
 תפרת2::
הביטחון

 ודינמיקהרקע
 משנות בסטנוגרמות זמן-מה לפניעיינתי

 ותורת הביטחון תפיסת באשרהחמישים,
 אני ההם. הימים של הצללייםהמטות עלשידי גובשו צה"ל של. והארגוןהמבנה
 שאלנו ; קשישהבנה זקנים 3אל דאזהמטכ"ל ראשי אל והתייחסנו צעירים היינו דוריובני
 מחליפים לא לעזאזל, מדוע, עצמנו:את

 הצבאית המחשבה ש3ל מתברר אבל ?"ותם
 אינה ימינו, ועד המייסדים מאזהישראלית,

 מה לדעת על"3ן כדאי החמישים. בשנותשה שגוב- הצבאית למחשבה שוליים הערותאלא
 הוספנו 3י אף אז, שעוצבה התורה ביסודעמד
 שיפצנו שם, וטיח פה צבע השנים במשךלה

- קלקלנו גםושיפרנו,  שהיסודות אלא 

 המייסדים של היסודהנחות
 היה המתכננים עיני לנגד אז שעמד העיקריהשיקול

- המדינה תכלית בתפיסתקשור  מדינת- של התעודה 
 מחשבתם על והשפיע דומיננטי היה זה שיקולישראל.

 ובניית הביטחון לתורת הנוגע בכלומסקנותיהם
 הפרובלמ- היה מכרעת, חשיבות בעל שני גורםהכוח.
 היתה שלישי גורם רבים. מול מעטים שלטיקה
 של האופציה שמורה לא שלנו המפוכחתההנחה
 הכ- באמצעות וסופית כוללת לאומית הכרעההשגת
 יצליחו אם זאת, לעומת הערבים, ואילו צבאית.רעה

- ישראל מדינת את צבאיתלהכריע  ניצחון גם ישיגו 
 יכולים לא אך במלחמות, לנצח יכולים היהודיםכולל.

 את ולהכתיב הסכסוך גורל את באמצעותןלהכריע
 ועד האטלנטי מהאוקיינוס המשתרע למרחב,רצונם
 הפרסי.המפרץ
 למטרות הנוגעות עקרוניות הנחות שתי גםהונחו
 ברור היה שטח. וכיבוש כוח השמדת :המלחמה
 שמשאבי כיוון זמני, יתרון רק מקנה כוחשהשמדת
 אלינו, בהשוואה ובחומר, בכוח-אדם הערביהעולם
 כיוון להחזיק, קשה כבוש ובשטח מוגבלים. בלתיהם

 חד-צדדי לסיפוח תתנגד הבין-לאומיתשהמערכת
 מלחמות- שתי אחרי הקיים הבין-לאומי הסדרבתנאי
 יתרון כעמדת נתפס שטח כיבוש לפיכך,העולם.

 גבו- על משא-ומתן במסגרת מיקוח וכקלףאסטרטגי
 שלום. והסדרילות
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 התפיסה על רבות השפיע אף.הוא הגיאוגרפיהנתון
 הכוח. בניין תורת ועל המלחמה תורת עלהבטחונית,

 עוצבות כאשר האישי", הנשק "בעידן אז,כבר
 כי ברור היה ביבשה, ההסתערות נושאות היוהחי"ר
 בחירה חופש לנו אין ועל-כן אסטרטגי עומק לנואין
 דור מעיני נעלם לא גמישה. להגנה. נוקשה הגנהבין

 היתרון גם הישראלית הצבאית המחשבהמעצבי
 של היתרון כלומר בחובו, טומן הגיאוגרפישהנתון
 פנימיים.קוים

 הכוח בנייןתפיסת
 על להישען צריך הצבאי יתרוננו כי ברור,'היה
 התחו- בכל הישראלית החברה של איכותיתעליונות
 והטכנו- המדעיים, התרבותיים, המוסדיים, :מים

 של רק ולא מהות, של הבדל ועל יתרון עללוגיים,
 להתבטא צריך האיכותי היתרון : צבאית בלשוןדרגה.

 וטכנו- מדעי בכושר ובמוטיבציה, מוראלית .בעליונות
 מקו- צבאית ובמחשבה מקצועית בוירטואוזיותלוגי,
 העקרו- איפוא, עמדו, הכוח בניין תפיסת ביסודרית.
 : הבאיםנות

 ממן מחים לאו ה ם י ב א ש מ ה כל מיצוי*
 כלומר, מיליצענק יבשה צבא מקיימים אנומלחמה.

