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ראיית
מלחמת

יום
הכשורים

בעיני
המצרים

שיאביסא"ל

ששדההמוקדמות,אחה"צבקועות1973,באוקטוברב-22
נשיאהודיעבהסאדאת,הנשיאשלבשמוהחרעהקהירברדיו
קראהאשר338,מועצת-הביטחוןלהחלטתהסכמתועלמצרים

בעעצת-של242מס'ההחלמהלביצועמהדיוקלהפסקת-אש

מיבא-ומתןולניהול1967בנובמברב-22שהתקבלההביטחון

ובר-צודקעהעםלכונןבעצמהמתאבנהבחסותהצדדים,בין

מצריםכיהסבירה,סאדאתשלההודעהבמזרח-התיכון.קיימא

ה-6שלהגדולהשהפעולה"מאחילהפסקת-האש,הסכימה

ונמזרח-תיכוני"*במשברשנוצרהקיפאוןאתשברהבאוקטובר

נוזכרהמצרי,הציבורעל-ידיבהפתעההתקבלהזוהודעה
שלמשחדששבבפנינשיאםשלנאומואתהיטבעדיין

:היתרביןסאדאת,אמרבובאוקטובר,ב-16העם,מועצת

נסינהשלבסיסעללהפסקת-אש,להסכיםנכוניםאנו"

אלהכבושותהאדמותמכלהישראלייםהכוחותשלרתלאל
אולטימ-התנמרביןההבדל1967".ביוניה-5ששלפניהק,וים

לנרסחחוזרתגושפנקאמתןלביןע,חד-משמעיתטיבית

כאשרוזאת242,מס'החלטהשלמחייבוהבלחיהמעורפל

נעלםשלאבוודאי-ההודעותשתיביןמפרידמשבועפחות
ב-21קודם,אחדעםרקועוד:זאת,המצרי.המאזיןמאוזני

שלהקלטהבארה"בהטלביזיהברשתותשודרהבאוקטובר,
אל-חסןמחמדמצרים,שלהחוץשרעםעיתונאיםמסיבת

ננצרים":זיאתאמרזו,עיתונאיםמסיבתשלבמהלכהזיאת.

חד-בשמעיתבערב'ותתלווהזואםרקאש,להפסקתתסכים

לגבולותאלהישראלכוחותשלמלאהלנסיגהמשעצמותשל

בהרהבהנמסרוזשתשלדבריועיקריו196".למלחמתשקדמו
בוכחהמצריהאזרחשלמבוכתומצרים.שלהתקשורתבאמצעי

הפכהמנהיגיו,בעמדתספוריםימיםבמשךשחלהכרסום

נמצאיםצה"לשלגדוליםכוחותכילונודעכאשרלתההמה

קרב-הגנהמבהלתסואץהעירוכיסואץ,לתעלתממערב

הדוברכאשרזאתצה"ל.כוחותבידינפילתהלמניעתעיקש
כוחותכיהקודמים,הקמיםבמהלךויצדיעחזרוששמיהצבאי
לשיוורלהסרגןהצליחוהישראלי,הצבאשלבלבדמאודקטנים

כוחותשלרובםאתהשמידוהמצרייםהכוחותכירוורסואר,

ממערבאלההסרגןהישראליהכוחשלשריריווכיאלה,

ומוצרים.על-ידינרדפיםלתעלה,

לאזרחכן,אםהסתברהצבאית,בחזיתשחללרעההמפנה
שלהמזוייניםהכוחותכיהביןהואספורים.ימיםתוךהמצרי,
המלחמה,שלהראשוניםהיומייםבמהלךאמנם,השיגומצרים,

וביצירתדיזעלהשלצליחתהבעצםמבוטלתבלתיהצלחה

רקלאהתקדמותםהמשךאולםהמזרחי,בעברהקרקעימאחז
למתקפת-נגד,לעבורהצליחוצה"לשכוחותאלאשנבלם,

השלישיההארמיהשלהכוחותאתולנתקהתעלהאתלחצות

למרחבקהירביןהתחבורהציריעלשליטהבאמצעותבעורפם,

קהיר,ברדיושידרולהפסקת-האש,שקדמובימיםאמנם,סואץ.
:כגוןאופטימיתפחותנימהבעליפרשנותדבריגםפעם,מדי

שייכבשהשטחאינויהחשוב,;ממוליכת"תהיההמלחמה"

וכו'.העקרובי"הניצחוןאלאהמלחמה,שלאחראווהבשלב

נבלעה,אלה,בדבריםהיטבשהוסוותההאזהרהנימתאולם,
הנימהאתתעואשרהניצחון,הודעותבלהטהנראה,ככל

התקשורת.באמצעיהשלמת

שלתרגוםלפיערביים,ממקורותהמובאותכלשלעברינוסח*
ר'עמה-מזרח".עתי"ם"

197529יולי245,מערכות""



המצבשלהמלאההתמונההמלחמה,בתוםהתבררה,כאשר
וערעו-שאלותכולו,העהביובעולםבמצריםהתעוררוהצבאי,

הציפיות,ביןהפערהשונים.בשלבלההמלחמהניהוללגבירים
ושמלחמה,שלהראשוניםבימיםההישגיםרקעעלשנוצרו

החזיתמצבלביןהתקשורת,אמצעישלהאופטימיותוהההרעות
עדגדול,כהכנראההיהלתוקפה,הפסקת-האשבהיכנס

ניתןלכךברורביטוישהוחמץ.ניצחוןשלהרגשהשהתעוררה
על-שנכתבההשלחמה,מהלךסקירתשלהסיוםבדגרילמצוא

אשראלנהאר","הלבנוניהיומוןשלהצבאיהעורךידי
המצרחםהכוחותשקדולי":1973באוקטהברב-30התפרסמה
עלהשתלטווליהתעלה,חצייתלאחרמידבסינילהתקדם
כוחותלשםשהגיעולפניוגפגפה,הגידיהמיתלה,מעברי

מצריםבחזיתהמלחמההיתהלאישראל,שלהמילואים
שהסתיימה".כפימסתיימת

אלאבלבנון,רקלאנשמעולמיניהן,ושהשגותהשאלהסימני
כאחד,והצבאייםהמדינייםמנהיגיה,אשרעצמה,במצריםגם

הטוןאתהתגוננות.שללעמדהנדחקיםלפתעעצמםמצאו
אשרהייכל,חסניןמחמדאלאהראם","שלדאזעורכוקבע
המלחמה,שרשהיהמיאתריאייןהקרבות,תוםאחרקצרזמן

אשרזה,בראיןעלי.אסמאעילאחמדגנרל)(אולהפריק
הייכל,עליולחץ1973,בנובמברב-18ב,,אלאהראם"התפרסם
:הבאותהשאלותלשלושברוההתשובהלקבלבמטרה

במהירותהתקפתנופותחהלאשבגללההסיבהמהי"א.
בצליחתשהושגה)(העצומהשההצלחהסבורים,יש?הדרושה
:זהבהקשררבותשאלותנשאלותבמהירות.נוצלהלאהתעלה

?הכבירההצליחהלשלב)(רקנועדשלנוהמוקדםהתכנוןהאם
כלום?בפנינושנפתחהההזדמנותאתלחזותיכולנולאהאם
"?מדיאיטייםהיינו

י"באוקטוברב-14השריוןכוחותשללמתקפהקרהמה"ב.
צה"לכוחותעל-ידיהתעלהשלהצליחהאירעהכיצד"ג.

המעטנומדוע?תתרחששהיאהרשינומדוע?דוורסוארבאיזור
הרשמיותהוודעותסתרומדוע?ומחשיבותהמהיקפהבהתחלה

"?אלואתאלו
להיבטומתייחסותצבאיותבמ'הותןשהןהאלו,לשאלותמעבר
המת-הקרדינלית,השאלהנמצאתהמלחמה,ניהולשלהצבאי
בינותן.הגומליןוליחסהאש,להפסקתהמלחמה,למטרותייחסת

בפניסאדאתנאםבאוקטובר,ב-16המלחמה,שלבעיצומה
:הבאבאופןהמלחמהמטרותאתהגדירואזהעם,מועצתחברי
:מטרותשתילמעןלהילחםונמשיךנלחמיםנלחמנו,אנו"

להחזרתדרךומציאת1967,משנתהכבושותאדמותינוהחזרת
הנאוםבהמשךהפלשטינאי".העםשלהלגיטימיותהזכויות
להפסקת-להסכמתוהוזכר,כבראשרהתנאי,אתסאדאתהציב
המלחמהשלהאלההמצריותלמטרותכן,אםקרה,מההאש.
הסכמתואתמצריםנשיאנתןמדועהושגו,לאהןואם 1להפסקת-האש
רשמייםדובריםהשיבואותןהתשובותעללעמודננסהלהלן
אלה.לשאלותמצריםשל

לתעלהבסמוךהמצרייםהכוחותנעצרומדוע
הנשיאהתייחסהמלחמה,אחריסאדאתשלהראיונותמןבאחד
אתלחצותפקודהגתתי":הבאותבמליםזאתלסוגיההמצרי
עללהמתיןואח"כלכובשו,בר-לב,קואתלפרוץהתעלה,

לש1-ן,)14.'אגש."9 ז~1
:ישראלמפקדישלמחשבתםהלךאתידעתי;המזרחיהחוף

היוהםסינףתוךאלבמהירותנדהראנוכיציפוהישראלים
ואח"כלתוכה,שניפולבדימלכודתלנולהציבמעונינים
ההזדמ-אתלהםנתנולאל.השמידנו.כדיבהתקפת-נגדלפתוח
והיינותיפקעסבלנותםכיידענוסיני...לעומקדהרנוולאנות,

הםואמנםאותנו...להתקיףאותםתיאלץזושיטהכיבטוחים
1אותם."הוגמדנוואנואלינובאו

לשאלותתשובהמאדאת,שלאלהבדבריםישאםספקאולם,
עובדהאסמאעיל.אחמדבפניהייכלהציגשאותןאלהדוגמת
המצרייםהמזוייניםהכוחותמיצואמנםהאםהשאלה,כיהיא

תוזרחבמלחמה,הראשוןהשל,בשלההצלחהאתמלאבאופן
בכיריםמפקדיםשלהראיונותבררבשונים,בניסוחיםונשנית
עלמערעריםנמצאוכילהעיד,כדיבכךדיהמלחמה.אחרי

למרותזאת,סאדאת.שנתןההסברדוגמתהפשטניים,ההסברים
בוטה,לשוןבאותההסתייגותםאתהללומביעיםתמידשלא
הלבנוני.אלנהאר""שלהצבאיעורכוזאתשעשהכפי

שלפנינו,בסוגההומהתעוררלויכוחהרקעאתלהבהירבמגמה
שלהעיקרייםהמהלכיםאתכלליים,בקויםלשחזר,כדאי

החלההמלחמהמצריים.מפקדיםאותםשמתאריםכפיהמלחמה,
על-ידידקותכ-50שנמשכהמאסיבית,ארטילריתבהרעשה
ריכוךהיתהשמשימתםארטילרייםקניםמ-2100למעלה
בכינוןירוטנקים,וכןנוספיםארטילרייםקניםכ-1900יעדים.
תקפוהארטילרית,להרעשהבמקבילביצורים.לפצחכדיישיר
ויעדיםושליטה,מרכזי-קשרשדות-תעופה,מטוסיםכ-190
הארטילריתהאשבחסותיניסבש.2האופרטיביבעומקאחרים

-חייליםכ-8000-המסתעריםהכוחותצלחוהמכינה,
במרחבהמזרחית.בגדהונאחזואורכהלכלהתעלהאת

צפונה,מדוורסוארשהשתרעהשניה,'הארמיהשלהאחריות
התעלהפניעלגשריםלבנותהצבאייםהמהנדסיםבידיעלה

אשרהשעות",ששמלחמת"הספרמחבריעםבראיוןסאדאת,1. סאעה"אאח'ר"המצריהשבועוןעל-ידיפורסמומתוכופרקים המתקפהבלימתאתסאדאתתיארהראיוןבהמשך1974.במאיב-8
יגוריאסףסא"לשלשבייתוואתבאוקטוברה-8מןצה"לכוחותשל

עלהערכתואתלהמחישניסהזובצורה190".שריוןחטיבתמפקד"
האופרטיביתהתפישהכיולהוכיח,צה"לכוחותשלהצפויההתגובה
עצמה.אתהצדיקהכוחותיו,נקטושבהוהטקטית

אג"םראשתמלחסה,בפרוץשהיהמיאלגמסי,אל'עניעבדמחמד2.
בכיריםמפקדיםשלבכנסשנשאבהרצאההמלחמה),שרכיום(

אל-"הלברוגיהשבועוןלפי(1973דצמברבתחילתבקהירשגערך
1974(.בספטמבר30בלאע",
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לחצותהצליחוהראשוניםומהטנקיםכךיחסית,קצרזמןבמשך
היינובוריקב,5ב-062000לאסמאעיליה,מצפוןהתעלה,את

שלהאחריותבמרחבמאידך,המתקפה.מהתחלתשעותכשש
לסואץ,עדהאגמיםמאיזורשהשתרעהשלישית,הארמיה
התעלהוגישורבקשיים,המזרחיתבגדההסוללהפריצתנתקלה
זו,בגזרההתעלהאתחצוהראשוניםהטנקיםלכך,איהתעכב.

