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הודעותעלנוסףעיראק.שליטיאתהפתיעוהמלחמהפרוץעל

האחרים,המקורותכלגםמעידיםרשמיים,עיראקייםדובריםשל

אלבכרחסןאחמדעמיתםאתהכניסולאוסוריהמצריםנשיאיכי

ה-,,ע"יוםעלדברלומלמסורנמנעווכמובןהמוקדםהתכנוןבסוד

לעיראקיםנמסרהיותרלכלבמלחמה.יפתחובוכיוםקבעואותו

מרינות"מנהיגישלהחלטתםנחישותעלביותרכללימידע
שלהתוצאותאתלחמל"במגמהבמלחמהלפתוחהעימות"

בין-ערבייםובועידותבכנסיםשוטף,באופןזאתוגםהתוקפנות",

אולםהמלחמה.נפתחהבוליוםתאריכיםבסמיכותולאשונים,
אלהלהצהרותמדירבבאמוןהתייחסועיראקמנהיגיאםספק

עלהצהרותלשמועכברהתרגלוהזמןבמשךשכןודומותיהן,
אירע.לאומאומהומליצית,חגיגיתבלשוןמנוסחותכוונות,

יריביםפלגיםשלהמנהיגיםביןששררההיריבותזזשהיתהאפשר

גרועניצבהאשרוכסוריה,בעיראקששלטוהבעת'מפלגתשל
אפשרמאלבכר.סודםאתלהעליםאטדושלסאדאתשללהחלמתם

מתקפהתכניתוכלמכלשולליםהעיראקיםכיידיעתם,לכךשגרמה
שליטישכןבהיקפם,יחסיתמוגבליםקרקעייםיעדיםמראששקבעה
שמטרתהמוגבלת,למלחמה"התנגדותםאתהסתירולאעיראק
דומהאולםנוספות,סיבותשהיואפשרשלום".שללהסדרלהגיע

להבטיחאמדושלטאדאתשלרצונםהיתההעיקריתהסיבהכי

בתכניתם.יסודאלמנטכידוע,שהיה,ההפתעהגורםאתמחירבכל
להםשהיהמשוםכךלנהוגלעצמםלהרשותיכלוהםכן,עליתר
כשתיפתח,למלחמהלהצטרףיזדרזושהעיראקיםלהניח,.היסודכל

תהיה.אשריעדיהועלמטרותיהעלהמוקדמתדעתםתהיה
זמןהחלוואטדסאדאתהנשיאיםלביןעיראקמנהיגיביןמגעים
עיראקנשיאהתקשראחה"צבשעותהמלחמה.שנפתחהאחריקצר

יותרמאוחרובמאבקה.ןבמצריםמלאהתמיכהוהביעסאזאתעם
הלחימהבחזיתהמצבעלהבהרותממנוביקשאשד,עםהתקשר
הצעדיםבדברפרטיםכברנמסרובבגדאדסוריהלשגרירכיוהוסיף

בישיבהואמנם,הכרעמב.2לסייעכדילנקוטעיראקעומדתבהם
עיראק,שלהמהפכהומועצתהבעת'מפלגתהנהגתשלמשותפת
שלהשתתפותהעלהוחלטהערב,בשעותבאוקטוברב-6שנערכה
קרבממוסישלטייסתתישלחהראשוןכשבשלבבמלחמה,עיראק

שחנוולעוצבותהמזויניםבכוחותכוננותהוכרזהבמקביללסוריה.
לתזוזההתרעהפקודתניתנהסוריה,עםלגבולסמוךקבעדרך

שלנוספתישיבהנערכהבאוקטוברה-7בבוקרהירוסל.3אפשרית
וכןנוספיםאוירכוחותלשגרהוחלטובההעיראקית,ההנהגה
שלחלקהאתלהלאיםהוחלטכןלסוריה.משוריינותעוצבות
ראשוןכניצוץ"שהוגדרההחלטהבצרה,שלהנפטבחברתארה"ב

האמריקאיהאימפריאליזםנגדמכוונתמדיניתנפטמערכתשל
לארשיב".4התומך

הידיעותסוכנותדיווחההצהרים,שעותלקראתבאוקטובר,ב-8
אתלהעמידהחליטהעיראקממשלתכיבבירות),מרכזה(הערבית

ציט-כןסוריה.ושלמצריםשלפיקודןתחתהמזויניםכוחותיהכל

עיראקייםאוירכוחותכישמסר,עיראקיצבאידוברשלהודעהטה
במלחמהבאוקטוברה-7בוקרמאזמשתתפיםלסוריהשהגיעו
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1973.באוקטובר

1973.באוקטובר062300בגדאד,רדיו2.

בינואר6העיראקי),המשטרשלביטאוןיומון,(אלג'מהוריה3.
.1976

אמרי-חברותשלחלקזהלאמתעלההודעהשם.אלג'מהוריה,4.
באוק-070830בגדאד,ברדיושודרהבצרהשלהנפטבחברתקאיות

נאמר,המהפכהמועצתמטעםההלאמהלצוהסברבדברי1973.טובר
שמצאההאמריקאית-ישראלית,לתוקפנותבתגובהבאהשההלאמה
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בדמשקנוצרמבגדאדשגשמעזההצהרותולמרותזאת,עםישראל.נגד
לסוריה.יבשהכוחותבשליחתמתמהמהיםהעיראקיםכיהרושם,

שינוילהסתמןוהחלהגולןברמתהסוריתהמתקפהמשנבלמה
שהפעילוהלחץהנראה,ככלגבר,בחזית,הסורייםהכוחותלרעת

שהבטיחה.הכוחותאתולשלוחלהזדרזעיראקממשלתעלהסורים
סיועלהושיטהעיראקיםעללחץהפעילוהסובייטיםגםכידומה

מורטדההעיראקי,החוץשרבמפתיעהגיעבאוקטוברב-9לסוריה.
יודעהייכלכיממה.שנמשללביקורלמוסקבהאלבאקי,עבדסעיד
הביעברה"מ,נשיאלביןהעיראקיביןשנערכהבפגישהכילספר,

למצריםלסייעממהרותערבמדינותאיןמדועתמיהתואתפודגורני
כלאתואלג'יריהעיראקקיבלומהלשם:שאלפודגורניולסוריה.

כוויתעםבמלחמהלפתוחעיראקמתכוננתהאם?מאיתנוהנשק
5זמחכיםאתםמדוע?מרוקועםואלג'יריה

לאו,ואםוממוסקבהמדמשקשהופעלללחץהודותאםמקום,מכל
בדרכםראשוניםעיראקייםכוחותנמצאוכברבאוקטוברב-9

הצרפתית,בלשוןהלבנוניהיומוןמסרבאוקטוברב-10לסוריה.
חייליםאלף16המוניםעיראקייםכוחותכילה-ז'ור",לאוריון"

אחראיים"מקורות"הסורית.לחזיתהגיעוכברטנקים100ועימם

העירא-הכוחותכיהערביתהידיעותסוכנותלכתבמסרובדמשק
ואמנם,הקרובות.השעות24תוךלהםשנקבעועמדותיתפסוקיים
בו-12לחזיתראשוניםעיראקייםכוחותהגיעובאוקטוברב-11

שלהמקוריתכוונתםאםאולם,בלחימה.מעורביםעצמםמצאובו
ל,,שחרור"בלחימהישתתפושכוחותיהםהיתהבגדאדשלטונות