 חיסך, בפיתוח, עוסקים רגיעה בזמן צבא. העםכל
 החברה ובניין היצירה נושאי בכל תעשיהיבניין,

 הדגל אל כולם נקראים -- ובמלחמהוהארץ;
 ביותר הגדול הצבא את ישראל מקיימת כזהבאופן
 המשא- מיצה עקרת האוכלוסיה. להדל ביחסבעולם
 המרחבית ההגנה באמצעות גם ביטוי לידי באבים

 אשר ונשים זקנים צעירים, גם משרתים שם)הגמ"ר(,
 יתר המסתערים. הדרגים בשורות יכירם לאמקומם

 מבחינת רק לא מיליציוני צבא הוא צה"ל : כןעל
 אותו על-פי ציודו. מבחינת גם אלא לוחמיו,הרכב
 לכל כי המייסדים קבעו המשאבים מיצוי שלעיקרון
 הסו- גם בזמנו נכללו )ובזה במדינה הרכב וכליהציוד
 מהוים הם רגיעה בזמן : כפול ייעוד יש והפרדות(סים
 הם במלחמה ואילו האזרחי המשק תשתיתאת

- הצבאי ה,,משק" את ומשרתיםמגויסים  הופ- הם 
 צה"ל. של הלוגיסטי המערך להיותכים

 צבאות נוכח מיליציוני, צבא-יבשה לקיים כדי*
 ל- י ח ש הוא ח ר כ ה וסדירים, גדוליםערביים

 יהיו וחיל-הים חיל-האויר,המודיעיה
 ושהות אתראה לתת צריך חיל-המודיעיך ם. י ר י דס

 חיל- המיליציתק הצבא של ופריסתולהתגייסותו
 והפריסה, ההתמיסות על באש לחפות צריךהאויר
 עד הסדיר, הצבא עם ביחד האויב את לבלוםוכן

 נתפס האוירי )הכוח כוחו במלוא יתרכזשצבא-היבשה
 המסוגל ביותר, והמהיר הגמיש הוורסטזלקככוח

 צריך חיל-הים זירהג בכל אחדות דקות תוךלהתערב
 המחשת כי הימית, מירה מתמדת נוכחותלקיים

 רק קשורה ואינה קבע של עניין היא ביםהריבונות
 ומשקיים טכניים שיקולים גם כמובן, היו,בלחימה.

 שירות על והימי האוירי הכוח השתתת אתשחייבו
 בעיקר.סדיר

 מלאכותי אסטרטג'י ,עומק יצירת*
 טבעי, עומק לנו אין המרחבית. ההגנהבאמצעות

 היא ישובים קבוצת וכל מוצב, הוא ישוב כלולכן
 של זאת מסגרת משמשת. )וכאמור, מבוצרמתחם
 כוח-האדם מירב ניצול המאפשר כארגון גםהגמ"ר
 המשא- מיצוי עקרון דרישת על-פי לחימהלתפקידי
 ודו- ראשון מושכל נקבע הלחימה תורת בתחוםבים(.

 לעומק במהירות להעביר יש המלחמה שאתמיננטי,
שטח

 האויב,.
 : הבאים הטעמים בגלל וזאת

 כיוון אותנו, מסכן אסטרטגי עומק העדרכ[
 והש- האויב מתקפות של התחלתיותשהצלחות

 משמעותן המיידיים, האופרטיביים .יעדיהןגת
 חיוניים, אסטרטגיים יעדים אובדןמבחינתנו

 ' . והתעשיה. הכלכלה האוכלוסיה, מרכזיכגון

 בגלל לנו, חיונית היא מהירה הכרעהכ[
 ובגלל המעצמות, של צפויה מדיניתהתערבות
 מקר- כתוצאה רבות מאבידות להימנעההכרח
 להתמיד יכולים איננו ארוכים. שחיקהבות

 הערבים, עם משאבים שחיקת שלבהתמודדות
 הכמותי. בתחום נחותים שאנוכיוון
 ביתרון שלנו המלחמות את לסיים ישכ[

 ולנו מהמלחמה מפסידים הערבים כאשרברור,
 מדיניים להסדרים בתמורה להציע מהיש

רצויים.
 מבינים בתוכנו שרבים מה הבינו המייסדים~[
 : יום-הכיפורים מלחמת של הניסיון לאחררק

