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ב גם פיסיים, .ופיגועים ■חדירות ■נגד מאד, טוב בט״ש
ביותר. ר,פרובלמטיים תספר שיטתי

 הימצאות הוא כזו :ומובטחת ודאית להצלחת המפתח
וה מוחלטת ישראלית לשליטה הנתון בשטח היישובים

 ורק — זו מסיבה ישראל. משטח רצוף חלק מהווה
 פיגועים (נגד הבט״ש בעיית חוסלה־למעשה — מכוחה

ה יישובים הירדן. !ובבייקעת ברמת־הגולז גם פיסיים)
 מחובר ואיננו המוחלטת בשליטתנו ׳שאיננו בשטח מצויים

 או יוצרים המדינה, לשאר אחת טריטוריאלית ברציפות
 וחמורה קשה הפחות, לכל שתהיה, בט״ש בעיית ייצרו
 ב״מאורעות״ הפריפריה יישובי שהיוו!כל1 זו דוגמת — מאד

 מילחמת-ד,עצמאות של הראשון ובשלב המנדט, ■שבתקופת
 לתפיסת בהתאם במובן, זאת, בלתי-אפשרית. לא אם —

 נוצרים שאינם ונסיבות ■נתונים שלפיה האפשרי״, ״הגרוע
ולא־בטוחים. לא־ודאיים נחשבים עיל־ידינו ונשלטים
 כחבל־ המצויים שטחים לגבי לפחות לכן,

טרי כרצף והמחובר לשליטתנו הנתון ארץ
 בעיות בי לומר יש המדינה, לשאר טוריאלי
 בעד קובע, גורם־משפיע אינן השוט!? הביטחון

 כל של קיומו או הקמתו הצדקת על נגד, או
נתון. יייטוב

 מייוחד- בט״ש אלמנט נוסף פיתחת־רפיח של ,במיקרו■
 שהוקמו היישובים עם יחד זו, יישובים קבוצת במינו:

 לעיקורה גם לסייע אמורים עצמה, רצועתרעזה בתוך
 ישראל, כלפי הרצועה מן הפיגועים פעילות של הנמשך
 לשמש, נועדים הפיתחה יישובי גופה. הרצועה ובתוך

 וריכוזיה הרצועה בין פיסי כחסם זו, בט״ש למטרת
 (עד היווה בשליטתנו בהיותו שגם .סיני, שטח לבין

 הבעייה נוטרלה ■וגם מסיני הביטחוני הניתוק שנוצר
יחיעם מיבצרעיקרי ותיקשורת״ אספקה ״בסים הרצועה) ריכוזי בתוך

 פלישת ■לפני עוד — מילחמת־העצמאות בראשית כבר
 בשאלת ונוקב חריף ׳ויכוח התעורר — יערב צבאות

 היישובים כל שיל טוטאלי פינוי הוצע לא היישובים. פינוי
 במגמה סלקטיווי, פינוי רק אלא הארץ, ממרכז הרחוקים

 ריכחי-עוצמה יתאפשרו ש כדי ד,״נטל״. יישובי את לחסל
 נכס, שהיו היישובים חיזוק וכן הכרעות להשגת חופשיים

 ■חיונית נחשבה שהחזקתם כלומר, — באמת הכרחיים או
 מסיבות רק ולא אובייקטיווית מבחינה גם המילחסה למאמץ

מוראליות. או פוליטיות
ש או — שהושמעו היביטחוניים־ר,צבאיים הטיעונים

הקרי ובדבר יישובים פינוי בעד — להעלות היה אפשר
 של מירבית להגשמה בשאיפה מתצמים לפינוי, טריונים
 ה־ לעקרונות ׳וראשון כראש ■והמאמץ״, הכוח ״ריכוז

 ד,״דבקות או ה״מטרה״, (אחרי המילחמה של ״עבודה״
 יישוב כיל ׳לגבי ■ולקבוע, למעריך שיש כלומר, במשימה״)!

