
אל*כבירמפתלקרב
מצריםלתוךמערביצבאפלששנה,150תוךפעמיםשלוש

;אלכסנדריהדרךבונפארטפלש1798ביולי:בצבאהונלחם
דרךשחדרבריטיצבאעל-ידימצריםנכבשה1882בספטמבר

בריטי-צרפתיניסיוןנסתיים1956באוקטובר;סואץתעלת

ןולשיכב.1

בספטמברה-13בשחרשהתחוללבקרבזהמאמרשלעניינו
המיםתעלתגדתעלתל-אל-כביר,המצריהכפרבקרבת1882,

כשעה,שארךזה,בקרבקהיר-איסמאעיליה.בדרךהמתוקים
בריטימשלוחחילעל-ידיעראבישלבפיקודומצריצבאהובס

בשליטהוהתעלהמצריםהיומכךכתוצאהוולסלי.גנרלבפיקוד
ה-20.המאהמחציתעדבריטית

רקע

שהחלמדיגיתהליךשלצבאישיאהיווהתל-אל-כבירקרב
החזירזהמיםנתיבב-1869.סואץתעלתכרייתסיוםעם

-הצבאיתהגיאוגרפיהמינוחלפי-תעמדה""אתלמצרים
שהואבינלאומימיםנתיבעלמרכזי,במיקוםהנמצאתכמדינה

מרחבי.ביןמלחמותנתיבגם
נגררתפעםלאעצמהמוצאתמרכזי,כהשמיקומהמדינה

:אותההמאפיינותאחרותתכונותבטובתה.שלאגםלמלחמות,
לאומיתעירנותבטבעת-חנק,הימצאותשלפסיכוזההיווצרות

הטבע,מדרךגם,נוטהכזומדינהצבאית.לתוקפנותונטיה
תאמואלותכונותואמנם,בביטחון.ניכריםמשאביםלהשקיע

התמערבות""בתהליךהנתונההארץ1882.שלמצריםאת

שלשליטתהוכלכלי.חברתיובמשברכבדבחובשקועההיתה
המעצמותלחץואילורופפת,היתהעליההעת'מאניתהאימפריה

היתהבריטניהעבורבריטניה.שלזהבעיקרוהלך,גבר

מהאניותאחוזכ-80%:האימפריה"שלהחייםעורק"התעלה

הקשרלאבטחתחשיבותההיתהורבהבריטיותהיובהשעברו
אסיה.ולקדמתלהודו

בנוותופיקאסמאעילהחד'יוהודחאירופי,לחץתחתב-1879,
שנינוספוולממשלאיש,ל-18,000הוגבלהצבאתחתיו.מונה

שלהאינטרסיםאתלהבטיחשתפקידםאירופייםמפקחים""
הלאומנותאוירתגברהזה,רקעעלאגרות-החוב.בעלי

-ביניהםהבולטהצבא.קציניהיודגלהנושאיבמצרים.

אחמדאל"מ)(אמיר-אלאיהמהפכניים"הקציניםראשון"
בעלאךנרחבת,השכלהחסרכפרי,שיח'שלבנועראבי,

ומדיני.צבאיכמנהיגמסוימיםכשרונות

השאר,ביןשתבעו,והמשכילים,הקציניםשלהמחאהפעולות
גרמו-בפועלזאתעשוואף1881(ספטמבר(הצבאהגדלתאת

ההידרדרותתהליךהאירופיים.ה,,מפקחים"פעולתלשיתוק

בינוארנמנעת.בלתיעתהנראתההמעצמותוהתערבותהואץ

ר'.עמה-1807.בשנתגםהיהנוסףבריטינסיון-נפל1.