 ההשפעות על-פי גם נבחנות מלחמהתוצאות
-המאוחרות  המו- ועל החברה על ההשפעה 

 של התודעה שמצב הבינו הם הלאומי.ראל
 מאשר חשוב פחות אינו החברה ושלהיחיד
 המל- אחרי הכלכלי או המדיני הצבאי,המצב
 -- -חמה.
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 המלחמות במבחן הביטחוןתורת
 שגוב- התפיסה מעיקרי חלק להציג ניסיתי כאןעד
 שנות במשך שלנו הביטחון תורת מעצבי על-ידישה

 השי- את לסקור המקום כאן לא והשישים.החמישים
 אלה עקרונות יישמנו באמצעותם והאופניםטות

- למעשה הלכהבצה"ל  הלחימה, תורת בתחומי 
 אנסה והחינוך. ההצטיידות הפיתוח, האימון,הארגון,
 שלנו, הביטחון תורת עקרונות יושמו כיצדלבחון
 השונות. במלחמות למעשה,הלכה

 כיוון זו, מלחמה להבין חשוב * השחרורמלחמת
 להעסיק היתה שעתידה בעיה בפני אז ניצבנושאנחנו

 יום-הכיפו- למלחמת עצמם הכינו כאשר הערביםאת
 בעוצמת-האש. האויב של העליונות : אומר הווהרים.
 שאלת חריפותה בכל עמדה השחרור שבמלחמתידוע

 ן וחמישים מאות שש בן ישוב : "רבים" מול"מעטים"

 בודקים כאשר אבל ערבים. מיליוני כנגד יהודיםאלף
 בין להבחין יש כי מסתבר לפרטיהם, הנתוניםאת
 הכוחות יחסי ובין הכלליים הלאומיים הכוחותיחסי

 נהנו הכלליים הכוחות יחסי שמבחינת נכוןהצבאיים.
 במשאבים בכוח-אדם, כמותית מעליונותהערבים
 הצבאיים הכוחות יחסי בתחום אך ובנשק.חומריים

 הכוח מן הערבית העוצמה של הפוטנציה כל .יצאהלא
 בשדה-הקרב הכמותית הבעיה נשאה ולפיכך הפועל,אל
 הכמותי ההיקף לא : לה לייחס שנהוג מזה שונהאופי
 הער- עוצמת-האש אלא נסבל, בלתי היה הצבאותשל
 מבחינה הצבאית נחיתותנו את שביטאה היאבית

כמותית.
 מצוידים סדירים, צבאות היו הערבייםהצבאות

 לרשותם עמדו וכן וגדודי, מחלקתי אישי, בנשקהיטב
 צעיר צבא הלינו אנו וחילות-אויר. ארטילריהשריון,
 בתקופה ומאולתר. מגוון נשק עם המחתרת מןהמגיח
 באמנות המהפכה את המזרח-התיכון ידע טרםההיא

 הרא- במלחמת-העולם שהתחילה מהפכההמלחמה,
 כאשר השניה, במלחמת-העולם לשיאה והגיעהשונה
 לנשק האישי הנשק מקום את תפס הקיבוציהנשק

 הקיבוצי הנשק עדיין מילא השחרור במלחמתהכרעה.
 של כוח-האש שלנו. בזירה מסייע נשק שלתפקיד
 את מלרכז בעדנו למנוע כדי .הספיק לאהערבים
 האסטר- ברמה ההתקרבות. מסעי את ולבצעהכוחות
 מטרידה היתה הערבית האש והאופרטיבית,טגית
 משמעות לה היתה הטקטית ברמה אולם ;בלבד

 מוב- שלב הוא היעד אל הלחימה שלב :כבדת-משקל
 הערבים עם להתמודד יכולנו ולא ש רביא ק שלהק

 לחפש נאלצנו עוצמת-אישם. בגלל זה בשלבבהצלחה
 .מקרב- ההשתמטות היתה שמצאנו והתשובהפיתרון,
 ולא היעד אל ת ו ב ר ק ת ה ביצוע על-ידיהאש

 כיצד דרך ומצאנו חיפשנו כלומר היעד. אל ה מ י חל
 בכוח, היעד אל להגיע במקום קרב-האש. אתלעקוף
 ; בהסתר היה שניתן אימת כל אליו להגיעבחרנו
 מקורות שיתוק ע"י ביחוד התנועה. על לחפותבמקום
 החשי- באמצעות התנועה על חיפינו האויב, שלהאש
 .לנוע היה וניתן הערבית האש יעילות קטנה וכךכה,

