
יסאלהמהוויםלוחבמלחמת
1973באוקטוברוסוריהמצריםשלהפתעשמהקפתלמרות

לאפ-מודעיםהירדניםהיומירבית,בסודיותלכאורהתוכננה

שנצ-שונותמעדויותשנדובאותההמלחמהפתיחתשרות

ניתןולאחריה,בממלכהלמלחמה,'שקדמהבתקופהטברו

מצריםשלאלהכוונותעלהרעאכןחוסייןהמלךכיללמוד

ששתמלחמתנסיוןלמודיהיריתים,שלנטייתם1.וסוריה
יהיהבטרםבמערכהפעילבאופןלהשתתףלאהייתההימים

המצריםהכרזותומולכדבעי,לקראתהמוכןהערגיהעולם

סכל:שאמרוהכישריםיוםלמלחמתשקדמהבתקופהוהסורים

פימות,הברזוהועודבכוח",תחזרבכוחמאיתנושנלקחמה
במלחמותאחדירדניחיילאפילויקריבלאכיחוסייןהכריז

עדואמנם,לערבים.שואהואפילוודאיכישלוןשתוצאותיה

שלהבוללתעצמתםכיהירדניםהעריכוהכיפוריםסםמלחמת
ליזוםלהםתאפשרלאבפרט,ירדןשלועצמתהבכללהערבים

בהפ-הערבייםהצבאותנחיתותבשלבעיקרישראלנגדמתקפה

אוויריתהגנההייתהחסרהעצמהירדןאוויר.וחילשריוןעלת

מדינותומכלקטנה,הייתההמשוריניםגייסותיהעצמתמספקת,

ביותרוהקשהביותרהארוךהואההראלעםגבולההעימות

הת-המלחמהפרוץלאפשרותהירדניהמשטרמודעהתלהגנה.

1973שנתבמהלךהערביותהפסגהועידותכינוסעםגברה

מדינותכללשיתוףבדברבהןשהוחלטוהמעשיות,ודם?חלטות

הוח-היתרביןמלחמה.תפרוץאםהמלחמתייםבמאמציםערב

פאסיביבעיקרויהיהירדןשלתפקידםכיאלה,-בועידותלט

ישראל,עםהגבוללאורךהאויבכוחותמירבבריתוקויתמקד

למרות-המלחמהבמהלךגםנאמנהלדדןנשארהלותפקיד

הגולן.ברמתבחזיתללחימהכוחרתששלחה

ים9יו98כה019מלהמםערבדר9ה93הצבאפעילות
שכללוכזרימותיו,במילויהירדניהצבאהגמליךהמלהמהערב

הת-מערךקיוםהמלוכה,ומשפחתעמוןרבתמרחבאבטחת

עללחוסייןנודעהדין"יוםמלחמת"הרצוגח.שלספרולפיו.
בפגישה1973.בספטמברבקהירשהתקיימהבפגישה,אלהכוונות

במלחמה.אגפועללהגןאסרממנוביקשזו

אינ-חסימהישראל,עםנרדןשלגבולהלאורךמינימאלירעה

דרכומחבליםחדירתלמניעתסורית-ירדןגבולשלטנסדבית

בכלהקרביכושרןוהעלאתהיחדרותאימוניודשושךלממלטה,

שלוההדירדיביזיותשתיאתפרסוארדניהצבאהרגעת.

המלחיםועדבצפוןהירמוךלמנהרישראלעםהגבוללאורך

סור-גבוללאבטחתהוקצתהאחתמשוריינתדיבררהבדהום),

נערכהנוספתתנתרו2הכדיבחיהואילוולחסימתו,וירדןיה

אתשאיבטחהממוכנתלדיביזיהכעיבויזרקא-עמאןבמרחב

תוקףאויבלעברלהתקפות-נגד.עיקריוככוחהירדניתהבירה

לאורךהירדניות.החי"רדיביזיותפריסתגזרתלאורךאפשרי

במרחבכהטיבה:נוספיםכוחותהיערניםפרסוהערבהגבול

מעלהבאחורחטיבתיתבעצמהסעודיחיל-משלוחעקבה,

שוטףוביטחוןסערוכוחותים-המלחללשוןשמאוזרחפרע,

הערבה.לאורךדלילים

לפתיידןצבאד99לע9שכקטוההיערכותדעפ9

ובמהיכהט9ףופ9כהםו9מלחמת

במע-פעילחלקליטוללאעקרוניתהחליטושהירדניםלמרות

האחרות)העיכרתבשינותדעתעלהתקבלאףוהדבר(רכה

מספרהמלסמהשלהראשוניםבימיםהירדניהפיקודנקט

אפשריתישראליתמתקפהפיתהואפשרותשקידמוצעדים

הירדן,לאורךהחי"רמערךתיגבורכללואלהירדן.לעבר

לעברהמשוריינותהדיביזיותמשתישריוןכוחותוקידום

למדירבבמרחקממצאושאלהלמרות(ישראלעםהגבול

הואכילישראלמאותת""המשטרכיהיהנראהמהגבול,

לאו-הארטילריהמערךבעיבויהוחלכןאפשרות).לכלעטוך

צ7ו.ד-פעילותמשמעותיבאופןהוגברהישראל,עםהגבולרך

והמכ-הביצוריםמערךהיופרהירדן,לאורךוהסיוריםפיית

הצעדיםכלבצדהקהבות.מפרוץהחלהחזית,לאורךרבלים

ימיבכלפתוחיםנשארוהירדןגשריכילצייןיששננקטו,

ולאחריה.המלחמה
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מעורבות%ם39ףר9האתשתובילוהמאורעות
כשלהמהפעילה
המע-שלהראשוניםהימיםבשלושהוהסוריםהמצריםההחגי

