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)49 מעמוד (המשך
מש את יידע הפוליטי המחליט או מעריך

 פעולה דרך כל של הצבאיות מעויותיה
ידו. על הנשקלת מדינית ה של יסודיים והכנה ניתוח
 ש־ לכך התנאים הם הצבאי, תחום
ישמ אבן הצבאי והכוח המה המיל

 ועבדיה, המדיניות מכשירי ש•
אדוניה. שייעשו תחת
 מיוחד, תוקף מקנות האלה הדברים לכל

 ובלתי־ קבועות אמיתות שלוש בנסיבותיה,
להכחשה. ניתנות

 כמו בדיוק סאדאת, ביקור שאחרי •
 לעצמה להרשות יכולה ישראל אין לפניו,
 הביטחוני- בתחום בודדת החטאה אפילו

 וחששנית סופר-חשדנית ושגישה הצבאי,
הרגילה להישאר צריפה ביטחוני עניין לכל

 ובין בינינו העצום חוסר־האיזון אצלנו.
 כשלמות, הביטחוני בתחום הערבי, העולם

הרא האובייקטיוויים ממרכיביו אחד ובכל
בעינו. הוא גם נשאר לעצמו, שיים
 ישראל על הצבאי האיום שנית, •

ה כך כל-ערבי. אלא בלבד, מצרי איננו
 ומתן אליו ההתייחסות גם וכך — איום

 הצבאי האיום לו: הישראליות התשובות
 תמיד מבחינתנו, יהיו, הצבאי והפתרון

הפולי וההסדר המו״מ אפילו ״כוללים״,
״נפרדים״. יהיו טיים
 בולט או — חשוב ואולי שלישית, י•

 שהובא כמו סאדאת״, ״שלום :מכל1 —
 אחר, פומבי ביטוי ובכל בכנסת והוצע

 שבו כזה אסטרטגי מצב יצירת משמעו
 ותחו־ צבאית, אופציה כל מישראל תישלל

 להגיב ישראל של אפשרות כל הסף על סל
ש במידה ערבי, צבאי איום על ביעילות

נגדה. יופעל
מ — סביר להיחשב יכול כזה שלום

 על אך־ורק — ביטחונית צבאית בחינה
כו ישראל ביטחון שבעיית התפיסה בסיס

הפו הפתרון הימצא ושעם פוליטית, לה
 וניצחית, טוטאלית וייבטלו יעוקרו ליטי

 להפעלת ערבים נימוק או דחף מניע, כל
 תוך בעינה, (הנשארת הצבאית עוצמתם

 כיבוש לשם ומואצת) מתמדת התעצמות
 גלוי אז שיהיה אפילו הריסתה, או ישראל
ל חסרת־אונים הפכה ישראל כי ובטוח
 עצם וכי כזה, איום בפני להתייצב גמרי

ה כניעתה את אוטומטית תגרום הפעלתו
המיידית. מוחלטת

 של גימיקים
אחיזת־עיניים

 לנו שמציע ידורי־הכיטחוך *
* / / ו המוכרים אלה אותם הם סאדאת /

גימי של אוסף אלא אינם אשר הידועים,
 עם ובתכליתם) (באופיים פוליטיים קים

 מהם אחד וכל כגוף כולם אחיזות־עיניים.
 ש־ במקום הביטחון מן גורעים לחוד

ישפרוהו.
 המובהק ומאפיינם הללו ״הסידורים״ אז
 אשר האתראה ״סידור״ כידוע, הוא,

ב מדוייק לדיווח תוגבל לנו תועלתו כל
עשו או עומדים, שעליו החבל עובי דבר
 לניתוק כלשהי תרומה בלא לתלותנו, יים,

 ומקווה מניח אני להחלשתו. או הזה החבל
 הללו ״הסידורים״ את הציע סאדאת כי

 כמהוות (ואולי מלומדה אנשים כמיצוות
 לא אך בישראל), הקודם לממשל נימוס

 לגבי א:לה חמורות קביעותרציניות. בערבויות
ההת מן נובעות סאדאת״ ״שלום

 ול־ חזה חשלום למרכיבי ייחסות
 ולגופם. שהם כמות משמעויותיהם,

 כתום־לב הציעם שסאדאת הנחתנו,
 משנה איננה טובה, כוונה ומתיר
מפ ואיננה המשמעויות מן משהו
יו מאליו מחומרתן. כלשהו חיתה

ה עבודה הנחתיה כסיס על כי, כן
ה ביטחונה מבחינת שלנו, נזכרת
 סאדאת״, ״שלום ישראל של צבאי

 איננו והפומבית, הידועה כצורתו
הסף. על לדחותו ויש קביל

ה הערבית־ישראלית ״המילחמה תיאור
 השנייה״ חיטין ״מילחמת היא אחרונה״,

 אשר, מישחק־מלחמה מעין לשמש .נועד
 המוחלטת אי-קבילותו המחשת על נוסף

 ״שלום של ביטחונית־צבאית) (מבחינה
 ובהגדרת באיתור לסייע נועד סאדאת״,
ה הפרובלמטיקה של העיקריים מרקביה

