
המזרח-במרחבנתחוללצה"לשלמסע-סיםעםאהדבזמןכמעט
גדול,להיותאוליהיהעשויאשרמבצע,אחרוצבאימבצעגםתיכוף פבצפבו::::ן:2ן:צ,:::::::::'
ותרשימיו.יוזכרולמחשבתמנוגדתבמגמהאךורבוהוגדולותאמנםההינה

דפסמר1פמסוימתחוליהכגדרגסאםצבאימעשהבנדרבעצםיתם:
-בראש-וראשונה:פונימיתהיתהאשרורבת-תנודותנפתלתבהתפתחות

ןהערכןת)ומתבדתלקט(התעלההלאמתאל-מצריםלידיהבסיסיםומסירתהסואץאזורמשנוי בבת-הפרפורט-סעיד"ש"מגצעהואהמפתיעמזוינת.התערבותואל-
קלאוזביץ:שלהמפורסמהשבנוסחתוחלקרהיסודשלושתאתאחת

שלהמשכההיהשלאהמבצע,המויניות".שלהמשכההיאשהמלחמה
עצמהשהמויניותמכךלסבולעד-תומו,הוסיףלו,שקדמההמדיניות

אל4
שהוסקההחדקח:למסקלה-הצבאיתהמבצע,במהלךאףהותאמה,

רנכ91;סבלהצבאיותהפעולותעלוהניצוח-העליוןבעברומכשלונה
לכוןכללהיהיכולשלאסותרות,ואףמשתנווטכהמדיניותמהנחיות

בהפשרקסצ'אותי,ובקצבברורלאפיקוהטקטיהאופרטיביהמעשהאת
עקרותו-מכאןכאתר.ומדעיתצבאיתתכליתהשגתלאפשרכדייש
כשלעצמםאשרויםנעיריבשותכוחותהופעלורב-היקף.נסיוןאותושל
המבציהפסקתאךצבאיותוהכרעותלהשגתבהחלטמספיקיםהיו

בשתיקשותשפגעהחוזרת,מהלומת-"בומרנג"לידיהביאהבאמצע

עצמן.המעצמות
קרוב-שנתרהשואלו,פעולות-מלחמהכיבכךלפקפקאיןמקוםמכל

במסע-צה"לשללמרחב-פעולותיו-יותרועוד(ארצנולגבולותיחסית

כבפופרקלאלאלפנו.אףואוליאותנולעגתןחייבות1956(,שלהמלחמה
מיוחד-במינומקוםפורט-סעידהיותבשלאףאלאבמצריםשנתהוללו
ביותרה"עדכנית"הדוגמהשזוהימשוםוכןהטופוגרפיתותנוחתומבחינת

הופעתןלכחול,כאן,(הכוח-המזויןזרועותשלושתשלמבצע-משולבשל
להסתערות-כאמצעיהליקופמריממלחמה-של-ממשבפעולותלראשונה

שואוואי-לא-מעטהבששותי-הנשלףמערכהנגרעגםאםמים-לחוף)י
כוח-אוירהעדרמ"מת-וצלפתיימפריטיםגמסותופחהיםשללצערם
בהזדמ-גםלא-כמעטמונחאלושבפעולות-מלחמההעניןכיוכמובןיריב.

המצרי.היריבשלוהופעתובסיבולהתבונןנות
והצר-הבריטיתלהתערבותתיאורים-כולליםבעתידויתפרסמויתכן

ספריםאףיכתבוכיויתכןבמיוחדיובפורט-סעידבכללכמצריםפתית
עדייןאיןעליוהחיוניהפרטהואאחדלאדבר,שללאמתוכיום,כך.על

בהרהעל-כןומדויקת-לחלוטין.בלתי-משוחדתמקמת,איגסורמציהלרכז
מספרכאןרוכזו-זאתתחתכוללתיסקירהלערוךלנסותשלאהמערכה
להדגיםכדיבהםישכינראהאיחרשונים,מערביים""מעתוניםקטעים

להבליט,אףהםעשוייםולפרקים(שבמבצעהשוניםוהבחינותהשלביםאת
התפת-את-ועתהאו-שבראיהההבדליםאתבאירורה-שלא-מכןנה,

בפעולותידדים?עלבמיוחדעומדיםאלהמקטעיםאחדיםהעניינים).חות
מבחינההקוראאתלהחכיםכדיבהםישאשרפורט-סעידבאזורהמלחמה

יסכיכוהקוראיםרובכידומההכללית,להערקהאשדצנאיח-מקצזעית.
מרסין'וגנ'פחסק1שלברשימותיהםהנרמזתלזו

המזל-הביש""שעיקרכנרווהסובריםהמשקיפים,ביןכרביםהללו,

מבצע-סואץ")"-מגמתולפינכנהובאםאו,(פורט-סעיד"מבצע"של
ימילאחרמדי,מאוחרהוחלבהגשמתוכיהעובדהבעצםמונחהיה

מצרים,ברחבישונותמטרותעלהפצצותוימיואולטימטומים,אזהרות
ובעונה-בעתלדרישותיכלו,הרינחוצותהיואףאסלאמתו-של-דבראשר
עצמו.-הנמסותכניסת-רשששה-המרכזיעםאחת

לחפשלקוראאיפוא,אל-לו,-זהלקטשלהנ"ללאופיולבבשים
עליהם,אתקיףכימוטבדוקאואחידותוהערכהראיהאלהבקטעים
מסקנוהנהסקתלראשיתורקע-התרשמותמקורכעלבכללותם,



המקרימהפעילות-האוירהפתיחה:

מצריםנגדהאצירמבצפי
האולטי-שלמועוותםגריניץ',שעוןלפי0430,בשעה

נת-יום,באותו1630בשעהלמצרים.הבריטי-צרפתימס:ם

הידי-בניקוסיהכוחות-הבריתמפקדתמטעםבהודעהפרסמו

בושרכאשרמצרים,נגדצבאייםמבצעיםעלהראשונותעות

צבאיותמטרותנגדנערכהמטוסי-הפצצהע"ימתקפהכי

היואלהמטרותכיפרשהיותרמאוחרתהודעהבמצרים.

ובאזורואינצ'ס)אל-מאוהשדות(קאהירשע"יהתעופהשדות

וב-באבו-סויירלשעברחילהאויר-המלכותיתחנות(התעלה

קאנ-"מטוסי-שפעלוהמטוסיםצותישללדבריהםסברית).

בדמותבלבד,קלהבהתנגדותהסנתקלו-ו"ואליאנט"ברה"

מיניסטריון-האוירלדברימדוייקת".בלתי"נגד-מסוסיתאש

פצצותשלהמקובלהטיפוסמןהיושהונחתוהפצצותהבריטי,
חנ"ה

אתקנדהממשלתהקפיאה""באוקטובר,ה-31יום,באותו

שעלסיבר""מטוסי24כולללישראל,הנשקמשלוחיכל
לספטמבר.ב-21ראש-ממשלה,סן-לודאן,מיהודיעמכירתם

היאכילבריטניהירוןממשלתמסרהבנובמבר,ב-1למחרת,

שג-אוירבבסיסילהשתמשלחיל-האויר-המלכותיתרשהלא

תמסחבאגטפעולותכדיתוךמצרים.נגדלפעולותירדן

בנמללטבעהמתכוניםאשראניהפרושוסתימה"אנית")*
אותהממלאיםלעתים(לאניותמעכרמניעתלשםבתעלהאו

ועוד).מלטמול,כגוןסילוקה,עלשיכבידובחמריםכךלשם

מטוסיע"ייוםבאותוהותקפההתעלה)שלהתיכוןשבאזור(

והוטבעהמצרית,סתימהאניתהבריטי,הצישלזרוע-האויר

ידם*).על

פריגטהנכנעהלמצרים,ישראלשביןהלחימהבפעולות

הבריטיתהמשחתת-לשעבר(דנרהים-אל-אואל""מצרית

כרקיבותשהותקפהלאחרמהיפה,הרחקלאקוטסמור"),"

ב-ווחיפהנמללחוךאח"כונגררהישראלים,מטוסיםע"י

והופלוגורואויםבקרבותכיטענוהישראליםלאוקטובר.

מטונכעוד15",מוג"מטוסיו-4מצרייםומפייר""מטוסי3

המ-1מיניסטריון-האוירהודעתלפיניזוק.אחדישראלי

חיל-האויר-המלכותימבצעיעלnlslanיללכה-.נמצאבנובמבר,

המפקזפאטק',ה.ל.מרשל-האוירבידיהים-התיכוןבמזרח

וכיהים-התיכון,במורחכוחות-האויר-הבריטייםשלהראשי

-בארנטד.ה.מרשל-האוירהואהאוזריכוח-המשימהמפקד

התעלהבאזוראומנהאשר205,להקעלבעברפקדאשר
עזואליאנס""אביבהתקפתבוטלהבאוקטוברב-31

חלישלבסיסם-קאהירשלידהמערבי"התעופהשדה"

ממטוסשאחדיםשעה-המיריים28"איליושין"ממפציצי
נתבצרומןשבאותומאחרבאויר,נמצאוכברואליחנט""

הסמוןכבישעל-פנימקאהיראמריקאייםאזרחיםשלפינוים

פו-)כקמטאור""ידיעליורטאחדואליאנס""זה.לשדה

נזק.כללוגרםלאאולםאליו,ירהאשרמצרי

-כחרב-פדקרצתמופפלכשהואשחילחהאויר

קצצרחהכל"כחרמשולא

-מצריםנגדבריטניהשלפעולתהבעקבותשפרצהוהרגשותההתמרמרותסערתמתוך

ועלתהנסתכמה-עניןבאותוהכרוכותהמציניות-המוסריותהשאלותעלעירפלהלעתיםואשר

הןביחידות-טיס,התגלםזהבמקרהאשר-החדישהאויריכלי-הנשק-יאחתברורהעובדה
עצםע"יביכולתו,יש-והצרפתייםהבריטייםהכוחותשלנישאות-באניותוהןמושתתות-יבשה