חיפה,אונצרתבחוצותניצחוןבמצעדיצעדוואח"כהגולןרמת
העירא-הכוחותעצמםמצאוזאתבמקוםהמועד.אתאיחרוהרי

כוחותאתלבלוםמאמץתוךדמשק,מבואותלהגנתנלחמיםקיים
הסוריתהמתקפהאתשבלמורקלאהללושכןהמתקדמים,צה"ל
לקומזרחיתאותםשהובילהמערכתיתנגדלמתקפתעברוגםאלא

1967.משנתהאשהפסקת

בעיראקשנהמדיהנערכותהחגיגותלרגל1976,בינוארב-6
סדרהאלג'מהוריה""היומוןפירסםהמזוינים,הכוחותיוםלציון
עירא-כוחותהשתתפותשלשוניםהיבטיםהמתארותכתבותשל

הקדמתובדבריהמצרית.ובחזיתהסוריתבחזיתבמלחמהקיים
זירותלשתישיגרהשעיראקלמרותכיהכתבות,שלהעורךכתב

שליששנישלה,הקרבייםהאוירכוחותמכללאחוז"75הלהימה
נותרהחי"ר",עוצבותשלאחוזו-20המשורייניםכוחותיהשל

עבורנעלםבגדר"במלחמההעיראקייםהכוחותשמילאוהתפקיד
מאמצעישחלק"הואהעיראקי,העורךלדברילכך,הגורםהקורא".

הג-מעשיאתהעיראקימהחייללגנובניסההערביים,התקשורת

שלאבוודאיהערביהקורא(לעצמואותםולייחסשביצע"בורה
והיאדבריואתהכותבכיווןאליהבכתובתלטעותהיהיכול

דמשק).
לחימתאתהמתארהמאמראתלהביאבחרנוהכתבותסדרתמתוך

המאמרבאוקטובר.13-12בימיםהצפוןבחזיתהעיראקייםהכוחות
המקובללזההמינוחוהתאמתסגנוניעיבודתוךבמלואומובא

לקרוא,למדינדירההזדמנותניתנתמערכות""לקוראיל"הצב.6
כותביםשלעטםפריעצמם,הקרבותאותםשלתיאורזה,בצדזה

משהתא"לשלמאמרו:המיתרס"עברישני"עלהמשתייכים
מאלפת.ההשוואהכיודומה,העיראקיוהמאמר

.5Co~hsLondon,~mahn,10RoadTheHik~,Mohame
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פורסמהבברה"מהעיראקיהחוץשרשלביקורועלרשמיתהודעה
רק1973(באוקטובר)111430העיראקיתהידיעותסוכנותעל-ידי
כמובן,התייחסה,לאהעיראקיתההודעהלעיראק.חזרשהלהלאחר
הדבריםברוחברה"מנשיאהתבטאאמנםאםפודגורני,לדברי
הייכל.שלבספרומצאנואותם

אתלשגרהעיראקיהפיקודהחליטבאוקטוברה-7בבוקר
חלקהיוותהזודיביזיההגולן.לחזית3המשוריינתהדיביזיה
דיביז-שתיהכולליםהעיראקיים,הכוחותשלהברזלמאגרוף

הקמה.בשלבשהיתהנוספתודיביזיהו-36משוריינותיות
בגזרותקבעדרךפרוסות3דיביזיהשלשהחטיבותמכיוון
ישי-תתבצעהחטיבותתזוזתכיהוחלט,עיראקברחבישונות

עצמן,אתיעמידוהחטיבותוכיסוריה,בכיווןממהנותיהןרות
שריון12לחטיבההסורי.הפיקודלרשותלסוריה,בהגיעןמייד
;הדיביזיהשלאחרתחטיבהלכלמששיחקיותרהמזלשיחק
החטיבותביןהראשונהלהיותהפיקודעל-ידינבחרההיא

מחוץבאימוניםבאוקטוברב-6עסקההחטיבהלסוריה.הזזות
באוקטוברב-7מכשולים.מעברתרגיליוערכהשלהלמחנה
מוביליכללרשותההועמדוכךולשםתזוזהפקודתקיבלה
הטורתזוזתהחלהבאוקטוברה-8בבוקרהמצויים.הטנקים

טנקיםגדודימשנימורכבשהיה12,מוגברתחטיבהשל
ארטילריה,גדוד3,ממוכןגדודס),ו,,קתיבה"אלמעתצם",,(

מכושרגדולהיההיוצאהכוה(מנהלה.ויחידותסיועיחידות
אל-"טנקיםגדודכיהוחלט,לכןהטנקים.מובילישלהמעמס

מוביליעל-ידימאוחריותריועברעתה,זהשהוקםקאדסיה",
מסוריה).שיחזרוהטנקים
העי-השריוןאגרוףשלהחלוץיחידותנכנסובאוקטוברב-10
מרחקשעברואחריבדמשקהגנים)איזור(ע'וטהלאיזורראקי
פקיעכיווןאלאותםהיפנההסוריהפיקודק"מ.1350של

דמשק-צירעללג'סם,מזרחיתדרומיתק"מכ-10הנמצאת[
בצירלסיירלהתחילהיחידותממפקדיוביקשמסכין]שיח'

צבאשל5ממוכנתדיביזיהשלהפע'ולהבגזרתהיינוהדרומי,
המפקדיםבעודזו.בגזרהנגדהתקפתלבצעולהתכונןסוריה
באוק-ב-11זו.אחרבזולפקיעהיחידותהגיעובסיורים,עסוקים

אלמעתצם""הגדודיםשניבפקיעהתרכזו0900בגדעהטובר
8,ממוכנתלחטיבההשייך2ממוכןחי"רגדודוכןו,,קתיבה",

12משוריינתלחטיבהוסופחבאוקטוברב-9לדמשקשהגיע
החי"ריחידותמספראתלהעלותכדימעיראק,בהגיעהמייד

הטנקים.גדודיאתהמלוות

למערכהנכנסתשריון12חטיבה
משוריינתדיביזיהמפקדהופיע1100,בשעהבאוקטוברב-11

אינה12ששוריינתחטיבהכילווהודיעהחטיבהמפקדבמטה3
תחתמעתהעוברתהיאוכי5,שמוכנתלדיביזיהעודשייכת
לסיירהחלוהמפקדיםסוריה.צבאשל9ממוכנתדיביזיהפיקוד
באוקטובר12-11ובלילהזאת,הדיביזיהשלהפעולהבגזרת
הפעולהבגזרתנגדהתקפתלבצע12משוריינתחטיבהעלהוטל
הסיסמהאתמהדיביזיהתקבלכאשר9,ממוכנתדיביזיהשל

הימניבאגףלהלוםהיתההנגדהתקפתמטרתזיאד".ג'פר"

עיתים"על-ידישהופץתרגוםעלמתבססהמאמרשלהעיבוד6.
)(עגוליםבסוגרייםהנתוניםדבריםוכןמשנהכותרותמזרח".