לתופיק,משותפת"איגרת"ובריטניהצרפתשיגרו1882
הפוכות.היותוצאותיהאולםבו,תמיכהמשוםבהשהיה
החליטההעתטאנית,האימפריהוחולשתצרפתהיסוסילנוכח

הוחלט:בתקיפותהמצעבלפעול1882,בקיץבריטניה,
חיל-המשלוחלהפעלתקדמהחיל-משלוח.למצריםלשלוח

הצבא1882.ביוליבריטיציעל-ידיאלכסנדריהשלהרעשה
וחורבן,הרסאחריובהותירואלכסנדריהאתעזבהמצרי
אתלהדיחניסהתופיקקטן.בריטיכוחעל-ידינתפסהוהעיר

אולםהעת,מאני,הסולטאןעל-ידיכמורדשהוכרזעראבי,
בקהירמינה-והצבאהמשכיליםמתמיכתשנהנה-עראבי

בהכנותתמיכההביעואשרכללית",ו,,אסיפהמנהלת"מועצה"
פלישה.בפניהצבאיות

הבריטיחיל-המשלוח

עלשפקדוולסליגרנטגנרלעמדהבריטיחיל-המשלוחבראש
מנהזהחיל-משלוחב-1878.לבריטניהסופחהמאזקפריסין

קו-ראשון"."לוחמי18,000מהםאיש,כ-40,000הקרבלפני

סקוסיםהודים,כמומנוסים,לוחמיםוכללמגיוןהיההרכבו
ודאי(מנוסיםובלחיצעיריםלוחמיםבצדואירים,הרריים

אוגוסט-שלהחםבאקליםדלתהבשטחיאובלוחמת-מדברלא

כ-12,000כדלקמן:היתההכוחחלוקתבמצרים).ספטמבר

התות-לרשותתותחנים.כו-3,000פרשיםכ-3,000חי"ר,אנשי

סוסים.על-ידינגררושחלקםתותחיםכ-76עמדוחנים

המצריהצבא

ההתפתחותתהליךשלבעיצומועמד1882שלהמצריהצבא
בונ-של(מערביצבאעםהראשוןהמפגשבעקבותשהחל

שלהכלליה,,התמערבות"מתהליךניכרחלקוהיווהפארט),
איש.כ-100,000הצבאכללאסמאעיללהדחתסמוךמצרים.

אמרי-קציניםעל-ידיהשארביןאירופי,אימוןקיבלהצבא

בצבאהחייליםמספרהוגבלתופיקשלמינויועםקאיים.
אישכ-50,000כברמנההוא1882בשלהיאולםל-18,000,

כוחפרשים.אסקדרוניםכו-12חי"רבטליוניםכ-60והכיל
ולאמחורציםשונים,מסוגיםכליםכ-150מנההארטילריה
רמינגטוןרובה-חדישהיההרגליהחיילשלנשקומחורצים.

נטען.

כ-20,000תל-אל-כבירבקרבביטוילידיבאוזהצבאמתוך

מצרייםפלחים-הצבאאתשהרכיבוהחייליםלוחמים.
הלחימהשטחאתהכירו-המקומיתהקצונהוכןוסודניים

מוטיביםגםנכרכובהיחסית,גבוההמוטיבציהבעליוהיו
איסלמיים.דתיים

לקרבעדהאירועים

דרומהעראבינסוגביולי))11אלכסנדריההפגזתבעקבות
הדרךשעלא-דוואר,בכפרכוחועיקרעםונערךהדלתהלתוך

19761%מרץ249,מערכות""



פאשאערבובי

למנועכדיאךבאלכסנדריה,ינחתוולסליכיהניחהואלקהיר.

מערךאתמבצרהחלואףבדלתהשוניםכוחותהציבהפתעה
הנייטראליותאתיפרלאוולסליכיהניחגםהואתל-אל-כביר.