הפסדתוךשלם,מסע-מלחמהשלמטרתואתרבהבמירהלהשיגשבפעולדתיו,והדיוקהיהירות

ציודורבה,במידההמצריחיל-האוירשותקמספרותזך-שעותכמעטובהיי-אדם.בזמןמינימלי

שימוש.מכללהוצאוומתקניוקשות,ניזוקמצריםצבאשל

קנברה""ומפציציהכבדיםואליחנט""כשמפציציהקלסי,הדגםלפינערכהההתקפה

המסתייעיםבאורחי-הפצצהבהשתמשם-בינונימגובהבלילהמפציציםהבינומימיהקלים

שלמטוסי-הקרבכילודאמנתעל-המטרותאתהמסמניםמנחים"וב/,מטוסיםבמכ"ם

מפציצי-קרבע"ילמחרתשתבואנההתקפות-היום,במשךהקרקעמןלהמריאיוכלולאהיריב

דיוקעמדרגתהושגהכיטוענותהרשמיותההודעותקרקע.במטרותלהלוםשנועדוומטוסים
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מיניסטריון-פירסםכנובמבר2שלהמוקומותבשעות

לפיהאשרכוחות-הבריתמפקדתכשתהודעההבריטייהגנה

משךהושמנומצרייםמטוסיםמ-50למעלהכיאזסברו
ומנושאות-מטוסיםיבשהמבסיסימטוסיםע"יהתקפות-אויר

תשעהעל-המצרי".חיל-האוירלשיתוקהמכוננות"-
נוספים40לפחותוכיהנילוס,שלהדלתהבאזורשדות-תעופה

בעלי-הברית.מצדאבידותשוםעלהודיעולאקשות.נזקו

אמרבנובמברב-2האוירבמיניסטריוןעתונאיםבמסיבת
הרא-מטרתםכיחיל-האוירמטהשלהבכיריםהקציניםאחד

חיל-מתוךהעוקץאתלעקור"היתההאוירמבצעישלשונה

להצ-היתהלכךהטובההדרךכיחשבווכיהמצרי",האויר

ולהש--שלושדות-התעלהעלהתקפותע"יתחילה,מידו,

אחדכיהואאמרההסצנהשללדיוקהאשרמכן.לאחרמידו
ככללהגבילציוההממשלהע"ישהוטלוהתקיפיםהאיסורים
הפעולותתחוםאתולצמצםהנפגעיםמספראתהאפשר
אחהשביעהשהושגההדיוקדרגתבלבד.צבאיותלמטרות

להש-מוסיףהואהיהלאאחרתכי-הראשיהמפקדרצון

מסמני-מטרותמטוסיםשלפיו(עצמואורח-פעולהבאותותמש

בשבילהמטרהבאזורתאורה""יוצריםנמוך-יחסיתהטסים
שלתצלומי-סיורהראשון.הלילהנסיוןלאחרהמפציצים)

מטרכ-9000שלמגובהבוקראותושצולמוואינצ'ס,כברית
פצצותמכתשי""גילוליהתירהעתונאיםבמסיבתושהועברו

ולידם.ההמראהבמסלולירבים

גמי-"-שנלמדו:הלקחיםעיקרהיוקציןאותולדברי

בלילההןשהושגהדיוקעצמת-האויר,שלהכללית"שותה

מטרותהותקפוהנפגעים.שלומיעוטם-יחסית,ביום,והן
פצצות-הצתה.בשוםהשתמשוולאבלבד,צבאיות

בריטימפציץ-סילוני-קנברה""

אשבחיל-האויר-המלכותי,אבידותהיולאשעהאותהעד
ע"ייריטהמקריהיוולאקלילה""היתההקרקעמןההגנה

להודעות.שצוינולאלהמרטמטוסרקרב
חיל-האויר-מתוךה"עוקץ"נעקראמנםהאםשנשאלשעה

כיאמרהואזאת.יודעהואאיןכיהווברהשיבהמצרי,
המטוסיםאחוזמהוכךעלברורמושגישלמיניסטריון-האויר

חיל-האויר-המצריהאםלאמריכולוה4איןאךשהושמדו,

כברהמצויות.הידיעותמלואלמיניסטריוןעדייןאיןהושמד.
בקפריסין.במפקדה

ו"קנברה"ואליחנט""מטוסיהתקיפובנובמבר,ה-2בליל
לקאהיר,צפון-מזרחיתצבאייםקסרקטיניםמלטהמבסיסי

כוחות-ומפקדתשבלובסור,התעופהשרההותקףלמחרת

השמידה""האויריתהמתקפהכיאזהוויעהבניקוסיההברית

האבידהכוח-לוחם.בתורחיל-האויר-המצריאתלגמריכמעט
חיל-שלאחדונום*"מטוסהיההבריתבעלימצדהיחידה

ע"ישנגרםקל-ערךנזקסגלאחדו"קנברה"האויר-המלכוח-

15".מ"מיגתותחיםאש

סוף-השבועימימשך
מב-היקףהורחבבנובמבר)ו)%

המצב,עללעמודשניתןכמהעדהיו,המצריםאצלאדםבחייהאבידותכיוהעובדהמאוד",גבוהה
זורהישגשלביותרמשביעות-הרצוןהבחינותאחתהיתהמאוד,קטנות

שלהפתיחהשלביאולםמאד,עדאיוםנשקהואהאוירנשקכילהיאמרהאמתניתנה
בחרב-מדקרותמופעלזהנשקכאשרלהשיגניתןמההראומרה,במחלוקתהנתוןזה,חמורמבצע

נרחבת.בתנופהוגורף-כלהקוצרבחרמשולאשנונה
שלזהבסוגהכוהות-המוטסים,הסתערותוהולכתמתבצעתנכתבות,אלוששורותשעה

ממושכים-זמןפרקיפניעלמהודקבמגעבזהזהיאבקוגדוליםגייסותגופיכיאפשרמבצעים
הצדדים.משנימרובותלהיותעלולותוהאבידותיחסית

מוקדמתהרעשהנערכהלאכימצרים,שלעמהעללחוסשובהשתדלנוזהבשלבגםאולם
האסטינגם""הגייסותהובלתמטוסיכיכרעלמעידיםהראשוניםהדוחותהמטרות.אזורשל

שדרכםמאחראבידותללאמטיסותיהםהזרוהצרפתיים,וה"נורד-אטלסים"הבריטייםשואלטה"
מטרותועלהנגד-מסוסיתהארטילריהמוצביעלמפציצי*אוירהתקפותע"ימקודםפולסה""
כיכך,עלבגאוהלהצביעזאתבכלניתןהריבפלוגתאשטיהמצריםשבעיתכמהכלדומות.
היכולתאתגילווצרפתבריטניהשלכוחותהתאוירהריחיי-אדםעללחוסהיהשאפשרבמידה

.עליהם.שהנטלוההמוריםבאיסוריםלעמוד
ן.84.מ9.1פלטים*"פתון

זל



בריטיצבאימסום-הובלה-וקיטטה

מכ"ם,מתקניעלהתקפותונערכומצריםנגרהחוירצעי
כיכרות-עריכת-רכבות-ותמרונןונגד-מסוסיות,תופיותסוללות

טנקים.וריכוזיקסרקטיניםעלהגדולות,מסה"בתחנותשליד

ע"ינצלפואיסמעיליהשבאזורשבדרכיםצבאאםרכבכלי

טנקיםריכ-ונגדהופעלוותותחי-מטוסיםרקיטותטטוסיס.

קאהיר.שלידגיזהשלכאפירסרדותק"מירום-מערביתכששה

תוק-בתפקידראשוזהבפעפהופעלובגובמבה3בשבת,

בלוותםחיל-האויר-המלכותישלהאנטר*"הקרבמטוסיפני

לידהצבאיהמחנהאתהפצשואשרה"קנברה'מטוסיאת
אל-מאזה.

בנובמברב-5בקפריסיןהבריתמפקדתמסעםהורעה

המטוסיםממאהגבוה"ששכחווקבעסיור-תצלומיםכיאמרה
מטוסיהיוהקרקעעלניזוקואושהושמוובערך,המצריים,

ברביםההוקפימהמטוסיםפגעוכןמיג"."מטיפוסקרב

ע"יהטעולותנוספותהודעהלפי28".איליושין"ממטוסי

מנושאותסי-חוק""מטוסישקנברה",השואליאנס"מטוסי

הצו-ו"קוהסחראחושר*תאנדרסטריק","ומטוסיהמסוסים,

בלתי-פוחתת".ב"אינסנסיביותנמשכופתיים

מניסטריורההגנהדוברבלונדוןהוויעעצמויוםבאותו

בפורט-סעידבוקראותוצנחווטרפתכםבריטיששסותכי

הסלאו.1",סגניטסאה"4ממסוסיהבריטים-כשריםארסתעל

מכותמטוסיםנורדהאטלס"."הותבלהממטוסיוהצרפתים
חרףשל.ונום""מסוסיוכןהמסוסים,נושאותשלהמשימה

שיכהנוהצרמתי,האוירמחילו"תאנורסטריק"האויר-המלנותי
תגדיאששלמסוימת"כמות"ןףעללנחיתה.כסיוע-מהודק

ו"ערד-אסלוםהאסטינגס""ואלטה","מטוסיכלחזרומסוסית

מהמבצע.בשלום

בריטיצבאימטוס-הובלה-הטסטינגס

כ,8גאמיל,התעופהשדהנלכדמהמבצעהתוצאותכאחת
ארוסה"שםגחתובס;זמןוכעבורלפורס-מעיהמערבהק"מ

מיניס-הפצועש.אתלפנותמיבריסיוהליקופסרצרפתית
הש-אתאישרסיור-תצלונהכיהודיעהצרפתיסריון-האויר

לובסורשלהתעופה.בשדה28"איליושין"מפציצי18מדת
צרפתיים.קרבכלמוסיע"יהעלילןשבמצרים

מ-1.56,,9פלחים""תתוך

טעירפויטשלהרמשת*-הימילבה
שובר-הגליםלהתחלתממוךלתהלה,משמאלבשרמומ,(שלתהים-תיבוניבקצהתעלת.פואץ,שלתחילתהכאן

ניתןהתמונותשתיבמצבהקבלהלממובילכךלבלשיםישדה-למפה).מצבתהתנוססהבוהמקום-המערבי

המזוזלפילהביראפשרשמחו-הואואת-שבשרמוממהשמחחלןרקמקיקהתצלוםמהופך.במצבההצלוםכאן
האניותהמבעתמקומותאתמסמניםשבשרמומהמספריםהמופנה-למטה.החץאותומסמןבשרטוטאשר-הגדול

