל עם הקודמות במלחמות שניצבר הניסיון I

/
אל פניתי במהלכו התלהט. בינינו הוויכוח לבארשבע" להגיע יכול אתה כזאת "בצורה באומרו: אותי קטע ויצמן ן
כיצד התעלה. איזור על להגן ממנו שנדרש מפקד שאתה "נניח לו: ואמרתי שפיר הגנרל הישראלי הדרום פיקוד אלוף Y^x

חשיבתם. דרך את להבין כדי לעומק, לרדת רציתי ההגנה?" את תארגן ן

כוחות לדעתו, מספיקים, סיני, מכיוון צפויה התקפה מפני התעלה על הגנה לשם כי באומרו, דעתו את הביע שפיר

מועטים. ■(

בדבריו היתה משים, ומבלי היות, לדבריו, חשיבות היתה אלא הצבאית, הבחינה מן אותי עניינו לא שפיר של דבריו

קו את יעברו לא המצריים שהכוחות כך על ויצמן של לדבריו והמשך השלמה המצריים הכוחות היקף הקטנת יעל
סאדאת. להם נתן דבריו, שלפי הבטחה, זוהי שכן, המעברים, r

לצרכי להם זקוקים אנו האוויריים. כוחותינו עבור סיני של התעופה שדות חשיבות על דיבר הוידי פואד (עמיד) תא"ל
עליו נאסר כי מצרי לטייס לומר ניתן כיצד תמה: הוא בהם. השימוש את האוויריים הכוחות מן לשלול יתכן ולא הגנה

תמאדה?! ובשדההתעופה אלמליז התעופה בשדה לנחות :

לפירוז מסכימה היתה ישראל האם תמה הוא מהם. יותר לביטחון זקוקים אנו כי אמר אלג'רידלי (לואא) האלוף

של דבריו וכי האימון אי מחסום את לפרוץ עלינו כי אמר סאדאת שהנשיא היתה ויצמן של תגובתו ובארשבע!! אילת
בעבר. שרר אשר האימון אי בסיגנון הם אלגירידלי

קו את יעברו לא בסיני שכוחותינו ישראל של כוונותיה רוגז. המצרית במשלחת עורר הזה והחריף הארוך הוויכוח
עוברים הקרביים המבצעים של הראשיים שהצירים למרות צבאיים, כוחות ללא סיני מרבית השארת פירושן המעברים

5



מוגבל
 297 

ישלל המעברים, קו ממזרח כולם הנמצאים סיני, של התעופה בשדות שהשימוש מכך משתמע וכן ובצפונו, סיני במרכז

האוויריים. מכוחותינו
באיזור כוחותינו היקף לצימצום ברור, באופן התנגדתי, כאשר הקשה, בתגובתנו חשו אליו המתלווה והמשלחת ויצמן
הדגשתי המעברים. קו ממזרח מכוחותינו הפעולה חופש לשלילת בתוקף שהתנגדתי כשם השלום, בשלב התעלה,

על חלה המצרית הריבונות כן, כמו להסכים. ניתן לא ולכך סיני" מרבית "פירוז היא זו כוונה של האמיתית שהמשמעות

זאת יסביר כיצד משנה זה ואין פנים, בשום זאת תאשר לא העם שמועצת אמרתי בה. לפגוע ניתן ולא אדמותינו כל

:(85 עמ' ערבית, מהדורה השלום", למען "המלחמה ויצמן, (מתוך באומרו בזכרונותיו כך על כתב ויצמן המדינה. נשיא
השלום. בזמן התעלה באיזור הנשק סוגי ואת הצבאיים הכוחות היקף את להגביל רוצה שישראל הבין "אלגמסי
ולפי היות סיני, ולפירוז סואץ תעלת בקירבת המצויים המצריים הכוחות לצימצום מתנגד שהוא ואמר מאוד כעס הוא
המצרי העם למועצת זאת להסביר יוכל לא סאדאת הנשיא גם כי ואמר הוסיף הוא המצרית. לריבונות נזק ייגרם דעתו

זה וכי אדמתנו אינה שסיני נובע שמכאן הרי פירוז, על אתם מדברים אם איאמון. בו ותביע גבה את לו תפנה אשר

אבוד". איזור

לקבל מוחלט סירוב מביעים שאנו תוך שהיא, מוגדרת תוצאה כל או הסכמה שהושגה מבלי הסתיים זה בנושא הדיון

להשתמש יוכלו האוויריים שכוחותינו כך על עמידה תוך המעברים, קו את לעבור יוכלו לא כוחותינו כי הקביעה את
ם בסיני. אדמותינו על המצרית הריבונות תיפגע לא כי הדגשה ותוך בסיני שלנו התעופה בשדות

ההתרעה תחנות
תהיה שלישראל הציע הוא גזית. שלמה הישראלי הצבאי המודיעין ראש העלה אותו חדש, נושא על לדבר עברנו

שלצד כדי ישראליות, התרעה תחנות תפעלנה אלה ושבמקומות סיני) (במזרח ובג'בלהלאל בג'בלח'רם נוכחות
אוקטובר ממלחמת לקחים הפיק הישראלי שהצד נראה, אצלנו. המתבצעת הצבאית הפעילות על מידע יהיה הישראלי
הישראליים. הכוחות צפו לא אותן הפתעות והנדסית, טקטית מבחינה וכן אסטרטגית מבחינה אותו הפתענו בה ,1973

שלא לכך, מעבר חשובים אספקטים לה יש אולם, המודיעין. בפעילות למעשה, העוסקת, זו, הצעה הגיש הוא כך, משום

בכך התפרסם הישראלי שהמודיעין שכח גזית עקרונית. מבחינה לדיון, ניתן היה לא עצמו שהנושא משוס בהם, אדון
ובכך האמריקני המרכזי המודיעין עם שלו הפעולה בשיתוף התפרסם כן הערבי. בעולם המתרחש כל על בפרוטרוט שידע

. ורירוותיוו A / 1 /7 ר. ntnnr,r,h ויזייץ r,h,, r,xs> h, r,,,^', n"rr>.^ r,,,,nr,h, ■mnS י>יייי0 "יייייייו י"ייי יייי"י'ייי '"יי"

unnn

עם הצבאיים היחסים לעתיד באשר ישראל של כוונותיה והובהרו מלאה תמונה בידינו היתה גזית, הצעת לאחר
סיני^< שמרבית כדי המעברים, קו את לעבור להם לאפשר ולא בסיני כוחותינו היקף את לצמצם רוצה היא שכן, מצרים.
D
כוחותינו*' של הצבאית הפעילות את לחשוף כדי סיני במזרח התרעה בתחנות להחזיק ישראל רוצה כן מפורזת. תהיה
I המזויינים.

D
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לכך? להסכים יכול מדיני מנהיג או מצרי צבאי מפקד האם הדבר? הגיוני האם *

בנושאים שאירע כפי ההתרעה, תחנות בנושא הדיון אולם, מקסימליסטיות. תביעות בהצגת יפתח שהמו"מ ידעתי 1

הסף. על ההצעה, את דחינו מועיל. ובלתי הגיוני בלתי היה דנו, בהם האחרים

משתנות שאינן תפישות
מנוחה הפסקות עם שעות, מספר שנמשכו המו"מ, צוותי של ישיבות שתי התקיימו בו בג'נקליס, זה ארוך יום בתום

מצב. הערכת וקיימנו התרחש אשר את בחנו ובה המצרית, המו''מ משלחת של פגישה כינסתי וארוחות,
המדינות, שתי בין הצבאי הקשר לגבי ישראל של כוונותיה את שחשפנו העובדה היתה לגבינו החשובות התוצאות
לחשוב התחלנו כוונותינו. אל הם גם התוודעו כן, כמו השלום. לגבי מדינית הסכמה שתושג לאחר בעיניה שמצטייר כפי

חיוני אסטרטגי בתחום מצרים של שלומה את ולהבטיח הישראליות ההצעות ואת הישראליים הרעיונות את לסכל כיצד י

זה:

באמצעות ישראל  מצרים בגבול תיקונים להכניס ביקשו הם אולם מסיני, כוחותיהם נסיגת את ביקשנו: אנחנו
סירבנו אנחנו שטחים. החלפת :'"\

סירבנו. לכך סיני. שטח מרבית פירוז כלומר, המעברים, קו את יעברו לא בסיני שכוחותינו ביקשו: הם
סירבו. הם אך מגבלות, ללא בסיני, פעולה חופש יהיה שלכוחותינו ביקשנו: אנחנו

סירבנו. אנחנו סיני. במזרח ישראליות התרעה תחנות להציב ביקשו: הם

לנו ברור והיה קודרת, היתה בעיניו שהצטיירה התמונה חיוביות. תוצאות אלה לשיחות היו ולא כמעט לכך, אי
עמדתם זוהי אם השאלה: ועלתה צצה קוצים. וזרועת ארוכה לשלום הדרך וכי חתחתים מלאת צבאי להסכם שהדרך 1

והגולן? עזה המערבית, הגדה לגבי עמדתם תהיה מה בירושלים, וביקר השלום יוזמת בעל היה שנשיאה למצרים, ביחס . ;

לא וישראל מצרים בין הצבאי שההסכם שם, נידונו אשר והרעיונות בירושלים הביקור מן כתוצאה כי סבור, הייתי . r

ישראלי,  הערבי הסיכסוך לבעיית והצודק הכולל בפיתרון העוסקת המדינית, לבחינה בהשוואה רבים, בקשיים ייתקל י' >■

שיכנעו הצבאי, המו"מ של זה מוקדם בשלב לפני ניגלו אשר העובדות אולם, ובסיבוכים. בקשיים בהכרח, תיתקל, אשר ■'y

לאחר השתנו לא בירושלים, הביקור לפני שהיו כפי שלה, הצבאית והאסטרטגיה ישראל של המדיניות התפישות כי אותי י ■<

הביקור. י r,
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וויצמן סאדאת גץ השנ"ה הפמשה
בטרם המנוח, הנשיא עס להיפגש כדי אסמאעיליה, אל מג'נקליס, במטוס, ואנוכי, ויצמן יצאנו, ה21/12/77 למחרת,
אשר את לידיעתו להביא כדי ,2021 בליל סאדאת עם טלפוני קשר לקיים הזדמנות לי ניתנה לא לישראל. ויצמן ישוב
על לדיווח שיאזין או הפגישה, לפני באסמאעיליה עימו אפגש כי שיערתי ויצמן. עס שייפגש בטרם בשיחות, התרחש

היה. כך לא אולם וביני. ויצמן בין שהתגלעה בהשקפות המהותית המחלוקת ועל השיחות מהלך
של לשימושו שיועד סואץ, תעלת רשות של המיבנים מן באחד מבארכ חסני סגנו ועימו פנינו את קיבל הנשיא

אלפרסאן). (ג'זירת האבירים באי הנופש לבית בנוסף סאדאת,
עודנה שישראל לו אמר הוא עליו. נראים מתוחים ועצבים רב כעס כשאותות ויצמן, עם בשיחתו החל סאדאת
ביקר כאשר סאדאת של מעשהו חשיבות את מעריכים אינם ישראל ומנהיגי הקודמות, בשיטותיה לדבוק ממשיכה

עליו. נטל אשר הסיכון ואת בירושלים
השיט. לחופש ולערוב שגרירים עימה להחליף ישראל, עם שלום הסכם על לחתום מוכן הוא כי הוסיף, סאדאת
אפילו של להימצאותו מסכים אינו הוא הישובים. מכל זה ובכלל מסיני, ישראלית נסיגה להתבצע חייבת זאת, תמורת

; סגן חודשים. 34 תוך בשטחה אותם להקים יכולה היא הרי תעופה, לשדות זקוקה ישראל אם בסיני. אחד ישראלי חייל
j במטרוח. תעופה שדה חודשים שלושה תוך הקים מבארכ חוסני הנשיא

ניתן שיהיה כדי אזרחיים, תעופה לשדות ייהפכו אשר התעופה, שדות בעניין דעתי מהי לסאדאת להבהיר ניסיתי
ן הוא דבריו. את להשלים בידו סיפק שיהיה כדי בכך, לדון סירב סאדאת הנשיא אולם ויצמן, של בנוכחותו בעניין להכריע
| עמדות שיתפסו האו"ם של לכוחות זקוקים איננו וישראל, מצרים אנו, כי באומרו השלום בנושא דעתו את להבהיר עבר

ך יהיה שניתן וישראלים מצרים של משותפים צוותים עלידי ייעשה שהפיקוח מציע הוא הגבול. לאורך או בשרםאלשיח'

אמריקנים. גם בהם לשתף

שלב, באותו השפעה, להם היתה שלא נוספים מישנייס נושאים ועל בראסאלנקב התעופה שדה על שיחה התנהלה
"שלום על מדבר הוא כי אמר, כאשר במקצת, נרגע, סאדאת של הדיבור טון וישראל. מצרים בין השיחות מהות על

כולל".

הרוח ממצב לחלוטין שונה רוח במצב היה הוא סאדאת. של לכעסו הסיבות לי שנודעו מבלי הסתיימה הפגישה

על לשמוע מוכן היה לא שהוא ברור היה לכן. קודם יום שהתקיימה בפגישה אותו איפיין אשר הפנים ומסביר הידידותי
עתיד ועל המו"מ מהלך על השפעה להם היתה ואשר שם הועלו אשר החשובים הנושאים ועל בג'נקליס התרחש אשר

וישראל. מצרים בין הצבאיים היחסים
משום ישראל, ממשלת של לעמדתה בנוגע אליו שהגיע מדיני מידע על הגיב סאדאת כי להערכתי, אנוכי, סבור

לבנין. ממנו ששוגר תקיפה, נימה בעל מסר בבחינת היתה ויצמן עם ששיחתו
שהתקיים בוושינגטון, בגין של ביקורו תוצאות את סאדאת הנשיא של לידיעתו העבירה שארצותהברית נראה,

בגין אמור היה זו תוכנית הישראלית. השלום תוכנית את קרטר הנשיא בפני בגין הציג זה בביקור לכן. קודם שבוע

של תוכניתו היתה הנראה, כפי הקרובים. בימים באסמאעיליה, בינם להתקיים שאמורה בפגישה, סאדאת בפני להציג

ויצמן. באמצעות לאסמאעיליה, יגיע בטרם עוד מסר, אליו להעביר סאדאת מיהר כך ומשום גרועה, בגין
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נקלענו, אליו המצב על הירהרתי שתיקה. שררה הטיסה במהלך לקהיר. מאסמאעיליה במסוק, ואנוכי, ויצמן שבנו,

והצודק הכולל והשלום במהרה, יושג ולא להשגה קל איננו וישראל מצרים בין השלום היתה: לי שהצטיירה והתמונה ">

יותר. ומסובך יותר קשה יהיה התיכון המזרח בעיית את שיפתור )י

היו לא הישראליות הכוונות כוונות. חשיפת לשם פגישה היתה והישראלית המצרית הצבאיות המשלחות בין הפגישה ;

מעודדות. היו לא והתוצאות טובות
הצבאי המו"מ אולם הישראלי, הצד של ומהירה חיובית לתגובה יביאו בירושלים והביקור השלום שיוזמת ציפיתי ; י

התגשמו. לא ציפיותי כי הוכיחו הבאים ובחודשים בימים התנהל אשר והמדיני n

*. ' '
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במו"מ, להשתתף כדי לאסמאעיליה שב עצמי מצאתי בג'נקליס, ויצמן עם הראשונה מפגישתי מספר ימים כעבור
ראש של בראשותו הישראלית המשלחת לבין סאדאת הנשיא של בראשותו המצרית המשלחת בין שם שהתקיים

בגין. ישראל ממשלת
הישראלית. המשלחת של פניה את לקבל כדי אבוצויר, הצבאי התעופה בשדה שלושה המתנו ה25/12/77 ביום
החוץ שר את בגין, את מנתה הישראלית המשלחת ואנוכי. סאלם ממדוח הממשלה ראש מבארכ, חוסני הנשיא סגן היינו

נוספים. וחברים ויצמן הביטחון שר את דיין,

ולא תיזמורת היתה לא דגלים, התנופפו לא התעופה בשדה רישמיים. טקסים ללא רגילה פנים קבלת זו היתה
שהתקבל כפי בגין של פניו את שנקבל ציפו הם כזו. שיגרתית פנים לקבלת ציפו לא שהם נראה, ברכה. כרזות התנוססו
בכל בירושלים סאדאת את קיבלו שהם לי אמר הוא לאסמאעיליה. בדרכנו כך על לי העיר ויצמן בירושלים. סאדאת
מנושא להתעלם עדיף היה שכן כך, על הגבתי לא ביותר. שיגרתי באופן במצרים אותם קיבלנו אנו ואילו הראוי הכבוד

זה.

איש, מרגשת. בינלאומית תיקשורתית באווירה התקיים הוא היסטורי. אירוע היה בירושלים סאדאת של ביקורו
| ישראל. כלפי שלום מחוות יבצע ביותר הגדולה הערבית המדינה של שהנשיא ציפה לא כולו, ובעולם בישראל במצרים,

בעיית ותיפתר וצודק כולל שלום יתגשם ממנו כתוצאה כי קיוו, רבים הזרקורים. לאור זה ביקור התקיים כך, משום

לא שישראל משום הושג, לא זה שלום כי הוכיחו, מכן לאחר שהתרחשו וההתפתחויות המאורעות אולם, התיכון. המזרח
עומד כזה שמעשה משוס וצודק, כולל שלום לקראת וכן, חיובי אופי בעל מקביל מעשה שום זו, יוזמה נוכח ביצעה,
מדיני צעד בבחינת היה הראשונה, בפעם במצרים, בגין של ביקורו כך, משום באיזור. ולמטרותיה למדיניותה בסתירה

שיגרתיים. בלתי גינונים ללא שיגרתי, באופן שהתקבל שיגרתי

שידעתי למרות ודיין, בגין את פגשתי בה הראשונה הפעם זו היתה ויצמן. דיין כשבעקבותיו המטוס מן ירד בגין

הניצים על נימניס שהם וויצמן דיין בגין, השלושה, על ידוע לערבים. רבה שינאה רחשו שניהם נמרץ, בקיצור רבות. עליהם

הצבאית האסטרטגיה למימוש פועלים והם זהה הערביישראלי הסיכסוך לבעיית באשר המדינית השקפתם בישראל.

לה ומאפשרים צבאית ועליונות התפשטות לישראל המבטיחים אסטרטגיה, ואותה מדיניות אותה זוהי ישראל. של
M הערבים. על הקיימת המציאות את לכפות

הצהרתו ואת 1948 בשנת דיריאסין לטבח שלו הקשר את בפלסטין, הרצח במעשי בגין מילא אותו בתפקיד נזכרתי
ואמר (הכנסת) הישראלי בפרלמנט ניצב כאשר 1968 יוני מלחמת לאחר המפורסמת

לשחרר נמשיך אנו הערבים. באדמת ולא לערבים שלום יהיה ולא ישראל בארץ ולא ישראל לעם שלום יהיה "לא
הערבים איתנו יחתמו אם אפילו תימשך, ובינם בינינו המלחמה הערבי. הכיבוש מן כולה אדמתה את ולהציל מולדתנו את

שלום". הסכם על

ובתבוסה בכישלון ,1973 אוקטובר במלחמת לקיצה באה שלו הצבאית שהקריירה המנהיג הוא הרי לדיין, באשר

ביטחון על חלם "מי בזמנו: אמר, הוא יוני. ממלחמת כתוצאה ביטחונה את הבטיחה ישראל כי דימה דיין צפה. לא אותם
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מחלומו שהקיץ עד ישראל. של לטובתה פועל והמצב נרגע, הכבושים הערביים בשטחים המצב כי חלם הוא כזה?!".

הצבאי ערכו את איבד שלו המבוצר הקו וכי התעלה את לחצות הצליחו המזויינים שכוחותינו ומצא ה6/10/73 בשבת
היה המלחמה במהלך כי באומרו תיארו הישראלי הרמטכ"ל התעלה. מקו יסוגו שכוחותיו ביקש אשר הראשון היה דיין

מדיני תפקיד למלא החל הוא אישית. מבחינה רב, נזק לו הסבה אוקטובר מלחמת התמוטטות. של ובמצב שבור אדם
הטיחו המלחמה קורבנות ומשפחות מלחמה באותה לכישלון האחריות את עליו הטילו שהישראלים לאחר חוץ, שר בתור

עלבונות. בו

הפגישה המו"מ. התנהל בו ואשר שהה בו בבית הישראלית למשלחת סאדאת הנשיא המתין שם לאסמאעיליה, הגענו
הגיעו אשר והזרים המקומיים התקשורת אמצעי נציגי של רב מספר מול שהופגנו ובחיוכים ידידותית באווירה התאפיינה
לאחר משקל, בעלות תוצאות תהיינה ובגין סאדאת בין השנייה שלפגישה תקווה מתוך לאסמאעיליה, בהמוניהם

בירושלים. שהתקיימה ביניהם הראשונה הפגישה

נטיות בעל נלהב אדם הוא החוץ. כשר מכבר, זה התמנה, אשר כאמל אבראהים מחמד מר את לפגוש שמחתי
זוהי שכן, טובה, בשורה היה החדשה למישרה מינויו נעוריו. מאז במצרים, המדיני המאבק במסגרת עבר, ובעל לאומיות
עתיד הוא בה וסבוכה, ארוכה מדינית במערכה ינקוט בה קשוחה, לאומית עמדה בעל יהיה בה שהמכהן המחייבת מישרה

כיהן הוא .24/12/77 ב החוץ שר לתפקיד מונה בטרם גרמניה במערב מצרים של כשגרירה שימש הוא מעורב. להיות

.17/9/78 ב קמפדיוויד הסכמי על החתימה לפני 16/9/78 ב שהתפטר עד זה בתפקיד

היה סאדאת. הנשיא של בפניו ה25/12 ביום שלו האמונים שבועת את באסמאעיליה נישבע כאמל אבראהיס מחמד
המו"מ. משלחת אל הצטרף הוא מכן לאחר מיד הישראלית. המשלחת של הגעתה יום זה

סמוך בחדר בנפרד נועדו ובגין שסאדאת בעוד הדיונים, שולחן סביב המשלחות שתי ישבו בו מרווח, חדר אל עברנו

אסמאעיליה. שיחות נפתחו ואז יצאו מכן, לאחר השעה. כמחצית כמשך
של בראשותו היה המצרי הצד נוספים. וחברים ויצמן דיין, השתתפו ובמשלחת בגין עמד הישראלי הצד בראש

היותי בתוקף אנוכי, סאלם, ממדוח הממשלה ראש מבארכ, חוסני הנשיא סגן חברים היו המצרית ובמשלחת סאדאת /
והד"ר עבדאלמגייד עצמת הד"ר וכן עיאלי, בוטרוס תיק ללא השר כאמל, אבראהים מחמד החוץ שר המלחמה, שר

החוץ. ממשרד שניהם אלבאז, אסאמה
שתי להקים הסכימו וסאדאת הוא כי בגין הודיע בנפרד, שנועדו לאחר הדיונים, לחדר ובגין סאדאת נכנסו כאשר

 השנייה בירושלים. יתקיימו זו ועדה של ישיבותיה המדינות. שתי של החוץ שרי של בראשותם מדינית  האחת ועדות.

