
 מהדד באמצעות אז שתונחת המחסלת, החסד״
שני. טקטי

 סד, לפגרת, מטולד, ושביו זו, חיא האלו הגזרות אתת
 ר,״שן הגבול !מן ייגעץ אשר טריטוריאלי, טריז בל יגרום

 הבודד לואדבדן!מקור-חמים ק״ט, 7—2 של בעומק מערבה,
 יגרום צפז־ו־הסנרת כיבוש ישראל. של והחשוב הגדול

 צפונה הטוביל־הארצי. של השיברים על פיזית השתלטות
 של יותר, וממושכות מורכבות פעולות יידרשו יותר

ומכירה. הטיית
 ופישור המערבי -הגליל היא החמוש מן שניה גיזרה

 מגבול לתוכו, ק״מ 20 בעומק התקדמות שלרגליו. החוף
 בחיד טקטי !מהלל של טודחו בתול תכניס דרומה, לבנון
 ואת ישראל, של התעשייתי ליבה עמק־זבולון, את נוסף

 ג׳נין מניית דומה, מוגבלת הבקעה גם -תוביל -לבל חיפה.
המפרץ. לכיוון עמק־יזרעאל, ובתול

 הרי •שבין הפרוזדור -גמרת היא הרביעית הגיזרה
 הוא לעזה להב בין רוחבו רצועודעזה. וצפת יהודה

המקו — הסובייטיות הסכימות לפי ארנב ק״מ. 40—35
המת מרחק־התקדמזת זהו — צסאות־ערב על גם בלות

ט כ״ימשיזמת־יזם״ מוקצה להיות אים ק א  !גים) (!של ת י ט
 ק״מ, 20 רק אחד במהלל שיתקדמו נניח -אם גם אד

 ניתוקו ולצורל ומחציתו, עד -הפרוזדור לצמצום יגרמו
בילבד. נוסף אחד מהלל יספיק הגמור

 הערבה, איזור היא החמישית ״המישנית״ הגיזרה
 לערבה, סיני בת הדרומי, הנגב סוד לאילת. מצפון
 מהלל סמטחוויי — ק״מ 20כ־ של לרוחב תמנע -בקו מגיע

 הצדדים, משני הדירות שתי או או!שאדום, •מסיני טאקטי
 ותיפול אילת -תנותק !בבל בילבד. ק״מ עשרה בת אחת כל

 העיר)! על דקרה ישירה להסתערות שיזדקקו (בלא
 (צפון- ברוחב ונוח, בטוח מסדרון ייווצר יותר, וחשוב
 חלום יתגשם בכל לירדן. סיני בין ק״!מ, 35כ־ של דחום)

 הטריז -וייעלם ושייקטם ידי על ישן, מצרי) ערבי(ולפחות,
 שהוא הערבי, המרחב כל שבתול ביותר והמפריע הכאוב

 בנוסף, האסייתי. מן האפריקאי -חציו את !מנתק לבדו
 מדאש־הנקרה הכליעדכיח, החזית רציפות אז !תושלם

ישראל. כל סביב !רפיח, עד
 א-שר בליטת־ע-נק, כולו ייעשה והמרכזי הדרומי הנגב

 כניס באודר, כתלויה כמור, הדרומי ומשענה את באבדה
 כוחות מצריכה שהחזקתו צדדיו, מסל ומוקף לא-יציב

 האיסטרטגי שערכו אסל ומשאבים, מאמץ והמון החסד.
 יותרת של החזקתה ומחיו חולשתה מפני מפוקפק.

מעוטת־עיל.
 כוחות העברת של העקיף האיום בגלל יותר, ועוד זו

 על ממזרח הישיר האיום לתגבור ירוק, -אל מצריים
 מצדים), אנו 1949 -בגבולות כי (זכור מדעת־״שראל לב

 הטריז פריצת ,את ללוות התבונה, וגם הכורח יבתיבו
 !בנסיגת לעבר־הירדן, מצרים והתחברות לאדום סיני שבץ

 והנוח-להגנה, -הקציר לקו עד הנגב, שטח ומרוב ישראל
 חולות אל והקטן, הגדיל המכתשים דרל מסדום, העובר
חלוצה.