התטלה.אתשיסתמוכמכשז?יםהמצריםע"י

ובתצלוםבשרטום



.הגייסותהצנחתבזם

האצרמןהנתרתה
שלהצפוניבחלקהמטה,עסושתרןעם)45.1146היום

ובשעותוצרסתתםבריסיםצנחניםגגאחרבגלתעלת-סואץ,

שלהמצרתםמגיניהביקשואחר-הצהריםולההיקדמות
כניעה,שיחותלקשורפורט-סעיד

בהתנגדותנתקלההאנגלית-צרפתיתהמוצנחתהפלישה
שעותמ-12סחותאולםמציים,הנקיםמצדוכבדהקשיחה
גיסותיהכיבעלות-הבריתמפקדתהכריזההנחיתה,לאחר

העיהסביבנקודות-מפתחעלשליסהלהםוכובשיםחולכימ

פורט-סעירמושלביקשגרינביץ')'שעוןלפי(1545בשעה

ומפקדנקבעה,הפסקת-האשהפסקת-אש,כדברשיחותלקיים

כניעה.תפיקבעבאטלר,מייק""בריגדירהבריטיםהצנחתם

רעוה",היתההלחימהכיאמרוהפלישהמחזיתדוחות

הכוחותביןהרוגשוםעלנודעל8קלות.האבידותאך
נפצעו.מהםקומץורקהתמלו-צרפתיים,

והבריסשזיוםעלנהרגוכשריםסדכיטענוהצרפוכם

כוחותהוציאורשמיותהודעותלפיאנשים.עשרהשבו
אויב.טנקיחדישהפעולהמכללהפלישה

אל"בשדה-התעופהשולטיםהםכיהודיעוהבריטים
נסמיל".

האנטר""מטוסרסילוןביללהחלפושחר,עםהבוקר
ta'tnnlsו"תאנדרסטריק*מחיל-האויר-המלכוהי,ויצחנום*

באשמצריותבעמדותלהלוםהים-התיבוןמכיכןכבואם
ותותחים.רקיטות

הובלהמטוסיזמזום,חוךחלפואח"כאחדותדולת
התעלה.שליךההשחהאזורימעלנמוךוצרפתיםבריטים

ורומיתהתעלה,פניעלגשריםבויניהלמוהצרסת"ם

בשדה-התעוסה-והבריטחםפורט-סעידשלהמיםלמפעל

שממערב.המלחבביצותאל-גאמיל,
ה"ושלטטה"ממטוסיבהמוןצנחוהאדומים"השדים,

9כ-150שלמצובהחיל-האויר-המלכוהישלההחססינגס"
מכוסיםשהיוההמראהמסלולימערכתשלמרכזהתוךוירדו

ותיל.חביותגמנשולי
.

באש.מצריםמק"ביםעליהםפתחובאוירבעודם

ותיקימהםרבים-חבושי-כומסהצדפתיםצנחמם

זהאחרכזהנשמטוובצפון-אפריקה,ברפדו-סיןקרבות
לידשלהם,הזנבכפוליאסלם"ונורדממטוסיעעעכלה

ובאשנשק-קלבחשהצנחניםאתתקמוהמתגונניםדששרים.

מק"טים.

במצויירהמציאותיתועשה-8וללשי1845והינע*

ביןאלנפלוהמצריםהמתגונניםשלפצצות-מרגמה

בקנים-ללא-רחקחמושיםמצרייםרגליםוחיליםהצנחגיש

האנגלרצרפתהס.בגחמותהלמו

לסיועקראושנחתווהצנחניםבאש,פתחומצר"םטנקים
לשתקתכדיאויר-אל-קרקע

מוצץמהםאחד-שלהםהגשריםאתכבשוהצרפתים

בדיצפונה,התקדמותתוךללחוםוהוסיפו-הלחימהבעת

העיר.בפרבריזיקוק-המיםממעלאתלתפוס

אל-גאמיל,התעופהשדהעלבשלמותהשתלטוהכביטים

.שם.לנחותהחלואנגלו-צרפהייםומסוסים

בעלות-הברית,כוחותמפקדקתטלי,צשרלםסירגנרל

כללמצריםשאיןנראה"כיעתונאיםבמסיבתהיוםאמר

התעלה,אזוראתלתפוסבעלות-הגריתלכוחותלהניחכונה

נגרםאבידות"שלקטןמספר"לכך".לכפותםנעלץכןועל

פורט-באזורוצרפתייםבריטיםצנחניםשלהשתרבהצנחת

הוצנחהצרפתייםצנחניםשלשניהגדולה"*קבוצהסעיד.

המלהמהבמסעיותיקלוחם54,כןקייטלי,גנרלנ003.בשעה

שלהמבצע"כיאמרמצרים-לוב,שבחזיתהמערביבמדבר

ונמרץ*.קשהלקרבהתפתההבוקר

פעולהמכללהוצאומצרייםטנקיםחמישהכיאמרהוא
מסע-אחרהרקיע,מןעטואשראנגלו-צרפתייםכוחותע"י

גאסילבשדה-התפופה-השניביום-הפבצפ
תפורט-סעיד)הערבהבא',(

אתהביאוההייקופסריםהתחפרו.ייסירבה0הצנחנים
תגבורתהניאזכ11-הבסלוקת
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הבריסיהנוה"שבקפריסין.מבסיסיםק"מ4507שלתעיפה

גנרלאמרמשדות-התעופה"באחדאיתנותהתבססכבר
קשה",לחימהניטשה"קייטלי.

לאעוייןייקייטליגנרלטעןהבוקרמבצעיעלבסקירה

ששהכיאמרהואבריטיים.אוצרמתייםחייליםשוםנהרגו
שלבלתי-ידועמספרנפצעוכןנפצעוצרפתייםצנחנים
הוסיף.-רב"שמספרםסבוראינני*אולםבריטים,חיילים

מצרים'שלבמרחבהההכנהלפעילוותסיכום

הבריטית-החויריהפעולותאתקצרותסקרקהטליגנרל

לנחיתה.שקדמוהימיםחמשתבמשךהתנהלואשרצרפתית

מפגיעהנמנעהאויריורהכריתכיהעובוהאתהדגישהוא

מתכוןאמנםשאסהעיראולםמצרית,אוכלוסיהבריכוזי

אתלעצמוליצורידועים,סימניםלפןאל-נאצר;עבדגמאל
אתלהכניסשיתחילכךע"יהמלחמהאתלהמשיךהאפשרות
מרוחקיםישוביםתוךאל-כוחות-שריוןוביהוד-גיסותיו

אנו*.תכסיסנואתלשנותעלינוויהיהלתכןאזכישוגים,

התפתחותעדייןנראיתלאלעת-עתהכיאמרוקיטליגנ'

בעלות-שלרשמיתהודעהכיאםהנ"לובמגמהכוללת

אזוריתוךאלשיםמצרעםטנקיםכיאתמולצינההברית

מטוסי-קרבאתמולתקפוכיווע,יותר.מרוחקיםישוב

בצלשחסומצריםטנקיםמספרבעלות-הכריתשלסילונים
גיזה.שלהפירמידות

מטומרעלהמצרי,חיל-האוירכיכןכמואמרקייטליגנ'

הסילוניםממציציו5!",מיג"מטיפוסשלושינולי0ההקרב

כמעט-הרוסיםע"יסופקואשר-איליושין"*מטיפוס

שניםפיהנוכחי,מסע-המלחמהראשיתעםבמספרו,ועלה

הפעולותבאזורבעלות-הבריתשלכוה-האוירגלעל

בעלות-שלהאוירייםהמבצעיםשלדיוקםאתשיבתהוא

חיל-שלאלהבמבצעים"-ולדבריומצרים,מעלהגרית

כאלו,וברירת-מטרותבדווקנותהמלאכהנעשתההאויר
בהם".נהרגולחהמצריחיל-האוירשלטייסיםשאפילו

..
מבצעיםלבצעשותותיהתאמצו-הואאיר-בללבדרך,

האפשר".ככלמועטותאבידותגרימתתוך

גנ'הוסיף-גאויופשיטותלפנישניתנווהאזהרות

שלמאודגדולמספרחסכוכימפקאין-ואמרקיטלי

קיבלאמרניבזצבא".בקרבוהןחזרחיסבקרבן"קרביות

.:אואמההבאסלימבריגוירתשדורתשתהזה
~.

הלי-ע"ילשימושעתהניתןאל-גאמילהתעופהשדה"

הודותבעיקרוהוקלת,נחלשתהאוירהתנגדותקומטרים...
הצרפתיםבעלות-הברית...שלראשונהממדרגהלסיוע-אויר

שלם".הנואשרבגשראיתנהשליטהשולטים

התעלהבאזורנחתנו"קפיטלי,גנ'אמרששמעתם",כפי.

בריטי-צרפנו.צנחניםמבצעהיתהעצמההנחיתההבוקר.