בקהיר. תתכנס זו ועדה המדינות. שתי של הביטחון שרי בראשות צבאית
אדמת על המתקיימת זו, פגישה כי אמר הוא הישראלית. למשלחת ברכה בדברי הישיבה את פתח סאדאת הנשיא ג
למען פועלים אנו כי לעולם לומר כדי נועדים אנו כי אמר הוא העמים. שני של לסבל קץ לשים כדי לפעול נועדה מצרים, |
אנושי, מימד לדבריו להעניק עלמנת שנה. 30 במשך חיינו במסגרתה השינאה מקום את תתפוס שהאהבה כדי השלום, Wf

העמיס שני של לסיבלם קץ לשים כדי לפעול הזדמנות זוהי הולדתו. יום גם הוא זו ועידה כינוס יום כי סאדאת אמר *,*
I

אמר הוא 59 ה הולדתו יום לרגל אותו בירך הוא סאדאת. של מאבקו את נס על העלה הוא דומות. במלים השיב בגין 0 £
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לעד. תסתיימנה המלחמות כי מקווה הוא
! באוטונומיה עוסקת והשנייה מסיני בנסיגה עוסקת הראשונה תוכניות. שתי עימו נושא הוא כי ואמר המשיך הוא

השלום "תוכנית ובעזה. ושומרון) יהודה בשם לה קרא אלא המערבית, הגדה את בשמה ציין לא (הוא המערבית בגדה
חלקים. משני מורכבת היתה הישראלית"

וישראלית השלופ תוגנית
לפניו שהיו מניירות קרא הוא מסיני. בנסיגה העוסק הראשון חלקה את מפרט כשהוא תוכניתו את לסקור החל בגין
הרעיון ופירושה. משמעותה את להבליט כדי ומלה, מלה כל הדגיש הוא שוטף באופן מדבר הוא אותה האנגלית, בשפה
באמצעות השלום". להגשמת עקרונות "הצהרת על יסכימו הצדדים שני כי היה המו"מ, של זה בשלב הועלה, אשר המצרי
היה זה נאום היטב. שינן ואותו בעצמו כתב אותו נאום, בפנינו נאם בגין אולם, בפרטים. הדיון יתקיים האלה, העקרונות
הציע בגין העקרונות. לגבי מוקדמת להסכמה הגענו שלא משום מוקדמת, הכנה לנו היתה לא לגביהם בפרטים גדוש

ולאלה לאלעריש רפיח שבין לישובים היתה כוונתו תילם. על שבסיני הישראליים הישובים השארת את בתוכניתו
ושרםאלשיח'. אילת בין אילת, מפרץ של המערבי בחוף המצויים

נדונה זו, מתקבלת בלתי שהצעה העובדה נוכח ביחוד רוח, מורת המצרית המשלחת חברי של פניהם הביעו זו, בנקודה
ויצמן, של בידיעתו עצמה, על חזרה הצעה אותה נדחתה. והיא ג'נקליס בשיחות ויצמן אותה הגיש כאשר לכן, קודם כבר

גם שדחה כשם אותה דחה סאדאת הנשיא ימים. מספר לפי רק באסמאעיליה, סאדאת עם בפגישתו אותה הציג כאשר

הוא כאילו ויצמן, של לעברו סאדאת התבונן זה, בשלב בסיני. כלשהם ישראליים תעופה שדות של קיומם עניין את
עליהל! חוזר בגין ומדוע ידו, על נדחתה כבר זו שהצעה לו אומר

וכי מצרית, ריבונות תחת יהיו האזרחיים הישובים כי אמר הוא מר. טעם השאיר אשר בנאומו, המשיך בגין

הגנה אמצעי ללא אלה ישובים להותיר יוכל לא כי הוסיף בגין מצרים. של בריבונותה כפגיעה תיחשב לא הישארותם
לעיקרון הבנה יגלה סאדאת שהנשיא תיקוותו הביע הוא קטנים. בכוחות הגנתם, לשם ישראל, תחזיק ולכן עצמית,

זו חדשה החלטה כי אמר, הוא ישראל. של במדיניותה נסיגה וביצע וויתורים עשה הוא כי להבהיר ביקש בגין זה. אנושי

יש לפיה, ,1967 שנת מאז בתוקף היתה ואשר ישראל ממשלת החליטה עליה המדיניות של כביטולה מבחינתו, נחשבת,
על בהחלטה חלק נטל אישית הוא כי אמר, הוא ישראל. שלטון תחת במקומותיהם, שהוקמו הישובים את להותיר

מאיר. בממשלת שר היה כאשר זו, מדיניות
יהיה מצרים עם שיכרת השלום שהסכם בהצעה שלו השלום תוכנית סקירת של הראשון החלק את חתם בגין

מחדש. ייבחן ואז 2001 לשנת עד בתוקפו
באולם האווירה זאת. הביעו בעיניים המבטים סבלנות. לחוסר הפכו שלנו הרוח ומורת אותנו שפקד השיעמום

ההאזנה במהלך עישנו, אותן הסיגריות בעשן נמלא שהאולם ולאחר ששמענו ממה כתוצאה לעכורה, הפכה הישיבות

גישה זו היתה שלנו. הבינלאומי לגבול ישראלית נסיגה תתבצע שלא היתה בגין של השלום תוכנית משמעות לנאום.
תהיה כי קובעת, 1^1 הביטחון מועצת שהחלטת ואמר הנאום במהלך עבדאלמגיי עצמת הד"ר התערב כאשר נלעגת.
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עם שלה הבינלאומי הגבול אל נסיגה היא למצרים, ביחס זו, החלטה של משמעותה וכי הכבושים, השטחים מן נסיגה
טיראן מיצרי את וסגרה 1967 בשנת בסיני כוחות ריכזה מצרים כי ואמר השקפתו את להסביר בגין החל פלסטין,
כאשר מסיני. הבינלאומי החירום כוח הוצאת את שביקשה מצרים זו היתה לים. ישראל את להשליך תובעת כשהיא
של התנהגותה ואת התקפה, כמלחמת תקופה, באותה מצרים, של התנהגותה את הסביר הוא הסברו, את בגין סיים
ולהגן כבשה אותם בשטחים להחזיק הזכות את לה נותנת זו עובדה לגיטימית. הגנה מלחמת כנלחמת כך, עקב ישראל
בינלאומי. למשפט מומחה עלידי נכתב דבריו ושלפי עימו, שהיה ספר פתח הוא פרשנותו, את להמחיש מנת על עצמה. על

עקב ידה על נכבשו אם כבושים, בשטחים להחזיק מדינה של זכותה את שאישרו פיסקאות, מספר ממנו קרא הוא
מעורבת. היתה בה הגנה מלחמת

שלוש נגד ישראל של מצידה תוקפנית מלחמה היתה 67 יוני מלחמת כי שגרסה, הכללית ההסכמה מן התעלם בגין

אלה, דבריו על בגין עם לוויכוח נכנסנו לא נוספים. ערביים שטחים ולכבוש להתפשט היתה ומטרתה ערביות מדינות ,

תוכנם. ומבחינת נאמרו בה הצורה מבחינת מקובלים בלתי היו המצרית, המשלחת שלגבי משום, ■י

מצרים. עם השלום תוכנית על דבריו את סיים בנין כאשר לרווחה נשמנו פקעה. סבלנותנו
את לפנינו ולקרוא באמתחתו אשר כל את לרוקן במטרה בדבריו המשיך הוא השלילית. בתגובתנו חש לא בגין

ובעזה. המערבית בגדה באוטונומיה העוסק הישראלית, השלום תוכנית של השני החלק זה היה בשלמותה. תוכניתו £

כל עליהן. זכויות לה שיש בטענה ועזה, המערבית הגדה על ריבונות לה שתהיה צריך ישראל, של לדעתה אמר: בגין 1.

ופירט בדבריו הפליג הוא פתוח. הריבונות עניין ישאר לכך, מסכימים שאינם לערבים, היתה וכוונתו אחרים, קיימים עוד

הגדה על שליטתה את ישיר, באופן להבטיח, עלמנת בו חפצה היא אשר כל לישראל מעניקים אלה סעיפים סעיף. סעיף
בניהול הכרוכים מינהליים, בעניינים עיסוק לפלסטינאים מותיר הוא וכלכלית. צבאית מדינית, מבחינה המערבית,
לכוונות באשר לכן, קודם שפורסם ממה חדש, כל היה לא הישראלית כתוכנית מוגבלת. אוטונומיה במידת ענינייהם, |

לישראל. מעשי, באופן ועזה, המערבית הגדה את לספח
לפלסטינאים העצמית. ההגדרה זכות לפלסטינאים תינתן ולא פלסטינאית מדינה תוקם לא כי קבעה, התוכנית
ולהחזיק קרקעות לקנות זכות תהיה לישראלים ישראלית. לאזרחות ירדנית אזרחות בין לבחור האפשרות תינתן
בכך, הסדר. על ובשמירה הכללי הביטחון בענייני תטפל וישראל יבוטל הישראלי הצבאי המימשל קרקעות. על בבעלות

מנהלתית. מאוטונומיה ישראל, של לדעתה הראשונה, בפעם הפלסטינאים, ייהנו

הוחלט האלה המחויבויות על הערבי. העולם כלפי מחויבויות יש למצרים כי ואמר נמרץ בקיצור דיבר סאדאת הנשיא
הבעיה ופיתרון 1967 בשנת כבשה אותם השטחים מן ישראלית יסיגה הן: האלה המחויבויות ברבאט הפיסגה בוועידת

"הצהרת על להסכם להגיע הצורך את הדגיש הנשיא הפלסטינאי. העם של הלגיטימיות הזכויות בסיס על הפלסטינאית,
עם אחד בקנה ועולה הישראלית השלום תוכנית את לחלוטין סותרת המוצעת המצרית התוכנית השלום". עקרונות

האו"ס. החלטת ועם הבינלאומי החוק
שיחות על משותפת הודעה פירסום לגבי הסכמה הושגה לא וכן השלום עקרונות "הצהרת על הסכמה הושגה לא

השקפתו. את המפרטת ניפרדת הודעה יפרסם צד שכל הוסכם אלא אסמאעיליה,
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אמצעי ואנשי עיתונאים של ביותר רב מספר בהשתתפות עיתונאים מסיבת כונסה ,26/12/77 שלמחרת, היום בבוקר
מצרים של עמדתה היתה הפלסטינאית לבעיה באשר הנסיגה. בעניין התקדמות "חלה כי בה הודיע סאדאת התקשורת.
בגדה הפלסטינאים הערבים כי היתה ישראל של עמדתה ובעזה. המערבית בגדה פלסטינאית מדינה לקום צריכה כי

המדינית". הוועדה במסגרת בעניין נדון כי הוסכם אולם דיעות. חילוקי בינינו היו זו. בנקודה מאוטונומיה. ייהנו המערבית

ההישג זה היה צבאית. ועדה מדינית ועדה מו"מ, לניהול ועדות שתי בהקמת שהחלה, כפי הסתיימה, אסמאעיליה ועידת
* היחיד.

סאדאת של ביקורו התקיים לא כאילו בוועידה, דיברנו השתתפתי. בהן ביותר הגרועות הוועידות מן היתה הוועידה
הישראלית, השלום תוכנית את הציע בגין התחוללה. לא אוקטובר מלחמת כאילו שונים נושאים על דיברנו בירושלים.

הבאים: הדברים את בזכרונותיו ה1/1/78 ביום הפגישה על כתב קרטר הברית ארצות נשיא
באשר לחלוטין זה את זה סותרים דו"חות שני לידי הגיעו המולד. חג לאחר מיד באסמאעיליה נועדו ובגין "סאדאת
פירושו אין רישמית הודעה פירסום אי כי והבהיר, גדולה כהצלחה זו פגישה ציין בגין זו. פגישה לגבי להערכתם
צעד של נסיגה מהווה הוא וכי לחלוטין, ניכשל שהתקיים הדיון כי היתה סאדאת של דעתו חיובית. היתה לא שהפגישה

| אי בשל שהיא, תוצאה כל עתה, מניב, אינו בירושלים סאדאת של ביקורו כי נראה, השלום. למען במאמצים לאחור
p הנשיא אפשרי". לבלתי הפך ג'נבה ועידת שכינוס אף ייתכן ומצרים. ישראל בין בעמדות אמיתית התקרבות כל היווצרות

שמח. כשהוא הטלוויזיה, מסך מעל הולדתו, ביום שנה מידי העם, אל לדבר למנהג לו קבע סאדאת המנוח
1 שמח. לא הולדת יום בילה הוא ,1977 שנה, באותה כי אנוכי, סבור

וכואבת כושלת ועידה אותה של התוצאות מן מאושרים היינו לא כולנו

באיזור. וצודק כולל שלום להגשמת עקרונות הצהרת על להסכמה הגענו לא
וישראל. מצרים בין השלום מן חלק המהווה מסיני, מלאה ישראלית נסיגה על להסכמה הגענו לא

הבעיה מפיתרון חלק מהווה זה ועניין ועזה, המערבית הגדה על לדיון ענייני בסיס יצירת על להסכמה הגענו לא
£ הפלסטינאית.

(הכנסת) הישראלי הפרלמנט בפני שנשא בנאום סאדאת המנוח הנשיא של בדבריו ולהיזכר לשוב כדי לקהיר שבתי
האו"ם החלטות ביצוע באמצעות ישראלי  הערבי הסיכסוך לסיום העקרונות את וגלוי, ברור באופן פירט, בו

£ זה ובכלל האיזור, עמי כל לטובת שיהיה באיזור, וצודק כולל שלום יתממש זאת, עקב הבינלאומי. החוק ועקרונות
ישראל.

אותן את לממש רוצה שהיא כך עלידי השלום יוזמת של למיסמוסה ישראל פועלת אסמאעיליה, ועידת לאחר עתה,
היוזמה. לפני לעצמה שהציבה המטרות

אישי, באופן סאדאת, נגד שיצאו ערב מדינות תגובת את בנצלה דרישותיה, את להקשיח הזדמנות מצאה ישראל
צפוי. שהיה כפי להצלחה, תיזכה שיוזמתו כדי לישראל לוותר סאדאת נאלץ כך, בשל יוזמתו. ונגד
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הגדה את לבלוע שואפת שישראל הבהירה אסמאעיליה, לוועידת בגין הגיש אותה הישראלית, השלום תוכנית
הסופי ההסכם על החתימה בעת ביותר, גדולים וצבאיים מדיניים הישגים לעצמה להבטיח בזמן ובו עזה, ואת המערבית

מצרים. עם

מדינית מבחינה גרוע, יהיה הסוף וכי מדינית, מבחינה טוב, איננו התהליך שהתחלת היתה זמן, באותו הערכתי,

הערובה זוהי שכן תמיד, נוהג שהייתי כפי הצבאית, לפעילות ראשונה עדיפות להעניק אנוכי חייב לכך, אי וצבאית.
אדמותינו. שיחרור שהיא מטרתנו, להגשמת ביותר הטובה

בדרכים המדיניות המשך היא והמלחמה מדינות, בין סיכסוך בכל המרכזי התפקיד את משחקת שהמדיניות ספק, אין
בליבי: אמרתי לכך, אי אחרות.

ישראל?'' עם האחרונה המלחמה היא אוקטובר מלחמת "האם
אירע?" אשר את צפה סאדאת "האם היתה: בליבי וקיננה ששבה השאלה

יגיעו הצדדים שני וכי וצודק כולל לשלום עקרונות להצהרת באשר להסכם יגיעו הצדדים ששני ציפה שהוא ספק אין

הפרטים יידונו מכן, לאחר בירושלים. ביקורו על ראשונית כתגובה זאת, מסיני. המלאה הנסיגה עיקרון על להסכמה
בהם. שיעסקו בוועדות

ועידת פתיחת ערב סאדאת, הנשיא ובין בינו שהתנהלה השיחה על מספר בהאאאלדין אחמד הדגול הפרשן
הוועידה מן ולציפיותיו למצב באשר המנוח הנשיא רוחו בעיני ראה אותה התמונה, מצטיירת ממנו אסמאעיליה.
שונה לתסריט ציפה סאדאת הנשיא כי הסתבר זה, פרשן של בעדותו לחלוטין בוטח ואני זו, משיחה ומתוצאותיה.

שהתרחש. מזה לחלוטין

עם שיחותי בהאאאלדין, אחמד (מתוך: מעדותו פיסקאות מספר לצטט בהאאלדין מר של רשותו את מבקש אני
:(173166 ע"ע סאדאת,.

גדולה ואשליה יפה חלום
כל בפירמידות. הנופש בבית 1977 בדצמבר התקיימה אשר סאדאת, הנשיא עם פגישה לאותה לשוב "ברצוני
שאיננה שאלה שאלתיו אני אולם שעבר. בשבוע נדון אשר הנושא באותו ונגעו רצינית בנימה התנהלו בינינו השיחות

אותם הישראלים האישים ומן לראותה, לו שהתאפשר כפי מישראל, האישית התרשמותו מהי והיא. צבאי אופי בעלת

עליו. חביבה שהיתה לשיחה פתח היוותה זו ששאלה גיליתי פגש.

העם אותו קיבל בה ההתלהבות ואת העם, מידי זכה לה המפוארת הפנים קבלת דבר את באריכות, לפני, פירט הוא
הגדולה הערבית המדינה של המנהיג אליהם הגיע סוף, סוף והשמחה. ההפתעה מעצמת ונפעם נרגש שהיה הישראלי

לשלום. התקווה לרווחה, בפניהם, ונפתחה ומרה ימים ארוכת שנאה לאחר ביותר,

והאישיות שביניהם הלב וגלוי מכולם הפיקח הוא דיין רגשות, ונטול קשה אדם הוא בגין לי: אמר סאדאת הנשיא

ך
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(הוא רישמי תפקיד נשא שלא למרות כי לי, סיפר כן כמו ויצבע. עזר הוא לליבו ביותר הקרוב שהאדם לי אמר הוא
מיד הגיע הוא הרי מקל, על נישען כשהוא בקושי, הלך והוא בגבס נתונה היתה שרגלו ולמרות הביטחון) שר בזמנו היה

אחר ובא. הממשמש השלום סיכויי נוכח שלו הרבה האופטימיות על לו וסיפר דויד המלך במלון סאדאת שהה בו למקום
בחיים היחידה שמשאלתו לו אמר שוויצמן לי סיפר הוא ליבו. את שבה שוויצמן היה ונראה ויצמן על לדבר המשיך כך

את לו והמזכירה אוהב הוא אותה באלכסנדריה יקנה אותו קטן בבית יבלה ימיו שארית את וכי יצליח שהשלום היא
בא הוא בגבס. הנתונה רגלו את גורר הוא כאשר ביום, פעמיים אף ולעיתים יום מידי למלון אלי בא היה ויצמן ילדותו.
לי אומר היה מה דבר ממנו ביקשתי כאשר המקובלים. הצינורות דרך שלא כלשהן, משאלות לי יש אם אותי לשאול

הנשיא'. 'לפקודתך, היטב: שולט הוא בה המצרית בערבית

אל והתקדם ממני נפרד במרפסת, איתי סאדאת עמד לאסמאעיליה) ישירות אותו הוביל (אשר המסוק נראה כאשר
משים: בלי זאת אומר הוא כאילו ביותר, חשובה הצהרה באקראי, לי, אמר אז המסוק.
שהיא. פגישה כל לי אין ובהירהורים. במנוחה בהתבודדות, כולו שני יום את 'אבלה

אחר ואחת בבוקר אחת ישיבה נקיים לאסמאעיליה. הישראלית הרישמית המשלחת תגיע בבוקר שלישי ביום
מתוכן). ריקה תהיה התוצאה כי לשער ניתן שמראש בלבד, פורמאלי עניין הם הדיונים כאילו זאת אמר (הוא הצהריים

ההסכם'. עקרונות על נודיע בה עיתונאים, מסיבת ובגין, אני נכנס, בבוקר רביעי בים
| בעודנו ואמר, סאדאת המשיך המירבית, והפשטות האקראיות המהירות, נוכח תדהמה נוספת פעם אפגין בטרם עוד

זה: לצד זה הולכים
לקהיר, מיד אצא ואני לירושלים הישראלית והמשלחת בגין יחזרו בטלוויזיה, תועבר אשר העיתונאים מסיבת 'לאחר

ההסכם עקרונות את מסביר אני בו נאום, ולשאת העם מועצת בפני להופיע רוצה אני בבוקר, בשבת באלגיזה. לבית

אכריז. עליהן התוצאות עלידי הארוכות הלשונות כל את אשתיק אני שמאחוריו. הסיפור כל ואת
בחיי ביור החשוב הנאום להיות עתיד זה הזה. הנאום את לי שתכתוב רוצה הייתי לנסוע, חייב לא אתה אם

הפוליטיים'.
י41" יי י^ייי ייי'" י"" 'יי" ייי  u ..... ._ ... _.. .._,

שיש". ביום ביתן ע7יו נעבור אנחנו הנאום. את לכתוב בשביע כועו, חמישי ויום רביעי מיום

1 ללא שהנשיא, חשתי מבולבל. כשאני לביתי, הפירמידות, מדבר של הדממה מן השקיעה, עם בשובי במכוניתי, נסעתי
יכול לא אני, אולם אחרים. דברים לי לומר זקוק היה לא והוא לי, שאמר מלה בכל ומאמין עצמו עם שלם ספק, כל

לנטייתו (הורגלתי אחוז? ב70 ולו להתממש, עתיד לי שאמר מה האם יתגשם. אכן מצפה שהוא מה שכל להאמין הייתי
או ובאירועים). בחדשות הוורוד הצד את לראות נטייתו ועל מבוססת בלתי היתה שלעיתים, לאופטימיות, סאדאת של

כפי זמן, ולהרוויח לתמרן מאומה, לתת לא נשארת ישראל של ומטרתה נרחב הונאה מבצע של קורבן הוא שסאדאת
מן שבקע הרב האור השפעת תחת מציאותיים ובלתי רחוקים עולמות אל בחלומותיו הפליג הוא שאולי או לו? שאמרתי
וההסברה ותמשורת העולמיים. מו ההתעניינות העולמית ומדברי השבח שניתנו לו בעולם המערבי? זהו העולם החזק
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אסמאעיליה. שיחות התקיימו מכן לאחר
עקרונות על יודיעו שבה העיתונאים, למסיבת והמתנתי הטלוויזיה, מסך מול בביתי, לבדי, ישבתי, רביעי, ביום

ועידה. באותה ראו מאשר קשות ונפגעו בתדהמה הוכו האנשים כל ההסכם.

מאלה אחד הייתי שכן, האחרים. מן יותר בתדהמה הוכו אשר המעטים מבין הייתי כי אומר, אם אגזים לא אולם,
מנחם ליד יושב כשהוא הטלוויזיה, מטך על נראה סאדאת ורודה. בצורה זו ועידה מצייר כשהוא סאדאת את שמעו אשר

העולם נוכח וזאת בחייו, ביותר הקשות השעות אחת עליו עוברת כי לי ברור היה תנועה. חסר חנוט גוף הוא וכאילו בגין,
חפץ אינו למעשה, השני, השלום. תהליך המשך על שוקד שהוא משום כה, עד סבל שלא כפי לסבול, נאלץ זה אדם כולו.