 לידי להביא הצלחנו זה באופן לשתקה. בלי גםדרכה
 ההימנ- שעל-ידי כיוון האיכותית, עליונותנו אתביטוי
 הלחימה לשלב והכניסה היעד אל הלחימה משלבעות
 הלוחם עם להתמודד הערבי הלוחם נאלץ היעד,על

 מול לוחם ניצב כאן פנים. אל פנים בקרבהישראלי
 כאן - כידון מול וכידון רימון מול רימוןלוחם,
 הלחימה של כזה בשלב ; האיכותית העליונותהכריעה

 המסייעת. לעוצמת-האש מכרעת משמעותאין
 התשובה את איפוא, מצאנו, השחרורבמלחמת
 לעצמנו סיגלנו : לפנינו שעמדה לבעיההאופטימלית

 לוחמת-לילה על המבוססת והכרעה הסתערותתורת
 מיחידות בעיקרו מורכב שהיה המסתער הדרגשל

 חיל-רגלים. שלועוצבות
 באיזור התחולל כבר זו במלחמה * "קדש"מבצע

 הקי- הנשק לעידן האישי הנשק מעידן המעברשלנו
 ובין בינינו המלחמות נושאות ואילך מכאןבוצי.

 בין מאסיביות התנגשויות : "מודרני" אופיהערבים
 עוצמות-אש לטנקים, טנקים ובין למטוסיםמטוסים
 ובים. באויר ביבשה, אלקטרוניות ומערכותאדירות
 המלחמה את אוסרות רב-חיליות גדולותעוצבות
ביבשה.
 העיקרון טבוע היה "קדש" מבצע של מהותובעצם

 אנו האויב. של שטחו בעומק המלחמה ניהולשל
 וה- הנסיבות בתוקף הראשונה המכה אתהנחתנו
 זכתה אז שכבר מכך כתוצאה ולא הספציפית,תכנית
 ראשון מושכל של למעמד הראשונה המכהתורת
 מבצע אחרי רק להיפך: שלנו. הביטחוןבתורת
-"קדש"  הערבים של הצבאית ההתעצמות נוכח 
- שלהם החדשים הלחימה אמצעיונוכח  נקבע 

 מקרה בכל הראשונה המכה את להנחית שישהעיקרון
 הערביים הצבאות מריכוז כתוצאה איום היווצרותשל

 הגבול. בקרבתהסדירים



 המכה הנחתת עקרונות * הימים ששתמלחמת
 האויב של שטחו לעומק המלחמה והעברתהראשונה

 הקיבוצי הנשק מערכות במלואם. זו במלחמהמוצו
 תוך הזירות, בכל ההכרעה ואת ההסתערות אתנשאו
 ממלחמת ההל בעוצמת-האש. מעליונות נהניםשאנו
 עליו- הלכה יום-הכיפורים מלחמת ועד הימיםששת
 הערבית הכמותית העליונות וחרף וגבור, הלוךנותנו
 מוח- ת י ת מ.ו כ לעליונות הגענו הארטילרי,בסד"כ
 מגידול כתוצאה האש, של הכללית בעוצמהלטת

 האיכותית מהעליונות וכתוצאה שלנו האויריהסד"כ
 הישראלי. היל-האוירשל

 שבאה ההתשה מלחמת את * ההתשהמלחמת
 ניהלנו שאכן כ% לנהל יכולנו הימים ששתבעקבות
-אותה  קו את ההזקנו האוירי. הכוה בזכות רק 
 ההיפוי ורק ונייחת, נוקשה הגנה של בשיטההתעלה
 מאסיבי שימוש מלעשות המצרים את מנעהאוירי

 צבא- כי לנו ולהוכיח שלהם בארטילריהואפקטיבי
 כאלה. בשיטות משימתו את למלא מסוגל אינוהיבשה
 האזעקה פעמוני צילצלו כבר ההתשה במלחמתאפס,

 נגד הופעלו כאשר האדומות האזהרה נורותונדלקו
 אנו הסובייטיות. נ"מ המערכות שלנוהמטוסים
 רצינו ולא ואמצעי-נגד שיטות בחיפושהסתפקנו
- ומשתנה הולך ומהותי בסיסי משהו כילהבין  צמוד טקטי סיוע לספק מכושרו מאבד האויריהכוח 