קול'-לויס'שלבפיקודוה-3הצנחניםגדודהיההנוחתהכוח

באמתוהוא-כשנתיםלפניהצבאיעוזריהיהאשרקרתי,

מפוין".בחור

מאודקשהקרבלהםהיהובוזהתעופהבשדהנחתוהם

חי"רונגרהמצרים,שלוקנים-ללא-רהעמרגמותטנקים,נגד

בעמדות,מצרי

aws~nכברכיהם,הופיעומפקדתי,אתצאתילרגעער"

בהחלםנאהמלאכהוזוהיטנקים,חמישהמעולהמכלל
סבורםאולםזאת,עשוכיצדיודעאינניאלה.כגוןבנסיבות

-להםניתןאשרהאוירסיועבאמצעותשה~הדברכי

נשתהסובושהיה

נחתוהםמאוד.קשהקרבהיההצרפתייםלצנחניםאף"
מכיריםמכםרביםאשרגשריםשנילידלפורט-סעיד,דרומית

היטב.אותם

נעשהאםיודעאינניפוצץ.פחוח,חשובמצופים,גשר*

מקום,מכלמכןולאחראושמההגיעוכאשרממשהדבר
המוריםקשיםיגרוםלאשהדברמקויםאנואךמפוצץ.הריהו

אתתפסוהםשם.התבססו-איתנותהםכללבדרךמדי,
להםנגרמושם.גםוהתבססוחשוב,דברוזהמפעלי-המים,

מיריםרגליםחייליםעםקשהלחימהוניטשהאבידות,כמה

שונים.ובבניניםבבתיםשנמצאו

ע"יגיותרמצוינתתמיכהנתמךכולוהמבצעכינראה"

שלזרוע-האוירושלהיל-האויר-המלכוהושלקרבמסוסי
שכן-הציו

ששלחוהראשונותהקצרות-מאודבתשדורותכבר
וז4.עובדהמהןאחתכלציינההנוחתותהיחידות

להיותהמבצעשלהבאהשלבעמדקייטליגסלדברי

צרפ-גיסותהצנחתהצרפתים":ע"ישתבוצעמלאכהעוד"

אמרלקודמיהם"סמוךינחתוהם.התעלה.באזורנוספיםתיים

אליהםאח"כיתחברו-למישריןישךהכלובאם*הגנרל,

משותף".חזיתקוויהד

וי.מ.7פריביון"הרולד"מקוד
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פ1קםלממבצפ
פ"ישנרשפכפיבפורפ-פואר,ראש-החוףאתשהקיפוצרפודיםצנחניפשליומן-פעולות(

צרפתיןסופר-מלחפה

בעבורוהמריאהמסלול,פניעלמספרדקותנסעמטוסנו0446.בשעהבנובמבר,החמישיס,ביוםה1היה
צנחנישל-שתום-העין-הנורעמפקדםו'יל,הגנרלשלרשותב"מוצב-הפיקוד-המעוסף"נדלקוהאורותשניווע
במטוסנמצאכןמסהו.אנשיוכלהמבצעים,מחלקתראשלא-מיר,.קול'ע"יעתההמלחההקולוניאלי,החיל

שרתיו.וצותענק,מכשיר-אלחים
ניקוסיה.שלבאורותיהעודמבחיניםאין0500,כשעהפורס-סעיד.מצרים,-הטיסהכיתן

לבארנאותהגנרלהים.-למטוסשמתחתדרפ"-2501".מטוסעודהלורידברקיעסופיי0526,בשעה4_

המבצע:פרטיאת
טותעלהיבשה,שטחאליותרעמוקחדירהשלתמרוז-הונאהיבוצעתחילהפורט-סעיד!היאשיעדנו

מאחריהםאחד.כלצנחנים30המטיסיםנורד","מטוסי20טסיםלפניתאחר.במקוםכונת-נחיתהשלפניםלהעמיו

החיל-הקולוגשלי*.שלaun)snמ"רגימנמארובותכומתותחובשיהםהצגחגיםכבד.ממ19העמוסיםמטומיפ4

פעלובשעתקונאר"בשם-המהתרתינוועחשרשממו-פוצרהקולונלעליהםומפקרזו,לצניחההתגרבוכולם
צרפת-החפשית).תנועתבשירות

הריסתלעיר,הכניסהשלפניהנשרששניהלא-הםלפורט-סעידשמררוםצוארי-הבקבוקכיבושמשימתנו:"

ת%ולאבטחהאייבהתנגרוהאתלשתקעלינוימגע.לאמסה"בשגשרכךעלמעולהושמירהלמעבר-אדם,הגשרון
ארחוה.אבמחההיעו

השניההעולםבמלחמתהמוטסתהששיתהדיביזיהשלכינויהנעל-פיהאדומים"השדים"ברימתם,צנחנים"

המסלולהחורתשדה-התעופה,כיבושמשימתם:גאמיל.שוה-התעופהעלמוצנחים-דומהבעצמההמער'א-

הפפופףמוצב-הפקוד

היפ-בשמי-סרמא-רז3"*פלופפבתודהמפה,ב.חדרעוברצרפתיה,חפיבת.צנענימספרדג'יל,גנ'שלפמהו

ע(מסמניםהילוואת-הידיעותאתD'b)lpשמשמאיהאדחוספכשירהמבצע.ע(ופנצח-ומצריפהתיכון

ופעוו.יצמרך.בולרגע.וממתין-יעד.('מע(כבדנמצא-(tlmR1שמעלבחץמוסמ11המעקיהגדולה.המפה

ea



התיכוןהיםבשמיצרפתייםנור-אטלס""תמומי

-יעדואלצרפתיצנחניםגדודשהובילוהתמוסיס
פורם-פואר

עליהםכךואחרהאפשרית,במהירותשכרשלמצב

בתנועהשלהם,יחידות-המשנהשלחלקע"ילפתוח,
כשהםהצרפתיים,הג=סותעםהתחכרוהלקראת
בקרבפגיעותכערימתלהימנעכדיהעיראתעוקפים
אורחיה,

אחר-הצהרים.לשעותנקבעההשניהגלהצנחת"

הרא-הגללפעולתהמשךישכיכולפעולתווההוראות

יתנהלוהצרפתיים-בריטיםהמהלכים-הטקטייםשון.

תסופחנהצרפתיותופלגותיששיתוף-פעולה:תוך
אלינו.-בריטיותופלגותהבריטים,אל

אשרעד-שלימוצב-פיקודימצאכמטוסיכאן*
תחנות-ביניםישמשושלההאלחוטשמכשיריהאויריה,עםמשלהםylaםוחלא-~הקרקעשעל-פניהגיסותיקימו

לעבודהד-רבותיועתה,*
במבנה-זוגות.טסיםנורד""מטוסי16יום.אורבאופק.נראיםמצריםחופי0645:שעה-

שלבגובהמהקרקע.שהיאתגובהבכלנתקליםאיןתפוחת-הרהב.מצרים-למטוסמתחת0705:שעה-

מהלכיםבשחור,ושניםלבן,בלבוששניםערביים,איכריםארבעהראינוהקרקע,פניעלמתמיה.זההרימ,400

מעליהם.המטוסיםעובריםכיצדמסתכליםכשהםבשלוה,
יפורט-סעיד!0725:שעה-

גובה).מטרמ)-150מיכלי-העשןאתומפיליםהיעדמעללראשונהעובריםאנחנו0732:שעה-
אחוטבכלצנחנים15ה"דבוקות*,שתיכנחילי-דבוריםעטותמטוסמכלהגייסות.הצנחת0735:שעה-
הפתחים.שנידרךאחתובעונהבעתקופציםכשהללו

נגד-תגובהעלמודיעהאלחוט0750:שעה-

הקולונלביויהנהוגהמטוס,האויב.מצדמטוסית
עההומתחיל-שלוהחוגהבתנועתפותחלאמי,

400-הגובה:(ליעדמעלעיגולי-טיסהל"שרטט"
מטר"

הכבד:-ג,יפים,הציודהצנחת0744:שעה-
בניקנים-ללא-רתעשנימ"מ,120בנותמרגמותשתי

מ"ש106
שב-האויבשלנ"מכלי-יריה0745:שעה-.

לפעולה.נכנסיםהצפוןאזור
הגיסותעםמגע-אלחוטקוים0746:שעה-
נחי-בשעתאבטומטיתבאשנתקלוהללוהכריטונם.

מותקפיםעתהתוצאות.לוושהיומבליאולםתתם,

אזור-אל-המכונןותותחי-טנקיםמרגמותביריהם

'ההצנהה.
ה-צגחגישלהיניההפלויה7050:שכח--

שלביריהמיםלפצתסמוךהמותקףחיל-הקו%ני%לק
pP1אוירי.סיועמבקשתוממירב,ממזרחאבטומטי

רקיטותבירינתקליםהבריטיםoao2:שעה-)
הציודהיחידותאלמגיעעתהמטנקים;המשוגרות

לירי.להציבומתחילותוהל%הכבד,
4ntafi:0810.אלמתקדמתצרפתיתפלוגה

הצרפתייםהצנחניםיעדי

לפורס-סעיד,מדרוםהחיוני,השטחאתמסמןהשחזרהמרובע
המבצעבישהצרפתייםהצנחניתפעולותבעיקרנ11כ1אליו

בסמוךהצרפתייםהגייסותהצנחתאתתסמן"1"מס'הראשון.
.--2*מס'83(,שבעם,בתצלוםראה(ההתחברות"ל"תעלת
-ו"5""3"מס'ודרום),משם(ההטעיה"תמרון"סביבת

זרנב.מרגמותתנתחים,הצנחתאחרי

ב"מוצביהפיקודשהוקמההאלחוטיתהבינ=םתחנתע"יקישורשלהמצויןלטיבומשבהותבנשגרתהיער,

המנגנון,בתוךמעצור""שלשמץאףשיהיהמבליהכל,דופק""בתעולההמעופף"
הגשרלאורךהבזקהבבצעםכבמכונת-תפירה"תופרים"אוירית-הצישלקורסטר".מטוסי6815:שעה-

הגשר.פניעלנמתחיםההתפוצצותוקויזו,אחרבזונדלקותפתירותנקודותונמים,מפעלשלפני
מטוסי-הקרב.עםכשלהםישירמגע-אלחוטהקימוהקרקעשעלהצרפתיםהכוחות0620:שעה-
בטרם-שלוקו-האשאתאחךבלר5םרוק""מטוסיסתויםהפסקמבלינמשכת.ההבזקה0831:שעה-
יריעלאח"כ,יוכלולמעןגלחניתטיסההםטסיםשמעליההעירעבראלדרכםאתלירות,-בהפסיקםשימשיכו,

יעדם.עלנוסףקוגי1ביצועלקראתולהתעצב-הנחוץהגובהאלשובלהגיחשמאל,לעברנרחבתפניה
הגשר-למעבר-הולכי-רגל.סביבהפצצותמתציצותעתה,
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שלם.נשארמסילת-הברזלגשרמודיע:האלחוט
הכרחית.תהיהאחה"צבשעותההצנחהכינראה
מהלומותשתיסופג""המטוסהעש,0835:-
ה-כהוגן.אותוהמזעזעותנ"מ,קלעיםשלרציניות

שלובחוגות-המחולממשיךעפעף,הנידשלאטייס,
ליעד.מעל

ברבר...הרגישוולאכאילונראיםומסהוהגנרל
גשר-באוירהועףעתהזה0840:שעה-

הו%י-הרגל.

ה-המפרציםהיובואנו,מאז10845שעה-
המוןשורציםפורט-סעידשלעבריהשמכלפנימיים

היעד-פורט-סעידאזורשלמפתח-הלב""
עדפ'עלמסר,150מגובהצרפתייםצנחניםגייסותהצנחתהופתעוהמצרייםהדייגיםמשולשים...מפרשי-לובן

צואר-בקבוק-"גפשהוא-העצבים"צומת"ביותר:החיוני-ה"פלישת"כלבורחותעתה,מלאכהם!בשעת

ההתחברותמ"ברתרתץי~(אן"כרכתביד'סעיפורםמדרמ-ארוךלבןסרטכאותועורפיתבשורהשגערכו
!

