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 סיני פירוז אחרי שייווצרו כוות
 תורן■ של ברור כאקט תצטייר

היותה.כרו מעצם מצרית, פנות
 הקו לעכר התקדמות כתנועת כה

שד,הפירה. כרוחה ובהפרה הירוק
 ,שהכרעת העובדה את לכך נוסיף ׳אם
ך אפ׳שר״ת אז תהיה המצרי הצבא  ;בתו

ה ה,,קו את לחצות1 מבלי סעי, גבולות
שהמע אפשרי בהחלט התעלה, של אדום״
 מוחלטת הכרעה מצד,״ל תמנענה לא צמות

המצרי. הצבא של
 לאורך שהיערבות בלבד זו ל:א :;לאסור

 על עדיפה מפורז, סיני ומאחרי הירוק, הקו
צב מבחינה צה״ל של הנוכחית היערכותו

 מהווה — מדינית מבחינה שגם אלא אית,
 מבחינת אידיאלית נקודת־׳מוצא זו היערכות
ב נחשבות ׳מדיניות שנסיבות מי ישראל.

ני שאינן משום ״רכות״, כעובדות עיניו
 יחסי- של המאזנים בטורי לקיטלוג תנות

 מנצח עצמו למצוא עלול הצבאיים, הבוהות
המילחמה. את מפסיד ׳אך — הקרבות בכל

 בסיני צה״ל של הנוכחית היערכותו
הפוטנ זירת־הלחימה את איפוא, הופכות,
 היא שכן עבורו, למלסודת־פתאים ציאלית

 ומסייעת זירת־הלחימה מרחב את מצמצמת
 ׳שדות- של גבוהה הרווייה להשיג למצרים

 ׳ניצול להם מאפשרת כך ועל־ידי הקרב,
על ממיצוי צד,״ל ומניעת הכמותי יתרונם
בקרבות־תנועה. יונותו

מרחב : הירוק־־ ״הקו
אובם־חר■ התקנת

 תפי־ לשתי התייחסתי לא זה ניתוח ך*
 המילחמה לניהול אחרות אפשריות סות —

 על־פי מעיקרן. מופרכות בהיותן הבאה,
 אסטרטגיה צה״ל לו יסגל אחת תפיסה

הטרי על קשיחה הגנה יגן שבה דפנסיווית,
 בקר- עליונותו ניצול תוך שבידיו, טוריות

אס על בלבד. הטאקטית ברמה בות־תנועה
 בהיותה במילים, להרבות אין זו טרטגיה

ל״מעטים״. הוודאי מירשם־התבוסד,
 הטאקטית שברמה הוא ׳נכון אם גם ;שכן,
 (על־פי כמותית לעליונות ההתקפה זקוקה

 ),1ל־ 3 של עליונות הקלאסית: התפיסה
 ה־ דווקא זקוקה האסטרטגית ברמה הרי

 בפני לעמוד כדי כמותית, לעליונות הגנה
 על המושתתים עיקריים מאמצי־התקפה
 גיזרתיים. ריכחי־כוחות

 הבאה המילחמה לניהול השנייה התפיסה ־־
 של כאסטרטגיה לאפיינד, שניתן זו היא

 ישאף זו תפיסה על־פי שטה״. ״טיהור
 מטרי- המצריים !הכוחות את לעקור צד,״ל

 בשלבי־הפתיחת ישתלטו שעליהן טוריות
 רצופה !תנוע׳ת־מכבש תוך המיל׳המה של

 מכל מטר, אחר מטר השטח, יטוהר שבה
 במחיר־ כרוכה זו אסטרטגיה מצרית. נוכחות

מש את הולמת ;ואינה בלתי־נסבל, דמים
ישראל. של האנושיים אביה

 האלטרנאטיוויות התפיסות בל
 בסיני עתידית מילחמה לניהול

 דילמות כפני צה״ד את מעמידות
נתו שהשתנו משום ודא חמורות,

 כיד כמאזן־הכוחות ם יי כפים נים
 צימצום כגון — ומצריים ישראל

 שכין האיכותי כפער דראסטי
 משום אלא — המצרי דצכא צה״ל

הי של נגזרות הן אדה שתפיסות
ומוטעית. נחותה ערכות

 מיל- שבין ההבדל את לאפיין שבא מי
ה על־ידי ׳73 ל׳מילחמת ׳67ד ׳56 חמת

 שפתחה היא ישראל בראשונות כי אמירה
 המצרים, פתחו באחרונה ואילו במילה,מד,

 שבה ההפתעה את כי ולומר, להוסיף חייב
ת לזקוף יש ׳73ב־ ישראל נתפסה ב ו ח  ל

 ,הותירה שלא התעלה, גבול על ההיערכות
אתרעה. מירווח שום

אח כש׳כח שירי-הלל ששר מי
 לרוסיה חייב סיני, שיטחי זקת

 מניצול מנועה ישראל כי ולומר
 קרם־ ניהול לצורך אדה שטחים

כר עד שטופח מי השהייה־נסיגה.
 זי- הרחקת עד שימחה מתוך סו

 המדינה, מלב כסיני רתלהלחימה
 הוא בכך כי ולומר להוסיף חייב
 ב־ מידחמה ניהול צה״ל עד כופה

 ממנו המונעים רוויים, שדות־קרב
בקרכות־התנועה. יתרונותיו מיצוי
 צפיפות. להשפעת ביחס קבי׳עותינו אם