 לאחד הערכים יובלו זח שבמצב כיוון אכל
ברי במלואה, ולהפעילה הכוללת עוצמתם את
שיכ וזמן מקום ככל ישירים, ובתיאום כוז

 דרסטי מקיצור גם לאורד-זמן ניוושע לא חדו,
המדי שטח שליש על ויתור באמצעות הקו, של
ויח יתעצם המצרי התיגכור שעקב משום נה,

״הקוביות״ שאר כל על האיום כיותר מיר

 בומתץוגולן ההתיישבות
 אינה בביקיתחהיודן או

 בנסיבות מהותי דבר משנה
האסטרטגיות הביטתתיוסבאיזת

להש זאת, כלא גם נוכל, (וכאילו הקריטיות
 ■מדינת■ שליש אובדן לאחר ולהמשיך לים

ישראל).

הקריטיות הקוביות
 אשר -שישראל המוסכמת, ההנחה מן צאתנו ף*

 בגבולות ״הישנה״, ישראל היוא להבטיח עלינו יאותר, ■2
 הצבאי בטחונה את להגדיר עתה נוכל קדם־ששת־הימים,

 שנעמוד אסור לעולם ׳ביותר: ■והספציפי המדדיק באופו
י אדם היווצרות •תיותכן בו -במצב, ט ק א  על ישיר ט

 בלא זהו, שהזכרנו. קחביות־השסח -מכתריטר אחת בל
 ובוודאי מדינות־העולם, וכל — המיזער־שסטיזער ספק,

 נמנות, מעולם היו -ולא !מוכנות, אינן ׳רוסיה׳ או ארד,״■ב
 למינימום !מתיחת הרבה -המצד כזה, ׳מפוקפק ביטחון למין

או-תו. מבינות שהן !כפי ביותר, ד,אלמנטרי
הש לשיאה ומגיעה הערבים ובין בינינו הא־סימטריד.

 :הללו הקריטיות ״הקוביות״ בתופעת (מבחינתנו) לילי
 בכליל, !מדינות־ערב ואת לא ונוודאי ערבית, -מרינה אף

 תקיעת ■באמצעות ננטרל או -נשתק שנחסל, לנו אי־אפשר
 — משולש ואף כפול טריז או — ק׳זמ 20x20 של טריז
שהם. זמן -משל ולכל מקום בסל

הער אין הקץ, את עלינו להמיט כדי אכל
 קוביית• ולתפוס עוצמה לרכז אלא צריכים, כים

 — הישנה) (מישראל ויחידה אחת קטנה שטח
החזי ככל ונככוש ננצח אפי-לו מובטח, ונצחונם

 אשר א-סימטריה, זוהי האחרות. והגזרות תות
 היא אכל לקלטה, קשה כמקומנו שאיננו למי

 עמה מדינת־ישראל, למה והמסבירה, המצדיקה
וחשדנים ״נוקשים״ להיות חייכים וממשלתה

 האיום עוד כל הם, חפצי-חיים אם כיותר,
עדינו. תלוי הערכי הצבאי

 — בישראל -היונים גם שבעצם לכל, ההסבר גם זהו
 נשמעים — מדובר במה ישמביניט בהם אלה ולפחות
 יונים בין איננו והמשמעויות האמיתי -וההבדל !כיניצים

 ני- גם שהם יוניבדבעיקרון יבין אלא ליניצים, מוחלטים
 שהם ניצים-בעיקריץ, לבין מאונס) (ולו צים־ביטחוניים

הביטחוניים. ולצרכים לנימוק ומעבר מחיץ גם כאלה
 אי-איזונים כתוספת זו, קיצונית א-סימטריה

 הזכרנו) שככר הספינה, ככושר (במו נוספים
 גמישים להיראות הערכיים לממשלים מאפשרת
 שרוצים מהם אלה רק ולא — כיותר וותרניים

 לא אלא, ישראל, עם עם כשלום כבנות רצו או
 ישראל. השמדת שמטרתם הללו נם פחות,
 מעשים־להרע, עם מחדלים שמפני היא, צרתנו
כשם- העיקר את לעטוף! השנים כמשך סייענו

 אונזן עלול גולות בתעש
 לחנק לגרום קזב׳ות־שמח

ישראל של מה? או הדרגתי
 על וכעיקר מאד, קשה וכעת עכות ככלות כות

העי כין להכחין כמייוחד, מעוניין שאיננו מי
הטפל. וכין קר

 ״ושלי״ לסאדאת ייחסתי אשיר הוויתורים כל כל,
הוד )2082 העזה״ז הגורלי״, (״המחדל דנבח״ ב״תסריט