זהח.ונייעדהובשת.איירומה,והכבישמסה"בגסגשרים,אל-מטריה.לעכר
הצרפתיים.הצנחניםפעולותבמפת"1"בספרהמסמןיותררבלנוגהעלההמטוס0845;שעה-
חוגותיו.אתוהרחיב

חמור.פצעשנפצעצנחןשלהמהירפירעמבקשיםעקרקהיהוחוכ.:7480שעה-
לשיבושוהוכנוממוקשיםנוענבזקו,סוערו,כברהבריטיםע"ישנכבשבשדה-התעופה0855:שעה-

חולמלאותחביותשוניםבמקומותהמצריםהציבובהפצצה,נפגעשכברהמסלולאתלשבשכדימסלול.מטר200
סילוקן.מלאכתאתעתהמסיימיםהאדומים"ה"שדיםדוקרני.תילרמוקפות
מצריתחלקימשארפורט.סעירמנותקתעתההצרמתים.בידיותפסהמערביהגשר0905:שעה-
aW'tnaחםבוזהלמוצגמסביבאיתןבחופןומסתדריםוערכיםויגשירו

מברק-ברכה,משדרז'ילהגנרל0907:שעה-
הירירזהוואוליט"מרע0ה'(-40שמא(ז4בןכופורס",*נ"מתותחלכדוהצרפתם0922:שעה-
ראש-שרהושנ"ממ"מ20ורותחנ"טט4מ57תותחישםתלה-קני,מקלעכברז),ל8זהבנומעןשקליעת

פצועים.5-וחותים%הפנימינוהבריכהלידהמערגולגשרטצפון
מעוד.קשהשנפגעקציןאלהPalאבידות"עלמודיעיםהבריטים0926:שעה-
-להפלית:הצליחמצריםעלבבואנוהצניחהשלהסיון-העקיפהכילנומסבירזיילנגרל0956:שעה-

קנסרה.לידלבואנוהמתישניכריםאויבכוחות
אנושיםבהנזקההעוסקיםמטוסיםשלגליםשניביןלפורט-סעיד.שבונטום-מוצב-הפיקוד:1000שעה-

אויב.מטוסמכלשסואטאברקיעמטר,700גגובהב"טילת",עהה
פורטיסעיד.פרבריאלטגיעיםמשדהיהתעופו~מתקדחיםשהחלוהבריטים,:1005שעה-
שובופוהחיפבכסיסיהשבדלקמהצטידותעההזהחזרובעלי-הכריתשלמסוםרהקרב:1020שעה-
לראשונה.גפךהתחקובהםהמקומות%קדימההרחקהפעםאלאבהבזקם,
אתלהסותבידיעלההאחרונהבשניהוממש-סובההלצהלגומספרלחוסררהקולונל:1030שעה-

שובההלצהא-ןאכן,(שותקה.שטרםקגנהעגרמטוסיתעמרתאלבמישריןנעאשרמסוס-מושג-הפיקוד,שלכינו
הקולונל!)טוו,

איןיאכן,שותתן.שטרםהגגה-בנד-מסוסיתעמותאלבמישריןנעאשרleaדוקיפה-בצומ-~,שלכמעאתלהסות
וקה0%%מוו,סובההלצה

וואיזוהיהתעופה.לשוהטמרוםחורשת-דקליםבעיצותהמסוסיםתוקפיםהבריטים,בצד:1100שעה-
וארטילריה.טנקיםנתהמהויכהחות-התיוג
עזיאז(2מחייבהדלקמלארלהזור.ורך?ealנשתיתשמוצבקזפיקווקהמיופף"שלתפקיוו:1200שעה-

והחרטום-המברציםהצנחניםאתלברךטצתעלהפרנקרבריטיות,העמדותלעלבגובה-נבגךאחרונהחוגה
קפריסין.לכיתןשפנה

ארעעהנ"נ)4מ"מ40שבופורס"חותחישניכבשוהצרפתיםאחרונה.תשדורתngw:1201שעה-
חסלים70פצועים10הרוגים,5חיליי:אבידותושנושא-ברן*.מ"מSVבןנ"טתותחמשג47ב"סתותחים
נהרגו.מיריים

סורס-סעיד.חלבדרךושנמצאותאניותיהבריתמעלטסיפחנו1235:שעה-

המוטםמהגלחלקהםמהויםודיםנורד"."מטוייואנייכןבחופותנראיםקפריסיןחופי,:1516יעה-
השנן

-num1700:דיעס-'שלהצבירארושלכייודיעכוחות-הבריתמפקותפסעםשידורD~Wמהקולונלביקש
שרם-סעיד.,עלהשחיסותקיפי-ההלמהצנחניםמחותשכעאש.להפסקתהתפיםאתלולמסורשאטר~יברהפרפתי



ולמחרתוהעליה,בחוףביום
תפרפ9משיתלבההנהיתה

המצבחיבמאשרכוהיותרלהפעיללש4משחדלותתוך
האמפיביכוח-ההסתערותשחרעם)6.11(היוםנחתהסקטי,

עטוהתאחדופורט-פואר,פורט-סעידבחוסיהאנוקז-צדטחו
שדה-אתאתמולתפסואשרוהצרפתייםהבריטיםהצנחנים

מישורייהטיןואתשרה-משחקי-הגולףיתהחופתהתעופה

עשןשלסכיךמסךבעודהנחיתה,מאזשעתיםשלידם.

ראשיהחוףאתכלילמסתירבוערממחסררלקהעולהויחור

המצריהמפקו-הצבאיכינמסר-השמשעלומאפיליכמעט

כניעה.מציעבמקום

ואכשכש"."המירתהבריטיתבאנית-הדגלנתקבלהחיגרתו

הצץ",כוח-ההרעשה."מפקותאנשישלניסוחם-הבדחנילפי

חליולצלצלבעלות-הבריתמפקדאתהמצריהמפקדהזכון

הקנאים.בדברלשוחחמנתעלבפורט-סעיד2033מס'בטלפון

הציעפורט-סעידff'הצבאישהממעדאחרשעותן2זהאיה

ה-100בוההסתערותשצישעההלילה,שבמשךאלאבניעה;

התטרםצתלקתלמסרבהואכיהתברילחוף,קרבסירנוה,
-.מקהיר.התערבותבעקבותכנראה-

..

WRטיויקתטלר

שנסהיתבלתיאש-גאהדקל.למעטפוטכן,ווי5אף
באפלו*,"כנראה,כאן,(האמונייםהרכב-והספןמכליאחד

ועולהמתמרשחורעשרהשני.המבצהביום'הנזוףאלבדרכו
הדוליימ.ט31הממחיני

.
..,

.תוגי49רהבשעה-שיתים
פלהאיואם-הסתעודת"ל.

הגקמ-להמרוןיותרשדמהדברלגבימדי-מלודרמטיתזו.
מעלשנראומצרימו'בנראהמטוסים,עלדוחות'פעם,ידי

המטוסיהשלבקויישליטתםנוכהאולםהתעלה;אזור
האוירוניםגילולאוהצרפתיות,הבריטיותםיס4טמה-תואשונמ

שיגהוכךכדיעדלכתשתרחיקהעזהפעםאףהמצרתם

אשרזה,אהר'זההתאיםה.קומגדויאנשילגו"להפריד

1hna.הדעג-גיליהיתהגשר.גגרימטומיוגאשכהששיהחוף

ההתשועתהשעותבארבעהמצריםשלביותרהתקיףתודג4
יחירומע"יהומטרה--המבצעלהצלחתהחיוניותהשעות-

ואשרnwaלאשעצמתןהמעריהלאומי"הלשמר"ל2,

אחדראשזהוףתוךאלממערבלהסמנןמובהקתנטיהמלו
בל8תשומתאתאליתםהפנהזה.דברקומנדו*.""של.אנשי
ככוח-מסלע.ששיבורהמשחתתשלוהמהודקת-לאויהמייחדת

שבמבצעומר,ףיהטרדההקששםכיעומרנכון.והמשי

המרימות*מהנחיותאלאהצריבמחצובתלא.כולם,נבעו

מתותח-נ"מ,מאודעדמדויקתבלתיוהפגזהמשוברי-הגלים

במסיבותהנחיתהבוצעה-המוקומותבשעותשהומטרו

הוסעתבעקבותהנכנסצבאשלמאלווחונותביסודןהיושלא
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שניזוקו.פורם-ספידפאזוריבאהדמוסתר,נשק

טבועותספינותפונוויחידותאמודאיםציודן.עלחיות
לתעלה.בכניסהמכשוליםבזהוכיוצא

פרטשעדטןלואיןכיעוד,אמרהמלהמהסךניססר
כיהראוכהעדהידיעותאולםהנפגעיכןמספרעלסוחפם

הרוגים.20רקמהםאיש,85עלעלהלאהוא

החוףלאורך,ראשית,נקוווח.שתילהדגישביקשחוש
טנקיםעםניכרת,עצמהבעליליצורי-קבע,היואצרים

וללכווהנחיתותאתלבצעשפת-הישלעברשפניהםכתופרים

מועטכההרסגרימתאבידוחעשלקטןכהבמספרהעריםאת

זהדבר-אזרחיתלאוכלוסיהמעטותכהואבירותלענר
עידודוקריאותניכרתצבאיתיכולתעלהמעידמעשהיה"

ושליטהשיפוטכושרהצריכהאשרהממשלה)מצדדישל

ובביצועוהמבצעבתכנוןשעסקואלהמצדביותרמעולים

מחודשות).,עירורקרשות(

הכוחותיגילובאויר,אוביםביבשה,המבצעיםכלבמשך

והמיניסטרהתאפקות,שלביותררבהמידההמיד,הבריטחמו

הפוליטיתהשקפתםותהאהבירןחברישכלהואבטוחכיאמר

הביחןחבריכלרצוןאתיעשההוןכיירצותהסוכחשר

האוץעל-גמבצעידלהםשהיתהאלהכלאתלשבח

חסרתרבותמבחינותשהיחסוו,קשהמשימהביצעובו
תקויים

עש*בולעהאשרהפותחותבהסתערותכ3אמרהרמר

עריסיועניתןצרפתים,וגיסותבריטייםקומנוואנשי

הרשרשעלאףבחוףולהעלותםהיהכמשמתןברדטיללם
שגיתןבטרםעודקטןראש-גשרולהקיםכחוףלעלותהיה

המצושהמטרולעםובקרבליבשהוהטנקיםאתלהעלותהיוו
הפלוצםמאחוריהמנקשנמצאוהאש,הפסקתאתשהפרהנ"ל