שדינותאתסחפואלהערב.במדינותצהלהגליהעלורכה
למל-התגייסותעלנלהבותלהכרזותהשני"הקושלהעימות

הכולליםהמאמציםמירבהקוררתתוךכוללתג'יהאדחמת
שיש-משלוח,חילותהתארגנותואףכלכליסיועכסף,נשק,

כינראהאולםהציוני".האויב"שלהסופיתבהבסתותתפו
להכ-8הסוריםוהן2המצריםהןשאפוכשערכהבתחילתכבר
חזיתותפתיחתעל-ידיבעיקריותרעודולפצלוצה"לעלביד

שאלתהפרקעלעלתההמתוכננותהחזיתותשארביןנוספות.
והסוריםהמצריםבמלחמה.לבנוןושלירדןשלמעורבותן

ארגוניאתגםלהפעילצורךישכידעיםתמימיהיוכאחת
להודהתושביאתלהמרידאףואולי'אלהבחזיתותהמחבלים
בישראלפנימיתלחימהחזיתליצורובכךעזהוכצאתושומרון
מעלהסבירחוסייןהמלךבשלוחירדןעמדהזהבשלבעצמה.

ולאורמגבלותהלאורההידניהצבאמשימתכי4האתרגלי
מערךקיום:ותישארהחתהארצו,שלהגיאוגרפיאופיה
אבטחתישראל,עםהממלכהשלהארוךגבולהלאורךהרתעה
הסוריהצבאשלאיגופומניעתהסורים,שלהשמאלי"אגפם"
לאורךצה"לעתודותמירבוריתוקירדןדרךצה"לעל-ידי
יהסוריםהמצריםעלדבר,שלבמוסושיקל,דבר-זהגבול

באמיתותספקהירדניםהטילוזאתלכלמעברבמשימותיהם.
לבסתכןשלאוהעדיפווסוריהמצריםצבאותשלהישגיהם
כשמלכהאתבכךולסכןהכלליוכהתלהבותבגלולהיסחף

למת-צה"ליצאהראשוניםהמערכהימישלושהבתוםכולה.

השיגשלאולמרותסיניובחזיתהגולןברמת:הנגדקפת
המת-מאמזלעצירתפרט(הדרוםבחזיתמשמעותיםהישגים

שפלשוהסוריים,הכוהותאתובהגמידהודףההלהמצרי)קפה
שליטישלפביות"הםותכפוהלכומכךכתוצאההגולן.לרמת
רצהנמצריםוקליטבמעיכה.פעילירדנילסיריומצריםסוריה

וההופעלהרבמהלחץלהקלעל-מנתבמערכהיפתחשחיסיין
אתתחייבלמלחנותהירדניםכניסתכיוקיווההסוריםעל

אתלקדםכדיהדרום,חזיתחשבוןעלעתודותלרתקצה"ל
גםהמצרי.הצבאכוחותעלשיקלדבר-הירדניתהמתקפה

דיוו-המלחמהפתיחתנפזלחוסהןהעבירוסאדאתוגםאסך

בדיווחיםיהיהכיקיווושניהםהצלחותיהם,עלמעודדיםחים
המלחמה.צולתעללפפוןגיררניהמלךאתלפתותכדיאלה

נס-עלפרטיםהנשיאגילהסואץבעירסאדאתשנשאבנאום2.
התקפהתבצעשירדןרצההואבמלחמה.ירדןאתלשתףיונו

קומנדואנשישיבחרכדילחוסייןשדרשיחכמו-כןמוגבלת.
ידי-"-מכךהתחמקהרבת-עסוןאךלישראלשיחדרומעולים

מקהיר.ידיעותסוכנותע"פ25.3.76,אחרונות",עות
ב-7הלבנוניב"אל-ציאד"שהתפרסםסוריהשליטעםבראיון3.

שלישית.חזיתלפתוחהיהקלביאסדחאפזאמר1974מרס
ואמרתיזוחזיתלפתוחעסוןבובתהאחראיםאתלשכנעניסיתי"
אתםמהפתוחה,לירושליםהדרךכאן,שפגשתיםמהםלשלושה
הישראליהצופןמסודותכמהלהםהראיתי-זאתרקלא?מחכים

עללהגןבכוחהאיןשישראללהםוהוכחתיהקרבבעתשקלטנו
חייליםאלף70בתשלישיתערביתחזיתמולולעמודירושלים
בכךולזכותולשחררהלירושליםלזנקיכוליםהםוכיירדגיים
הסתפקהוירדןלשכנעםהצלחתילאאךועצום.מפוארבנצחון
לא".ותוהסוריתלחזיתמכוחותיהחלקבשיגור

1973.אוקטובר,10עמאן,רדיו4.