מערךשלפניהשטחאתמלפוצצה.נמנעולכןהתעלה,של
1(.מס'תרשיםראה(במיםהציףא-דוואר
הלחימהמשמעותאתידעהואהבלחי-צפוי.אתעשהוולסלי

היתההעיקריתמטרתולמגן.בכךשיהיהוהיתרוןהדלתהדרך

נסיגהממנושימנעד,חאברבקהמצריהצבאהשמדת

מיםבאספקתהצורךאתידעהואולקהיר.המעובדלשטה
והואתכניתובפרטיקציניועםדןלאוולסלילצבאו.מתוקים

אלכסנדריה,בחוףהטעיהכוחשהנחיתלאחרבסוד.עליהשמר

דה-התעלהחברתמנהלשלמחאותיווחרףמזרחההמשיך

נייטרא-עלשישמורלעראבישהבטיחהואכינראה(לספס

באיס-הפרעהללאנחתבאוגוסטבו-20לתוכה,חדרליותה)

שהגיעמהודוחיל-המשלוחאליוהצטרףזהבמקוםמאעיליה.

עםעראבימיהרשולל,הולךלימשנוכהסואץ.מפרץדרך
ביצוריםבפעילותוהחלתל-אל-כבירלעברלוחמיםכ-25,000
תותחיםו-24אישכ-5,000שלכוחהציבהואקדחתנית.
קנטרה-קהירצירשעלבצלחיה

תל-אל-כבירמערךבין;

לאבדואיםכוחעל;חוץמוצבימספרהציבואיסמאעיליה
קרבותבסדרתהבריטי.חיל-המשלוחאתשיטרידסמךסדיר,

הברי-בידינפלו-באוגוסטבו-28ב-25ב-24,שנערכו-

;ובקצציןבמחצמהבמחוטה,החוץמוצביטים
התקפת-נגד

פרשיםהגיעושהתפתחובמרדףנהדפה,קצציןלעברמצרית
בתל-אל-כביר.הכוחעםלמגע-אשבריטיים

צירובאבטחתלקרבבהכנותהבריטיםעסקוואילךמכאן

ענפה.מודיעין-קרביפעילותגםכללואלוהכנותהאספקה.
העמדותקולעברולצפותבוקרמדילסיירנהגעצמווולסלי

ידיעותשהשיגכךותצפיות,מסיוריםקיבלנוסףמידעהמצרי.

לפנייוםהמצרי.הכוחוגודלהעמדותטיבעלמהימנות

לכוחמנות-מזון25,000הזמנת:מסמךלידיונפלאףההתקפה
שנהנה-ערבייםמקורותלטענתבעיקר-יתכןשמולו.

אולינכללביניהםשבגדו.מצרייםקציניםשלמשירותםגם

לשורותיהם,ערקאוהבריטיםבשבישנפלעראבישלסגנו

המצריהמערד

תל-אל-הכפרבאיזורעראביהציבשלוהבלימהמערךאת

לאיס-ממערבק"מכ-40המתוקים,המיםתעלתשלגדותכביר,

בזגאזיג.הרכבותוצומתלקהירהדרכיםצומתבקרבתמאעיליה,
ואדיבשקעעובריםומסילת-הברזלהמתוקיםתעלת-המים

מדרום,בצפיפותמיושבחקלאישטחביןהמפרידתומילת,
מטר40הואהממוצעגובהןמצפון.צחיחותגבעותובין

צבאיכוחהמחייב-זהקרקעחואיעלדלילה.והצמחיה

ביצוריו.אתעראביבנה-לתעלת-המיםבצמודלנועגדול

מורדותבעלותגבעותשלכפולהשרשרתעלנבנההמערך
למסילתבמקבילשהתמשכה-דרוםכלפיבמיוחד-תלולים

צפון-מזרח.לכיווןהברזל

אתעראבימתחאפקטיבית,חזיתאשליצורכוונהמתוך
בשנימכשוליםעלנשעןכךהאחורי.הגבוהבשטחחפרותיו

מצפון.המדבריוהשטחמדרום,המיושבוהשטחהתעלה:אגפיו

קצהעדמהתעלהק"מכ-6.5לאורךנמתחההקדמיתהחפרה
החפרהממרכזנמתחהשניהחפרההגבעות.שלה,,שולחן"
החפירהרוחבתחנת-הרכבת.עדדרום-מערבלכיווןהקדמית