לה.ובסיועהקדומנית

בעניםהעבודהמפלגתשלהוובריםומראשיסטוקסמר

מתרי-למעלהמנהכיויצותן-הבריטיבבית-הנבחריםצבא

-העבוההבמפלגתשיונותהמתנגזיממראשיגםשניםסר

ידיעותלרנל-לאשרד*מיניסטריוכליתםשאלהמער)

לאיסמעליועפעםאיוטמעוהגייסותכי-בעתונותמפורשות

לכךבתשובההאצבע.מןאביבאלהיויעותהיושמאאו

האינ-סמךעללו,שידועכמהעדכימיניסטר-ההגנהאמר

בריסכםגייסותשוםעצרולאלרשוהו,העומדתפורמציה

פקששה.דרומה
מ-1.11היימס-"פתור

-מצריםבהיהתאטינשק

ה"חלאליתבחויתהופעלשטרם

רקימות32בןמתקו-שיגורסובטטי:נשק-רקיסי

מלחמתמימיה.קטיונמו"שלחדישגלגול-
פלזה,מתקןגילוהבריפייםהכוחותה-2.הפולס

פורם-סעיד.באזוררכבו,
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ראשוניםסיכוםנסיונות

ת1ה1כהוהיקף
שירותנשלחומצריםנגזהבריטי-צרפתוהמבצעלצויך

מאנגליה.וישרממלטהשקפריסין,

לודאיקרובאולםרשוית,פורסםלאהגיסותמספר

היליםoooל-~.-100.000ביןמוניםנלבדהקרקעגידשתכי

וצוחתים*.אעלים

ברא.המאוסההבריטי-צרפתילפיקודנתוניםהכוהותכל

מכותמי*.אחדכלובראשקיטעיוצ'ארלססירגנרלשות

עומוים-חילות-האוירושלהיבשהכוחותשלהמשימה

צרפתים.שסגניהםבריסיםפסקוים

אניתאתהצרפתוהצדמןכללוהעיקריותהצייחידות

אתוכןלעג*,ז'ורז'"הסייתואתבארטאז'אן*המערכה

-תינכתה
נהירותלהערךהיוצריכותלפיהאשרהמקוריהןהתכנית

-פורס-סעידבסווראחתובעונהבעתהיםומןהאוירן8
יחידותשונתה.שלישי,עםשלהשחרבשעותפורס-פואר,

גיוםהיעכהלפניאחדיוםנשלחומוצנחותהסתערות

שחהעםשני
והשניהשנייוםבבוקראהדהוצנחוצרפת=םגדודיםשני

ההתחברות"בריכת"פסשעלגשריםלתסוסכדיאחה"צ,

Raccordement)de(Bassin-המוליכהקטנהתעלה

שליטהעמדתהייאלהגשריםמנולותלאגםמואץמתעלת

ררורם.מפורט-סעידוהדרכיםמסילות-הברזלתחבורתליבי

זיקוק-מפעלאתלתסוסגםנועדההצרפתיתההצנחה

חסימתבעדולמנועדגשריס,לידממשדרומהשנמחאהמים

נפש.100.000בתפורט-סעיד,לאוכלוסיתהמשחספקת

איש700בןהבריטיהצנחנשלרגימנטהשלישיהגדוד

פרטהשני.יוםבשחרפורט-סעידשלשדה-התעופהעלצנח
בפיקודו(אלהגיסותהחזיקוהאויר,ולהצנחותאוירילסיוע

משהרעצמםבכוחמעמדקרושא.פאולו~ל'-לויט'של

כוחותשליחיוותכאשרהשלישי,יוםשחרעדהשניעם

לחוף.לעלותהחלוהיםמןשהונחתוהמשימה
טיבוןעצמםעלאימוא,מסלים,היווהצרפתיםהכריסים

המער'.-למדי.כמופרזתנתגלחהזוהערכה*

ומספרושממיאוס"אוקינוס""הבריטיותהמטוסשנושאות

לנחיתה.וכלי-שיטמוקשיםשולותמשחתורןשלרב

העשיריתהצנחניםדיביזיתאתכללוצבא-היבשהיחידות

הבריטיתה-16תלויה"ה"בלתיהצנתגיםבריגדתהצרפתית,

הבריטיהמלכותיהומארינס"חילשלה"קומנדו"בריגדת

הבריטית.ה-3והדיביזיה

שנאסםאניותשלרביםסוגיםכללואשראניותשיירות

נחתוונ-חומיים,כלי-שיטהובלת-גיסות,אניות-הזמז51

קפריסיןאתיצאו-בריטיותנוסעיםואניותנושאות-טנקים

ודפוסהמלאההיתהאניהבל)44.11בלילהראשוןביום

למשל,קחז"אמפייר"הבריטיתהובלת-הנחסותאניתבגיסות

היותר.לכלכ-920היאמסיעהכרמלהעליסוכ.1200בההיו

המ1ציב1
אולםראשונה.ממורגהצבאגגונלחמולומאוד,המור

בלחימהאמנםפתהוהםזאת.לנצלמסוגליםהיולאהמצרים

הועמדולאהברימתם-צרסת%םהצנחניםאולםמרץ,מתוך

ממשיחובסכנהמעולם

וזמןומלטה,מקפריסיןשירותביםההאחוובינתים

אניותכחמישיםו%השלישיביוםהשחרעלותלפניניכר

תעלת-שלהצמוניהקצהלידרדודים,מיםאלונחיתההובלה

ההסתערותוגייסותהחוףמןהגוןבמרחקעגנוהםסואץ,.

לחוף.בסירותהוסעו

פורט-באזורהמבצעשללחלקואחראיםהיוהצרפתים

שלקשוחיםקומנדואנשילפורט-סעיד.-והבריטיםפואד,

הוסעוירוקותכומהותחבושיהמלכוהי,הומארינס"חיל

בלו-תלחוףעלוהםלנחיתה.ובכלי-שיטבהליקוסטריםלחוף

ממסוסים.אויריוסיועמאניות,אש-ארטילריתשלקיוע

טבוחותע"יחוזקוהסוירהמצריהצבאשליהירות
שרביםהמצרי,הלאומר*השחרורלצבאשלהכלתי-סדירים

מדים,לבשולאמאנשיו

למוי.עירניתהימהשלישייוםבבוקרברחובותהלמיתה

ר*פמ48הששעהאחה"צ,שלהמאוחרותבשעותנמשכההיא

לחוף.יוהרהתקרבהן8ק"

מ-וזפטיימסןrl~JWקרוי-מתזך
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ציישלחלקם
שלבתרומתוהדנההאומירליות,שלהרשמיתההודעה

שוניםמסוגיםאניותמ-00!יותרכיאומרתכולו,למבצעהצי

נפלההציתהמעמסהעיקרעתה,לעתבפעולה.השתתפו

מטוסיעלנושאות-המטוסים,שלהאנגלו-צרפתיהכוחעל
ההודעה.אומרתאתם,אשרהליאיוספינותהחיפוי-המהודק

לאמנושאות-המטוסים;בוצעומטוסיםגיחותמ-2000יותז.

גוצעוההודעהלטיאשךהנוספות,הגיחות473באםברור

זה.במספרהםאףנבלליםמטוסי-ציע"יי)%.5(שניביום

אבדו.סי-צימסושניאחד,בריטיטייס-צירקנהרגאלה,ככל

הצלחהםעלהגאוההאדמירליותלדבריניכרתהסייסיםבין

אורחים.מסכנתבהןשהפגיעהכאלהבמטרותמפגיעהלהמנע

אתלחוףלהביאעליוהיהאהבות.משימותאףהיולצי
נושאותעלוכןעליהם,להגןעליווהיהכיחות'ההסתערות,

ו*מזקיפי-ביםפסרולימהים.מןהתקמהממניהמטוסים,

הופעהלגלותעל-מנתהסביבהעלהשקיפובאוירתצפית"

התקפתשלסכנהשקיימתסברההיתההאויב.שלאפשרית

נברצוללתי.ליצילאניותסופקהומןכלובמשךצוללות,

תספוקת"*הגישותובלת-הצי""שלאחרותואניותמיכליות,

לו,דרומיתוהןהתעלהלאזורצפוניתהן-במסעןלאניות

לסואץ.דרומיתבים-סוף,דהיינו

איגל","-שהופעלוהבריטיותנושאות-המטוסיםשלוש

במלצתיהברית
נושאות-מטוסיםעםבמשותףהפליגו-ו"בולוורק"אלביון""

אגית-אתסיפקהצרפתיהציא-רומאנש"."שבראשןצרפתיות

ובריטניהבארס",ה"ז'אן-המאוחדשבציהיחידההמערבה

הניו-פאונלנד".צילור*הקיאמו4,ג"*,סיירות:שלושהעמיוה

משחתוהודחייבג"*,"מטיפוסאניותמספרבמבצעהשתתפובן

אניותצוללות,שולות-מוקשים,נחיתה,ספיגותפריגטוה,

מפקדה.ואניותביתיחולים,אניותאפסנאוות

וו-מ.7סיימם""מתוך

האבידותהיקףלגמיהערכההפרשי

האנגלוזהכוחותשל.במבצעהמצריםאבידותא.

אזרחים.100-1חייליםכ-400האומזולפיהפצרפתיים

מ-10,11סיימם*"מתוו

הנפגעים,מספךעלשלמותידיעותלהשיגניתןלאב.

טיימס*ניו-יורק"שלהצבאיעורכו(זיודל1בה.ו.מוסר

המער').-כוחות-הבריתלמפקדתמלחמהכסופרשנתלנה

ואזרחיםצבאאנשיבקרבאבידותיכ1000היולדבריו

כו-65הרוגיםכ-15היוהבריסיםאבידותואלומצריים,

פצועים.