הירדניהצבאלרשותיעמידהואכיהדגישאףהסוריהשליט
ירדןאמהאוויריתההגנהמערכתואתשלוהאווירחילאת
מכונתגםהחלהאלהלפניותבנוסףלמערכותתצטרףאכן

העיקרי,המוטיבידדן.עללחציהאתלהפעילהערביתהתעמולה
אתלעולב"בצורךהתמקדיתותרגלימעלושובשובשהושמע

הידדניהמלךעלנספיםלחציםבמערכה".הערביתהאומהכל
לקלדניםפנהעיראקשליט:השוניםערבשליטימצדגםבאו

ראשמלכהדרךלעבורהעיראקיהצבאלכוחותלאפשרוביקשם
גםלצורה),סוריהשליטשלדחופהפניהבעקבות(החזיתקואל

המשלוחחילהוצאתלאפשרוביקשולמלךפנהמעודיהשליט
שראהלוב,שליטהגין.רמתחזיתלעברוקידומומירדןהסעודי
המלךאלפנההמצרי,ההתקפישכאמץנשחקכיצדליוםמיום

לנאץהחלנענהאל2ו2כלמערכה.יצטרףכיבקריאהחוסיין
אתליטוללהתקומם,ירדןלתושביקראואףאותו,ולגדף
בחוגיובעיקרהפנימיתבחזיתגםלמערכה.ולהצטרףהנשק
בכיריםקציניםמספרהמלך.'עלהלחציםוה'לכוגברוהצבא,

ביןנקרעיםשהםבלבדזולאכיעל-כךהמלךבפניהתלוננו
ומוסלמיערביגברכלעלהמוטלאתלעדנותהקדושההחוקה
הת-אתלרסןצריכיםאףהםהמלך,מצוותמילויחובתלבין

החי-הלחציםלמרותבקסרקטינים.ולשמרםאנשיהםלהבות
מלהי-להיפגעשביכולתוכלוכמנטרעשהוהפנימייםצוניים

שנר-במערכה,ולהסתבךהערביותהקרב"קריאות"אחרגרר

הפוניםלכלהשיבאףהואמראש.כאבודהחוסייןלמלךאתה
הערבי.העולםקצווימכלאליו
ותמשיךתפקידהאתתיטושלאירדן":הוסייןאמרלא'סד

כוחותמירבריתוקתוךהסוריתהלחימהזירתאתלא'בטח
הראשו-המערכהבימי5עמאןברדיובשידורלגבולה".צה"ל
סוריהצבאותשלוגבורתםליבםאומץ"אתדלולךהיללנים

למלךאסדשלפנייתועללענותשבאנוסף,ובשידורומצרים"
ההמבריםאתעמאןרדיומסרנוספתלחימהבחזיתלפתוח
כוחו-אתישראלתיגברההאחרונתהשעותב"-648:הבאים
וחי"רשריוןוחתיתגםנכללותרבתוכםהירדןלאורךתיה

באפשרותואיןכימרמזיותרהיהזוההרעהבמסירתמוטס".
ולהע-ישראלעםהגבוללאורךכוחותיואתלדללהמלךשל

יכולתאתיסכןזהדברשכןהסורים,לצדחימה~בירם
אלהשיעותכיעמאןרדימסרכןהידדני.הצבאשלההגנה

להי-יכולהואאין:כהיכברלמלךידרוההתאשראתמאמתות

נוראה.תבוסהצבאועלשיביאוכוהותמוללהתקפהכנס
כוחותלהעבירלויתירלאכיזעשלךהבהירעיראקלשליט
למערכהירדןאתיגהורזהדברשכןירדןדרךעיראקתםצבא

מוסננתהיאאיןלקראתה
הסעודיהמקלוחחילכיחוסייןהודהומעודיה,מלךלפייסל,
זמןכלמעמדותיולהוציאוניתןולאירדן,שללהגנתהדרוש

תפקידלמלאירדןעלמוטלצורוכלבעיצומהשהמערכה
בה.מוגדר
הדיפלומטייםנציגיהןאתבעמאןדגולךכינסבאוקטהברב-8
ירדןיבולהלאמדועלהםלהסבירעל-מנתערבמדינותשל

הטיעוניםעלחזרהואלמערכה.כהעדמשתרמהיותרלתרום
בהפתעהנפתחההמערכה:חדשאלמנטהוסיףואףהקודמים

73.אוקטוברמ-12588ידיעהרויטר,5.

2320.שעהאוקטובר8עמאן,סי"צ,6.

197629נובמבר266,מערכות""



ועל-לקראתההירדניהצבאהוכןלאכךעקבירדן.עבורגם

עצומיםבמשאביםרב,בזמןצורךיהיהלקרבלהכשירומנת

החלמבפניםהלחציםאתלהפיגכדימשוכלל.לחימהובציוד

לע-שממזרחבמרחביםשלוהשריוןכוחותאתלמניעהמלך

בכךבצפון.ורמתהו,לאירבידבדרוםוזרקאעמאןביןמאן,

דברלהתרחש,עומתמשהיכילהבין'השריוןלאנשינתן
הלחצים.להפחתתשהביא

בחזיתצה"לכוחותכשחדרובאוקטובר,ה-12-11במהלך

ההגנהקווידרךהסגול"ל"קוממזרחוהבקיעוהגילןרמת
ההדשהמצבאתהירדניםהעריכוהמתמוטטים,הסוריים

