
נס■!׳ ממודתפתא־ס
תו ערכו ת הי ד של הנוכחי ה זירת את הופכת בסיני ל צו מ חי ל ה

ת. בדרום הפוטנציאלית ד הלחימה זירת מרחב את מצמצמת היא למלכו
בקרבות-תתנועה שלהם היתרונות ניצול את צה״ל מכוחות ומונעת

היעד־ כי התיזו, בהצגת ׳שנפתחה זו, כתבות ידרת
 היערכותו על עדיפה ׳מפורז סיני מאחרי צה״ל כות יי

 זו שחזית מכך מתעלמת ׳אינה המצרית, בחזית הנוכחית
הפו הערבית הצבאית העוצמה מבחינת הן — כיום היינה,

 המדינה של הלב לאחורי קירבתו, מבחינת הן טנציאלית,
מא העומדים ש!ל הפוליטית האוריינטציות מבחינת והן

׳המזרחית. לחזית מישנית חזית — חריה
 של משמעויותיה בניתוח נפתחה זו שסידרה העובדה

 בכורה עמדת על מעידה אינה ׳בסיני, ישראלית נסיסד,
 מצרי־ יציב שהסדר הנחה על או המצרית לחזית המיוחסת
אפשרי. יהיה ישראלי

 משום זו, בחזית תחילה מתמקדת הסידרה
האינטרסים בין נדירה השלמה נוצרה שפה

 :היינו ישראל, של ההפוליטייס הביטחוניים
 פוליטי הסדר משיגה שישראל בלבד זו לא

 ופרוזו, מסיני נסיגה כעיקבות המצרית בחזית
 ההכרעה כושר כהגדלת משולב זה שהסדר אלא
 חילוץ ותה־ המצרי, הצבא לעומת צה״ל של

הנו היערכותו של ממלכודת־,הפתאים צה״ל
 מן שחלק ומוטעית, נחותה היערכות כחית,

 צה״ל על מטילה שהיא החמורות המיגכלות
זו. בכתבה יוצג

 ד,״מוטי- נורם בין היחס את לחציג איפויא, נהוג, .אם
 שגדל ככל שבו !הפוך, ׳ביחס ד,״פיתוי״ לגורם וואציד,״
 כן להשלים, מוכנה ישראל ׳שעמו הטריטוריאלי הוויתור

ישראל נגיד למלחמה לצאת הערבית הסוטיוואצייה קטניה

הטרי הוויתור את לנצל הערבים עבור הפיתוי גדל (יאך
 יחס הרי נוחים), יותר בתנאים מיליחמה לפתיחת טוריאלי

 חליפין יחס אין שם המצרית. בחזיית תקף אינות זה
 של ייחס אלא הימוטיוואציה, לגורם הפיתוי גיורם יבין

השלימה.
 לא מקטינה פירוזו, תוך מסיני, נסיגה שבן

 למיל- לצאת המצרית המוטיוואציה את רק
 שהיא משום לכך, הפיתוי את גם אלא חמה

 מול צה״ל של ההכרעה כושר את מגבירה
המצרי. הצבא

תגביל ההיערכות

הכו כמות יבין היחס של הצבאיות משמעויות ן*
 זירות צפיפות שיל היינו הלחימה, מרחב לבין חיות 1 *

 למילחמית עד בצה״ל איש הטרידו שלא כמעט הלחימה,
 בין היחס המצרית, בחזית אמור שהדבר ככל שכן, ׳,67

 מנע בסיני היערכותם מרחב לבין המצריים הכוחות היקף
הפוטנציאליות. זירות־יהליחמה של גבוהה הרווייה יצירת

 אשד ,שינויים שלושה התחוללו ׳67 מלחמת ביעיקביות
 הירווייה להשיג במתכוון שלא המצרים. הצליחו להם ׳תודות
 ׳כמערכות הין ציד,״ל, עם הלחימה מרחבי ׳שיל ביותר גבוהה
 זירת מרחב ׳ראשות, בכוח־אדם. ■והן בביצורים הן נשק,

 ׳שבעוד כך דראסטי, ׳באופן צומצם צד,״יל עם הלחימה
 ה״קו ימן המשתרע סיני מרחב בכל התנהלה ׳67 !מילהימת
 ב־ ,התנהלו־ ׳73 מיילחמת הרי סואץ, לתעלת יועד הירוק״

 שניית, סואץ. תעלת צידי ימשני ומצומצם איזור־לחיימה
 הצבא של כוחותיו בהיקף ביותר משמעותי גידול •חל

 המצרים את הניעו המילחמד, תוצאות שלישית, המצרי.
ישראל. עם העימות באיזורי כולו צבאם את להציב

 זו מכריע ובאופן אלה, התפתחויות שלוש
 הלחימה, זירת מרחב להצטמצמות המתייחסת

 היתה ,16 מילחמת לקראת שבו, מצב יצרו
 ושחיקה הבקעה קרבות לנהל חייבת ישראל

ביו הצפופות הקריב מזירות באחת הרסניים
בעולם. תר

------- מאח --------

ב ש ח א ־ מיו י
 מילחסת לפני הישראלי, במטסל מישהו הבין אם נם

 מטיל ״שהוא המיגבלות ואת זה שינוי של השלכותיו את ',73
 אך המעשה. לשפת תורגמה לא זו הבינה הרי צה׳׳ל, על
 הרי ׳,73 מילחמת לפני זד, כשל־תפיסה להבין ניתן אם

 התנה־ אופן ובעיקר הימילחמה, ׳תוצאות לנוכח אי־הבינתד
 ישראל בין סמאזךהסויחוות שכן צבאי. אבסורד מהווה ליותה,

 ועליונותה ׳ישראל ישל הכמותית נחיתותה שבו ׳ומצריים,
 ׳והיציבים הבסיסיים ממרכיביו ׳שיניים הן !תנועה בקרבות

 אסטרטגית משמעות זירות־הלחימה לצפיפות ׳נודעת ׳ביותר,
 ׳מילחמיה לגרום עלולה ממנה שהתעלמות ואופראטיוויית,

מוטעית.
 פועל זירות־הלחימה בצפיפות הגידול כזה במאזךכוחות

 כמותית מנחיתות הסובל הצד שהיא ישראל, לרעת בהכרח
בקרבות־יתנועה. מעליונות הנהנה אך

שבצנינות החסרון
זיוותיהרחימה

 פועלים הצפיפות, בגידול הכרוכיסם אפקטים, ני
 שיל הטרנספורמציה ראשית, :המצרי הצבא לטובת י■

 כמותית לעליונות האסטרטגית ברמה הכמותית העליונות
 זירת לצפיפות ישר ביחס ׳עומדת האופראטיווית, ברימה

הלחימה.
יותר, צפופה הלחימה שזירת כבד היינו:

 לתר־ המצרי :הצבא של אפשרויותיו גדלות בן
האס הרמה מן הכמותית עליונותו את גם

 מד לאמור: האופראטיווית, דרמה טרטגית
בשדה־יהר^י הערוכים ייחסי־הכוחות של ■הרמה




