
̂ לבנון  עם הגבול קו * דחיוחודמירחמה זהה אינו צבאי גיתווו
 שתפרוץ בו־גע צריו. העןמק־דננים * הוביעית החזית הוא

נו תפוס להיות תידחמה, די די או׳ * ע ס ב הד רמסורה קוו

 השקט״ ״הגבול כה עד היה הלבנון בול ץ
 ביום־הכיפורים ואפילו כששת-הימים שלנו. ^
 רגיעה. ימי של מזו לאורכו השיגרה חרגה לא

 האירגונים פעילות זו כחזית גברה היותר לכל
הפלסטינים.
 הגולל את סתמה ללבנון הסורית הפלישה

הארץ את הסורים יפנו לא אם השקט. הגבול על
 — והולד ומתרחק רחוק עתה הנראה דבר —

 ״גבול עתידה, מילחמה בכל הלבנון, גבול יהא
 וצריך ניתן זו שהתפתחות ייתכן ודאי. עימות׳׳

ה החשש ואז מדינית: פעולה על־ידי למנוע
 מייותרים. ייראו בו, שכרוכות וההכנות צבאי,

 ראותו מנקודת הרי קיים, שהסיכון עת כל אבל
 להיות האמור או — האמון איש־הצכא, של

ב הגרוע ל״מיקרה ההתכוננות על — אמון
ה אירוע היא הסורים עם ההתנגשות יותר״,

מהר. להתרחש עלול
 ותמימים רבים כי אלה, מילים מקדים אני

 ל■ זהה איננו צבאי שניתוח מבינים, אינם
 או — תמימים שהם אחרים, חירחור־מלחמה.

שהתעל מאמינים יותר, עוד גדולים — שוטים
 כעפרא• ביטולם או צבאיות, מבעיות מות

 לאי■ ערובה הם צבאיים, סיכונים של דארעא
מילחמה. פריצת

מילחמה תפרוץ אם כי אודה, גם להץ תחת
 — שתפרוץ האפשרות עצם לעניין ואפילו —

 ואקווה בכוחותינו שאצדד לוודאי מאד קרוב
 הניתוח גם לכן יובס. ושהאוייב ננצח שאנחנו
הסי מהם השאר, בין לבחון, מטרתו שאערוך

 ומה — צבאית התנגשות כל כד לסיים כויים
 להבטיח כדי מעשותו, להימנע או לעשות, יש

הסופית. התוצאה תהיה אומנם שזו
 אסטרטגי ״עומק

לפנים״
ת נ חי ב  הגבול קו הצבאיים, והתיכנון ההכנות ל

 כניסת מאז (בלומר, לערך שנה מזה הפך, לבנון עם 1■4
 למען במיספר. הרביעית — דבר לכל חזית הסורים),

 לפחות — למילחמה יוכן זה שגבול היה ראוי האמת,
 של האופציה שהרי יום־הכיפורים. לפני עוד — להגנה

 תש״ה! מאז כבר קיימת הלבנון מכיוון הגליל על איום
מששת־הימים. — תוקף וביתר

 ההזנחה היה יותר, עוד חמור אם־כי דומה, (מחדל
 ביותר. הקריטית לגבינו '־שהיא הירדן״, ״חזית של המודעת

 השונים, הפירסומים לימדונו יום־הביפורים אחרי רק
 שיחק המזל ממש. של מביצורים חשופה היתה זו •שחזית

הלי התיאורים חוסיין. היסס זו במלחמה שדווקא לנו,
 החשופים ההרריים בשטחים הנערכים כוחותינו של ריים

 הלב אל חיממו לא אפ-שרית, ירדנית התקפה פני לקדם
. חלה חל גרמו אלא

 ומסוכנת קשה איננה אולי הצפוני בגבול (הבעייה
 ומשני יותר, מורכבת היא אבל אחרים, בגבולות מא־שר

 מאז הלבנונים, הימנעות שבגלל משום האחד, טעמים:
היחי ה״חזית״ זוהי נגדנו, במילחמות מלהשתתף ,1949
הבינ ״קו־הגבול עם קו־החזית זהה אורכה לכל אשר דה׳

 שורר דומה ((מצב מהבריטים אותו שירשנו כפי לאומי״,
 בגיזרת — הירדנית החזית של גזרות בשתי רק כיוס
 המשמעותי חלקה (אשר הערבה ובגיזרת בית־שאן עמק
אילת)). איזור היא

 לנקוט לבנץ, כחזית חייכים, אנו לפיכך
 שלנו, הקלאסית האסטראטגית התפיסה את
 קו• כין עומק מחוסר :״מכת-מנע״ עידן מאז