מסיני. אדמה שעל אף להחזיר רוצה ואינו בשלום

ניגרר הוא גדולה. והונאה גדולה אשליה חלום, בבחינת היו מספר, ימים לפני סאדאת, של דבריו כי לדעת, נוכחתי

סאדאת הנשיא היה יכול לא בזמן, בו כי הבנתי, ובהבטחותיו. שלו ביכולת קרטר, בנשיא המוחלט אמונו בשל אליהן
זה. מחלום קטן חלק לממש רוצה והוא במידה לוותר, ימשיך הוא כי הבנתי, כן שאירע. מה למרות זה, מחלום להיחלץ

הצדקה עוד היתה ולא לעשות, אמור שהיה כפי לקהיר, שב לא הוא העיתונאים מסיבת לאחר עלי. הקל סאדאת הנשיא
ישירות, יצא, הוא לקהיר, יבוא שסאדאת במקום לומר. מה כלל היה ולא היות הפרלמנט, בפני ולהופעה נאום לכתיבת

לאסואן".

1

1
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והישראליות המצריות התפישות ביו הניצב הגבות הספר .3

באסואן המלוס גדות על
כוונותיה את חשפה אשר ג'נקליס בוועידת התרחש אשר את ניתחתי בכישלון, נסתיימה אסמאעיליה שוועידת אחר
לסאדאת ייחסו אותה ההבטחה, ביצוע על בתוקף עמדו הם סיני. מרבית את לפרז ניסו הם לסיני. ביחס ישראל של
שדות את להשאיר רבה, בנחישות פעלו, הם המעברים. קו את יעברו לא כוחותינו שלפיה, בירושלים, ביקורו בעת

עד שמאילת והישובים לרפיח שמדרום ימית הישוב להשארת לחצו וכן בסיני במקומותיהם וראסאלנקב רפיח התעופה
תילם. על לשרםאלשיח'

לישראל, להעניק המוצעת, הישראלית השלום תוכנית במסגרת וביקש, אסמאעיליה לוועידת בגין הגיע מכן, לאחר
כפי השלום" עקרונות "הצהרת על הסכמה ואי המערבית, הגדה של למעשה, סיפוח, לה, יבטיחו אשר הזכויות כל את
שנגיע, צפיתי וקוצים. חתחתים וזרועת מאוד ארוכה לשלום שהדרך היתה, בעיני שהצטיירה התמונה מצרים. שהציעה

סתום. למבוי במאוחר, או במוקדם
והצהרות מישראל שהגיעו ידיעות וישראל. מצרים עמדות שבין העמוק הפער את חשפו באסמאעיליה הפגישות

מפי נמסר בשטח. חדשות עובדות לקבוע כדי בסיני, חדשים ישובים להקים הנחושה החלטתה על הצביעו בה שנאמרו

אסמאעיליה, ועידת לאחר זה, בשלב אולם, להצליח. חייבת שלו השלום שיוזמת תמיד, משוכנע, היה סאדאת הנשיא

ישוב אף הישארות יתיר לא כי סאדאת, הכריז לכך, אי ונבנים. ההולכים חדשים ישראליים ישובים על לשמוע החל
למה מעבר הרבה לישראל נתו הוא בירושלים, ביקורו באמצעות כי לעיתונות, בהצהרות הוסיף, הוא בסיני. ישראלי

הקמתה. מאז שחלמה,

.1978 ינואר חודש של הראשונה במחצית בקהיר, הצבאית הוועדה כינוס על הוחלט זו, הולמת בלתי מדינית באווירה

תפתח הצבאי במו"מ חיוביות תוצאות השגת שכן, וצבאיות. מדיניות תוצאות תהיינה הצבאי שלמו"מ לנו, ברור היה

כדי מגבלות, כל ללא בסיני, פעולה חופש יהיה המזויינים שלכוחותינו וצריך מסיני מלאה ישראלית בנסיגה צורך יש כך,

ביעילות. המדינה, ועל התעלה איזור על סיני, על להגן שנוכל

קמה מאז גברה מצרים, על להגנה באשר הצבאית, חשיבותה ארוך. זמן מזה קרביות, פעולות של זירה היה סיני

עתידים זה מכיוון מצרים על ההגנה באירגון תופסת שהיא הבכורה ועמדת הרבה חשיבותה .1948 בשנת ישראל מדינת
מלחמה. ובעת שלום בעת ולהתקיים להמשיך



מוגבל
 310 

פעולה שיתוף תוך בסיני כוחותינו את תקפה היא מצרים. על המשולשת בתוקפנות חלק ישראל לקחה 1956 בשנת

לספח מטרתה את הגשימה כי לעצמה ודימתה בסיני נוכחותה של ההזדמנות את ניצלה היא וצרפת. אנגליה עם ותיאום
של כוונותיה על הראשונה המעשית ההוכחה זו היתה זה. סיפוח על רישמית, בכנסת, הודיע בןגוריון לשטחה. סיני את

מסיני. לסגת כורחה, בעל נאלצה, וישראל התגשמה לא זו שאיפה אולם, לסיני. בנוגע ישראל

באמצעות התבטאה, ישראל שלנו. מישגיס בשל השנייה, בפעם סיני את לכבוש ישראל בידי עלה 1967 יוני במלחמת
זו היתה תעופה שדות ושני ישובים בסיני הקימו הם עבורם ביותר הבטוח הגבול את מהווה סואץ תעלת שקו מנהיגיה,

לשטחם. סיני את לספח כוונותיהם על השנייה המעשית ההוכחה
מתוך לישראלים, ברור היה בירושלים, והביקור סאדאת יוזמת מכן, ולאחר 1973 אוקטובר ממלחמת כתוצאה
בגבול תיקונים להכניס ניסיון היתה החדשה תוכניתם מסיני. המלאה נסיגתם על עומדים שאנו שהתקיים, המו''מ

פירוז למען פעולתם היא מכך, חשובה ביטחון. של מסווה תחת הנסיגה, לאחר בסיני, שלהם נוכחות והסדרת הבינלאומי
להם יתאפשר כך, עקב עליה. להגן מצרים של יכולתה להחלשת ערובה זו שתהיה כדי בסיני, כוחותינו היקף והגבלת סיני
לא ואז מצרים, נגד הבא בסיבוב יותר, חזקה וצבאית אסטרטגית בעמדה להיות לכך, ההזדמנות תיווצר כאשר בעתיד,

זה. סיבוב למנוע וישראל מצרים בין השלום יוכל

ויצמן של בראשותו הישראלית המשלחת הגיעה הצבאית, הוועדה כינוס על וישראל מצרים בין ההסכם מן כתוצאה
שם להיפגש מנת על לאסואן יחד לצאת סאדאת, של לרצונו בהתאם התעופה, בשדה מוויצמן, ביקשתי במטוס. לקהיר

בעבודה. שנתחיל לפי המנוח, הנשיא עם

המשלחת ששאר בעוד לאסואן, אותנו להטיס מוכן והיה לנו המתין שלנו, האוויריים הכוחות של 20 מיסטר מטוס
המו"מ. התקיים שם מקום שבקהיר, אלטאהרה לארמון יצאה

לנו איפשרה לא הכללית המדינית שהאווירה משום בהסתייגות, התאפיינה הטיסה, במשך בינינו, שהתנהלה השיחה

ברור היה שולל. אותנו מוליכים הם כי סבורים אנו וכי שלהם ההתנהגות את מבינים שאיננו לוויצמן אמרתי לכך. מעבר

לא וויצמן המדינות. שתי כין מדינית מתיחות של מצב יצרה אשר המדיני, בתחום לאחרונה, להתנהגותם, מתכוון שאני
הגיב.

טבעי היה שנשוחח. מבלי זה, מול זה יושבים אנו כאשר הטיסה, זמן משך וחצי, כשעה יחד שנבלה הגיוני היה לא
מדיניים, מנימוקים ,1967 יוני מלחמת על לדבר אהב הוא בינינו. האחרונה המלחמה מן הזכרונות על תיסוב ששיחתנו

מלחמת על לשוחח אהבתי אני תקופה. באותה המבצעים, אגף כראש כיהן הוא כאשר זכו, לו הניצחון בשל לכך, ובנוסף

המבצעים. אגף כראש תקופה, באותה שימשתי, כאשר זכינו, לו לניצחון בנוסף שונים, מדיניים מנימוקים ,1973 אוקטובר
את "להרוג כדי זכרונות העלאת מאשר יותר לא היתה השיחה אולם הפוכה, היתה המלחמות בשתי שהתמונה ספק, אין

מילולי. דוקרב של או אובייקטיבי דיון של אופי לה שיהיה מבלי הזמן'/
וצרפת, אנגליה עם ביחד ישראל השתתפה מדוע וויצמן: את שאלתי הטיסה, במהלך שהתקיימה השיחה, במהלך

וזוהי זכותנו זוהי שכן הלאמנו, אותה המתפעלת החברה שאת סואץ, תעלת את מאיתנו לשלול שנועדה נגדנו, במלחמה
שלנו? התעלה
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יאמר לא הוא שלו. הפירוש ומה תשובתו מהי לדעת שרציתי למרות שאלתי, על להשיב קשה לו שיהיה שיערתי

שהמטרה יאמר לא גם הוא וצרפת. אנגליה עבור ופעלה עליה, שהוטלה פונקציה באיזור תקופה באותה מילאה שישראל

זו היתה ההיסטוריה. נחלת היא אליו, ביחס זו, מלחמה כי היתה וייצמן של תגובתו לשטרום. סיני את לספח היתה
לאסואן. התקרבנו זה. לנושא מלהיכנס שנמנעה דיפלומטית תשובה

של ההיסטוריה מן לחלק שהפכו למאורעות עדה שהיתה העיר, ואת הגבוה הסכר אגם את ראינו המטוס מחלון

לשם ניהלה, מצרים הזה. הגדול המפעל לבניית שפעלו המצרים של ולמאמץ לנחישות לסמל הפך הגבוה הסכר מצרים.
על שהובעה כפי המצרית, התגובה אותו. לסכל שפעלו ואנגליה, אמריקה של מדיניותן נגד חריפה מדינית מערכה מימושו,

הניצחון מצרים. נגד המשולשת התוקפנות התבצעה כך, ועקב סואץ, תעלת הלאמת היתה עבדאלנאצר, הנשיא ידי

| של החדשה בהיסטוריה החשובים המאורעות מן שהיו סואץ, תעלת חברת והלאמת הגבוה הסכר בניית היה המדיני

עשו אותו הרב במאמץ גאווה, ברגשות נזכרתי, אסואן, של התעופה בשדה המטוס לנחיתה ההכנות נעשו כאשר מצרים.

החיוניים היעדים אחד זהו שכן הגבוה, הסכר ועל אסואן על להגן כדי 1973 אוקטובר במלחמת המזויינים כוחותינו
מטוסינו אפשרות. מכלל הוצאנו לא זאת ואת עליו, לאיים תחשוב וישראל במידה בו, לפגוע אפשרות כל שאין העיקריים
מחיילי למנוע שנועדו אמצעים גם במקום היו לאסואן. מסביב במדבר פרוסים היו האווירית ההגנה וטילי מוכנים היו

|_,^יץ. ,<,*,,, T>r ,,", ™,S "י"י יישירו
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ממצרים. חלק ראה במהלכה אם והתעניין הטיסה על ויצמן את שאל סאדאת ברכה. דברי בהחלפת החלה הפגישה
אותו הצבאי או המדיני לנושא מוצלחת כניסה מהווה השיחה של החברותית שהפתיחה היתה כהרגלו, ויצמן, של תגובתו
מדינה שישראל בעוד מצרים, בתוך לשנייה אחת מעיר ורבע כשעה ארכה הטיסה כי אמר הוא להעלות. מבקש הוא
שמסביב האיזור כך, משום קטן. בישראל הכל לבגדאד. מגיע היה ורבע, שעה למשך מזרחה מישראל טס היה לו קטנה.

מצרים. של משטחה אחוז חצי הכל בסך מהווה שהוא למרות להם, ביחס נרחב, איזור נראה לרפיח
היטב. העם את מכיר הוא הדבר. פירוש מה יודע שהוא אמר הוא תגובה. ללא ויצמן דברי את הותיר לא סאדאת

תעופה. שדות או ישובים בה שיש מבלי במלואה, סיני החזרת את יבטיח שלא פיתרון לכל יסכים לא העם
בארשבע, וכי הגבול, ליד מתגוררים רבים ישראלים כי הדגיש הוא ישראל. ביטחון על ויצמן דיבר בו ויכוח התנהל
רצה ויצמן מאוד. חשוב נושא הוא הישראלים, עבור הביטחון, נושא הגבול. מן בלבד קילומטר 30 במרחק נמצאת למשל,

■W הנשיא של מאישיותו מתפעל בישראל ברחוב שהאיש אמר הוא אנושי. נושא באמצעות סאדאת, של ליבו אל לחדור

לכן קודם כבר אמר וויצמן סאדאת". "אופנת השם לה שניתן בתלאביב חנות ראה ויצמן אמיץ. מנהיג בו ורואה

זו, הערצה יאבד שסאדאת במידה הירח. פני על הראשון האדם לנחיתת בערכו מקביל בירושלים סאדאת שביקור

אמיצות. החלטות לקבל מחייב המצב כך, משום גדולה. לאבידה הדבר ייחשב

מוכן איננו כי ואמר, רפיח באיזור ישוב כל להימצאות בתוקף סירב הוא אולם, ויצמן. לדברי בסיפוק, האזין, סאדאת
להימצאותם. יסכים לא העם וכי ישראל של בידיה התעופה ושדות הישובים להישארות להסכים
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של הסכמתו את להשיג ניסה ויצמן כשעה. נמשך בסיני התעופה ושדות הישוביס בעניין ויצמן סאדאת בין הוויכוח
דעתו. על עמד סאדאת אולם במקומותיהם, להישארותם סאדאת

בגין  סאדאת בשיחות שוב הועלה הנושא ישראל. של דעתה את לקבל וסירבתי בג'נקליס, עימי כבר נדון זה נושא
באסואן, הפעם נדון, זה שנושא השלישית הפעם זוהי השנייה. בפעם ישראל בקשת את דחה וסאדאת באסמאעיליה,

המצרי. החשיבה ואורח הישראלי החשיבה אורח בין גבוה סכר היה נדחה. ושוב

אלטאהרה". "ארמון בשיחות לפתוח כדי לקהיר שבנו ואנוכי ויצמן

אלטאהרה בארמון
בקהיר, הרפובליקה נשיאות של הארמונות מן אחד זהו המו"מ. לניהול יועד אשר אלטאהרה, לארמון יצאנו משם

עבריו. מכל אותו מקיפה גבוהה חומה אותו. מקיף גדול וגן גדולים חדרים של רב מספר בו יש דוקומתי. והוא
הייתי אסמאעיליה. בוועידת ביטוי לידי שבאו כפי ישראל, ממשלת של והתנהגותה כוונותיה בשל מצוקה חשתי

סיפוח היא שלה הביניים מטרת ישראל. של היעד איננו התיכון המזרח בעיית את שיפתור וצודק כולל ששלום משוכנע
בגין. של השלום מתוכנית בבירור זאת לגלות היה ניתן לשטחה. עזה ורצועת המערבית הגדה

את לממש לה יאפשרו אשר וצבאיים, מדיניים יתרונות לישראל יביא שהוא ספק אין הרי מצרים, עם לשלום באשר

בג'נקליס. הראשונה פגישתנו את שכחתי לא מעולם באיזור. שלה הצבאית האסטרטגיה ואת שלה ההתפשטות מדיניות
למימושם ושואפים אותם רואים שהם כפי המדינות, שתי בין הצבאיים הקשרים עתיד על כוונותיהם התגלו זו בפגישה

וישראל. מצרים בין השלום בשלב

את הצבאי המודיעין ראש את גור, הגנרל הרמטכ''ל את השר, סגן את כללה הישראלית המשלחת החל. המו"מ
ראש את פהמי, עלי מחמד (פריק) הלוטננטגנרל הרמטכ"ל, את כללה המצרית המשלחת נוספים. וחברים תמיר הגנרל

נוספים. וחברים אלמגדוב טה (לואא) האלוף את הצבאי, המודיעין ראש את המבצעים, אגף

נושא זה ובכלל הצבאיות, הבעיות פיתרון לשם נפגשים אנו כי בהודעה הראשונה העבודה פגישת את פתחתי
משום האלה הנושאים שני את במיוחד הגדרתי בינינו. לשלום להגיע יהיה שניתן כדי בסיני, התעופה ושדות הישובים

בהם. להכריע הצורך ובשל הראשונה, הפגישה מאז להם, בנוגע ההשקפות הבדלי
על מצרים של שריבונותה פירושו, ישראל בידי בסיני שהוא תעופה שדה כל החזקת או בסיני שהוא ישוב כל השארת
המו"מ את להפסיק יש כך, עקב לקבלו. שאין דבר זהו מלאה. תהיה לא הישראלית הנסיגה וכי מלאה איננה סיני

מסיני. וכוללת מלאה נסיגה תיסוג לא וישראל במידה הצבאי,

על דיבר הוא זה. נושא של חשיבותו את להבליט עלמנת "הביטחון", בנושא ישראל של השקפתה את הסביר ויצמן
אנשי הס עמיתיו וכל שהוא אמר הוא לגבול. בסמוך הישראליים הישוביס של מיקומם ועל ישראל נמצאת בה הבדידות
הוא הפוליטיקאים. מך יותר טוב להבנה להגיע וביכולתם מלחמה סכנת מהי מבינים צבא ואנשי כמונו, בדיוק צבא,
של לדבריו האזנו ייעצרו. לא שהם ומקוווה קדימה השעון מחוגי את קידם שהוא ואמר סאדאת הנשיא את שיבח

לתת מנסים שאתם כפי חשיבות יש שלישוביס משוכנע "אינני אמרתי: פנינו. על נראית המתיחות בעוד רב, בעניין ויצמן

על התפשטות פירושה בסיני אלה ישובים הימצאות ישראל. לתוך להחזירם וקל מועט תושביהם מספר שכן להם,
לכך". יסכים לא העם חשבוננו.
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שדות שני הם אלה ישראל. של בביטחונה גם קשור ובראסאלנקב ברפיח התעופה שדות נושא כי ואמר הוסיף ויצמן

דולר. מיליוני עשרות להם עלתה והקמתם הכיבוש בתקופת ישראל הקימה אותם התעופה
ברשותנו ישארו שהישובים בעוד מצרים, של לריבונותה תוחזר סיני כי קובעת הישראלית השלום "תוכנית אמר: הוא

התעופה". לשדות מיוחד מעמד ויוענק

פהמי עלי מחמד (פריק) לוטננטגנרל אולם זה. בנושא הדיון את להפסיק צורך היה בה לנקודה הגעתי זה בשלב

י



תחת ישאר השני כי אזרחי, תעופה לשדה בסיני האוויריים הבסיסים אחד את להפוך ויצמן הציע ארוך דיון לאחר

זאת. דחינו אנו .2001 שנת עד האו"ם פיקוח תחת יהיו התעופה שדות ושאר ישראל של שליטתה
:(169 עמ' ערבית, מהדורה השלום, למען המלחמה ויצמן, (מתוך: בזכרונותיו ויצמן כותב זה בעניין

כי הייתי סבור אצלי. אדום אור להדלקת גרמה התעופה משדות לסגת הצורך על המצרי הצד של "התעקשותו
לשווא. איננה עיקשותם

ן המצרים, שמטרת חששתי מרכזי. לחייל הפך הוא זו ומסיבה האוויר, חיל על רבה, במידה נשען, ישראל ביטחון
של חשיבותם מה יודעים שהם העובדה נוכח ביחוד, שלנו. האוויר חיל על מכה להנחית היא התעופה, לשדות בתביעתם
האחר וחלקם מלא בשימוש חלקם תעופה, שדות עשרה ישנם בסיני ישראל. של האוויר חיל לגבי האלה התעופה שדות

חירום. בשעת בשימוש

את לפרוס לישראל איפשרה היא בישראל. אוכלוסין ריכוזי על אווירית התקפה כל מפני התרעה איזור היוותה סיני
פתע". בהתקפת פגיעתם את למנוע עלמנת תעופה, שדות במספר מטוסיה

השלום ב"תוכנית בדייקנות לדבוק חייב ויצמן היה למעשה, קסמים. למעגל נקלע והישובים התעופה שדות על הדיון

על מצרים של לריבונותה מחוייבים היינו המצרית, המשלחת עם יחד אני, באסמאעיליה. בגין הציג אותה הישראלית",
אמרתי: וכוללת. מלאה תהיה הישראלית שהנסיגה לכך לדאוג עלינו סיני. של הישראלי לכיבוש קץ לשים ולצורך אדמתה

9 מצרית". אדמה של אחד סנטימטר על לוותר שמסכים אחד מצרי אף "אין
תפישה של וליישומה ההתפשטות, מעיקרון בסיסי, באופן נובעת, הישראלית הביטחון שתפישת משוכנע ועודני הייתי

" ישראל שמנהיגי הזמן הגיע באיזור. מתמדת להתנגשות סיבה להוות עתידה זו תפישה גבול. להיות יכול לא זו

להיסטוריה. תבוסה להנחיל תוכל לא הגיאוגרפית ההתרחבות וכי מקובל אינו ושטחים ביטחון בין שהקשר ישתכנעו,

ההצעה של פירושה מנשק. מפורז איזור שיהיה הבינלאומי, הגבול צידי משני חיץ איזור ליצירת הצעה היגשתי מכן, לאחר
הגדול הישוב והוא לרפיח, מדרום הנמצא ימית הישוב יבוטל וכי לדיון, נושא להיות יפסיק התעופה שדות נושא כי

ישראל בתוך הגבול באיזור יהיה המפורז האיזור כי ברור, באופן הדגשתי, זו בהצעה בסיני. שלהם ביותר והחשוב ביותר
סיני. בתוך גם שיהיה כשם
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עצום. עמדותינו בין הפער ואמר: ההצעה את דחה ויצכע
הנושאים. בכל חלוקים אנו אמרתי: ואני

קדימה. אחד צעד אף שנתקדם מבלי אלטאהרה, בארמון הראשון היום שיחות נסתיימו בכך

המצרי והרמטכ'יל גור הגנרל הישראלי, הרמטכ"ל הראשיים הדוברים היו למחרת, שהתקיימה השנייה, בישיבה
פהמי. עלי מחמד (פריק) לוטננטגנרל

עבר ומשם ישראל על העובר הסבל על ודיבר לערבים ישראל בין הקודמות במלחמות חלק נטל כי סיפר, גור

למצרים יגרום אשר הגבול "מהו הוא לעסוק יש בהם העיקריים הנושאים שאחד אמר הוא ישראל". "ביטחון לחשיבות
שהבעיות העובדה נוכח ביחוד, הצפוני, או המזרחי בגבולם מלחמה ותפרוץ במידה במלחמה, לפתוח מסוגלת בלתי להיות

גור עבר אז שלום. להסכם להגיע כדי לוותר צריכים הצדדים שני לדעתו, יושבו". לא אש"פ ועם ערב מדינות עם שלהם

נע ומצרים ישראל בין המרחק כי אמר הוא ישראל. של ההגנה לצרכי עבורם התעופה שדות של חשיבותם מהי להסביר
של גדול מספר מריכוז סכנה קיימת וכי פעילים תעופה שדות שישה יש לישראל כי אמר כן טיסה. דקות 1210 בין

תעופה. שדות של מצומצם במספר מטוסים
עבורם וראסאלנקב ברפיח התעופה שדות של חשיבותם הבהרת היתה זה בהסבר גור הגנרל של כוונתו

מדינה של מאדמותיה חלק לכבוש מסויימת למדינה מאפשר אשר הישראלי ההיגיון מן בתדהמה הוכינו וחברי אני
הפך אשר ישראל" "ביטחון זהו שלהם המטוסים כל את לקלוט יכול אינו שלהם התעופה שדות שמספר משום שכנה

עלידי ודחוי ערב מדינות בכל ומוכר במ.צרים לנו מוכר זה "ביטחון" חפצים הם בה התפשטות לכל ולאמצעי למטרה
באופן בעתיד, להתמקד ועלינו לדרוש מעבר העבר על מדברים אנו כי אמר, פהמי עלי מחמד (פריק) לוטננטגנרל כולנו.