תעלהעודנחפרההאויבלכיווןמ'.כ-2.5ועומקהמ'3.5-2.5

תותחים,ועמדותאשנבי-יריהוכנובחפרותמכשול.כעיןרחבה,

בתרשימיםראה(נוספיםתותחיםעל-ידילתגבורעמדותכולל

המתוקים,לתעלת-המיםעדהחפרות,לאורךפוזרוהתותחים

קדמי,במוצבהיהגדולריכוזתותחים.4-3שלבקבוצות
חי"רדיביזיותכ-3היוזהבמערךלמערך.ממזרחק"מכ-3

במפ-תותחים.כו-75פרשים)כ-100מהםלוחמים,)20,000

שלעתודהכוחהיהלתחנת-הרכבת,ממערבעראבי,שלקדתו

פרשים.כו-600חי"רגדודי3

וההכנותההתקפהתכנית
:שיקוליםכמהעמדווולסלישלתכניתוביסוד

מכוחותיושתמנעבהכרעהולזכותהפתעהלהשיגהשאיפה*

ולקהיר.הדרכיםלצמתיהמעובד,לשטחלסגתעראבישל

בכוהביעילותלפגועלמגיניםאיפשרהחשוףשדה-האש*

ניכר.ממרחקכברתוקף,

ממקור-המיםהבריטיהכוחאתירחיקעמוקימניאיגוף*

להביאעלולכזהמהלךיתר-על-כן,ומייגע.קשהויהיה

כרוךשמאליאיגוףהדלתה.שטחלתוךמצריתלנסיגה
מוקדם.גילויבשלהפתעהוכאיבודמעובדבשטחבלחימה

הצמתיםאתלתפוסכדימהיר,הצלחהבניצולצורךיש*

ההזדמנות.תוחמץבטרםקהיר,עלולהשתלט
עםחזיתיתהתקפהלהעדיףוולסליאתהביאואלהשיקולים

ארטילרי.ריכוךעלויתורתוךלילית,תנועהלאחרשחר

דיביזיותשתיעל-ידיהמצריהמערךאתלתקוףהיתההתכנית
מקסימלי"חיכוך"יצירתתוךבו-זמנית,חזיתיתבהתקפהחי"ר
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ן'4---במטרים)(במערךחפרףחתך-3מס'תרשים

כוחבדירוגפועלשמאלבאגףכאשרהאויב,מערךעם
רכוב.כוחימיןובאגףלתעלה,מדרוםמשימה
:כדלהלןהיווהמשימותהכוחות

-ווליסלוטננט-גנרלבפיקוד-2חי"רדיביזיהא.

,החזק.הדרומיהחלקאתתתקוף

אתתתקוף-המליגנרלבפיקוד,-1חי"רדיביזיהב.
השני.החפרותקואתואח"כהצפוניהחלק

-גוד-אינפבריגדיר-גנרלבפיקוד-ארטילריהבריגדתג.

תנועלכוחות).פוצלוהתותחיםשאר(תותחים24שכללה
כוחהיתקלותלמנועכדיו-2,1דיביזיותביןבתנועה-למגע

לקרב.להןתסייעוהיאבמשנהואחד
מקפר-מייגיר-גנרלבפיקוד-ם0ת(1ת8םתי)(משימהכוחד.

המיושבלשטחייכנסלתעלה,ומצפוןמדרוםינוע-סון
עראבי.שלהמפקדהמחנהאתויכבוש

דרורי-מייג'ור-גנרלפיקוד~-פרשיםשלדיביזיוניכוחה.