 על כבדות השלכות יש כושרו ולירידתבקרב-היבשה,
 שלנו. הלחימה תורת ועל הכוה בניין תפיסתכל
 מדינת-ישראל של האדירה עוצמת-האש כי הבהנולא
 גם ערב מדינות כל של מעוצמת-האש יותר אדירה-
 ה,,ארטי- טיפוח על בעיקר להסתמך נוכל ולאבעתיד, הטקטי בקרב-היבשה בוודאות לנו תעמוד לא -יחד
 המעופפת".לריה

 אתעלם הדיון, לצורך * יום-הכיפוריםמלחמת
 שעמדו הכלליים והאסטרטגיים המדינייםמהצדדים
 הער- הצבאי. בצד ואתרכז הערבית, המחשבהביסוד
 ישראל את להכריע מסוגלים הם שאין הבינובים

 לקבוע יכולים הם שאין הבינו הם אחת. צבאיתבמכה
 כי תפסו הם כוללות. צבאיות מלהמה מטרותלעצמם

 צבאיות הכרעות להשיג ניתן מודרניתבמלחמה
 חיוניים אסטרטגיים יעדים כיבוש על-ידי רקכוללות
 הבינו הערבים מדינתו. ובלב האויב של שטחובעומק
 היום( אפילו להבין רוצים לא מסוימים שיהודים)את
 באמצעות רק להשיג ניתן כאלה רחוקים יעדיםכי

 במרכזן, ניצב הטנק אשר ומשוריינות, ניידותעוצבות
 באויר, פעולה חופש אין שלאויב בתנאי רק זאתוגם

 של הכמותית העליונות בעיית על .שמתגבריםובתנאי
 חיל- הוא נושאה )אשר הישראליתעוצמת-האש

 לפנינו שעמדה בעיה אותה בפני ניצבו הםהאויר(.
- השחרורבמלחמת  עוצמת- של הכמותית העליונות 

- האויב שלהאש  הבעיה את פתרנו שאנחנו וכשם 
 של מפוכחת ולראיה לתושיה תודות דרכנו,על-פי

 מלחמת לקראת בעייתם את הם פתרו כךהמציאות,
 בהת- סיכוי כל להם אין כי ידעו הםיום-הכיפורים.

 הם איתנו. אוירית ובהתמודדות משוריינתמודדות
 הניסיון. מן רציונליים לקהים ולהפיק לחשובלמדו
 באי- להכיר היסוד, גורמי את נכונה להעריך למדוהם

 הכלכלי, המדיני, הכוה גבולות על-פי ולתכנןלוצים
 והצבאי.ההברתי
 דוגמטית בתרדמה שקועים היינו שאנחנו בזמןואכן,

 תכנית הערבים הכינו ליום-הכיפורים, הימים ששתבין
 והמידה ; מידתם על-פי התפורה כוללת,מלהמה
 מלהמת- ניהול. : יחסית צנועה היתה הצבאיבתהום
 כמעט מלחמה מוגבלים, צבאיים יעדים עלהפתעה
 ובסיוע הקבועים המוגנים המערכים בהסותסטאטית

 הקבועים. נ"מ והמערכים הסטאטיתהארטילריה
 ולמרכיב כולל עניין היא מלהמה כי תפסוהערבים
 למסקנה הגיעו הם במסגרתה. הלקי תפקידהצבאי
 להשיג ניתן לא ישראל נגד כוללת הכרעהכי

 של הצבאית העליונות בגלל גם אחת, צבאיתבמכה
 משהגיעו הבין-לאומית. המערכת בגלל וגםישראל

 היעד אם : מאליו השאר כל התבקש זאת,למסקנה
 לצורך מלחמה. לפתיחת הכרחי תנאי בבחינתאינה הערבי העולם אהדות אזי כוללת, צבאית הכרעהאיני
 האהדות ואם בין-ערבי. פעולה שיתוף מספיקזה,
 המל- את לדחות הכרה גם אין אז הכרחי, תנאיאינה
 )התנאים הבין-ערבית האהדות תושג אשר עדחמה

 ביצוע היו בעבר המצרים על-ידי שהונחוהמסורתיים
 "ריאקציוניות"(. בארצות ומדיניות חברתיותרפורמות
 המהשבה על-ידי בצדק נתפסה המלחמהדהיית
 הם ביותר. מסוכן כמצב ההדשה הרציונליתהערבית
 המע- וגם מוגמרות, עובדות ונוצרות הולכות כיהבינו
 ההדשה למציאות ומתרגלת הולכת הבין-לאומיתרכת

