
במדיניותביטוילידיהבאכלכלי,שינויכל

בפתיחותבהכרח,מלווה,פתיחות,של

כלכלהישטוטליטרילמשטרשכן,מדינית.

פרשנותהואפלורליסטיומשטרמשלו,
לאחרבאהלכןכלכלית.לפתיחותמדינית

המדיניתההתארגנותבאופיתמורהמכן
ביטויהאתשמצאההחד-מפלגתית,

הפכהומצריםהסוציאליסט"',שאיחוד

צורתלהיותשיכולרב-מפלגתי,למשטר

שונות.כלכליותלמגמותמדיניתהבעה

נעשהלארב-מפלגתילמשטרהמעבר
ועדההקמתלכךקדמהאלאבאקראי,
הוועדההמדינית.הפעילותעתידלבחינת

המדינייםהדעותהוגימיטבאתכללה

והיאימים,חודשנמשכהעבודתהבמצרים.

אתשכללודר'חות,שלושהפרסמה
להקיםישכיהיתה,הרובדעתמסקנותיה.

עלהסוציאליסטל'האיחוד"בתוךבימות

הבימותהבחירות.מערכתאתלנהלמנת

לאחרלמפלגות.מכןלאחריהפכוהללו

בראשותהימיןהבימות:שלושהוקמומכן

בראשותהמרכזמראד,כאמלמצטפא

ח'אלדבראשותוהשמאלסאלם,ממדוח

סאדאת,הכריז1976בנובמבראלדין.מחי

הבימותועלנוספת,ארכהלתתטעםאיןכי

מדיניות.כמפלגותלפעול

ההחלטהאתקיבלמי
?אוקטוברמלחמתעל

עלההחלטההאסלאוקטובר.גחזוד

אנילבדו?סאדאתשלהיתההמלחמה

מאזעמוהיכרותךלאורהשאלהאתמעלה
הפעילותלעתידהוועדהליו"רהתמנית

לראשהמרכזית,הוועדהלמזכירהמדינית,

הלאומית.המפלגהיו"רולסגןהממשלה

היתהאוקטוברמלחמתעלההחלטה

שחפץמצרי,נשיאשלשוםטבעית,החלטה

הבעיהובפתיוןארצואדמתבשחרור

הנקודותממנה.מנוסהיהלאהפלשתינית,

אופןההחלטה,קבלתעיתויהן:החשובות

קבלתאתשליוותההמדיניותקבלתה,

שהבטיחוהצבאיותוהתכניותההחלטה

זהכלהמערכה.תחילתמאזהניצחוןאת
היהלאסאדאתהמנוחהנשיאכימדגיש,

היותבמקרה,ההחלטהאתלקבליכול

לאורהתחומים.בכללישמהצורךשהיה
הענייניםבכלדןהואסאדאת,עםניסיוני

קיבללאההחלטותבלואתהמדיניים,

בהןשהתקייםלאחראלאבודד,כאדם
בנסיבותאותן.אישרובדיוןוהנוכחיםדיון,

באשרדעותחילוקיהתגלעושונות
הנשיאאולם,טבעי.וזההשונות,להשקפות

לפישנהגוהאנשים,מסוגהיהלאסאדאת

בכפייתוהתאפיינובלבד,עיניהםראות

בשתלטנות.אואחרים,עלדעתם

במהלךגםסאדאתלגבינכוןהאמורהאם
?ישראלעםהשלוםשיחות

דבר,שלהיפוכובסיס.כלאיןלטענות

מלאלחופשזכהשנשא-ונתןהמצריהצד

בקוויםהסכמהשהושגהלאחרהמרימ,בעת

לישראלמצריםביןהשלוםהסכםכלליים.

כן,כמוהמשותף.המאמץשלתוצאההוא
בהסבמידעתואתבפהלאסאדאתהנשיא

הישגיאתעינינובמוראינוהנורמליזציה.

סיני,שחרורהם:הלאהשלום,הסכמי

במפרץהנפטאוצרותההתנחלויות,הסרת

לאוצרותיהוהצטרפולמצרים,שבוסואץ

ההסכםקבעלזאת,בנוסףבסיני.האחרים

הפלשתינאית.הבעיהלפתרוןהדרךאת

סודיים.הסכמיםכלהיולאבינוכחנו,

עלהמצור
אלמנדפבאב

שאכרעמחמד

שלושה-עשרמצרים,סאעה,אאח'ר*

1993.באוקטובר

באבעלהימיהמצור
פרשייתהנואלמנדב
במסגרתמפוארת

מלחמתשלהאסטרטגיתהחשיבה
אנשיאותהמספריםאוקטובר.