הצלחהוינצלהאויבבעורףיכהמצפון,המערךאתיאגף-לו
קהיר.לכיוון

שינויים.ללאנועה-למגע,~שלבמבנהלתקוףפקדוולסלי

רווחהותרלמשנהוןוילט4וביןלשניים,חולקבטליוןכל

הכוחותרוכזובספטמבר124-10בימים2(.מס'תרשיםראה(
בפעילותהוחלבספטמברה-12בערבבקצצין.לקרבוהאספקה

אחרוןתדריךהתקיים1745בשעה:שנקבעלוח-הזמניםלפי
המאהלפורק1830לשעהעדוהכוחות.הדיביזיותלמפקדי

וקרב,תנועהבמבנהונערכוהכוחותנעוהחשיכהרדתועם

תל-אל-כביר.למערךממזרחק"מוחציכשמונה

ידיעותלהפיץטרחאףוולסייבסוד.נשמרהתקיפהמועד

לעראבי,נודעהמאהלשלירוקנראהשונים.מועדיםעלכוזבות

לטענתו,בלילה.יתקפולא~עייפיםשהבריטיםהאמיןהואאך

דאגושאףוקציניםשיח'יםשלכוזבותידיעותעלגםסמך

ישנולילהאותוהמערך.שלהצפוניקצהואתבאורלסמן
היוהזוטריםהקצינ-םבמפקדתו.שלוהבכירוהפיקודעראבי

עלשמועותעראביהפיץהמוראללחיזוקאנשיהם.בקרב

שמקוםוטעןדתייםבסמליםהשתמשכןתורכית.תגבורת

מוחמד.על-ידינבחרהקרב

לקראת-מגעתנועה

ההלו-בחפרותיובכוננותאךשאנן,-המצריהכוחמולאל
שלהאגפייםהכוחות0130.בשעהנעותהחי"רדיביזיותשתי

מוקדםיתגלושלאכדיכשעה,עודהמתינוומקפרסוןדרורי-לו
מציאתעלהקשההחשוךהלילה:קלהיהלאהניווטמדי.

מפקדיעל-ידינעשהוהואההנדסה,אנשישהציבוהמוטות

מבעדבקושישביצבצוכוכביםלאורבעיקרואנשי-צי,כוחות
קציני-באמצעותנעשההכוחותביןהקשרהעננים.למעטה

כמעטכזובדרךלאויב.פעםלאונחשבודרכםשניווטומטה
הבריטיהכוח2.דיביזיהבעקבותשנעוולסלישלמסהוונפגע

1דיביזיהלשורותבו.נתקלולאהקדמילמוצבמצפוןצעד
אתלגלותבלישבאוכלעומתחזרואךבדואים,פרשיםחדרו
לו).מסרולאאךזאת,גילוהםעראבילטענת(הבריטיםבוא

ל,,כמעטבצעידה,להפסקותהביאוהניווטוקשייהקשההצעידה
בלתיולדירוגעצמםלביןבריטייםכוחותביןהתנגשות"

אחרמ'כב-600מפגרת1כשדיביזיההדיביזיות,ביןמתוכנן
המצרים,עםהמגעלהיווצרותעדנשמרזהמצב2.דיביזיה

צפון-מערבלכיווןדרורי-לוכוהפרשינעוב-0215שחר.עם
מקפר-כוחיצאב-0230ההתקפה.לאותוחיכועצרובו-0430

עםהגטלינגתותחיכוחפונטונים.גביעלהתעלהאתוחצהסון
לתעלה.מצפוןבמקביל,לנועהמשיךציבריגדתלוחמי

הקרב
:התקפותארבעלמעשהשבוצעולכךגרםשנוצרהדירוג

בהפרשהעיקריהקועלהחי"רדיביזיותשתישלהתקפותשתי
שנישללופתות-אגפיותהתקפותושתידקות,כ-20של

0500לשעהסמוךנתגלו2דיביזיהטוריהאוגפים.הכוחות
עליהםנורתהבתחילההמצרים.מעמדותמטרכ-500במרחק

תרועהנשמעה"המלי)גנרלזאתשתיארכפי(ואזדלילהאש
רובים".אששלזרםיצרונודעו,ולאנראושלאהחפרותוכל

4(.מס'תרשיםראה(הארטילריההצטרפהאליהם
המו-הבריגדהמלוחמיכ-200נפגעוהראשוניםבשלביםכבר

נאדותאתלנפחהספיקולאאףהסקוטייםהחייליםבילה.
צעידהתוךהתאחדוהבטליוניםחצאישלהם.החליליםחמתי
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מיםהעלת

אתלקרבהכניסהמלי,גנרלהדיביזיה,מפקדירי.ללא
בפיקודמעורבותקבוצותנוצרובקרבשמאחור.הבריגדה
כוחשלעקשניתלחימהלמרות-0520בשעהקצינים.