מ-9.11סיימם"ניו-יורק"מתון

המבצענעילתלקראת

הנשקשביתתאחריהמצב

הפגנת-כוח""
פזרם-סעידבחוצותעובריםבריטייםסגקים

ההלהאשימוצהרתוהבלחירשמיתהבלחיהנשקשביתת

רקמופסקתכשהשנמשכה,בבוקר2בשעה)1.1%(אתמול
התפו-בפורט-סעיד,מבצעייטיהורמקוטעת,אש-צלפיםע"י

עםאחתקצרהוהתנגשותבועריםתחמושתממחסניצצויות

כביש-העלת-סואץ.עלפטרול

בפורט-סעידהבריטיים-צרפתיםהגיסותתגבורתהליך

זעלאעדייןכביש-התעלהשעלחורהחניתאולםגמשךי

דרומיתהנ"לבמרחקהנמצאתנקודהה-38,מהקילומטרהלאה

לקנטריםצפוניתק"מכ-5נמצאתזונקודהלטורט-סעיד.
לאיסמעיליה.צטוניתק"מכו-32

דווחכיאףדרומה,ולפרוץלהמשיךנעשהלאנסיוןכל

הכבישסוללתעללא-גדולמצריכוחשלהתרכזותההליךעל

התעלה.שפתשלאורך

85.כעמודהערהראה*
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כיידיעותהגיעוהתעלה.כבישעלנמצאצנחניםגדוד
אולםהתעלה,שלהמזרחיתבגוהנמצאיםישראליםכוחות.
שבטחושבוח-הצנחנש-המשותףצרפת=םגייסותכיסבורים

זה.אגף

כוח-הצגחגיפ,.לגורתשממולהמצרתםהכוחותשלעצמתם

בערך,אחתבפלוגהנאמדהמירים,100בתחויתביורת
מנקים.מטמרבסיוע

בעתיםשגיששו"טנקים,מלייבריטים-צרפתכםפטרולים

עמ5-כמהבפורס-סעיד.בדרך-ההריסותבנועםדרכיםאאר

מטר.5עד3שלבגובההיוהעיר;שלהישןבחלקהחרבורע
בריטיותהובלת-גייסות,ואניותנחתות-נושאות-טנקים,

הנמל-החיצון,בשטחלמצופהקכעכפותותחנווצרפתיות,

המטוסיםנושאתגםמזחיחיאלבחרטומיהןשהוצמדואו
הירמרסאלישוה""הצרפתיתביה-החוליםואניתתזיאוס""

בנמל-החיצוניבזתיםאלבפותות

אנשיבהטיסםושובהלוךנעומביוםאשרהליקופטרים
החוףאלהאניותמןהמלכותיה"מארינס*חילשלשקומנוו"

פסלומאחריבדיוקפעם,מדינוחתיםז.11)(אתמולהיו-

לפנותמנתעלסואץ,תעלתבונהדא-לספספרדיננדשל

הפצועישאת

מיימפ"ניו.יויק"שלהצבא'עורכובוידוין,ו.הנסון

9.11סיוםגמאמרו

הפפצלצתמאזורכצחנתפוציאהבריפניה.
איון,אתרוגיסרהארב-9.11בבית-הנבחריםבדבריו

בינתיםנעשואשרט5וגישהאתבריטניה,ממשלתראש

במזרההבריטיםוהיבשההאוירכוחותשלהפריסהבתכנית
חיל-האויר-טיסותאותןבלשלארגון-הקרקעהזם-החיכון.

הפעולהלקראתובמלטהבקפריסיןפורסואשרהמ~ותי
במקומותולהתקיםלהוסיף-דבריולפי-עמדבמצרים,

חזרהאלהמטרסותרבותלהטיסניתןמעתהאולםאלה,
לבריטניה.

בשארתן-זהדבריםבמצביהיהאפשרבמקרה-חירום.

ובמלטהבקפריסיןלסרסן-מחוש-להתקיםמוסיףהקרקע

מטוסרההפצצהעלבמיוחדבמובןחלהזוהנחהשעוורתוך

סיסותובעיקר(מטפסותיהםכמהאשר-ארוכיהטוח

גםוכנראההסילתים,ארבעתבעלישואלנטור,מפציצי
ב-8.11.בגרלבריטניהחזרוהדו-סילוניימ)קנברה*"מפציצי

בתשו-אידןאנטוניסרדבריאתשיסעושמרניםצירים

ואנשיהצנחניםשלההסתערותיחידותכיאמרכאשראות
שוה-הערךיוצבבמקומןאולםממצרים,תוצאנהה"קומנווא

נתחדשוהתשואותמתאימה.בעצמהחיל-רגליםגדודישלהן:

נוספתעתוות-רגליםכיראש-הממשלההודיעכאשרוגברו

מ-11.11טייממ-"מתוךבקפריסין.תוחזק

צנחניםכיאמרושבקפריסין,מפמגוסטהמ-!!%דוהות

בראש-החוףימיםשלושהששהואחרששיביוםלשםהובאו

מ-11.11טריביורהרולדשמו-יורקלפילאמנםפורט-סעידשל

צנחנים)%11(ו'ביוםשבקפריסין,פמגוסטהבנמלעש

שלושהש"בילו"לאחרבאניותלשםהוכחוחשרבריסים
שבפורט-סעיד.ההוףבראשימים

הידיעהבאהבריטניהשבדרוס-מערבמסאותהמפסיןואילו

אורוחל*ר5פמא"התובלהבאניתהוטעתשכברשמיסות

למזרח-התיכוןהפלצתםשבוחלהלאחרלתולוחוזריםההלו

עם.לשותותמילהשנקביה

מ-11.11סריביין"הרזייניו-יזרק"סתזד
באזורהמצב

20.11ל-56.סמוךתעלת-סואץ
האמריקאית.בפתונותתאורופי
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MORTEMPOST
וניתוחים)הערכות(

.ןמלחמת.רקחי
-המשטרתית"הפעולה"או-היכנם"שבעתמלהמת"

לאוקסיברכ-31במצריםבהההלזוצרפתבריטניהאשר
אולםהפוליסוקה.אנשישלעסקםוראשונהבנואשהיתה

נהדרכאופןשבוצעהמלאכהבמבטםלסקוריבוליםהמיסות

אין-סוף.עיכוביםלמרות

מקוםבכלכיהיטביזעוזצדפתנדיטמהממילוה

התנגוות-לתכניתםנמרצתמדיניתהתנגדותוהלכהנצטברה
אותוהפעםשהיההואtata~כיעדנמרצתכהשהיתה

אלאלהפסידו.לעצמןלהרשותיכלומכלפחותאשרנכס

ב"סוללת-שפתיהתעלה"מתחפריםבריטייםגויפזת

קנמרה,ועדמפורן-מעידק"מ,עשרותאורך(נמשכתהסוטה
ה-ועגיה-והביצותהאגמיםלשפההתעלהביןבהפרידה

פורט-סעיד-איסמעיליה.כביש

הרגשתלהכרתםהגיעהשלאנראה,הבריטיים,הצבאשאנשי

.דחוף.פעולהבאורההנוקבהצורךכדברהמשלהם

מטרהאי-פעםלהםניתנההאםלשאולאפילואפשר
לדרושהמטותראשיכללבזרךשנוהמםכפימסוימת,

האפשרככלמהמעיטלהם.תנתןכיהמדינאיםמאתבתוקף
הצבא,לאנשישהוסברכפיהיה,זה-ונזקים"באבידות
שדירהיהאפשרואילכל,מעללהתחשביששבוהשיקול

.עתר.ועזתמהירהלפעולה.יהסםעלישפיעלאזה

הימים*קטעתמסע.

מפורט-סעידאחויוםהפלגתבמרחקהנמצאתקפריסין,

לספינותרקהמחאשפאמאגוסטה,אחהקטןנמילהיש

להתמתחכדיבהישוועובדתכייצויןזרך-אגב,קטנותו

םימיה8שבפת
ור"8בהןהאהרוטתהשנחוםבמשךבקפריסיןההשקעות

העיקרי*בסיסנובתורסואץאתיחליףה%כיההנחה

לפיאך,שטרלינג.לירותמיליון18שלבשיעורהסתכמה

הנבההיפבביתלשאילתהבוצמברב-גושניתנהתשובה

,plty-נמלשל.פיתוהולקראתבצעויםעתהרקנוקפים

לגוא.פיגרואלהצעדים*"כידומהבאי.מיפ

-הפלגה,ימיארבעהמפורט-סעידהמרופקת-מלטה

כוםלארגוןמתאיםשהיהביותר,הקרובהצההבסיסהיתה

והגיסותהאוירנוהותשאתבעודכןעלגדול.גיאלוה

ההסתערותהריהפריסין,עללהשתיתהיהניתןהמוטסים

ממלטה,לבואהיתה.התבתהיםבדרך
ישראלכיידיעותללונדוןהמעןבאוקטוברה-29במוצאי

נאוקטובףהו-31יה30שכיןבלילהלמצרים.בפלישהההלה
אפשו*האם'ספקממלטה.כוה-השקוטנוו".ולעיקרוהפליג

למסע.תכתתםמשךאתיותרעודיקצרוכיהיה
סשהשלו,הוניםלוהאתביססכנות-הפריתפיקוד

על.ואילך
להמוגךצריכהשהיתהמן-האוירהפצצהת4כת

הכהיראמאדplplnנ?מתגהנדרשאשרוותכניתימים.6

נראהאוהוא,אזור-בנויבכלמפגיעהתמנעופי-מטרות

יתלונות.שניכבעלת
שהיקרבמכונל14-באוקטובר)!3שלהשלב.הפתיחה

הסעתייציצפמ.05אתלחסלנועדתעופה,שדותכמוסכתן
אקימהזוהיתהמוצר.שלה.מיג"ים,ומאהליאכ-28",

לבצעיםנזקקשהחנוכייתכןאשרנהיתהכלביותר.נחוצה

מטתםשלאיטיתטיסה-התקרבותמצריכהשהיתהסתם"מן

לתעלההפילוהושהמצריםנשך

איסמעי(ייי(מקנסרההדיךבחציכמעיאל-פירדוונשר
ע"יפוצץהגשרהתעלה,עברישניאלהכבישבהסתעפות

סתיתתהושגהבכךהתעלה.'תון(נפ(ובהדקוהמצרים
ז0.בתלעההתע(ה
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הביצועהדררהיתההנכבה

ומוסוייםמדיפיםלשיקוליםרגעופיחהבה
נוכלמידהבאיזו'הצבאיים.אלהאלונפנה-

שםשננקטההפעולהצורתאתכמתאימהלהגדיר
1בעלות-הבריתע"י

הצגת-שאלהבגדריותרהנןשלהלןההערות
כאןמנסההייתיאילוהוצאת-משפט,בגדרמאשר אלאמצדיזההיהלאהרי-להוציא-משפט שלהמשובהלטיבולבבשיםהתנשאות-גרידא,
ממשלת-שללרשותהעמדאשריעוץ-צבאיאותו

כב-ראש-מטה-קיסרותי-כללילהישבריטניה.
שלהמטה-הכלליראששלתוארו-בריטניה
מצביא-העמידהוהיאמעולה,המער')-הצבא
הים-תיכוני.לפיקודמעולהעליון

אותוהיההנחיתהמאזשבוצעהראשוןהצעד שנכתבובהערכות-המצבהתנבאו-מראשלוצעד.
שלבידודהיאחריםבמקומותוכןבבריטניהכאן

בחשבוןהביאולאאלוהערכותאכן,פורט-מעידי
שללפעולתםקדמהאשרהממושכתההפצצהת8

בברי-הפסיכולוגיתהשפעתההמוטסים.הכוחות
לאלההיתונקלרעה,היתהזוהפצצהשלטניה
נ-ההתערבותאלשלילייחס-קווםבעלישהיו

ש-במכתבזו.השפעהךפסיכולוגיתלנצלמצרים.

