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 את .1949 משות בגבולותיה ישראל. על להביא כדי
 כיבוש מאשר ליותר נדרש אוייב בל אין - סופה

ק־־מ 10x15 של בגודל ויחידה אחת קוביית־שטח

הקוביות חישחה
 היתד, באירופה הזעירות הקוריוז למדינות־ חוץ *ץ

 1949 יבין !שהתקיימו כפי ובגבולותיה מדינת־ישראל, ■)4
 היה ניתן צבאי: ם לאוו כמותה מאין פגיעה ,1967ל־

 מהלך באמצעות ומיידי, מוחלט באופן למוטטה׳ או לחסלה
י ט ק א  ושל התקדמות על־יז־י כלומר, !ויחידי אחד ט

המקו לפי אשר כאלה וברוחב לעומק הגבול, מן ׳אוייב
 את להטיל יוצריו ניתן הרגילות, הדוקטרינריות בלות

הסוב המינוח לפי ״יומית״, (או ישירה כמשימה השיגתם
טאק זמן־ומרחיב בממדי הפועל טאקטי, דרג על ייטי)
 בהם למדידה המשמשת !שיזזידתיהזמן, ׳משמע, ! טיים
ה הקילומטר היא ויחידת־המדחק הבודדת, השעה היא

בודד.
ראש־הממ־ ע׳ל־ידי הביטחונית ,הטעייה הממשית צורת

 ומהלכים על ׳מדברים שאינם ואחרים, ׳בגין !מנחם ■ישלה
 הפגזת של ההומאני ההיבט את מדגישים אלא טאקטיים

 יכולה ׳והילדים, הנשים את יקדה ומה ׳בישראל, הערים
 השתתפות, או הבנה ׳רחמים, של רגשות לעורר אולי
 הסגזת או הפצצת כך: !ובדין — ׳משכנעת איננה אולם

 יוכבד סמילהמות׳ ׳ומוכר ׳נפרץ ׳חזון היא מקומות־י״שוב
 למוטט נזקיהן, ׳ולמרות כשלעצמן בהן, ׳אין כי הוכח

 (הכוונה הלאומי קיומם קץ יאת עמים על ולהביא מדינות
כמובן). קונבנציונליים, ולסילזוסה לאמצעים
 וביניהן — אידספור דוגמות על להצביע ניתן כאשר

 ההתשה״, ב״מילח&ת צה״ל על־ידי ערי-התעלה החרבת
הטי — סמילחמת-ר,עצמאות הנצורה ירושלים הפגזת או

 האדיב״ תותחי בטווח נמצא בישראל בית ״כל של עון
 לאםיפת־נשים המתאים ורגשני, מעורפל כנימוק מצלצל

 הסוג מן קשה״, ב״עובדה לא אבל שם, דמעות ולהוזלת
 ורק יממש, של במשא־ומתן ׳להעלות מותר כמותו שרק

 של- ובנושאים, בפורומים גם לשכנע, ניתן באמצעותו
 נתונים אלא אינם חיי-אדם ואובדן הרם הפגזות, עניינם

אחרים. נתונים ׳ומול בצד כמותיים
 והה■ האמיתית הביטחונית הבעייתיות לוז
 וימו■ יומחש שייוצג, מתאים ישראל של בועה

להוכחה שניתן יותר, ומוגדר ברור כאופן צה
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כמו וחישובים מדידה של כדרך גם מוחשית,
 כלומר, — לשכנע נוכל כך רק — פשוטים תיים
 יחושו רק לא בהגיונם, שיסכימו אנשים לאלץ

 יוצאת■ אמנם היא שלנו זו כעייה בי — כליכם
כחומרתה. דופן

 והוודאי, המיידי סופה יאת ישראל על להביא כדי
 ליותר, נדרש אדיב כל אין ,1949 בגבולות בהיותה