הובקע-להימלטניסואשרבקציניו,שטבחנובי-סודני
גוד-אינפשלהארטילריהבסיועזאת,החיצוני.המצריהקו

פנים-אל-פנים,קרבהאכזרי,הקרב2.דיביזיהשלותותחיה

בניגוד0600.בשעההסתייםהואקרב-כידונים.בעיקרוהיה
המליבפיקודהררייםלוחמים200פרצווולסלישללהנחיותיו

כשנוצרעצרו.לתחנת-הרכבתכשהגיעועראבי.מחנהלכיוון
החפרותמקומטר1,000במרחק1דיביזיהאנשיהיומגע,

הטוריםיום.למבנהאש,תחתשינה,התקיפהמבנההקדמי.

נכנסו2דיביזיהלגבידקות20שלובהפרשלהתקדם,המשיכו
גוד-אינפשלמהארטילריהסיועקבלתתוךבחפרהלקרב

לאחרמצפון.דרורי-לו,שלרכובותארטילריהסוללותומשתי
האחורית.לתעלההכוחותנפנוהקדמית,בחפרהעקשניקרב

מצרית.בריחהתוךדקות,20במשךנתפסהזו

היאסמוכים.לכוחותגוד-אינפשלהארטילריהסייעהכאמור,

תותחיופגעואור-יוםעםביותר.קצריםמטווחיםגםפעלה

לאחרהמערך.לעומקוירונמלטות,ברכבותגםגוד-אינפשל
דרורי-לושלבכוחותיהםלפגועלאכדיהאש,אתנצרומכן

לאגףבמהירותדרורי-לופרשינעוהמגעמשנוצרומקפרסון.
המשיך1,לדיביזיהמסייעתארטילריהשהציבלאחרהצפוני.
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לקהיר,להמשיךמשימתוב"יותאךנסוג,אויבאחרלזנבהכוח

בנכנעים.לטפלעצרלא

מקצהק"מכ-5מקפרסוןשלכוחותיונתגלו0515בשעה

הבריטיהכוחארטילרית.ש-עליהםונפתחההמצריהמערך

המערךשבשיפוליהתותחיםעמדותאתוכבשלהתקפהעבר

ארטי-בסיועחי"רכוחותע"יזאתעשההואהסכר.ובקרבת

שמדרוםבאגףמצריתהתנגדותכלפסקה0600שעהעדלריה.

בעודהמעובד,השטחלתוך,חי"רכוחחדרעתהלתעלה.
עדשלידו,והגשרעראבימהנהאתותפסנעפרשיםבטליון

נפגעים.היושלאכמעטמקפרסו~אנשיבקרב0700.שעה

המרדף

לפחותעיקשת,עמידהגילהך"ספק,ללאהופתעהמצריהכוח
הנוביים-הלוחמיםבעיקרבלטוהקרב.שלהראשוניםבשלבים

תחתמהרהעדנשברואלה,גםאולםוהתותחנים,סודניים

הנביאזנחלפיהשמועהשהתפשטהעודמהההתקפה,הלם

ההתקפההצבא.אתמוחמד
הפתיעה'

כשישןעראביאת

אוהספיק,לאהואקרב".ל,,עהפלנכנסמהרהועדבמפקדתו

שפרשימשהבחיןשלו.העתודהכוחאתלהפעילהשכיל,לא
הגנהקולארגןכוונהמתוךנסוג'אליו,מתקרביםדרורי-לו
רכובכוחשיגרלכןלמנוע,וולסלי,שאףזאתאתבבלביס.