במזרח-התיכון.
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 מדינית דינמיקה יורתהמלחמה
 להעדיף שיש החדשה'גרסה, "ערביתהאסטרטגיה

 שאיפה על-פני לאלתר, מוגבלות צבאיות מטרותהשגת
 התרח- בעצם הימים. באחרית כוללות מטרותלהשגת
 המט- להשגת וערובה יעד הערבים ראו המלחמהשות
 דינמיקה תיצור המלחמה לאמור: הכלליות,רות

 לחץ יופעל להתערב, תיאלצנה המעצמותמדינית,
 והביטחון "הכבוד יוחזרו וכך ישראל, עלבין-לאומי
 את ו,,להרגיל" עובדות ליצור ביכרנו אנחנוהעצמי".
 למציאות הבין-לאומית המערכת . ואתהערבלם
 הערבים כי אמנם, הינחנו במזרח-התיכון.החדשה

 שתי רק קיימות וכי בחיבוק-ידיים, להמתין יוכלולא
 שהע- או מדינית דינמיקה שתתרחש או :אפשרויות

 שאנו כך על סמכנו במלחמה. לפתוח ייאלצורבים
 מל- תהיה ואם וצבאית, מדינית כוח מעמדתנהנים
-חמה  ועמדת ועין בשן הערבים ממנה ייצאו 

 סיגלנו תתחזק. אפילו אלא תחלש, לא שלנוהמיקוח
 הערבים יכירו ,עוד כל כי הידועה, התפיסה אתלנו
 בעוצמת-האש שלנו לעליונות תשובה להם שאיןבכך

 יעזו לא הם )חיל-אויר(, והאסטרטגיתהאופרטיבית
 אז גם שכן הימים, ששת לקח את שכחנולתקוף.
 במל- המצרים מסובכים עוד כל כי בתפיסה,החזקנו
 נגדנו. למלחמה "להתפנות" יוכלו לא הם תימן,חמת

 מבחינה הופתענו הימים שבששת היתההתוצאה
 פעלו שהערבים אלא ; ביום-הכיפורים כמואסטרטגית

 ואילו טקטית, הפתעה להשיג ניסו ולא ספו~טניבאופן
 אלא מחושבים", "סיכונים עצמנו על קיבלנו לאאנחנו

- שלנו הביטחון לתורת ונאמנים מייד,התגייסנו  
 את כן, על יתר הראשונה. המכה את הנחתנוגם

 בפני שעמדה הברירה ונוכח שכחנו, הימיםששת
- מלחמה או מדינית דינמיקה או :.הערבים  ניצבנו 
פסיביים.
 הבי- תפיסת השתנתה הימים ששת מלחמתאחרי
 לא שרכשנו, האסטרטגי לעומק תודות שלנו.טחון
 כי האמנו וגם הראשונה, המכה בעקרון עודדבקנו
 להעשות יכולים ואנו והנחלה המנוחה אלהגענו
 נכון היה זה כל דפנסיבית. מלחמה ניהוללעצמנו
 ביחס לא אך קיומנו, עצם על ההגנה לשאלתביחס

 מלחמה מטרות בהשגת ערבית הצלחהלאפשרות
 לאפשר התכוונו לא הרי אנחנו מוגבלות.צבאיות
 ואת התעלה את מידינו לכבוש ולסוריםלמצרים
 הצבאית במחשבה שלטה וכך הנשק. בכוחהרמה
 הנוגע בכל ביטחון הרגשת אחד, מצד : הסתירהשלנו

 ; 'האסטרטגי העומק בגלל הכללי הלאומילביטחון
 אופרטי- ותכנונים מלחמה מטרות ניסוח שני,ומצד
 כדי נוקשה הגנה של העיקרון על המושתתיםביים
 לא זה בהקשר קרקעי. הישג .כל האויב מןלמנוע
 כמובן. משמעות כל שלנו האסטרטגי לעומקהיתה
 ערבית, מתקפה של למקרה שלנו, המלחמהמטרות
 את להשמיד האויב, מן קרקעי הישג כל למנועהיו
 לצרכי הפסקת-האש קוי את ולשפר צבאותיומירב
 המלחמה. אחרימיקוח

 וחיל-האויר המודיעין מילאו .לאביום-הכיפורים
 הבסי- הביטחון מתורת כמתחייב שלנו, הציפיותאת
 כל את אמנם להשיג הצליח המודיעין שלנו.סית

 את ותרם הערבים כוונות בהערכת טעה אךהידיעות,
 תורת לפי אשר בעוד המילואים, מערך גיוס לאיחלקו

 ההת- על לחפות הצליח חיל-האויר ולהיערך.גייס להת- המיליציוני לצבא שהות לתת תפקידוהביטחון
 מילא לא אך המילואים, צבא של והפריסהגייסות
 עם להשתתפותו האמור בכל בו, שתלינו הציפיותאת

 חיל- שיגיע עד האויב, בבלימת הסדירצבא-היבשה
המילואים.

