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שלהביטחוןבתפיסותשינוייםחלוהאםלבחוןבאזהמאמר

מהם-כןואםהכיפורים,יוםמלחמתבעקבותערבמדינות

לקחיםהערביםהפיקוהאםאחרות,במיליםאואלה.שינויים

לשינוייםשגרמולקחים-הלאומיהביטחוןתמ-0מהמלחמה

בתוכן.חדשיםהדגשיםלמתןאושלהםהביטחוןבתפיסות

בכמהנתקלאלהשאלותלבחוןהניסיון

ומתודולוגיים.עניינייםקשיים

הכללהלעשותמאודקשהמתודולוגית

נטלובמלחמהראשית,ערב".מדינות"של

מצריםערביות:מדינותשתירקמלאחלק

כמואחרות,ערביותמדינותואילו(וסוריה
ואלג'יריהסודאןלוב,סעודיה,ירדן,עיראק,

מדינותמשתיאחתכלמשלוח).כוחותשיגרו

מדיניותמטרותלהשיגכדיפעלהאלה

לקחיםוהפיקהשונות,בזירותשונות,

משלה.ייחודיים
בשתיהמדיניותההתפתחויותשנית,

כךכלהיוהמלחמהבעקבותהמדינות

למכנהמקוםהרבההותירולאכיעדשונות,

הלאומית.המ-0הלקחיםבהפקתמשותף

לסוריהאולמצריםביחסאםשלישית,

ההדגשיםאוהשינוייםכיודאות,שלרבהבמידהלקבועניתן

מלחמתשלישירתוצרהםשלהןהביטחוןבתפיסותהחדשים
שלאהריישראל,שלהן,העיקרילאויבומותאמיםהכיפוריםיום

אויביםניצביםמולהעיראק.כמולמדינהביחסהמצבהואכך

השוניםהגורמיםמשקלמהלדעתוקשהאחרים,עיקריים

הדין,הואשלה.הביטחוןתפיסותעללמעשההלכההמשפיעים

בסעודיה.למשל,

מלחמתבעקבותמקורות.שלפשוטהלאבעיהישנהעניינית,
מכיווןפרסומים,שלגלהערביהעולםאתשטףהכיפוריםיום

פרשתכקוהערבים,בתולדותהיסטוריכאירוענתפסהשהמלחמה
המ-0מזהירכניצחוןהישראלי-ערבי,הסכסוךבתולדותמים

כךכלבצורהשעמדההתהילה,בספרותהדגשיםאבלהעולמית.

םבו-0הםהימים,ששתמלחמתבעקבותהקינהלספרותקוטבית

שלוהרעיונייםהתרבותייםהחברתיים,המדיניים,ההיבטיםעל

הצבאיים/בהיבטיםלדוןממעטיםהסהשלכותיה.ועלהמלחמה

מהגישהברובם,חורגים,לאהםאזידניס,הםואםאסטרטגיים.

הישגיובדברהמלחמהלאחרמיידשרווחה

נגדוהטילטנקיםנגדהטילשלהמרשימים
מטוסים.

20במלאתב-1993,שפורסמומאמריםגם

למהמעברבהרבהחרגולאלמלחמה,שנה

יותר.הרחוקבעברשנכתב

שלשמרביתההואהבעיהשלאחררובד
בחלקהמצרית,היאהערביתההיסטוריוגרפיה

כלשלהזיכרונותספריזהובכללרשמית,

שנטלההמצרית,והצבאיתהמדיניתהצמרת

המגרעתובניהולה.המלחמהבתכנוןפעילחלק

אלהזיכרונותשספריהיאשבכךהגדולה
אתומציגיםבלבדהמצרילהיבטמתייחסים

המצריות.ההשקפהנקודות

מאודמעטהתייחסוהסוריםזאת,לעומת

רשמיתגרסהכלפירסמוולאעצמהלמלחמה

למחצה.רשמיתאו
עלרשמיתגרסהשפירסמוהיחידיםהיוהעיראקים

לקחיםשלרשימהובהבמלחמה,שלהםהמשלוחכוחהשתתפות

עיראקשלבעניינהניתןלכןואסטרטגיים.אופרטיבייםטקטיים,

לעקובישראל)נגדעתידיתבמלחמהלהשתתפותהשנוגעבמה(

חלקם.אוכולס-בפועלבוצעוהאלההלקחיםהאםולראות

בהכללההתייחסתי-שניתןהיכןזו:היאשנקטתיהשיטה
שלאהיכןלפחות).מדינותבשתימדום-אם(ערביים"ל"לקחיס

אליהןמתייחסשאניהמדינותבנפרד.מדינהלכלהתייחסתי-

גסכמובן,יוזכרו,וירדן.עיראקסוריה,מצרים,הןבמאמרי
ספציפיתבהתייחסותלאאךוסעודיה),לובכמו(אחרותמדינות

אתשמיםהסורים
מופתעלהדגש

הסולידריות
עלהערבית

שלהסגוליהמשקל
הצבאית,העוצמה
והמדיניתהכלכלית
הערביםשהפגינו

במלחמה במנוונ"מ-ושירת
מחקר.תפקיד'

חטיבתכרחששימש

וכיעץבחם-והמחקר
ךחש-הממשלה

ערביםעל1"1'
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שלהן.הביטחוןבתפיסותלשינויים
הבא:הנושאיבחתךבנויהמאמר

על-ידישנתפסותכפיהמלחמהשלהכלליותהתוצאות*

בדימויוהשינויהערביםשלהעצמיהדימויזהובכללהערבים,

ישראל.של

צבאי.כוחולהפעלתלמלחמההערביתבגישההשינויים*

הצבאי.הכוחשלההפעלהאסטרטגיית*

הצבאי.הכוחבניין*

החזיתסוגייתכולל(למלחמהבינערביפעולהשיתוף*
המזרחית).

קונוונציונלי.בלתינשק*

מסקנות.*

אולםהמוכרת,הספרותעלהתבססתי-למקורותבאשר
שהתפתחהמהמציאותולהביןללמודניסיתיובראשונהשא-0

הכיפוריםיוםמלחמתשלאחרהראשוןבעשורערבבצבאות
למעשה,הלכההשינויים,היומהבחנתימכן.שלאחרובשנים
הלאומית.המ-0הביטחוןבתפיסותבוצעושלאאושבוצעו

הון'נ-;חתהשנןווו).(לג,;נדו";,.,,;,;

הערביםהם-ורה:הניצחוןתחושתהואערבמדינותלכלהמשותף
הקודמות.המלחמות3בכלשהפסידולאחרזו,במלחמהניצחו
גאוותו.ואתכבודואתהערבילעולםהחזירההמלחמהלכן

ולשחצנותהישראליתהצבאיתלעליונותקץלכןשמההמלחמה
מפנהנקודתהיאהמלחמהמכךכתוצאהאליה.שהתלוותה

ישראל.עםבסכסוךהערביםלטובת

ולכןשונה,הסוריםושלהמצריםשלהראייהזוויתאבל
המצריםבעינישונים.הםהכלליותהתוצאותוראייתההדגשים

המצרי,בכבודהמלחמה:שיצרההתמורההואהמרכזיהדם-
הישראליתהביטחוןתפיסתבערעורמצרים,שלובכלכלהבחם-ה

הישראלי-בסכסוךהבינלאומיתהלבתשומתבמיקודלהלן),ראו(

ום-אשםהערבים,שלקרנםבהעלאתישראל,שלבבידודהערבי,

לכיווןהאמריקניתהגישהובשינויהבינלאומיתבזירהמצרים,
המדיניתהתוצאהאלהכלבשלמצרים.מבחינתמאוזןיותר

האופציהאתשיצרהבכךהיאהמלחמהשלביותרהחשובה

בידיה,הייתהשלאאופציה-למצריםהרצוימדינילפתרון

מתפשרתוהבלתיהעיקשתהעמדהבשלהמלחמהלפנילדעתה,

ההססנית.האמריקניתהעמדהובשלישראלשל
הסולידריותמופתעלהדגשאתשמיםזאת,לעומתהסורים,

הכלכליתהצבאית,העוצמהשלהסגוליהמשקלעלהערבית,

הכישלונותהסורים,על-פיבמלחמה.הערביםשהפגינווהמדינית
לעברהמצריתהמתקפה(המלחמהשלהאחרוןבשלבשהיו

אשלהפסקתמצריםוהסכמתבאוקטוברב-14בסיניהמעברים
הערבית.בסולידריותהבקיעיםבשלהיובאוקטובר)ב-22

היאהמלחמהסיוםשלהמוצאנקודתהסורים,שלמבחינתם

לגיבושיותרטוביםתנאיםאלאארה"ב,בהובלתמדיניתהליךלא

ישראלעלמדיניפתרוןכפייתלשםאם-ערביתסולידריות

נגדה.צבאיכוחשלההפעלההמשךלשםואם
מצריםביןהבדליםבולטיםהעצמיבדימוישגםמעניין

בזהותולאהמצריתבזהותיותרמתמקדיםהמצריםלסוריה.
המדינהשלהשניםרבתלהיסטוריהמיוחסהניצחוןהערבית.
ה"אישיות"הפרעונים.ולמורשתהמצריהעםושלהמצרית

המצריתהחם-השלהנעלותהתכונותהמצרי,הלוחםהמצרית,

כמלחמהלמעשהמוצגתהמלחמהובכלל,נס.עלמועליםאלהכל
המכשירדימויזהואחריה.נגררהערביהעולםששארמצרית,

הליכתה-המלחמהלאחרמצריםשנקטהלצעדהקרקעאת

היאההתמקדותהסוריםאצלישראל.עםנפרדשלוםלהסדר

שברוהערביםהערבית:ובסולידריותהערביבמרכיבושובשוב

וכו'.אפסותהאתלישראלהוכיחוהערביםהפחדןמחסוםאת

לפנימשמעותי.שינויחלצה"לושלישראלשללדימויביחס

שלהשהחם-החזקה,מדינהשלדימוילישראלהיההמלחמה
ושאמונתהרבהעצמישביטחונהמנוצח,בלתישצבאהאיתנה,

מעורערת.בלתיהיאהציוניתבאידיאולוגיה
הצבאאגדתנופצההדימוי:קערתהתהפכההמלחמהלאחר

לאבדות,כרגישהכחלשה,נתפסהבישראלהחברהמנוצח,הבליני
ספקמטילהבמנהיגיה,בוטחתאינהעצמה,בתוךמסוכסכת

האבוז...כבוזנואתלגזהשבת

ם-אייה(נוצח,שכהיילהעובדהעצםבזמןבוהציונית.בתורתה

הערבים,לעינינראויחסית,רבים,ישראליםששבוייםהערבית),

לישראליצרהויכוחים,התעוררוהישראליתהחברהושבתוך
מנוצחיםבלתיאליםבנילאריאליסטי.יותראנושי,יותרדימוי

בפרסומיםבלטזהרגילים.בני-אדםאלאפחדנים,מנוצחיםולא
להסתגלהמצריתלנכונותהזרענזרעבכךשגםוייתכןמצרייםן,

ישראל.עםשלוםשללרעיון

ד,ר;"ילוחלו)ו"(;_לח.,לחלחתההגישה

שלהמשכהמצריםמבחינתהייתההכיפוריםיוםמלחמת
אתלערערהיהשלההאסטרטגיהיעדאש.באמצעותהמדיניות

עשעז



להשמידאוסיניכלאתלכבושולאהישראליתהביטחוןתורת

הצבאיתהעליונותהמצרים:לדעתהושגזהיעדישראל.מדינתאת

נכשלו;ישראלשלוההתרעהההרתעהתורותקרסה;הישראלית
המטוס-צה"לשלהאופרטיביתהאשעוצמתשלהמרכיבים

ישראלהתנפצה;הבטוחיםהגבולותתפיסתמכה,ספגו-והטנק

אמונתהאתאיבדההישראליתהחם-הבנפשןרבותאבדותסבלה

הטבעיים;.לממדיוחזרוצה"לבצבאה,

הםזומהצלחההפיקושהמצריםהאסטרטגייםהלקחים

שלושה:

שלמאסטרטגיית-העלנפרדבלתיחלקהיאהמלחמה*
המטרהאתשקובעהואהמדיניהדרגשכך,כיווןהמדינה.
הצבאי,הדרגאבלהמלחמה,שלוהאסטרטגיתהמדינית

התוכניתלקביעתשותףיהיההמדיני,לדרגלחלוטיןהכפוף

האסטרטגית.