4.1000השעהבסביבותבאוקטובר,ה-7שלהבוקרבשעותרק
במשךלהעבירהמצריםהצליחוהתקפות-נגד,בלימתכדיתוך

-חי"רדיביזיותחמש"המלחננהשלהראשוניםהיומיים
שייכותבדרום,ושתים,השניהלארמיהשתבותמהןשלוש

םיקנט".5חטיבתצורפהדיביזיהלכלהשלישית.לארמיה
בהמשךשחוברודיביזיונייםגשרראשיכבשוהדיביזיותחמש

הבאים,הימיםבמהלךםיינוימרא.6גשרראשילשניהמתקפה
בגדההמאחזאתלקייםכדיהכוחותלחמובאוקטובר,ל-13עד

כוחותלהעבירממשיכיםכשהםלהעמיקו,מאמץתוךהמזרחית,
המצרייםהכוחותובלמוחזרואלהבימיםלתעלה.מעבראל

היתהלאשלנוהמטרה"כאשרצה"ל,כוחותשלהתקפות-נגד
אבידותלצה"ללהסבאלאנוספים,שנייםאואחדק"מלכבוש
ב-14מוראלית".זמבחינהעליול'השפיעוכךובציוד,בנפש

הגדולהמתקפתםאתהמצרייםהשריוןכוחותערכולאוקטובר,
המצריתהגרסהאת(ההררייםהמעבריםלעברמזרח,בכיוון

עברוזו,מתקפהנשברהכאשרבהמשך).נביאזאתלהתקפה
באוק-16-15בליל-ובמהלכהלמתקפת-נגד,צה"לכוחות

המערבי.לצידהועברוהתעלהאתצלחוטובר,
שבוהיום-באוקטוברל-14עדהמלחמה,וילאלהמהלכים
הויכוחשלבמרכזועומדיםהמשוריינת,המתקפהבוצעה

הבאההרשמית,העמדהאתממלחמה.לאחרבמצריםשהתעורר
בניתוחגםולהצדיקהשבוצעה,כפיהמלחמהתכניתעללהגן

שרהמלחמה'בתקופתשהיהמיבעיקרמייצגבדיעבד,
מתמדרבה,במידהבותומךעלי.אסמאעילאחמדהמלחמה,

אגףראשתפקידאתבמלחמהשמילאאלגמסי,אלע'ניעבד
אחמדהמזויינים.הכוחותשלהכלליתבמפקדההמבצעים
הכוחותשלהכלליהמפקדבתפקידהוא,כיטועןאסמאעיל
המצרי,הצבאבתולדותלראשונה"בכתב,קיבלהמזויינים,

אלהמהנחיותאחתהצבאיות.להנחיותנוסףפוליטיות,הנחיות
עםלאויב,האפשרככלכבדותאבידותלהסבהוראהכללה

יכבשואותוהשטחלגודללבלשיםבלאלנו,אבידותמינימום
המבצ-תכניתנקבעהזאתהנחיהבסיסעל8כוחותינו."

;במלחמההמצריחיל-השריוןשלפעולותיואתהסוקרמאמרב.
1974.באוקטוברב-4אלג'מהוריה""הקאהיריביומוןהתפרסם

אלאד'אעה"המצריהעיתוןכתבעםבראיוןעלי,אסמאעילאחמד4.
השנהם1ולרגל1974,באוקטוברב-5התפרסם;ואלטלבזיון"

למלחמה.
בפני1974באפרילב-16שנשאבהרצאהעלי,אסמאעילאחמד5.

המזרחהידיעותסוכנות(למצריםמחוץהלומדיםמצרייםסטודנטים 1974(.באפריל18סימז"ת,להלןמקהיר,תיכונית
נכללה;אלדיןבהאאחמדעםבשיחהאלמאמוןסעדהלואא6.

במלחמתישראלמחדליעלמצרייםמפקדיםדעת"בשםבמאמר 1974(.באוקטובר4אלאהראם","(אוקטובר"
הלבנוניהשבועוןלפי(1973בדצמברשנשאבהרצאהנמסי,7.

גמסישלהרצאתואתהביאהשבועון1974.באוקטובר7,אלבלאע""
באוקטוברב-7והשנילעיל,-בספטמברב-30הראשון:חלקיםבשני
.)1974

אליוסף",רוז"שלהצבאיהכתבעםבראיוןעלי,אסמאעילאחמד.8.
שלביומנוהשעותששמלחמת"הספרמחבראלטוילה,אלסתארעבד
ובבירותבקהירזמניתבו1974באוקטוברהתפרסםאשרצבאי",כתב

להתישבמעלה,ראשונהכמטרהלהשקבעההמפורטת,עים

מוצקיםבסיסיםלתקוףאילוצםעי-ידיצה"לכוחותאת
מערכתעל-ידיהמוגניםהמזרחית,בגדהושרווןחי"רשל

המתכנניםקיווזובצוהההמערבית.בגדהקרקע-אוירטילים
להערכתם,ש.היו,ביותרהבולטיםמהיתרונותשנייםלבטל

שרטןבקרבותוהעדיפותבאוירהעליונותצה"ל:לנוחות
םידיינ.9

שלביםלשלושההמצריתהמקוריתהתכניתנחלקהלכךבהתאם
:מערכתיים

בר-קוהבקעתהתעלה,צליחתאתיכלולהראשוןהשלב*

חמשבאמצעותהמוצקהבסיסויצירתראשי-הגשרכיבושלב,
להם,ייגרמוכיהעריכו,המצריםמתוגברות.חי"רדיביזיות
בעתבם-הדבנפש,אבידותאלף20עדזה,שלבבמרוצת
בל-רב.10קולכיבושוהלחימההצליחה

במהלכוטקטית".עצירה"שלכשלבשהוגדרביניים,שלב6
ויועברוהאויב",תגובותלאורמחדש,המצבהערכת"תיערך
הניידיםהטיליםוסוללותהמשוריעותהדיביזיותהמזרחיתלגדה

ריוא-עקרק.11

העוצבותעל-ידיהגשרמראשפריצההשלישי,השלב.
לעברהניידיםהקרקע-אוירטיליבחסותשיתקדמוהמשוריינות,

המער-כיעדנקבעהעליהםשהשתלמותההרריים,המעבריםקו
רבוטקואב.12ב-15להתחילהיהאמורזהשלבכתי.

לפחרתמרובה,בקפדנותבמלחמהבוצעההמקוריתהתכנית
אחמדעצמועלמעידכךהראשונים..שלבצעבשניהכרוךבכל

והפרובק-המביכותהשאלותאתלהדוףבנסותועלי,אסמאעיל
שצריך.מכפיאיטייםהיינואםיודעאיני":הייכלשלטיביות

היא,כוונתיבתכנון.דבקתישאניהוא,יודעשאנימה
החציההשלמתלאחרטקטית,עצירהחייבההמקוריתשהתכנית

המצבהעהכתלשםעציהה-ראשי-הגשריםאבטחתולאחר
לצעדלהתכונןשאוכלכדיזאת,האויב.תגהבותלאורמחדש,
המספיקיםהז'הירותצעדינקיטתתוךהבא),לשלב(הבא

אולם,םדקתהל".13ואזהמזרחית)הגדהאלהטיליםקידום(
אתשהרוותההיאהמקוריכתכנוןזוקפדניתדבקותדווקא
ששימעוהוהיאהעליון,הפיקודכלפישהושמעהלביקורת,היסוד
שהוחמץ.הניצחוןבדברלטענהכבסיס
עיתונאיםשלבלעדיתנחל'ההיתהלאזאתביקורתכימתברר

המפקדיםלשורותגםחדההאלאםינוש,14צבאייםפרשניםושל

אלערבי"אלאסבוע"הלבנוניהשבועוןשפירסםמהספר,פרקיםלפי(
1974באפרילב-16בהרצאתוגםכן1974(.בנובמבר11מיוםבגליונו אליוסף",רוז"עת'מאן,מהג'ההעיתונאיתעםובראיון5(מס'לעיל(

1974.ביולי15
הדיבוראתהרחיבוצה"ל,יתרונותאתהמצריםהערכתעל9.

אלאהראם","(הייכלחסניןמחמדעםבראיוןעליאסמאעילאחמד
1973בדצמברבקהירשנשאבהרצאהונמסי1973(בנובמבר18 2(.הערהלעיל,(
8(.הערהלעיל(אלטוילה10.
9(.לעיל,(הייכלעםבראיוןאסמאעילאחמד11.
8(.לעיל,(אלטוילהעםבראיוןאסמאעילאחמד12.
בהרצאהגםכןי9(לעיל,(הייכלעםבראיוןאסמאעילאחמד13. למצריםמחוץהלומדיםמשתלמיםבפני1974באפרילב-16שנשא 5(.לעיל,(
ועלהמקוריתבתכניתהדבקותעללביקורתבולטתדוגמה14. למצואגיתןמכך,שנבעההפתיחהשלבאחריההצלחהניצולאי הלבגוגיהשבועוןשלהצבאיהפרשןעזמי,מחמודשלבמאמריו

בעוניהחמישילהסיבובבמאמרהובאהמדבריותמציתאלדסתור"."
241,מערכות""אוקטובר",מלחמתלקחילאורערבייםפרשנים
36.עמ'1974,דצמבר

197521יולי245,מערכות""



גמסישאצ'לי

הסתייםהצליחהשלבכיטוענים,שהבקריםג8הרצמההצבאשל

שנגרמוהאבידות:המצריםמבחינתצפודתבלתיבתוצאות
שהוערכולאלהבהשוואהמאדקלותהיוהצולחים,לכוחות
והעברתבר-לב,קועלההשתלטותהתעלה,צליחתמראשכן

שהוערךמכפייותרקצרבזמןבוצעוהגשרלראשיהכוחות
האויב.אצלמבוכהנוצרהמכךכתוצאההתכנון.בשלבי

שהגיוסהעובדהואתהחדיןהמצבאתלנצלהיה,הדיןמן

וכך,הווחלםטרםצה"לשלהמילואיםכוחותשלהמלא
אתלכבושמטההמתוךקדימהולזנקהתכניתאתלשנות"

זמנית,המצרים,אתתרחיקזופעולהאםאףהמעברים,
לכוחותנגרםשהיההאבידותמספרשכן,הטילים.ממטריית

עולההיהלאהישראלי,לחיל-האוירנחשפיםשהיוהמתקדמים,
לכיבושההלחינוההצליחהשלבלגבישהוערךכפימספרם,על

היויכוליםהמצרייםהאוירכוחותכן,עליתרז."רשגה1ראשי

שללקידומםעדהמתקדמיםלכוחותאויריתמטריהלספק
טועניםכךכזה,במקרהושמזרחית.לגדהקרקע-אוירטללים

בשטח,שנוצרהחדשלמצבהתבניתהותאמהליהמבקרים,
כוחותצליחת:יותרטובבמצדנמצאיםהמצרייםהכוחותהיו

לוט.(הפריקניצבהצבאאנשימביןהמבקריםבראשכיאפשר15.
מאימאזמצריםצבארמטכ"לשהיהאלשאד'לי,אלדיןסעדגנרל)
1973באוקטוברב-19-המלחמהבמהלך-להדחתוועד1971,
ב-17שקייםבראיון1973(.בדצמבררקפומביגיתןשלהדחתוהגם,(

ביקשסאדאת,עםאלתואדת"'"הלבנוניהשבועון'עורך1974באפריל
חילוקילפיהןלשמועות,מצריםנשיאשלתגובתואתאללוזיסלים
באוקטובר,ב-11כברגתגלעוהמלחמהשרלביןאלשאד'ליביןדעות
ולתקוףלהמשיךההצלחה,אתלנצלהראשתשלהצעתורקעעל
אסמאעילאחמדשלמה".תבוסהלהםלגרום"במטרהצה"לכוחותאת

בביסוסולהתרכזההסתערותאתלעצורהחליט"ההצעה,אתדחה
הראיוןנוסמ(זאתשאלהעלמלעניתהתחמקסאדאתהעמדות".
לעיל,(אלטוילהן479(.באפרילב-26ב,,אלחואדת'"התפרסם

עלכאחראישאד'לי,שלבשמובמפורשאמנםנקבלא8(הערה
זאת.להסיקניתןהדבריםמהקשראולםהמקורית,לתכניתההיצמדות

בהמשךסאדאתעמדבאוקטובר,ב-19שאד'לילהדחתהרקעעל
עורךעםבראיוןיותרעודרבהובהרחבהאללוזיעםהראיון

באוק-ב-8התפרסםאשראלערבי",אלאסבוע"הלבנוניהשכנעון

1974.טובר
מספרעלרשמייםנתוניםמפרסוםכה,עדנמנעו,המצרים16.