 צומצם האיכותפער
 מט- למען והסורים המצרים לחמוביום-הכיפורים

 פאן-ערביות. מטרות למען רק ולא לאומיותרות
- לכך ובנוסף גבוהה, היתה שלהםהמוטיבציה  בגלל 

- ההפתעההצלחת  עוצמת-אש עליהם הונחתה לא 
 הכי )שבלאו שלנו הסד"כ מלוא של רציניתארטילרית

 "ארטילריה .על נשענו שהרי במיוחד, גדול היהלא
 הם שלהם נ"מ להגנה תודות כן, על יתרמעופפת"(.

 כן, על שלנו. האוירית עוצמת-האש מלוא את חשולא
 ההלם על-ידי נשברה לא ורוחם עורער לאבטחונם
 בשדהי' לגייסות כלל בדרך גורמת אינטנסיביתשאש
 והמוטיבציה: המוראל פער לנו עמדו לא הפעםהקרב.

 אך ביותר, גבוהה היתה לוחמינו שלהמוטיבציה
 מאשר יותר קטן היה הערבים ובין בינינו ר ע פה

 הקודמות.במלחמותינו
 המדעית, העליונות הוא שלנו השני האיכותמרכיב

 הפער לנו עמד לא כאן גם והתעשייתית.הטכנולוגית
 הער- של ומשקלם עושרם שבגלל מכיוון מכריע,כגורם
 וה- הטכנולוגיות כל לרשותם ~ומדות בעולם,בים
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 הגניוס בין היתה לא התחרות המעצמות. שלתעשיות
 נשאר הערבי. הטכנולוגי לגניוס היהודיהטכנולוגי
 מעל- 'שלנו. המקצועית העליונות - השלישיהמרכיב
 ביותר. הגדול היתרון את הפעם הפקנו זאתיונות
 גילו המלחמה, של ולהכנות לתכנית הנוגע בכלאמנם

 רמה הפגינו הם מדינית-אסטרטגית, עליונותהערבים
 הרא- היריה משנורתה אך ; ביותר גבוההאסטרטגית

 לניהול הנוגע בכל אוזלת-ידם התגלתה במלחמה,שונה
 עליו- במלוא התגלו לוחמינו הדרגים. בכלהמלחמה

 מול מטוס טנק, מול טנק לוחמי מול כלוחםנותם
 בכדי לא מפקד. מול ומפקד ספינה, מול ספינהמטוס,
 הנסיבות בכורח שלנו, הנוער אצל והתפתחהלך

 מלחמה. אנשי של לאומי התנהגות דפוסההיסטוריות,
 ועד ביותר הנמוך מהדרג הפיקוד, דרגי כללאורך
 העליונות היתה הלאומית, ברמה המלחמהלניהול

 . . מוחלטת.הישראלית
 ן

 הביטחון הפיסתביסוד לאומי וקונסנסוס לאומיותמטרות
 והמטרות ברורה, התכלית היתה החמישיםבשנות
 עמדו לא הביטחון תפיסת את המכתיבותהלאומיות

 יהודית, לאומית כמדינה המדינה את לבסס :בספק
 להשתלבות ולחתור הערבים עם למודוס-ויוונדילהגיע
 שלום לגבולות שביתת-הנשק גבולות הפיכתבאיזור.
 ששת מלחמת אחרי מוסכמת. לגיטימית מטרההיתה
 חשים ואנו בידינו השלמה ארץ-ישראל כאשרהימים,
 ל,,הג- נהיה מתפתחת אדירה, לאומית עוצמהתחושת
 הערכות-המצב מקום ואת היהודי" העם מאוויישמת

- ת ו י ש ע מ ההמדיניות,  על אקדמי ויכוח תופס 
 אסטרטגיים ביטחון גבולות על השלמה,ארץגישראל