לוודאיוקרובהים,כוחות
חשולאמכירה,אינושהציבור

היאאולם,הצבאיות.בהשפעותיה
אסטרטגי,למחקרנושאעודנה
וימי.צבאי
מפקדאבראהים,בדר-אלדיןעמיד

זו,פעולהשביצעההמשחתת,
אנוארהמנוחמהנשיאקיבל

מןהחובהמילויאותאתסאדאת
בנימוקיםהראשונה.הדרגה

הוענקכינאמר,העיטורלהענקת
הפעולותעלהערכהכאות"

עלוהצביעושביצע,החריגות,
שגילהאומץ-הלב,ועלהקרבה
בשדההאויבבפניהתייצבכאשר
הקרב".

היוריק.בחללהתבצעלאהמבצע
שהואלכךשהביאוהקדמות,לו

והרצינות,הדיוקבמרביבוצע
התבצעהמבצעבניצחון.ויוכתר
הקרב,מזירתמיליןאלפיבמרחק
ממרכזיוהרחקהמולדתמןהרחק
עולה,מכאןההחלטות.קבלת
במהלךקיים,המבצעיםשחדר

אתספגוכימתמיד,קשרהלחימה,
מרחוק.אפילוהמערכהאווירת
מהפתעהיותרישהזהבראיון
מידיעהיותרמכילהואוכןאחת.
אתשביצעההיחידה,אחת.
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הצבאיתהיחידההיתההפעולה,
הכוחותמקרבהראשונה
תחילתמועדעלשידעההמזוינים,
לפנישעות48אוקטובר,מלחמת
הקרבשספינותמנתעלהמועד.

הדיוקזאת,עםיחדבכוננות.יהיו
שלאלכך,הביאהפעולהבביצוע
סיורישלתשומת-לבאתעוררה
מטוסיושלהישראלייםהאוויר
הגדולות,המעצמותשלהביון

סוף.יםדרוםבאזורשסיירו

מדועאבראהים,בדו-אלדיןעמידאתשאלנו
חשיבותומהי?אלמנדבבאבדווקא

הצבאיתהתועלתמהיהאסטרטגית?
?זומעיןפעולהבביצוע
הימית,האסטרטגיהשלהעיקריהיעד

לשלולהיאהטהורה,הצבאיתהזוויתמן
כנתיבבימיםהשימושחופשאתמהאויב

חופשלנוולהעניקתחבורה,וכנתיבתובלה
השגתבאמצעותאלאיושגלאהיעדכזה.

ישירהמטרההנחשבתימית,שליטה

יכולתיםחילותלאותםכאשרים.לחילות

הםהימית,התחבורהעלביעילותלהשפיע
הכוחכישסבור,מיטועהימי.כוחנקראים

והמטוסים.הקרבספינותבכמותנמדדהימי

במהלךכילדעת,ניווכחאחורה,נשובאם
1948בשנתלישראלהערביםביןההפוגה
פחה,גלאבעםאחתבעצהישראל,הצליחה
עת,באותההועבר-]ירדניהצבאמפקד
הדייגיםכפראתקטןבכוחלכבוש

אילת.לווקראהרשרש,אוםהפלשתיניים
משוםנכשלה,אולםלפתחו,ניסתההיא

שרםמעגןאתכבשהמצריהיםשחיל
עקבהלמפרץהכניסהעלהשולטאלשיח',

מטעניםכניסתומנעטירן,מצריועל
עובדהלישראל.שהואסוגמכלאסטרטגיים

אתלאלששמהחמורה,אבן-נגףהיתהזו
לתחרותהאזוראתלנצלישראלחלומות
סואץ.בתעלת

הראשונהבהזדמנותהבחינהישראל
להגיעוהצליחה1956,מלחמתלאחר

שיטורכוחנוכחותעלמצריםעםלהסכם
נסיגתהתמורתאלשיח',בשרםבין-לאומי

ישראלבפניהדרךנפתחהמאז,מסיני.

בוולהקיםלפתחו,החלהוהיאבאזור,
אילת-באר-צינורקוואתבתי-זיקוק

לזרוםהחלהאיראניהנפטשבע-אשדוד.
לנמלעדישראל,שטחדרךעקבהממפרץ
למדינותומשםהתיכון,היםשלחוףאשדוד

המערב.