 יש פלישה כל לעצור יש שעליו וקו הגכול
לפנים״. אסטרטגי ״עומק על כהכרח להישען

 רק כאן מתאים ״אסטרטגי״ שהתואר לציין, ראוי
 אנו אין צבאית־מיבצעית מבחינה המדינית, במשמעות
המי שהוא בילבד, ״טאקטי״ לעומק אלא — מתכוונים

הגיאו בנסיבות מיבצעים, ניהול לצורכי ההכרחי נימום
 מכריע מישקל יחסי־הכוחות. ומצב הטופוגרפיות גרפיות,

באמ בלימה להפעיל שביכולתנו לעובדה נודע
בילבד. וסדירים הגנה־מרחבית צעות

 סדירים הינם הערבים שהצבאות בעובדה בהתחשב
 מגויים שלהם למילחמה הסד״ב ריב כלומר — בעיקרם

 בסידרי־ בהתחשב וכן — בכוחות־היבשה גם בקביעות,
 מבחינה כי לומר יש הגיעו, שאליהם האבסולוטיים הגודל
אסטרטגי סיכון עצמה על ישראל נטלה כבר צבאית
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 כוחוו. כניסת בהרשותה חמור, י ע צ ב י מ ואופרטיבי
 מחוסר־ לכך בהסכימה או — ללבנון גדולים סוריים
ברירה.

 ״העומק כאובדן הכרוך נוסך, ויתור אכל
 כמצב■ צה״ל את מעמיד הטאקטי, לפנים״
 — למיתקפה כמו למיגננה כיותר, גרוע פתיחה

 לגכי גם הנוכעות השליליות ההשלכות כל על
האחרות. החזיתות ככל מצכנו
 הלבנון חזית של המיוחדת למורכבותה השני הטעם

 של בעייתיותן אש״ף. פעולות של באיום מבחינתנו, נעוץ,
 אשר פעולות־גרילה, שהן בכך מקורה לגבינו אלו פעולות
 בגורם־ חומרית •פגיעה ולא ועירעור הפחדה תכליתן
 וככל — כשרה שהיא מטרה כל לכן, צבאיים. עוצמה

שאפקט משום ייטב, כן יותר, תמימה לנו נראית שזו
ת---------- א ----------מ
עמידד!ו בנימין

 של הצבאי הפרשן של מאמריו כל כמו
 את זה גם מבטא הזה״, ,,העולם
 ומתפרסם הכותב, של האישית השקפתו
הציבורי. לוויכוח כתרומה

 כזאת, לוחמה יותר. רב יהיה ״הטרור״) (או הטלת־המורא
 להיות יכולה ואיננה כפופה איננה וטיבעה, טיבה מעצם
 בלתי־ היא על־כן כלשהם. לכללים או לחוקים כפופה
 הקיימים אדם או עצם שכל מהמובן לפחות לחיזוי, ניתנת
 אין גם יעדי־פיגוע־בכוח. משמשים בו הנעים או בשטח

 כמו רבות, ובמטרות שידייקו התוקפים לצורך נדרש זה
מרחוק. באש לפגוע ביכולתם יישובים,
ההכ ולצורך — אש״ף אנשי זאת, עם יהד

האירגונים שאר כל את זה כמונח נכלול חדה
 משום יחסיות, ומאי-פגיעות מחסינות נהנים —

 האוכייק* והרס מארץמולדתם, פועלים הם שאין
פוע הם 'טממנו כאיזור הקיימים השונים טים
 שאינו וכוודאי עליהם משפיע איננו נגדנו לים

 כיכול• אין על-כן הרתעה. של אפקט כעל גורס
 מטבע כאותו להם להיטיב רצינו אפילו תנו,

ממש.
מסוריה מקבלים שהם בגיבוי יימצא נוסף גודם־יתרון

 את להפעיל יחליטו שהסורים ובמידה כאשר אם, —
 בנד פעילה ללחימה חופש־פעולה לו להניח או אש״ף

 במיקרה תהיה, אש״ף של הצבאית התשתית מלבנון.
תוקף, בכל — חיפוי לספק גם המסוגל הסורי, הצבא זה,

ד מעבר צה״ל כוחות ו ב ג ד

 יחיפויו גיבויו עוד כל לנכון. שימצא משך־זמן או צורה
 בחספש־ מאד ישראל מוגבלת ומוצהרים, גלויים אינם

 כ״תשתית״ לראותו יש ועל־כן הסורי, הצבא נגד פעולתה
אש״ף. מבחינת וחסינה בטוחה

— שנסבל מה
ייסבל לא

 - יתוגבר מלחמה לצורכי (אשר הסורי איום ^
או | אח ערביות ממדינות בכוחוודתיגבור — יוחלף !