מרובעיםבסוגרייםהנתוניםדברים;העיראקיהמאמרבעלמשלהם

המאמר.עורךמשלהםיותראואחד'בכוכבשסומנוהערותוכן][
שליטיםשלשמותנושאיםעיראקבצבארביםוגדודיםעוצבות
על-ם,צתעמלאגדוד:האסלאםשלבהיסטוריהנודעיםומצביאים

המאהשלהראעתנהבמחציתששלטאלמעתצם,העבאסיהח'ליףשם
ח'ראסאןמושלמסלםבןקתיבהעל-שםתיבהקגדודה-ש

סמרקנהחבלאתהיתר,בץשכבש,ומיה-8המאהבראשית



התקד-אתלהפסיקסעסע",ל,,כיסשחדרהלנר""אוגדתשל

1967.מלחמתשלהאשהפסקתקועדאותהולהדוףמותה
:א'שלב:שלביםבשנייעדהאתלהשיגהיתהאמורהההטיבה

איובה*,אלשער-תלאלבזק-תלנסג,--תלכפרבקוהתייצבות

1967.מלחמתשלהאשהפסקתבקוהתייצבותב':שלב

לשניכוחותיואתהחטיבהמפקדחילקזולמשימהבהתאם

:ועתודהחטיבתייםקרבצוותי
מפקדתמטהאתכללקתיבה")"אגד(הימניהקרבצוות*

מח-[2ממוכןגדודיאתקתיבה""הטנקיםגדודאתהחטיבה,

שמס-פקיע-כפרבצירהתקדםזהכוח8[.ממוכנתטיבה

נסג'."'ענתר-כפרתל

גדודאתכללאלמעתצם")"אגד(השמאליהקרבצוות*
משוריינתמחטיבה(3ממוכןגדודואתאלמעתצם""הטנקים

אל-אלמל-תלפקיע-עקרב-תלבצירהתקדםהכוח12(.

שער.""

שנותקוטנקים,ופלוגתחרמ"שיחידותשכללעתודהכוח*
החטיבה.שלהקרבמצוותי

באמצ-ל.בצעהוהחליטומראשזוהתקפת-נגדתיכננוהסורים

העיראקית.12משוריינתוחטיבהסוריתמשוריינתחטיבהעות

לסעסעהמוליךבצירבאוקטוברב-11האויבהתקדמותאולם,
המשוריינתהחטיבהאתלשחררהסוריהפיקודאתהניעה

הדיפתשלהמשימהאתעליהלהטילזה,מתפקידהסורית

לבצעכדי12משוריינתבחטיבהולהסתפקהאויב,התקפת

הנגד.התקפתאת

הסוריתהתקפת-הנגדבתכניתשינויים
חטיבהשלהמפקדהבמטהנערכה1000בשעהבארקטוברב-12

3משוריינתדיביזיהמפקדבהשתתפותישיבה12משוריינת
סופייםשינוייםהוכנסוזובישיבהסורים.קישורוקציני

ליחידותסופחוהסוריםהקישורקציניהתקפת-הנגד,בתכנית

המתאימההפקודהמשתתקבללזינוקמוכןהיהוהכלהתוקפות

הגיע12חטיבהשלהארטילריהגדוד9.ממוכנתמדיביזיה

הוטלהגדודעלירי.עמדותותפשבאוקטוברה-12בבוקר
מספרהסוריהפיקודהיקצהכןהחטיבה.להתקפתלסייע

אתהחטיבהמפקדלידיומסרלהתקפהסיועלשםסוללות
המינוחלפיישירלסיועהנראה,ככלהכוונה,[הסיועסמכויות

בצה"ל].המקובל

המ-למערכה,לכניסההתכוננה12המשוריינתשהחטיבהבעוד

בכיווןבלחץלנרהאלוף][ואוגדתרפולהאלוף][אוגדתשיכו

ולתלג'ןלביתלהגיעמנסההיתהרפולשאוגדתבעודדמשק.

ניסתהממושכות,סוריותנגדבהתקפותונתקלהאלשמס

בשעהבאוקטוברב-12מזרחה.הכיס""אתלהרחיבלנראוגדת

לזההמקומותשמותשלהתעתיקהותאםאחידותליצורבמגמה*
)1:50,000(.המדידותמחלקתשבהוצאתבמפותהמופיע

בצירהקרבצוותישניהתקדמובזיהוי,טעותבגללבפועל,*.
לידהנראה,ככלהיתה,הפיצולנקודתמערבה.כלליבכיווזצנמיז

לעברצפונה-מערבהנעהראשוןהקרבצוות:קיטההכפרצומת
עקרבא-לכיווןמערבהבאיגוףהתקדםהשניהקרבצוות;שמסכפר
אלשערתלאיזורכנזכר,היה,הצוותיםשנישלהיעדאלמל.תל

בזיהוישחלההטעותאתבמרומז,בהמשך,מאשרהמאמרבעל(
מקורה,זוטעותהכוחות.בניווטטעותמכךוכתוצאההמקומות
שעמדמדיהקצרוהזמןסורייםדרךומירימפותבהעדרלדבריו,
מוקדמים).סיוריםלביצועהעיראקייםהמפקדיםלרשות

בדרךו-1719הישראליותהש'ריוןחטיבותשתיהתקדמו0800

מא-מתקדמת79המשוריינתכשהחטיבהנסג',וכפראלמלתל

התליםסדרתאתלכבושהיהלנרחטיבתשלהרעיוןחוריהם.'

וע,כיס"לאבטחתעליהםולהתמקםכנכרעדמג'בעההמשתרעים

נאותיםתנאיםלהבטיחוכןמזרח,מכיווןנגדהתקפתכלבפני

כנכר-אלשסוה-דמשק.לצירלהגיעאוסעסעאתלכתר

ממוכנת9דיביזיהשלביחידותנתקלו19וחטיבה17חטיבה

וג'בעה.נסג'בכפרהתלים,קועלהגנה,לצורךשהתמקמה,

בלימה,קרבותהסורייםהכוחותניהלולפנה"צשעותכלבמשך

שלתוקפיםלמרותגדולות,אבידותהתוקפיםסבלובמהלכם

בכוחות.גדולהעליונותהיתה

הסורית9דיביזיהלהתמוטטותסימנים

דיביז-ממפקדתהעיראקייםהכוחותקיבלוכאשר1430,בשעה

משור-חטיבהכבשהכברהתקפת-נגד,לבצעהפקודהאת9יה

כנכר.בכיווןלתאוהלהתכונןוהחלהנסג'כפראת19יינת

הגםמסחרה,את17משוריינתחטיבהכבימהשעהבאותה

אבידותלהגרמההסורייםהכוחותעל-ידישנורתהשהאש

להצ-כדינסג'כפרבכיווןאח"כהתקדמהזוחטיבהכבדות.