 העוצמה .מרכיבי על בסיני זירת־הלחימה
ישי השלכות יש הרי ׳תקפות, הצדדים של
 עבור האופטימלי מרחבי־ד,היערכות על רות
צד. כל

חיי צה״ל עבור האופטימלית ההיערכות
ב הערוך מינימלי, מרחב־הגנה לקיים בת

 היינו: מכסימלי. מרחב־התקפה של עורפו
 למית־ יציאה ■המאפשר ׳מינימלי 'מרחסזגגד,

האפשרי. המכסימלי במרחב וניהולה קפה
ההיער מרחם הבחינות, משתי

 הוא כסיני צח״ל שד הנוכחי כות
 מרחב־ ראשית, צבאי. אבסורד

האפ המכסימלי אולי הוא הגנה
 הבוהות את ומחייב כסיני, שרי

 לאורך מידחמה ■לנהל הסדירים
ה אוייכ נכד ארוכים קווי־הגנה

 מכרעת. כמותית מעליונות גהנה
 מינימלי, מרחב־ההתקפה שנית,

התקי ככיוון והולך מצטמצם והוא
ה ההכרעה באחור הפוטנציאלי. פה

 למר- מצטמצם ׳אורכו סואץ, תעלת עיקרי,
 30 עד — ועומקו לסואץ קנטרה שבץ יחק
התקד שכן לתעלה, מערבית ק״מ 40 או

 האוכלוסיה מרכזי ,לעבר מזו, עמוקה מות
פוליטית. מבחינה מצה״ל מנועה מצרים, של

 שלאורכו עצמו, התעלה קו זו מבחינה
 היווה ׳,73 מילחמת עד צה״ל ערוך היה

 לא שכן צה״ל, עבור אופטימלי קו־הגנה
 ממיכשול- שנהנה קצר,אלא שהיד, בלכד זו

מצוין. מים
כת הירוק״, ה״קו זו מבחינה

 כיני מאחרי היערכות של נאים
 ההיערכות קו עד הן עדיף מפורז,

 ההיערכות קו עד והן הנוכחית
 קו הוא אין כי אף התעלה, לאורך

יש עכור האופטימלי ההיערכות
 קו־הגנה מקיים הירוק״ ״הקו ראל.
 מרחכ-הת־ ומאפשר הסית5׳ קצר
 — צה״ד מבחינת אופטימלי קפה

 — סואץ לתעלת עד סיני מרחב פד
 הקווים שני פני על המכריע יתרונו

 מאפשר שהוא כפך האחרים
 מיתקפת־ בפני אתרעה מירווח

מצרית. פתע

הנוכחית ההיערכות
המצרים עם מיטבה

זאת, לעומת המצרי, הצבא כור
 לקיים חייבת האופטימלית ההיערכות ?

 מרחב־התקפה והן מינימלי מרחב־הגנה הן
 זירת- צפיפות על לשמור כדי מינימלי,
 זו לקביעה הלחימה. שלבי בכל הלחימה

 שההיערכות ההסתייגות, את להוסיף יש
 חייבת המצרי הצבא עבור האופטימלית

ש מינימום מרחבי אותם על להתבסם
 של סימולטאנית הפעלה מאפשרים עדיין

 מסויים לסף מעבר שכן, כוחותיו. מרבית
 עד־כדי־כך להצטמצם טריטוריה עלולה

סימולטא הפעלה עוד מאפשרת היא שאין
 הפעלה אלא הכוחות, מרבית של נית

בלבד. מדורגת
 מר־ מהווה הללו הכחינות מכד

 הצכא שד הנוכחי חכי־ההיערבות
 כמעט־אופטימדי מרחב המצרי
 שמטרות מניחים אנו אם עבורו,

מוג מצרי ה הצבא של חמה המיל
ממיל כמנצח לצאת וכדי בלות,

״להס הוא יכול עתידית, חמה ■
מינימלי. טריטוריאלי כרווח תפק״

 קווי- מקיים הנוכחית מרחב-ד,ד,יערנות
 ניהול המצרי לצבא ומאפשר קצרים, הגנה

 ובמעדני- צפופה בזירת־לחימד, המילחמד,
 אימוץ תוך מראש, ומתוכנים ערוכים הגנה

מבחינתו. נכונה דפנסיווית אסטרטגיה
ההי מרחכ-ההתקפה, מבחינת

 לצבא מאפשרת הנוכחית ערכות
 ב־ ככר ״קדים״ הישגים המצרי

 ותוך המידחמה, של שלכ-הפתיחה
 עד השומרת סיזערית התקדמות

שדות־הקרב. צפיפות
 כדי המצרי הצבא יצטרך סיני פירוז עם

 שהם לשטחים מעבר כלשהו הישג להשיג
 לצאת — המצרית הריבונות בתחום כבר

 סיני שטח כל חציית תוך כוללת, למיתקפד,
משמ כל על הקבועה, היערכותו וניפוץ

הרא בכתבה שהוצגו כפי השונות עויותיה
זו. בסידרה שונה

 שד הנופחית ההיערכות למעשה,
״מיטי בה ומצרים ישראל צכאות

 שאילמלא עד המצרים, עם בה״
 של משיקולים להוטים, הם היו

 שטחי את להחזיר לאומי״, ״כבוד
 משי־ רק פעלו ואילו לידיהם, סיני

 לכאדאת מציע נבון מצרי סטכ״ל
 כד היה טהורים, צבאיים קולים

 הנוכחית, ההיערכות את להנציח
 במלכודת■ ככול צה״ל את ולהחזיר
דהיום. היערכותו של הפתאים
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