מהערכתהנובעותריאליות,מטרותלהיותצריכותלמלחמה*

החוסןנקודותמכלולאתבחשבוןהלוקחתריאלית,מצב

כוחותינו"."ושלהיריבשלוהחולשה

האסטרטגיותומטרותיההמלחמהתוכניתלכן*

המדינה.שלליכולתהיותאמווהאופרטיביות

להמתיןהאם-העקרוניתנדילמה

יכולתלבנותלנסותמנתעלשניםהרבה

עםבמלחמהלפתוחואזיותר,גדולה

להמתיןאויותר,שאפתניותמטרות

הקיימותהיכולותאתולנצלשניסמעט

הכריעו-מוגבלותמטרותלהשגת

מההשנייה.האפשרותבעדהמצרים
שלזומהותיתלהכרעהלדעתי,שהביא,
הנפשיתיכולתםחוסרהיההמצרים
שהםבמהלחיותזמןלאורךלהמשיך

וכהשפלה.כמחנקראו
שהמלחמהנראהזאתעםיחד

אצלעיצבוהאופרטיביותותוצאותיה
מלחמהשגםההערכהאתהמצרים

מותאמתבמטרותיה,מוגבלתשהיא
בהישגיהומוצלחתהמצריתליכולת

עליו.לחזורוקלפשוטשיהיהענייןאינה

הבאות:'המרכזיותהסיבותבשלזאת

שלבמונחיםביוקרעולהמלחמה*
נטלהיאכסף.ושלציודשלאדם,חיי

המדינה.כלכלתעלנסבלבלתיכמעט

לעצמולבססהמדינהחייבתוחזקגדולצבאלקייםמנתעל*

מעמדואתיותרעודתחלישרקמלחמהאיתן.כלכלימעמד
מצרים.שלהכיבלאוהחלשהכלכלי

חל'ולאחריה.במהלכה-רבמדיניכוחמצריכהמלחמה*
מחרזכתוצאהלהבאב-1973מצריםשלהמדינימכוחהניכר
לעזרתה.הערביהעולםומהתגייסותהערביהנפט

אוהדת.עולמיתקהלדעתמצריכהלמלחמהיציאה*
מעצמושלהביטחוניסיועהללאמלחמהלנהלניתןלא*

תוךהמלחמתיהמאמץאתולתחזקלקייםהמסוגלתפטרונית,
במדינהתלותיצירתדב,-שלפירושולאחריה.ומיידהמלחמהכדי

הפטרונית.

היהשסאדאת-ההכרהביסודעמדהזושהערכהדומני

מצריםתוכללאשובבעתידכי-ביותרוהבולטהנאמןמייצגה

לאהיאמדיניים.הישגיםלהשגתנוספתדרךבמלחמהלראות

ולרעתלטובתהשפעלואידיאלייםתנאיםלאותםלצפותתוכל
מכך:נבעומרכזיותמסקנותשתיהכיפורים.יוםבמלחמתישראל

לעיןהנראהבטווחהמלחמהאופצייתאתלנטוששישהאחת,

צריכהשמצריםהאחרת,ישראל.עםהסדרלקידוםכמכשיר

במישורהןלי",מיליאניאיןאם"בבחינתעצמה,עללהסתמך

הבינערבילסיועולהתייחסוהביטחוניהכלכליבמישורוהןהמדיני

אתלתקוףהעלולהאויב","אומנםנשארהישראלבונוס"."כאל
להפעלתו,תפיסהומגובשתהצבאי,הכוחנבנהושמולו(מצרים

עימה,השלוםהסכםעלהחתימהלאחרגםלהלן)שנראהכפי

אך:

נגדלמלחמהעילהאויעדלמצריםאיןהבילטרליבמישור*
אתהמבטאיםסאדאת,שלדבריותקפיםנשאריםכאןישראל.
המלחמהלהיותצריכהאוקטוברמלחמת"הגישה:תמצית

האחרונהיי.

ישראלנגדכוחהפעלתאומלחמה*

למשל-בלבדהבינערביבקונטקסטנתפסות

ההסדריםסביבחמורותמהתלקחויותכתוצאה

הפלסטינים.'עםאוסוריהעםהמדיניים

אתמצרייםסגרהאיךלראותמעניין

הסתייעותהערבי:העולםעםשלההמעגל

המבריןהייחודעיצובהכיפורים;יוםבמלחמת

וקריאתDOזוYOURSELF'שלהגישהאימוץ

ישראל,עםשלוםהסכםהערבי,העולםעלתגר

הערביהעולםחזרתהערביובעולםונידויבידוד

בעולסמוביללתפקידמצריםחזרתלמצרים;
שוללתאינההיאזוובמסגרתהערבי,

נגדצבאיכוחהפעלתמסוימיםבתרחישים
ישראל.

לגמרי,שונההייתההגישההסוריםאצל

הסורי,המשטרשלהיסודבתפיסותומקורה

ובצורהמצריםלעומתסוריהשלבייחודיות

המלחמהתוצאותאתתפסההיאשבה

הלאומית.ברמה

הביטחוןתפיסתשלבסיסהאתחיזקהרקהמלחמה

היעדיםאתנכונותה:אתלכאורהוהוכיחהסוריהשלהלאומית

להפעילו.האיוםבאמצעותאוכוחבאמצעותלקדםישהלאומיים

צריךבכלל)והערבי(הסורישהמאמץדברשלפירושוישראלמול

כוחעמדתביצירתלפחותאובמלחמה,הצבאי,במישורלהיות
צריךזאת,לעומתהמדיני,המאמץישראל.אתשתחלישצבאית

העיקריתשתכליתומשני,מאמץזהוהצבאי.למאמץלסייערק

אתעבורווליצורהצבאיהמאמץעבורהקרקעאתלהכשירהיא
הסורית,הגישהאחרות,במיליםביותר.הטוביםהתנאים

חיזקהרקהמלחמה
שלבסיסהאת

הביטחוןתפיסת
סוריהשלהלאומית
אתלכאורהוהוכיחה

אתנכונותה:
הלאומייםהיעדים

באמצעותלקדםיש
באמצעותאוכוח

להפעילוהאיום



הצבאישהמאמץאינההכיפורים,יוםמלחמתבעקבותשהתחזקה

הצבאי.לזהמשועבדהמדינישהמאמץאלאהמדיני,למאמץכפוף

1974במאיהכוחותהפרדתוהסכםהמלחמהכן,עליתר
לפניהייתהשבוגיאוגרפימצבבאותוכמעטסוריהאתהשאירו

שלבמרחקנשארצה"ללחימה,נירתאותהנשארההמלחמה:

לאוהאדמהנמשך,הכיבוש""מדמשק,קילומטריםעשרותכמה
המצריתבחזיתשהתהווהמזהלגמריהשונהמצבזהושוחררה"."

הלחימהוזירתמדיני,בתהליךהאדמהשוחררה""שם-

לשינוישיביאותנאיםנוצרולאכלומרלגמרי.השתנתה

הסורית.במוטיבציה

עוצמהאיןשלסוריההעובדהאתהמלחמההבליטהבזמןבו
האסטרטגיתברמהתלויההיאוכימשלה,מספקתצבאית

ישראל.נגדבהתמודדותההערביתובמערכתבמצרים

אתהערביתבסולידריותדווקאראההסוריהמשטראולם

המרכזיכבסיסאותהתפסולכןהמלחמה,שלהאמיתיהמנצח

ב-מצריםעםהכוחותהפרדתהסכםשלו.הביטחוןבתפיסת

ממעגלמצריםאתהוציאוהישראלי-מצריהשלוםולאחריו1975

איפואכווןהסוריהמאמץישראל.עםהצבאיתההתמודדות
כינונהלשםעיראקועםירדןעםצבאיפעולהשיתוףבנייתלעם-

בלבנון.ישראלנגדהלחימהחזיתותולהרחבתמזרחית"חזית"של

אתהביאוהערביבעולםוהתהפוכותעיראק-איראןמלחמת
הסולידריותעללהסתמךלאהביטחון:בתפיסתלשינויהסורים

אלאישראל,עםצבאיתבהתמודדותמרכזיכמרכיבהערבית

שלבתמיכהלהסתייעהצריכהעצמה,סוריהעלרקלהסתמך
ם-יה"מ.

תהיהלאאופןבשוסהיאאךתבורך,ערביתתוספתכל

במיליםהאסטרטגי".האיזון"לשםזכתהזוחדשהתפיסהתנאי.

גישהאימצוהמצריםגםכאמור,YOURSELF17.00אחרות:

הסוריםה-70.בשנותהמדיניההסדראתלקדםכדיאך-זאת

התמודדותלקדםכדיאך-ה-80בשנותזאתגישהאימצו
ישראל.עםצבאית

-אחריםמשפיעיםאירועיםלצד-בריה"משלקריסתה

ולאמץהאסטרטגי"האיזון"תפיסתאתלזנוחהסוריםאתהביאו
יוםמלחמתשלהמצריתהגישהאתשנה20שלבאיחור

הצבאיהמאמץואילומדיני,הואהעיקריהמאמץהכיפורים:

מובןהמעגל,נסגרבכךהאםהראשון.לזהומשועבדמשניהוא

1998,שלהיאלו,שורותהדפסתבעתכךעללהשיבניתןשלא

הכוחתפיסתבעצםשינוישחלנראהלאכילהדגישחשובאך

הסורים.של

הטבעיהרושםאתהשניםלאורךיצרההסוריתהכוחתפיסת

אינהזואךתדיר,בשערעומדתסוריהעםמלחמהכיבישראל,

שלבהפעלתוופרגמטייםזהיריםמאודהיוהסוריםהמציאות.

המלחמתיתגישתםשלמרותעליהםלומרניתןהצבאי.הכוח

מתמידמתחנוצראולםההדק.עלקלההייתהלאפעםאףידם

ובראשונהבראש-בהפעלתוהזהירותלביןהכוחתפיסתבין

ממנה.חזקיםהםכיהעריכהשסוריהישראל,כמוכוחותנגד

טרור.אסטרטגייתשלאימוצההייתהזהמתחשלהתוצאה

למשל,(המדינהרשויותעל-ידיישירותהמבוצעטרורזהולפעמים

מטהפיצוץב-1986,בלונדוןאל-עלשלמטוסלפוצץההכנות
האצבע"טביעת"שלהסוואתהתוךב-1983(בביירותהמרינס

כמושליחים","על-ידיהמבוצעטרורזהובעיקראךהסורית,
הנ"להארגוןהפעלתהחיזבאללה.וארגוןפלסטינייםארגונים

הטרוראסטרטגייתשללאימוצהביותרהטובהההמחשההיא

מדיני.תהליךניהולכדיתוך

בףמההנבחיתהעוצמיההפערת
החסטףטלת

המצריםשלמבחינתםהייתהאמורהלאהניפוריםיוםמלחמת

שלבהשמדתהאוצה"לשלבהכרעתולהסתייםהסוריםושל

.

'/

המדיניהואהעיקריהמאמו

באמצעותצה"לשלההכרעהכושרבשלילתאלאישראל,מדינת

היבשתיהתמרוןוכושרהניידותשלו:ההכרעהמרכיבינטרול

האווירית.האשועוצמת

המצריתשההצלחההיהערבמדינותכלעבורהמרכזיהלקח

המחץכוחאתלנטרל-הסוריתההצלחהמסוימתובמידה-

כוחביןלהתמודדותרבהבמידההמלחמהאתהפכוישראלשל

עלברוריתרוןלערביםישטבעיבאופןשבו(הערביהעמידה
השטח,הדמוגרפיה,בתחומילטובתםהא-סימטרייהבשלישראל
הישראלי.העמידהלכוחוכו')המשאביםלאבדות,היחס

בראש-הערביהלקחזוזערביתלהצלחההביאמה

העוצמהבהפעלתגורמיםשארבעההוא-מצריםשלובראשונה
בכוחותיהשטחהרווייתוההפתעהןהיוזמהלהצלחה:הביאו

הדפנסיביותןהנשקמערכותשלהדרמטיתהתחזקותן

החזיתכללאורךתקיפהשלוהסוריתהמצריתהאסטרטגיה

ערבית.קואליציהוגיבוש

ליזוםממנהמנעואבדות,לישראלשהסבוהגורמיםהםאלה

משךאתהאריכושלה,המחץמערכותאתניטרלומהלכים,
הכלכליהמשקי,בתחוםישראלאצלנשימהקוצריצרוהלחימה,

ביחסילהרעההערביתהסולידריותאתותירגמווהחימושי

ישראל.שלמבחינתההכוחות

אתלערביםהנחילההכיפוריםיוםמלחמתאחרות,במילים

משו



למקסימוםעדלנצלחייבתהצבאיתהעוצמההפעלתכיהתפיסה

החולשהנקודותואתשלהםהאסטרטגייתהחוזקנקודותאת
להפעלתהקשורותואחרותאלהנקודותאפרטלהלןהישראליות.

העוצמה.

שלהכותרתגולתלמעשההייתההיוזמהוהפתעה.יוזמה*
הצלחתםאתביטאההיאהכולשלדעתמשוםהערבי,ההישג

המחסוםחצייתאתישראל,מפניהפחדעללהתגם-הערביםשל
אתהפכההיוזמהעימה.הצבאיתההתמודדותשלהפסיכולוגי

אסטרטגייםבמונחיםלאפשרית.אפשריתמבלתיהמלחמה

הביטחוןתורתשלמהמרכיביםכמהמישראלשללההיוזמה

להפעילהאפשרותאתהמנע,מכתאתממנהמנעההיאשלה:

-האווירחיל-שלההעיקריהעוצמהמרכיבאתביעילות

הישראלית.ההרתעהאתביטלהוהיא

ובכךישראל,שלההתרעהמרכיבאתביטלהגסההפתעה

כוחותיההופעלוכךבשלמשקלה.משיוויישראללהוצאתתרמה
לקויה.בצורה-המילואיםכוחותובמיוחד-

הערבייםהכוחותעוצמתהחזית/חזיתות.כללאורךתקיפה*

בסיניוהןם-מת-הגולןהןהחזיתכללאורךלתקוףלהםאיפשרה

המאמץיהיההיכןמראשלקבועבלאמאוזניםכוחותבאמצעות
בהתאםזובאסטרטגיהלמעשה,נקבע,העיקריהמאמץהעיקרי.