הדבר כי מסכימים איננו אנו הרי המוקדמת, ההתרעה חשיבות על מדבר גור הגנרל אם לתקוף. ולא להתגונן יוכל צד שכל
הים. מכיוון מוקדמת להתראה זקוקים אנו גם וכי אדמותינו חשבון על יושג

הישראלי הצד הישראלי האוויר חיל של הפעולה בטווח נמצאת טריפולי כי ואמר, בדבריו המשיך פהמי לוטננטגנרל
ענה. ולא לשתוק העדיף

חדש ישוב מקימה ישראל כי לי, הודיע הוא מבארכ. חוסני הנשיא מסגן דחופה טלפון לשיחת נקראתי המו"מ במהלך
בסיני. חדש ישוב מקימים הם בעוד השלום, על מדברים שאנו משום לוויצמן, כך על להודיע וביקש רפיח באיזור

עם בטלפון להתקשר ביקש אשר לוויצמן כך על והודעתי כועס הישיבות לחדר שבתי אותי הדהים ששמעתי מה
בתוך שהיה הקשר אמצעי באמצעות ישראל עם להתקשר סייס שוויצמן עד המו"מ נקטע זה, בשלב זה בעניין ישראל,

כדי בגין, נשראל ממשלת וראש סאדאת הנשיא בין מוקדם הסכם פי על במצרים הוקם זה קשר אמצעי הארמון.
מאז היתה, זו תקשורת תחנת זאת תובעים אשר חשובים בנושאים וישראל מצרים בין ישיר קשר אמצעי שיהווה **

היחסים הגיעו כאשר פעולתה את להפסיק יותר, מאוחר בשלב שהוחלט, עד המלחמה, משרד פיקוח תחת הקמתה,
הורה אשר זה היה שהוא לאחר פעילותה, את להפסיק סאדאת הנשיא הורה ואז משבר לידי המדינות שתי בין המדעיים

אותה. להקים

_ .1



_J1
9 הוועדה. עבודת התחדשה מכן, לאחר סאדאת. הנשיא של לידיעתו הדבר את להביא ביקש

הסכמנו כי אמרתי הגבול. צידי משני הכוחות היקף הגבלת והוא אחר לנושא והישובים התעופה שדות על מדיון עברנו

הקודם. הדיון מן הבנתי כך הגבול. צידי משני מנשק מפורז חיץ איזור ליצור

אנו יכולים אותו מרחב לנו אין עיקרון. על רק דיברנו הצדדים. משני פירוז על הסכמנו לא באומרו: אותי קטע ויצמן
שבע? בבאר האם היכן? לפרז.

כפי ישראל, שכן התעופה. שדות ובעניין הישובים בנושא התקדמות כל שהושגה מבלי הסתיים המו"מ של זה סיבוב
ואיננה המצרית לריבונות מוחלטת בסתירה עומדת אשר הישראלית" השלום ב"תוכנית דבקה משלחתה, שהתבטאה
הישראלית הנסיגה למימוש להביא בצורך דבקים המצרית, המשלחת דברי לפי אנו, מסיני. המלאה הנסיגה את מממשת

שהיא. סיבה מכל תעופה, שדה או ישוב אף להותיר מבלי מסיני, הכוללת
אסמאעיליה ועידת דרך בג'נקליס, בו פתחנו מאז ישראל", ביטחון "תיאוריית את המו"מ, במהלך העלתה, ישראל

את המשקפת שונה, בצורה נתפשת היא בישראל אולם, הבינלאומי. החוק לעקרונות המנוגדת תיאוריה זוהי היום. ועד
העם עבור שיכנוע ומקור העולמית הקהל דעת של הונאה אמצעי ומהווה ישראל פועלת שלמענה המדינית המטרה

הצבאיות. הרפתקאותיה את יקבלו שאלה כדי הישראלי,
לכפות כדי בו ושימוש צבאי בכוח החזקה הוא שבהם שהחשוב זו, לתיאוריה תווך עמודי לעצמה הציבה ישראל
המטרות את לממש ניתן לא כי והוכיחה, זו תאוריה ניפצה אוקטובר מלחמת אולם, ערב. מדינות על מוגמרות עובדות

הצדק באמצעות אלא ישראל של נחלתה יהיה לא הבטחון כי הוכיחה כן, כמו ישראל. של חוקיות הבלתי המדיניות

הפלסטיני. העם של הזכויות והשבת הכבושים הערביים השטחים שיחרור שהן: הלגיטימיות הערביות המטרות ומימוש
אלנקב  ובראס ברפיח התעופה שדות ובהשארת בסיני ישוביה בהשארת ישראל דבקה המו"מ של זה שלב במהלך
הבטוחים הגבולות ההתפשטות, רעיון לביסוס שאפה היא למעשה אולם, ה"בטחון". מסווה תחת שליטתה, תחת
נצחון נחלה אוקטובר, מלחמת לפני שהיא, שכחה ישראל להסכים. היה ניתן לא לכך, מצרים. של בבטחונה והפגיעה

רואה היא אותם גבולות מאותם אוקטובר, במלחמת תבוסה, ונחלה בטוחים, אינם כי טוענת היא אשר גבולות מאותם
" כבטוחים.
" שאמרתי מה גם ונכון עצום", עמדותינו בין "הפער אלטאהרה: בארמון המו"מ לתוצאות באשר וויצמן שאמר מה נכון

והישראליות. המצריות התפישות בין ניצב גבוה שסכר גם נכון כן, וכמו הנקודות". בכל חלוקים "אנו אני.
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התעופה ושדות הישונים נוספת: פעם

בירושלים
בירושלים. המדינית הוועדה לפגישות הופנו המבטים

ה1/78/ ביום הוועדה בישיבות להשתתף יצאה כאמל, אבראהים מחמד החוץ שר של בראשותו המצרית, המשלחת
:(39 עמ' האבוד, השלום כאמל, אבראהים מחמד (מתוך באומרו כך על כתב הוא .16 ן

קצר נאום נשא הוא משרדו. מאנשי ומספר דיין משה החוץ שר פנינו את קיבלו בןגוריון התעופה לנמל הגענו "כאשר

אל אותי הזמין אחר המדינית. הוועדה של עבודתה להצלחת איחוליו את והביע המצרית המשלחת את בירך הוא בו

בלבבות המדינית הוועדה בעבודת להשתתף באנו כי בו אמרתי זו. להזדמנות הכנתי אותו נאום נשאתי המיקרופון.
תהיינה כי ומקווים משותפת לעבודה מצפים אנו וברקיימא. צודק שלום יחדיו לבנות עלמנת טהורות ובכוונות פתוחים !

אותן ולשקול לב באומץ מולן להתייצב חייבים שאנו יסוד עובדות קיימות כי כך על הצבעתי ומוגדרות. ברורות תוצאות
של הלאומיות לזכויות התנכרות תוך או ערבית אדמה של הכיבוש המשך עם יחד שלום לכזנן יתכן לא כי והן: היטב.
פועלים אינם האיזור עמי עוד כל ברקיימא שלום לכונן ניתן לא כן, כמו עצמית. להגדרה זכותו ובראשן, הפלסטינאי העם

ביטחון". של באווירה לחיים תנאים ליצירת ן

המצרית המשלחת המשלחות: שלוש בנוכחות בבוקר ה17/1 ביום הראשונה לישיבתה התכנסה המדינית הוועדה |
שר של בראשותו האמריקנית והמשלחת דיין של בראשותו הישראלית המשלחת כאמל, אבראהים מחמד של בראשותו

וונס. סיירוס האמריקני, החוץ

נסיגה על המושתת נפרד, ולא כולל, שלום היא הפגישה שמטרת כך על הצביעה כאמל אבראהיס מחמד של הודעתו
הפלסטינאי, העם של היסוד זכויות והבטחת ירושלים, כולל ,1967 יוני מאז הכבושים הערביים השטחים מכל מלאה ן

העצמית. ההגדרה זכות זה ובכלל

וישראל. מצרים בין שלום להסכם להגיע מטרתה המדינית הוועדה עבודת כי נאמר, דיין משה של בהודעתו
גבולות על ומהסכם 1967 בשנת כבשה אותם משטחים ישראלית מנסיגה מנוס שאין בכך בהודעתו, התמקד יונס *

יש ו338. 242 האו"ם של הביטחון מועצת החלטות פי על שלום, ויחסי נורמאליים יחסים במסגרת ומוכרים בטוחים
העם של הלגיטימיות כזכויות להכיר חייב שיתקבל והפיתרון היבטיה כל על הפלסטינאית הבעיה את לפתור צורך

גורלו. על בהכרעה להשתתף לו ולאפשר הפלסטינאי

מספר בפני נאום, שם, התקיימה אשר הערב ארוחת במסגרת נשא, כאשר וישראל מצרים בין מדיני משבר גרם בגין

מחמד (מתוך נאמר בנאום ומזיק. גרוע היה בגין של נאומו הטלוויזיה. רשתות ונציגי עיתונאים מוזמנים, של גדול

:(108 עמ' האבוד, השלום כאמל, אבראהים

נסיגתנו את ודורש שאוחדה, לאחר ירושלים, בירתנו את ולחלק לשוב מאיתנו לבקש ממצרים שבא זה מעז "כיצד
כך: על יתר שלהם? ההתקפה מלחמת נגד ילדינו ועל נפשותינו על הגנו כי שכח הוא האם 1967י שנת שלפני הגבולות אל

בנשינו שתטבח טרור מדינת ביתנו בפתח להקים כדי מדוע' הפלסטינאיס. לערבים העצמית ההגדרה זכות את דורש הוא
מדינה להקים העצמית, ההגדרה באמצעות רוצים. הם מדינות. 21 ב העצמית ההגדרה מזכות נהנו הערבים ובילדינו?
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ההגדרה לזכות ולא ,1967 לגבולות נסיגה לא ירושלים, לחלוקת לא וגלוי: רם בקול אומר אני אותנו. לחסל כדי חדשה,

לטרוריסטים". העצמית
כדי בישראל להישאר היתה יכולה לא המצרית המשלחת ונבונה. תקיפה היתה כאמל אבראהים מחמד של תגובתו
לא בירושלים הוועדה עבודת לקהיר. המצרית הוועדה את להחזיר סאדאת הנשיא החליט כך, משום בדיונים. להמשיך

אמריקה. של מאמציה למרות חודשה,
כדלהלן וישראל, מצרים בין שנוצר המצב את ה18/1/78 מיום בזכרונותיו הסביר, קרטר הנשיא

ביחידות, שעה, למשך סאדאת, עם נפגשתי התיכון. ובמזרח בהודו ביקור לאחר 6/1 ב לארצותהברית "שבתי
למרות הישראלים, וסאדאת. בגין שבין המדרדרים היחסים רבה, במידה אותי, כשמטרידים אסואן, של התעופה בשדה

הצד עם מסויימת התקדמות שהישגנו פעם בכל הכבושים. בשטחים ישוביהם מספר את מכפילים דיין, של הבטחותיו כל
נסיגה. חלה ואז ישראל, ממשלת מטעם פרובוקטיבית הצהרה ניתנה או חדש ישוב הקמת על החלטה נתקבלה הערבי,
והוסיפה אותן סיכנה לשלום, ההזדמנויות על איימה היא אלא בלבד, משפילה היתה לא ישראל ממשלת של עמדתה
להציל בנסותו ומצרים, ישראל בין דילוגים מסעות ערך וונס סיירוס ערב. ובמדינות עצמה מצרים בתוך לסאדאת קשיים
סעודה במהלך להצליח. תקווה למשימתו היתה לא מעשית, מבחינה אולם, סאדאת, של בביקור נפתח אשר המו"מ את
את להפסיק ואיים למצרים לשוב לנציגיו הורה סאדאת כמשפיל. מצרים עבור שנחשב נאום בגין נשא בישראל, שנערכה

רוחש הוא אותה ההערכה בשל זאת, למרות סירב. הוא אולם מהחלטתו, בו לחזור ממנו וביקשתי עימו שוחחתי המו"מ.

לקהיר". לבוא הישראלים הצבאיים למפקדים התיר הוא וויצמן, עזר הישראלי הביטחון לשר

בקהיר
הצבאית. הוועדה של עבודתה את לחדש סאדאת הנשיא החליט זו, עכורה באווירה מה, זמן לאחר

בעבודה. התחלנו קטנה. ישראלית משלחת בראש הגיע ויצמן
הוועדה עבודת שפסקה לאחר כי כנראה, סבור, היה סאדאת בו. לדון חדש עניין כל היה לא המו"מ של זה בסיבוב

והישראלי, המצרי הצדדים בין וההתדיינות הקשר להמשך מדינית איצטלה מהוות הצבאית הוועדה פגישות הרי המדינית,

קרטר. הנשיא את לרצות כדי וזאת,
לתוצאה שנגיע עד תוצאה, לכל הנענו לא ואשר לכן, קודם הועלו אשר הסבוכים בנושאים הדיון את שנחדש הצעתי

עמדתה. את זו, בישיבה לגלות, חייבת שישראל היתה הערכתי התעופה. ושדות הישובים לנושא היתה כוונתי מוגדרת.

החלטה לקבל למצרים שיתאפשר עלמנת זאת, הקודמת. בעמדתה עדיין מחזיקה שהיא או דעתה את שינתה היא האם

הישראלית. התנובה לאור מתאימה, מדינית
של הביטחון צרכי ייפגעו שלא בתנאי המצרית, לריבונות סיני השבת שהיא: ישראל של עמדתה על וחזר שב ויצמן

התעופה. שדות על ישראל שליטת ותימשך במקומם ישארו הישובים ישראל,

כי הצעתי אדמותינו. חשבון על להתממש צריכים אינם ישראל של הביטחון צרכי כי מצרים, של עמדתה על חזרתי
הסכים, לא ויצמן מסיני. הנסיגה של האחרון בשלב ובראסאלנקב, ברפיח התעופה משדות ישראלית נסיגה תתבצע

ארוך. לזמן יהיה הוא זה במקרה אם ואפילו זמני, בסיס על פיתרון מציאת של הרעיון את יבחנו הם כי אמר, הוא אולם
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והתלהט. שהלך ובטון ארוך זמן נמשך הדיון רפיח שבמבואות הישובים לנושא עברנו

לסגת ניתן שלא עקרונות לנו יש לריבונות בסתירה עומד לכן, קודם ציינו שכבר כי הישובים, של הישארותם אמרתי:
לה למצוא בעצמה, צריכה, אשר זו והיא בלבד, לישראל נוגעת הישובים בעיית ובריבונות. באדמה פגיעה אי והם: מהס

פיתרון.

פעם, אף השתכנעתי, לא ישראל. של הביטחון מגורמי חלק מהווים שהישובים ישראל, של עמדתה על וחזר שב ויצמן ,

כנקודות הגבולות לאורך ישובים הקימה המדינה, הקמת עם ישראל, ביטחון. להם מעניקים הישראליים שהישובים

על בעיקר, והישענותו, הישראלי הצבא והקמת המדינה הקמת לאחר אולם, צבאיים. כוחות של ריכוז וכמקומות התרעה
התפתחה אז מילואים. לשירות התגייסו תושביהם כאשר האלה הישובים את לפנות צורך היה  המילואים כוחות
מבחינה מוגמרות עובדות וכפיית להתרחבות אמצעי שיהוו כדי הכבושים. הערכיים בשטחים ישובים הקמת של תפישה
הכוח תמיכת ללא להתקיים יכולים אינם אשר חדשים, איזוריס באותם ישראל, של מצידה וצבאית, כלכלית מדינית,

הישראלי. הצבאי

במהירות לפנותם מאוד קל וכי ישראלים של קטן מספר מתגורר אילת במפרץ שבישובים הישראלי, לצד הסברתי
אחר, מקום בכל או בקהיר ולחיות לבוא המוכן ישראלי כל לקבל מוכנים שאנו אמרתי ימית. הישוב נותר זאת, לאחר
לחוק בהתאם במצרים, אחר זר לכל מתייחסים שאנו כפי לישראלים להתייחס מוכנים אנו רפיח. באיזור לא אולם
זה יהיה ברפיח, ישראלים ישארו "אם באומרי: ההסבר את סיימתי בלבד אישי, באופן אליו, נתייחס זה במקרה המצרי.

ימשיך לא ימית שהישוב והיא ומובנת, ברורה היתה דברי משמעות הבאה". המלחמה אש את יצית אשר הניצוץ
להתקיים.

וכי בעיותינו את להבין מנסים שהם כשם ישראל של בעיותיה את ללמוד חייבים אנו כי היתה ויצמן של תגובתו
להסכמה. הגענו לא כך, הישובים. בנושא עמדתה את לשנות יכולה אינה ישראל

השלום. יתגשם כאשר מוקדמת. התרעה תחנות להקים הרעיון הוא התעופה, ושדות הישובים לאחר השלישי, הנושא

בגיבלאםח'שיב. היתה הראשית התחנה .1973 אוקטובר מלחמת לפני מוקדמת התרעה תחנות בסיני היו לישראל

הראשון היום מן הארטילריה, והפגזות האוויריים כוחותינו התקפות באמצעות לפגיעה ראשית מטרה היוותה זו תחנה
סואץ. תעלת מערב איזור עד כוחותינו, פעילות ואת כוחותינו תנועות את לחשוף באפשרותה שהיה משום למלחמה,
אמריקה של ומסיועה ,1975 בשנת שהושג בסיני, הכוחות להפרדת וישראל מצרים בין השני ההסכם מן כתוצאה
התרעה תחנת היתה למצרים גם המעברים באיזור מוקדמת התרעה תחנה ישראל הקימה ביצועו, על ובפיקוח בהשגתו
ביצוע על לפיקוח מתקדם וציוד מכשירים ועימם אזרחים קבוצת במקום החזיקה אמריקה מקום. באותו מוקדמת ,

פעילותם. בייחום הצדדים, שני באמצעות ההסכם

התרעה תחנות בשלוש תחזיק שישראל גזית, שלמה אמ"ן, ראש המשלחת חבר של באמצעותו הציע הישראלי הצד
יציב. להיות הפך וישראל מצרים בין שהשלום שיתברר עד בסיני, < ו

יימשך? זה זמן כמה שאלתי:

M
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1 שנה. 15 ענה גזית

התחנות? את ינהל מי שאלתי:
■ האו''ם. כוחות אנשי או אמריקנים לא אכל ישראלים אזרחים או כעת, אותן מנהלים אשר אלה ענה: הוא
i

1 אספקה? אליהם תגיע כיצד שאלתי:

לתחנות. שיוביל מעבר דרך ענה הוא
סיני, בתוך ישראלים, עלידי המופעלות ישראליות, התרעה תחנות שלוש ימצאו כי שכוונתה זו, הצעה נוכח כעסתי

אספקה. העברת לצורך אליהן, שיוביל מעבר להן ויהיה השלום, השגת לאחר שנה 15 במשך

\ תחנות תהיינה שלמצרים מניעה כל אין כי גזית אמר זו, הצעה מגנה שאני ובכך רוחי במורת הישראלי הצד חש כאשר

התחנות שהקמת משום טוב, רעיון זהו כי אמר אשר ויצמן של לתמיכתו זכתה זו הצעה ישראל. שטח בתוך התרעה

שווה. יחס של בסיס על תהיה
רצוף לשטח השלום, השגת לאחר שנה 15 למשך יהפכו, ישראל של ודרומה שסיני היה זו הצעה של המעשי פירושה

בדרוסישראל, מצרי וכוח בסיני ערוך יהיה ישראלי כוח וכי המצריים, והכוחות הישראליים הכוחות פוקדים אותו אחד
צבאית, מדינית, מבחינה שליליים וצדדים משלו סיבוכים משלו; השלכות לו שיש חדש הסדר זהו תקופה. אותה כל במשך

הישראלי: לצד אמרתי לו. להסכים ניתן לא לכך אי וחברתית. כלכלית

מדינה". אותה נגד אחרת במדינה התרעה תחנות שמקימה בעולם מדינה אף "אין

זו. הצעה דחיתי

ביטחון". "סידורי המתרגם)  הישראלים ;של השקפתם לפי והוא, ביותר, החשוב היה נדון, אשר האחרון הנושא

להיות צריכים והישראלי, המצרי הצבאות, שני באומרו: הנושא את הסביר תמיר, הגנרל הישראלית, המשלחת חבר

ישראל". ל"ביטחון חיוני זה מרחק ק"מ. 150 כ של במרחק מזה, זה רחוקים
להסכמה הגיעו הם בירושלים. סאדאת לנשיא בגין הממשלה ראש בין שיחה התקיימה באומרו: אחריו המשיך ויצמן

מפורז. יהיה זה לקו ממזרח האיזור וכי והגידי המיתלא למעברי ממזרח ייערכו לא מצריים שכוחות
ממזרח כוחות היערכות תהיה שלא סאדאת הנשיא אמר כאשר זה. בנושא הבנה אי קיימת כי היתה, תגובתי
לא כוחותינו שעיקר התכוון אלא מפורז, איזור יהיה המעברים קו שממזרח שהאיזור התכוון לא הוא ולג'די, למיתלא
עשוי שהיקפם כוחות בו נחזיק ק"מ, 150 כ הבינלאומי, לגבול ועד זה לקו ממזרח הנמצא לאיזור באשר זה. קו יעברו

או כך על התחייבות כל יכלול בינינו בכתב שההסכם מסכים אינני כי אמרתי, מכך. פחות אף או לדיביזיה עד להגיע

למעברים. שמזרח זה באיזור היערכותם, על או כוחותינו תנועות על שתוטלנה מגבלות,

סאדאת. את הבין לא כך כדי עד בגין האם תמה ויצמן
שסדר אחרים, כוחות ערוכים יהיו למעברים שממזרח באיזור אולם, העיקריים. הכוחות על דיברו שהם היתה תגובתי