 בעיצוב וכן הישראלית הצבאית ביטחונית
העקרו (הצבאיים־הביטחוניים) הפתרונות

לה. ניים
י■ ■ ■1

 דד חיטין ל״מילחמת הפתיחה תוני ך
ה ב״טבלת בעיקרם מתוארים שנייה״ ^

המו ״מצב ובמפת ויחסי־הכוחות״ כוחות
נתוני על מושתתת הכוחות טבלת צא׳/

50 1■—■

 אוגדות סימני החזית. בקו 16ו־ בעורף 13 מהן אוגדות, 29 מולה יתייצבו הדרוס בחזית
מצריים.—מ המפרץ, ונסיכויות כוויית — כ ירדן, — ח עיראק, — ק סוריה, — סה האוייב:

 הלונדוני אסטרטגיים״ ללימודים ״המכון
הארטי (בנתוני השלמות עם ,1976 לשנת
אחרים. מפירסומים לריה)

ב (בטבלה, המשוערת העוצמה הערכת
 על מבוססת בלבד) היבשה״ ״אוגדות עמודת

ה וממדי קצב בדבר שפורסמו הנתונים
 בפרשנות והישראלית, הערבית התעצמות
ימצא הבקי הקורא כי מניח אני ממעיטה.

 לפחות — להניח מותר אבל אי־דיוקים,
 — הנוגעים הפירסומים כל ניתוח על־פי

 חי־ ״מילחמת מפת סבירים. שסידרי־הגודל
 מבוססת הכוחות״ היערכות השנייה, טין
הכוחות״. ״טבלת נתוני על

ה ל״סידורי ליבו לשים מתבקש הקורא
 :שהם המוצא״, ״מצב במפת ביטחון״

שיטחי כל של — מלא פירוז *

הסחות ויחס■ הכוחות
(!)יבשה אוגדות־

החזית
המזרחית

יחידות־
ים מסוקים )2ארטילריה( טנקים חטוסי־

לחימה 1983
משוער 1976

— (־)25 300 (־) 600 (י) 85 6 5 (ח) עידו
25 (־) 70 1000 2400 450 9 7 (סה) סוריה
25 (־) 150 900 1400 300 12 10 עירק(ק)
)ז( 17 50 — 350 (4) 235 3 1,5 (סד) סעודיה

— 40 — (5) 315 90 2 1 (כ) כווית
החזית

הדרומית
80 180 2000 2000 540 17 15 (מ) מצרים

(7)9 35 150 (י) 800 140 2 1 (ל) לוב
6 15 150 (־)200 50 3,5 2,5 (סז) סודן

25 70 650 450 180 6 4,5 (א) אלג׳יר

185 530 5150 8500 2050 61,5 47,5 סה״כ

25 140 1000 2700 (■*)600 12 9,5 ישראל

7:1 4:1 5:1 3:1 3,5: 1 5:1 5:1
 — יחס

ערב :ישראל

חטי 4 (לפי לאוגדות שווה־ערך סד״כ או אוגדתיות, מסגרות )1(הסברים
 160מ־ מרגמות רקיטות, קני־שיגור תותחים, )2( לאוגדה); בות

 נחתות משטרתיות, יחידות־קלות, כולל לא בלבד, לוחמות יחידות־ים )3( ;ומעלה מ״מ
 ;60 ישראל ,40 מצריים ,55 כווית ,140 סעודיה ,18 ירדן ):1976(ב־ בהזמנה מהם )4(וכד;

 סודן ,100 לוב ,100 ירדן :מ״מ 76 (תותח ״סלדין״ בריטיות כבדות שריוניות מהם )5(
 בהזמנה: מהם )6( בהזמנה; (צ׳יפטיין) טנקים 165 גם — לכוויית .50 כוויית ,60

 ,14 סעודיה בהזמנה: מהם )7( ;10 ..ישראל,50 מצריים ,20 עירק ,15 סוריה ,5 ירדן
.6 ישראל ,4 לוב

 ביקעת רמת-הגולן, שומרון, יהודה, סיני,
 עבר־ הרי של המערבית והרצועה הירדן
 ר בישראל, מפורזים שטחים אין הירדן.
 המדיני הגבול לאורך להיערך רשאי צה״ל

 לשטחים מעבר רק אלא לא, ערב (צבאות
המפורזים).