ונמנעכוחותלפצלצה"לנאלץמכךכתוצאהבשטח.להתפתחויות

האויב.שלהעיקריהמאמץנגדלהתקפותמראשכוחריכוזממנו

שישהיההסוריםמכךשהפיקוהאסטרטגיתברמההלקח

פרישתהלאחרבעיקר-ישראלמדהלחימהחזיתותאתלהרבות

לפצלובכךוהלבנונית,הירדניתהחזיתאתולצרף-מצריםשל
צה"ל.עוצמתאתיותרעוד

יותרעודהתחזקההמלחמהבעקבותישראל.חולשותניצול

בשלושהלנצלניתןישראלשלהחולשותשאתהערבית,התפיסה
מישורים:

רגישותהבשלבנפשהאפשרככלכבדותאבדותלהלגרום*

אדם.לחייהרבה

להשפיעגסובכךישראל,שלהאזרחיהעורףאתלערער*

כילמסקנההגיעוהסורים

על-צה"להסיבה:די.איןבהפתעה

ברמת-הובקעהוחזיתושהופתעאף

צבאאתלהדוףהצליח-הגולן
בזמןלהביאבידושעלהמכיווןסוריה,

פיקודשלהמילואיםאוגדותאת

תפיסה,הסוריםגיבשולכןהצפון.

הגעתןאתולשבשלעכביששלפיה

צה"לשלהמילואיםאוגדותשל
שלמגווןבאמצעותלרמת-הגולן

הסיקוהאופרטיביתם-מהאמצעים.

להפתיעיותריהיהניתןשלאהסורים

מתוך"התקפהבאמצעותישראלאת

אמצעילחפשישולכןמגע",קו

מתוךהתקפה"למשלאחרים,הפתעה
תנועה".

צריךהמצריהצבא
ללחימהלהיבנות
ולכןגדולים,במרחבים

יעבוראצלושהדגשטבעי
אוויר,בחיללהסתייעות

עלההסתמכותבמקום
קרקע-טילישלמערך
מלחמתלפניכמואוויר

הכיפוריםיום

האופרטיבי.הקרבשדהעל

האפשרככלהמלחמהאתלהאריך*
הצבאייםההישגיםעלשמירהתוך-

תנאיםליצורובכך-הראשוניים

ישראלעםולהתמודדצה"ללשחיקת

במישורולאהעמידהיכולתשלבמישור

המחץ.
שלוהאשהתמרוןכושרשלילת

המצריםושלהסוריסשלהלקחצה"ל.
הירדניםושלהעיראקיסשלגםכמו-
דייהיהלאהבאהשבמלחמההיה-

על-ידיהמופעלנ"טנשקשלבעוצמות

לאחררבלאשזמןגםמה-חי"ר

הפגיעותמרביתכיהתבררהמלחמה

ולאמטנקיםהיוצה"לשלבטנקים

התגבשומכךכתוצאהנ"ט.מנשק

ליצורהערביםהצליחוב-1973בכוחות.השטחהרוויית*

10שלביחס(מכרעתועדיפותהכוחותביחסיל-31שלעדיפות
המלחמה.שלהראשונותהשעותב-36למשל)בטנקים,ל-1

הן1(מס'נספחראו(1973ועד1967מאזהערביתההתעצמות

הגבולותלאורךלפרוסלהםאיפשרהבאמל"חוהןבעוצבות

קילומטרלכלביותרגדולותאשעוצמותוליצורסדיריםצבאות

ב-15טנקים,ב-20היהמדוברבסוריהוגםבמצריםגם(חזית.

וב--טווחקצריאישייםכליםכולללא-לסוגיהםנ"טכלים

חזית).קילומטרלכללסוגיהםארטילרייםקנים200

שלוהתמרוןכושרשיבושהייתהצה"לעבורהדברמשמעות
הריבמלחמה,כךכלהצליחשזהמכיווןגרועים.שחיקהויחסי

שישהואהסורים)עבורובראשונהם-אש(המתבקששהלקח
למרחב.ביחסוהאמל"חהכוחותכמותאתולהעמיקלהגביר

יותרעודהכףאתהיטוהערבייםהמשלוחכוחותכן,עליתר

שכללהעיראקי,המשלוחחילזאתעשהבמיוחדהערבים.לטובת
סטטיתכוחותהפעלתכופהעליהםהרבהההישענות*טנקים.כ-550

הערבים:אצלהבאותהתפיסות

מערכותעםובמשולבבמהותו,הגנתיהואנ"טנשק*
התמרוןכושרלשלילתרבותתורםאכןהואומכשוליםביצורים

ישראל.שלהמחץכוחשהםצה"ל,טנקישל

כוחותשלהעיקריהמערכהכליהטנקנותרזאתלמרותאך*
היבשה.

התמרוןכושרשלילתעלרקהמלחמהבתכנוןדישאיןמכאן*

במלחמתנייד.משורייןמחץכוחלפתחהערביםועלצה"ל,של
לאהםמכךוכתוצאהכזה,כוחלרשותםעמדלאהכיפוריםיום
הראשוניות.הצלחותיהםאתלנצליכלו

הגישההישראלי,האווירחילעםלהתמודדותבאשר

לזודומהנ"מלטיליםביחסהמלחמהלאחרשהתגבשה
המטוסיםנגדהטיליםכלומר,טנקים.נגדלנשקביחסשהתגבשה

בזירתהמטוסיםשלהאופרטיביתהאשביכולתלפגועהצליחו

אבל:הקרבות,



עולהשאינהובוודאיגמישותלפיקודמאפשרתשאינהבמהותה,
לערבים.חסרהשכהמחץ,יכולתעםאחדבקנה

למטרותהמתקרביםהמטוסיםנגדפועליםנ"מהטילים*
המטוסיםנגדלפעולמסוגליםאינםאךמעליהן,שמצוייםאו

המריאם.לפני

האשליכולתתשובהמהוויםאינםנ"מהטילים*
מטרותלתקוףלכושרו-הישראליהאווירחילשלהאסטרטגית
יותרמאוחרשניסומספר(בירדןבסוריה,במצרים,אסטרטגיות

בעיראק).גם

-ובצדק-הערביםעל-ידינתפסהאווירשחילומכיוון
הטבעיתשהמסקנההריישראל,שלהעיקריההרתעהכמכשיר
כדיהולמתתשובהבידיהםשאיןהמלחמה,לאחרהייתהשלהם

הרתעהבאמצעותאותהלנטרללפחותאוזויכולתעםלהתמודד
קרקע-קרקעטיליהיאדם-שלבסופושנמצאההתשובהנגדית.

הכוח).לבנייןההתייחסותאתלהלןראו(טווח.ארוכיטק"ק)(
המצריםעצמםראוהכיפוריםיוםבמלחמתהתקפה/הגנה.

חייביםהיינו"גמסי:כדברילהתקפה.לצאתנאלציםוהסורים

לפרוץאותם,להביסהאויב,כוחותנגדהתקפהמבצעילבצע
הביטחוןתיאורייתאתלהפריךמנתעלזאתולהורסם.לביצוריהם
שאירע".'מהאכןזההישראלית.

שלה,השניבשלבכיהערביםאתלימדההמלחמהאולם
האחרון,לפרטעדותוכנןשתורגלהראשון,השלבהצלחותלאחר

הפיקודברמותיוזמהונטילתואלתורגמישותלהרבהנדרשוהם

הישראליתהעליונותביטוילידיבאהאלהובתחומיםהשונות,
לימדהמלחמהשלהשניהשלבכן,עליתרשלהם.והנחיתות

התקפה,בקרבמאשריותרטוביםהםהגנהבקרבכיאותם
למזערשלהם,החוזקנקודותאתביטוילידיבולהביאיכולים

הסוריםאצלצה"ל.אתולשחוקשלהםהחולשהנקודותאת

שלההגנהכושרעלוההתבטאויותמיוחד,הדגשקיבלהדבר
אישיאצלשגרהשללענייןהפכולהשיגו)הצורךעלאו(סוריה

סוריים.צמרת

בצפוןהזירהבתנאיההבדליםעללעמודכמובן,חשוב,
ואלהצה"ל,שלסדיריםכוחותערוכיםסוריהצבאמולובדרום.
אוגדותשלתגבורותיחסית,קצר,זמןבתוךלקבלעשויים

ובמקרהצה"ל,שלכוחותאיןמצריםעםהגבולעלמילואים.
זמןיותרהרבהצה"לשלהמילואיםלאוגדותייקחמלחמהשל

הסוריםמולכן,עליתרלרמת-הגולן.מאשרהלחימהלזירתלהגיע

ולאורכה.רמת-הגולןשללעומקהומכשוליםביצוריםמערךעומד
ושלסיניהאיחצישלהריקיםמרחביועומדיםהמצריםמול

וההבדלהשוניםהזירהתנאימדם-.שלקילומטריםמאותהנגב.
הבאיםההבדליםאתיצרוישראלעםהמדינותשתישלביחסים

לסוריה:מצריםבין

קרבעםההגנהקרבאתלשלבהגמישותישנהלסורים*
שטחלכבושלתקוף,למשל:וריאציות.מיניבכלההתקפה
יוםבמלחמתהמצריהמודלעל-פילהגנהולהיערך
העומדתנוספתאפשרותבאוקטום-.ה-14עדהכיפורים
מרביתעםלהגנהולהיערךמצומצםשטחלכבושלרשותם:

המצריםאצלכשטחם.המוכניםההגנהבמערכיהצבא

,םי"-ל5הכקן/"4""1

%

1--4
סלק-,יוםזרע-(~מי75/-ן

1

לא*

זו.גמישותקיימת

המצריםאצלהסורים.עבורקריטיהואההפתעהמרכיב*

מיוחד.תפקידממלאאינוהוא

ולכןגדולים,במרחביםללחימהלהיבנותצריךהמצריהצבא*
במקוםאוויר,בחיללהסתייעותיעבוראצלושהדגשטבעי

מלחמתלפניכמוקרקע-אווירטילישלמערךעלההסתמכות
והםהזה,הצורךהתעוררלאהסוריםאצלהכיפורים.יום

שלהםהתחליףקרקע-אוויר.לטיליעדיפותלתתנומ(יירינן
חילשלההרתעהלכושרשלהםוהתשובהחזקאווירלחיל

הקרקע-קרקע.טיליהםהישראליהאוויר

לרמת-רלוונטיתלחימהובאמצעיבגייסותהשטחהרוויית*

בראשהמצריכיםסיני,למרחבילאאךהקטנה,הגולן
ניידות.שלאיכויותומראשונה

וההתבססותלבנוןעלההשתלטותכילצייןראויזהבהקשר*
יוזמהשלבמקרהכוחותלפצלצה"לאתמחייביםשם

ם-אייהאיפואהיאבלבנוןהצבאיתהנוכחותסורית.התקפית

ובהרווייתשלהההגנהכושרבחיזוקנוסףנדבךסוריהשל

איגופיםלבצעלצה"להמפריעותצבאיות,בעוצמותהשטח
עמוקים.

ישראלעםהתמודדותשלהתפיסהחשובה:אחרונהונקודה*
רלוונטיתיותרהרבההיאוספיגהעמידהכושרשלבמישוך
למצרים.מאשרלסוריה

קיימתהמדינותשתיביןלעילשמנינוההבדליםכלעלוסך(

מיליוןכ-5המונההסורי,ההחלמותקבלתשמרכזהעובדהגם

שלעובדהספקאיןישראל.עםהגבולבקרבתממשמצוינפש,
כללישינוישלהגישהעלמבוטלתלאהשפעהישוופסיכולוגית

-האורחילעורףהעתקתהבעתיד:אפשריתבמלחמההמשחק
כיוזמה.אוכתגובהישראל,להרתיעכדי

פעך

75



ודף%9ק%ף%9לוקה,פל9ף%%,יפ%%%ו%והכנתוהכוחבניין
ל-1973%983ברך

ביחסהערביםשלהבאותהמסקנותעולותלעילהאמורמכל
הכוח:לבניין

היתרוןאתלמצותמנתעלוביחידותבאמל"חלהתעצםיש*
אסטרטגיות.ובעתודותסדיריםבכוחותהערבי

הישראליבעורףלפגיעההעורף,להגנתיכולותלבנותיש*
הישראלית.ההרתעהולערעור

האיזוןאתלקייםוהנייד,המשורייןהמערךאתלפתחיש*
האסטרטגיתהניידותאתלהגדיללשריון,חי"רביןהדרוש

בעיקר-לחימהאמצעישלגדולמצאילקייםהכוחות,של
בזמןבמעצרתהתלותאתלהקטיןמנתעל-טנקים
ובין-בין-חילימשולב,לקרבהכוחותאתולהכשירמלחמה

זרועי.