79משוריינתחטיבהשהתההזמןבאותו19.לחטיבהטרף
בהת-להשתתףעמדהבסיומותדלוק,לצורךנסג'כפרבאיזור

מפקדהחליטהאויבכוחותשלזהמצבנוכחכנכר.עלקפה
אלעדס-אםשמס-דירכפרקועדלהתקדם12משזריעתחטיבה

בערוולמנוע'האויבאתלהדוףכדישם,ולהיערךאלעוסג'
הודיע12משוריינתחטיבהמפקרמזרחה.חרירתואתמלהרחיב

לאחראלמעתצם"."ואגדקתיבה""אגדשללמפקדיםכךעל

קויאתולהבטיחכוחותיהאתלארגןסיימהלנרשאוגדת

תלאלשער,תלאלבוק,תלמסחרה,תינסג',בכפרהעצירה
ומיקםאוגדתושלהדרומיבאגףטנקיםגדודלגרהציבאיובה,

החלקאתקידםאח"כאלשער.תלעלהקדמיתמפקדתואת

נסג/--כנכרכפרבצירצפונה19וחטיבה17חטיבהשלהגדול

הכוחותאולםכבדות.אבידותשריון17חטיבהסבלהכאןוגם
127,*"תלאתוכבשוק"מכ-10להתקדםהצליחוהישראליים

סימנילהופיעהחלועתהלכנכר.מדרוםק"מכ-4המרוחק

9.ממוכנתדיביזיהשלהתמוטטות

הטנקיםטורימספרובאמדןבזיהויטעהלנר

העיראקיים

אחרבמשקפתועקבאלשערתלעללנרעמד1500בשעה

ק"ווההואנסג'---כנכר.כפרבצירכוחותיוטוריהתקדמות

כךולשםהחשיכהרדתלפניכנכרבמערכתהכרעהלהשיג
לחטיבהנוסףו-17,19המשוריינותהחטיבותשתיאתהפעיל

רגעיןאולםשלה.התדלוקאתלסייםשעמדה79משוריינת

כוחותעלהפרטיםאתלקחכימחברו,צייןלמאמרשצירףבהערותי
בגל-בשעתו,הודפסו,אשרהרצוגחייםשלבספרומהפרקיםצה"ל

תמחלמ:הספרשללאורלצאתוקודםאחרונות"ידיעות"יונות
מדוקדקתהשוואה)1975(.עידניםהוצאתירושלים,ן,ידהוםי

הרצוגשלבספרוהדבריםנוסחלביןבמאמרהנזכריםהפרטיםשל
כיכך,עלמצביעה133-131(עמ'אחרונות",ידיעות"מהדורת(

תיאורהישראלי.במקוררבהבחופשיות""השתמשהעיראקיהכותב

משה.תא"לשלבמאמרוכמובן,מצוי,צה"לפעולותשלמוסמך
זאתלקחהעיראקיהמאמרכותבמרעי.תלאלאאינול7"127""

הקוד,שבמפתבכינויהשתמשוהלה131(עמ'שם,(הרצוגשלמספרו
המלחמה.בזמןצה"לכוחותבשימושנמצא'האשר

א
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באוקטובר122200ועדבאוקטוברמ-121600העיראקייםהכוחותפעילות

דרוםבכיווןהמשקפתאתהיפנהלנרבמערכה.הפסקהחלה
שלכוחראהק"מ10שבמרחקמשוםבמקומו,קפאולפתע

צפונההמתקדמותקבוצותלשתיהמחולקטנקים,150-100
שייכיםאיהטנקיםכיתחילה,סברלנרשלו.הכוחלעבר

העמדותאתלהבקיעהצליחוהםוכיפלדהאלוף][לאוגדת
:ציריםלשניהגנהעמדותהמשמשותךהסורית]5דיביזיהשל

הצפון-והצירמסכיןבסמיה-נוא-שיח'הדרום-מזרחיהציר

פיקודעםהתקשרלנרבסמיה-כודנה-מסם-צנמין.מזרחי

קשהבמצבעדייןנתונהפלדאוגדתכילו,הודיעוהלה(צפון
לנרישראלי.אינוראהשהואהכוחוכיאלרפיד,באיזור][

שהשאירוהסמיךהאבקשענניגםמההמצב,חומרתאתהבין
אתיעריךשלנרלכךגרמוהעיראקייםהטוריםמאחוריהם

לאלמעשהאשרהאמיתיןמהיקפםגדולבהיקףהאלההטורים
משור-חטיבהשלהתקדמותהכן,עליתרטנקים.100עלעלה

3בושמרוכזותאיזורלעברקמ"ש40שלבמהירות12יינת
חטיבהכייחשוב,שלנרלכךגרמהישראליותשריוןחטיבות

המתקדםגדולשריוןכוחשלהחלוץאלאאינה12משוריינת
אגפו.לעבר

התדלוקאתלהפסיק79משוריינתלחטיבהפקודהנתןלנר
פקודהנתןבמקבילנסג'.לכפרדרומיתכוחותיהאתולפרוס
בכיווןהלחץאתלהפסיקו-1719המשוריעותהחטיבותלשתי

החטיבותשתימפקדיהדרומי.האגףעללהגןכדיולסגתכנכר
בהיסוגהניצחוןוכינסוגיםהסוריםכיבטענהלהתנגדניסו
חששו-כינראה,דיחוי.ללאלסגתעליהםציווההואאולםיד,

הגיעוה,,כיס"אגףעלהמאיימתהסכנהמפנילנרשלתיו
20לחטיבההורההאחרוןוזההצפון,חזיתמפקדלידיעת
לנר."לאוגדתולהצטרףפלדמאוגדתלעבורשריון

ותוצאותיההלחימהקובכיוון12חטיבההתקדמות

הביאההלחימהקובכיווןבמהירותשריון12חטיבההתקדמות

באיזורכנכר-כסוה-דמשקבכיווןהאויבהתקפתלהפסקת
סורייםכוחותשלבשליטהוהנמצאטנקיםלהתקדמותהמתאים
חטיבותארבעהקפיאהגםההתקדמותומפוזרים.מוגבלים

פלדאוגדתאתוהחלישהלנר]האלוףאוגדתשלהחטיבות[
ממנה.20משוריינתחטיבההעברתבשלאחוז35שלבשיעור

סוריה.של5הממוכנתהדיביזיהעלהלחץאתהירפהזהדבר

הגנה.לקרבהתקפהמקרבלנראוגדתשלהקרבאתהסבהכן
20משוריינתחטיבה:כךחטיבותיוארבעאתפרסלנרהאלוף

;נסג'כפרמול79משוריינתחטיבה;אלמללביןמסחרהבין
המ-החטיבהנערכהבולאיזורמזרחית17משוריינתחטיבה

לאיזורמזרחיתפרס19המשוריינתהחטיבהאתןך9שויייגת

משור-בחטיבהלנרהאלוףשלאוגדתותגבוראתזוקףהמחבר.
אלוףהעכ'ירבפועלאולם,העיראקי.הכוחהופעתלזכות20יינת

כנכר,בכיבוששתסייעכדיהאוגדהאלזוחטיבההצפוןפיקוד
בבנקר,יותרמוקדםובמועדבגזרתההתפתחויותעםקשרבלאהיינו
העיראקייםהכוחותאותרובובמועדרקאמנםבוצעהשהחבירההגם

זוהי3(.עמ'משה,תא"לוהשווה132,עמ'הרצוג,ר',(המתקדמים
המאמרבעלשעשההחופשי""לשימושרבות,מניאחתדוגמא,

הישראליים.במקורותהעיראקי

לי:"%"5.("
]

ים,הסלי".,
ל*0*0,~41

197711אוקטובר-נובמבר259-258,מערכות""



למהלנרכוחותהמתינוכך17.המשוריינתהחטיבהנערכהבו

היהאחר-כךשהתבררכפיאשרחדש,סוריככוחשחשבו

עיראקי.תגבורתכוחבפועל

אגדואילושמסלכפרקתיבה""אגדהגיע1600בשעה
אגדנכנס1630בשעהאלעוסג'.לאםהגיעאלמעתצם""

לצורךשהתפרסה79משוריינתחטיבהעםלקרבקתיבה""
בארטילריה,האויבהשתמשזהבקרבענתר.לתלצפוניתהגנה,