ישראל. את להדאיג צריך אינו והדבר גדוד, או חטיבה עד להגיע עשוי שלהם הגודל

סאדאת. הנשיא דבריו בהבנת כך כדי עד טעה הממשלה שראש סבור אינו כי באומרו הגיב ויצמן
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ישראל יכולה הביטחון מסווה תחת ירוד גס ואמצעי ומטרה ולאסטרטגיה למדיניות הפך ישראל, עבור הביטחון, נושא

לדעת נוכחנו המו"מ תחילת מאז נגדה. משמש כשהוא השני, הצד מן עצמו יתרון אותו לשלול אך שהוא, יתרון כל לדרוש
ביטחון: של בנימוק היתה שלה בקשה כל כי
ביטחון. היא סיני מרבית את לפרז הבקשה

ביטחון. היא בסיני הישובים את להשאיר הבקשה
ביטחון. היא בסיני תעופה שדות בשני להחזיק הבקשה 1

ביטחון. היא ישראליות התרעה תחנות בסיני להציב הבקשה "

ביטחון היא בסיני המצריים הכוחת היקף את להגביל הבקשה ן

תוקפנות למעשי כמסווה משמש "הביטחון" בהן היום, ועד ישראל של מהקמתה זו לתפישה רבות דוגמאות יש
ביטחוע. על וכאיום ערב מדינות על ונישניס חוזרים ישראליים 1

תפישתם? לפי ישראל, של בביטחונה כיותר חשוב מה ויצמן: את שאלתי המו"מ סיום לפני
ועם רפיח פיתחת של הישובים עם מזויינים כוחות בסיני שיהיו או מנשק מפורזת תהיה סיני כי אתם רוצים האם

ישראל. של ביטחונה תמורת לשלם עלינו אשר המחיר מה לדעת רוצה אני בראסאלנקבי התעופה שדה

המדינות? לשתי חיוני אינו סיני של פירוזה האם אך נפרדת בעיה היא רפיח ישובי בעיית השיב: ויצמן
התעופה? ושדות הישובים ללא אותו: שאלתי

הישובים. ללא אמרתי לא אמר: הוא

מוכנים הם מידה איזו ועד מצרים" של ''ביטחונה על לאיים מבקשים הם מידה איזו עד לברר כוונה היתה בשאלותי
משמעות את והבינו צבא אנשי כולם היו המו"מ מנהלי בכך. אמיתי רצון להם יש אכן אם השלום, לקראת להתקדם

התשובות. משמעות ואת השאלות
באומרי: הדיון את סיימתי

" ? ישראל) ביטחון (עבור ביותר כבד מחיר לשלם מאיתנו מבקשים "אתם
נושא. לאף בקשר להסכמה שהגענו מבלי המו"מ. של זה סיבוב הסתיים בכך

מצרים של הלאומי הביטחון

שלשם המדינית המטרה את משקפת הקמתה, מאז ישראל, מנהיגי עלידי גובשה אשר ישראל", "ביטחון תיאוריית
שיגיעו עד להתרחב ניתן שיהיה נבולות בתיך התיכון, במזרח גזענית מדינה של קיומה כפיית והיא פועלת, היא הגשמתה
בנתה ישראל בעולם. דברה ישמע בכך וחברתית. כלכלית מדינית, מבחינה האיזור על לשלוט ניתן שיהיה באופן אליהם,

לשם בו ושימוש צבאי כוח החזקת  השני בטוחים, גבולות  שבהם הראשון עיקריים: יסודות שלושה על זו תיאורייה
בכוונה כך, משום בשלבים מטרותיה, השגת את לה שיבטיח בינלאומי, כוח עם אסטרטגי קשר קיום  והשלישי הרתעה,
יעמדו בהם במקומות יעברו ישראל שגבולות אמר בןגוריון המדינה גבולות מהגדרת ישראל מנהיגי התעלמו תחילה,
וישראל היות הישראלית, הביטחון בתיאוריית הפינה אבן זוהי הרי  עליונות בעל צבאי כוח להחזקת באשר חייליה. ן 



■ מוגבל

באמצעות ביטחונה על לשמירה פועל זה כוח ערב. מדינות על עליונות לו שהיתה שלה, הכוח בעזרת והתרחבה קמה
נשענה, היא הרי בינלאומי, כוח עם שלה האסטרטגי לקשר באשר תוקפנות. ומלחמות מנע מלחמת ובאמצעות הרתעה

אמריקה. על מלא באופן נשענת היא וכעת, צרפת, על מכן ולאחר בריטניה, על בעבר,

המופנה איום בכל מהירה הכרעה להשיג כדי הצבאית, עליונותה על שלה הביטחון תיאוריית ביישום נשענת ישראל
ו. .   , .^.

■

  ■.  ,..." ... ■" ... ,." ,"., "',,, .'.",, 1" ,w? נדי גפעו7 ישראי חייבת זו, תיאוריה ביישום

אליה. ביחס יותר חלשה אסטרטגית צבאית בעמדה
מצרים, של הלאומי ביטחונה על ממשי איום מאיים ישראל, ביטחון של המסווה תחת במו"מ, ישראל שדורשת מה
צבאית בעמדה אותה ומעמיד גדולים צבאיים יתרונות לישראל מעניק כך, עם בבד ובד חשוב, אסטרטגי כיוון מאותו

השלום. בשלב אפשרות מכלל להוציא אין כזאת התרחשות מצרים. עם מזויין סיכסוך בכל יותר חזקה

בסכנה חשת*
לקו ממזרח שהאיזור כך על בירושלים ובגין סאדאת בין הסכם הושג כי ויצמן של דבריו ליבי תשומת את משכו

כי בג'נקליס, המפגש המו"מ, של הפתיחה בשלב לכן, קודם כבר בפני ציין ויצמן מפורז. יהיה והג'די המיתלא מעברי

בנושא דעתי, לפי אובייקטיבית, פרשנות שנתתי למרות זה. בעניין בירושלים, שניתנה לבגין, סאדאת של הבטחה קיימת
היה שלי מבלי לו, יוחסה וההבטחה היות אישי, באופן סאדאת, הנשיא עם העניין את לבדוק רציתי המו"מ, במהלך זה,

כך. על קודם מידע
נחשפת לה הסכנה מהי לו הבהרתי ויצמן. של דבריו לפי ישראל, טוענת מה לו והסברתי בטלפון לסאדאת התקשרתי
150) סיני של שטחה שמרבית בכך הסכנה מה לו הסברתי לישראל. ניתנה כזאת והבטחה אמת יש אכן אם מצרים,
האחרון ההגנה בקו כלומר המעברים, קו על ערוכים יהיו וכוחותינו מנשק מפורז יהיה סיני) בצפון מצרים גבול עד ק"מ
כי הבהרתי, המעברים). (מקו בלבד ק"מ 55 כ המרוחקת התעלה, איזור על או סיני על ההגנה תתאפשר לא בכך, בסיני.

אותו, ולכבוש זה איזור לחצות לישראל יתאפשר ובכך הגנה קווי כל ללא אסטרטגי, חלל של ק"מ 150 כ נשאיר בכך

מאיתנו תישלל בו מצב בהכרח, בעקבותיו, יביא כוחותינו, של זה חדש מצב התנגדות. כל לא ביותר, קצר זמן תוך
המעברים. לקו ממזרח כולם הנמצאים בסיני, הצבאיים התעופה שדות בכל השימוש אפשרות

המצב את המנוח, הנשיא באוזני בתימצות, סקרתי, בדרוםסיני. במצב כלל שניגע מבלי סיני, לצפון ביחס המצב זהו
או הגנתית מבחינה הן יותר, נחות כוחותינו של הצבאי האסטרטגי המעמד בו מצב זהו כי לו והסברתי האסטרטגי

P צבאית. מבחינה להסכים ניתן לא לכך, התקפית. מבחינה
תשובותיו בלבד. האזין סאדאת זה. מסוכן מצב היווצרות למנוע כדי מדינית, מבחינה יתערב, כי ממנו ביקשתי

לך. מודה אני טוב... טוב.. טוב... טוב... במילה: הצטמצמו דברי של חלק כל על ווכגובתו

צריך במו"מ. סתום למבוי הגענו אמרתי: הצבאי המו"מ של הסופיות התוצאות היו מה לו שהבהרתי יאחר

במצב. להכרעה להביא כדי המדינות, שתי בין ביותר הגבוה המדיני בדרג החלטה שתתקבל
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.1978 שנת בסוף קמפדייוויד, לשיחות המנוח הנשיא של נסיעתו הזדמנות את ניצלתי דעתי. עלי נחה לא מכן, לאחר

יקבלו הצבאיים שהנושאים עלמנת המשלחת.'המצרית, במסגרת המצריס, המפקדים אחד אליו שיתלווה לו הצעתי
זו. להצעה הסכים לא הוא אולם וישראל, מצרים בין היחסים בהגדרת מיוחדת חשיבות

הצבאית בחשיבה המצטיין מפקד הוא המו"מ. למשלחת אלמגדוב טה (לואא) האלוף את למנות בזמנו, בדעתי, עלה

הוא אוקטובר. מלחמת בעת המזויינים, הכוחת של המבצעים באגף התיכנון ענף כראש שימש הוא שלו. האסטרטגית ,
קמפדייוויד. בשיחות הנשיא של ביותר הטוב כעוזרו ישמש הוא כי האמנתי, הצבאי. במו"מ פעילה השתתפות השתתף

הפועל. אל יצא לא הדבר אולם, ן

עצמו בעד מדבר צבאית שמבחינה קמפדייוויד, הסכם נחתם מכן, לאחר



(1978 (מרט אלחייריה גאלקנאטר
באופן סאדאת, ונגד מצרים נגד ערב, מדינות מצד והסברתי מדיני לחץ בהפעלת התאפיינה אשר הכללית באווירה
מאמציו עיקר את סאדאת הנשיא ניתב סתום, למבוי הצבאי המו"מ והיקלעות המדיני המו"מ הפסקת ובצל אישי,

במצב. שנוצר הקיפאון את לשבור כדי המדיני, לתחום
f את להוציא זאת, שלה. השונים התחומים על מופקד היה החוץ משרד שכן מובן, היה המדינית העשייה מן ריחוקי

הרפובליקה, נשיא של בראשותו מתכנסת היתה אשר לאומי, לביטחון במועצה חברותי בתוקף אלי שהגיע המידע

אשר המדיני המאמץ מן בחלק חשתי, והמלחמה. החוץ משרדי בין שהיו הפעולה ושיתוף העבודה קשרי את ולהוציא
שנה, אותה של יותר מאוחר בשלב הוזמן, מכן, לאחר בקהיר. לפוגשו ויצמן את להזמין סאדאת ביקש כאשר נעשה,

בירושלים. הביקור לאחר בקהיר הוקם אשר הקשר אמצעי באמצעות הוזמן ויצמן שבאוסטריה. בזלצבורג אותו לפגוש

המלחמה. משרד פיקוח תחת היה זה אמצעי
סאדאת מביקור כתוצאה שני, מצד ומצרים אחד מצד ערב מדינות בין שררה אשר הסוערת המדינית באווירה
ה27/3/78 ליום שנועדה בקהיר, הערבית הליגה מועצת בפגישת להשתתף כדי ערב מדינות משלחות הגיעו בירושלים,
סאדאת הנשיא של ביקורו על כמחאה הכינוס, את החרימו אשר ודרוםתימן, אלג'יריה לוב, סוריה, את להוציא

בירושלים.
מושב פגישות לכן, קודם יום שנסתיימו, לאחר ה30/3/78 ביום לקהיר וויצמן הגיע סאדאת, הנשיא הזמנת עלפי

המתאים הישראלי השר הוא ויצמן כי האמין, המנוח הנשיא בואו. על רישמית הודעה נמסרה בקהיר הערבית. הליגה

לא סאדאת הדוקים. היו ביניהם האישיים שהיחסים העובדה נוכח ביחוד, וישראל, מצרים בין מדינית, מבחינה לקשר,
ולוויצמן זהה, היתה ודיין ויצמן של המדינית שחשיבתם למרות המדינות, שתי בין ביחסים דיין החוץ שר עם לדון רצה

רבים, היו והם מצרים, עם שהתקיימו הדיונים, במהלך לחלוטין, ברור, היה ממשלתו. למדיניות מלאה מחויבות היתה

בוועידת בגין הציג אותה הישראלית השלום תוכנית של וצבאית, מדינית מבחינה למימוש, בעיקשות, פועל, שהוא

זו. מדיניות במסגרת ביתרונות תיזכה ישראל כי שואף, הוא .1977 בדצמבר אסמאעיליה
לאלקנאטר יצאנו ואנוכי ברק ויצמן, ברק. אהרון ישראל ממשלת של המשפטי היועץ זה, בביקור התלווה, לוויצמן
כדי תוכננה שהפגישה ציפיתי הנילוס. על המשקיף נופש בבית בקשתו, פי על סאדאת, הנשיא עם להיפגש כדי אלח'יריה,

בבעיה והסתיימו התמקדו החלו, הדיונים אולם, הצבאית. הוועדה בדיוני עלו אשר העיקריות המחלוקת בנקודות להכריע

הפלסטינאית.
אולם, מצרית. ריבונות תחת להיות עתידה והיא היות ביחוד סיני, בעניין להסכם להגיע האפשרות על דיבר ויצמן
כי אסמאעיליה, בוועידת בנין שאמר מה על חזר הוא עזה. ורצועת המערבית הגדה על לוותר יכולה אינה ישראל

כלומר שהוא, הבהיר הוא עליה. ריבונותה את תכפה לא וישראל גורם אף של אינה המערבית הגדה על הריבונות
פלסטינאית, מדינה שם תהיה לא פנים בשום כי כך, על הכריזה אמריקה שגם כשם לכן, קודם כבר הצהיר סאדאת,
ההגעה לעיכוב סיבה יהווה לא המערבית הגדה שנושא ביקש ויצמן ירדן. עם פדראטיבי קשר על מו"מ לנהל ניתן אולם

וישראל. מצרים בין שלום להסכם
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בר שלום שישרור אנו רוצים אם הפלסטינאית. הבעיה פיתרון ללא שלום יהיה שלא היתה סאדאת של תגובתו
מצרים בין נפרד הסכם באמצעות יתגשם לא ברקיימא ששלום משום הזאת, הבעיה מפיתרון מנוס אין הרי קיימא,
להם יש עצמי. ממשל לפלסטינאיס מבטיחה ישראל, הציעה אותה האוטויומיה, שתוכנית כך על הצביע ויצמן וישראל.

השלום. להגשמת יסייע מצרים עם נפרד שלום לדעתו, ממנה. להתנתק או ירדן עם להתקשר זכות

למצרים. נזק יסב וישראל מצרים בין הנפרד ההסכם כי אמר הוא יותר. ברור באופן אמר אשר על סזי סאדאת
וישראל, אמריקה עם סודי הסכם שכרת לאחר ערב, מדינות שאר את נטש שסאדאת תהיה לו שתינתן שהפרשנות משוס
ישראל כי להכריז סאדאת יוכל פיתרונה, יתאפשר אם שכן, הפלסטינאית, הבעיה את לפתור יש לכך, אי לכך. 1^קשר

המערבית. הגדה מן לסגת מסכימה
הישובים גורל ועל עזה ורצועת המערבית הגדה על השליטה את לידיו יקבל אשר הגורם על זה, בנושא דיון התנהל
בגדה הביטחון נושא נדון כן בהם פגיעה כל ללא הישובים, שבהישארות הצורך את הבליט ויצמן שבהן. הישראליים ן
המדיניים ההיבטים על רבים, לפרטים הסתעף הדיון בו. יטפל אשר והגורם זה ביטחון להשיג הדרך וברצועה, המערבית

והמשפטיים.

עם המערבית הגדה של הקשר חידוש דבר, של פירושו .1967 לפני ששרר למצב לחזור יש כי היתה, סאדאת של דעתו
בידי תהיה בנדה המרכזית השליטה לדיון פתוחים הם הרי הביטחון, לנושאי באשר מצרים. עם עזה רצועת ושל ירדן

הנציגים יהיו לרצועה, באשר ומישראל. מירדן נציגים תיכלולנה המועצות שתי ביצועית. ומועצה נבחרת חוקתית מועצה
המטרה כי אני, סבור והרצועה. הגדה מן לסגת הסכמתה על תכריז שישראל הוא, שחשוב מה ומישראל ממצרים
לסגת מוכנה היא כי הכרזתה ואת ישראל של הסכמתה את יקבל שסאדאת היתה התנהל, אשר הדיון כל של העיקרית

והרצועה. הגדה מן

והרצועה. הגדה מן כוללת לנסיגה מסכימה אינה כישראל מפלגה אף כי הבהיר הוא מאומה הבטיח לא ויצמן
אשר בשיחה השתתף לא מאיתנו איש אנוכי השתתפתי וכן מכארכ חוסני הרפובליקה נשיא סגן השתתף זו בפגישה

וברק. ויצמן סאדאת, בין התנהלה

בבית נוספת, פעם עצמנו, מצאנו נוספת פעם ויצמן עם להיפגש סאדאת הנשיא ביקש בבוקר, ה31/3/78 למחרת
הנופש בית שבגן רבשנים עץ אותו בצל השיחה את וחידשנו אלח'יריה, באלקנאטר הנופש

להם תהיה כי מבקשים והם אתמול שנדון לרעיון מסכימים אינם עזה מרצועת הפלסטינאים שנציגי אמר סאדאת
ללא לכן, קודם יום הגיש אותה ההצעה את לממש קשה כך, משום רצונם זהו באומרו המשיך הוא עצמית הגדרה זכות

ואילך, ומכאן בתוקף, עוד אינה אתמול, סאדאת בה ודן הציע אותה התוכנית הרי לכך. אי בהצעה הפלסטינאים תמיכת
הפגישה. לפני שהיה כפי להיות חזר המצב קיימת. אינה כאילו

הגורמים מהם מחודשת? מצב הערכת עשה סאדאת האם והשנייה1 הראשונה הפגישה בין שחלף בזמן אירע מה
לי ידועה איננה התשובה לדעתם? הסכים והוא אחרת. דיעה היתה החוץ למשרד האס הצעתו? לביטול שהביאו והסיבות

עיסוקי. מתחום חורג שזה משום בכך, חקרתי ולא

J
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ציינתי שכבר כפי צבאייס, בנושאים דיון יתנהל כי קיוויתי לפגישה, לבוא ויצמן את להזמין סאדאת ביקש כאשר
בתחום שהם נושאים עזה, ורצועת המערבית הגדה ועתיד הפלסטינאית הבעיה סביב כולו התנהל הדיון אולם, לכן. קודם
העברת היא הפגישה מטרת כי הסקתי, ה3031/3. בימים בפגישה להשתתף הוזמן לא אשר החוץ, שר של עיסוקו
נדונו אשר הנושאים כי יסיק אשר הציבור ליידי"ת הדרר N1nw ר,רל> rr יי""" "<>" יי י."" >" יי

ההתנחלויות בניית את להפסיק מסירובו בו חזר לא עצמית, להגדרה הפלסטינאים של שהיא זכות בכל להכיר מסירובו

להכשיל איימה זו עמדה עזה. ורצועת המערבית לגדה בקשר 242 האו"ם החלטת את ליישם סירב וכן המערבית בגדה
ביקורו על כתגובה הכבושים, השטחים מן לנסיגתה באשר מישראל חיובית לתגובה ציפה הוא בעוד סאדאת, יוזמת את
את הזמין כך, לשם המדיני. במצב לתזוזה להביא ניסה הוא כי שלי, מסקנה וזוהי אנוכי, סבור כך, משום בירושלים.

הכנסת לאחר ,1967 שנת לפני שהיה לזה עזה וברצועת המערבית בגדה המצב את להשיב הצעתו את והגיש ויצמן
" והרצועה. הגדה מן נסיגתה על בהסכמתה, להודיע, תיאות שישראל יתכן כי קיווה, הוא מסויימים. תיקונים

התקשר בה, השתתף לא כאמל אבראהים מחמד החוץ ושר מדיני אופי בעלת היתה ויצמן עם סאדאת ופגישת היות

כך על בזכרונותיו כתב אשר כאמל, אבראהיס מחמד החוץ שר עם טלפונית, סאדאת, הנשיא
הביטחון שר של הגעתו על הודעה נמסרה בערב, לארצותיהם. לשוב הערבים השרים החלו ה29/3, בבוקר "למחרת

חדש, כל בביקורו עימו מביא אינו שוויצמן ואמר בטלפון סאדאת הנשיא חיפשני יומיים, לאחר לקהיר. ויצמן הישראלי
חפצה אינה מצרים וכי השלום יוזמת על הגיב טרם עתה עד כי בגין למנחם להודיע לישראל שובו לפני ממנו, ביקש וכי

הערביים השטחים מכל ישראל של המלאה נסיגתה בסיס על כולל, לשלום שואפת היא אלא חלקי, או נפרד בהסדר

| הכבושים".

$ (1978 (יוני באמריקה לבקר מוזמן אמ
הזמן כי בהזמנתו, הציע הוא ברית. בארצות רישמי ביקור לבקר בראון האמריקני ההגנה משר הזמנה אלי הגיעה

.1978 יוני של הראשון השבוע הוא זה, לביקור המתאים
למועד להזמנה ההיענות את לדחות הצעתי זו. הזמנה דבר על לו והודעתי סאדאת הנשיא עם טלפונית, התקשרתי,
לאחר הובלטה, לא אמריקה עמדת כן, כמו ואמריקה. מצרים בין הצבאיים ביחסים חדש כל היה ולא היות יותר, מאוחר

, U היא כי העובדה לאור זאת, הקשוחה. הישראלית העמדה נוכח שתובלט, צפוי היה שבה עוצמה באותה סאדאת, ביקור
B
* עליה. השפעה לבעלת אותה שעושה מה ומדיני, כלכלי צבאי, סיוע לה המגישה המעצמה

0
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מחירם. את תשלם הסעודית הערבית שהממלכה כתנאי פ5, מטוסי כמה לנו למכור אמריקה הסכימה בעבר,

עת, באותה אמריקה בידי היו אשר אחרים מתקדמים מטוסים לסוגי זה מטוס להשוות ניתן לא הרול טרם מישלוחם
.1973 אוקטובר במלחמת נגדנו בו השתמשה ואשר ישראל בידי שהיה ה"פנטוס" מטוס עם אותו להשוות גם ניתן ולא

לפני באמריקה, רישמי בביקור היה ויצמן הישראלי הביטחון שר לו: אמרתי סאדאת הנשיא עם הטלפונית בשיחתי
באותו מצרים עם כמתנהגת להיראות רוצה שאמריקה היא לביקור הזמנתי של המדינית שהמטרה לי נראה חודשיים.