שלבחתכיםאלהמסקנותמיושמותכיצדלבדוקישעתה
שניתןכדימדינות.ושלעיקרייםלחימהאמצעישליחידות,

ושלהסד"כשלהשוואהלהלןמובאתזוהשוואהלבצעיהיה
10בןהזמןשפרקבהנחה1983,שלאלהלצדב-1973העוצמות

ההחלטותועלהמגמותעלטובותאינדיקציותלתתיכולשנים
המלחמה.בעקבותשהתקבלו
רלוונטיאינוזהזמןפרקמצריםשלגבילבלשיםחשובאבל

ישראלעםהשלוםהסכםעלהחתימהלאחרשרקמכיווןכך,כל
שנועדו,חומש,תוכניותשלבסדרההחלההיא-ב-1979-

בעיקרומערבינשקשלבסיסעלמחדשצבאהאתלבנותלמעשה,
לגבישייאמרמהכלכה.עדשצוינווהתפיסותהגישותולאור
הדרך.ראשיתאתרקב-1983איפואמשקףמצרים

למצרים,ביחסהכלליתהתמונהאתנותנתשלהלןהטבלה
מתייחסיםלסוריהביחסהמספרים(ולסוריה.לעיראקלירדן,
מלחמתבעקבותההתעצמותאתישקפושלאמנתעלל-1982
לבנון).

משוריינותדיוויזיות

ממוכנותדיוויזיות

חי"רדיוויזיות

כוחותאגדיחט'/
מיוחדים

טנקים

נגמ"שים

ארטילריה

טק"קמשגרי

קרבמטוסי
מסוקים

טק"אסוללות

73

9-8

4

14

8

51500

51600

31800

30

11440

360

190

83

18-15

11

14-12

17

111000

111000
כ-7,500

90

1,850

775

370

הערות

דיוויזיותמספר

בהקמה.

כוחותגדודי5
שהיומיוחדים

ב-1973בסוריה

כאגד.חושבו

שלנוהחלוץחילואתםהזיפלומסיתבזרךלהתמקזהחלטנו

להתייחסמבליעדיין-מהטבלהומלטיסהבאיםהרבדים
השונות:למדינות

המשוריינותבעוצבותהיאהדרסטיתההתעצמות*
הטנקיםמספרהוכפלשנים10בתוךוהממוכנות:
איכותם.מאודושופרהוהנגמ"שים,

והארטילריה,המיוחדיםהכוחותעוצמתהוכפלהבזמןבו*
הבין-חיליים.והשילובהאיזוןונשמרו

הקרקע-טילישלמספרםהושלש*

היחסיהגידולנרשםזהבתחוםקרקע.
ביותר.המשמעותי

המסוקיםבכמותדרסטיתעלייהחלה*
להובלה).והןלתקיפההן(

גורמיםשניבשלהתאפשרזאתכל
מרכזיים:

המדינותהחלטתהואשבהםהראשון
הביטחוןתקציביאתמשמעותיתבצורהלהגדיל
הרשמיהביטחוןתקציבגדללמשל,כך,שלהן.

מיליארדל-4.6דולרמיליארדמ-1.5סוריהשל
בשיעורעלההמצריהביטחוןתקציבדולר,
ל-4.5דולרמיליארדמ-3-יותרמתון

הירדניהביטחוןתקציבואילודולר,מיליארד
דולר.מיליארדל-1.5דולרמיליארדמ-0.4עלה

החימושהספקתהואהשניהמרכזיהגורם

סןא~
י,.ש



המלחמהבמהלךהמערבי.ומהגושהמזרחימהגושהמסיבית
כ-ולמצריםלסוריההמזרחיהגושמדינותסיפקולאחריהומייד

הכולבסךטק"א.סוללותועשרותמטוסים175טנקים,1,600
חימוש.ושלציודשלטוןאלף15לסוריההמזרחיהגושהעביר

אמצעיולמצריםלעיראקלסוריה,המזרחיהגושסיפק1983עד
העבירואירופהומערבארה"בדולר.מיליארד29בשווילחימה

להיכנסעליהםכיהמלחמהבעקבותהמצריםהסיקוכןכמו

הסוגים.מכלתחמושתושלנשקכלישלעצמילייצורבמרץ

מייצריםקרבייםוכלי-שיטקרקע-אווירטיליקרב,מטוסילמעט

העיקריות.הנשקמערכותכלאתהמצריםכיוםמרכיבים)או(

הנשק:למערכותביחסהערותכמה

חשבוןעלבאלאהטנקיםבמספרהגידולנ"ט.טילים*

מיידיתלפעילותערוכיםוהםהשריון,כוחותאתתיגברנו

לחימהאמצעיולמעודיהלירדןלעיראק,למצרים,תקופהבאותה
לסעודיה).מיליארד30מתוכם(דולרמיליארד41בשווי

איןשמבחינתםהכיפורים,יוםממלחמתהסיקוהסורים
שלהםהבלעדיהספקותישארהייתהושהיאלבריה"מ,תחליף
הסיקושהםנוספתמסקנהוהחימוש.הלחימהמערכותבתחום
האספקהמקורותאתלגווןלנסותצריכהאינהשסוריההייתה
עצמי.ייצורבאמצעותאונוספיםמספקיםרכשבאמצעותשלה

שלהטובןוצ-0לחלוטיןלתלוייםלהפוךשלאכדיזאת,עם
עתודהקבעדרךלשמורהסוריםהחליטווביעילותםהסובייטים

במלחמה.אבדותשלמהירמילוילצורךלתקנים)מעל(טנקיםשל
החלזאת,עםהיום.עדהסוריםכךעלמקפידיםמעשית

במידתלשנותהסוריםהחלוה-80שנותשלהשנייהמהמחצית

עצמי.לייצורגישתםאתמה

לתהליךנכנסווהםשונה,כמובן,הייתה,המצריםמסקנת

שהםתוךמהמערב,עיקריותנשקמערכותקליטתשלשניםרב
הרכשמקורותאת-להםהתאפשרשרקככל-לגווןמנסים
המקבלותהמדינותלמסגרתנכנסהשמכריסמכיווןאבלשלהם.

התקשתההיאבשנה),דולרמיליארד)1.3מארה"בביטחונימענק

המענקכספיאתשכןאמריקניים,לאממקורותנשקלרכוש
בארה"ב.רקלהוציאניתן

משגריםכ-1,000ולמצריםלסוריםהיוב-1973טנקים.נגדהנשק

חלקםמשגרים,כ-4,500ולירדןלהםהיוב-1983נ"ט.טיליםשל
ייעודי,רק"םעלהורכבמהמשגריםניכרחלקשני.מדורכבר

נגמ"שים.על-אחרוחלק

הגידולעםואיכותיניידנ"טנשקהרבהשלהזההשילוב

הערביהמאמץאתממחישהשריוןכוחותשלוהאיכותיהכמותי
הכיפורים:יוםמלחמתבעקבותשהתחזקוהתפיסותאתליישם

עדאותולשחוקצה"ל,שלהמשורייןהתמרוןכוחאתלבלוםיש
להפעילהלמישרתאתלערביםלהקנותבזמןובושאפשר,כמה

לנסיבות.בהתאםוניידמשורייןמחץכוח

תקיפהמסוקיכולליםאינםואשרלהלן,שיובאוהמספרים
המשורייןהשחיקהכוחאתממחישיםנ"ט,בטיליםהמצוידים

ב-1983:וירדןמצריםסוריה,לרשותשעמד

כ-מולנ"טטיליםשלומשגריםטנקיםאלףמ-11יותר

זולאכיום1.!3.3שליחסכלומר-צה"לשלטנקים3,300
יותרהרבהבאיכותנ"טונשקטנקיםהערביםבידישישבלבד

גםאלאאפאצ'י"),"מסוגמתקדמיםנ"טמסוקיםוכן(טובה,
כ-16הם:המעודכניםהמספריםגדולות.יותרהרבהבכמויות

מספרמתוךנ"טהמשגריםמספר(נ"טומשגריםטנקיםאלף

THEעל-פי(צה"לשלטנקים4,300מולכ-6,500(הואזהכולל

שצתי

לי



96/97BALANCE.(MILITARY,הסורים:3.7.1שליחסנלומר

שלולעומקהלאורכההמכשולמרכיבאתהאשלמרכיבהוסיפו

מכפילמעיןמהווהשניהםביןכשהשילובברמת-הגולן,החזיתכל

מדינותנתנונ"טטיליםשלהרכשבתחוםנוספת:ונקודהשחיקה.

מקורותאתשאפשרכמהעדלגווןשישלגישהמלאביטויערב

דראגון""מילאן","הוט","שאו","מסוג(רביםומשגריםהרכש,

מילאן"."טילירכשהסוריהאפילובמערב.נרכשוו"סווינגפייר")

יוםבמלחמתמרשימה.זהבתחוםההתעצמותמסוקים.*

כ-350ביחדולעיראקלירדןלסוריה,למצרים,היוהכיפורים

היוכברב-1983תקיפה.מסוקמהםאחדלאאף-מסוקים

המצוידיםתקיפהמסוקיכ-150מתוכםמסוקים,כ-600להם

גםכללהבמסוקיםאלהמדינותשלההצטיידותנ"ט.בטילים

עםאחדבקנההעולהמגמה-כבדיםמסוקיםשלנוסףרכש
המיוחדים.הכוחותבעוצמתשחלהגידול

מסוגבטיליםהואהמשמעותיהגידולקרקע-קרקע.טילי*
בחטטןניקחאםק"מ).ל-300הואשלהםשהטווח(8סקאד""

מתוכםאךמשגרים,כ)-70סקאד""בטיליהצטיידהלובשגם

בסדייכהם24רק

הגידולהריפעיל),

הואבטבלהשהוצג

יותרמשמעותילמעשה

אםערב.מדינותבכלל
טיליהיוהמלחמהלפני

בידירקסקאד""

שלאחרהרימצרים,

הכשיידוהמלחמה

עיראקסוריה,בהם

1983במהלךולוב.

מלחמתבעקבות(

18סוריהקיבלהלבנון)
הושלם,בכךק"מ).כ-100טווח:(55-21מסוגלטיליםמשגרים

הכיפוריםיוםמלחמתלאחרטק"קשלהגדולהרכששלבלמעשה,

להצטיידדובאיונסיכותתימןדרוםגםהיועתידותיותרמאוחר(

משגרים).שלקטןבמספר

בטיליהערביתההצטיידותהחלהה-80שנותסוףלקראתרק
הייתהזהבתחוםהחלוצהק"מ.500שללטווחקרקע-קרקע

בכוחותוייצרהפיתחההמוגדלהטווחבעליהטיליםשאתעיראק,

ישראלעםגובלותשאינןלמדינותלראשונההתאפשרבכךעצמה.

נהנותשהןתוךקונוונציונליים,קרקע-קרקעטילילעברהלשגר
האווירחילבאמצעותישראלשלגמולמפנייחסית,מחסינות,

בעקבותשגובשההתפיסהמקסימליביטוילידיבאהבכךשלה.
ההרתעהכושראתלערערהצורךבדברהכיפוריםיוםמלחמת

ישראל.של

שלהעיקריהיעדהיההכיפוריםיוםבמלחמתשיט.כלי*
רוסית,מתוצרתמיושניםשיטכליעלהתבססשם-ובוהמצרי,הצי

האדוםביםבהצלחההושגזהיעדישראל.עלימימצורלהטיל
הועלתהזוהצלחהאל-מנדב.באבמצרישלחסימתםהאמצעות

שכןההפתעה,ממרכיביכאחדוצוינההערבי,העולםבכלנסעל
הישראלי.האווירחילשללטווחמחוץהיההאיזור

חילבידיקשותהסוריוהציהמצריהציהוכוהתיכוןבים

ובעקבותהמלחמה,שלהראשוניםבימיםכברהישראליהים

להטילניסיונותהנמלים.מפתחילצאתספינותיהםהעזולאזאת

יעילים.היולאהתיכוןביםמחופיההרחקישראלעלימימצור

שניים:בעיקרםהיומהמלחמההערביםשהפיקוהלקחים

מערכותושלים-יםטילישלהעצומההחשיבות-הראשון
שטח.ספינותמולבלחימהשסביבםוהשליטההאלקטרוניקה

חדישותשטחובספינותחדישותבצוללותהצורך-השני

מטוסיםעםלהתמודדהפתוח",בים"רבזמןלשהותהמסוגלות

ימי.מצורולקיים

מאשרארוכיםיותרהרבההסהיםבחילההתעצמותתהליכי

המלחמהשלאחרהראשוןשבעשורכךוהאוויר,היבשהבכוחות

הערביתהמדינהערב.במדינותבהםלהבחיןהיהניתןשלאכמעט

מגמהמתוךיםחיללבנותהמלחמהלאחרשהחלההראשונה,
ככל-לובהייתהישראל,עלימימצורלהטיליכולתלהשיג

יכולותיהבשלהנראה

הגבוהות.הכספיות
הםרכשהשהיאהאמצעים

טיליםוקורבטותצוללות

רוסיות.