באותואליונלווהקתיבה""אגדשללמזלוובטנקים.במטוסים

הארטילריהכוחותעםשלושהקשרכךהחטיבה,מפקדזמן
סיועבזתןנתאפשרלכךאיטוב.היהוהסורייםהעיראקיים

האגדשלההתקפהבגזרתהכוחותמאזןלהתקפתו.ארטילרי
ובחי"ר.בארטילריהו-1:1בטנקיםהאויבלטובת2:1היה

למרות2100.השעהעדנמשךקתיבה""אגדשניהלהקרב
נהנהכשהואבמיוחדהתוקף,עליתרוןלמגןתורתיתשמבחינה
מאחוריאלהאויבאתלהדוףהאגדהצליחמספרית,מעדיפות

כבדות.אבידותלוולגרוםנסג'כפר
ובשריוניות."בטנקיםאבידותמספרסבלועצמןהאגדיחידות

להתמקםנסג',כפראתלנטושהאגדנאלץיותר]ממוהר[

בקרבהמשיךאולםענתר,תללביןנסג'כפרביןהגנהבעמדת

באוקטובר.13-12לילכלבמשךהאויבעם

תל"בכיווןאלעוסג'מאםלהתקדםהמשיךאלמעתצם""אגד
מןלהפצצהמטרהשיכהולעקרבא,בהגיעואלשמאלי".'*

משוריינתחטיבהשלהארטילריהמצדלסירוגיןולהפגזההאויר

עדגדולהובתנופהבמהירותלהתקדםהמשיךהאגדאולם20.
בשדהפירצהלפתותכרירקות30במשךהתעכבושםאלמלתל

יחידותנסיגתאחרהסוריותההנדסהיחידותשזרעומוקשים

שלהסיורחולייתעברההחשיכהרדתעם9.ממוכנתדיביזיה
אתחצתהכאשרהמוקשים.שדהפירצתאתאלמעתצם""אגד
מכיווןנ"טטיליםאש1900בשעהעליהנורתהאלמל",תל"

ולבקשההטיבהמפקדעםלהתקשרניסההמג"דאלשער.תל
האויב,שביצעהקשרחסימתפעולתבגללאולםארטילרי,סיוע

בהתקפהלהמשיךאלאברירהלונותרהולאהדברממנונבצר
הגיעולאאלמעתצם","אגדשללמזלוהעצמיות.באפשרויותיו

ההגנה.לקוהישראלית20המשוריינתהחטיבהשלהגדודיםכל
חטיבתו.אחרוחיפשתעההאלההגדודיםאחד

האגדשלהלחימהקבוצותאתפרסאלמעתצם""אגדמפקד

והטיליםהטנקיםהארטילריה,אשחרףמסחרהבכיווןוהתירם

הטנקיםמטר.200שלמטווחטנקיםקרבהתנהלהאויב.של

התועה,הישראליהטנקיםגדודעםלקרבנכנסוהעיראקיים
אתהדהימהההפתעההעיראקית.לפורמציהבטעותשחדר

בעוז,בהםוהלמואותםכיתרוהעיראקייםהטנקיםהישראלים.
בהשאירםהארטילרי,הסיועבזכותלהיחלץהצליחוהםאולם

שהושארוטנקים4ובכללםתקיןבמצבטנקים20אחריהם
אתבידושמראלמעתצם""אגדאלבזק.מסחרה-תלבאיזור
ולהש-הליל'הבשעותבקרבלהמשיךהחליטומפקדוהיוזמה

132(.עמ'הרצוג,(טנקים17קתיבה""אגדאיבדזהבקרבג
הקשרלפיהמאמר.כותבאצלשיבושהנראה,ככלחל,כאן*'

ביןאלעוסג',לאםמערביתצפוניתאלשמאליתלנמצאהדברים
במפהלאזהבאיזורנמצאלאזהבשםתלעקרבא.לביןהכפר

במפהלאוגםהמדידותאגףשבהוצאתקניטרהגיליון1:50,000
כ-2אלשמאלי,תלבמפהמצאנוזאת,עםמידה.קנהבאותוסורית
נ"צ('אלעוסג'לאםמזרחיתדרומיתק"מ

.)78726638

אולם1:1,חי"רובכוחותבטנקיםהכוחותמאזןהיהזהבקרב
מהאגדכאמור,שנבצר,משוםבארטילריהעליונותהיתהלאויב

נמצאושלאומשוםסיועולבקשהחטיבהמפקדעםלהתקשר
בקשהלהעבירבנמצא,היולושיכלו,סורייםקנטורקציני
לחמוהעיראקייםהכוחות'הסוריות.הארטילריהליחידותלסיוע

אלבוקתלאתלכבושהצליחההראשונההקבוצה:ביעילות

חילצההיאמסחרה.תלעלבאששלטההשניהוהקבוצה

לביןאלמסחרהתלביןשנלכדה,]?סורית[קומנדוקבוצת

הקבוצההסוריים.לקויםבמיגבעעלוחיפתהאלמסחרהכפר
אתומצאהאלשערתללמרגלותוהגיעהימינהסטתההשניה

ושריו-טנקיםשניהאגדאיבדזוהתקפהבמהלךריק.המקום

אל-"אגדעםסוריקישורקציןהימצאותשאיכשםסיור.נית

הימצאותאיהריארטילרי,סיועלקבלבעדומנעהמעתצם"

מדוקדקסיורעריכתואי,במפותמחסורסוריים,דרךמורי

ויתקדםבדרךיתעהשהאגדלכהגרמוההתקפהלפניבשטח

מאוחראלשער.תלבכיווןשיתקדםבמקוםאלבזקתלבכיוון
אלמעתצם","גדודאתשתיגבר3,ממוכןגדודמפקדגילהיותר

הכיוון.אתלתקןהאגדממפקד2100בשעהוביקשהטעותאת

והסטיההכיוון.תיקוןכילדעתנוכחאלמעתצם""אגדמפקד

שה-קתיבה","אגדעםבשוגגלעימותלגרוםעלוליםימינה

אתלהפסיקהמפקדהחליטלכךאיתקין.היהלאאתוקשר

אל-תלבכיווןמחדשלזנקכדילסיחהולשובההתקדמות

שער.

התפקידיםאתחילקוהמפקדבטיחההאגדהתאסף2200בשעה

שלאשמאליהמדרוןאתלתקוףהוטלהראשונההקבוצהמחדש.על

ולהמשיךאלבזקתלעלממוכנתפלוגהלהשאיראלשער,תל

המשימהאלשער.תללביןאלבזקתלביןההתקדמותאתאח"כ

הימני,מהאגףאלשערתלאתלתקוףהיתההשניההקבוצהשל

הוחלטתחילההדותעכ.4בעורפהנמצאתהשלישיתכשהקבוצה

היינומ,,הקבוצות",אחתבכלהכוחותהרכבאתהזכירלאהמחבר*
המפקדכינראהבהמשך,ובמיוחדכאןהדבריםמהקשרהקרב.צוותי

טנקיםפלוגתכללאחדכלשונים,קרגצוותישלושהבנההעיראקי
ממוכנת.ופלוגה



נפגשהאגדמפקדאולםארטילרי,סיועללאההתקפהאתלבצע
נקודתכילוהודיעוזהסוריארטילריסיועקציןעםבטיחה