 יחסי- ,ד,צפויה המילחמה בנתוני אם, יישובים וקבוצת
 קיומם מחיר ייצא הלאומיים, וסידרי־הקדימויות הכוחות

 ■אפשר ■ואז — לאוייב. שיגרמו הנזק בשכר ■והחזקתם
 שיתרון או !הניתן ככל לחזקם ■אלא לפנותם לא צריך או

 נחוץ ואז — לנו ■מחירם בהפסד ייצא לאוייב הפרעתם
שיבינו.
 — ה״שליליים״ היישובים בזמן פונו לו

 לכל לא פנים ובשום לבדם, לאלה רק וכוונתי
 המשכרים מן כמה נמנעים היו — היישובים

לפ או מילחמת־העצמאות, של היותר-חמורים
 שניהול וודאי מצטמצמים, או נחלשים חות

 כלומר, כהרבה; יעיל היה מצידנו המילחמה
 אותם ובהשקעת פרק-זמן באותו להשיג, יכולנו

 איס■ תוצאות לאומיים, ומ׳טאכים מאמצים
התוצ־ אותן להשיג או — יותר טובות טרטניות

 שנות גבוי אין
 מ להתגונן יותר

 מאשר מסתננים מנני
וחשוף ויק גמל

 אחרי כי נקבל אם וממנה. ברצועה המחבלים לפעילות
 ששוב הסכנה שנשקפת בוודאי משליטתנו, סיני שייצא
 גוש יכול אכן יוותר, עוד ומסוכן כזה ״׳בסיס״ יהפוך

ש ובמידה אם יעיל, חסם לשמש בפייתחה היישובים
לו הבט״ש אבטחת ו ש מ צ יעילה. תהה ע

ה שאלת בבחינת ביותר החשוב הביטחוני החתך
 מילחמר, משמע, — ה״מילחמה״ של זה הוא יישובים,

 הקובע, החתך זהו רפיח. פיתחת ישובי לעניין ממש.
הבט״ש. ׳מחתך :בהרבה החשוב
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ב כייסוד מיושבים קורים ובא ביישו,כים שימוש ^

 בוודאי חדש, אינו הלאומית הביטחון אסטרטגיית 1 ו
 מן נתחים הם מיושב״, ״מרחב או יישוב, בארץ. לא

 התשתית גם המודרני, בעידן שהיא, — הלאומית התשתית
 יישוב ככזה, ד,״אסטרטגית״. או המילחמה, מאמץ שיל

תח !מערכות !במקום קבע המצויה אוכליוסה :משמעיו
 דלק! מזיון, למים, מקורות קיימות! ■ויתיקשורת בורה

מית מחסנים, גופי־צבא, של ואחזקה איכסון אפשרות
 ״ביטחוני״ מיישוב וכר. בתיהולים מיפקדוית, קנים,
 עוצמה ומעצמו, בעצמו ולהפעיל, להחזיק שיוכל נדרש

 הנחוץ את ולקיים לספק ו/או באיזורו! מסויימת צבאית
מטנו. והפועלים ׳בו המתבססים לגופי־צבא

 אף כיישובים. העקיף המיבצעי השימוש זהו
 — עסקנו שבהם כיישובים וכמייוחד — אצלנו

ישי מיכצעיים תפקידים גם למלא אמורים הם
 שלנו המילחמה תפיסת (בהיות וקודפ-כל רים.
לני וכמסייעים עומק ביוצרים שהינה), כפי
ככוחות. מירכי חיסכון תוך המירכי, צולו

 ביטוי לידי באה ד,״ביטחוניים״ היישובים ׳תופעת
 התנהלה קדש .במערכת ■וביום־הכיסורים בתיש״׳ח ירק מעשי

 אורכו ברוב הריק בגבול הדרומית, מחזית רק הלחימה
ק — ההתחלה למן תקפנו ■ובה יישוב, מכל ר  אנחנו. ו

 ״ספר״ בין ההבחנה ואיבדה כבר ששת־ה״מים במילחמת
ה ״העורף גם מעשיית: משמעות כל עומק״ ו״יישוב

 היה — החוף מישור — ישראל של העמוק״ אסטרטגי
 צפון — אחד במקום יורק דבר! לכל ״ספר״ למעשה

 יישובי־ספר, על צבאיות התקפות נערכו — החולה עמק
ובעוצמה. בזמן במרחב, מאד מוגבלות היו הן שאף

 מכל הרחק !בדרום, הקרבות התנהלו ׳73 ■באוקטובר
 בגבול גם ■וכן שקט, שרר הלבנוני בגבול ישראלי! ישוב

במישרין. ישראל את התקיפה שלא ירדן, עם
 סבנה מול יישובי-ספר ניצבו כרמת־הגולן רק

 בולם פונו והם — סדיר ערכי צבא התקפת של
 שטפו ■הסוריים הבוהות שהותקפו. קודם עוד

 ריקים ישראליים יישובי־ספר ובתוך ליד ועברו
 וגרמו כיישובים נגעו שלא כמעט הם ■אגב, —