אתלחדשהחלהמצרים
השנייהבמחציתרקשלההצי

שהיאתוךה-80,שנותשל

שלרכשעלדגששמה
צוללותושלטיליםפריגטות
הספינותרובאתחדישות.

אךמארה"ב,מצריםרכשה
אתלגווןהקפידההיא

אחרים,ממקורותגםנלווהיוד

בשלימיתהתעצמותעלדגשששמהנוספת,ערביתמדינה

סעודיה.היאסיבות,שלרחבמגוון
כסביבהאובישראללהימהכזירתהיםאתרואהאינהטריה

הואשלההיםחיללכןישראל.עלמצורלהטלתלנצלהשניתן
מובהק.הגנתיאופיבעלמסורתיבאופן

מדימתרפיחתו

שלהצבאי"המאזן"עלהמבוססת(הבאההמנלהסוריה.
המאזן"ועלבלונדוןאסטרטגייםללימודיםהבינלאומיהמכון

אסטרטגייםלמחקריםיפהמרכזשלהתיכון"במזרחהצבאי
ב-1973,הסוריהסד"כעיקריאתמראהתל-אביב)באונים-סיטת

בו-1997.לבנון,מלחמתלפנינ289-ב,

היעדהיההכיפוריםיוםבמלחמת
שברובוהמצרי,הצישלהעיקרי

מיושניםשיטכליעלהתבסס
ליטה'7רוסית,מתוצרת

עלימ'מצור
ביםבהצלחההושגזהיעדישראל.
מצרישלחסימתםהאמצעותהאדום

אל-מנדבבאב

ספינותולרכושמקורותיה

סין.דוגמת



נילףנ'ל)אוג111(1ן,ל:?(1

ויערוונ738297לדיהו;נוויע;1י73829י'יי";:.
000,!2,200מתונם(1,100ומיילים,כ-400,000כ-40,000]כ-180,000אדםטח
מתוכם,מתוכם,מסוג100סייו כ-00!,12002גי-אם-פי)-

מסוגמסיג3בהקמה2איןגיסמפקדות
ני-אס-פי)מ-אס-פין-

-אחת(38דוע411המסגות3-2.
1,2002,2002,400ארטילריהסד"ככ-73מהןחסינותהדיוויזיוניתדיוויזיות
מתוכם,כולל(כולל,הואהדיוויזיההיאשריוןהשלישיתמשוייינות

כ-400כ-100מרגמותשתישלדיווי,ייתעצמאיות)המיקטרת
מתנייעיכ).מת(ייעיסן.כבצותןחמימתמילואים)היא
מצאי.ה11משווייציתדיפעתכוח"
וחסינהאמד".

חלקמ-52כ-3,300כ-2,300כ-500טיליםמשגוימסוננת.
מהטיליםכולל,ט"(המבנהמ-82
מרורהואימ"שים(ע"ימרובע:היא
גןוכמושני,ושריוניות).חטיבת3

מתוצרתמשוריינית
מעימת.ואחת

.nlllDD
ה-"אס-אס1.לתוספת62מתוכם,6]ומשגרי18משגרי

מיידהגיעיי1812שלמסי(18יקטותט,ליסמבנה23איןדיוויזיות
מלחמתלאחימסוגייסקאדפרוגיי)"ויקטיתהדיוייזיותממוכנית.

לבנון.ייאס-אסבייי).קיקעמרובע:הוא
ישמ-21.297-96"קרקעחטיבות2

בושךלסוריםמסוג6-1משוריינות
עצמיייציךסקאד"הטיבותו-2

טיל,שלסיד).ממיכנות.
סי".סקאד"

אין.אין.שלבסד"כ([דיוויזיית
מטוסיםכולל,כ-530כולל,350650קרב.מטוסיישנןאבלדייויזיות2המינות2חייו.

מיוש(יכאיכותמטוסיאיכותמטיסיחטיבותהיסבוחי"ר,
מוצאים-נמהה-ימההחיילממוכנותמוסעתהטיבה
מהסד"נ29"מיג"20מטוסי50הכפופותואחתוחטיבה

ו-20יי52מיג"למפקדותלמשויייגת.משגייידת

24"(.סוחוי"מטוסיו-190הגיס.דיביזיה).נגל
י'32ומיג

11nlvrll)"20גוללת,1איןאיןדיוויזיית
-אגדיסן.3כוחות

כ-180o)la)250מסוקיאין,45מסוקיכמיוהדים.
מתונם,מסוקי50תקיפה)

מסוקי100ט,"(תקיפה101031DnDאין.ניחותאגדי
י("ט)תקיפהמתוצרתנ-סד"כקיימיםמייחדים.

צורתיתדיויייייתגדיני5
ורוסית)הכוחותקומנדו

-המיוחדים)גדודו-1
כולל(כ-180כ-125כ-40סולליתצנחנים.

-
מסוגסולליתקרקע-טילי ,D)p)e2,000)כ-4,600מתרכס,3,900הטנק''.

יי5ייס-אאיויך.~(DllnDמסוגכ-00,האיכיתי
ארוך,לטווחכ-1,500ן,2-יס.היאביותר מיידשנוכשומסוגהמצאי.זהון26-יט.

יט-72,יותרבהחסנה
מלחמתלאחרנחלקכט(קים.מ-1,000

לב(ון)הגדול
מתקדמים).

המצאי.זהו
בהחסנה
כ-1,200
טנקים

ע==ו,%

ך9



התפיסותאתנאמנהההתעצמותמשקפת1982עד

בצדהכיפוריםיוםמלחמתבעקבותהסוריותהביטחוניות
ללמודניתןמההסורי.המשטרשלהבסיסיותהעולםתפיסות

מהטבלה,

הוכפלושבמסגרתהרגילה,בלתיהתעצמותבתנופתמדובר

הצבאית:היכולתשלהמרכיביםכלוהושלשו

ובכמויותמעולהבחי"רמאוזןולנייד,למשורייןהפךהצבא*

הןלוישלנןנ"ט.טיליםושלארטילריהשלמאודגדולות
ישובראשונהשא-0אךהתקפית,יכולתוהןהגנתיתיכולת

אתולבלוםצה"לשלכוחואתלשחוקמאודגבוההיכולתלו

ניידותו.כושר

שלגדולמספרעםהמשולבטק"א,שלמאודצפוףמערך*
האשיכולותאתלערערנועדזהשילובקרב.מטוסי

הלחימהבזירתהישראליהאווירחילשלהאופרטיביות

היבשתית.

טיליבאמצעות(הישראליהעורףעללאייםיכולותרכישת*
ישראל)למרכזהמגיעיםק"מ,300שלטווחבעליסקאד""

בסוריהאסטרטגיותמטרותתקיפתמפניהרתעהכאמצעי
שלסוריםבליהכיפורים,יוםבמלחמתשהותקפומטרות-

הישראליהעורףעלהטיליםאיוםלכך.צבאיתתשובהתהיה

הפעולהיכולתאתהישראליהאווירמחיללשלולאמור
שלו.האסטרטגית

שכמותבכךבהתחשבאבלהוכפל.כמעטהסדירהאדםכוח*
נשקמערכתכלוכיוהושלשה,הוכפלההיאאףהלחימהאמצעי
בהספקה,בתחזוקה,אדםכוחשלנוספותמעטפותמצריכה

לעיכולהספיקלאהאדםשכוחברורהריוכו',במודיעין

ההתעצמותנמשכהבש-1997למדיםאנומהטבלהההתעצמות.

מאוד.מתוןבשיעורלגדולהמשיךהאדםכוחאךהמואצת,
שלושהכשירותמלאים,אינםשהתקניםהיאזהנתוןמשמעות
המשופרות.מןלהיותיכולהאינההלחימהאמצעי

ישראל.נגדום-אשונהשא-0מכוונתזוהתעצמותכיספקאין
המדינית-בתפיסהגםתפקידממלאתהיאזאתעםיחד

הפורהבסהרכוחמרכזלהיותעליהשלפיהסוריה,שלאסטרטגית
לבנון.עלהשפעתהאתולהטיל

הסד"כ,אתלהגדילחייבהבלבנוןהצבאיתהנוכחותעצם

הנוכחותכן,עליתרשברמת-הגולן.ביכולותלפגועשלאמנתעל

בקעתשללחשיבותהבאשרהסוריתהתפיסהאתחידדהבלבנון

ובציריםבהחזקההגנתיתהיערכותדמשק.שללביטחונההלבנון

האיגוףיכולותאתיותרעודמטרפדתלדמשקממנההמוליכים
צה"לשלכוחואתמפצלתבזמןובוישראלשלהאופרטיביות

בבקעתלהגנהלהיערךהצורךסורית.התקפיתיוזמהשלבמקרה
הנוכחותגרמהכןכמוהסורי.הסד"כאתמאודהגדילהלבנון
הרבושהסוריםהמיוחדים,הכוחותשלהסד"כלהגדלתבלבנון
בלבנון,שהופעלוהראשוניםהיוהםזירה.באותהאותםלהפעיל

כמעטהיהמכןולאחר1976,ביוליהמשוריינתהפלישהלפניעוד
היההסורייםשבתכנוניםשעה(בלבנון.ערוךשלהםהסד"ככל

ןלוגה-תמ-0(.והגנההתקפהבפעולותמפתחתפקידלהם

כפיהמיוחדים,הכוחותשלאחד)בסבב(.ההטסהכושר

יוםבמלחמתאחדגדודניכרת:במידהעלהבטבלה,שנראה

ב-אגדים2כמעטולעומתב-1982,אחדאגדלעומתהכיפורים

.1997

הבאות:המסקנותאתהסוריםהסיקולבנוןמלחמתבעקבות

בעיניהמלחמההצדיקההיבשה,לכוחותהנוגעבכל*

הכיפורים,יוםמלחמתלאחרשגיבשוהתפיסותאתהסורים

מספרהגייסות.ניידותואתהשריוןאתלהגדילהצורךדהיינו

לצורכישיוקמוטבעיזההיהולכןהוכפל,המשוריינותהעוצבות

משלהן).תחזוקהושלאששלסיועגופיללא(גיסמפקדותשליטה
הדיוויזיותכב-700.רקמ-1982גדלהטנקיםשמספרלצייןראוי

שהוצאובטנקיםוצוידועצמאיותחטיבותבסיסעלנבנוהחדשות
מאחסנה.ושהוצאושנרכשובטנקיםוכןמיחידות

הסוריםנחלוהאוויריתולהגנההאווירלחילהקשורבכל*

שישהייתההמרכזיתמסקנתםלבנון.במלחמתמרהאכזבה

ולרכזשלהםהאווירחיללהצטיידותיותרנמוכהעדיפותלתת

נתנובמלחמהשלתפקודםהיבשה,בכוחותהמאמץעיקראת
יכולותלרכוששישהסיקוהםזאתעםיחדמאוד.גבוהציון

סוללותשלרכישהבאמצעות-הישראליהאווירחילנגדנוספות
הסיועמערךבכללפגועויכולתארוךטווחשלטיליהן5",ס-א"

ול"א.מודיעיןבעיקר-האווירחילשל

כילמסקנההסוריםהגיעוהכיפוריםיוםמלחמתבעקבות*

פגיעהעל-ידילרמת-הגולןהמילואיםהגעתאתלשבשיש
לבנוןמלחמתלאחרהמיוחדים.הכוחותבאמצעותבימ"חים

טיליבאמצעותזהיעדלהשיגעדיףכילמסקנההסוריםהגיעו
ק"מ.100שללטווחמדויקיםקרקע-קרקע

מ"הי-0.עלהתבססהכיפוריםיוםמלחמתלאחרהכוחבניין

נ"טטילים(מצומצמיםהיוהרכשמקורותאתלגווןהניסיונות

התחזקהלבנוןמלחמתלאחרמצרפת).גאזל""ומסוקימילאן""
מוכניםהיוהסוריםכיעדרבה,כהבמידהם-יה"מעלההישענות
את1984-1983בשניםיפעילועצמאיותסובייטיותשיחידות

קשהמכההנחיתהבריה"משלהתפוררותה5".ה"ס-אסוללות

המעצמהאתמהזירההוציאהובמקבילהסורי,הכוחבנייןעל
ושהייתהסוריהאתמלתקוףישראלאתלהרתיעהייתהשיכולה
זאת.בכלתוקפתשישראלבמקרהביטחון"רשת"

עומדתסוריהשלמבחינתהזוקשהשמציאותמאודייתכן
ה-80שנותסוףמאזלהבחיןניתןשכו-שלההמאמץמאחורי

לאנשקבאמצעותהישראליהעורףעללאייםיכולתלרכוש-
בטיליהיתר,ביןמדום-,טילים.באמצעותהנישאקונוונציונלי,.