הימני"אגפם"משהתמוטטעתה,כילמסקנהוהגשושנוצר

לירדן,ממערב,אלחזיתיתלהתקפהלצאתיוכל'ולאהסורי

החיצונייםהלחציםשבעתייםיוגברועתהכיהניחוהםאולם

על-מנתמחדקןלהיערךבאלצווהםלמערכהלהצטרףעלצים

עלהתבססהששטרעל-ידישהתגבורהקואלה.לחציםלהפיג

סוריה,מצדהנואשותהעזרהלקריאותלהיענותחלקיתנסונות

בכךהסורהלפיקודשתוכפףירדגיתעיצבההגולןלרמתולשגר
עצמםימנעוהערבית,האחותכלפיחובתםאתהירדניםימלאו

ויפיגוגיסא,מחדגבראלנגדנוספתחוית'לפתוחממחויבות

דאגואתעםגיסא.מאידךוהפגימיםהחיצונייםהלחציםאת

עלנוטלשהואהסיכוניםגודלאתלהדגישהירדני,המשטר

התגוננותוכושראתמהליששהואבכך,זובהיענותעצמו
לשגרהוחלטדברשלבסופואפשרית.ישראליתמתקפהבפני

הותי-אחתודהיתה48,מס'המשוריינתהחטיבהאתהגולןלרבות

הייתהבהםוהטנקיםהירדני,השריוןבעוצבותוהמנוסותקות

רמתחזיתשלהקרקעבתנאיללחימהמותאמיםהיומצוידת

אתלהדגישהרצוןאתגםביטאזוחטיבהשלשיגורההגולן.
המוצ-עמידתהלמרותזה,מסלועכתוצאהשתתפתחהאח'ווה

במאור-ה-רןלצפוןהסוריתהפלישהבפניהחטיבה,ש"ללחת

1910.עות

החלוהתקשורתכלישונים:בסופגיםלוותהשגובינההההלטה

שה-המאסיבי,הסיועעלהאמריקניםנגדחריףגינויבמסת

עמאןורדיהאבירית,הרכבתארגוןכולל7,לישראלגישו

ב-13ששודרההחזיתיתקיצורמהדורתלאחרמזידההל

לאו-ושיריםצבאייםלכתשירילשדר1100בשעהבאוקטובר

סלתיםאוםחנהרעתהערביתהזמרתשלשירהביניתם8,מנתם

1340.שעהאוקטובר12-עמאןרדיו7.

אלהשידוריםכדיתוךהרובה".'לוע-לפליסטיןאחתיידרך
בנוסף9מובחר"כוח"לסוריהלשגרהוחלטכיהמשטרפירסם

צה"לשלמירבייםבוהותולרתקלהמשיךהירדניהצבאלמאמצי

נרגשתבקריאהפנהירדןשלהראשיהקאתיהירדן.לאורך
ברחביג'ההאד'במלחמתלפתוחועודדםהירדניהצבאלחיילי

הצבא.לרשותהופקעוהדלקותהיותמלאההאפלההוטל'הירדן

בוטלו.הממלכהרחביבכלהלימודיםגם
לא'צכ4אלהצ'הוג'חיאלדועזםשלבפיקורו40שריוןחטיבת

הסוריהגבוללעבר'ירקאשבאשורמבסימה,לנוצהחלה

העיראקיםהחלוממשזמןוגאותובאוקטובר,ה-12בצהרי

ה-13עדהגולן,ברמתהחזיתלקובסמוךהםאףלהתמקם

שטחובתוךלרמת'אשמצפוןבאיזור.החטיבההנתהבאוקטובר
הסוריהפיקודעםהתיאוםשההעלםעדהתארגנה'שםסוריה,

הש-באוקטוברה-14לקראתהעירוקי.דגנומלוההילומפקדת

יציאתהעםמסכין.שייחבאיזורהיערכותהאתהחטיבהלימה

אתהירדניהצבאהגבירלסורות40משוריינתחטיבהשל
שופרה,הירדנחםהקרבמטוסיפריסתכוננותו,ואתעירנותו

הועברוחלקםהקדומניים,התעופהקודותלעברקררמוחלקם
לצרכיבמיוחדהירדני,חיל-האווירופעולותעורפיים.לנעדרת

10.הוגברההמדינה,שמיואבטחתפיטרול

חטיבההחלהבאוקטוברה-14עולאחר-הצהרייםבשעות

טפט--שיח-מסכין,מאיזורמאובטחתבתבועה40משוריינת

זמן,אותועדשהתהשםאל-חרירי,לואדימערבשמדרום
אעDth-4~-באיזורערבלקראתההתמקמהצפון-מערגלכיוון

ל'אסחם-אל-ג'ולן.
לקרבלהיכנסתוכננההחטיבהכיהנמנעמן

הפיקודביןהתיאוםמאמציכינראהאולםבאוקטובר,ב-15

עדנכהנהובגזרההסוריוהמיקודהעיראקיהפיקודהירדני,

שלהכפפתהעלהוח'לטלוםאותובמשךיום.אותושללערבו
גזרתעלאחראישהפךעיראקי,פיקודתחתהירדניתהתטיבה

לקידומה'נוצלבאוקטוברה-15לילרמת-הגולן.דרוםהזית

כנרתכןנקבעה,שםג'סם,לעברהחשיכהבחסותהחטיבהשל

לקרב.ליציאהההיערכותנקודת
דרוםבגזרתקרבות"ותבע"כברהיההעיראקידגשלותתיל

הצבאכוחותגםובציוד.באדםקשותנפגעוהוארמת-הגולן,
בעור"לצאתשהצליחויחידות,אותןנחת".שבעו"לאהסורי

עםונשחקוהלכוה-שב"ש,בקרבותהגולןמרמתשיניהן"
נכוןובמעתד'הפסקת-האש,לקווימזרתהאלצה"לפריצת
שלהצפוניתבגזואשהוכזוהסוריים,הבוהותלגביהדבר
ההתהלמערכההעיראקיםשלתרומתםאבלהלחימה.חזית

הכו-מפקדישלהמצבבהערכתלשינויגרמההופעתםגדולה.