 קיימות ישרק הטפלות !והתוספות העטיסות מסל פסו
 מן אפס־קצה על ואפילו ויתור יכל בן אין אכל בשטח.
 אי- !מכאן! !מוחלטת, ישראלית נסיגה והקובע: העיקר
 מכאן. הערבית, הצבאית ,העוצמה שיל דרסטית הפחתה

בילכד. דסטחת בלה, ועד מהחיל יד,יינם, אלה -ד׳תורים
ם אותן ורואה לז׳סטות חשיבות •שמייחס ומי  מילדי

 על יטען הפנימיות, העמוקות ■הכוונות של חיצוניים
 מייצג, שהוא הערביים המנהיגים !ושאר שטאדאת פיהן,
 באותה אבל׳ גרזדהמילסטה. את לקבור חפצים אמנם
 בסיסית אי־סיימטריות של המצב ביגלל ׳בדיוק, מידה

 — והמוחשיים החומריים -הנתונים ככל וערב, ישראל -בץ
 על לומר, ניתן — הגיאוגרפיים בנתונים -כל, וראשית

 כלומר, !בתכליות הפוכים דברים עצמם, ויתורים אותם פי
 הן ׳בעיקר, וואי-ינגיעתד, הטפל על רק הוותרנות שהחלת

 המימשלים של לבווגו-ת״הזדון בהא־הידיעד, הראיה הן
ברי- ושאינם המפריעים הוויתורים ׳שמול -מפני הערביים,

1| 1 |1|,1ן 1 1 1 1  קוביות־שטח תפיסת על־ידי ■1
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 ציבאות־ עלוליס ,1949 בשנת שנקבעו בגבולותיה ישראל,
 המקווקוות הקוביות הטריות. על כלייה לגזור ערב

 הדרגתי. חנק של אפשרות מסמנות אלכסוניים בקווים
חי מסמנות מצולביס בקווים המקווקוות הקוביות

אחד. בודד טאקטי במהלך ומוחלט מיידי סול

 כל לעשות -נכונים הט אין מישראל, הנדרשים השבה
 כל •שיתגשמו ולאחר ! מצידם -אמיתי ישוח־,-ערל ויתור

מב ישראל, תימצא -מציעים, •שהם ״ההדדיים״ הוויתורים
 סאשר המיזבח, על עקוד לשה ביטסונית־צבאית, חינה

כרצונו. בו -לעשות יכול חשרחט־סבח
 מכריז ״שלי״ סאדאת היה לו כי -ספק. בכלל אין

 של בתהליך !מיד פותחות !טדינות-ערב כי -מוכיח, וגם
 ישנים השש (נאמד) תוך אשר הצבאית, עוצמתן צי׳מצום
 למעת היד, איחאפושר -לה, קרוב או 1949 לרמת יביאנה

 (בתסריט) שהציע הוויתורים שכל — סאן ושטענו מה
 אלא בתכלית. ונוגדים שונים פירושים לשני פתוחים

ר — אז ורק — אז ח  ספק, !מכל נעלה הדבר, היה ס
׳ פניו. לשלום אכן ל

הקי והא־סי-מטריות הקריטיות״ ״הקוביות בתופעת
 והנכון, המתאים הפתח יימצא מייצגת, שהיא צונית

 ככל כמעט אשר, — ״העומק״ -סוגיית לליבון בו להיכנס
 ולדהש מרבים בסיכיסוך, אחר מרכזי ביסחוני־צבאי נושא

 הא- וששום לאשורו! להלינו -מדי -ממעטיס אסל בו,
 כמעט הינן, אי־הבגד, ושל השלכותיה שהזכרנו׳ סימטריה
לרעתנו. בהכרח,

המתה־ ,.הבוה
 ״טאקטי״, או איסטיטגי״, ״עומק של מונחים ך■

 בממדים מתארים הם :יחסיים מושגים מייצגים 1 1
 איום ובין מסויים יעד שלן היסס את וזמן מרחב •של

כלפיו. המופעל צבאי
 ,1948—1949 בשנים הערבי הצבאי לאיום ביחס כך,

 — ליישראל ״איסטרטגי״ עומק ד,קדר,ירוק גבולות הבטיחו
 המתוכננת הערבית -לעוצמה ביחס ובוודאי שכיום, ישעה

 רק לא (כלומר, ״אפס־!עוסק״ של גבולות הם לעתיד,
 להבטיח בם -אין אלא איסמדטגי, עומק יוצרים •שאינם
 ביטחונית- תוצאה אותר, מיזערי). טאטקי עומק אפילו