נ377באוקטוברב-14אולם,המלתמה.במהלךלהםשנגרמוהאבידות
הימיםאתהסוקרמאמראלאח'באר""הקהיריביומוןהתפרסם

מספרכיהמאמרבעלכותבהיתרביןהמלחמה.שלהראשונים
-הצליחהשלהראשוןבשלבהתוקפיםלכוחותשנגרמוהאבידות

אחוזיםבשניהסתכם-לוחמיםכ-nanm8000המסתערלדרגהיינו
שאיןהגםאחוזים.נ0-בהעריכםהמתכנןהמטהכאשרזאת,בלבד.
נאמנהמשקפיםהםכידומהכמדוייקים,אלהנתוניםשנילקבלהכרמ
שהוערךהמספרלביןבפועלהאבידותמספרביןשנוצרשהדואת

התכנון.בשלבימראש
8(.לעיל,(אלטוילה17.

וכיבושנמנעת,היתהדוורסוארבאיוורהתעלהאתצה"ל
כללשחרורסדרראתהמצריהצבאבפנישתההיה"המעברים

קלףלמצריםלהעניקהיהעשויזהדברעזה.ורצועתסיני
לוכזו,כוללתהתקפהבנוסף,המדיניות".בשיחותהזקמיקוח
הלחץאתמקלההיתההמלחמה,שלהראשוניםבימיםנערכה
העירקילצבאוכןלו,מאפשרתוהיתהבגולןהסוריהצבאמעל

לבצע"הצפון,נחזיתשהתרכזוהערבייםהכוחותוליתר
ישראלאתלדחוףהיתהעשויהאשרבוללת,התקפת-נגד

נ8."ןלוגהמרמתלסגתאותהולאלץסתוםלמבוי

שאינוהגםאלה,מנימוקיםמתעלםאינועליאסמאעילאחמד

הכוחותאתמקדםהיהלולדבריו,בדיעבד.לאאפילומקבלם,
שאני"הדברפירושקרקע-אויר,הטיליםאתשהעבירלפני
משימהעליוומעמיסחיל-'האוירעלהנטלמלואאתמטיל
הקשותהשעותכייודעשאנישעהזאת,ליכלתו.מעלשהיא
תקופההיתהלאהטקטיתהעצירה":מוויתירהלפנינו".עדיין
וחיסולן..האויבמצדהתקפות-הנגדספיגתשלאלאמנוחה,של

שלהתקפות-הנגדאתספגנובהםשבימיםלשכוחלנואל
דברזהואיןטנקים500לוהשמדנובלימתן,תוךהאויב

טועפ".19

באוקטוברב-14המשוריינתהמתקפה
להשמידבמטרהבאוקטובר,ב-14ובהתנהלוהאכזרייםבקרבות"

חדיריםשטחיםעללהשתלטכוחותינוהצליחוהאויב,שריוןאת

והש-מטרתםאתלהגשיםהצליחוכוחותינוסיני...חזיתבכל

נוסחזהונפגעו".שלנוטנקים100טנקים.150לאויבמידו
יוםשלבסיומו20המצריהצבאיהדוברשפירסםההודעה,
מקרבות-אחדהתחוללבוכיוםהמצריםתיארואותולחימה,

המשוריינתהמתקפהבהיסטוריה.ביותרהג'אוליםהשריון
אתבהשיגהמלאה,בהצלחההרשמי,הדוברלדבריהסתיימה,
ניכרות.אבידותשלבמחירהגם-להשנקבעוהיעדים

לגביהסוריםשמביעיםהביקורתתמציתגםזוהישם.אלטוילה,18.
במאמר,נמצאלכךבולטביטויהמצרית.בחויתהמלהמהניהול

הצבאשלכתב-העתעל1974אוגוסט-ספטמברבגליוןשהתפרסם
התיאוםשהיעדרהיתרביןנאמרבואלעסכריה",אלמג'לה"הסורי

קרי(אחתבזירההצבאישהמאמץ"לכך,גרםהקרבזירותשתיבין
מהירותתבעשהמצבשעהזאת,איטי.ובשניהמהיר,היהסוריה)
היתהעשויהבסיני,במעבריםמצריתנוכחותהחזיתות).בשתי(
ולמנועסוף...יםשלהמזרחיחוףאלישראלשלדרכהאתלחסום
הפסקת-האש,היתהמכךכתוצאהדוורסואר.מבצעאתלבצעבעדה

היהלאכןאחר.אופינושאתבין-לאומית,התערבותלאחרשבאה
הישראלי"...הצ'באנגדבגולןהסוריתהפעילותאתמקפיאהדבי
שלאלהדברים9(.לעיל,(הייבלעםבראיוןאסמאעילאחמד19.
המצריהפיקודשלהריאליתההערכהאתמשקפיםהמלחמה,שר

חיל-האוירעםלהתמודדהמצרייםהאוירכוחותשליכולתםבדבי
לקרב,עוצמתםבמלואהאוירפותותמשהוטלוואכן,צה"ל.של
נכשלושבדוורסואר,ההבקעהבאיזורצה"לכוחותאתלבלוםכדי
מאוד.כבדותאבידותתוךבמשימתם,אלה

השניההארמיהמפקדשהיהמימאמון,סעדמייג'ור-גנרל)(הלואא
האר-כוחותכיטועןלב,בהתקףלקהבותאריךבאוקטובר,ל-13עד

התקפות-נגד,36-כאוקטובר4--13בימיםהדפובלבדהשניהמיה
לדבריו,.הפעילו,מהןאחתשבכלעיקריות,התקפות-נגד7מהן

עיתו-עםבסימפוזיוןמאמוןסעד(טנקים150-100צה"ל,כוחות
14אלאמ'באר",";למלחמההשנהיוםלרגלבקהירשנערךנאים,

לארגוןליותרכ,,קשיםאלהימיםהגדירגמסי1974(.באוקטובר
בדצמברבהרצאהגמסי(מזרחה".לזינוקכהכנהבראשי-הגשרהכוחות
7(.לעיל1773,
141910,שעהאלערב"צות"ברדיושודרההדוברהודעת20.

הפרטיםאתמסרההצגאיהדוברשלקודמתהודעה1973.אוקטובר
בפיתוחבאוקטוברב-140600החלוהמזוייניםכומותינו":הבאים
והכוחותהשריוןכוחוהשהותוותה.לתכניתבהתאםמזרחה,התקפה

140958,קהיר,רדיו(החזית".לאורךבהצלחהמתקדמיםהממוכנים
1973(אוקטובר
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המצרים,שלוכשקוריתהמבצעיםתכניתגייהצלובורווכבר
עלוהשתלטותהארמיונייםמראשי-הגשרהפריצהאתקבעה

עלהנמנותהמשוריינות,הצוציקיתעל-ידיההררייםהמעברים
זושאכןהשלישי.המערכתיכשלבהאופרטיבי,השניהדרג
שלהבאיםשהדבריםללמודניתןהמקורית,הכוונההיתה
היהיתכןלאשכןהתכנית,אתלבצעחייביםהיינו...":גממי

למצגהתקפהשלממצבויעבררבעמדותיהםישארושכותותיגו
מאפשרפרברה"הבנענוענשאריםכוהותינוהיולוהגנה.של

שהתקשתנומשוםרבים,במקומותהעמדותאתלפרוץלאויב
ביואהועוד,זאתלפרוץ.היתהומטרתואינטנסיביותהיו

לד-עדמהצפוןהמשתרעתברצועה,החזיק

כוחותינגמעמדותק"מ15שלבמרחקרוג
התקש-לרכזהאתנהתזע%זהמתמשכתברצעהמשמרתע

שנתקדםהיההכרחילפיכךמתמםמפהתע
חדשבקוורתמיםחרצועהאללהגיעכדי
ממזרחאללסגתייאלץשהאויבבךזה

בפנימאובטחיםיהיווכוחותינולמעברים
ההם"במסתתתויביסנטניאה",2התקפותיו

התעלהמזרחאלהרעברוהמתקפה,תכניתל%זהשלבלביצוע
והעניה,הארמיהבמרחבואחתהעשריםהמשוריינתהדיביזיה
השלי-הארמיהבמרחב4מש,וריינתבדיביזיה3טנקיםחטיבת
ניידותסוללותבבללןקרקע-אויר,טיליםסוללותוכןשית,

א.ס.-22.6

להתחילנועדהכיואפשרמראש,המתקפהתוכננהכאמור,
מכפינותרמוקדם"בוצעההיאמקום,מכלרבוטקואב.28ב-15

בנוסףהירוס".24עלשהופעל)(הלחץמןלהקלכדישתוכנן
להשיגההתקפהנועדההצפונית,החזיתמעלהלחץלהקלת
האפשרככלכבדותאבידותהתבתנוספות:מטרותשתי

ונירחבתולחיל-האויר,השריוןלכוחותבמיוחדצה"ל,לכוחות
היינו:םיפסונ.25שטחיםעלהשתלטותעל-ידיראש-הגשר

וכפיהמקוריתבתכניתנקבעעפעוףכפיהאופרטיביהיעד
לעיל.שהובאוגמסיוטלמדברירבבירורשמשתמע
באוקטו-ה-14שלהמוקדמותהבוקרבשעותשהחלההמתקפה

וב-ארטילריים,גדודים48שלמכינהוהרעשהנפתחהבר,
רוחבלכלשהתפרסוטנקים,מ-500עתרהשירמוחסותה
היוםשעותכלבמשךמזרח.לכמוןמאמציםבארבעההחזית
מאותשלבטווחיםלעתיםבשריון,שריוןקרבותהתנהלו
כבדותאבידות"המצרייםהטנקיםמבלובמהלכםבלמד.מטרים
שהופיעוהטנקיםעל-ידיוכןעליהםשהופעלנ"טהנשקעל-ידי
הגוש...האמריקניהנשק:המצבהתבררבאןהאויב.בהשות
קטןנשקותוגמיגהולשדות-התעופהלאל-ערישישירות
כוחותינועללהשפיעהמשגלנ"ט),לטיליםוהכוונה

באוגוסט31אליום",אח'באר,,(צברימוסאעםבראיוןגמסי21.
.)1974

שלבראיון-הטיליםוסוללות21משוריינתדיביזיההעברת22. התעלהאתהצתה3טנקיםחטיבת;21(לעיל(צברימוסאעםגמסי הירחון(במיתלה"שריוןקרבות":אלצע'ירעלי-באוקטוברב-13
1974(.דצמבר;אלנצר""המצרי

:דבריוואלה8(לעיל,(אלטוילהעםבראיוןאסמאעילאחמד23.
יותרועמוקהגדולהקפיצהולבצעההתקפהאתלפתחהתכוננו"
באוקטובר".המ-15החלההתקפהאתלפתחשיחבסיני...