כי ואמר להזמנה להיענות ממני ביקש המנוח הנשיא אמיתי איננו זה איזון אולם ישראל עם מתנהגת שהיא כפי אופן

חשובה. מדינית משמעות בעלת היא
היה הפנים, קבלת נוהלי לפי הפנטגון. בניין ליד לי המתין אשר כראון, האמריקני ההגנה שר עס בפגישה החל ביקורי

לאחר מתותחים. כבוד מטחי ונורו מוסיקה נוגנה הצי ומן האוויר מחיל וחיילים חי"ר, חיילי שכלל כבוד משמר שם

בראון. מר של למשרדו יחד עברנו למשמר, והצרעה הכבוד משמר סקירת

התקיימו ובמהלכו שבוע, נמשך הביקור המזויינים. הכוחות של בכירים מפקדים מספר זה, ביקור במהלך אלי, התלווו

למעצמה שיאה כפי בקפידה, מאורגית היתה הביקור תוכנית כי לציין חייב אני ביקורים מספר ונערכו פגישות מספר

קיימנו. אשר ביקור ככל חמה היתה הפנים קבלת וכי כאמריקה

כן, כמו וישראל. מצרים בין שלום להשגת בתקווה עסקה היא מוגבל. מדיני גוון בעלת היתה בראון מר עם השיחה
באותה מוגבלים. היו ואמריקה מצרים בין הצבאיים שהקשרים משום מוגבל, צבאי גוון בעלת גם שיחתנו היתה
ברוגע הצטיין בראון המזוייניס. לכוחותינו מאמריקה נשק אספקת על לשיחה מדינית הכנה כל עדיין נעשתה לא תקופה,

האמריקני. במימשל זו חשובה למישרה שהניע עד הנשק כתחום רב ניסיון צבר הוא עומק בעלת ובחשיבה
זה ביקור ערכתי האמריקני, הצד בקשת פי על המידע". ב"חדר ביקור כלול היה ההגנה במשרד הביקור במסגרת

המועצות ברית על המידע כמות באירופה פריסתם ועל בריתהמועצות של כוחותיה על ארוך להסבר האזנתי לבדי.

קשר להתקשר ניתן שדרכו התקשורת", "חדר אל עברתי המידע" מ"חדר אותי. הדהימה אמריקה של בידיה המצויה
העולם. בכל שלהם הצבאיות המפקדות כל עס וישיר מיידי

על דיברנו עירבאל, אשרף הד"ר בוושינגטון שגרירנו בהשתתפות וונס, סיירוס מר עס החוץ במשרד שנערכה בפגישה

תפקיד וונס משחק בו השלום, בפני ניצבים עדיין אשר הקשיים על וישראל, מצרים בין נעשו שכבר השלום צעדי

משרד של בדרג תמיד נדון זה שנושא משוס זה. בהקשר מסויים, נושא ככל לדון או להציג כוח ייפוי לי היה לא ראשי.

הרצופים למגעים בנוסף ,1978 שנה אותה של פברואר בחודש באמריקה ביקור קיים אשר סאדאת, הנשיא ושל החוץ
בזיזינסקי. מר לאומי לביטחון האמריקני הנשיא של יועצו עם היתה השלישית הפגישה המדינות. שתי בין המתקיימים
בקיא שבז'זינסקי מסיני. הישראלית הנסיגה על הצבאי במו"מ גיליתי, שגרירנו. בהשתתפות הלבן, בבית התקיימה היא

י^ראל. מצרים בין הסיכסוך בפרטי היטב
ישראל  מצרים כגבול גבול תיקוני להכניס האפשרות והיא המחלוקת, מנקודות אחת עיקרית בנקודה איתי דן הוא
לו אמרתי מצרים. של השקפתה את לו הסברתי ישראל. שטח בתוך מקומו, על ישאר ימית שהישוב באופן רפיח, באיזור

עם הצבאי במו"מ שהועלו כפי לכך, לסירובנו הסיבות את בפניו מנינו בכך. דנו כבר וכי מוחלטת דחייה זאת דוחים אנו כי



מוגבל
 327 

.."."., ■^ ".'''/"' ,...'*11,. _11u u*n 1 vskc הותירה זו, בפגישה בז'זינסקי, ובין ביני שהתקיימה השיחה

■

עימנו, יהיה הוא רק וכי במשרדו ביחידות, קרטר, הנשיא את אפגוש כי לי הודיע הוא בז'זינסקי, עם פגישתי תום לאחר
המאמצים נקלעו אליו המצב את ובדייקנות, בשטף בקיצור, הלבן, בבית במשרדו לי, הסביר קרטר הנשיא זו. בפגישה

אמריקה כי סאדאת, לנשיא להודיע ממני ביקש הוא ישראל. ושל מצרים של ההשקפות בין לקרב נעשים אשר המדיניים
ואיש דקות 20 כ ארכה הפגישה באיזור. שלום שישרור עד הקשיים, כל להסרת אפשרי מאמץ כל ועושה בתוקף פועלת

להשגת משקלה כובד כל את מטילה שאמריקה הרושם תחת זו מפגישה יצאתי קרטר. הנשיא זולת בה דיבר לא
הביקור על דו"ח לו להגיש כדי לפוגשו, מבקש אני כי טלפונית, סאדאת, לנשיא הודעתי לקהיר, שבתי כאשר השלום.

>י '   * " יי" יי1"1 יי'ייי ייייייייייי '^יייי ייי"י"יי 4^ירריודריה ^החמיימה כו ביום.



 .., ^ "..''<■. .'u ^^u > ■'. ■ jkn 1<xu הנשי* מקרטר. בעקבה האיגרת עי יו מסרתי שם אלמעמורה, הנופש

משום מדינית, מבחינה מאוד, מוצלח היה זה ביקור לדעתו, יפה. יעלו כי קיווה אשר ארצותהברית, של ומאמציה קרטר
היה הביקור כי סבור, היה הוא .1952 מהפכת מאז (בארצותהברית) מצרי מלחמה שר של הראשון הביקור שהיה

בעתיד. ואמריקה, מצרים בין צבאי פעולה שיתוף ליצירת קדימה צעד בבחינת

(1978 (טל* שבאוסטריה בזלצבורג
מזלצבורג סאדאת הנשיא של מזכירתו בטלפון איתי התקשרה כאשר בביתי, הייתי בצהריים ה12/7/78 ביום

^ /7 ב למחרת, בזלצבורג, עימו להיפגש לבוא ויצמן את להזמין ממני ביקש הנשיא בביקור. הנשיא היה שם שבאוסטריה,
11 ו ירי אאא לאותו מקום. כאותו מועד. כדי להשתתף בפגישה.

■יי

^ זו. לעיר אופיייני סימן זהו בוורדים. מקושטות הבתים מרפסות שקטה. עיר מצאתי
ט
11 "אלאהראם" בעיתון ידיעה ומצאתי בקהיר המופיעים הבוקר עיתוני את קראתי לאוסטריה מקהיר הטיסה במשך

8 היה: הידיעה לשון לונדון". ועידת תוצאות תוודענה בטרם ויצמן עם עוד ייפגש לא "אלגמסי הכותרת: תחת
JH מה דבר יתרחש בטרם ובישראל, במצרים צבא אנשי בין נוספות פגישות תתקיימנה שלא אישר, אלגמסי (פריק) "גנרל

■ לדיון". שיועלה חדש
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נושא להוות צריכה אינה הצבאית שהעשייה האמנתי וכנות מוגבלות היו התקשורת לאמצעי שהצהרותי היה הרגלי

היות נכונה, היתה שפורסמה, כפי ההצהרה, המתאים ב*מן העם בפני העובדות את להביא יש וכי רבות להצהרות
/78 ביום אלרוייריה באלקנאטר התקיימה ויצמן עם האחרונה פגישתי לכן. קודם עוד סתום, למבוי נקלע הצבאי והמו"מ
לכן, קודם הבהרתי שככר כפי המדינות. שתי בין המדיניים בקשרים לדון כדי להזמינו ביקש סאדאת הנשיא כאשר 31/3

לונדון, בוועידת המדיני המצב יתבהר בטרם הצבאיים, הדיונים חידוש את צפיתי לא שהוא. צבאי נושא כל בשל ולא

וונס. דיין כאמל, אבראהים מחמד בהשתתפות מספר, ימים בעוד בלונדון להתכנס אמורה שהיתה

המצרית בעיתונות בעוד ויצמן, עם שם להיפגש כדי לאוסטריה בדרכי הייתי כאשר ובצער, במועקה חשתי לכך, אי
התפרסם אשר את לתקן ההזדמנות לי תינתן כי התקוה בי קיננה המציאות את הסותרת בשמי הצהרה מתפרסמת
ה12/7 ביום הנשיא מן יצאה לפגישה שהבקשה העובדה נוכח ביחוד, ויצמן, ועם סאדאת הנשיא עם שאפגש אחר בשמי,
ההודעה התפרסמה בו היום שזה ה13/7, ביום למחרת, להיערך, אמורה היתה הפגישה בעוד הצהריים, אחר

ההצהרה. את לתקן שהות היתה לא לכך, אי באלאהראם.
את שם פגשתי כך, אחר קצר. זמן למשך כאמל, אכראהים מחמד את שם פגשתי שלוספושל, למלון הגעתי כאשר

המקורב אוסטרי עסקים איש כהאן, קרל זהו כאומרו: לפני הציג הוא אותו זר אדם ישב כשעימו אלתהאמי חסן
לו ניתנת והיתה לפעם מפעם קהיר את בביקוריו פוקד כהאן היה זה, ביקור לאחר קרייסקי אוסטריה לקנצלר

בעיתונים. פורסם אף כך ועל סאדאת, הנשיא עם להיפגש ההזדמנות
שיחה לקיים ביקש המנוח הנשיא בברכה אותו קיבל אשר סאדאת, התאכסן בו לאגף אליו התלוותי הגיע. ויצמן
או עתי0.אן אחמד השגריר באוסטריה שגרירנו עם המלון במרפסת וישבתי החדר את עזבתי לכך, אי ויצמן. עם בנפרד
החוץ. שר בה נכח או בה שנכחתי מבלי סאדאת, הנשיא עם ויצמן של פגישתו הסתיימה אשר עד אלתהאמי, חסן עם

כשעתיים. ארכה זו פגישה

הזמנתי אך התנצלתי, התאכסן. בו במלון ערב ארוחת עימו לסעוד אותי הזמין הוא המלון, את עזב שוויצמן לפני

במסעדה ערב לארוחת כהאן אותנו הזמין זו, בנקודה התנצל. הוא גם מתאכסן אני בו במלון ערב ארוחת לסעוד אותו
לא אך שונים, נושאים על דיברנו המנצנצים. אורותיה ואת העיר את לראות ניתן ממנו גבוה, הררי באיזור הנמצאת
אשר לונדון, לוועידת הצלחה צופה אינני כי לו שאמרתי נזכר אני וסאדאת ויצמן בין התקיימה אשר הפגישה על דיברנו

בין המדיני שהמצב כך על בזמנו, הערכתי, את בניתי תיכשל. כי צפה ויצמן גם מספר. ימים כעבור להתקיים אמורה היתה
השלום. לקראת חיובית התקדמות כל חלה ולא השתנה לא וישראל מצרים

ולא מיוחד נושא שום בפגישה הועלה לא המלון במרפסת קצר, זמן עימנו, וישב סאדאת הנשיא בא שלמחרת, בבוקר

צורך יש כי להבין בגין את להמריץ וסייעה מועילה היתה הפגישה כי אמר הוא אולם, ויצמן עם פגישתו תוצאות על דובר
של ביקורו באמצעות נוצרה אשר השלום, את להשיג ההזדמנות תוחמץ שלא כדי השלום, לטובת חיובי צעד לעשות

תסתיים בו הזמן שזה ,1978 אוקטובר לפני חיובי צעד תבצע שישראל צורך יש כי אמר, הוא בירושלים. סאדאת
היתה ויצמן, עם פגישתו לפני שהתקיימה פרס, עם פגישתו כי אמר, כן כמו הבינלאומיים. החירום כוחות של עבודתם

סיבה. מאותה היא, גם מועילה

.. . . >^t
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j. לסגת נכונותה על תודיע שישראל הצעה, לממשלתו להעביר מוויצמן ביקש סאדאת שהנשיא מכן, לאחר לי, £נודע כדי וישראל, מצרים בין השלום הסכם ייחתם בטרם ייעשה הדבר מצרי. לניהול יועברו הם ומג'בלמוסא, מאלעריש
■ לו יעניק ג'בלמוסא של החזרתו כי סבור, היה סאדאת לשלום. בדרך ישראל, של מצידה סימלי, צעד יהיה שהדבר

:

י

הקשר וכי שניהם בין נוצרה אשר האמון רוח על ישפיעו לא אלה כגון שדברים מקווה הוא בישראל. הקיים המדיני
ממשלת של מהתנהגותה המנוח הנשיא של רוחו ולמורת לכעסו כביטוי נוספים, ימים מספר לאחר להימשך". חייב ביניהם
כי נאמר בה איגרת לוויצמן שלחתי לישראל. במצרים, שהיה הישראלי הקשר צוות את להחזיר הנשיא החליט ישראל,

שינחת מצרי, במטוס לישראל להחזירו סידורים עשינו וכי אצלנו, הישראלי הקשר צוות של בהישארותו צורך עוד אין

27/7/782 בלוד התעופה בנמל
הכרחי היה אם אותי ושאל איילטס הרמן האמריקני השגריר טלפונית, אלי, התקשר זו, החלטה של פירסומה עם

 צריכה ההחלטה במצרים. הצוות של להישארותו סיבה עוד אין כי היתה, תשובתי ולבצעה. כזאת החלטה לקבל

תתבצע. אכן, והיא, להתבצע
זה. אמצעי דרך שהתקיים הישראלית, וההנהגה המצרית ההנהגה בין שהיה הישיר הקשר נותק בכך,

את למסמס במטרה והצבאי, המדיני המו"מ בפני מיכשולים מציבה ישראל כי סאדאת הנשיא השתכנע להערכתי,

מצרים. על ערב מדינות של החרם את קיימת לעובדה יהפוך אשר זמן, להרוויח לרצון בנוסף המנוח, הנשיא של יוזמתו

ישראל תפעיל בזמן, בו הפלסטינאית. הבעיה את תפתור ולא המערבית בגדה יותר, איתנה בצורה ישראל, תתבסס בכך,

סאדאת ישראל. של לטובתה ביותר, הטובים בתנאים וישראל מצרים בין השלום את להגשים סאדאת הנשיא על לחץ

האישיים מאמציו ובאמצעות אמריקה של באמצעותה המדינית, בעשייה לתזוזה לגרום תיכשל, לא שהיוזמה כדי ניסה,

1 בדרך השלום, בתהליך שותפה שתהיה כדי 1978 בפברואר באמריקה, ביקר הוא כך, משום ישראל. עם תקשורת) (ליצור

. 1 לדחוף בזלצבורג, יולי בחודש ואחר אלח'יריה באלקנאטר מרס בחודש ויצמן, של באמצעותו ניסה, כך אחר יותר. חיובית

,י 1 הנשיא של מצבו שינוי. כל ללא ונותרה קשוחה היתה ישראל של עמדתה אולם יותר, פעולה לשתף ישראל ממשלת את
jl הישיר הקשר על בהסתמך הצלחה, השלום ליוזמת צפויה היתה לא 1978 יולי סוף עד ליום. מיום יותר, קשה נעשה המנוח

r ■ כובד כל את להטיל התיכון, במזרח שלה האינטרסים על לשמור כדי חייבת, היתה אמריקה וישראל. מצרים בין שהיה

■; n ה31/7/78, מיום בזכרונותיו קרטר שהתבטא כפי המצרי, הנשיא ואת ישראל ממשלת ראש את לשכנע כדי משקלה
9 אחת. ובעונה בעת וכבורר, כמארגן קרטר ישמש בו מקיף מו"מ לקיים

ן
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באמריקה הפיסגה פגישות

1978 פברואר

מצבו כי בזכרונותיו, קרטר שכותב כפי בהערכתה, למסקנה והגיעה התיכון, המזרח לגבי מצב הערכת עשתה אמריקה
ולא יותר, ותרנית עמדה תאמץ ישראל כי ההנחה על להישען עוד יכול לא הוא ליום. מיום יותר רגיש נעשה סאדאת של

רוצה אינה אם אחרת, או זו בדרך להתערב, חייבת היא כי לאמריקה, הובהר הערבים. המנהיגים של תמיכתם על

לריק. יהיו שמאמציה
סוף חופשת על יעלה שלא זמן לפרק עימו, לשוחח כדי לאמריקה, סאדאת את להזמין קרטר הנשיא החליט כך, משום
עם מיד, יצא, הוא לאמריקה סאדאת הגיע בערב 3/2/78 ב לקמפדייוויד. היתה השבוע סוף לבילוי ההזמנה השבוע.

דרך על לדבר, החל סאדאת ביניהם. השיחות החלו ה4/2. שלמחרת, בבוקר לקמפדייוויד. במסוק, קרטר, הנשיא
הערות. מספר מעיר קרטר כעוד האחרונים החודשים ששת במשך אירעו אשר האירועים כל את מציין כשהוא האילתור,

דעתו. לפי נעשו, אשר משגים מספר הציג סאדאת
זכרונותיו ,37 עמי ,1985 ערבית, מהדורה קרטר, גיימי זיכרונות קרטר, (מתוך: השיחה מהלך על בזכרונותיו כתב קרטר

ה12/2/78): מיום

בקיומם הערבים הכרת הערבים, עם ישירות שיחות ישראל: של האמיתיים הרצונות של רשימה הציג "סאדאת
החליט הוא אולם, לבקשותיהם תסכים שמצרים קיוו לא פעם אף שהישראלים אמר הוא אמיתי לשלום ובזכותם

ועד לשלום מוכנים היו לא הם בהפתעה עליהם בא בירושלים ביקורו כי העריך, הוא אחת בבת לבקשותיהם להיענות
הביע הוא באסמאעיליה, השיחות כישלון מאז בגין, נקט בה המדיניות את תיאר סאדאת כאשר מוכנים. אינם הם עתה
לנהוג ודיין, ויצמן לו שמשיאים העצות את בחשבון לוקח שאינו משום ישראל, ממשלת ראש את מגנה הוא רבה. מרירות

ישובים מאות הקמת הכוללת נרחבת, תוכנית הציע אשר שרון, החקלאות שר של ללחציו נכנע שהוא ומשום במתינות,
שני, ביום להודיע כוונותו על לי הודיע סאדאת כן. אינו בשלום בנין של רצונו לדעתו, הכבושים. בשטחים יהודיים
מה כל לישראלים, עתה, עד נתנו, הם וכי למו"מ קץ לשים מתכוונים שהמצרים הבינלאומי, העיתונות מועדון במסגרת
את לתקן סאדאת את לשכנע ומונדייל, וונס בזיזינסקי, כסיוע הצלחתי, בסוף, לקבל. לקוות העיזו לא שנה, לפני שעד

מלה כל על .242 האו"ם החלטת את יקבל שזה בתנאי בגין, עם הדיונים את לחדש מוכן הוא כי הכריז הוא הצהרתו.
שבה".

ואומי: ה12/2/78 מיום בזכרונותיו ממשיך קרטר

פיתיון. הדורשות השונות בבעיות לדון עברנו זאת, "בעקבות
סיני. של חלקי לפירוז הסכים סאדאת *

שישכון לאחר סיני, האי בחצי היהודיות ההתנחלויות להישארות באפשרות לדון בעיקשות, סירב, הוא אולם *

האו"ם. חסות תחת ישארו אם אפילו השלום,

הקדושים, המקומות נמצאים בהם הרבעים על השליטה לדעתו, הרי, ירושלים, את ולחלק לשוב שהתנגד למרות *
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וערבים. יהודים של משותפת שליטה להיות צריכה
דיין, של לביקורו מצפה אני כי לו אמרתי כאשר רצונו שביעות את הביע הוא יותר. נינוחה באווירה הסתיימו שיחתנו

י

■,'  ■■,' , <" '" ,..' .."■. ,",_"■ ■

ערבית. מהדורה הרטר. 1'ימי ;"ל ^ריויירייו היייי יי'ייייי י"ייייי יי'יי"" י"יי'"1 י

כך אחר לכך. ערב אני וכי בידו טעות כי לו עניתי עצמאית. פלסטינאית מדינה בהקמת ורוצה הישראליים הכוחות
כללה, לא לי ענה אותה התשובה שלום? להשיג כדי לעשות מתכוון הוא מה עימי, שהצדק לו יתברר אם כי אותו, שאלתי

   ■ ■  ^,.,~ sV., ,." , .!<' |. 1'1 /n ■>/' ,ji'j \yu }j jh 1V' |'1v JMXA JMX 'jV'Jl

. בשטחים המתגוררים לפלסטינאים, שנים. חמש במשך אחרת) ולא זו מדינה (לא ריבונות ידרוש לא גורס שום מקומיות,
| לא עצמאותם. על לשמור או לירדן, או לישראל בהצטרפות לבחור זו, תקופה כשתחלוף הזכות, תהיה הכבושים,

9 המעבר". תקופת במשך יגדל, לא ומספרן ההתנחלויות תורחבנה
9נ באומרו: ה22/3/78, זה מיום רשימותיו את משלים קרטר

9 עמדתם: זו כי סבור, שאני מה של תקציר ועוזריו בגין בפני קראתי זאת, "בעקבות
3/¥ המערבית. הגדה מך ישראל, של צבאית, או מדינית שהיא, נסיגה לכל סירוב *

M8 הכבושים. בשטחים ההתנחלויות הקמת את להפסיק סירוב *

1 בסיני. הישראליות ההתנחלויות מן לנסיגה סירוב *
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האו"ם. של חסות או מצרית חסות תחת תהיינה שההתנחלויות סירוב *

עזה. ורצועת המערבית לגדה בקשר znz האו"ם החלטת את ליישם ♦סירוב
יוכלו בה באופן עצמית, להגדרה כלשהי זכות להם שיש ובכך הפלסטינאים של שלטון בכל שהיא הכרה לכל סירוב *

לעיל. הנזכרות האופציות מן אחת בכל לבחור

אשר הנקודות מן אחת באף ידון לא הוא אולם, לחלוטין, שלילית, ראייה היא עמדתו של כזאת ראייה כי הכריז בגין

הלאווים")". כ"ששת תכונינה אלה נקודות הבאים (בימים העליתי.