ריכוךלבצעביכולתוישוכיאלמלבתלממוקמתשלוהתצפית

לכיבושההתקפהשכן2400,שעהעד2030משעהארטילרי

השחר.עלותלפנילהתחילהיתהאמורהאלבזקותלאלשערתל

הואכיהסוריהקציןבאזניהדגישאלמעתצם""אגדמפקד
ארטילריריכוךיהיהאם2400,בשעהההתקפהאתיבצע

לאו.ואם

פריסתםואתכוחותיוהיערכותאתשינהלנר

חטיבהאתלנרפרסלסיחה,אלמעתצם""אגדנסיגתלאחר

79תטיבהאתמיקםאלשער,תלמדרונותעל19משוריינת

אתפרסהואנסג'.כפרבכיווןאותהופרס19לחטיבהמשמאל
כפרלבין79משוריינתחטיבהבין17המשוריינתהחטיבה

מסחרה-ג'בא.בצירנשארה20משוריינתחטיבהואילונסג'

ריבועבצורתבתיבה,ערוכותהיוהישראליותההטיבותארבע

נסג'.כפרלביןמסחרהביןמזרח,בכיווןפתוחצלע,חסר

כפרמעץ,צומתג'בא,מסחרה,תלהלוהריבועקוטביארבעה
ק"מ.7היההפתחרוחבנסג'.

בשעה2330.בשעהריבודבהפגזתפתחההסוריתהארטילריה

שהיהה,,תיבה"פתחבכיווןאלמעתצם""אגדהתקדם2400

התקשרבאשרמשוריינות.חטיבותארבעשלמארבבבחינת
מתקד-הערבייםהכוחותכילולנר.והודיעעםהישראליהקמ"ן

והואאזניולמשמעלנרהאמיןלאה,,תיבה",פתחבכיווןמים

נתןזאתבעקבותהדבר.אתלוודאהתצפיתלנקודתעלה

האוגדהשלוהטנקיםהטיליםהתותחים,כלאתלכווןפקודה

עורוכך,ניידת.מטרהכלעלולירותה,,תיבה"מוקדמול

אשעליונפתחהה,,תיבה"לתוךאלמעתצם""אגדנכנסבטרם
יעילה.ובלחיפזורההיתההאשאולםוטילים,תותחיםטנקים,

אותוכבשהאלבזק,לתלהגיעההראשונההתוקפתהקבוצה

הפלוגהאלשער.תלשלהדרומיהמדרוןעלבאשחלשהובכך

לטנקים,אמיןבסיסלהבטחתאלבזקתלעלהתמקמההממוכנת

לירותוהחלהאלשער,תלשלהדרומיהמדרוןבכיווןשנעו

התל.מאחוריהממוקמיםהאויבשלוהתותחיםהטנקיםעל

התפתתהשהיאמשוםשוההצלחההשיגהלאהשניה'הקבוצה

אתללוותהצליחהלאהממוכנתשהפלוגהומשוםהאויב(לאש
הטנקים.

המשיכוהטנקיםאולםהירח,שקע0200בשעהבאוקטוברב-13

הטנ-צריחימאחורישהותקנובנוריותנעזריםכשהםלהתקדם

שיוכלכךההתקפהקצבאתלהגבירביקשהאגדמפקדקים.

הקבוצהמפקדאולם,בוקר.לפנותאלשערתלאתלכבוש
בהתנגדותנתקלתהתקדמותוכיהאגדלמפקדהודיעהשניה

למערכההשלישיתהקבוצהאתהאגדמפקדהטיללכךאיעזה.
השלי-הקבוצהשלהחי"רכוחאיובה.תללביןאלשערתלבין

בכיווןהתקדמושהטנקיםבעודאיובהתלבכיבושהחלשית

אוגדתשלהשריוןחטיבותארבענסג'.כפרודרךמעץצומת

התקפהשוםביצעוולאהלילהבמשךמעשהבאפסנשארולנר

משלושהאחדנגדהיינו[כלשהומתוגברטנקיםגדודנגד
אלמעתצם"."אגדעלה,,תיבה"אתלסגורניסוולאהמאמצים]

שמילאוהתפקידיםאתכך,אםהחליפו,באוקטובר12--1%בליל

חלוצילהיותהפכושהערביםבעוד;1967במלחמתאותם

וירוובחפירותבמקלטיםהישראליםרבצובלילה,הלחימה

נייחות.מעמדות

אלשער,תלשלהכיתורוהשלמתהמשימהסיוםולפניזה,במצב
אלמע-"אגדאתלהפצתןומהחלוהאויב,שלמטוסיםהופיעו

אתם,לקרבנכנסוהטנקיםצריחישעלנ"מהמקלעיםתצם".

להתערביכלהלאהסורייםקרקע-אוירהטיליםיחידת)(אולם

הפעולהלטווחמחוץהיההקרבשאיזורמשוםהאגדלטובת

כלליתעליונותלאויבהיתהה,,תיבה",באיזורכאן,הטילים.של

וה-הארטילריהשללסיוענוסףובחי"ר,בטנקים4:1שלביחס

3:1היהההתנגשותבמקוםהמקומיתהעליונותיחסמטוסים.
אף-על-והמטוסים.הטיליםלארטילריה,נוסףובחי"רבטנקים

הראשונההקבוצהבהתקפה.אלמעתצם""אגדהמשיךפי-כן

שלדע~ערביצידוהיינו,[אלשערתלשללעורפיהתקדמה

משור-חטיבהשלוהפינויהתחבורהצירעלבכךואיימההתל]

באוקטוברה-13שלהיוםבשעותשהתנהלוהקרבות19.יינת

התקדמותכיהאגדמפקדנוכחכאשר0745.היעהעדנמשכו

האויבשלהירישדיוקמשום-אפשריתבלתיהינהנוספת

ואבי-מעץמכיווןמתקדםהאויבשלטנקים][טורוגובר,הולך

מסה"כאחוז25שללשיעורוהגיעועלובטנקיםשלוהאגדדות

אלמל.ולתללסיחהלסגתפקודהנתן-האגדשלהטנקים'

מפקדעםהקשרחוסרבשלארטילריסיועבלאהתנהלההנסיגה
אתהמשנהכוחותמפקדיבאזניהדגישהאגדמפקדהחטיבה.

באשהיסוגו":ואמרחזרהואמאורגנת.בצורהלסגתהצורך
להפוךלנסיגתנותגיהוואלואשןתנוצהקרבניהולהיינו,[

חשו-כשהםבאשנסיגהקרבניהלוהנסוגיםהכוחותלתבוסה".

ניהלה17משוריינתחטיבה(2079,.19,החטובותשללאשפים

הנ-אתאלהפירקובדרכםקתיבה")."אגדעםקרבזמןבאותו

בלילההאויבשנטשהתקיניםהישראלייםהטנקיםמארבעהשק

הטנ-יתרהטנקים.אתופוצצואלשער,ותלמסחרהביןהקודם

13-12בלילהסוריותהחילוץקבוצותע"ינגררוהתקיניםקים
ויכולתוהאויבעליונותהשמש,זריחתלמרותבאוקטובר."

שנקלע20מחטיבההטנקיםגדודכיהמאמר,בעלטעןכזכור*
תקיניםטנקים20הקרבבשדההשאירהעיראקי,הכוחלתוךבטעות
נמשללאהורהאילוץ"כיבמאמרוצייןמשהתא"ל12(.עמ'לעיל,(

האבידותמספראתשאיזכרבלאארטילרי",בחיפויובוצעכשעתיים...