5(.לעיל,(1974באפרילב-16שנשאבהרצאהאסמאעילאחמדא.

ואל-אלעד'אעה"השבועוןכתבעםבראיוןאסמאעילאחמד25.
אחמדעםבראיוןאלמאמוןסעדהלואא;4(לעיל,(טלביזיון"

21(.לעיל,(צברימוסאעםבראיוןגמסי6(;לעיל,(אלדין.בהא

שלהודאתםלפיאפילוכן,אםנשברהההתקפהתוריהמב".26
האשי-הגשר,אלבחזרהנסוגווהכוהותהמצרים,המפקרים

הדוברשלההרעתוכמואולם,בבדות.אבידותשסבלואחרי
המצרייםהמפקדיםגםכךבאוקטובר,ה-14מןהרשמיהצבאי
:מטרותיואתשהשיגוכנשלךכניצח'וןהקרבאתתיארו
אבידותלאויבהסבנואבידותינו,וחרףזה,בקרבניצחנואנו"

שלבחזיתהלחץשלגהקלנוD"pכמההתקדמנוכןקשות.
ז."םיירוסה2אחינו

מלמדהמלחמה,עלבמצריםשהתפרסמוהדבריםאחרימעקב
ולאנקלטהלאבאוקטוברה-14אירועישלזאתגרסהכי

למתקפהלהתייחססירבוהשוניםוהפרשניםהכתביםהתקבלה.
מפוארת,במערכההקרבותאחדסתםכאלהשריוןעוצבותשל

בסיכומוווסתייםהמטרות,מלואאתהשיגלאאםגםאשר
זה,ביוםוכהתנהלוהקרבותאתבחנוהםבהצלתה.דברשל
לאירועיהתייחסותתוךובמיוחדלו,שקדמוהימיםרקעעל

התעלהאתצה"לכוחותצליחתובמרכזם-הבאיםהימים
המתקפהכילמסקנה,הגיעוכך,בעש,ותםדוורסואר.באיזור
בוצעהבושבמועדגםאלאשנכשלה,רקלאבאוקטובר,ב-14
כפיוהסתיימהשבוצעהמאחרכן,עליתרמיותרת.היתה-

לרעתהמכרעתהמפנהנקודתאתזומסמנתשהסתיימה,
לבטאהיטיבצברי,מוסאכידומהכולה.במלחמהמצרים,
כיאומרים,"לגמסי:הפנהשאותההבאה,בשאלהזועמדה

עלתההיאשכןזאת,במתקפהצורךהיהלאצבאיתמבחינה
עלהולאקטןהיההתקדמותנושטחכבדות.באבידותלנון

היאזו,מתקפהלבסוף,לנו.שנגרמוהאבידותעםאחדבקנה
בדוור-(הפריצהאתלבצעההזדמנותאתלאויבנתנהאשר

מהטיעוןלחלוטיןצבריהתעלםבשאלתו,כימענייןראוט(".28
המפקדיםהשתמשושבוטיעון-סוריהמעלהלחץהקלתשל

המתקפהאתלבצעהחליטומדועלהסבירניסוכאשרהמצריים
מתקבלהמפקדיםהסגרילמקראואכן,בוצעה.שבובמועד
אחרירקהגבוההפיקודאצלועלהצףזהשיקולכיהר'ושם,

יתכןהכישלון.אתלתרץאלאנועד,לאכולווכלומלתבות,
כידומותשכןמלא,באופןשיצדקאינוזהרושםכיאמנם,
נשיאכלפיסאדאתשתשוהמחויבותהצפוןבחזיתהמצב
העליההמצריהפיקודצמרתעל-ידינשקלואכןסוריה,
-הצפוןבחזיתההתפתחויותרקעעלכיספקאיןמקום,מכל

-באוקטוברב-9הגולןברמתהסוריתהמתקפהבלימתלאחר
מדימאוחרבמועדבאהבאוקטובר,ב-14שההתקפההרי
זו,בחזיתהמצבעלמשמעותיבאופןלהשפיעשתוכלמכדי
זוםירצמה.29עבורשתרחיובעתבתוצאותהסתיימהאפילו

בסוגיית(7(לעיל,(1973בדצמברמפקדיםבפניבהרצאהגמסי26.
מוצגתשהיאכפיהאמריקנית,ובמעורבותלישראלהנשקמשלוחי בהמשך).בהרחבהנדוןהמצרים,על-ידי

מעניין8(.לעיל,(אלטוילהעםבראיוןאסמאעיל,אחמד27.
נסמוךאסמאעילאמראותםהדבריםעםזאתמאוחרתגירסהלהשוות לטווחמחוץהתנהלואלהקרבות":הייבלעםבראיוןהמלחמה,לסיום למשוךהאויבאתאילצנוכיהרגשתי,כאשרקרקע-אויר).(הטילים

המאמץלהעתקתבנוסף-הסוריתבחזיתהפועליםמכוחותיו,חלק
-שלעהצדאלעתודותיווהחשתמשם,שללחיל-האוירשל

עליולסלע,ולהופכםלחזקםכדילראשי-הגשר,לחזורהעדפתי
דק,אמנםהואההבדל9(.לעיל,(האויב"שלהתקפות-הנגדיתנפצו
מאד.ומשמעותיבולטאולם
21.לעיל,28.
לסוריהלסייעהיתהבאוקטוברב-14ההתקפהמטרתאם"29.

מוקדםימים2--3שתבוצעהיההדיןמןהלחץ,אתמעליהולהקל שלצבאינספחשהיהמיפאליט,ההודיהגנרלכתבכךיותר",

197588יולי245,מערכות-"



הייכל

אופןאתניקרואשרמצרייםמפקדיםאותםשלדעתםגם

מתומצתתשהיאכפיאסמאעיל,אחמדבידיהמלחמהניהול
המתקפהבוצעהלו":הבאבמשפטאלטוילההעיתונאיעל-ידי

צליחתנמנעתהיתהיותר,פרקדםבמועדהמעבריםלעבר

דרוי".80היהסוריהעלוהלחץצה"לכוחותעל-ידיהתעלה

ל*רעתובמלואהמשתמעתהביקורת,נוסחהבהבמצורה
המתקפההצליחהלאבוצעה,בובמועד:הנ"להעיתונאי

עלשהופעלהלחץאתלהפחיתהמצריותהשרטןעוצבותשל

היתרבין-התעלהלצליחתבמישריןגרמהוהיאסורבה

המשוריינות.לעוצבותשנגמרוהכבדותהאבידותבגלל

התעלהאתצה"לכוחותצליחת

:נואשתהתקפה1430,בשעההאויבביצעהקרבותבמהלך"

עללפשוטבניסיוןהמריםהאגמיםדרךהמתננוטנקיםשבעה

עליהםהמטירהשלנוהארטילריהלתעלה.ממערבמוצביםכמה

התפזרוהטנקיםיתרטנקים.שלושהוהשמידהצפופה,אש
תיפוס",8לחסלםכדיאחריהםעתהדולקיםוכוחותינו

על-התעלהצליחתעלמצריםתושביהתבשרושבוהנוסחזהו

מאוחרכיממהבאוקטובר.ה-15--15בלילצה"לכוחותידי
אלדיןעזמייג'ור-גנרל)(הלואאהצבאי,הדוברמסריותר,

דמשוה.82כברלתעלהממערבהישראליהכוחכלכימח'תאר,

כיהתקשורת,אמצעידיווחובאוקטוברבו-19ב-18אולם,

צה"לשלקטנותיחידותעםנלחמיםעדייןהמצרייםהכוחות

קרבעלבהרחבההללודיווחובמקביל,הלעתל.33ממעיב
השניה,הארמיהשלהכוהותניהלואותוהעיקש,הבלימה

דצשרראשאלמלהגיעצה"לכוחותבעדלמנועשנועד

כקרבתיארוהוהצבאייםהכתביםנוספים.בכוחותולתגברו

שלהמשורייניםהכוחותביןכהעדהתנהלאשרביותר,העז
םידדצה.34שני

כפירשמיים,ממקורותלספרוהחומראתקיבלואשרבקהירארצו
לספרו.בהקדמהשכתב

O~ensiveArabThe-Sinai)0ReturnPalit:1).1(.(Major-General
AprilNew-Delhi;Publishers,Palit-.1973,1974עע,.)122
כתבשלביומנוהשעותששמלחמת"מספרופרקיםאלטוילה,30.

8.לעיל,צבאי",
1973.אוקטובר;162145-מקהירסימז"ת31.
1973.אוקטובר;172305-קהיררדיו32.
-אלערג"צות"רדיו;אוקטובר;191945-קהיררדיו33.

1973.אוקטובר;192230
1973.אוקטובר;181435-קהיררדיו34.

התנהלהבקהיר,אלאנואר""הלבנוניהיומוןשלהכתבלדברי

ביותרהגדולותממערכות-השריוןאחתבסיניהמרכזיתבגזרה

באר-שהסתייעוטנקים,כ-2000שלבהשתתפותםבהיסטוריה,

לאחרשהתגלההכתב,אוירית,והגנהאוירבכוחותטילריה,

אתתקבעזאתמערכהכיהוסינוהנולד,אתשחזהכאחדמכן

היתואצותשהמצריתבהזיתהמצבשלהכלליתהמגמה
שיווצרהמדיניבמצבבולטבאופןישתקפו

צה"לכוחותכיכתבים,מסרובאוקטוברב-21רוזיאב.5'

האגמיםשלוכבערביבחוףכיסיםשניליצוראמנם,הצליחו,

כיטענוהםאולם-דוורמוארובאיזורסרפאוםבאיזור-

כוחשלהגדולחלקוהושמדכברבאוקטוברה-20לצהריעד
הרא-ההודעותלפיאשרצה"ל,שכוחותקרהכיצדביואה.36

מאחזיםליצורזאתבכלהצליחומכבר,זההושמדושונות

בסמוךהופצהאשרהבאה,מהגרסהמתברר-המערביתבגדה
הרא-האשהפסקתלתוקפהלהיכנסהיתהאמורהבולמועד

לאכדיבשטח,במהירותהתפזרוהישראליםהטנקים:שונה
בושכשלונםפנים-אל-פנים,בקרבהמצריהםבעתותלהיתקל
לזמןמעבראלהכוחותאחריהמרדףנמשךזומסיבהודאי.

הכיוונים,מכללכתרםכוחותינו"הצליחולבסוףאולם,שהוערך.
ז."מליצהל3הישראליםשערכוהנס-נותאתוסיכלו

המוק-הבוקרבשעותלתוקפה,השניההפסקת-האשמשנכנסה

אתלהסתירעודה"הניתןלאבאוקטובר,ה-24שלדמות
ובראשבשטח,שנוצרהצבאיהמצבהמצרי.הציבורמןהאמת

וניתוקםהשלישיתהארמיהכוחותשלכיתורםובראשונה
שלההתחלתייםההיפגשעיהעיבשלהם,ההספקהמבסיסי
המלחכיה,שלהראשוניםהימיםמשלושתהמצרייםהכוחות

המדינ-השיחותעלכממקלכבדתבצורההשפיעשהתברר,וכפי

מצבארה"ב.שלהמדינהמזכירעםמצריםנשיאשקייםיות
אסמאעיל,לאחמדהייכלשהפנהבשאלותבבירורמשתקףזה

והילחמהשרהצביעבתשובתוהדברים.בראשיתהבאנואותן
אשראתלדעתו,מסביר,יחדשצירופםגורמים,חמישהעל

הדוברשלהסותרותההודעותאתוכןדוורסואר,באיזוראירע
38:לתעלהממעהבצה"לכוחותפעולתעלהצבאי

מספרשלבצליחתםוכמדיברכיהעריכה,המקומיתהמפקדה.
במהירות.לחסלםניתןאשראמפיביים,טנקיםשלקטן
לבצע,הכרחהיהאותם-הפיקודבשורותחילופים*

המפקדהשלהקרבבקריאתפגעוצפויות",בלתינסיבותבגלל"
הלעמ.89כלפיבדירותלליקוייםוגרמוהמקומית

אחהסתיהובהםמטעים,שלבאיזורצלחוצה"לכוחות.
פעולתם".התחלתשלהקריטייםבשלבים"הטנקים

הטילהצלחתהשלמעןנפש",חירוף"שלפעולהזוהיתה*
האבידותי.בכללשאתמוכןוהיהמשקלוכובדכל"אתצה"ל

;190130-מקהירסימז"תלפיבקהיר,אלאנואר""כתבמדיווח35.
1973.אוקטובר

אוקטובר21אלאהראם","שלהצבאיהכתבשלסקירהמתוך36.
.1973
1973.אוקטובר;220715-אלערב"צות"רדיו37.
9(.לעיל,(הייכלעםבראיוןאסמאעילאהמר38.
מפקדהחלפתעלבדבריואסמאעילאהמדרומוהנראהככל39.