ובלימה.הגנהלמערכי.כניסהעליהםוכפתההישראלייםחות

בלימהקולייצבהנסוגיםהסורייםלכוחותאיפשרזהדבר

לדמשק.צה"לכחקותשלדרכםאתשחסםמבוצר,
במאזןיסודישינוישחלבהעבידההושפעהישראליהפיקוד

לאהירדנית40משוריינתחטיבהשלובואההכוחותיחסי
כוחותהמובלעת.באיזורצה"לכוחותשלמעמדםלשיפורתרם

שלהתקשת-הנגדבהדיפתאיפוא,להסתפק,נאלצוצה"ל
מקו-כיבושיםולבצעוהירדנייםהעיראקייםהסוריים,הכוחות

1145.שעהאוקטובר13-מזרחעתים8.
1408.שעהאוקטובר13-מזרחעתים9.
כוחותינו.ע"ישנצפתהעובדה10.
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לאהכרעהלכללאולםבמובלעת,האחתהאתשייצבומיים
כוחו-בארגוןאיפוא,היהעסוקיםוהסרריםהעמיאקיםהגשו.
בעתקרקעיים,הגנהק'ויוב'ביסוסהיחידותבשיקוםתיהם,

לאי-כניסתההסיבותלחזית.נשלחה40משוריינתשחטיבה

בחלקןהיונעוצותבאוקטוברה-16לפניזוחטיבהשללקרב
והעיראק-הסוריותהעוצבותשללקרבובהכנתןבמצבןגם
יות.

למתקפותהצפוןפיקודכוחותהתארגנובאוקטוברה-15במשך
הל-לחזיתיופנהצה"לשלהמאמץעיקרכישהובררלאחר
האפשרככללהשמנתהייתההכוח'ותובונאמתהמצרית,חימה
אליושהוזרחההתגבורותכוללהעיראקיהמשלוהמחילכוחות

ארטילריניסוי"טיוח"עדמזרחהכלליתהתקדמות.מעיראק,
תוצאותהסורים.מידיהכבוש,החרמון,מוצבהסיחרורמדמשק

היש-למעטהלחיבתהבזירתמשמעותישינויהיוולאזהיום
בשלבותל-עליקלה,תל-ענתרכיבושאתשכללומקומיים,גים
במת-באוקטוברה-16בבוקרלפתוחהסוריבפיקודהוחלטזה

לתקוףהוטלהסוריםעל:צה"לכוחותנגדכשולבתנגדקפת
בית-ג'אן),ומזרעתשמסתלולעבר(רפולאוגדתגזרתלעבר
לבצעהוטללהםהכפופיםוהירדניםהעיראקיםעלואילו

ודרוםמזרחדרוםמכיווןבמובלעתצה"לכוחותלעברהתקפה
נאשרמסחרה)אלותלועליקיהענתרהתיליםלכיווןכלומר(
העי-שלה"שמאלי"המאבטחהאגףאתבעצםהלוו,הירדנים
שלהם.הימני""האגףאתמהוויםוהסוריםראקים,

ת9נדר99תלקאר9ע-תירוטנגדהתקפת

11המובלעתלעבר
בל-צה"לעללהקשותנועדלהתקפת-הנגדשנקבעהעיתוי
לתוקף).לשמש"הגבו"עםלמגן,לשמש"הפניםעם"(חימה

תל-אל-ח'רהמאיזורההסתערותלקושחרעםיצאוהירדנים

היש-להשיגסיכוייהםכילהםהובררההתקפהמראשיתוכבר
ומהחלוהסורים,ביהתבררמועטים.זהבקרבמשמעותייםגים
וכברראשוניאשמגעיצרולירדניםבמקבילההתקפהאת

נבלמההתקפתםתנופתניכרות,אבידותספגוהקרבמראשית
גםלהם.מדרוםשפעלוהעיראקיים,הכוחותאתסיכנוובכך

הכוחאיבדובכךההתחלהבקולהתייצבאיחרוהעיראקים
העיראקיםהתקפתמוו,יתירההימני.אגפואבטחתאתהיהדני
ביעילותנבלמהועליקיהענתרהתיליםלעברשמסכפרמכיוון
טנקיםכ-30הושמדוהלחימהובסיוםצה"לכוחותעל-ידי

מצאואלהמכלכתוצאהאחר.ל-רק"םבנוסףעיראקיים,
שה-ומאחרבתחילתה,כברבמערכהבודדיםהירדניםעצמם

צה"לכוחותבהיערכותוהשינוייםלהםמופרהיהלאשטח
היר-החליטושלהם,המח"טלידיעתכנראההובאולאבגזרה
עםלמגעעדמאבטחתבתנועהלנועבזהירות,לפעולדנים

התלעלולהסתערלהיערךבתל-אל-ח'רה,צה"לכוחות
ולכבשו.
הקשתהיותרמאוחרלמערכההצטרפושהעיראקיםהעובדה

בהיותםעליהםגםהופנתההעיראקיםאששכןהירדנים,על
זאתעםצה"ל.שבידילאלהבמראהזהיםבטנקיםמצוידים
לטווחעדחסודלעוררבלילהתקדםלירדניםהדבראיפשר

134.עמ'הדין",יוםמלחמת"ראהההתקפהעל11.