מוסמכיםנתוניםכן,אםלגו,שחסריםהגם3(.עמ'ר'(לגדודשנגרמו
מדי.גבוהשנפגעוטנקים20שלהמספרלנונראההשוואה,לצורך

197718אוקטובר-מבמבר259-258,מערכות""
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נשארהה,,תיבה",בתוךהעיראקי][הכוחהיקףאתלאתר
ה,,תיבה".אתסגרהולאעמדותיהבתוךבמצב.נייחלנראוגדת

הקבוצותאחרובדליקההנסוגהאגדעל.ביריהסתפקההיא
עריכתאילהתקפה,בהכנההחיפזוןאלמל.לתלבדרכןשהיו
בכיווניםייסוגשהאגדלכךגרמומפות,וחוסרולוקהםסיור

בטיחה,והתרכזמה,,תיבה"האגדיצא1000בשעהםינוש.9

מקלעיםבאשההפצצהעלהשיבוהטנקיםמהאויר.הופצץשם
האויב.בשטחצנחשטייסומטוסוהפילומ"מ12.7נ"מ

אל-תלאיזורעדמטיחהבנסיגתוהמשיךאלמעתצם""אגד

למעטלעקרבא],מזרחיתהיינו,[עקרבאשמאחורישמאלי
קרבזמןבאותושניהלקתיבה""לאגדשהצטרפהמשנהיהידת

נסג'].כפרבאיזור[האויבעם

היתהלאבאוקטרבר,12--13לילכלבמשךדבר,שללעמיתו

17משוריינתוחטיבההואילשקטה,קתיבה""אגדשלהגזרה
קתי-"אגדאתוהדפהמחדשאותוכבשהנסג',כפראתתקפה

האגדהתקדם0530,בשעהבאוקטוברב-13ענתר.לתלבה"
אתלכבושהצליח0800ובשעהנסג'כפראתלכבושכדימחדש

כפרבכיווןהתקדמותםאתהמשיכוהאגדכוחותחמי.תל

מפיעדותהביאמהןובאחתהמאמרלסוףהערותצירףהמחבר4
הסוריםשלדרישתםהאגד,מפקדלדבריאלמעתצם"."אגדמפקד

מחיר,ובכלהמירביתבמהירותהנגדדינקפתאתלבצעמהעיראקים
מוקדמיםסיוריםלבצעהכוחותמפקדיבידיסיפקהיהשלאלכךגרמה
לדברי(המשנהלמפקדילחלוקההדרושבמספרמפותלקבלו/או

השניהואתברשותוהשאיראחת:מפותשתירקקיבלהאגדמפקד
3(.ממוכןגדודלמפקדנתן

האורבשלונגמ"שיםטנקיםמספרבדרכםבהשמידםנסג',

ובלםנגדהתקפתהאויבביצעזאתבעקבותהכפר.במבואות
צפוניתהגנהבעמדותשהתמקםקתיבה""אגדהתקדמותאת

שלשניההתקפההאגדכוחותהדפו1300בשעהחמד.לתל
אגדנסוגזהזמןבפרקחמד.לתלמחדשנסוגוהאמרהאויב

1300.בשעההגיעאליושמס,לכפראלמלמתלאלמעתצם""
חמד.בתללחטיבההצטרףשעות,שלושכעבור
שניהאגדניהלמחטיבתומנותקהיהבהןשעות24במשך

אויריאוארטילריסיועללאאחד,יוםוקרבלילהקרבות
מה'ידעהאגדשמפקדומבלי

שלושהבמהלךסביבו.קורה
סיורומכוניתנגמ"שים12טנקים,16האגדאיבדהקרבות
אחת.'

לנרמאוגדתמנעה12משוריינתחטיבה
דמשקלצירלהגיע

שלחשבעקבותיהןכבדות,אבידותלאויבגרםיאלמעתצם",אגד
זובמפקדהשיצרופסימיים,דו"חותהצפוןחזיתלמפקדתלנר

עשרותבכמההעיראקיםאבידותהסתכמומשהתא"ללדברי*
טנקיםכ"-40נספרואלשערלתלמדרוםכיכותבהואונגמ"שים.טנקים

בעקבותוזאתננטשו"אושנפגעואחרים,ורק"מרכבכליועשרות
איבדוהרצוגלפי5(.עמ'ר'(באוקטובר13-12בלילשנערךהקרב

שהלההגםטנקים,80באוקטוברב-13שנערכובקרבותהעיראקים
החטיב-הקרבצוותילשנישנגרמולאבידותהנראה,ככלהתייחס,

בעלכיכן,אםדומה,ג331עמ'הדיהיוםמלחמת(תיים
העיראק"ם.לכוחותשנגרמיהאבידותבמספרהמעיטהמאמר

א



כאשרהלילה.שעותכלבמשךציפיהושלמתחשלאוירה
ה,,תיבה"בתוךשהלההעיראקיהכוחהיקףמהוונודעהיוםה'איר

המפקדההחלההאלה,הטרדותכלאתלנרלאוגדתושגרם
חוסרשלהרגשהללנרשגרמועוקצניותהערותלהשמיע
נוחות."

במקורות.המאמרבעלשעושההחופשי""לשימושנוספתדוגמא1
בתיאוריוהמחברכאמור,התבסס,עליוהמקורוזהו(הרצוגלדברי

החלהעיראקיםשלפעילותהיתהלאהצה"לי)במחנהשאירעמהאת
העי-חידשובוהמועדבאוקטובר,130300ועדבאוקטוברמ-122100

השעותמשחלפו"הרצוגממשיךזה,רקעעלהתקפתם.אתראקים
חשלנרעוקצניות.הערותבפיקודלהישמעהחלואירע,לאומאום

זאתעם4(.עמ'משח,תא"להשווה133,עמ'שם,(נוחות".אי
דיווחילגביהצפוןפיקודשגילההספקנותכיהעיראקיהמחברטוען

באוקטובר.ה-13לאירועיהתייחסההאוגדהמפקד

משימתהאתהגשימה12משוריינתחטיבהשלהפתעהתקפת

לצירולהגיענרחבתאיגוףפעולתלבצעלנרמאוגדתומנעה

הטנקיםמכללאחוזב-20החטיבהשילמהזאתתמורתדמשק.

ופעיל'ותה,12משוריינתחטיבההופעתשגרמהלזעזועשלה.

באוק-המ-13החלהאויב.עלכבדה][מוראליתהשפעהנודעה

קהבשלתשיטהאתלנרנטשהקרבות,הפסקתמועדועדטובר

לנקוטבמקוםהנייח.הקרבשיטתאתבמקומהואימץתנועה
הכוחותעברולעומקוהחדירהההבקעהההתקפה,בשיטת

העי-הכוחותבגזרתהקרבהניידת.ההגנהלשיטתהישראליים

נמסגרתמוגבלות,טקטיותהתקפותשלצורהלבשראקיים

ההגנה.עמדותושיפורמפתחעמדותועלהתליםעלהמאבק

שהסתגרענקכוחוהפכהאסטרטגיערךכלאיבדהלנראוגדת

ממש.שלפעילותשביצעבלאאמותיובארבע

דבראחרית
באוקטובר13-12בימיםהעיראקייםהכוחותשניהלולקרבות
כימפתיעזהאיןולכןביותררבהאופרטיביתמשמעותנודעה

העיראקיםשכן,אלה.לקרבותדווקאמלאפרסוםנתנוהעיראקים
עלסוריהכוחותנמצאובוקריטיברגעהלחימהבחזיתהופיעו