אלעבדבלואאמאמוןסעדמיג'ור-גנרל)(הלואאהשניההארמיה
באוקטוברב-13מאמוןסעדלקההרשמיתהגרסהלפיח'ליל.מנעם

11;אלאהראם",,(בקהיר.צבאיבבית-תוליםואושפזלבבהתקף
לתעלה,שממערבהכוחותכמפקדמונהמשהחלים,1973(.בדצמבר

שצלחוצה"לכוחותאתכיתרוהמצריים,המפקדיםלדבריאשר,
אתמדשקייםבראיוןמאמון,סעדשלהחדשמינויועל(התעלהאת

1974(.באוקטובר4;אלאהראם""-אסמאעילאחמדעםאלדיןבהא
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היתההצליחהמטרתביההשערה,אתאסמאעילהביעכןכמו
כבשוארתםמראשי-הגשר,כוחותלהחזירהמצריםאתלאלץ
תושעל)(.40רציתי"שלאמהיזה,המזרחית,בגדה

הקרובה,הפסקת-האשעלהפדראלייםסמכובתכנוניהם6
מרצוןיפחיתאשרכגורםלהתפרסם,עמדהעליהומההודעה
הישר-אתדחפהזוידיעהמזו,יתיהההמצרים.שלהלהימה

ולניהולרחבה,בגזרהכוחותיהםשלמכוונתלפריסהאלים
אשרקרב,וצורתפריסה-טנקים"עםגרילהמלחמת"
בר.41זמןפהלהתמידיכלולארגיליםבתנאים

ילרגשהוותאתהמצרחםהמפקדיםתיארוהמלחכרןלאחר
42:הבאבאנפןהתעלו:שלהמערביתבגדהצה"לכוחות

קייםכוהיההארמיות,שתיביןוע,תפר"אתניצלוצה"לכוחות
טנקיםלהעבירההצליחוי,לודגה4המרהאגםשלהצפוניבחלק

הכפרעלהשתלטוהםלתעלה.מעבראלבודדיםאמפיביים
פעולהההונאה.מרמהבפעולתשםהכוחאתותיגברודהורסואר,

וסבאומצריים,כחייליםהתחזוצה"לשחייליבכך,התבטאהזו
המזרחית."לגההועבהההמקוםאתעזבהאשריחידה,להחליף

שלכוהותהישראליותהיחידותאתתקפוהמרמה,משהתבררה
אבי-להןוגרמולתעלהממערבנשארואשרהשניה,הארמסה

שרידיושכןבמלואו,הכוחהושמדלאזאתלמרותניכרות.דות
גרילה".מלחמת"שלקטנותבקבוצותופעלובשטחהתפזרו

אתמדביןהתפתחאשרלויכוחהדהואזהנימוקכיאפשר40. לאיזורשאד'לינשלחהרשמית,הגרסהלפישאד'לי.לביןאסמאעיל
הסותרותהידיעותעלאישיתלעמודכדילתעלה,ממערבהקרבות אתשצלחוצה"לכוחותהיקףעלבקהירהפיקודלמוצבשהגיעו
באוקטובר,ה-18שלהמאוחרותהערבבשעותחזר,כאשרהתעלה.

בלימהמערךלבנותכדיהמזרחית,מהגדהכותותלהחזירדרש
המערבית.בגדהצה"לכוחותשלהתקדמותםבעדלעצורשיוכלחזק,

באוק-ב-19מונהוגמסיזאתהמלצהדחואסמאעילואחמדסאדאת
פיהוט,(ב,,הלם"לקהאשרשאד'לי,שלבמקומולרמטכ"ל,טובר

הלבנוני,אלאנואר""כתבתאלצלח,עליאאעםסאדאתשלבראיון
בראיון;1974במרץב-29וב,,אלאהראם"ב,,אלאנואר"שהתפרסם

עיתונאיםעםסאדאתבדברי;15לעילאללוזי,סליםעםסאדאת
;העליונההמפקדהשלבחדר-המבצעים1974באוקטוברב-2שביקרו עורךעםסאדאתשלראיון;1974באוקטובר3אלאח'באר","
1974(.באוקטובר8אלערבי",אלאסבוע"הלבנוניהשבועון

הטיעוןזהואיסמאעיל,אחמדשהעלההטיעוניםביןכידומה41.
חאתם,אלקאדרעבדהצהיר3;17,באוקטוברב-17שכןביותר,התמוה

להפסקת-התנאיכימצרים,שלההסברהושרהממשלהראשסגן
חאתם(הכבושותהאדמותמכלישראלשלמיידיתנסיגההואאש

באוק-שע175-מקהירסימז"תלפיצרפת,שללטלביזיהבראיון
פהמי,אסמאעילבפועל,החוץשרגםדיברזאתברוח1973(.טובר

כלום1973.באוקטוברב-19שהתפרסםזרים,עיתונאיםעםבראיון
להניח.קשהזזאתמוצהרתלעמדהמודעאסמאעילאתמדהיהלא

לאלץלתעלהממערבצה"לכוחותנוכחותדווקאהיתהאמורהמדוע
פתרונים.המלחמהלשר-1967יוניה-4לגבולותלסגתישראלאת

לתעלה,ממערבצה"לכוהותשלההישגיםשעצםלהניח,יותרסביר
בלאוזאתהפסקת-האש,אתלבקשמצריםנשיאאתחייבואשרהם

קודםימיםכמההנשיאהציבשאותםהמוקדמיםהתנאיםשהתמלאו
המצרים.לטובתנוטההצבאיהמצבכיהניחעדייןכאשרלכן,
בראיון24טנקיםמחטיבתקציניםדבריעלמתבססזהקטע42.
בנובמבר,ב-1שהתפרסםאלציאד","הלבנוניהשבועוןכתבעם

קציניםשלבכנס1973בדצמברנמסישנשאההרצאהעל1973,
לעיל,(גמסיעםצברימוסאשקייםהראיוןועל7(לעיל,(בכירים

.)21
אמריקניים,מטוסי-סיורשניאלההיוהמצרית,הגרסהלפי43.

אתשגילובאוקטובר,ה-13בצהריהמצריתהחזיתמעלטסואשר
צילומיאתושהעבירוהארמיותשתיביןה,,תפר"שלקיומודבר

במאמרוחסניןמחמד-בהרחבהכךעלעומדיםלישראל.האויר
באוק-28אלאהראם","והפריצה",ההסתננותסיפור-שניהשאלה"
בכיריםמפקדיםשלבכנס1973בדצמברבהרצאתוגמסי;1973טובר

בפני1974באפרילב-16בהרצאתואסמאעילאחמד;7(לעיל,(
עםבראיוןגמסי;5(לעיל,(למצריםמחוץהלומדיםמשתלמים,

ועוד.21(לעיל,(צנרימוסא
אלציאד","כתבעםבראיון24טנקיםבחטיבתקציניםמדברי44.

42(.לעיל,(

משהת-התעלה.אתנומפיממשורייניםכוחותצלהובמקביל,

סמהגדולההתעלה,אתצלחושכברהכוחותעוצמתכיברר,
המפקדהנטלההמקומי,הפיקודעל-ידיבהתחלהשהוערך
בשלבלידיה.הכוחחיסולעלהפצירהפיקודאתהכללית
באוקטובר,ה-17בבוקרהכללית,המפקדההפעילההראשון
במערב".הכוחותשלמהעתודותמורכבתשלמה,חטיבה"
הישראלי,הכוחשכןמטרתה,אתהשיגהלאזונגדהתקפת
האיזורשלשוניםלכיווניםהתפזרטנקים,כ-30כברשמנה
היהניתןלאאלהבתנאיםטבעי.ממסתורשםונהנהההררי,

להרחיבהתעלהאתשצלחוהכוחותהצליחוזהבשלבלהשמידו.
ק"מ.ל-7הפרצהאת

התקפהלהנחיתהיתההמצריהמטכ"לשלהחדשההתכנית
הפרצהאתלכתר"במטרההתעלה,שלהגדותבשתימקביל'ה

אותהלסתום-ובמקבילבמערב,האפשרככלצרשטחבתוך
ממערבאלנוספיםאויבכוחותזרימתלמנועכדיבמזרח,

24טנקיםחטיבתעלהוטלהבמזרח,הפרצהסתימתלתעלה".
ועללדרום,מצפוןלתקוףהיתהשאמורההשניה,מהארמיה
לתקוףהיתהשאמוהההשלישית,הארמיהמן25טנקיםחטיבת
באוק-ה-17שלאחה"צתוע21בבוצעהההתקפהלצפון.מדרום

עדביניהןהמרחקאתלצמצםהצליחו'החטיבותושתיטובר
ההתקדמותאתעצרהאויבשלהיל-האוירכאשרק"מ,ל-4
במהלרפתוחה.הפרצ'הנשארהכךןתורבחתה.45אתומנע
ממערבאללהעביררצוףבאופןהאויבהצליחהבאיםהימים
באוקטוברב-20כבראשראלה,כוהותנוספים.כוחותלתעלה
ודנמוק,46ויחידותממוכנת,חטיבהטנקים,חטיבותשתיכללו

באיזורוהשניסרפאוםבאיזורהאחד-כיסיםבשניהתבססו
בפרבריההררילאיזורנכנסובבוטח,התפזרו-דוורסואר

ק'היר-סואץ.דרךאתשניתקועדדרומהוהמשיכופאיד,
שלהדיבררתלשתיההספקהדרךעלהאויבאייםבכך,

ז."הרזמב4השלישיתהארמיה
סופי,באופןלתוקפההפסקת-האשמשנכנסהבאוקטובר,ב-28
כיס,בתוךמרוכזהאויבהבאה:המצבתמונתבשטחנוצרה
משוריעותדיביזלותשתיעל-ידי-ממערבמכותרכשהוא
שתיעל-ידי-וממזרהנוספות,ממוכנותדיביזיות3ועל-ידי
ק"מ,6עלעולהאינושרוחבוצר,מעבררקשלמות.ארמית
היא,האמתהתעלה.שלעבריהמשניצה"לכוחותביןר2"ק
הדיבי-שתירלאבמלכודת,שנמצאזההיהש,,האזיבכך,אם

שבההדרךאתהמאפיינותהדוגמותאחתספק,ללאזוהי,45. כידוע,יום-הכיפורים.מלחמתשלהאירועיםאתהמצריםמשכתבים
באוקטובר,ה-17שלאחה"צבשעות25טנקיםחטיבתהושמדה
מדרוםק"ממ-10יותרשלבמרחקשהתנהלבשריון,שריוןבקרב
גיליון240,מערכות",,(הוורסוארמולצה"לכוחותכבשואותולמאחז
52--5%(.עמ'1974,ספטמבר-למלחמההשנהיוםלקראתמיוהד
בתוך-ההבקעהלאיוורנטפוןהתנהל24טנקיםחטיבתעםהמגע השניה.הארמיהשלהמערכים
כתב43(.לעיל,(1973באוקטובר28;אלאהראם"";הייכל46. טנקיםב-190המערביתבגדהצה"לכ'וחותאתהעריךאלציאד""
42(.לעיל,(זחל"מיםכ-100ועוד
היא,לציוןראויהנקודה21(.לעיל,(צברימוסאעםבראיוןגמסי47.
ציריעלהאיוםאתיצרוצה"לכותותכיזה,בראיוןמודהגמסיכי