 י ■ ^י , * f^H
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11 הסינסוד שלב סוף
11
11 13/7/78

I■ באומרו: זה מיום בזכרונותיו כתב קרטר
9 חיוני צורך הוא התיכון במזרח השלום כי משוכנע הייתי אחד, מצד במינו. מיוחד נוח, בלתי במצב עצמי את "מצאתי
II מצד לחץ עלי הופעל שני, מצד מהותו. מה ידעתי לא אולם מה, דבר לעשות עלי כי ידעתי, לארצותהברית. ביחס
|| לפי שנוצר, הפער את ולסתום מהתחייבויותי להשתחרר עלי לחצו הם המפלגה. מנהיגי ומצד בקונגרס הדמוקרטים
11 בו בזמן הועלתה שהיא משום מיוחד, באופן גיחוך, מעוררת לי שנראית האשמה זוהי אמריקה.  ישראל ביחסי דעתם,
11 ירושלים. עם קשרינו הידוק באמצעות לה, הדרושות הערבוית כל את לישראל להבטיח כולי כל התפניתי
[1 הסכימו כאשר אפילו להם, היתה לא באמתחתו. המצוי כל את רוקן המיוחדת, בדרכו אחד כל וסאדאת, בגין
■ן
9 כל עם לשחק עלי היה זה, ממבוך לצאת כדי ביניהם. שהפריד הרב המרחק בשל להסכם, להגיע הזדמנות כל להיוועד,
|| עלי היה אחר. פיתרון לי היה לא אולם מסוכן. להיותו בנוסף נוח, היה שלא פיתרון זהו בכולם. להרוויח עלמנת הקלפים,
II בעת וכבורר, כמארגן משמש אני בו כולל, מו"מ לנהל להסכים המצרי הנשיא ואת ישראל ממשלת ראש את לשכנע
{1
M ערים היינו בקמפדיוויד. להיפגש בגין ואת סאדאת את להזמין כדי התיכון, למזרח וונס את לשלוח החלטנו אחת. ובעונה

11 אוקטבר, בחודש יגרום, שסאדאת חששתי ויותר. יותר מדאיג הזמן, עם נעשה, המצב אולם חשופים. אנו להן לסכנות
לעמוד עוד יוכל לא והוא לחץ עליו מפעילים הערבים שכן, פעמים. מספר בכך, איים הוא בעבר. כבר שאירע כפי משבר,

אחר". מכיוון מוצא לעצמו למצוא או אליהם להצטרף או נאלץ הוא עתה, זה. לחץ בפני

שני התיכון. במזרח שקיים ביקור במסגרת וונס, עם הזמנה לשניהם שיגר הוא כי ומבהיר בזכרונותיו ממשיך קרטר

החגים לאחר ספטמבר, בחודש תתקיים הפגישה כי ביקש סאדאת בהתלהבות. קרטר של הזמנתו את קיבלו האישים
הבירות. משלוש אחת ובעונה בעת 8/8 ב הפגישה על הודעה למסור הוחלט האסלאמיים.

" ה5/9/78 בקמפד*וו>ד הראשון היום
בזכרונותיו: כתב הוא אחה'יצ. בשעות ה5/9/78 ג' ביום סאדאת של לבואו המתין קרטר

כולל, להסכם להגיע רוצה שסאדאת ברור היה המצב. את לעצמי סקרתי המצרי, הנשיא של לבואו ממתינים "בעודנו

X משום לחלוטין. בו, בטח לא אך ליבו, אומץ ואת בגין של כוחו את כיבד הוא מוגבל. בהסכם בוודאות, רוצה, בגין בעוד

1 סבור היה אלא לצידו, עומד אותי ראה לא הוא יותר. רבה היתה התלהבותו הצלחה, להשיג הנחושה החלטתו ובשל כך,
1
9 לא אם כי סבור, היה הוא אולם, ישראל. עם ישיר הסכם על לחתום כל, קודם היתה, מטרתו עבורו. בגין, את אשכנע כי
■ לגינוי שיזכה מבלי לסרב, בגין יוכל לא לכך, ניצחון. בבחינת יהיה זה גם איתי, להסכם יגיע אם הרי זאת, להשיג יצליח

9 חריף.
■1 .16.30 השעה לאחר קצת הגיע סאדאת של מטוסו
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לכאן בא לא כי ישירות, לי, אמר הוא הקדמות. ללא לעניין, נכנס הוא הכפרי, במעוני האחורית, במרפסת ישבנו כאשר

יעשה הוא אמיתי אינו בשלום בגין של רצונו לדעתו, נוסף. למו"מ להתכונן כדי ולא השלום הסכם על לחתום כדי אלא
הוא וכי מקפת תוכנית באמתחתו כי הוסיף מכן, לאחר השלום השגת את לעכב ניסיון כל נוכח ויתייצב ביכולתו אשר כל

לערוב מוכן הוא כי הבהיר, הוא הערבית והריבונות האדמה השבת והן: שתיים, להוציא הנקודות, בכל לוויתורים מוכן
בתנאי זאת, נגדה הכלכלי החרם וסיום וישראל, מצרים בין דיפלומטיים יחסים כינון שיקבע באופן השלום להסכם
מכל תיסוג שישראל ביקש הוא קלושה כאפשרות לו שנראה מה טובה, כוונה מתוך ומתן המשא את ינהל שבגין

הקשורים סעיפים ויושג, במידה יכלול, הסופי שההסכם מצרים, של אדמותיה
לי הניח הוא אלה עניינים האחרים. ושכניהם הישראלים בין כמו"מ העוסקים וכאלה המערבית, ובגדה כפלסטינאים

בפרוטרוט". להגדיר

ארוחת לאחר החלה העבודה הכפרי מעונו אל יחד יצאו הם כגיו מנחם של פניו את קרטר קיבל מכן, לאחר שעתיים
בזיכרונותיו: זו פגישה על רשמיו את כתב קרטר הערב.

שנה מאלפיים יותר מזה היהודית לאומה מצרים בין הסכם לכריתת תקדים היה שלא ליבי תשומת את היפנה "בגין

מטרות את לצמצם ביקש הוא סאדאת נהג להיפך בדיוק כדוגמתו. שאין היסטורי מאורע היא ועידתנו כי אמר הוא
מכן. לאחר שיבוא למו"מ בסיס לשמש עשויים אשר הכללים העקרונות לגבי הדדית הבנה בהשגת ולהסתפק הוועידה
במחלוקת תישארנה אשר הנקודות לגבי מו"מ ינהלו גם הם המדינות שתי של וההגנה החוץ שרי יוועדו ובמסגרתו
העוזרים מן אחד אף הרי בקמפדייוויד, הסכם על להחלטה נגיע ולא שבמידה לו הבהרתי בתוקף. זה לרעיון התנגדתי
ואל אחת, בבת הרגישים, הנושאים כל עם להתמודדות עצמנו את להכין עלינו כך, עקב מכן. לאחר בכך, יצליח לא שלנו

בהם". מלטפל להימנע לנו

קמפדייוויד הסכם על חתימה בטקס ה17/9/78, אי, ביום ונסתיימה יום 13 נמשכה בקמפדייוויד העבודה

ישיר. בשידור הטלוויזיה מסכי מעל אנשים מיליוני צפו בו הטקס זהו בוושינגטון.

הלב. תשומת את משכה אשר הידיעה זה הסכם של הרישמי הנוסח כולל מה לדעת נלהבים היינו במצרים כולנו

והסיבות המו"מ, במשלחת חבר היה אשר כאמל, אבראהים מחמד החוץ שר של התפטרותו היתה תקופה, באותה
שלב סוף היה קמפדייוויד הסכם ההסכם. על החתימה לפני באמריקה, היה כאשר זה היה התפטרותו. את הגיש שבגללן

התיכון. במזרח הסיכסוך משלבי

פרץ זה בינגושי מאבק הברית. ארצות של לטובתה הגדולות המעצמות שתי בין הסיכסוך הוכרע הבינלאומי, במישור

מצרים של ליציאתה זה הסכם הביא הבינערבי, במישור 1978 בשנת והוכרע 1967 בשנת לשיאו הגיע ,1956 בשנת

הוא וצבאית. מדינית מבחינה זה, בסיכסוך ערב מדינות של עמדתן הוחלשה בכך, ישראלי.  הערבי הסיכסוך מזירת
מה את הנוכחי. בשלב לבלוע פעולה חופש לה ואיפשר באיזור, ביותר החזק האסטרטגי המעמד את לישראל העניק
השלום והסכם זה הסכם הלאומי, במישור הבא בשלב השכנה, הערבית האדמה חשבון על ולהתפשט מפלסטין שנותר
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חזק אסטרטגי צבאי מעמד לישראל שהעניקו חמורות, במגבלות סיני, את לנו השיב בעקבותיו, שבא וישראל מצרים בין

נמשך ,1973 אוקטובר במלחמת החל אשר זה, שלב וישראל. מצרים בין הסיכסוך משלבי לשלב קץ שם ההסכם יותר.

.1978 בשנת קמפדייויד בהסכם ונסתיים בירושלים סאדאת בביקור
האיזור. בתולדות חדש שלב החל כי ברור, היה סעיפיהם, על השלום, הסכם על ואחר ההסכמה על ההודעה לאחר

תוצאות לו יש הערבי. העולם על השלכות ובעל התיכון המזרח על המעצמות בין במאבק עמוקות השלכות בעל שלב

תשחק בו התיכון" במזרח ביטחון "מערך שיהיה כדי באיזור הביטחון מערך שינוי היא שבהן החשובה שאולי ודרישות

הראשי. התפקיד את ארצותהברית
שינוי המחייב כמצרים, חדש שלב "החל סאדאת: המנוח הנשיא לי אמר קמפדייוויד, הסכם מחתימת שבועיים לאחר

■* המדינה". במנגנוני מקיף

1
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שישי: פרק

הממשלה את עוזנ אלגמסי

ובמנגנתיה". המדינה במוסדות מקיף שינוי לבצע החלטתי כך, "משום חדש". שלב עוברת "מצרים

את אד ס יא הנש

החיים כל במשן המדינה בשירות

וההזמנה היות בבוקר. ה3/10/78 גי ביום באלקנאטר, הנופש בבית עימו להיפגש אותי הזמין סאדאת המנוח הנשיא

חשובים נושאים במספר העוסקים ניירות עם תיק עימי לקחתי הפגישה, נושא את להגדיר מבלי בקשתו, פי על היתה
קמפ הסכם לאחר הדיון, נושא יהיה שזה הנחה מתוך ישראל, ובין שבינינו הצבאי ולמצב המזויינים לכוחות הנוגעים

דייוויד.

של בשלומה בהתעניינות החלה עימי שיחתו הנופש. בית בתוך הנמצא הידיים רחב בנן אותי פגש המנוח הנשיא
טוב. לטיפול זכתה היא המזויינים הכוחות של אלמעאדי בביה"ח כשנתיים מזה כליות מאיספיקת סבלה אשר אישתי,

את למנוע תקווה מתוך שבצרפת, בליון בביתחולים לטיפול אותה להעביר המטפלים הרופאים המליצו מכן, לאחר
בריאותה. מצב הידרדרות

חדש" ב"שלב נמצאת מצרים כי אמר הוא הפנים. מדיניות נושא אל הקצרה החברתית השיחה מן עבר סאדאת
העם מועצת יו"ר תוחלף, סאלם ממדוח ממשלת ובמנגנוניה. המדינה במוסדות מקיף שינוי לערוך החלטתי לכך, אי ואמר:

חדשים. צבאיים מפקדים וימתו באחר יוחלף מרעי סיד המהנדס

ביום אמונים שבועת תישבע היא החדשה. הממשלה את להרכיב ח'ליל מצטפא הד"ר על הטיל כי ואמר המשיך הוא
עלי. חסן כמאל (פריק) לוטננטגנרל עמיתי יעמוד המשרד בראש שלו. צבאי כיועץ למנותי החליט הוא ה5/10/78. ה',

פהמי עלי מחמד (פריק) לוטנטגנרל את למנות החליט כן כמו ההגנה". ל"משרד המלחמה" מ"משרד ישונה המשרד שם
במקומו. לרמטכ'יל, בדוי אחמד (לואא) האלוף את ולמנות שלו צבאי כיועץ

הנכונה הדרך על למשרדי, בדרכי לחשוב, התחלתי למשרדי. עזבתי במלה. אפילו קיבל, אותן ההחלטות על הגבתי לא

האלוף אל הרמטכ"ל של האחריות תחומי והעברת עלי חסן כמאל עמיתי אל המזויינים הכוחות על הפיקוד להעברת
ביותר. קצר לזמן אפילו החדשה, להנהגה הנוכחית ההנהגה מן במעבר כלשהו חלל יווצר שלא כדי בדוי, אחמד (לואא)

תעלת מאיזור שב כשהוא פהמי עלי מחמד (פריק) לוטננטגנרל את מצאתי המלחמה, במשרד למשרדי הגעתי כאשר

באיזור להיערך אמור שהיה הצבאי המצעד לקראת האחרונה בחזרה שנכח לאחר (אוברול), עבודה מדי לבוש סואץ
ה6/10/78. ו' ביום התעלה

עם המדיני המצב בשל אולם, בקהיר. להתקיים אוקטובר, ניצחון לרגל השנתי, הצבאי המצעד צריך היה הנוהג, לפי
להשתתף כדי לאמריקה, 1978 בספטמבר ייצא שסאדאת הוחלט שכן, שנה. באותה בקהיר לקיימו היה ניתן לא ישראל
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הבינלאומיים החירום כוחות של המנדט קמפדייוויד). (שיחות אמריקה של בהשתתפותה ישראל, עם השלום בשיחות
לו הצעתי לאמריקה, צאתו טרם באסמאעיליה, שהתקיימה בישיבה שנה. אותה של באוקטובר להסתיים עתיד היה

על יעבור כאשר המצעד את יסקור הנשיא התעלה. באיזור מצומצם צבאי מצעד לקיים או הצבאי המצעד את לבטל

עלמנת חירום, בשעת בהן להיערך שעליהן העמדות אל קרובים יהיו התעלה באיזור שהכוחות היתה בכך המטרה פניו.

המצומצם הצבאי המצעד לרעיון הסכים הוא ייכשל. באמריקה והמו"מ במידה צפויה, בלתי התפתחות כל פני לקדם

התעלה. באיזור

להיות שלא יכולים היינו לא הצבאיות. בתוכניותינו הכללית במפקדה עיינו באמריקה, המנוח הנטיא שהה בו בזמן

את לקיים מאמריקה, שובו טרם הנשיא, ביקש בוושינגטון, קמפדיוויד הסכם נחתם כאשר שהוא. זמן בכל בכוננות,

וי

ו

1

■

"■ ■ >■"■ ■" "'< ■ iuu.i ■''n jmui.' ji uv/jj ,'j ^11^ נר במו משרת עצמי מצאתי הצבאית המכ'לקה את שסיימתי קאחר

* מלוב שיצאה האיטלקית ההתקפה אירעה כאשר בצבא שירתתי בדרום. סיוה המדבר לנאת ועד בצפון מאלסלום היתה

נסוגו שבעקבותיו סידיבראני, בקרב הבריטית ההתקפה הצליחה וכאשר המערבי במדבר הבריטיים הכוחות נגד

ללוב. האיטלקיים הכוחות
הסכנה נוצרה שם מזרחה, עבר ההתעניינות מוקד ישראל. מדינת הוקמה כאשר פלסטין, בעיית עלתה 1948 בשנת

,1956 בשנת מצרים על המשולשת התוקפנות מלחמת דרך ,1948 בשנת כלסטין ממלחמת מלחמות: מספר פרצו החדשה.
,■ שנה 30 המזויינים כוחותינו בילו כך, .1973 בשנת המהוללת אוקטובר מלחמת ועד ההתשה" "מלחמת ,1967 יוני מלחמת
.m פלסטין מלחמת את להוציא הזה, הסיכסוך שלבי בכל חלק נטלו אשר מאלה אחד הייתי ישראל. עם צבאי במאבק
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של הראשון בשבוע זה היה המזויינים. הכוחות של המבצעים אגף כראש התמניתי אוקטובר למלחמת ההכנות בעת
המפקדים מבין הייתי .1973 דצמבר באמצע המזויינים, הכוחות של לרמטכ"ל מוניתי זו ממלחמה כתוצאה .1972 ינואר

מידי זכיתי לו זה כבוד (פריק). לוטננטגנרל לדרגת הועליתי לכך ובנוסף העם, מועצת מטעם גבוהה להערכה זכו אשר
צבאי מפקד האם נשכח. בלתי עמוק, רושם בליבי הותיר הדבר חיי. בימי זכיתי לו ביותר הגדול הכבוד הוא העם מועצת

אמלא, אשר האחרון התפקיד יהיה כרמטכ"ל תפקידי כי וקיוויתי ייחלתי מכך? ליותר צבאי, ניצחון לאחר לקוות יכול
מרוצה. השירות, את אעזוב ואז

בלונדון, בביתחולים נפטר אסמאעיל אחמד (משיר) הפילדמרשל המלחמה שר ישתנה. חיי שמסלול היה האל רצון

קשרי בשל אותי, והעציבה אותי הדהימה מותו על הידיעה מפעם. יותר בחו"ל, אישפוזו את שהצריכה מחלה לאחר

את יחד וגמענו 1967 יוני במלחמת בסיני יחד שירתנו קשים. ובימים מצוקה בעיתות בינינו קשרו אשר הצבאי השירות

את נשאנו ויחד כעסנו על כיסינו יחד ההתשה". "מלחמת של ההתקפות באחת התעלה באיזור יחד היינו התרעלה. כוס
מפקדים, חבורת עם הייתי הניצחון מכוס גמענו ויחד 1973 אוקטובר במלחמת יחד היינו שבה. והמתיקות המרירות
התקשר זו פגישה במהלך מלונדון גופתו תניע כאשר אסמאעיל, אחמד הפילדמרשל של הלוויתו באירגון בלילה, ועסקנו,

בשעה למחרת אמונים שבועת אשבע וכי המלחמה, לשר מוניתי כי והודיעני  הרפובליקה נשיאות לישכת ראש עימי
ההלוויה. טקס מתום שעתיים כלומר, ,16.00

מקומו. את ממלא והשני חלל נופל אחד לוחם במלחמה: העניינים מתנהלים כך

בתוקף מדיני, תפקיד לי יהיה בו חדש המזויינים.שלב הכוחות ובשירות המדינה בשירות ואחרון, חדש שלב החל כך

החל אול), (פריק גנרל בדרגת המזויינים הכוחות של הכללי המפקד והוא החוק, בתוקף צבאי, ותפקיד כשר, תפקידי
.1974 דצמבר מסוף

המזויינים הכוחות כל ועבור עבורי, ביותר החשובים והם ראשונה עדיפות יש הצבאיים האחריות שלתחומי מובן,
לפעול עלינו היה הסתיימה טרם ישראל עם המלחמה אולם הסתיימה, כבר אוקטובר במלחמת שהלחימה משום,

התיכנון האירגון, הפיתוח, בתחומי וליישמם לקחים ממנה להפיק אוקטובר, מלחמת הישגי על שמירה לשם בנחישות,

אוקטובר. מלחמת של רוח באותה רצינית בעבודה להמשיך המחייבים דברים והמשמעת.
חלק לליבות להסתנן עלולה כך, עקב שכן, הניצחון. בשיכרון לחיות המזויינים, הכוחות כל ולא אני לא רציתי, לא
רק חצצו האויב כוחות ובין סיני בחזית כוחותינו בין המלחמה. שלאחר צבאי ריפיון של בשלב אנו כי ההרגשה מאיתנו
לפתוח וישראל, מצרים הצדדים, מן אחד מאף מנעו לא אשר הבילאומייס החירום כוחות פעלו בהם קילומטרים, מספר

והפועל בכוח המאמין אויב נוכח המזוייניס שלקוחותינו הקרבי הכושר את להעלות נדרשים היינו עת. בכל במלחמה
זקוק אשר מדיני, במאמץ או בכוח לשחררו ויש כבוש עודנו מסיני חלק לכך, מעבר מתמיד באופן הקרבי, כושרו להעלאת

יכולת. בעל צבאי כוח לסיוע

ביום העם מועצת ועדות של והחברים הראש יושבי בפני מסרתי אותה בהודעה ובבהירות, לב בגילוי זו, עמדה הבעתי
אמרתי: בהודעה בעיתונים. פורסמה ואשר ה15/3/77
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תסתיים לא ישראל עם שלנו המערכה כך, עקב כבוש. עודנו מאדמתנו יקי חלק כי היטב, מבינים, המזויינים "הכוחות
אוקטובר במלחמת פתחו בה כשהרוח דרכם, את כוחותינו עושים זאת, עובדה לאור במלואה. האדמה בשיחרור אלא
המדיני שהמאמץ בחשבון לוקחים הם באויבם. מזלזלים ואינם בנצחונס מתהדרים אינם הם בהם. מפעמת 1973

יכולת. ובעל מתקדם צבאי כוח על להישען חייב צודק, פיתרון הבעיה, פיתרון לשם הנעשה האינטנסיבי
היתה המשימה הצבאית. יכולתם ולקידום הקרבי כושרם להעלאת ,1973 אוקטובר מאז פעלו, המזויינים הכוחות
תמיד, מסוגלים, יהיו המזויינים שהכוחות כדי ובעיקשות, בנחישות לפיתרתן, לפעול עלינו היה רבות. היו והבעיות קשה

מלחמת מאז הצבאית יכולתו את לשפר חדל לא אשר האויב, עם ולהתמודד האסטרטגיים יעדיהם את להגשים
ואינו למלחמה מתכונן הוא הצדק, מהות את נוגדות כשתפיסותיו שלום, על מדבר הוא בו בעת עתה. ועד אוקטובר

למלחמה. להתכונן לרגע, אף פוסק,
עדיין שילמה, אותו הכבד המחיר ולמרות אוקטובר, במלחמת עליה עבר אשר והמר הקשה הניסיון למרות ישראל,

בכוח להחזיק שמטרתו מטורף למירוץ נכנסת היא הרי לביטחון, כדרך לשלום, שתישאף במקום הכוח. בעקרון מאמינה
לבנות רק לא האמצעים, בכל משתדלת, היא והנה המלחמה לאחר להתאושש הספיקה לא עדיין היא יכולת. בעל צבאי

זו. ליכולת להוסיף אלא הצבאית, יכולתה את מחדש
הכוחות אנשי בקרב הרושם, נוצר לא הרי רבים, הישגים עתה, עד יש ועדיין היו, ,1973 אוקטובר ולמלחמת במידה

המולדת. וכלפי עצמנו כלפי שוגים עצמנו נמצא  כן לא שאם הסתיימה. כבר שהמלחמה או קרוב שהשלום המזוייניס.

1

י

1

■

■

■

אוקטובר". מ"דור
j (פריק) לוטננטגנרל על מכן לאחר מחילהים, זכרי פואד (פריק) לוטננטגנרל על דעתו את לי להסביר החל הוא

היה האוויריים. הכוחות מן מבארכ, חוסני מחמד (פריק) לוטננטגנרל לגבי ולבסוף אלי בקשר כך אחר פהמי, עלי מחמד

■* שפירטתי. הסדר לפי זה
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כשר ואז כרמטכ"ל מכן לאחר המבצעים, אגף כראש כיהנתי מאז פועלי, את נס על העלה שמי, את ציין כאשר

תהיה זו חייך. ימי כל המזויינים בכוחות תישאר אתה מצרים. של גרצ'קו הוא "אתה לי: אמר הוא המלחמה.
המלצתי".