כוחאתלהוציאמצריםביקשהכאשר
בשנתאלשיח'משרםהבין-לאומיהשיטור

לעמודתוכללאישראלכיהתברר,1967
תפרוץ.אכן,והמלחמה,ידיים,בחיבוק

1967מלחמתשלהמצעריםהמאורעות
אלשיח'שרםשלמחדשבכיבושהסתיימו

ישראל.בידי

מתוךלהישמעהחלוחדשותזמירות
הביטחוןתפיסת"שמכונה,מהוהןישראל,

חלקהיהאלשיח'שרםכיבושהישראלית".
לאשבאמצעותוהיותזו,בתפיסהחשוב
לפגועמשכנותיהאחתאףהיתהיכולה

עודכלאילת,לנמלשלההשיטבחופש

על-ידימאובטחיםעקבהמפרץמבואות

תוותרלאכיישראל,הכריזהלכן,ישראל.
ועלאלשיח'שרםאזורעלפניםבשום
בעתיד,שיושגהסדר,בכלהחוףרצועת

עקבה.במפרץהשיטהמשךאתלהבטיחכדי
בלתי-בבחינתהיתהלאזוביטחוןתפיסת

המצרית.ההנהגהלגבינודע

שליטתהאתישראלביססהלמעשה,

שדהוהקימהעקבה,מפרץמבואותעל
ליחידותיהלסייעכדיהחוף,באזורתעופה

יםשלהדרומיהאזוראתלאבטחהימיות

מצרים,שלהדרומייםהגבולותעדסוף

התעלמהזאת,למרותלהם.מעבראףואולי
הערביתהימיתהזירהשלמעומקהישראל

יחידותעםמגעשייווצרהאפשרותומן
במסגרתהפועלותמשחתותעםימיות,

יותרהמרוחקמאזור,המצריהיםחיל
מעברכלומר,אלשיח',משרםמילין1מ-200,

המזויניםהכוחותשלהאפשרויותלכל

הכוונהשלה.האווירוכוחותהישראליים
סוף.ליםהכניסהאואלמנדב,באבלאזור

עליולשלוטשניתןאסטרטגי,אזורזהו

המצוידותימיות,יחידותבאמצעות
אתולחסוםמ"מ,120בינוניתבארטילריה

ליםלהיכנסשתנסהספינה,כלשלדרכה

מגמתהאםמטענה,אתלהחריםאוסוף,
לישראלשתהיהמבליהאויב,לנמלי

האיום.עםלהתמודדהאפשרות

מלחמתתחילתמועדעללכםנודעכיצד

?אוקטובר]מלחמת[השחרור

ההוראותניתנובאוקטוברשישהלפני
בשעווהחתומותבמעטפותהמצורלהטלת
ולכלהמשחתותלקבוצתונמסרואדומה,

עליהםנאסרהצוללות.ממפקדיאחד

מלתבאמצעותאלאהמעטפותאתלפתוח
למפקדהיםחילמפקדתשתשלחקוד,

הצוללות.ולמפקדיהמשחתותקבוצת
שמועה,הופצההמיועדהיוםלפניכשבוע

כיבפקיסטן,מספנהעםתיאוםתוך

לתיקונים;אליהדרכןעושותהמשחתות

לשם.בדרכןדרומה,נשלחוולכן,

הצוללותשתייצאומכןלאחרקצרזמן
שבוע.תימשךכיוהוכרז,אימונים,למשימת
המשחתותקבעובאוקטוברשישהבבוקר

היתההאחתאלמנדב.באבמולמקומןאת

עדןבנמלעגנהוהשנייהבתנועה,
עזרה.להגישבכוננותוהיתהלהצטיידות,

סוף,יםבמרכזמקומןאתתפסוהצוללות
אזורים,בשניהבין-לאומילגבולנומדרום

העושותשהספינותהזירה,עלהשולטים
דרכה.לעבורחייבותצפונהדרכן

הודיעבאוקטוברבשישה1530בשעה

המבצעיםאזוריעלהמצריהחוץמשרד

-
שושוש
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יםובזירתהתיכוןהיםבזירתהצבאיים

על-ידיהנתחמיםהמים,תחוםוהםסוף,

29.5האורךוקוצפונהמעלות33הרוחבקו

לקומצפוןהמיםתחוםכןוכמומזרח,

תימןדרוםממשלתסוף.בים33רוחב

אתכללהכידומה,בגילוי-דעתהכריזה
כיסוובכך,אלמנדב,באבאזורמימי

יותרישראלנגדהמצריותהימיותהפעולות

ויםהתיכוןהיםממימיקמ"רמיליוןמחצי

סוף.

אתשאפפההאווירה,היתהמה
?הללוהמבצעים

אוקטוברמלחמתשלהראשונותבשעות
הראשונה,הספינהאתהצוללותטיבעו
לאילתדרכהשעשתהקירור,ספינתוהיא

אלמנדב.באבאתשחצתהלאחר

בלתי-צפויהמהפתעהנדהםכולוהעולם

שתילשגרמיהרהארצות-הבריתזו.