היתהאמורהשהפסקת-האשינפלהשלישיתהארמיהשלההספקה
בניגודזאת,באוקטובר.ה-22שלהע'רבבשעותלתוקפה,ל"יכנס
ההחלטהאתהפרוצה"לשכוחותלאחררקלפיההרשמית,לגרסה

ההספקה.ציריעלהאיוםאתליצורהצליחוהםהפסקת-האש,על ב-22בשטחשנוצרהמצבאתהרשמיתהגרסהמסלפתמידהבאיזו
צויחותורישוםהאירועיםיומןשלמהקטעיםללמודניתןבאוקטובר,

בינוארב-31ב,,מעריב"שהתפרסמוהשלישית,הארמיהמפקדשל
.1975

197535יולי245,מטרכות""



עיבדהבאוקטוברב-29כברתישילשה".48הארמיהשלזלות
ממערבהכיסבתוךנצורשהיההישראליהכוחלחיסולתכנית
49.1973בדצמברב-24סאדאתעל-ידיאושרהוזולתעלה,

למע-הכיהב,ישראלכיבאמרם,מסכמיםהמצרייםהמפקדים

העדודהלכןלתעלה,ממערבכוחותיהשלהנואשבמצבםשה,
ההסכםבמסגרתמהשמדה,אלהכוחותלהצילבמטרהלפנותם
ב-30פתחוהמצרייםשהכוחותעיד,מהתוחוכה.50להפרדת

אבי-לווגרמוהישראליהכוחנגדבמלחכות-התשהבאוקטובר

לעם.מתםוגברושהלכוכבדות,דות
באוק-15--16בלילכשערביתבגטהצה"לכוחותמאחז

ספוריםימיםתוך-סאדאתאתשהביאחדש,מצביצרטובר,
הצבאיהמצבשביטאהשינוילעצםנוסףהפסקת-אש.לבקש-

כוחותנוכחותיצרהממנו,שנבעוהמשמעויותכלעלהזה,
עבורראשונהממדרגההסברתיתבעבעדעהערביתבגדהצה"ל

הצבאי,הדוברשלתגובתוכידומההשונים.המצרייםהדוברים
המאוחרותהערבבשעותשהתפרסמהמחיתאר,אלדיןעזהלואא

כלןלזהחדשמצבהיטבמבטאתבאוקטובר,ה-16של
הנקודותשלושעלהיתר,ביןהלה,עמדבדבריוהיבטין.
51:הבאות

חדםדבראינםובעומק,לקויםמעברמיוחדותפעולות44
פעולותשלההצלחהמידתהוא,שחשובמההמלחמה.באמנות
כאלו.

מצריםשלהמיוחדיםהכוחותפועליםבאוקטובר,ה-6מאז44
סיני.ובעומקהאויבקוימאחורירצוףבאופן

אתלצלוחהכושלבנסיונוהאויבשלהעיקריתמטרתו*
להריםבמגמהמסוים,ומדינימורליהישגלרכושהיאהתעל'ה

-אולםהמזויינים,והכוחותהאזרחיםבשורותהמורלאת
צבאי,כחרדוןלוהונחל-בותותינושללעירנותםהודות
ומדיני.מורלי

ממשלתשראשלאחרשעותכמהלפרסוםשנמסרהזו,בהודעה
נוכחותעלהכנסתבפניבנאומהדוושתהמאיר,גולדהישראל,
הנקח-ותבפועלנקבעוכברדעוערבית,בגדהצה"לשליחידות

אלהשוניםהדרבריםשלבהתייחסותםונשנוהוחזרוהעיקריות,
המלחמה.שלהבאיםנימיםלתעלה,ממערבצה"לפעולת
שלכהימוריאוש,כמעשהכפעולת-התאבדות,תוארהזופעולה
המצבעלמעידלולהיזקקההכרחעצםאשרהאחרון,הרגע
ותיאוריםד~ש.זרחית,בגדהצה"לכוחותנתוניםבוהקשה

צרת"רדידפרשןשלבדבריםלמצואגיתןנוסףהיבטםימוד.52
המערבית,בגדהפעולותיהעל-ידיכיקבע,אשראלערב",

בראשיתשנערךעיתונאיםעםבסימפוזיוןמאמוןסעדהלואא48.
19(.לעיל,(1974אוקטובר

אסמא-אחמד40(;לעיל,(אלנואר""כתבתעםבראיוןסאדאת49.
שליעות,במאמרושנכללאלדיןבהאאממדעםבראיוןעיל

אוקטובר",במלחמתהישראליםהתנהגותעלמצרייםמפקדים
1974.באוקטובר4אלאהראם","

שוניםמצרייםדובריםשלונשניתההוזרתהגרסהכאמור,זו'הי,50.
1974,באפרילב-16אסמאעילאחמדשלבהרצאתולדוגמה,כך,(
במהלך:הבאהההערכהעםזאתגרסהלהשוותמעניין5(.לעיל,

מעברהדירתואתלהעמיקהישראליהצבאהיהיכולהמלהמה
באוק-ב-25ארה"בהפסילהאותוהלחץאגלםשבדוורסוא'ר,לפרצה
ב-2כוויתעללטלביזיהבראיוןהייכל(בעדוזאתמנעטובר,

בפברואר3ןאלעט"אלראי"הכאיתיהעמוןלפי1975,בפברואר
)1975.
סימז"תעל-ידישהופץכפיהצבאי,הדוברהודעתנוסחמתוך51.

1973.בא'וקטוברב-170100
שעידרובפיטימו"ת,שלהצבאי.העורךבדברילדוגמה,כד,52.

באוקטובר.בו-191650באוקטוברב-162230אלערב"צות"ברדיו

בין-לאומיים,גורמיםשלהמאמציםעללו,ו?פיעישראלרוצה

הבקפושאלהבאופןמדיגיהיסדרהפסקת-אשלהשיגהחותרים

היטיב,סאדאתכידומה,המיחלה.53בחזיתהצבאיהמצבאת

לפעולתהמצריתההתייחסותאתלהגדירדובריו,מכליותר
:ומשמעותהלתעלהמעברצה"לכוחותשלההיאחזות
לבצעהיאכשהמטרהבדוורסואר,פרצהועשובאוהם"

היושמבחינתנומכחיש,אניאיןהתאבדות...פעולת
היתההעניןכלשלהבסיסיתהמטרהאבלשגיאות,

פצולהמאשריותרפוליטית,-פסיכולוגיתפעולהלהפגין.
זוהיגדולים...סיידריםעליהלספרשיוכלוכדיצבאית,
הםבהרצעותהגדולה,פסיכולוגיתלוחכותשלפעולה
העולמיתדעת-הקהלשלתשומת-הלבאתלהסבמנסים
מנסיםכשהםהישראלית...ולצבאיותישראללצבא
כך,ועלברלבקוהבקעתעלהצליחה,'עלבכךלחפות

הןבמזרח,מושלמתובצורהאיתןעומדיםשכוחותינו
השלישית...הארמיהעל-ידיוהןהשניההארמיהעל-ידי

הואהמדוברכאשרצבאי,נצחוןלבדותמנסיםהם
וחו-ומדיניותפסיכולוגיותשמטרותיהבפעולת-יאוש,

54לא...""
שהודגםבאופןלתעלהמצברצה"לפעולתלהצגתבמקביל
אתלגמדמאמץשניה:התייחסותדרךגםקיימתלמעלה,

ראש-הגשרוכיבושההבקעהאקטשבעצםהצבאית,המשמעות

וכי-התעלהלצליחתבהשוואהכליל,ולבטלהלתעלה,ממערב

שלהמזוייניםהכוחותעל-ידילתעלהממזרחראש-הגשרבוש
המלתמהשלהאחרוניםבימים'כברההלזהמאמץמצרים.
הזמן,עםלתוקפה.הפסקת-האששנכנסהלאחרמיידונמשך
בהס-ויותריותרחשובמקוםלתפוסזוהתייחסותדרךהחלה
שלהמאחזלפרשתהתייחסואשרהצבא,מפקדישלבריהם
בראשיתשהיהמימאמון,סעדהלואאלדבריצה"ל.כוהות

להקיםהישראליםהצליחוהשניה,הארמהומפקדהמלחמה
שני-אחררקתעלת-סואץ,שלהמערביתבגדהאחדראש-גשר

השריוןמקרבותלאחדשנחשבשעות,30בןשריוזקרבהלו
הצ-המצרייםשהכוחותבעודזאת,בהיסטוריה.ביותרהגדולים

תוךהתעלהשלהמזרחיתבגדהראשי-גשרחמרתהלכבושליחו
האויבעולוע,כיסכיכך,עלמוסיףאסמאעילאחמדדחא.55יום

שלאחדראש-גשרחציעלבגודלוצלהלאלתעלה,ממערב
חרזמב".56שלנוהדיביזיותמחמשאחת
מדגימיםהקטעיםשניכידומהזאת;בסוגיההדיוןלסיום
אתלתרץהבכיריםהצבאמפקדישלהניסיוןאתהןהיטב,

1973.באוקטוברב-191345בשידוראלערב"מות,רדיופרשן53.
בימיםסאדאתקייםאותםהמגעיםעלבדבריורמזהפרשןכיאפשר,
הפסקת-אשבדברקוסיגיןאלכסיברה"מ,ממשלתראשעם16--,1
ניתןבקהיר,קוסיגיןעלנוכחותולעצםכייצוייזהמעצמות.בחסות
19אלאהראם",,,(קהיראתהלהעזבבובבוקררקבמצליםפומבי

1973(.באוקטובר
באוקטוברג-31בקהירשקייםעיתונאיםבמסיבתסאדאתמדברי54.

1973(.באוקטובר31קהיררדיו(1973
שנערךבכיריםקציניםשלבכנסבהרצאהמאמוןסעדהלואא55. בנוסח1973(;בדצמבר11אלאהראם",,,(1973דצמברבראשיתבקהיר

1974באוקטוברשנערךעיתונאים,עםבסמפוזיוןבהרצאתוגםדומה
19(.לעיל,(

49(.לעיל,(אלדיןבהאאחמדעםבראיוןאסמאעילאחמד56.
האויג":הבאותבמליםההשוואהאתהל'הערךאחרתבהזדמנות

דיביזיה,שלבהיקן)אחדראש-גשרוהקיםשלוהכ'וחכלאתריכז
אחדכלראשי-גשר,חמישההקמנואנוואילוימים...שישהתוך בראיוןאסמאעילאחמד(בלבד"שערתבששדיביזיה,שלבהיקף
4(,לציל,-ואלטלביזיון"אלאד'אעה"כתבעם
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ופרשנים,עיתונאיםאותםשלתגובתםאתוהןאירע,אשר
בתשובההשננים.בשלביההמלחמהניהולדרךעלהלקואשר

כימודה,אני":אסמאעילאחמדאמרהייכל,שללשאלותיו
זאתהמקומיים,הכוחותלגביטבעילאשלבהיתהזאתפרצה
זאתפרצהיכולההאםזא'ת,עםרבות...סיבותבשל

כךעלשהשגגוזו"מהשלהערךעללהשפיע
לגביכהלםהפעולהוראייתהצבאית,מהבחינה":התכלהשיב

היתהלאבמערב-שארעהזופרצהלימייחל,הייתינצחוננו..,
:כשאמריותרגדולבפירוטלכךהתייחסגממיתרצונ".57

היה,ההראל,שלטקטיניצחוןנחשבתשהפרצהאף-על-פי"
:אחרותבמליםגמור.לכישלוןצפוישלההאסטרטגיהמצב

מ-האויבאתהצילהלאזוטקטיתהצלחה
המצריתשההצלחהבעודאס,טרטגי,כישלון

הטקטיממשגנוהושפעהלאהאסטרטגית
על-פימלחמותלהעריךאיןלפרצה.התנגדותבעת

התוצאותלפינעשיתהנכונהההערכהמוגבלות.מערכות
בנצרכותימכלולעלהמחל2בד,שלהאסטרטגיותהצבאעה
הייבלשלדעתוםיינידמ~ד".58-הצבאייםהיעדיםאתהמיישמות