כוללדרורי-לו,כוחואתזגאזיגצומתלעברמקפרסוןשל
עראבימשנוכחואמנם,וקהיר.,בלביסלעבררכובה,ארטילריה

שם.ונכנעלקהירנסוגתצלח,לאבלביסהגנתכי

הקרבתוצאות
לוחמים,60הבריטיבמחנהנהרגוכשעה,תוךשהוכרעבקרב

בקרבהיוכ)-240(הנפגעיםרוב'30.ונעדרוכ-380נפצעו
כ-2,000--3,000נהרגוהמצריםבקרב2.דיביזיהלוחמי

לכתהמדיניותהתוצאותהרחיקוהזמןבמרוצתרבים.ונפצעו
לכאורה,הבריטים.גםב"חילה)לפחות(ורצוששיערומכפי
עראבי,מפלתעםלמעשה,.תופ~קלחד'יוהשלטוןרסןהוחזר
שלטוןוהתעלה,מצריםעלהבריטיהשלטוןתקופתההלה

בתל-אל-הקרבהפךבכךה-20.המאהלמחציתעדשנמשך

והאיזור.מצריםבתולדותלנקודת-מפנהכביר

שגיאותועללפלישהאחריותובשלביקורתנמתחהעראביעל
וכשלונולאומילגיבורהפךיותרמאוחרהקרב.בניהולששגה
ולבגידתפעלבההאיבהלאוירתיוחסתל-אל-כבירבקרב

ב-1956הצרפתית-בריטיתהפלישהכשלוןלאחרלו.המקורבים

ב-1882,תל-אל-כבירקרבביןבהשואותהמצריםהירבואף
1956.שללפלישת-הנפל

וחיכום
מוקדםתכנוןפריהיהתל-אל-כבירבקרבהבריטיהניצחון
בעיתוי,הפתעההטעיה,הונאה,שליסודותשולבובווקפדני,
הקרבשתוצאתלקבועאוליניתןהצלחה.וניצולקרבימודיעין
לשמורידעהוא:וולסלישלהראשוניםבמהלכיוכברנקבעה

שדה-הקרבאתהמתגונןליריבוהכתיבהתקפית,יוזמהעל

להשתמשהיכולתאתממנוהשמיטובכךלתוקף,-לוהנוח
הדלתה.בשטחהלחימהביתרון

אךהמצרים,משלגבוההאיכותבעלאוליהיההבריטיהצבא
שונים,ממקומותמיחידותבחיפזוןשהורכבחיל-משלוחזההיה

המצרי.ובאקליםבשטחקרביניסיוןחסרותמהןכשרבות
מוטיבציהבעלהיההמצריהחיילכילהניח,ישלעומתם,
ארצו.עלבהגינויותרגדולה

וולסלי,שלהקרביהמודיעיןפעילותבולטתלקרבבהכנות
בהעדיפווביצוריו.האויבאורחותאתובחןבעצמוסייראשר

עצמועלוולסלינטלמגע,לקראתליליתבתנועההכרוךקרב
ככללפשטההיהחייבתכניתוהצלחתלצורךמחושב.סיכון
ולתתבלילההתנועהבעתקשיחותמסגרותעללשמורהניתן,
העיקריהתנאיעצמו.בקרבהמשנהלמפקדייחסיפעולהחופש

משמעתבקיוםהיההתנועה-לקראת-מגעשלבלהצלחת
משהופרהאךבדרך-כלל,נשמרהזומשמעתת.יאליע

הכוחות.ביןלדירוגגרמה

שסייעהמלאההפתעהלהשיגוולסליהצליחאלהכלעקב
מקסימלי"חיכוך"יצירתעל-ידיהיריבכוחשלהפיזילחיסולו
ויל-ניצלההצלחהאתנסיגה.אפשרותגםמנעבכךולפיתה.

זגאזיגשללצמתיםהמהירההגעתםהרכובים.הכוחותידי
שהמלחמה.שלמהירלסיוםהביאהולקהיר,ובלביס

י)19762מרץ249,מטרכות""