זה. לתפקיד מבארכ חוסני במחמד לבחור החליט כי בהודיעו שיחתו, את סיים אחר,
כותרת נשאה הידיעה זה. בנושא סאדאת הנשיא של דעתו אליום" "אח'באר בעיתון התפרסמה ה3/5/75 ביום
אזרחי. וישאר אזרחי להיות הפך במצרים השילטון הרפובליקה. נשיא סגן למישרת מועמדים היו "חמישה גדולה:

לעולם". המזויינים, הכוחות את יעזוב לא שאלגמסי ממליץ DN1NU

הצהרייס. אחר יום, באותו לפגישה, מועד לו קבע כי מבארכ חוסני (פריק) ללוטנטגנרל להודיע ממני ביקש סאדאת
מבארכ שחוסני עד הדרושים, בצעדים נקטתי מכן, לאחר מטרתה. על לו להודיע מבלי הפגישה, על טלפונית, לו, הודעתי

הרפובליקה. נשיא סגן במישרת לכהן החל

מהם אלה של מניסיונם תועלת ולהפיק אוקטובר במלחמת המזויינים הכוחות למפקדי כבוד לחלוק החליט הנשיא
לאחר פורסם זה (חוק כדלהלן: קובע החוק 1979 משנת 35 מספר חוק בצורת החלטה פירסם הוא בחיים שנותרו
לנשיא כיועץ מוניתי רישמית, 5/10/78 ב המלחמה משרד את עזבתי וישראל. מצרים בין השלום הסכם על החתימה

.(1980 בשנת התקבלה היא התפטרותי. את קיבל לא הוא זמן אותו עד הרפובליקה.
נאמר: לחוק ההסבר בדברי

עבורן השיגו אשר הצבאיים, למפקדיהן כבוד חולקות בה, מושרשים ומנהגיה הצבאית שהמסורת הגדולות "המדינות
של וההערכה המסירות מידת את ומשקף מעשיהם עוצמת את ההולם באופן להן, הגורליות במלחמות הניצחון את
מעריכות הן באמצעותן לדרכים במזרח, או במערב אם בין הגדולות, במדינת רבות, דוגמאות ישנן להקרבתם. עמיהם

חייהם. כל כמשך מניסיונם תועלת ומפיקות כבוד להם חולקות מלחמותיהן, גיבורי ואת הבכירים מפקדיהן את
אמיתי, עימות זה היה והבינערבי. הלאומי במישור היסטורית מיפנה נקודת היוותה 6/10/73 ה מלחמת למצרים, באשר

הכשירו זו מלחמה של תוצאותיה הישראלי. והצבא הערביים הצבאות בין ישראלי,  הערבי הסיכסוך שלבי במסגרת
לנכון מצאנו הערבי. בעולם צדק, על המבוסס שלום ולקראת הכבושה הערבית האדמה שיחרור לקראת הקרקע את
מה על ולמפקדיהם, המזויינים לכוחות שלו התודה והכרת העם תודת את המביע חוק, באמצעות החלטה, הצעת להביא

המהוללת אוקטובר במלחמת למענו שעשו

מניסיונם תועלת להפיק גם היא זו, מהוללת מלחמה למפקדי כבוד ולנתינת הערכה להבעת בנוסף זה, חוק של מטרתו
הס המזויינים. בכוחות הארוך שירותם במהלך נצבר זה ניסיון חייהם. ימי בכל והמדינה, המזויינים הכוחות לשירות הנדיר,

של הכותרת גולת חלק. נטלו בהם הרבים והקרבות בהם חלו אשר ההתפתחויות מחדש, הקמתם מאז בכוחות שירתו

אוקטובר מלחמת במבצעי ביטוי לידי שבאה כפי והלחימה, הפיקוד באמנות גילו אותה הגבוהה היכולת הוא זה ניסיון
והיכולת". הכושר בשיא הלחימה, וניהול המבצעים תיכנון הכוחות, של ההכנה במהלך האחריות של הכבד בנטל ובעמידה
ונכנס ופורסם אושר הוא העם. מועצת בפני הובאה אשר החוק, להצעת ההסבר מדברי פיסקאות מספר אלה היו
המזויינים הכוחות של המבצעים אגף ראש מישרות את מילאו אשר "הקצינים כי קובע החוק .26/5/79 ב לתוקף
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וו על חל זה (חוק חייהם. ימי כל המזויינים, בכוחות לשרת ימשיכו 6/10/73 ה במלחמת העיקריים החילות ומפקדי
||  פריקאול  והגנרל זכרי  פריק  לוטננטגנרל פהמי, עלי מחמד  פריק  לוטננטגנרל מבארכ,  פריק  לוטננטגנרל
|| יתנו אלה מפקדים המבצעים.) אגף וראש הימיים הכוחות האווירית, ההגנה האוירייס, הכוחות מפקדי הם אלה אלגמסי.
|| במשך ישארו, הם זה, באופן מיוחדת. חשיבות בעלי צבאיים בנושאים לכך, יידרשו כאשר דעתם, את ויביעו עצתם את

11 השלד במסגרת צבאיים, תפקידים ימלאו לא אלה מפקדים המזויינים. לכוחות נאמנים צבאיים יועצים חייהם, ימי כל
il לא שלהם, הנדיר הניסיון מן התועלת והפקת להם שחולקים שהכבוד עלמנת זאת, המזויינים. הכוחות של האירגוני
jlf
H השנייה השורה מן מפקדים בפני וההזדמנות הדלת שתיפתח וכדי וההמשכיות, ההתחדשות לעיקרון בסתירה יעמדו
IS
w שכוחותינו ספק, אין קודמיהם. זאת שעשו וכישרון יכולת מידת באותה העליון, הפיקוד מישרות את ולמלא להתקדם

הדור בני של ומכישרונם מיכולתם מניסיונם, ייהנו אשר המפקדים של הבא הדור את להצמיח מסוגלים המזוייניס

הקודם".
ביצוע. לכלל בא לא אשר חוק, התפרסם שבגינו החיים, לכל השירות של הרעיון היה זה

\

אלעייש מעל הדגל הנפת
מפעם משפחתי, אצל ובביקור בכתיבה בקריאה, הפנוי, בזמני האזרחיים, בחיי עסקתי, המשרד, את עזבתי מאז
כאשר 197879 שנת בחורף גדלתי. ובו נולדתי בו אלמנופיה, מחוז מכפרי אחד אלבתאנון, בכפר מתגוררת אשר לפעם,

הנשיא, את אלווה כי הנשיא, של מזכירתו לי הודיעה צבאיים, לעניינים הרפובליקה נשיא כיועץ רישמית, שימשתי,

החורף. את שם לבלות נוהג הוא שנה מידי הנערך ביקור זהו שם. מנוחה חופשת לבילוי לאסואן, בנסיעתו למחרת,

ארוחת עימו סעדתי הנשיא, הזמנת פי על בקריאה. החופשה את וביליתי ההשקייה, משרד של הנופש בבית שם שהיתי

קולנוע. בסרטי צפיתי לכך, בנוסף מפעם. יותר ערב,
בראשתו האיראנית המהפכה שפרצה לאחר מטהראן, גורש אשר איראן, של השאה למקום הגיע שם, שהותי במהלך
של קטן ובמספר באישתו מלווה היה הוא עליו. נראים ותיסכול תשישות כשאותות המטוס, מן ירד הוא ח'ומייני. של

ובחום. בידידות התעופה, בשדה פניו את קיבל סאדאת איראנים. מלווים
שהצבא לאחר לטהראן, נוספת, פעם לשוב, עתיד השאה להערכתו, באיראן. המצב על עימי שוחח סאדאת הנשיא
את מאוד אהד סאדאת לשלטון. השאה של חזרתו את בכוח, וידרוש, ח'ומייני, מהפכת נגד הפיכתנגד יבצע האיראני

. בולט תפקיד מילא וכי באיזור ביותר והמוכשרים ביותר החזקים השליטים מבין הוא כי סבור היה הוא השאה.

כך ובשל מדינית, ובתבונה בכוח האיזור על והשפיע בארצו שלט הוא כי סבור היה הוא התיכון. המזרח במדיניות
הפיכת בעת בעבר, שאירע כפי לשלטון, להשבתו תיפעל שאמריקה מנוס, אין מיוחד. יחס אמריקה אליו התייחסה
חיל רוב את להעביר לו יציע הוא למולדת ישוב השאה כאשר כי לעצמו שדימה עד בדמיונו, הפליג סאדאת מוצאדק.

במצרים. להיערך שלו, החזק האוויר
האופי בעלת זו למהפכה יוכל לא וכי באיראן לשלטון לעולם עוד ישוב לא השאה כי גרסה היא אחרת. היתה דעתי

האיראני האוויר וחיל הצבא לכך, כנוסף וכאש. בברזל בו שלט אשר משליט נחלץ שהעם משום וכן אחד, מצד הדתי,

ו
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כי לו, אמרתי קבוצה. של או יחיד של מהפכה ולא העם של המהפכה זוהי שכן, זו. מהפכה עם להתמודד מסוגלים אינם
מן שבתי הים. ובחיל האוויר בחיל בצבא, האיראניים: הכוחות אצל ביקרתי במסגרתו באיראן, רישמי ביקור ביקרתי
באשר מטעה, חיצוני רושם מותירים האלה שהכוחות היתה שלי כשההתרשמות בעבר, לסאדאת שסיפרתי כפי הביקור,
שם שערכתי מקצועיים ביקורים לאחר זו. למסקנה הגעתי להם. חסרים אשר הקרבי, ולכושר שלהם האמיתי לכוח

המקצועיות מידת על לעמוד עלמנת וחיילים, מפקדים למספר שהצגתי וטכניים טקטיים בנושאים שאלות ובעקבות
להשתמש מסוגלים ואינם הכשרה חסרי החיילים אולם וחדיש מתקדם רב, בנשק החזיקו האיראניים הכוחות שלהם.
ביקרתי. בו תחום בכל אמריקניים, מומחים של רב מספר הימצאות היתה זה, לחסר פיצוי נכון באופן במלחמה בהם
לפי אמריקה, וכי בספק, מוטלת אינה לשאה האיראנייס הכוחות שנאמנות אמר הוא לדעתי, האזין שסא'יאת לאחר

לכן קודם שהיה מכפי חזק, יותרר הרבה יהיה הוא ואז לשלטון, יחזירוהו האלה שהכוחות לכך תיפעל הערכתו, 1

גבוה. שן במיגדל חי במדינה, השלטון ברסן הדופן יוצאת והחזקתו כוחו למרות השאה, כי הוכיחה האיראנית המהפכה 1

לישועה. וממתין ישע לחסר שהפך עד החיים, מקשיי סבל אשר העם, p ומנוכר מרוחק
כל על עימי שוחח לא והוא מפעם. יותר סאדאת, עם נפגשתי ובמהלכם באסואן, ביליתי בהם ימים, מספר לאחר

מצרים של הצבאית האסטרטגיה על עימי שוחח לא וכן מצרים, של החוץ או הפנים למדיניות הנוגע שהוא, חשוב נושא

לקהיר. לשוב רשותו את ביקשתי באיזור, הגדולות המעצמות שתי של או ישראל, של או
הסכם על החתימה לקראת שנעשו הצעדים ואחר קמפדייוויד, הסכם לאחר ההתפתחויות, אחר שאעקוב מובן היה

השגתו. על והוכרז לגביו הסכמה שהושגה עד זמן, באותו נדון, אשר ישראל, מצרים בין השלום

כאשר ארוך זמן ממנה שנעדר לאחר מעליה. המצרי הדגל והנפת למצרים אלעריש של השבתה את לחגוג הזמן הגיע
חלק החזרת על בחגיגה חלק לקחת נלהב עצמי מצאתי שם, נערכה אשר זו עממית בחגיגה להשתתף ההזמנה אלי הגיעה
רבים זכרונות בליבי יש סיני, של החול מן גרגיר ולכל לאלעריש, המזויינים. הכוחות מאנשי אלפים חלל נפלו בה מארצנו,

על בהגנה ארוכות. שנים במשך ונפשם. דמם זיעתם, את נתנו אשר אלה כל של חלקם מנת הם כאלה זכרונות ועמוקים.

זה. חשוב אסטרטגי מכיוון מצרים,
קמפ הסכם סעיפי את ממחשבתי הרחקתי אוקטובר מלחמת של הניצחון פירות את לקטוף החלה מצרים כי חשתי,
המוזמנים שאר עם באלעריש, עצמי מצאתי שבהם. השליליים הצדדים כל על וישראל, מצרים בין השלום והסכם דייוויד
מיד סיני. בשמי אלעל התנופף אשר המצרי, הדגל את לנשק הטקסים, במסגרת הכבוד, לי היה בחגיגה. השתתפתי
''האם היתה: במוחי ניקרה אשר השאלה חלפו. אשר רבות שנים על רבים זכרונות עלו ובמוחי לקהיר שבתי מכן, לאחר

האחרונה'" המלחמה היא אוקטובר מלחמת
האחרונה". המלחמה איננה אוקטובר "מלחמת היתה: בפני ניצבה אשר הוודאית האמת

חמדי עלי המנוח "אלאהראס", העיתון של הראשי העורך בטלפון אלי התקשר 20.30 השער. בסביבות הטקס, ערב

פילדמרשל לדרגת עלייתי על לברכני וכן אוקטובר. מלחמת של הפירות כץ כפרי אלעריש, החזרת על לברכני כדי אלגמאל,

בדרגה. זו העלאה על ידעתי לא אני (משיר).

בפורט להיות סאדאת, הנשיא הוראות פי על נתבקשתי, כך. על הרפובליקה מנשיאות לי הודיעו קצר, זמן כעבור
היום זה היה לאסמאעיליה. מפורטסעיד ימי במסע לנשיא ולהתלוות באלעריש, הטקס שלמחרת היום בבוקר סעיד,
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1 חוסני הנשיא סגן בה: היו "אלחוריה". ביאכטה הפלגנו פילדמרשל. דרגת נושאי מדים לבשתי בו והאחרון הראשון
11 נסבה ההפלגה, במהלך שיחתנו, אוקטובר. מלחמת נכי וחיילים, קצינים של וקבוצה עלי חסן כמאל ההגנה שר מבארכ,
8 לגשרים ובסמוך עברנו לו שבסמוך ברלב", "קו הריסות ליד שניתנו ופרשנויות והסברים מלחמה, מאותה זכרונות על
■ רמזויינים. כוחותינו הקימו אותם
H סיפון על נערכה זו הפלגה סואץ. בתעלת השיט תנועת חודשה כאשר ,1975 בשנת דומה, הפלגה לכן, קודם קיימנו,
■ הפלגה אולם, ללחימה. כוננות של ביותר הגבוהה בדרגה נמצאים המזויינים כוחותינו בעוד הימיים, כוחותינו של משחתת
[■ שלום. של לשלב מלחמה של משלב עברה מצרים בהפלגותיו. הרפובליקה נשיא את ששימשה יאכטה סיפון על היתה זו,

1 המנוח. הנשיא עם האחרונה פגישתי זו היתה לקהיר מיד ושבתי סאדאת הנשיא של ידיו את לחצתי באסמאעיליה,

9 ההתפטרות
n
9 הצבאית המכללה את סיימתי "מאז נאמר: התפטרותי בכתב סאדאת. לנשיא התפטרותי את הגשתי לכן, קודם ■ןעוד
[1 שלהם בשליחות ומשוכנע מאמין כשאני המזויינים, הכוחות בשירות עבודתי, בתחום חיי, כל את ביליתי ב11/1/39

M והכרה אמונה מתוך הצבאית, בעבודתי נאותה מקצועית רמה גיליתי כך, משום אידיאולוגית. הכרה מתוך להם, ונאמן
0 שעברתי, והמהפכות המלחמות על חיי, ימי במשך אחרת. עבודה בשום שאעסוק מבלי זו, לעבודה והתפניתי ואידיאולוגית,
■ ברך כורע אני בו. שיש ובכבוד זה לאומי שירות בחשיבות אמונתי התערערה לא שבהם, והמרים המתוקים הרגעים על
Iו) הגבוה הדרג מן הצבאיים התפקידים את שמילאתי בכך לי, שהנחיל ההצלחה ועל לי שהעניק החסד על אללה בפני

9 המדינה של בהיסטוריה וחשוב, עדין בשלב ביותר, הגבוהות הצבאיות הדרגות את ונשאתי Iביותר
" שביעות כל עם עתה, חש אני יכולתי. כמיטב אפשרי, מאמץ כל עשיתי זה, בשירות שנה. 40 הצבאי בשירות ביליתי

ממישרת התפטרותי את לקבל מבקש אני כך, משום השירות. מן לפרוש זו, ארוכה תקופה לאחר הזמן, שהגיע הרצון,
צבאיים". לעניינים הרפובליקה נשיא יועץ

כך על רבות למדנו ההיסטוריה ומן המדינה נשיא של להתעניינותו מוקד היווה המלחמה ששר היה במצרים הנוהג

הוא חריף. היה עבדאלנאצר, גמאל המנוח הנשיא לבין עאמר עבדאלחכים (משיר) הפילדמרשל בין השלטון על המאבק
מחמד אול) (פריק הגנרל המלחמה לשרי סאדאת המנוח הנשיא בין עאמר. של ובהתפטרותו 1967 יוני בתבוסת הסתיים
כתוצאה "מנה", ספג מהם אחד כל וצבאיים. מדיניים דיעות חילוקי היו צאדק מחמד אול) (פריק הגנרל ולאחריו פוזי

מכך.

עיתונאים או רבים ידידים באו כך. משום הממשלה. את שעזבתי לאחר הגבלות, עלי הוטלו כי שחשבו היו כך, בשל

אליה. ולהתייחס אותה לומר חייב שאני עובדה זוהי בכך. אמת שאין לוודא כדי במעוני, לבקרני וזרים מצריים
היא לצבא נכנסת הפוליטיקה שכאשר סבור אני כך על גאה אני שלי. השירות אורך לכל מיקצוען חייל הייתי
עם צבאי מאבק תקופת היתה המזויינים, הכוחת של הכללי וכמפקד המלחמה כשר שירותי תקופת אותו. משחיתה

המזוייניס. בכוחות שירותי סיום לפני נסתיימה לא עימה המלחמה ישראל.

1

1
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השלום הסכם על לחתימה השיחות תחילת לפני מספר וימים קמפדייוויד הסכם על החתימה מן כשבועיים לאחר

במדינה. הציבורי השירות מן הרחק לממשלה, מחוץ הייתי ישראלי,  המצרי
כפי לקבלה 11/11/80 מה הנשיא של החלטתו אותי שמחה התקבלה התפטרותי כי לי נודע מה, זמן לאחר

בקשתי). (לפי לגימלאות אפרוש כי הוחלט וקיוויתי, שביקשתי

1



מוגבל

1

מפות.

הספר: בגוף א.
סיני. האי חצי 1 מסי מפה 45 עמי .1

.1973 בשנת (לישראל) האמריקאי האווירי הגשר מטוסי של הטיסה נתיב 4 מס' מפה 400 עמ' .2

האמריקאיים. התובלה מטוסי של הטיסו; נתיב את מציין החץ

הספר: בסוף בנספח ב.

סיני. האי חצי 1  מס' מפה :583 עמ' .1

תעופה. שדות  לבן אורך פס ובמרכזו שחור עיגול
המפה. בגוף  התעופה שדות פירוט

אלעריש. התעופה שדה  בצפוןמזרח
אלסר. ש/ת  ישר בקו לו, מדרומה

אלמליז. ש/ת  במרכז
תמאדה. ש/ת  לו מדרומה
שרסאלשיח'. ש/ת  בדרום

למטה) מלמעלה הסדר. (לפי הסימנים מפתח 3/10/73 והצליחה, התעלה) (דרך הפריצה 2 מס' מפה 584585 ע"ע: .2

(מעוזים). האויב של מבוצרות ועמדות נקודות
בסיני. האויב של התעופה שדות

אלחוטי. קשר ושיבוש הפרעות ביון, מרכז
אלחוטית. האזנה תחנות מרכזי

האויב של אמריקאיים הוק טילי בסיסי
בסיני. האויב של פיקוד מרכזי

מצריות. ארטילריה והפגזות מטוסים הפצצות
מצרים. קומנדו חיילי נושא מסוק

3מצריים. סאם טילי בסיסי .

טווח. ארוכי קרקעקרקע טילי
המצריים. הקומנדו כוחות פעילות איזורי

מצריות. טילים ספינות
המפה.) בגוף  נוספים (פרטים

למטה) מלמעלה הסדר, (לפי הסימנים: מפתח 613/10/73 הגשרים ראשי 3  מס' מפה 587586 ע"ע .3

לאחריהצליחה. לתעלה ממזרח כוחותינו מצב
. י . . ■ 3 סאם אווירית הגנה טילי בסיסי

המצריים. הקומנדו כוחות פעילות איזורי
לתעלה. מעל המצרי ההנדסה חיל הקים אותם הגשרים

קרקעקרקע. טקטיים טיילים
מצריים. מפציצים של אווירית הפצצה

1
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■ כוחתינו. של מנהלתיים איזורים
■ האויב. של אלחוטי קשר ושיבוש הפרעות מרכז
■ .10/10/73 מ החל אלעריש באיזור אמריקאית אספקה
■ פורטסעיד. מול מצריות טילים ספינות
■ הישראלי. האויב טנקי
,■ סיני. מעל האוויריים כוחותינו
■ SR1 7 אמריקאיים ביון מטוסי
H הגשרים. בראשי מצרית וארטילריה טנקים
■ המפה.) בגוף  נוספים טיס (פר

1 .14 דף
/₪ למטה) מלמעלה הסדר, (לפי הסימנים: מפתח 22/10/73 דורזואר, קרב הפירצה: 5  מס' מפה 588589 ע"ע: .4

11 .1967 שנת מאז בשימוש שלא תעופה שדות
9 בשימוש. היה שלא האויב של נחיתה שטח
[I סואץ. תעלת
[■ אסמאעיליה. תעלת
■ו
]■ השתלטנו. עליהן האויב של (מעוזים) מבוצרות נקודות
1 מיתלא.  אלטאסה במרחב כסיני האויב של מפקדות
1 הצליחה. לאחר והשלישית, השניה הארמיות של וקידמיות ראשיות מפקדות

.3  סאם מצרית, אווירית הגנה טילי
הקומנדו. כוחות של פעילות איזורי

שנפגעו. לאחר מושבתים, 3  סאם טילי בסיסי
הגדולים. המרים האגמים דרך שהסתננו לאחר אמפיביים רכב כלי ריכוז

לתעלה. ממערב אל שהסתנן האויב את מכתרים כוחותינו
המפה.) בגוף  נוסף (פירוט

.15 דף
.2228/10/73 ר'הפירצה" האש הפסקת לאחר והישראליים המצריים הכוחות מצב 6  מס' מפה 591590 ע"ע .5

למטה) מלמעלה הסדר, (לפי הסימנים: מפתח
.22/10/73 עד האויב מצב

1 .23/10/73 עד האויב מצב
a .24/10/74 עד האויב מצב
B בעמדותיהם. שהחזיקו מצריים הגנה אמצעי
3 האו"ם). (של הבינלאומיים החירום כוחת של תצפית nעמדות
D האש. הפסקת לאחר כוחותינו מצב

I
8 .1973 בשנת האמריקאי האווירי הגשר של הטיסה נתיב 4 מס' מפה :592 עמ' .6

1 ערב. ארצות בשמי מלעבור שנמנע האמריקאיים התובלה מטוסי טיסת נתיב  החץ

1, י*'""*"1 ■""""איי 6982.13 "לגמס^י''י'"'
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