אורס;,לחלקנרצהאםסם.15במשכהאוקטוברמלחמת":שונה
לטובתבשלמותםהיהראשוניםהימיםחמשתכילומרנוכל

מבוכהתקופת-מאבק,היוהבאיםהימיםחמשת;הערבים
צבאיתמבחינהלדעתי,היו,האחרוניםהימיםחמשתוהכנור

בחכירתרקלהתרכזרצינווהולחמהלאחרההאראלים.בעדיפות
האח-הימיםבחמשתרקהתרכזווהישראליםהראשוניםהימים
כוחואתגילהאחדצדט,ץ.הםוגםטעינואבולדעתי,רונים.
רקלהתרכזרצההואהמלחמהלאחרבמלואן.אותוניצלולא
העדריחולשתו,אתגילההשניהצדהשאר.כלאתולשכוחבו

חמשתעםהאנשיםכלאתלהפחידורצהאותהלהשכיח
ןוכנ".59לאזהוגםהאחרונים,הימים

הסכימהמדועאובמלחמהארה"בשלהמעורבות
אשלהפסקתמצרים

אתבדוח'בההתקשורתאמצעיהבליטובאוקטובר,ב-13כבר
היום,אותובצהריאמריקניים,סטרמטוסישנישלמעברם

ארה"במשהחלההניסב80הקרבותאיזורומעלמצריםמעל
ליש-האויליתהרסבתאתבאוקטובר13--14בליללהפעיל

הת-אמצעיובמטחד,וכן,שוגיםרשמתםדרבריםהחלוראל,
ישראל.לטובתהגיההבמעור'בותארה"באתלהאשיםקשורת,
ממשלתעמדתאתסאדאתאמנם,גיבה,באוקטוברב-16בנאומו
תוקפנות"המנהלתהאראל,לימיןהתייצבותהעל-ארה"ב

התוקפןאתלפצותהזדרזהכאשר-שלמהערביתאומהנגד
אולם,ברעמתו".היהלאאשראתלוולמפקשאיבדמהעל

לבגדיכוללנייםבמונחיםעדיין,סאדאת,דיברכלליבאופן
הכנ-במועדכהתחשביחסית,מתונהבלשוןארה"באתותקף
הו.61נאוםנשאכןסיבות

בקרבות,שחלהמפנהמאזוהחריפו,הלכוארה"בעלההתקפות

9(.לעיל,(הייכלעםבראיוןאסמאעילאחמדך5.
21(.לעיל,(צברימוסאעםבראיוןגממי58.
אלערבי",אלאסבוע"הלבנוניהשבייצןכתבעםבראתןהייכל59.

1915.בינוארז-ב2שהתפרסם
1973.באוקטובר132200-קהיררדיו60.
קהיר,רדיו-העםמועצתשלממחדתושבבפניסאדאתנאים61.
1973.באוקטובר16

קייםכיודומהלתעלה,כמנערבצה"לכוחותשלהיאחזותם.עם
שלהראשוןלאויב"הופכתארה"בהשניים.ביןברוריחס

םעדחימטוסיםלישראלהמספקתכווהערבית",האומה
חדפיה,צבאיתתבוסהישראלמכוחותלמנוע"במגמהטייסיהם,
מכלכתוצאהסיני".שלהמרכזיתבגזרההסףעלתא1מגר

ביןמלחכם;באלעודלאהנוכחיתלמלחמהלהתייחסיש"אלה
הערביםביןמלחמת-וסחרורכאלאלאישראל,לביןהערבים

שלהרשמידמךיברתילאהשי-תינקירמאה".62הבריתלבין
:הבאותבמליםזהמצבסיכםאניס,אחמדמצרים,ממשלת

הישרא-לתוקםניםהאמריקניהסיועהמשך,,
אםהגיוניתלתהיהאת,הערניםמוביללים

בארה"בק"אובישראלהםנלחמים

במהלךארה"בנקתהבההמדימותתפתההקרבות,משפסקו
בהתייחמוטתיהםביותרהמרכזייםהמקומותאחדאתהמלחמה,

המפקדיםושלושדיניתהדבהגהצמרתאישישלובהסבריהם
ברורבאופןנחלקתהאמריקניתלמדינ-תההתייחסותהצבאיים.

הסיוע-ההאשין:ישירבאופןבנהזהקשוריםתחומים,לשני
-השניהמלחמה;עלוהשפעתוהשונות'בצורותיוהצנאי

:היינוהמדיניות,ההתפתחויותעלזהלסיועשנודעההמשמעות
ואש.הפסקת

שנודעהההשפעהבדברגמסישלדבריואתהזכרנוכבר
באוק-ב-14מתקפת-השרטןכשלוןעלנ"ט,טיליםלהספקת

לפיה,אסמאעילאחמדוטענתטענתועלעמדנוכןטובר.
אשרבאוקטרבר,ב-13ארה"בששיגרההסיור,מטוסיאלההיו
ההעבירוהארמיותשתיביןתפר""שלקטמודבראתגילו
הישראליהצבאיהפיקודמכךהפיקלטענתם,לישראל.זהמידע
שלהמערכיםהבקעתאתשתיכנןשעההתועלת,מלואאת

האמריקניהנשק"לכך,מעברהתעלה.צליחתואת2ארמנה
מעמדיחזיקוישראלשכוחותלכך,למעשהסייעהמודרני
אהה"נ"שכן,םהל".64שנגרמוהכבדותהאבידותלמרות

כשהפירושהצבאי,המאזןעללשמורישראלבפניהתחייבה
עליונותאתלקייםהואמאזן,המונחלגביארה"ב)של(שלה

דסאדאת,אליבאכן,עליתרדחיב".65הערביםכלעלישראל
ביןהתבטאה,אשרישירה,אמריקניתבמעורבותהואהמדובר
שלהתעופהבשדהפרקו"אמריקנייםשמטוסיםנכך,היתר,

אשרצוותיהם,עלחדישיםטנקיםןל-שהן
מאומניתאנשיםבאוהפשטוובסללאלתר.למיחמהנכנו

ברקל".66ישרונכנסוומצויידים
לחמהשמצריםהוא,סאדאתבדבריונשנההחוזרהטיעון
לישראל,הושמדוכשבמהלכםבלבדימיםארבעהבישראל

באוקטו-ב-201345אלערב"צות"ברדיושקתדרהפרשנותמתוך62.
1973.בר
ששודרהכפימצרים,ממשלתשלהרשמיהדוברהידעהמתוך63. 1973.באוקטוברב-0)2118קהירברדיו
21(.לעיל,(צברימוסאעםבראיוןגמסי64.
באוקטו-ב-31בקהיר,שקייםעיתונאים,במסיבתסאדאתמדברי65.
1973.בר
אלערבי",אלאסבוע"הלבנוניהשבועוןעורךעםבראיוןסאדאת66,

סאדאתחזרזאתהאשמהעל1974,באוקטובר,ב-8התפרסםאשר שהוק-בוועידה,1975,בינוארב-2בנאומוהיתרביןפעמים,מספר
מיתןמאידך,בקהיר.שנערכה2000",בשנתמצרים"לנושאדשה סדיריםאמריקאיםטייסיםלאלדבריו:זהטיעוןרבהבמידההייכל
אלאהאמריקניים,צוותיהםעלטנקיםלא;מארה"במתנדביםאלא
מילואים,אנשיהצוותים,שללידיהםישרשנמסרו""טנקיםרק

-ותשובה"שאלה":הייכל(אלערישהתעופהבשדהלהםשחיכו
שתיביןהשוני1973(.באוקטובר26ב,,אלאהראם",השבועימאמרו
עצמו.בעדמדברהגרסות

1975יולי245,מערכות""
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מטוסים.מ-200ויותרטנקיםש)0הלחינגהשלהחזיתותבשתי
זה,בשלבאולם,האראל.כן,אםהובסה,אלהימיםבארבעה
חדיש,נשקעםלמערכה,משקלהכלאתארה"בטילה;%,
לי,התבררכן.לפניבוהשתמש'לאעצמוהאמריקנישהצבא

עםיחדהשגנואותוהניצחוןאתלמחוקרוצהארה"בכי
רקעעלישראל".לטובתבאיבו,בעודואותו,ולטשטשסוריה

בארה"בלהילחםיכולהואשאיןלמסקנותסאדאתהגיעזה
המזוייניםכוחותינולהשמדתההיסטוריתבאחריותלשאתאו"
להסכמתיהעיקריתיהסיבה,כיגם,נבעמכךז."תפסונ6פעם

בישראל,להילחםאמנםמוכןוכהייתיבכך,נעוצהלהפסקת-אש
רואהאני"שכך,מכיווןב"הראב".68להילחםמוכןהייתילאאך

חשובההחלטההאש,אתלהפסיקבאוקטוברהמ-19בהחלטה
במלחמה.לפתוחבאוקטוברנ-6שהתקבלהמההחלטהיותר
שארה"בשעהכוחותינו,שלמותעלשמרתיזו,החלטהבגלל

חבומהנחלנו1967בשנתלמערכה.משקלהכובדאתהטילה
אתחצינו1973בשנתואילומנשקנו,אחוזים80איבדנובה
והערביםהישראליתהעליונותאגדתאתניפצנובר-לב,קו

20%רקהפעם)(איבדנוזאתכלעםעולמי.כוחלהיותהפכו
מסקנה69האש."אתלהפסיקההחלטהבגללוזאתמנשקנו,
הכו-להפרדתוההסכםשהפסקת-האש"היאאלהמכלמצטברת

דומהבסיום,ז0."ב"הראעםאלאישראלעםנעשולאחות,
סאדאתשמציגהעמדהאתנאהבהמבטאיםהבאיםהדבריםכי

הניעהבדוורסואר)(הפרצהלא"זאת:בשמה
ההתער-אלאהפסקת-אש,עללהכריזאותנו

במערכה,"האמריקניתבות

סיכום
הצב-וההישגיםבמלחמהבפועלהפתיחהלהילחם,ההחלטה

בעלפוליטיכאקטהתגלוהראשומכ,בימיהשועעגואיים,
ספקאקמצרע.שלמבחעתהבמעלהראשונהמשמעות

שלסורה'לזכותולזקוףסאדאתה"העולהמלחכי,בגללכי
עלנצביעאםדיזאת,במסגרתאשרביותר,חשוביםהישגים

:משמעותםאתלפרטבלאכותרות,בבחינתמהם,כמה
אתהטביעאשרמלחמה",ולאשלוםלא"שלהמצבנשבר*

תוםמאזבפרט,מצריםועלבכלל,התיכוןהמזרחעלחותמו מלחמת-הסתיימהמאזיותר,ועודמלחמת-ששת-הימים
מצרים.שלבכשלונהההתשה,

פרסםזהבראיון40(.לעיל(אלאנואר""כתבתעםבראיוןסאדאת67.
לנשיאשלחאותההאיגרתנוסחאתלראשונה,הנראהככלסאדאת,

לעמיתוהודיעבהבאוקטובר,ה-19שלהמוקדמותבשעותאפד הפסקת-אשלהשיגהסובייטיםאתלהסמיךהחלטתועלמסוריה
בהזדמנותזאת.החלטהלקבלשהובילוהוהלימוקים,ואתבהקדם כוחותיאתלחסלהיתהארה"במטרת"כימצרים,נשיאטעןאחרת

עםבראיוןסאדאת(מחושבת"קולקטיביתהשמדהעל-ידיבמלואם, מקהיר,סימז"תלפיאלבירק","היבנונימיהןיי,79ןמ4~גסיך

66(.לעיל,(אלערבי"אלאסבוע"עורךעםבראיוןסאדאת68. משתלמיםעםבפריז,1975בינוארב-28שקייםבפגישה,סאדאת69. 1975.בפברואר3אליוסף",רוז"לפי-מצריים

אחרתבהזדמנות66(.לעיל,(1975בינוארב-2בנאומוסאדאת70. הפרדתהסכםאתאישרנוכאשר":הבאבאופןזאתעמדההגדיר אלאישראלעםעליוחתמתילא1974,בינוארישראל,עםהכוחות שלה"הצלאלאאינהוישראלהעיקרהיאאמריקהשכן,אמריקה.עם
התבטארוחבאותה67(.לעילאלבירק","עורךעםבראיוןסאדאת( אליוסף"רוז"השבועוןעבוראלטוילהאלסתארעבדעםבראיונוגם 1975.במרץ23-מקהירסימז"תלפי

"
66(.לעיל,(אלערבי"אלאסבוע"עורךעםבראיוןסאדאת71.