1978211נובמבר266,מערכות""



ההיערכות.בשטחפפרחטיבתטנקי

לעברלנועהחליטהירדניהמח"טצה"ל.לכוהותלמדיקרוב
וב-בטנקיםהמשולביםדן-פלוגתייםמאמציםבשנייעדו

מוגבר.גדודיגודלבסדרעתודהבק=וולהשאירחרמ"ש,
חרמ"ש,וגדודטנקיםגדודלמערכההירדניםהקצובסך-הכל

תל-לעברמאובטחותמסעבשדרותהתקדמוהמאמציםשני

עלשהיוצה"ל,כוחותהבהינו0900הוסעהלקראתמסחהה.
קר-"בציריםשנעוסנטוריון,טנקיםבסודיבאיזור,התילים

תל-אל-מלומגמתםלצפון-מערב,מדרוםו"צלבון"לוס"

אתמוחלטבאופןלזהותהצליחולאבתחילהותל-מסחרה.
במרחבשהתאררהלנר,אוגדתאלה.טוריםשלשייכותם
במע-חטיבה-:כדלקמןכוחותיהאתופרסהתיכננהלבלישה

רן)אל"משלחטיבתו(נוספתחטיבההתילים,באיזוררכים

שה-בעודלתל-אל-מל,ממזרחנגדלתקוףאולבלוםתרכננה

הירדניםהשריוןטוריבעתודה.הושארההשלהביתחטיבה

הקידניהטורפנהלצרך161000ובוקעהבתנועתםהכהסיכו

צפון-לניווןקרלוס""צירעלתנועתותוךהמורחיהמשוריין

2000-לטווחהטורמשהגיעתל-אל-מל.לכיווןונעמערב

חטי-שלהטנקיםלאשהימניאגפונחשףמהתלמסרים2500

הדגלוניםמשנראוהתללעברלדלגשהספיקהרן,אל"מבת

נחטיבהמדוברכיספקהיהלאהירדני.הרק"מאנטנותעל
בעמ-שנמצאורן,אל"מחטיבתכוחותהירדנית.40משוריינת

ש[הירדני.הטורעלעזהטנקיםבאשפתחוטובותירידות
הספיקובטרםעודבטנקיהםופגעההירדניםאתהפתיעהזו

נחלצוזהכוחשרידיאש.לעמדותלהיכנסאותותחיהםלצדד
שלההריגהלשטחינכנסוכךכדישתוךאלאמערבהמייד

וביצעהדרומהעמדותשיפרהשאףאוריאל"משלחטיבתו
נוספות.אבידותוספגולתל-אל-מל,ממערבאלימניאיגוף

תל-אל-לעברב-161100לבסוףנסוגההירדניהכוחשארית

ונגמ"שיםטנקיםמ-20יותרנשארוהקרבובשדהח'רה
12.ירדניים

שלמטעויותכתוצאהככרותאבידותהיוהירדניהמשלוחלחיל12.
יחידהבטעותהפגיזועיראקייםתותחניםוסוריה.עיראקצבאות -

ה-40הירדניההחטיבהטנקים.7והשמידוהירדניהצבאשל

שבאגפההעיראקייםשהטנקיםמכיווןבחופזהלסגתנאלצה
עמוןברבתהממשלמקורות6.11.73(.הארץ","(להתקדםאיחרו
ע"יירדנייםטנקים6לפחותבטעותהושמדוכהשעדאמרו

ה-בנותבאשנהרגוחייליםו-12עיראקי,אוסורישריוןכוחות
צופןעלהוחלטירדגייםמטנקיםהראשוןהפיגועאחריברית.
ידיעות"(הערבייםהצבאותשלושתשלהכוחותלזיהוימיוחד

22.10.73(.אחרונות",

וההכנותם99נדר9ההכוחותהתארגנום

נוטפתלהתקפה

ששוריינתחטיבההתארגנהבאוקטוברהו-18ה-17במהלך

ותיקנהמחדשעצמהציידהעורפיים,במערכיםהירדנית40

בתנאיםנעשתההחטיבהמתארגנותקלות.שנפגעוהכליםאת
העי-שלפוסקהבלחיללחץוודותותאופשרויחסית,טובים,

להניחסבירבמובלעת,צה"לכוחותעלהסיריםוודיהאקים
גברתבכיר,הירדניהפיקודאלהקרבדו"חותהגיעוכאשרכי

ול-הירדניהכבגלוחהילאתלחזקחוסייןעלהפנימיהלחץ

אורגאנית,בארטילריההמהסורכיהנמנעמןלאהאדירו.
אחרים,קרבותולקחיהכהתרתובתחזוקתבאספקהקשיים
להז-הרשףמןהחטיבה.אתלתגברמספיקמניעגירדןשיבתנו