ישראל.שלבשטחהנקודהלכללהגיעהמסוגליםסי",סקאד"

זו.מגמהיותרעודזאתחיזקההמפרץמלחמת

ב-הירדניהסד"כעיקריאתמשווהשלהלןהטבלהירבה

שניתןכדיב-1997,הסד"כאתגםומציגהבש-1983לזה1973
ההתפתחות.רצףעללעמודיהיה
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550

אין

4כולל(95
1vlun."16-"ףא
ישמםמטוסים
מהסויכןהוצאו

מתוכם(70
לתקיפה)24

היות

קבעצנא

דיוו'נכל
טנקיםחטי2

חטיו-1
ממוכנת

2זיווינכל
renממוכות
renו-1

ט(קיס.

16"ה"אףמטוסי
1997בסוףהגיעו
שלעסקהמתוך
מטוסים16

מסוקי18
lyanהובלה
ב-1996.

לחלוטיןפניואתשינהירדןשצבאהעובדהאתמבליטההטבלה

אלהלמעטהמרכזיים,הלקחיםמרביתהכיפורים.יוםמלחמתלאחר
מצבאהירדנים.על-ידייושמוטק"ק,שלהכוחבבנייןהקשורים

ללאוכמעטאוויריתהגנהללאנ"ט,טיליםבליחי"רעלשמתבסס
אוויריתהגנהנ"ט,יכולתעםולנייד,למשורייןירדןצבאהפךאוויר,חיל

נבעההירדניהכוחבבנייןזותפניתעוצמתו.אתשהשלישאווירוחיל

הכיפורים.יוםממלחמתהירדניםשהפיקוהכללייםהלקחים1.

רמת-בקרבותהמיושןהירדניהשריוןשלהצורבהכישלון2.

הגולן.

וההפכפכההעוינתבסביבהכיהירדניהמשטרשלההכרה3.

וחזק.מודרניבצבאצורךישהמדינהמצויהשבה

להדגשה:נקודותכמהלהלן

שתיוהסבואחתחי"רדיוויזייתמהסד'יכהורידוהירדניס*

לממוכנות.אחרותחי"רדיוויזיות

איכותי.אלאכמותילאהואבשריוןהמשמעותיהשינוי*.

םא"-60כ-80צ'יפטיינים","כ-200הירדניהשריוןכוללכיום

צנטוריונים""מ-300ויותרייא-1"םא'י-60כ-130ייא-3",

משופרים.

ל-הכיפוריםיוםבמלחמתמ-0נ"טבטיליםלהתעצמות*

אתהיטביישמוהירדניםאחר.ערביצבאבשוםדוגמאאין550

בתוךנכוןהפועליםטנקים,עםנ"טנשקשלששילובהלקח

היעילהבצורההשוחקהגורםהואומכשולים,ביצוריםמערכת

למעשההלכהזאתתפיסההפעילוהירדניםתוקף.שריוןביותר

דיוויזיות2הירדניהגבולמולריכזוהסורים1980:בנובמבר

אתמולןהציבווהירדניסאחרים),כוחותכשבעורפן(משוריינות

מהגבולהוצאומהםושאחדים(לרשותםשעמדונ"טהטיליםכל

נסוגודם-שלבסופוהמשוריינות.העוצבותעםיחדישראל)עם
הסוריס.

הםשלהם.הרכשמקורותאתלגווןהקפידוהירדנים*
ומם-יה"מ.מצרפתמבריטניה,מארה"ב,צבאיציודרוכשים

ותותחים8"ס-א"טיליבחינםכמעטהירדניםרכשומהרוסים
מכ"ם.מונחינ"מ

וקליטתורכישתוכיהלקחאתליישםהקפידוהירדנים*

המעטפתכלבקליטתגםמלווהלהיותצריכהנשקכלישל
כילהדגישחשובוכו'.שליטהחימוש,תחזוקה,כמושסבים,

שהצטיידהראשוןהירדניהצבאהיההכיפוריםיוםמלחמתלאחר

לבקרתמודרניותבמערכותלילה,לראייתמתקדמיםבאמצעים

וכו'.ארטילריתאש

קטןצבא"לעצמםבנושהםלומראיפואניתןהירדניםעל
וממורי".

מדינותבכלהכוחבנייןאתשהאטוכלכליים,קשייםאבל

1997שנתשלהעמודהבירדן.ביותרהקשהבצורהפגעוערב,

הןירדןצבאשלהכוחבנייןנעצרכיהיטבממחישהשבטבלה

אמצעיאתהחליףלאהואהאיכויות.בתחוםוהןהכמויותבתחום

ה-בשנותאיכותייםשהיונשק,וכלישלו,העיקרייםהלחימה

ה-90.בשנותלמיושניםהפכו70,

-ב-1994-ישראלעםהשלוםהסכםשנחתםלאחררק

העיקריותמגמותיההירדני.הכוחשלבנייתולהמשךהדרךנסללה

הטנקיםשלהאוויר,חילשלמודרניזציהט-ורות:זובנייהשל

שליותר),מיושניםממיסמחליפיםייא-1"סאכ-1דגמי(
ושלםא"-113"(דגמיבמקוםסידלייי"דגמירכישת(הכגמישים

מתקדמת.האוויריתההגנהמערכת
מ-המצריהכוחבנייןאתמציגההבאההטבלהמצרים.

1997.ועד1973

נ8

361שש~נש2881



המצריהצבאשעם-המהפכהכיהיטבממחישההטבלהפ9ףצמההעוצמההתפפחופ
בימיםבעיצומהנמצאתוהיאה-80,שנותבראשיתרקהתחילה

שיקםרקהמצריהצבאישראלעםהשלוםחוזהחתימתעדאלה.יות~738397עוצמה
מובהקתוצראיפואהואהמצריהכוחבנייןמהמלחמה.עצמואת350,000455,000415,000סדיונ"א
הבאים:הגורמיםשלמשולש,מנגה234משוריינותדייו

טח2-יוויד-נ'
לאוריינטציהלפנותהמצריתהאסטרטגיתההחלטה*

חט',-1משוייינות
ממוכנת.

אמריקנית.

ללאטווחארוכתהתעצמותהמאפשרישראל,עםהשלום* מנגהמשולשהכוך358ויוו'ממונ(ות
ליםלח

'
וטף.

ישראל.עםבגבולהחדשיםהגיאוגרפייםהתנאים*אין53חי"רדיווי

מלחמתבעקבותשגובשוהאסטרטגיות-אופרטיביותהתפיסות*
ט

הכיפורים.יוכ)מתונםמזיתיים)נמס(

שלמשיקוליםוחזקגדולצבאבונהמצריםלהדגיש:חשובמתוצרתמסוג400
בעתידכלשהושבשלבהערכהמתוךגםאךבינערבית,יוקרהמעובית)ייא-3(םא-60

מאותגיוסכ-5,400נשליש,3,400ועם~2,300נגלל,מישים((
כךבונההיאכוחהאתישראל.לביןבינהנוספתמלחמהתהיה

בישראל.לבדהלהילחםשתוכלויקים(DIW"Dlמרביתם,מתועותמהםמזרחייכ)סיווןוקיים
מהטבלה:עוליםהחדשהמצריהצבאשלמאפייניומזרה,יססיורמתוצרתמערבית)

סובייטימנשקמעברהנשק:מערכותמרביתשלכ,ערביזציה*נהססנהמצא(ס(מעומת)

ארה"ב.מתוצרתבעיקרומערבי,לנשקמתוכם,2,200כולה,2,050כולה(2,000אוטילריה

הנשק.מערכותשלמודרניזציה*מתגייעים300נגרות)מזוחיתתוו1ג(מזוטיתמוגמותנתל(
ואיכותי.חזקאווירחילעלדגששימת*מענניים)נמות)

היבשה.כוחותוניודשריוןמיכוו'*ונשים(במקבילכ-2600קלטים((1,600מזוחיים)(560טילםמשגוי
ואיכותי.חזקיםחילעלדגששימת*הארווגותנשויםמעומם:אליסנזלל(ג"ש
קרקע-קרקע.טיליעלדגששימתאין*ג"שטיליםאלמיסאו","הוט","רק"ם)ע"(

נרימושמתקדמיםמילאן")"
למטוסיסן

מתוצרתהואמצריםצבאשלהחדשהמערביהציודרובסווג""מהם24242412טק"ק

מתנייעת,ארטילריהנגמ"שים,טנקים,שיט,כלימטוסים,ב:ארההמטוסיםכיוםנולל,כ-35500נולל630מזוחיים)(כ-630קונמטוס'
עזרומערכותתחמושותנ"ט,טיליםקרקע-אוויר,טיליהמתקדמיםמטוסי160מטוס'

,"DIWli""-מקורותאתלגווןהמצריםמקפידיםבזמןבוביותר.מהמתקדמותבטיליםמצויידים16",אף

80-111:
מיה":

מסיוגצוללותמצרפת,מטוסיםגםצבאםום-שותשלהם,הרכשמג~מים
צריחיומאיטליה,מצרפתמסוקיםמבריטניהנ"טכייליםנעולכ.יי0002-יואוימיי.י,אוימיי-5"

וכו'.מרוסיהנגמ"שיםמטוסים
או(עצמיייצורעלמיוחדדגששמיםהמצריםכןעליתרמיושנים נ

ושללחימהאמצעישלנשק,מערכותשלעצמית)הרכבהלפחות
כ-250מתוכם(190מזוחיים)(150מסוקים

םא"-1טנקיבהרכבתהשאר,ביןמדום-,התחמושות.סוגיכל
מתנייעים,ותותחיםמ"מ130תותחיםמרגמות,בייצורייא-56OIlnD)36,"1מתונם,
ימסוגמסוג

נק"למכ"מים,קשך,מערכותאימון,וכטוסינגכ("שיכ),כ,טל"ריכ),אפאצ'י""גאול")"
ו-70

ייגאוליי)

מערכותשלולהסבהלשדרוגכושרהמצריםרכשובמקבילוכוי.
ואתיטה-62"טנקיאתשידרגולמשל,כך,עיקריות.נשק מגי(:הטאל",מייחיים),150טק,,אסני,

םא:"-113".מדגםהנגמיישיםיג,%למ4"

כספיים,משאביםהצריךוהמודרניזציההמערביזציהונהליךה-מעוךמשופר.צופתיים.
השנתיהמענקלמרות-המצריתהיכולתעלבהרבהI~YWיי3/2אס-איי"נהזמ(ה

נן:":
הצ

מצריםנקלעהמכדכתוצאהדולר.מיליארד1.3בסדהאמריקני

כבדים.לחובות
דיוויזיותשתיהשתתפושבהב-1991,המפרץונלחמתשתיים(6איןאיןטיליםפויגטית

בעקבותיהמצרים:עבורהצלהקרשזומבחינההייתהמצריות,צפיותמסכית
בקרוב)להגיע

בסכוםחובותאירופהומדינותארה"ב,המפרץ,מדינותלהמחקו



כוללבסכוםמענקיםלהוניתנודולר,מיליארדכ-24שלכולל

דולר.מיליארד5של
המצריםבעיניהצדיקהרקהמפרץמלחמתהאוויר.חיל

חילולפיההכיפורים,יוםמלחמתלאחרשגיבשוהתפיסהאת

להפעלתהמפתחהואאיכותיים,במטוסיםהמצוידמודרני,אוויר

כוחותבהפעלתובעיקר-ובהתקפהבהגנההיבשהכוחות
אמנעהלמטרותהןהמצריםבעינירבהחשיבותוסיני.במרחבי

אסטרטגיתכזרועוהןלסיניהחודריםישראלייםכוהותנגד

זהעםיחד(המצריהאווירחילישראל.בלבמטרותלתקיפת
העמוקהחדירהכושרבעלביותר,המתקדםכיוםהואהסעודין
האווירחילותכלמביןביותרהברורהההפעלהותפיסתביותר

לחילברורהעדיפותלתתמצריםתמשיךבעתידגםהערביים.

שלה.האוויר
נתנהאלהלתחומיםאווירית.והגנהקרקע-קרקעטילי
נמוכה.עדיפותמצרים

הגדילולא-ולעיראקללובלסוריה,בניגוד-המצרים*

ולאהמלחמה,לפנים-שותםשהיוה"סקאדייטילימספראת
טיליםלרכושהסורים)אוהעיראקיםכמו(מיוחדמאמץהשקיעו

להגדילאוישראל)למרכזלהגיעהיכולים(יותרגדולטווחבעלי

הןאךכך,עלידיעותהיו(שברשותם.ה"סקאד"טיליטווחאת

ישראל.מולהרתעהאמצעיבטק"קרואיםהםאיןאומתו).לא

לרגישותה-המפרץמלחמתבעקבותבעיקר-כמובןערים,הם

כדיבכךהיהלאשעהלפיאךשלה,בעורףלפגיעותישראלשל

הכוח.בנייןעלולהשפיעתפיסותיהםאתלשנות

הטיליםעלברובהלהתבססממשיכההאוויריתההגנה

נמוכה.בעדיפותמצויההיאהשבחה.שעברוהרוסיים

בצורהלפעוליכולתלהםשתהיהמנתעלנבנוהיבשהכוחות
תנועה.בקרבותצה"לשלהשריוןומולסיניבמרחביניותרהיעילה
הבאות:בנקודותביטוילידיבאהדם-

וכוחותל-4,מ-2המשוריינותהדיוויזיותמספרהוכפל*
כיוםמתבססמצריםשלהטנקיםצימודרניזציה.עם-והשריון
מצוידותמשוריינותדיוויזיותשתי(ייא-1"םא"-1טנקיעלס-ובו

הטנקיםסד"ככליהיהבעתידייא-3".םא"-60טנקיועלבהם)

מושבחים.יט"-62"ומטנקימהםמורכבמצריםשל

עלברובןומתבססותלממוכנות,הוסבוהחי"רדיוויזיות*
נגמיש(YPRו-765ייא-2"םא"-113מסוגאיכותייםנגמ"שים

טאו")."במשגרוהמצוידבהולנד,המיוצר

והשריוןהניידותלגורמיבהשוואהמפגרתעדיןהארטילריה*

קנים300רקמצריםצבאשלבסד"כישנםשעהלפיהאחרים.