 ק״׳מ 15x10 בת ויחידה: .אחת קיחבית־שטח כיבוש מאשר
ראשון- קו בין הכלוא ׳מישור־החוף, קטע של הלק בכל

מאח

עמידדור בנימיו
 של הצבאי הפרשן של מאמריו כל כמו

 את זה גם מבטא הזה״, ״העולם
ומתפר הכותב, של האישית השקפתו

ם הציבורי. לוויכוח כתרומה ס

 בת בצפון; פרדס־חנה, הרוחב וקו ׳בדרום לוד—לציון
15x20 ,בקו — זה לקטע ומדרום שמצפון באזורים ק״מ 
 ובת ;זיכרודיעקב אל אום-אל-פחם ובקו רחובות—לטרון

5x5 בקדאודר). כולן (המידות בירושלים בילבד ק״ימ 
 כאמור, ודי, — קטנות קוביות־זשטח שבעוישמונד, סך-הבל,

 הקץ ייבוא שתיכף כדי תיכבש, ׳מהן ויחידה אחת ׳שרק
מדינת־ישראל. על

20x שעומקו טריז  במותניים ישראל את ינתק ק״ימ 10
 לזיכרון- רחובות בין נקודה בכל מקשור־החוף, ישל הצרים
 יחסית בוודאי — זד, לטריז יקנה ק״מ 15 של רוחב יעקב.

 מול לעמידה ׳מספיק, עצמי ■טאקטי עומק — לאורכו
כלל ■תעמוד שלא הוודאית בהנחיה אגפיו, ימשני לחצים

 בצפי■ בכוחות, ד,טריז .מילוי של בעייה כל הערבים בפגי
מירבית. פות

הורגת* חנק ,,וק״
 כל לכידת תגרום במישור־החוך שתינעץ יוון ^
 המצומצמים, ׳ממדיה למרות כזיו, בודדת קוביית־שטח ׳•*־

מאוכ גדול יחלק ולאובדן חצאים לשני המדינה לביתוק
 ואבדו או ייפגעו המקומות, במרבית ׳המדינה. לוסיית

 האייס־ התשתית של ׳מרכזיים׳ או חשובים, ומרכיבים גם
 בלבד, (המערבית ירושלים ״קוביית״ כיבוש טירטגי׳ת.

 ׳המדינה את יבתק לא אמנם היושנים) ■בגבולות אנו ׳שהרי
 עורקי- בל של ומיידי ׳מוחלט בו־זמיני באורח ינתק ולא

 :מקוביות־ אחת יכל כיבוש ■כמו ישלה, המרכזיים החיים
 כעשירה מכילה ירושלים אולם החוף; במישור השטח
 עיד־הבירד, ׳והיא — היד,׳ודקת האוכלוסיד, מכלל אחוזים

׳והארץ. העם ישבץ הקשר את ׳מגלמת וגם
 מכריע שהוא — החומרי לאבדן מחוץ לכן,

מו זעזוע ירושלים כיבוש יגרום — כשלעצמו
 בעניין להתאושש. נובל לא שממנו בזה, ראלי

 ורק 1967 עד שוטים של בגן־עדן חיינו זה
 השגיאה כנראה, — שלא־תיאמן ערבית שגיאה

מלחמו כבל שעשו כיותר החמורה הבודדת
 שגיאות רוויות היו (והן עתה עד כנו תיהם

הסתיי שבו הניצחון בין הפרידה — ערכיות)
 איום וכין ׳,67 ביוני המילחמה בפועל מה

 היה די אשר ירושלים, כיבוש של מאד ריאלי
 אותה של מהלכה את בליל לשנות לכדו בו

תוצאותיה. ואת מילחמה
 הישנה ישראל של אחרות גזרות כחמש

דו ממדים בעלות קוכיות-שטח אובדן יגרום
 :ישראל של מהיר אך הדרגתי חנק ״רק״ מים

ל״מכת- הקרקע כך תוכשר גם לכך, ובגופך