זכרונות-הםואתהעיראקיםמןהירדניםשלחששםאתגםכיר
לעי-בסמוךלהחזיקלשמושהשסףגורםשהיוו1970מקרבות

להרהיעכדיבושיהיהמשמעותיתבעוצמהירדניכוחראקים

מעשיהם.עללחזורעיראקיתמחשבהכל
לנר,איגדתבמובלעת,.צה"לכוחותגםהתארגנוימיםבאותם
לאחורהוצאהוהירדניותהעיראקיותההתקפותאתשבלמה

מצרים,בחזיתפלד.אוגדתתפסהמקומהואתלהתארגנות

דצמע-בגדההגשררששאלניכריםכוחותבהזרמתצ,הולהחל

מערבההגשרראשמגבולותחרגואלהמכוחותחלקרבית.
בג-מצרייםטיליםבסיסילעברטווחארושתפשיטותוביצעו

17-16בלילמאירגולדההגברתשלנאומההמערבית.'דה

פועלישראלימשימהכוחכילראשונה,גילתה,בואוקטובר,
הבכירהמצריהפיקודעיניאתפקחסואץלתעלתממערב
להחניקהמצריהפיקודשלנסיונותיומצבהחומרתעלוהעמידו

וכוחותיפהעלולאיתבסס,בטרםעודהתופחהגשרראשאת
בנסמןהושמדושלמות-חטיבתיותמסגרותביניהם-רבים
מצריםשליטניסהאלהלמאמציםבנוסףכיהנמנצמןלאוה.

אפ-מקורמכלכוחותיומעלהצבאיהלחץלהקלתסההצלגייס

תוךלסוריה,גםנשלחולעזרהזעקותיוכילהניחוסבירשרי,
להקלבנסיונםהמצרייםהגייסותשלהטובשירותםאיזכור

עלצתהכיתביצהותוךלחודרוב-14הסורםל9הלחץאת
לראות,ניתןוהרקעצלטובה.תחתטובהלהחוירהסויים

רמתבחזיתשבוצעההמשולבתהנגדמתקפתאתהשאר,בין

באוקטובר.ב-19הגולן
חטיבהשלהיערכותהלאיזורהמלךהגהובאוקטוברב-18

נפגשהשתתפה,בהםהקרבות'מהלךעלשמע40,13משוריינת

נראהלעתיד.פעולותיהאתוהנחהוחייליה,החטיבהקציניעם
ידםאזלתעלהחטיבהאנשיבפניוהתלחננוביקורובעתכי

בפניווהדגישולחודשה-16בקרבותוהעיראקיםהסוריםשל

העירא-לכוחותהחטיבהכוחותביןהתיאוםחוסרתוצאותאת

שקוימומדיוניםשהוקד,עמדיאלהטענותכימבירקיים.

בעקבותכיהגמעמןולאליררגיםהסוריםביןמכןלאחר
לעיראקיםהירדניהכוחכפיפותאתלבטלהוחלטאלהדיונים

זוהחליא;כינראהסורי."הפיקודתחתישירותולהכפיפו
והי-תל-אל-ח'רהמאיזורהחטיבהשלויצאתה'מהחוריעבודה

9דיביזיהשלפיקודהתחתכנראהנוא,באיז'ורערכותה
הסורית.

73.אוקטובר18רבת-עמון,רדיו13.
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מל.אלתלברקעהירדניים.בכוחותהלחימהבעתהטנקים

הסור~תקע~ראק~פקיידנ~תהשדהתקפת
באוקשובף%993

הייתהב"תריז"צה"לכוחותשלהכלליתשהמגמהלמרות

פיקודתיכבןהתארגנותם,אתולשבשהאויבכוחותאתלבלום

אתגםשכללהענפהפעילותבאוקטובר19-18בלילהצפון
ההג-המערךאתלשפרנועדוהללובוטנה.אוםהכפרכיבוש

תוכננוכןבמובלעת.אחיזתםאתולבססצה"לכוחותשלנתי
ממזרחצה"לכוחותלקווימעברשוניםיעדיםעלפשיטות

כוחותגםלהתלוותהיומתוכנניםהרגליותלהתקפותלהם.
להת-שתוכננוארטילריה)הנדסה,טנקים,(ומשולביםניזרים

לפעול,הכוחותהחלוהחשכהרדתעםשייכבשו.ביעדיםבסס

ועי-והתמצאות,ניווטקשייהשטח,שלהמבותרשאופיואלא

הללו(עימםשפעלוהבמילוחחילותושלהסוריםופלרנותם
והמטירולחוד,?ב-19הנגדלמתקפתבהכנותהיועסוקים

השלמתאתעיכבושאותתו)מוחותינולעברארטילריתאש
אום-בוטנההכפרנכבשדברשלבסופו.המשימות.ביצוע

בעמ-התבססוצת"לוכוחותהסורית)9דיביזיהבגזרתשהיה(

אום-עלצה"לכוחותשביצעוההתקפהלו.מדרום-מזרחדות

מהקפת-הנגדלפתיחתי.מתוכנןהזמניםלוחאתשיבשהבוטנה

בניס-מיידיתלהתקפת-נגדלצאתנאלצוהסוריםשכןהסורית,

ועל-מנתאום-בוטנההכפרבאיזורצה"לההחגיאתלבטלקון

המתוכנן.ההתחלהקושלמקוריותועללכימור
וב-בראשהיוהסוריתהמשולבתההתקפהתוכניתשליעדיה

כנראהכללה,והיאמהמובלעתצה"לכוחותאתלמלקראשונה
הכוחותריכוזהיההראשוןהשלבעיקריים:שלביםשני