עצב,בנמלשעגנוהשביעיהצימשחתות

בנמלשעגנופריגטות,שתישיגרהוצרפת
סוף.ביםהמצורעללפקחכדיג'יבוטי,

לחסוםהמצריותמהמשחתותמנעלאהדבר

אמריקניותסוחרספינותשלדרכןאת

הציאילת.לנמלמלהגיעוצרפתיות

התערבו.לאהצרפתיוהציהאמריקני

עלשהמצורהרימנזקיו,נתעלםאם

שלמוחלטתלהפסקההביאאלמנדבבאב

שעגנווהספינותאיראני,נפטמטעניהעברת

ישראלשלהסחרבו.נלכדואילתבנמל

ודרךהטובההתקווהכףדרךדרכועשה

להימנעהספינותעלוהיההתיכון,היםנמלי

התיכון.ביםהצוללותאזורידרךמלעבור

כשהחלהבאוקטובר,עשרהלאחר
המצור,שגרםבנזקים,לחושישראל
אלמנדבבאבבמצריהספינותשהטילו

סוף,יםשלהמרכזיתבגזרהוהצוללות

שלבלאחרהימיתהתובלהתנועתהופסקה

ההפרעות.של

פעולהשלהצבאיתההשפעההיתהמה

זו?

ישראל.שלהימיתבתובלההפסקהחלה

תנועתאתלהפסיקאמצעיםנקטהישראל
אילת,לנמלהמשאוספינותהסוחרספינות

הטובה.התקווהכףאלזותנועהשהסבהאו

כמובן,מילין.מ-2,400יותרהמסעאורךכך,

ודמיהתובלהדמילהעלאתהביאהדבר

הפסקההיתההשנייההתופעההביטוח.

ישראללנמליהשיטתנועתשלמוחלטת

כמהמלבד-באוקטוברעשרהלאחר
ופרקואלמנדב,באבאתשחצוספינות,

האתיופיים.הנמליםבאחדמטענןאת

שהוסרעדבאתיופיהנותרוהמטענים

שהיוהים,כוחותכילציין,ראויהמצור.

ממאתייםיותרעצרואלמנדב,בבאב

ביםאחריםלנמליםדרכןשעשוספינות,

אילת.לנמלדווקאולאוהתיכון,

שלהסופיהחשבוןאלעתההגענו

ישראל,עלשהטלנוהימי,המצורתוצאות

והסתייםבאוקטובר,בשישהשהחל

1974.פברוארבראשית

הישראלית,הביטחוןורפיסתהזמת*

עלבסינילהחזיקצורךישכישגרסה,

עקבה.במפרץבמצריםלשלוטמנת
לפעולה.העיקריתהמטרההיתהזו

לישראלהסחורותייבואממוצעירידת*

ושלסחורותטון120,000שלבשיעור

אפשרות,היתהנפט.טוןמיליון2.5

האיראניהנפטהגעתשהפסקת
הצבאיתהמכונהאתתעצורלישראל

ארצות-שלסיועהלולאהישראלית,

מנמלינפטלישראלשסיפקההברית,

התיכון.הים

לישראלהתובלההוצאותעליית*

אחוזים.בחמישים

הישראליים.הנמליםבהכנסותירידה*

בקוהנפטמהעברתההכנסההפסקת*
אילת-באר-שבע-אשדוד.

המצורהסרתחשיבותאתלהמחישכדי

כך,עללהצביעברצוניישראל,מעל
הנשיאעםבפגישההבהירשקיסינג'ר

שתיאתבנובמברבשנייםבקאהירסאדאת

שהיוישראל,שלהעיקריותהדרישות

להפסקתישראלממשלתראששלהתנאים
לשלום:תנאיםוליצירתלנסיגההלחימה,

באבעלהמצורוהפסקתשבוייםהחלפת

אלמנדב.

שיתוף-פעולה
מדהים

אלחוסיני'סוהיר

באוקטוברשישהמצרים,סאעה,אאח'ר*
.1993

שנהמעשריםיותרלאחר
עלשהוטלהאיסור,הוסר
ומנעאוקטובר,מפקדי

לספרומהגיבוריםמהמפקדים
אירועיחייםעדייןסודות.

שחוללומישלבזינרונםהמלחמה
אתששינההצבאי,הנסאת

שלהתיאוריותואתהתפיסות
בעולם.מקובלותשהיוהמלחמות,
אוקטוברשלהגבורהאפופיית
בהיסטוריהזורחתנקודהתישאר
מצרים.שלהחדשההצבאית

וממלחמהלניצחוןמתבוסהעברנו
הפךאוקטוברניצחוןלשלום.
נבעושממנוהאיתן,הבסיסלהיות
מקמפהחל-השלוםהמבמי
ובשיחות,ביריחובעזה,וכלהדיויד

לביןישראלביןעתההמתנהלות
לבנון,ולביןירדןלביןסוריה,
התיכון.במזרחשלוםלכינון

שלאסודות,עודאחרבחיפוש
נפגשמלחמה,מאותהנודעו

אחדעםסאעהאאח'רהעיתון
כולושהעולםאוקטובר,מאנשי

חי
332מעונות