ה-שהוצנחולפניקלהשעהב"טיימס"נתפרסם.
ב-דרגה(ראש-הלהקכתבקרקע,אליצנחנים

אלוף"שללזוהמקבילההמלכוחי'חיל-האויר
עהעם!הוטוןג'ורג'המער')ץ-בצה"למשוה(

יתפסוגייסות-מוצנחיםכילכךציפההבריטי
ה-יפתחואםוכןבתעלת-סואץ,נקודות-מפתח

קרב".יתחוללאזי-חיילינועל_באשמצרים
וההפ-מאודיתבןכיבאמרו,מכתבואחסייםוה14
היהצריךכך,אםאולם1הכרחיתהיתהצצה

בה.הצורךאתלהסביר
זההיהכיבהניחושטועהודאיהמכתבבעל
-שלנוגייסות-מוטסיםנצניחכיאפשרידבר
ה-לאורך-רבמספרםאיןאלהבימינואשר
חשופיםשם,אותםונשאירבידוד,במצגיתעלה
המצריםבידיהיהאשר.עצמהאותהכלבפני

הצצ8ה-שלהסיועלהםשינחןמבלילהפעילן,
כזה*סיועלהםניתןאילואףובעצם,1מן-האויר
בחוף-גייסותהעלאתשלפעולההריזאת,לעומת
גייסות-יפעלושלהכראשאשר.מצרים
לגמרי.שונהעניןלהוותהיתהעשויה-מוטסים
הטקטיהאורחאתבקבענוכילומרניתןהאם
עצמת-יכולתםבהערכתגסההפרזההפרזנושלנו
מטוסיםלהםהיוכיאמנםנכון?המצריםשל

מוגבלהיהבאלהנסיונםאךחדישים,וטנקים
מתןתוךולנחיתת-הפתעה,דיהיהשמאמאוד..

בעת-הפצצהוביצועהמצויהאויריההיפויכל
אלאזואיןכישוב,ואצייןאחזורוובעונה-אחת

ההפ-אמנםאםאולם,בקורת.הבעתולאשאלה,
-הבדהבגדרהיתההממושכתהמוקדמתצצה
ל-להבהירהיהצריךוהבהפצצהמשפתחוהרי
לכך.הנימוקיםאתבבריטניהקהל

במצרימייהלועפ"-filnmlnהתאמרמתוו

נודחבריסיסופרי.פולס,מ.קפישאת
17.17.56(מיום(ומלהסהצבאבשאלות

נחתות.שלאיטיתגישהוכן-ההצנחהאגוריאלאובלה

שלהסילוניימהקרבמטומיבשבילהש.'פניעלסיקים

שתהינהממרותבומיןלהילותכללהיהיתן[לאשצר

שדותבהעור-כאשראחת-כמה-וכמהועלמאלה:נוחות

עללחפותיבולנולא-מבקפריסיןקרוביםשיהיואעוסה
מושתתי-נושאותימטוסיסקרבמטוסיבאמצעותאלאאנחיתה

והולכים.אמתישנימ

להקשות-קו-נקללאחורובמבטר~ניניםאלבהשקיסנו

לפעולמסוגלכבלתינתגלהנאצרשלוחיל-האוירהיותשאה:'

היהמווע-הגבוההרמת-הבצעורת.בעליאלהבמסוסים

יוםבחותוY2Dffהדבראנן,ןמו1'עליהםלבזבזעלינו

המצדיהיעילותחוסרבךכללעשהקלהרעה"מיג-יםשה,

חיל-האוישהפצצותשלהרגילכעורהיוצאתהדייקגותבאשר

ה"מיג*יםאתמחקו""אשרהיישלוזרוע-האוירהסליותי

::שעות.48תוך

שעדיזבנובמבר)5-)2ההפצצהתכניתשלהשניהשלב

מושתת'היה
המטרותולמרחיקת-לכתדקד*יתבהירהעל

כללובורךגייסותריכוזיהמצרי,השריוןגגומכדןהיה-
משלב.ואומתי-דרכים.קסרקטינים

שלבלתישהתנהלזה,
לנפילתשיגרוםך%ברוב-כטחהע%לחמד,-פסיכולוגית,

סורש-אזוראתיבודדעכ"פהרילאו,ואםהמצרית.הממשלה

לנחיתותהשךנשהלזסעיד

וביסלות,בגדרהיהזהשנישלבכילטפוןשגיחןודעי

לאצרהאפשרככלבהקדםלהתרציצרמנהיחה"ההמתערות
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במצגתתספוקת
התפ-בקבלתפוסקיםבפורס-פואדצרפתייםגייסות-צנחנים

השמים-מן"אשהםהסוצגחתפוקת

יצאואשרשלנו,נחתות-הטנקיםהמצרי.היליהאוירשהושמד

כמהירותבהפלגהטסוגלותהיובאוקסובר31-ב-30ממלסה

כיאיפהנראהבנובמבר.ב-4/3לפורט-סעידלהגיעשיוט

שנחיתתמנתעלבנובמבר,ב-3לערוךהיהאפשרההוזנחהחת

היןבנובמבר:ב-4בעקבותיהתבואה"קומנדו"יחידות

ימים.שגישלרוהאזבהגיגים

האוירחילכיהעובדהלהתגלותהחלובנובמברל.2

נחתותבסיני.הישראליהעצמוןשלמידתווכןהושמדהמכרי
ביוםהשכםפורט-סעידמולאללהגיענוערושלנוהסנקים

קיימותשהיואלו,חדשותבמסבותאולםכנובמבר,הד6
נחיתתאתלהןיםאפשריעדייןוהיהיתכןבעבמבהב-2

יוםשלרוחאוימשיגיםהיינובנובמברול5ה.קומנוו"

אחה

לפיבקפריסין.הדמרההגנהשרביקרבנובמבריב3

תפגעיההנחיתות.כילהבטיחואנתועיקרהיהההוא,דבריו
ההזומ-היתהזאתכילשערניתןהאפשר.ככלמעםבמצרים

ל-5בנובמברהמ-6ההננההאתלהקדיםהוחלשבהטת

ההצחצוח.תכניתשלהשםהשלבאתאחדביוםולקצרבו
ה*קומנדו".לנחיתתשנועוהתאריךנשארגנובמגרה-6

התנופהאברן
ה.3הינחניםגדודnssכנובמברה-5של,בבקרוהשכם

אותהלפורט-מעיר.שממערבגאמיל,התעופהבשוההבריטי

להבסיחעליושהוטל-צרפתיצנחגימגדודגםהוצנחוטעה

שבעכרופורט-פואד,פורט-סעידשלהדרומייםמוצאיהןאת

הצנחותמיצושעהלפיכילשערגיתןהתעלה.שלההוא

עמדואשרמהאימיםהובלהמטוסישלהסך-הכלאתאלו

גם-יחד.וצרפתבריטונהלרשותזהבאזור

בלבהאויריסיועעלשנשענואלה,צנחניםגדודישני

בצ8ליחובהתושביםleo,oooבתנעירל.טטל"החלו

פצוךהמזל,לרועחריש.רוסיבנשקהחמושגדודים,4בן

ל-12קרובבעלי-הבריתאבדוהרס,מגרימתלהמנעהשאיפה

-העירשלכניעתהעלעקרבמשא-ומתןיקרות-ערךשעות

אבדה.ההתקפהשלתנופתהואף

יהממךהפליגובעבמברה-6יוטהארלסניnppחצי

נרכבהמלנוחו",הציצבא"שלהו-42ה-40ה"קומנוו"
קרפל-55קרובתלגתתשלהםמהגתתותהאמפיגיולאפוב4"

שפוה-החוף.אלוסניהם-שרט-סעידמחוף

הראשוןהגדודשלהנגד-טנקיותהמחלקותע"יליהם

חילילרגימנטהראשוןוהנוודברקשיד-המלבותיליגימנט

6גדודשלג""גונדהע"יוכןמסומרסט,הרקים-הקל

במישןהותקנושלושהטנקיםהטנקים-המלכותו,לרגימנט

למים.חדיריםכלתיבהיותםזולמשימה

dT~1ה-40השקומנרו"יחידותע"ינתפס-בראש-החולו

ה.קוסבו*מיחידתאיש415תחריכןרבלאזמןנחתו

וכנמוה"קומנדו"יחידותשלושכלבהליקופטרים.ה-45

יום.אותוכלשנמשכהרחוב,ללהימתמיד

נווויפורט-סעידכחוףעלוהצהריםאחריבנובמברכ-6

קטטתבספינותמקפריסיךהפליגואשרוהיד,היוהצנחכם

באמצעותלחוףהועלושהםלכךהסיבהכן.שלפניביום

שצהניםוסיועתובלהדרגיאותםע"ימלתימכשהםאמותו

בעלי-מפקדתכיכלךודאימונחתבעקכותיהשלבואהיו
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