הכפרשביןבמרחבהפדראליתלמובלעתמדרוםלהתקפה
התב-תוךששולבתתקיפה-והשנישמס,לכפראום-בוטנה

:הבאיםהמקומותאתשתסלולהעיקריבצירפירצהעלססות
אלוג'בתא-תל-אל-ח'רה-תל-מסחרוה-ג'בקה-חן-ארנבא

מדר,ום,שבמובלעתצה"לכוחות.אתל"קפל"במגמההשב,

הפריצהלצירממזרחשיוותרושרשיהםאתולהשמידלכתרם

הנגדמתקפתביצועלצורךהסוריםשריכזוהכוהותהעיקרי.

לתלתל-אל-ח'רהשביןבמרחבסורית,חי"רדיביזייתכללו

וח-שמסכפרבאיזור-עיראקיתמשוריינתדיביזיהכודנא,

ג'סם--תל-אל-תירא.באיזורהירדנית,40שריוןטיבת

להםשהובררלאחרמיידנגדלתקוףהסוריםנאלצוכאמור,
זו,שהתקפהאלאצה"ל,על-ידיננבשאום-בוטנההכפרכי

לשניאבידותתוךנהדפהארטילריה,ובסיועשחרעםשהחלה

פלדמאוגדתפפרחטיבתשכוחותלכךגרמהראףהצדדים

פגעואףהתפרסותםובמהלךהכפר,באיזורכולםעתהנערכו

הת-לקראתשנעוךהסורי,הארטילרימהמערךבחלקקשות

מתוכננת.שהייתהקפת-הנגד-המשולבת,

הארטילריבמערךוהפגיעההנגדהתקפתמשבירתכתוצאה

אתלהקדיםהסוריהפיקודהחליטהסורית,9דיביזיהשל

המציאותולאורונשתבשה,הייםלאיתישבוערההמתקפה,

פקודהוהוצאהבתכניתשינוייםמספרבחפזההוכנסוהחדשה

שהיה(העיראקיהבמילוחחילעללהתקפה.מיידלצאת

תל-קרין-לכסוןלתקוףהוטלדיביזיונית),בעוצמהכאמור,

נסג'--מעץכפרהציריםאתולפתוחותל-אל-מלנסג'כפר
הירדנית40משוריינתחטיבהעלו-א-טיחה-תל-אקובה.

מת-חת"מבגדודגםבאוקטוברה-17---18במשךשתוגברה(

תל-מסחרהעלולהשתלטלתקוףהוטלמ"מ),105ירדנינייע

אום-בוטנההכפרועל
מחדנילהתארגן'הוטל9דיביזיהועל;

ההצ-לניצולעתודהכךכדיתוךולהיותהמירביתבמהירות

הת-שיבושבשלזאתהירדנית,40משוריינתחטיבהשללחה

שחר.עםהסוריתהנגדקפת

כללההסורית,הנגדמתקפתלקהאתערוכהשהיתהפלד,אוגדת

תל-מסחרה-אום-בוטנה,גזרתאתשתפסהפפר,הטיבתאת

ועליקיה.ענתרהתיליםאתשתפסהיוסיחטיבתואת

והירד-העיראקיםעל-ידישבוצעההמשולבתהנגדהתקפת

לתקוףהחלוהעיראקיםנפרדים.עיתוייםבשנינפתחהנים

שחרעםיוסיחטיבתבגזרתהתיליםלעברחרמ"שכוחותעם

תקיפהמאמץפיתחו0700השעהלקראתיותר,מאוחרובשלב

אתלאגףכנראה,הייתה,שמגמתותל-ענתרלעברמשוריין

וגםהחרכמ'שהתקפתשגםאלאשהובלעת,לתוךולפרוץהתל

במהירותקידםהאוגדהמפקדנכשלו,העיראקיהשריוןהתקפת

שהיאתוךהעיר'אקייםהטנקיםאתשהדפהמרדכיחטיבתאת

שהופנהנוסף,עיראקימאמץניכרות.אבהיותלהםגורמת
ששהויוסיחטיבתכוהותעל-ידינהדףתל-עליקיה,לכיבוש

במקום.

"הלרר%"פי4גושורללופחטיבהש%הקרבמהלך

לעיראקיםהירדניםביןהתיאוםחוסרסיבתברורהלאכהעד

להת-יצאוקוהירדניםהיאעובדהאךההתקפה,פתיחתבעיתוי

ומשנשברה.העיראקיתההתקפהתנופתמשתמהבעצם,קפה,

0900,הורעהבסביבותהחלהבאוקטוברב-19הירדניתההתקפה

ביונראההעלראקיםשלמתקפתםששככהלאחרומחצהכתועה

:ההתקפותעיתוילשבירתיחדחברואפשריותסיבותמספר

שהיהמ.בנירס"נשערךמחקרעלמסתמךהמפורטהתיאור4
באיזור.בלחימהוהשתתףפפר,בחטיבתסמ"פ

197683נובמבר266,מערכות"