 ,1949 בשנת הקדהירוק שגבולות שהפקנו !מועילה צבאית
 ועוד הנוכחיים! בגבולות ׳בהיותנו רק להפיק כיום נופל

ובמזרח). (בצפון שיפורם בזכור, יידרש,
 קדימה, תמיד להידחף עלינו -נגזר -ני מכך להבין אין

 ״חוקיות כמלתעות הבלתי־נמנע לחידלוננו עד כלואים
*. קינן עמוס על־ידי כניסוחה המתה״, הפרה גוויית

 ביכולתנו מסויים, לקו ושסהגיענו היא, הדבר סיבת
 ידי על הגיאדביטחובית־צבאית הא-יסימטריה את לאץ

בהיו למצחם, !ביחס למשל, במו, — באיום שוויון יצירת
 (לבדן), וסוחר, ירדן לגבי כיום, וכן, בקו-התעלה! תנו
 (ליטגי-חרמון־ האוסטימליים בקווים עכשיו נמצאנו ליו

אופטי הם אלה קווים כאמור, אדום). .לג׳היאירבק־-דרום
ש י ד, ישראל של היעיל הצבאי ביטחו-גה לצורכי מליים

 של תולדה אינם אליהם, ההגעה או והחזקתם, — נד,
לש ונתונה סובייקטיבית •שהיא המתה״, הפרה ״חוקיות
 הערבית העוצמה וממדי אופי השתנות של אלא ליטתנו,

 נתונה או בידינו, -ולגמרי !בהכרח שאיננה המאיימת,
להשפעתגו.

 עד כיעילות להגן כדי ועדיין — זו מסיכה
 לאור כי, לי גראה — כלכד -הישנה ישראל

 לגדול, עשוייה הערכית שהעוצמה העובדה
 אם בהפרה, הדכר דנו שיימצא מאד אפשר
עכר־היר־ את דככוש נוספת, מילחמה תפרוץ

 נוספת מילחמה תפרוץ אם
 כהכרח לנו שיימצא אפשר
 לשם עס־־היודן את לכבוש

הערבית המיזרחית החזית ניתוק
 את להגדיל הצורך מפני כל־בך לא אכל דן;

המז החזית ביתוק לשם כמו העומק, ממדי
 הא־סי• שד משמעותי וצימצום הערכית דהית

לעו וכן לסוריה כיחס הגיאו-כטחונית מטריה
 עיראק — העיקריות ״הקו־השני״ מדינות מת

וסעודיה.
 — כזו צי׳ונית״ ״התפשטות נגד הוודאית התרופה

חב יכול איש שאין ובהנחה ע  עם בי ודאי -באורח ל
מוחלט -באופן וייעלמו׳ יסולקו אכן הסכם־יש-לום חתימת

)40 בעמוד (המשך

 האופק. קו הוא ההגנתית הראיה גבול ״כידוע, •
 נמצא האדיב אופק... עוד מצוי אופק כל מאחרי אולם,
 ההר פיסגת על לאופק, שמעבר הגבעה ראש על תמיד

 היא הנצחית, המתמדת, המשימה כן, על נראה. הבלתי
 שלנו המיתולוגיה הבאה. הפיסגה של לכיבושה לחתור
 חרשנו, בנינו, בעמק, ההתנחלות שבראשית לספר יודעת
באחו... בשלווה רעו שלנו הפרות זרענו.

 הגבעות ראשי מעל האדיב ירד אפל... בלילה ״ואז,
 הפרה את מצאנו בבוקר בשדות... פשטה אש שמסביב.
חרוכה. מרוטשת,

 הסתערנו בלילה לנשק. וטוב בחור כל ״!!תפקדנו.
 זרחה בבוקר נסוג. האוייב אותם. וכבשנו ההרים עלי
 איימו חדשות גבעות נודע. לא חדש, אופק על השמש לנו

עלינו...
 עמק החדש, העמק אל נרתענו. לא אנחנו ״אולם
 ילדים צחוק מילא •שוב צריפים... הקמנו ירדנו. הבתולים,

 מסביב... ההרים מראשי האוייב ירד ואז המדשאות... את
.הסתה הפרה גוויית את שוב גילינו ובבוקר . .

 מתפקד ודור דור כל מתפקדים. בלילה ״...ושוב
 הלילה, אל הסתערות ושוב שלו. המתה לפרח מסביב

?״. מתי עד מתחת. מוריק החדש העמק ושוב הגבעות, אל