 צורף שלכל — ככלל אם מאד, מועט נזק
כלל. קיימים היו לא באילו מעשי, מילחמתי
,1970ב־ כבר נדרשתי(בהיארץ) בגולן היישובים לבעיית

 אז לי היה נראה ואירגיונם, מיקומם ■וטיב !אופן מפני
(ביט תמורה ואין ביטחונית מבחינה חסרי־ערך שהם

 אזרחית מטרה ולהיותם !אחזקתם למחיר נאותה חונית)
 ולאיומים להפגזות נוחה הצבאות, בין לקו־המגע הסמוכה
החיכוך. את להגביר רק עלולה וזעל־כן אחרים

 מוטב בי ספק אין ואורגנו, שהובנו במות
שלפ הגולן(בתקופה יישובי בל שיימצאו היה

ה של המערביים בשוליים יום־הביפורים) ני
לקראת לפנותם הברח היה לא גם ואז רמה

 ״כמות להדגיש, יש כמישכה. או המלחמה
 היו אחרים ואירגון הבנה ואורגנו״: שהובנו
 נשוב ועוד הדברים, פני את לשנות יכולים
לזאת.
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 עד היחידה המילחמה היא ילחמת־העצמאות ץ*
 משמעותי ״ספר״ קיים שהיה ׳בלבד זו לא ישבר, כה, ■יז
 במידה הוקמו, אשר — שייושדבי־הספר ׳אלא החזיתות, בכל

 היה הקובע (השיקול ביטחוניים שיקולים לפי גם רבה,
 פעיל חשוב, קבוע, תפקיד מילאו אף — פוליטי) תמיד

 ערביי שיל המאמץ נגיד ■תחילה :במילחמה וממושך
 ארבעת כל נגד גם ■ואחר ישראל, את להשמיד הארץ

החזיתות. בשילוש לארץ !שפלשו הסדירים הצבאות
 אחרי מייד שהחלו במילחמר״ הראשונות היריות עם

 שיישובי-הספר התברר, '47 ׳בסוף לחלוקה האו״ם החלטת
 להפקיר ״׳לא ההחלטה נכס. רק !ולא נטל גם להיות יכולים

ו פוליטית, ׳ובמקורה במהותה היתד, יהודי״ יישוב אף
 (עד־כדי־ ׳חברתיים־מוראליים משיקולים גם ׳מאד הושפעה

 היבלתי-לוחמים ושאר הילדים מפינוי אפילו שנמנעו כך,
 רק הדבר נעשה וכשפויניו, וקטנים! ■נידחים מיישובים

 כלומד, — ממש האחרון ברגע ■ותכופות לבטים, אחרי
 ביותר הרצחניות ■ההתקפות ערב או היישוב נפילת לפני

 ה־ של בתקופות המדיניות גם כידוע, הייתה, זו עליו).
 תל־חי מימי ליישוב, קשים מצבים ובשאר ״■מאורעות״

 המליץ שז׳׳בוטינסקי ■למרות בשעתה, פונתה לא (אשר
תש״׳ח. ויעד !שתפונה)

 מעש; מיחזמתי לצורך
 כאילו הגולן יישובי
 קיימים היו לא

יום־הכיפורים במילחמית
 ובמחיר יותר מהר אכל כפועל, שהושגו אות
יותר. זול
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 לעניין ביותר — והיקרות — החמורות •טגיאות ך*

 הנגב, יישובי של המוקדם אי־פינויים היו בתש״ח זה 1 י
יחיעם. כמו בודדים, יישובים כמה ועוד גוש־עציון יישובי

 מדרום״. ירושלים על ״הגן למדנו, כך גוש־עציון,
 היה ירושלים על שאיים העיקרי הצבאי הכוח אבל

 (מיריחו) ממערב תוספק וגם פלש והוא הערבי״, ״הליגיון
 (להוציא ירושלים על איימו מדרום (מרמאללה). ומצפון

 שגרעינן מצריות, יחידות אותן רק המקומיים) הערבים את
 מאוחר (במועד המוסלמים״. ״האחים של אלמנטים ועיקרן

 רוב על בהשתלטם דרום־ירושלים, עד המצרים הגיעו יותר
הישרא־ בירושלים הראשונים המצריים המבקרים יהודה.
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