הבין-במפהממששלגורםלהיותמחדשהפכהמצרים*
הערבי.העולםבמפתגםזהובכלללאומית,

שלמותעללשמורבהצליחההמלחמהאתסיימהמצרים*
הלחימה.בחזיתשחלוהתהפוכות,למרות-המזוייניםכוחותיה

אחרישנהמעמדה,ואתמצריםשלמצבהאתבסוקרולכן,
לועשקדמוהשניםשלרטרוספקטיביתבחינהתוךהמלדאיה,

מבחינתנו(מוצדקתסיפוקהרגשתל,הרגהםסאדאתהיהיכול
טובבמצבנמצאיםאנוהיום":הבאיםהדבריםאתבאומרו
החזרנושכן1973,באוקטוברה-6לפניבושהיינומזהבהרבה
בכוחותינובטחוננוואתשלנוהעצמיהביטחוןאתלעצמנו

העולםלעיניוהפכנוהפחדמחסוםאתניפצנו;המזויינים
-למלחמהמסוגלובלחירדוםאותוחשבשהעולםבעםכולו
ז2."וחוכואתעצמואתשגילהלעם,

הכוללת-מהבחינההמלחמהתוצאותבהערכתכילודאי,קרוב
סאדאתעמדעללוהרחב,במובנוהמדיניההיבטבמרכזה
הציבוריותבקרב'כלליכמעטקונצנסוסקיים-אלהבדברים

לאנלווזולראיהכיגםדומהזאת,עםשבמצרים.הפוליטית
הנראה,ככלהוא,אלהשלמקורםשאלה.וסימניתהיותמעט
האופרטיביתמהבחינהשמלחמהניהוללגביהשגות:כפול

הפסקת-האש.נתקבלהבהוההפתעהכאחד,הטקטיתומהבחינה
בסוגייתהםמתמקדיםהמלחמה,ניהוללגבילהשגותאשר

שנתגלתההתנופה,אחרישבאהבמקום,והדריכהההיעצרות
זאת,לתנופהשהודותבעודהמלחגוה.,שלהראשוניםבימים
הגדוליםהישגיהםאתלזכותםלזקוףהמזוייניםהכוחותיכלו

המבקרים,טועניםכךבמקום,הדריכהגרמהבשטח,ביותר
המשור-המתקפהכשלון:הצבאיתהמצבבתמונתשחללשינוי
סואר,דוורבאיזורהפרצהובמיוחדבאוקטובר,ב-14יינת

להפ-אשרמעורפם.3ארמיהשלהכוחותבניתוקשהסתיימה
בהצהרותמקורהכידומההפסקת-האש,נתקבלהבהתעה

להמשיךהנחושהההחלטהבדברלהשקדמובימיםונשנושחזרו
שלהתוצאות"מלאבאופןחוסלולאעודכלבמלחמה,

מלחמת-שלהטריטוריאליותהתוצאותדהיינוהתוקפנות",
במצריםרביםחוגיםבקרבכך,אםנוצרה,ששת-הימים.

בוהאופןבגלל-שהוחמץיותר,מלאניצחוןעולהרגשה
שלהגבוהותהרמותעל-ידיבמיוחדהצבאיים,המבצעיםנוהלו

עםההזדהותעלמסויימת,במידההעיבה,אשר-הפיקוד
המלחמה.אקטלעצםהודותשהושגוהמדיניים,ההישגים

והצבאיתהמדיניתהצמרתאישיעצמםמצאואלה,כלבגלל
לעתים-אירעאשראתולהסבירלחזורנאלצובובמצב,
הלכהכךמתוךהתגוננות.שלבעמדהנתוניםכשהםקרובות
היסטוריוגרפיהמעיןרשמית,עמדההזמןבהמשךונוצרה
זולאאפילוהאמת,בהכרחזואיןהאירועים.שלרשמית
בפירוזםנוהי;והדובריםהמנהיגים'לאותםוהמוכרתהידועה

בדיעבדראיהשלחותםאשרסלקטיבית,היסטוריוגרפיה
האירו-אתלהציגמטרתהושכללמדי,ברורבאופןבהטבועה

היסטוריו-שזוהיהגםהמצרית.להנהגההנוחהמזוית-ראיה,עים
לדובריה,הסתםמןשכזאתבתורהמוכר'תסלקטיבית,גרפיה
ומטש-הולכתרבות,פעמיםעליההחזרהמעצםכתוצאההרי
בפועל,שאירעוכפיהאיהועים,ביןההבחנה'הזמןבדאובךטשת
דיעכתמכך,כתוצאהבפומבי.אלהמוצגיםבוהאופןלבין
אלערבי,יאלאסביע"השביעיועיירעםבמאיוןסאדאת72. .)"לעיל,(
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חיותבעלתהיסטוריתל,,אמת"מוצגת,שהיאכפיהגרסה

עלהמופקדיםאצלגםאלאהשומעים,קהלאצלרקלאמשלה,

תה.הפצ

נמצאהפומבית,בגרסתההרשמיתההיסטוריוגרפיהשלבמרכזה
מטוסישלבטיסתםשראשיתוהאמריקני"הקשר"בדברהטיעון
שלהמאסיביבסיועהמשכובאוקטובר,ב-13החזיתמעלהביון

המעורבותבדברבטיעוןומופולישראל,שנישלחלחימהאמצעי
בשורותשלחמוטנקים,וצוותיטייסיםבאמצעותהישירה
אותוהטיעוןשלחדשהמהדורהזוהירבות,מבחינותצה"ל.
נטלולפיומלחמת-ששת-הימים,במהלךאלנאצרעבדהשמיע
מטוסיםמנושאותשהמריאוהשהריקני,חיל-האוירשלטייסות

האויריתהפתיחהבמכתחלקמצרים,שלהחופיםבקרבתששטו

הסיועאתמעמידיםומהמצריםמאחרז7691.3ביוניה-5של
אךטיעוניהם,במערכתמרכזיכהבמקוםהאמריקניהצבאי
שמילאההתפקידאתלמינימוםעדמצניעיםהםכיהוא,טבעי

שלהם.מכונת-המלתמהבהזנתברה"משהפעילהרכבת-האויר
מלחמתםביןהמצריםעושיםאותהלהבחנה,נוסףמזו,יתירה

ובתור-תוקפניםנגדהמכוונתצודקתמלחמהשהיאהם,
לבין-ולגטימימוצדקהואלהםהמוגש.סיועכלשכזאת

נוספתהבחנההם,עורכיםישראל,שלצודקתהבלחימלחמתה
מעצמות-העלמשתיאחתכלהגישואותוהסיועמהותבין

הלוחמות.למדינות

הבחנהביותר.הנאמבהבצורהמביעיםהבאיםהדבריםכידומה,
:זאת

ישראללמעןהוקםאשרהאמריקני,האויריהגשר"
אמיתית.אמריקניתלהתערבותגשרהיהבאל-עריש,

הוילמעננו,הסובייטיםהקימואותוהאוירי,לגשראשר

ממלחמהקודםעליהםשהוסכםציודמשלוחיהעבירשזה
להשוואהמקוםכללאיןהתעכב.אלינו)(שיגורםואשר

ובכלהמודרניבנשקומתערבאחד:הגשריםשניבין
למערכהכובד-משקלוכלאתומטיללרשותו,שעומדמה

אךבהסכמים,שאושרמנשקחלקנותןהשניואילו
לפנירבזמןלהגיעהדהצריךובפועלהתעכבשיגורו

טנקים,מברה"מביקשתיהמערכהשלהשניהיוםמאזכן.

שבועאלאאליהגיעלאמברה"מ,המבוקשהשריוןאך
שאה".74הפסקתלאחרימים

זאתבכלהגיע,מהלשאולכמובן,ניתן,אלחדבריםלמקרא
נחתוהראשוניםמטוסיהאשרהסובייטית,האוירברכבת
הרבות,הסובייטיתבאניותהגיעומהבאוקטוברב-12במצרים

ז5.המחלמלהראש:וניםהימיםמאזמצריםנמליאתפקדואשר

סאדאתאתכללמטרידהאינהכזאתשאלהכימתברר,אולם,

אחרים.מצרייםדובריםאו

מסקנתהאשרהאמריקנית,דיגעורבותבדברהטיעוןמרכזיות
כורחו,בעלסאדאת,נאלץשבגללההיא,האחתהטבעית
הצבאיתמההצלחההאכזבהעלמעידהלהפסקת-האש,להסכים

ועלהמלחמה,במהלךהמצרייםהכוחותשהשיגוהמוגבלת,
הימיםמאירועיצה"לכוחותהתאוששותנוכחחוסר-האונים

בהפגרךצבאיתמבחינההכףאתלהטותוהצלחתםהראשונים,
לחוסרביטוינוספתפעםבכךישזאת,עםהמלהמה.ימי

כלעלהמלאה,במציאותבפומבילהכירהמצריםשליכולתם
שעירעללהישעןעמוקבהםהטבועהצורךועלהיבט"ה,

האשם.אתבולתלותכדיזרלעזאזל

השלמתולקראתצה"ל,על-ידישנבנההיבשתיהגשר

הסטרא"לעזאזל,השעירשאתמקרה,זהאיןכיגםהומה
גםכמועתה,המגולםה,,אימפריאליזם",מסמלעדייןאתרא",
שמילאהבריטניהאתהחליפהאשרארה"ב,על-ידיב-1967,
ז6591.6-בסואץמבצהאחריעדהמצריתבתודעהזהתפקיד

שלמערכתליצורהצורךוגםהיכולתשלזאת,מבחינהלפחות
כידומהצדדיה,כלעלבמציאותלהכרהכתחליףאשליות

סאדאתשלבהנהגתומצריםביןברורהזהותקיימתעדיין
אלנאצר.עבדקודמו,שלשלטונותקופתלבין

המלךלביןאלנאצרעבדביןמאז,שהתפרסמהלשיחה,הכוונה73.
בהם1967,ביוניב-7לתוסיןשיגראותווהשדרביוניב-5חוסין

שלהמלאהנוסחהאמריקנית.המעורבותבדברהטיעוןהתבשל""
--במלחמהפותחחוסיןבארנמצאואיריההה

85-44.ועמ'77-76עמ'1974,אפרילמערכות","
אחרתבהזדמנותאלערבי".אלאסבוע"עורךעםבראיוןסאדאת74.
שאיבדנו,הטנקיםעללפצותינוהחלהלאברה"מ"כיסאדאת,טען
שלנוהגדולהצורךלמרותוזאתהלחימה,שהחלהאחרישבועאלא

אליוסף",ל,,רוזבראיוןסאדאת(הפריצה"מערכתבעתבטנקים
1974(.בספטמברב-23שהתפרסם

ימיבמשךכיהעריך,הלבנונייםהצבאייםהפרשניםאחד75.
13שלכוללתכמותהאויר,בדרךוסוריה,מצריםקיבלוהמלחמה

טוןאלף50שלכוללתכמותועודלחימהוציודנשקשלטוןאלף
אחרישנה-באוקטוברה"-6:עודהחסיןראאד(היםבדרך

1974(.באוקטובר10לבנון,אלג'מהוריה","המלחמה",
לקוחהמצרית,הלאומיתבתפישהומקומואתרא"סטרא"המושג76.

שלבמצריםהלאומניהמיתוסאמץ:י.שלממארו
גפ-טtz)p4א10הח,3חתרתי'מלהחדיהממחימינה

מצרייםשבוייםטענוקדש""מבצעבעתכיגם,כותבהמאמרבעל
העידו,ואחריםבסיניהישראליםלידלחמוצרפתייםתייליםכירבים,

הטענותלביןזהתיאורביןהדמיוןקויהצרפתים.בידינישבוכי
לדעתה,גדולים,בו-1973ב-1967ישירהאמריקניתמעורבותבדבר

ביניהם.מהשוני

יי.יק))

19753%יולי245,מערכות""