שראליות- תחגות־אתראה * י
 הסגול״): (״הקו ׳67 ביוני 11ה־ קווי לאורך

 הגבוהים ההרים על וכן סואץ תעלת ליד
 ועל הירח בביקעת !סיני ובמרכז במערב

 ברמת- הסגול״ ״הקו לאורך ההר! גב
 (וכן, הערבה ולאורך !החרמון ועל הגולן

 התחנות ובאוויר). הים חוף לאורך כמובן,
ערבית. בטריטוריה כולן — הערביות

 מחלקתיים - צבאיים מוצפים *
לאו טנקים, עם צה״ל, של פלוגתיים, או
 אנטי־ביטחון״, ״סידורי הסגול״ ״הקו רך

 1 בש- ערבים מוצבים אין ).2083 הזה העולם
גבולותיה. ליד או ישראל, טח

אמרי ובסיסים הגנה חוזה *
 חטיבתי). (בסים ובנגב בחיפה — קאיים

אמרי חטיבה ממוקמת בשארם־אישייח׳
 מאיישות ממנה יחידות כבד. נשק עם קאית

בבאב-אל-מנדב. פרים, האי את גם
 נייטראלים או או״ם, כוחות *

 על מפקחים וכן המפורזים בשטחים —
 ביל- ערב (במדינות קידמיים אוויר בסיסי

בד).
 האחרות המשמעותיות הנסיכות

הן:
ישראל בין שורר - מלא שלום *
 ! פתוחים, גבולות כולל ערב, מדינות לכל

| ופו׳. סחר קישרי
 השטחים ככל ערבית שליטה * _

 ' הריבונות שאלת מבחינתנו, המוחזקים.
 צה״ל כי הוא שחשוב כל חסרת־משמעות.

 ואיננו בם מצוי אינו בשטחים, שולט אינו
 י* לתח־ למוצבים, (מחוץ לתוכם להיכנס יכול

ולשיירות־התיספוק). נות־האתראה
ה השטחים של מואץ פיתוח * ^

 של והעמקה הרחבה תוך — מוחזקים
 גורמיה גם בהכרח שהם גורמי־התשתית,

אסטרטגית־בכוח. תשתית כל של .
התח רשת של אדיר פיתוח *

 ה- כאשר - כמיזרח־התיבץ בורה
 בנקודת־חי־ המצויה ישראל, הוא מוקד

 ויבשות הערבי העולם חצאי שני בור
 טיבעי מוצא המהווה יוכן ואפריקה! ■אסיה

וסעודיה. ירדן של התיכון לים
 כין ויחסי־הכוחות הכוחות מצב
הקודם)* המאמר (ראה וערב ישראל

♦ חוא
 שיפור באמצעות התעצמות *

 הער- הצבאות של מתמיד איכותי
ם,  אל (ביחס) פוחתת התבססות תוך כי

הכמויות.
 בעיקר - האוויר עוצמת פיתוח *

 מטרות־קרקע כלפי אישה עוצמת מבחינת
רחוק. בטווח נקודתיות,

 הקרקר עוצמת-האש פיתוח *
 מודרנית ארטילריה באמצעות — קעית

 לכל מרובעת או משולשת עוצמה המפיקה
ל האש (נפח) כמות על הוא הדגש קנה.
מטרות־שטח. כיסוי
 כלים, 2500 - מסוקים עוצמת *

ולתובלה. לתקיפה
״ הבנוי - אסטרטגי לניוד בושר *

 מרבית של בו־זמני לקידום במיוחד ומאומן
 ק״מ. מאות כמה עד של בטווחים העוצמה,

 של מלאים ושיריון ■ניוד באמצעות זאת,
לוגיס מערך הקמת וכן עוצמת־היבשה כל
ייעודית. ומאורגן מתאים (תובלתי) טי

לטו־ משופרים, יחסי״הכוחות *
 ואף נמשכת צה״ל התעצמות צה״ל. בת

 אמריקאי סיוע מכוח השאר ביו גוברת,
 גם אלא כמותי, רק איננו השיפור נדיב.

 חי- ״מילחמת שבפתיחת צה״ל, טכנולוגי.
ב יותר, ומתקדם חזק גדול, השנייה״ טין

 * מוחלטת מבחינה - מאד משמעותית מידה
 צד,״ל לעומת — לצבאות-ערב ביחס גם אך
׳.73 של זה לעומת ובוודאי ׳,77 של

ה היערכות ס תבו  ל
וודאית ברורה

 השנייה״ חיטין ״מילחמת סריט ךל
 לחלקו יותר נכון ויחידי. אחיד איננו ■ י

 אפשריות דרכי־פעולה כמה עם לשלבים,
** יהיה לא בשלמותו התסריט שלב. בכל  

בג שתפרוץ מילחמה שכל מפני ממושך,
והשא בתחילה, כבר תוכרע הללו בולות

 פתיחה באיזו היא היחידה הפתוחה לה
הערבי. הצד יבחר

היטב, מדגימה הכוחות״ ״היערכות מפת
ה בגבולות הנתונה ישראל, מבחינת כי

 לאיכותיות, חשיבות כל נודעת אין ישנים,
 תיור משרק הצבאיים. לתעוזה או לתבונה

 לכל אין כאן, המתוארת ההיערכות צר
בעבורנו שניצחו הללו, הטובות התכונות
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