ארה"ב.מתוצרתהמכריערובםמתנייעים,

כיום5.פיכמעטהתעצםנ"טהטיליםמשגרישלהסד"כ*

אתלהוסיףישאליומערבית.ומתוצרתהגדולבחלקוניידהוא

היכולתשלהמלאההתמונהתתקבלואזה"אפאצ'י",מסוקי36

שלבמקרהצה"לשלהמשורייניםהכוחותאתלשחוקהמצרית

סיני.במרחביהתנגשות

גדלולאמצריםשלהמיוחדיםהכוחותמיוחדים.כוחות*

שלהמיוחדיםלכוחותבולטבניגוד(הכיפוריםיוםמלחמתמאז
מסוקיעומדיםלרשותםאולםחטיבות.5כיוסומוניםסוריה)

מסוקי15כיוםישלמצרים(מתקדמיםיותרהרבהתובלה

הוזמנו.כברזהמדגםנוספיםומסוקיםציינוק","
המיוחדיםהכוחותמיועדיםהמצריתהתפיסהעל-פי

כוחותלשםשיגיעולפניעודבסיני,חיונייםשטחיםעללהשתלט
מעריכיםהמצריםעוין).לאבשטחמונחתיםלהיותכלומר(צה"ל

בחילהדרמטיהשיפוררקעעלטובותתוצאותתניבהפעלתםכי

באוויר.עליונותהאתמישראללשלולשעשוישלהם,האוויר

מטוסיכלאתשלהמהסד"כהוציאהמצריםתובלה.מטוסי

אתהכיפורים.יוםבמלחמתאותהששימשוהרוסיים,התובלה

קנדיים.בפאלו""מטוסיו-10הרקולס""מטוסי23תפסומקומם

המצריתהתפיסהעםמשתלבתהתובלהמטוסישלהמודרניזציה

לצורכיאם-אסטרטגיתתובלהיכולתלרכושהצורךבדבר

לובעםלגבולוציודכוחותהעמיתלשםואםסיני,עלהשתלטות

וכוויית.מעודיהכמוערביותלמדינותאוסודןועם

השינוייםאתממחישיםשבטבלההנתוניםהים.חיל

הכיפורים:יוםמלחמתלאחרהמצריהיםחילשעברהדרמטיים

התקפיתיכולתורכישתמודרניזציההרוסיים,השיטכליזניחת

להטיליכולתלמצריםשמקנהמה-הפתוח"בים"והגנתית

התיכון.ביםגםאלאסוף,ביםרקלאישראלעלימימצור

במערכותאיכותיים,בטיליםביטוילידיבאההמודרניזציה

הגישהבולטתזהבתחוםגםוכו'.ולל"אלגילוימתקדמות

ציודהואהשדרהחוטאךהרכש,את.מקורותלגווןהמצרית

אמריקני.

יוםמלחמתמאזמספריתמבחינהקטןהמצריהצוללותצי

אךהישנות,הצוללותכלמהשירותשהוצאולאחרהכיפורים,

סיניותצוללות4לרשותועומדותאיכותי.יותרהרבהעתההוא

ובעתידהרפון","מסוגים-יםבטיליהמצוידותמושבחות,

חדישות.אמריקניותצוללות2עודלוייתוספו

ההתעצמותתהליךאתלמעשההחלמצריםשצבאמכיוון

שמדוברומאחרהכיפורים,יוםממלחמתשנים10בתוםרקשלו
המודרניהערביהצבאהואכיוםהריואיטי,הדרגתיבתהליך

המפרץמדינותושלסעודיהשלצבאותיהןלצד-ביותר
העשירות.

הבינעףביהפעורהשיתוף

הבינערביהפעולהשיתוףהתבטאהכיפוריסיוםבמלחמת
תחומים:ב-4

למצרים.סוריהביןהמלחמתיתהקואליציה*

שהמשמעותיולמצרים,לסוריהערבייםמשלוחכוחותשיגור*

לסוריה.העיראקיהמשלוחכוחהיהשבהם

למאמץהנפטנסיכויותשנתנוהכספיוהסיועהנפטחרם*

סוריה.ושלמצריםשלוהשיקוםהמלחמה

הבינלאומית.בזירהמשותףמדינילהלהפעלת*

הכיפוריםיוםמלחמתשללקחיהעלשכתבערביגורםכל

שהפיקוהגדוליםהיתרונותאתאחרתאוזובמידההדגיש

הכוחותיחסיאתשיפרהואביניהם:הפעולהמשיתוףהערבים
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אתמיצהצה"ל,כוחותאתפיצללישראל,העימותמדינותבין

הנלחמות.למדינותנשימהאורךוהקנההערביהעמידהכוח

בישראלגובלותשאינןערבמדינותבקרבהמרכזיהכוחגורם

הלוחמהממעגלמצריםיציאתלאחרגם-הוחשיבותועיראק,הוא

עודקייםהיהמזרחית"חזית"שלהרעיוןב-1975.ישראלנגד
ערוכותהיועיראקיותדיוויזיותו-2הכיפורים,יוםמלחמתלפני

צעדיםמספרנעשו1975לאחררקאך1971,עדירדןבצפון-מזרח

ביטוילידילהביאהייתההכוונהזה.רעיוןלמימושממשיים

להאשרירדן,שטחמתוךהעיראקיתהעוצמהאתמקסימלי

שלה.האוכלוסייהלמרכזיקרובהוהיאישראלעםארוךגבול

2כללהכיפוריםיוםבמלחמתהעיראקיהמשלוחכוח
1משוריינות,דיוויזיות2שלסד"כמתוך(משוריינותדיוויזיות
וכוחותחי"רחטיבות3וכןחי"ר)דיוויזיותו-3ממוכנתדיוויזיה

שלסד"כמתוך(טנקים550שמנהבכוחהיהמדום-מיוחדים.
כ-1,500שלכוללסד"כמתוך(נגמ"שיםכו-700טנקים)כ-1,200

כוחותשלמהסד"כמשלישיותראחרות:במיליםנגמ"שים).
עלשלוהלוגיסטיקהכלעםלסוריהנעעיראקצבאשלהיבשה

מראשתיאוםכללבצעבליאווירית,הגנהבליאחד,תנועהציר
ברמת-הגולן.הזירהתנאיאתלהכירובליהסוריםעם

ב-מעיראקיצאההכוחשלהראשונההמשוריינתהחטיבה

ב-10ק"מ)1,360שלמרחק(לדמשקוהגיעהבאוקטובר8
לדמשקהגיעההמשלוחכוחשלהאחרונההחטיבהבאוקטום-.

הכוחהגעתהמלחמה.לסיוםמאודסמוךבאוקטובר,ב-21
המשוריינתהחטיבהשלהגעתהובעיקרלרמת-הגולן,העיראקי

לצבאאיפשרוצה"ל,שלהמתקפהתנופתאתבלמוהראשונה,
בסרהבמלחמהאסטרטגישינויחוללוובכךלהגנה,להיערךהסורי

הסורית.

היאהכיפוריםיוםמלחמתלאחרהעיראקיתההתעצמות
שלההמדיניותבשאיפותבעיקרנעוצותסיבותיהאךמרשימה,
שלאחרהאיראני,האויבונוכחסוריהמולהפורהבסהרלהגמוניה

מאיים.יותרלהרבההפךלשלטוןחומייניועלייתהשאחנפילת

בהתעצמותמרכיביםשמספרספקאיןזאתעםיחדאבל
העיראקיתבעוצמההגידולוכיהמלחמה,מלקחינבעוהעיראקית

במקרהעיראקימשלוחכוחשלחשיבותואתניכרבאופןהעלה
שורהנקטוהעיראקיםכן,עליתרישראלית-ערבית.מלחמהשל
שיוכלוכדימהמלחמה')שהפיקולקחיםבעקבות(צעדיםשל

גדול.משלוחכוחבמהירותהמזרחיתהחזיתלרשותלהעמיד
נקטו:שהםהצעדיםפירוטלהלן

לעיראקיםהיוהכיפוריםיוםבמלחמתהכוחות.הובלת*
שללהובלתהאפילוהספיקושלאבלבד,טנקיםמוביליכ-100
לעיראקיםהיוכם-ב-1983אחד.בסבבמלאהאחתשריוןחטיבת

חלקם(מוביליםכ-2,800להםהיוב-1986טנקים,מובילי1,200
ל-1,500.2,000ביןלרשותםעומדיםוכיוםהאזרחי),במשק

ב-1983צבאיים.תובלהמטוסי31לעיראקיםהיוב-1973

מסוקיכ-80לעיראקיםהיוב-1973תובלה.מטוסי62להםהיו

מסוקי175מתוכם(מסוקים!265להםהיוכברב-1983תובלה.

קלים).ו-90ובינונייםכבדיםתובלה

מרכזיתנועהציררקלמעשההיהב-1973תנועה.צירי*

בשניםולירדן.לסוריהבגדאדממרחבנתיבים)שנישבו(אחד

צירי2עודונוספולאוטוסטרדה,זהצירהפךהמלחמהשלאחר

נוחים.תנועה

התנועהצירמתפצלשבוהאיזור(3-[1במרחבתחזוקה.*
כלאתהכוללתענקית,תחזוקהעירהוקמהולסוריה)לירדן

צירלאורךדיוויזיות.10עדשלבהיקףכוחותעבורהאמצעים

נקודותהקימוהסוריםגםתחזוקה.נקודותהוקמועצמוהתנועה

הגישהככלל,11-3.למרהבמדמשקהצירעלקטנותתחזוקה

בנושאיםהירדניםועלהסוריםעללסמוךשלאהייתההעיראקית

המשלוח.חילתחזוקתשל

יוםבמלחמתניידיםקרקע-אווירטילימ-0נ"מ.הגנה

מסוגניידותסוללות25שלל-סד"כהעיראקיםהגיעוהכיפורים

התיאוםחאחעיייסוריה.צבאועםירדןצבאעםתיאום*
לגבולבכיריםעיראקיםקציניםלשגרהתוכניתזהובכלל-

הציעוזאתבעקבותבתוהו.עלו-וסוריה-ישראלירדן-ישראל
ירדן.בצפוןעדיף-משלהםאחריותגזרתלקבלהעיראקים

הממושכתהמלחמהסוריה-עיראק,ביחסיהמתמשךהמשבר
ולבסוףב-1991,המפרץומלחמתלכווייתהפלישהאיראן,נגד

המזרחיתהחזיתנושאאתהורידולירדןישראלביןהשלוםהסכם

החלוה-80שנותסוףמאזאולםערב.מדינותשלהיוםמסדר
תלויהשאינהמשלוח,כוחשלאנכיתתפיסהלממשהעיראקים

בתיאומיםכרוכהואינהירדן,ושלסוריהשלהטובברצון

סיכונים.הרבהבהואיןוכוחות,משאביסבהשקעתמסובכים,

להגיעהמסוגליםטווח,ארוכיהקרקע-קרקעלטיליהיאהכוונה

ישראל.שלהאוכלוסייהלמרכזי

העיראקית:התפיסהשלנכונותהאתהוכיחההמפרץמלחמת

לפגועהצליחהפריפריהשמדינתהראשונההפעםזוהייתה
יבשתימשלוחכוחלשגרבליישראלשלהאוכלוסייהבמרכזי

שלה.החזקהאווירחילעםממפגשהתחמקותותוך
1973שלאחראףכילהדגיש,חשובזופסקהשללסיכומה

נראההרימעשיים,פסיםעלהערביהפעולהשיתוףעלהלא
מדינותבכלהמלחמהלאחרהיטבנלמדוזהבתחוםשהלקחים

אפשריתמלחמהכללקראתליישמםממששלמאמץוייעשהערב,
עדיפהמבחינתןכילמדוערבמדינותאחרות:ובמיליםבעתיד.