שלהצלחתםנוכחהצפונית,בגזרהלפחותהתמוטטות,שלסף
הסורייםההגנהקויאתבאוקטוברב-11להבקיעצה"לכוחות
לנצלנכוניםהללוהיובוובשלבארינבהקניטרה-חאןבאיזור

לאייםוכךוכנכרסעסעלעברציריםבשנילהתקדםההצלחה,את

מהמסעאמנםעייפים-גדוליםעיראקייםכוחותהופעתדמשק.על
שבעהנמצאולאמאחוריהםאשרכאלהאולםמעיראק,הארוך
הכוחותביחסיממששלשינויגרמה-קשיםקרבותשלימים

נבלמהצה"לשלהמתקפהתנופתצה"ל.לרעתהלחימהבחזית
ולהיערךמחדשלהתארגןהקוים,אתליישרהצליחווהסורים
המלחמהאחריבירתם.להגנתהיטבומבוצריםחפוריםבמערכים

העי-הכוחותלהופעתשנודעההמשמעותאתהפיקודאלוףסיכם

יותרומאוחר(העיראקיםשלבואם":הבאותבמיליםראקיים
אמנם-הגענואליושבמצבלכךגרםהירדנים)שלכניסתם

בלתיובעייפותטנקיםשלמאודקטנהבכמותנוראה,בתשישות
הכוחותיחסילולאוספים,(מאמציםעודלעשותיכולנו-רגילה

לכניסתעדהבאים,הימיםב-11ואמנם,בבת-אחת".שהשתנו
אתלחדשצה"לכוחותבידיעלהלאלתוקפה,האשהפסקת

כוחותבאוקטובר.ב-11החלובההמערכתית,ברמההמתקפה
מקומייםובכיבושיםהתקפות-נגדבהדיפתלהסתפקנאלצוצה"ל

הכרעהלכללאולםב,,מובלעת",האחיזהאתוייצבוביססושאמנם
הגיעו.לא

הכוחותנסוגואחה"צ,בשעותבאוקטוברב-13הקרבותמשהסתיימו
אלנח'ל--כפרלצפון)מדרום(בקולהגנהוהתארגנוהעיראקיים
העיראקייםהכוחותהיוהבאיםבימיםאלעדס-ע'בע'ב.שמס-דיר
המפקדהשלכוללתתכניתבמסגרתקרבות,שלבשורהמעורבים
מה,,מובלעת"צה"לכוחותאתלהדוףהיתהמטרתהאשרהסורית,

הצה"ליהמאחזאתמשמעותיבאופןלערערלפחותולחילופין,
:ןהעיקרייםהקרבותלהלןהסגול".הקו"לגבולותמזרחית

משור-חטיבותכשתישלבעוצמהכוחתקףבאוקטוברב-16*

היתהאמורהזוהתקפהאלעלקיה.ותלענתרתלבכיווןיינות
בהשתתפותהחזיתרוחבלכלומתואמתכלליתבמתקפה.להשתלב

העיראקיים.לכוחותנוסףוירדנייס,סורייםכוחות

כפרבאיזורפעמיםמספרעיראקייםכוחותתקפובאוקטוברב-19*
שהוטלההמשימהלערך.חטיבתיתבעוצמהפעםכלענתר,שמס-תל

כיבושוולאחרענתרתלאתלכבושהיתההעיראקייםהכוחותעל

134עמ'וגרצהשלבספרואלהקרבותשלמפורטתיאור1.
בו).ה-19זבלהקרבות(135--137ועמ'באוקטזבר)ב-16הקרב(

הנראה,ככלהת,אלההתקפותגםקונטרה.לעברמערבהלהתקדם
ירדנייםכוחותגםתקפויוםבאותושכןיותר,מקיפהמתכניתחלק

מסחרה.תלבכיוון
בעוצמתן,יותרקטנותנוספותהתקפותדוגמתאלה,התקפות

אבידותהעיראקייםלכוחותנגרמוובמהלכןחרוץכישלוןנכשלו
ניכרות.
שתוכננהגדולה,במתקפהלהשתתףעמדוהעיראקייםהכוחות
מועצתהחלטתנוכחבוטלהזואולםבאוקטובר.ב-23להתבצע
להרבוטקואב(,2מ-33822החלטה(אשהפסקתעלהביטחון
בו-24המאוחרותהערבבשעותבאוקטוברב-23סוריההסכימה

במחאההצפון.בחזיתגםלתוקפההאשהפסקתנכנסהבאוקטובר
להח-העיראקיםהחלוהאש,אתלהפסיקסוריהשלהסכמתהעל

הסתייםהעיראקיהמשלוחחילפינויהירוסמ.3כוחותיהםאתזיר

1973.נובמברחודששלהראשוןהשבועבתום

חטיבותמשתיפחותהשתתפובאוקטוברה-13-12שלבקרבות
בימיםוהלךשגדלמשלוחחילשלחלוץכוחזההיהעיראקיות.

היוכברהצפון,בחזיתלתוקפההאשהפסקתמשנכנסההבאים.
ממוכנות.חטיבותשתיועודמשוריינותדיביזיותשתיבסוריה
מאותבינוניים,טנקים700היתר,ביןהיו,הלוחםהכוחברשות

המש-חילמנהסה"כנגררת.ארטילריהשלגדודיםו-12נגמ"שים

ממשלתפירסמה1975מאיבראשיתשיא.4אלףכ-60העיראקילוח
העי-המשלוחלחילשנגרמוהאבידותעלרשמייםנתוניםעיראק

11מהםהרוגים,ב-135האבידותהסתכמוההודעהלפיראקי.
17מהםנעדרים,73;קצינים26מהםפצועים,271;קצינים
בחזיתשהופלומטוסיםכוללקרב,מטוסי22הופלוקצינים.

שוניםמסוגיםרכבכלי249ונגמ"שים,טנקים111נפגעו,הדרום
םיחתות.5כוללנשק,כליו-738

ההגנהשרשלנאומוהיתר,ביןר'וביטולההמתקפהתכנוןעל2.
ישירבשידורששודרכפי1974,במרסב-10טלאםמצטפאהסורי
דמשק.ברדיו

ב-281930בגדאדברדיוששודרהעיראקממשלתבהודעתפרטים3.

עי-כוהותהיוכברההודעהפרסום.בשעתאולם,1973.באוקטובר

ב-28מסראלנהארהלבנוניהיומוןלארצם.חזרהבדרכםראקיים

התנופה,במלואמתבצעהעיראקייםהכוחותשלהפינויכיבאוקטובר,
עמיתיהםאתלשכנעהסוריםמצדפוסקיםבלתינסיונותלמרות

בסוריה.כוחותיהםאתשעה,לפילפחותשישאירו,
בשבועון1977בינוארב-10שהתפרסםממאמרנלקחוהנתונים4.

העיראקייםהכוחותללחימתהוקדשאשראליוסף",רוז"המצרי

המצריבשבועוןהמאמרכותב(החזיתות.בשתייום-הכיפוריםבמלחמת
העירא-ששלחוהחייליםובמספרהטנקיםבמספרבולטבאופןהגזים

לסוריה).קים
כפי1975במאי4מבגדאד,הצרפתיתהידיעותסוכנותשלדיווח5.

1975.במאי5ב,,הארץ",שהודפס

197715אוקטובר-נובמבר259-258,מערכות"