 יגיעו ישתלבו, אומנם אם הבלתי־סדיר, והאיום רות)
 צה״ל את יעמיד שם, להתממש ויחלו הקו־הירוק עד

מיבצעיות בעיות לפני
יתעורר כן

 וסיכונים חיכוכים יגררו אשר דרבים בנקיטת צורך
 בקביעות לפעול הכרח בו כרוך שיהיה משום מדיניים,

לגבול. מעבר גם
 כזאת התפתחות של ממוצרי-הלוואי כאחד

 — עויין קרקעי מערך-צכאי כהדרגה ייווצר
 ממש והולך, ומתחזק מתעבה — נ״מ גם כולל

 דומה מערך ככל — יהיה כזה מערך הגכול. על
 במוצהר אם אפילו התקפי־מוכהק, גם — אחר
כילכד. ״הגנתי״ יהיה

 טמון איננו אירגוניו, על אש״ף, אנשי של איומם
 אבל, אפסי. כמעט צה״ל, לעומת שהוא, — הסגולי בכוחם

 לפעול להרשותם או — בנו לשלחם הסורים יחליטו אם
בטכ מלחמת־גרילה לנהל יכולתם תהיה — ישראל נגד

 עד שהכרנו מזו בהרבה גדולה לוחמת־טרור, של ניקות
 עובדת תהיה לכך הסיבות אחת בלבנון. מלחמת־האזרחים

 להניח שאין וכיוון בלבנון. הסורים של האיתנה שליטתם
 או אישור בלא ממשי אש״פי מאמץ חידוש ייתכן כי

 יאבטח הסורי שהצבא הוא ודאי בחזקת הרי סורי, עידוד
 מכאן ואמצעים. ציוד יספק ואף האש״פי העורף את היטב

 מלוא את ולרכז להתפנות יוכל אש״ף כי מאד שייתכן
 שיהיה בלא בדרום, — אייש 15,000ב־ הנאמדת — עוצמתו

 עד כמו רובה, את או ממנה, גדול חלק להפריש עליו
 לבנון במרכז מאחזיו ולאבטחת העורף לאחזקת עתה,

 בעיצומו, עתה הוא כזה תהליך העדויות, לפי ובצפונה.
וקיצבו. הכמותיים ממדיו נתוני לגבי ביטחון אין כי אם

 ניכר, לגידול צפוי אש״ף של המספרי כוחו רק לא
 שהתרבו, ונישקו ציודו גם אלא בלבנון, היערכות בכל

 ובגיבוי כזאת בעוצמה יפעל אם ו״כבדו״. השתכללו
 גרילה בלוחמת קשות לנו להציק ביכולתו יהיה סורי,

 שלא כך פעילותו את להסלים או ורצופה; חריפה וטרור
 ובמצב בעיתוי — לתקוף אלא בידינו ברירה תיוותר
 רישמי לבנוני צבאי כוח ששום מובן לנו. נוחים הפחות

 שהם כאמור, (בהנחה, אש״ף לכוחות להפריע יוכל לא
הסו שולטים עוד כל לפחות הסורים), בבירכת פועלים

יעשה. ומה הפורמלי שליטה יהיה מי וקובעים בלבנון רים
 אנשי החזרת כי לומר פנים כשום אין על־כן,

 ה■ השכת של כסיס על מותרת, לדרום אש״ף
 שניתן מה כל כי ;מכונו על הישן סטאטוס-קוו

 מדינית, מבחינה ולפחות, — כעבר לסבול היה
 להיות יכול ואיננו נסכל איננו — להרשות גם

ואילך. מעתה מורשה
 לא הנזק

ממילא געשה
 צבאית, מבחינה להרשות, אנו יכולים היכן ד

 יותר אף ברורות כאן המיגבלות הסורים? *■שיתקדמו
 הדרישות שמבחינת אמרנו, כבר אש״ף. לגבי מאשר

 (הצבאיות־מיבצעיות) האופרטיביות ואפילו האסטרטגיות
 — אלמאדי ראשיה :האדום״ ה״קו את מזמן הסורים חצו

 ריכוזם העיתונות) (לפי כעת פרוס שבו ג׳זין־צידון,
 אופרטיבי זינוק כמטחווי מצויים הם העיקרי, הדרומי

 במונחי הסובייטית הצבאית התורה במושגי (הנמדד אחד
 עמק-החולה מצפון הארמיה״) של הישירה ״המשימה

כשלעצ בלתי-סימפאטית הינד. זו קירבה וכתף־החרמון.
 והמובנת המשלימה זרוע־המלקחיים שהיא מה־עוד מה:

 הוא אף יתמקד אשר ערבי, התקפי מאמץ כל של מאליה
ועמק־החולה. מקורות־הירדן אל צפון־הרמה מגזירת

 אינו שלנו הצכאי-אסטרטגי ״הקו-האדום״
 ״פול- רכס זהו לו: ניצב אלא לגבול, מקביל

 ב* סוריה־לכנון. גבול עוכר שלאורכו הלבנון״,
כ העיקרי, הגיאוגרפי המיכשול את חצותם

י

ץ