יוזמהפניעל-שתהיהככלרופפת-ערביתקואליציהכל
בודדת.ערביתמדינהשלעצמאיתמלחמתית

קנעננען'ל"עשק

ולאביולוגי,אוכימינשקהופעללאהכיפוריםיוםבמלחמת
מצויהיהמצריםשבידיאףבהפעלתו,לאייםניסיוןכלנעשה

בידיגםבתימן.במלחמהה-60בשנותכברשהופעלכימי,נשק
על-להשנמסרו(כימיחומרעםאווירפצצותמצויותהיוסוריה

המצרים).ידי

עלומיידיישירבאורחהשפיעהלאעצמהשהמלחמהנראה
החלוהסוריםזה.בתחוםהערביותהביטחוניותהתפיסות



אתשאימצושעהה-70,שנותסוףלקראתכימיבנשקלהצטייד
הואץהזהההצטיידותתהליךהאסטרטגי".האיזון"גישת

ב-1982.לבנוןבמלחמתהמחפירהאוויריכישלונםבעקבות

מלחמתםבמהלךכימיבנשקלהצטיידדורבנוהעיראקים
ב-1980(.שהחלה(איראןנגד

כימינשקלייצרכושרםאתולפתחלשמרהמשיכוהמצרים

מלייצרנמנעיםאךהביולוגי,הנשקבתחוםהמחקראתוקידמו

האחרונותבשניםמשקיעיםשהסוריםבשעהוכך,אלה.נשקסוגי

קרקע-טילילשגריכולתםבשיפורשלהםהמאמץעיקראת

חילעלהדגשאתהמצריםשמיםכימיים,נפץראשיבעליקרקע

מדויקות.חימושמערכותועלאיכותיאוויר

לקחוהמצריםכילהניחסביר-הגרעינילנשקבאשר

להפעילישראלעלולהקיצוניותבנסיבותכיב-1973,בחשבון

עללהתפלאאיןלכןברשותה.מצויהיהשם-אייתםגרעיני,נשק

ערבלמדינותבהמלצהב-1974כס-יצאעיאלישבוטרוסכך

ישראל.'שבידיזהכמוגרעינינשקלרכוש

יכולתרכישתשללאסטרטגיהמצריםפנתהלאמעשית,

האזרחיהמחקרבתחוםקדימהצעדהכיאם(צבאיתגרעינית

הדרךכראשיתמצויהסוריהואילואדם),כוחשלוההכשרה
שנותסוףמאזשפועלתזוהיאעיראקדווקאהמחקרי.במישור

ללכתאותהשמדרבןמהצבאית.גרעיניתיכולתלהשיגכדיה-70

עםיחדאזוריתהגמוניהלהשיגרצונהכנראה,הוא,זובדרך
איראן.שלהמואצתמהתעצמותהחששותיה

ומטר-"נותט"מ

מהותיים:לקחיםשניהערביםהפיקוהכיפוריםיוםממלחמת

הישגיםולהשיגישראלנגדלמלחמהלצאתניתן-גיסאמחד*

יעדיםשמציבהמוגבלת,במלחמהשמדום-בתנאיממש,של

הפוטנציאלאתוממצההערביםליכולותמותאמתריאליים,

אומטורףהימורבבחינתאינהשובכזאתמלחמההבינערבי.

לאחרהערביובעולםבישראלשחשבוכפיהתאבדותשלמעשה

הימים.ששתמלחמת

לרשותשעמדוהאידיאלייםהתנאיםלמרות-גיסאמאידך*
להפך.אלאנוצח,לאצה"להאופרטיביתשם-מההריהערבים,

מלחמהכן,עליתרהעליונה.עלכשידומהמלחמהיצאהוא
ניתןבעתידאםוספקהמישורים,בכלמאודיקרענייןהיא

שכך,כיווןנוספים.מדינייםהישגיםבאמצעותהלהשיגיהיה
המדינית.בדרךולהתמקדהמלחמהדרךאתלנטושיש

לדעתה,יצרה,המלחמההשני.הלקחאתאימצהמצרים

תוצאהאיפואהיההשלוםוהסכםמדינית,לאופציההתנאיםאת
ישראלנותרהאומנםבעקבותיוזו.אופציהמימוששלטבעית

ישיריםיעדיםנותרושלמצריםבליאךפוטנציאלי,אויבבחזקת

מלחמה.באמצעותממנהלהשיגיכולההיאשאותםועצמאיים
אתחיזקההמלחמההראשון.הלקחאתאימצהסוריה

המאמץואילוהעיקרי,הואהצבאיהמאמץכיהסוריםתפיסת
למאמץמשועבדתהמדיניותכלומר,לו.לסייערקמיועדהמדיני

המציאותשלהשתנותהבשל-שנה20-15לאחררקהצבאי.
המצרית,הגישהאתהסוריםאימצו-והאזוריתהבינלאומית

בליזאתעשתהסוריהאךהעיקר.אתהמדיניבמאמץשראתה

בעיקרזאתעושהוהיאכוח,הפעלתשלהאופציהעללוותר

טרור.שלאסטרטגיההנוקטיםשליחים","באמצעות

הריהאסטרטגית,ברמההמלחמהלניהולשנוגעבמה

שעלהייתההכיפוריםיוםמלחמתבעקבותהמרכזיתשהתפיסה
נקודותמולשלהםהיחסיהיתרוןאתביטוילכלללהביאהערבים

העמידהכוחאתלמבחןלהעמידדהיינוישראל,שלהתורפה

שלהירודוהספיגההעמידהכוחמולשלהםהמשופרוהספיגה
שלבתחוםישראלשלהיחסיהיתרוןנטרולתוךזאתישראל.

ומשוריין.אווירימחץכוחהפעלת

העורףהיאישראלשלהמרכזיותהתורפהמנקודותאחת

ערב.מדינותשלהעצומיםהמרחביםמולשלהוהצפוףהקטן
כלליאתלשנותשישלמסקנההערביםהגיעוזהמצבלנצלכדי

נוספת.לחזיתהישראליהעורףאתולהפוךהמשחק

גםלהתמקדשעליהםהיאהערביםשהסיקונוספתמסקנה
יוזמה,במלחמה:מבוטלתלאבהצלחהעשושהםבמהבעתיד

החזית/כללאורךתקיפהבכוחות,השטחהרווייתהפתעה,

צה"לשלהאופרטיבייםוהאשהתמרוןכושרשלילתחזיתות,

עלכחיוניתהערביםבעינינתפסתההתקפהובאוויר.ביבשה

הםשבהקרבכצורתנתפסתההגנהאךהישגים,להשיגמנת
אתלמזערשלהם,החוזקנקודותאתביטוילידילהביאיכולים

ההתקפה.שלההישגיםאתולשמרצה"לאתלשחוקחולשותיהם,

הביאההכיפוריםיוםמלחמת-הכוחלבנייןבאשר

הלחימה.אמצעישלובכמויותהיחידותבמספרגדולהלהתעצמות

נוספתדחיפהנתנולבנוןומלחמתהראשונההמפרץמלחמת

השנייההמפרץמלחמתובעיראק.בסוריהכמותיתלהתעצמות
התעצמותעללאהדגשהושםלאחריהמפנה:חוללהב-1991
ההתעצמותמאפיינילהלןאיכותית.התעצמותעלאלאכמותית,
הכיפורים:יוםמלחמתלאחרהערבית

וניידים,ממוכניםמשוריינים,כוחותשלגדולותמאסותבניית*

urrJ.טיליםמשגרישלגדולותבעוצמותהמסתייעים

צה"לשלהשחיקהיכולותהגם-תמחץ,כוחיצירתהמשמעות:

שלו.התמרוןיכולותומניעת

שימתעםיחדותקיפהתובלהמסוקישלגדולכוחבניית*

החי"ריחידותחשבוןעלמעולותחי"ריחידותבנייתעלדגש

הרגילות.

כושרנטרוללשםהטק"אעוצמותהגדלתמהמדינות:בחלק*

הישראלי.האווירחילשלהאופרטיביהאש

קרקע-קרקע.טילירכישתהמדינות:ם-וב*

המלחמה,לאחרמיידם-ובםשנרכשוהקרקע-קרקע,טילי
מדינתעלומיידיישיראיוםחדש:אסטרטגימצבבהדרגהיצרו

כמוהאסטרטגיים,המרכזיםועלהאזרחיהעורףעל-ישראל

האסטרטגיתמ-מהוכו'.לוגיסטיקהמאגריימ"חים,תעופה,שדות

ההרתעהכושרערעורהיאהערבית,בתפיסההדם-,משמעות
ברמההפתעה.אפשרויותשלחדשממדויצירתהישראלי

הלחימהבזירותלגייסותזמןרווחהדברמשמעותהאופרטיבית

ט"א4
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המילואים.כוחותשלהגיוסשיבושבאמצעותהקרקעיות

ה-80,שנותמסוףהיהבטק"קההצטיידותשלהשניהשלב

ראשיעליהםוהורכבוק"מ,ל-500הטיליםטווחיהוגדלוכאשר

למדינותגםהישירהערביהאיוםמעגליהתרחבובכךכימיים.נפץ

תתקוףישראלאםאימה:מאזןמעיןונוצרבישראל,גובלותשאינן

ערב,במדינותאסטרטגיותמטרותשלההאווירחילבאמצעות
העדיףוהספיגההעמידהוכושרלסוגיהם,בטיליםהערביםישיבו

ביטוי.לידייבואשלהם

יוצאתהכיפורים,יוםמלחמתלפניטק"קשרכשהמצרים,

אווירחילעלאלאטק"ק,עלהדגשאתשמהלאהיאדופן.

במלחמה:להצלחההחיוניהמפתחאתבוורואהומתקדם,איכותי

אשייצורלצורךואםהאופרטיביתהאשייצורלצורךאם
ישראל.מדינתבעומקאסטרטגית

שלהחסנהעצמאי,אמל"חייצורעלדגשרכש,מקורותגיוון

נוספיםחשוביםמרכיביםהם-טנקיםבעיקר-נשקמערכות

עלועיראקמצריםעל-ידיבעיקרואומצוהערבית,באסטרטגיה

בעיקר-מהמעצמותברכשתלותןאתמהבמידתלהקטיןמנת

בתהליךמערבילנשקמזרחימנשקה-0עשמצרים,מלחמה.בזמן

החימושואתהנשקאתכיוםבידהמחזיקהוהדרגתי,ארוך

ונסיכויותמעודיהלמעט(ערבמדינותמביןביותרהמודרניים

המלחמה,לאחרלהתעצםשמיהרווירדן,סוריהואילוהמפרץ),
ביותר.המיושןהאמל"חאתמחזיקות

המאמציםאתהאיץבמלחמההבינערביהפעולהשיתוף

המרכזישהמרכיבמזרחית",חזית"להקיםהמלחמהשלאחר

תשתיתהונחהעצמובשטחגדול.עיראקימשלוחכוחהואבה

ואווירייםיבשתייםהובלהאמצעיונרכשואדירה,לוגיסטית

האופטימלייםהתנאיםאתליצורמנתעלעיראקעל-ידיניכרים

המשלוח.כוחשלונוחהמהירהלהנעה

השנייההמפרץמלחמתהערבי,נעולםהתהפוכותאולם

החזית"רעיוןאתהורידולישראלירדןביןהשלוםוהסכם

הכיפוריםיוםשמלחמתדומהבזמןבוהיום.מסדרהמזרחית"

ערביתלמדינהרצוילאמאודכיההכרה,אתלערביםהנחילה

להיעשותחייבהדם-אלאישראל,נגדלמלחמהלבדהלצאת

חלקו.עםלפחותאוהערבי,הקולקטיבעםיחד

מתוךהשלום",שלאחרהאפשרויותתחזיות"עיאלי,טטרוס7.
עורך),(עימנואלסיווןאוקטובר,ממלחמתערבייםלקחים

82.עמ'1974,עובד,עם

1'מסחפנס
דףדןה'ף1סמנףים,נבהרתהתפנמות

fP67-ןב-73.תכיפוף'ם',0מלחמתועדמ

מצמה

נוח
אדם
תיו

מנקדת
דיו

טנקים

גמישים(

ארטילריה

משגוי
טילים
ט"(

מטוסי
קרב

מסוקים

סוללות
טקס

מצרים

67

73

100,000

ספס,%!י

610

10502400

2,300

1,0002,000

560אין

300630

40150

150סן

סוויה

ין67

שפ,ססס1ס,מסס6

6אין

4!02000

!001100

5301200

500אין

109350

1045

40אין

יין

6773

ס%הסל5,000!

!אין

300570

3004!0

300420

איןאין

25!5

סו5

אין

אין

ןסה"כ

י6773

סס,%סס6י,ססס11

י
1

611

ש

מסק

כ-5000

1,8303,600

1,060אין

נ,425530

55

250

30190

העף)ת

מערכות,הערבים,בעיניהכיפוריםיוםמלחמתבר,שמואל1.
86-75.104,עמ'1986,תל-אביב,

1973,אוקטוברמלחמתזיכרונותאל-גממי,אל-עיאניעבד2.
118-117.265,עמ'1994,יולילמודיעין,בית-הספרצה"ל,

1993.אוקטום-אל-יום,באחבארראיוןחליל,מוצטפא3.

270.עמ'אל-גמסי,4.

264.עמ'שם,5.

ספרשלועיבודתרגוםהכיפורים,יוםבמלחמתעיראקצבא6.
1986.תל-אביב,מערכות,הוצאתעיראקי,

ךעעיי*