- השונות האסכולותוכו'.  של ובניינו מניינו רוב 

-העם  ועלינו בידינו בחירה חופש קיים כי מניחות 
 אנתנו מה השאלה רוצים. אנחנו מה להחליטרק
 כי לכל ברור אולם מעטים. רק מטרידה ם י ל 1 כי

 האם : המדינה של ודמותה למהותה גם נוגעהויכוח
 ביטחון גבולות עם גדולה למדינה חותריםאנחנו
 בהכ- שתקבע גדולה, ערבית אוכלוסיה עם אךפיסיים,

 שיש או דו-לאומית, כמדינה המדינה מהות אתרח
 אינו שלה הביטחון גבול אשר יהודית, מדינהלבכר
 ומפריד עובר הוא אלא הפיסי, המרחב בתחוםנמצא
 מגדיל הוא כאשר העמים, ושני התרבויות שתיבין

 אך ישראל, על להתקפה הפיסי הפיתוי אתאמנם
 ומבטיח נגדה המוטיבציה עוצמת את זאת עםמקטין
 יהודית. מדינה תישארשהיא
 המת- על הדעת את נתנו לא מתווכחים, שאנותוך
 דינמיקה של בכיוון ההכרחית ההתפתחות מןחייב

 צריכים ואיננו רוצים שאיננו גרסנו מלחמה. אומדינית
 אם אך שלנו, המטרות את לקדם על-מנתמלחמה
- מעז מתוק נוציא עלינו, תיכפההיא  כל "נמנע 
 כוחו- מירב את נשמיד הערבים, מן טריטוריאליהישג
- הפסקת-האש" קוי את ונשפרתיהם  כזה ובאופן 
 הצבאית שהאופציה הלקח, את נוספת פעם ילמדוהם
 הפסקת- קוי כן, על יתר אותם. לקדם יכולהאינה
 ויהיה בידינו מיקוח כקלף ישמשו המשופריםהאש
 העצמי הביטחון להסדר. כתמורה להציע מהלנו

 שרכשנו העוצמה מתחושת יוצא פועל היהשחשנו
 והמכריע השלם הצבאי הניצחוןאחת

 ששאבת הביטחון ומתחושת הימים ששתבמלחמת
 הנכסף. האסטרטגי העומק את סוף-סוף שהישגתמכך

 מלחמת אחרי בקרבת שהתחוללה התרוצצותאותה
 קיימת הלאומיות, למטרות הנסע בכל הימיםששת
 שוב שהויכוח אלא יום-הכיפורים, אחרי היום,גם
 את רק לא מקיף והוא מעשי אלא אקדמי,אינו

 שאלת. על גם נסוב אלא והיעדים, המטרותשאלת
 אינו זה חופש לרשותנו. העומד הבחירה חופששיעור
 הויכוח מושא משמש והוא מאליו כמובן יותרמונח
 המל- מטרות הלאומיות. המטרות מאשר פחותלא

 הימים ששת למלחמת עד הכוללות המדיניותחמה
 לראיות. נזקקו ולא מוסכמות פשוטות, בהירות,היו
 קוי ועל הקיום עצם על לשמירה קשורות היו פשוטהן

 הת- של ובמקרה נוספת, כאופציה רק ;שביתת-הנשק
 בחשבון הובאו מתאימה, היסטורית סיטואציההוות
 כאלה לאומיות ממטרות טריטוריאליים. שיפוריםגם

 החמי- בשנות וגובשה שנוסחה הביטחון, תורתנגזרה
 ניתן הימים. ששת מלחמת עד תפסה והיאשים,
 יום- ומלחמת הימים ששת מלחמת בין כילקבוע

 אחד רצוף היגיון השני כחוט יותר עבר לאהכיפורים
 והמח- המדינית המחשבה הלאומיות, המטרותדרך
 הארוך לטווח הצבאיות, הערכות-המצב הצבאית,שבה

 מוגדרות, לאומיות ממטרות נגזרו לא הקצר,ולטווח
 שהאסטר- במקום ושאיפות. מאוויים מסברות,אלא
 האופר- המחשבה המדיניות, מן תיגזר הצבאיתטגיה
 המחשבה מן והטקטיקה האסטרטגיה מןטיבית
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-האופרטיבית  היה והתהליך במערכות, בלבול חל 
 שכאשר לעולמים, היה וכבר ידוע, הפוך.לעיתים

- הטקטיקה מן נגזרתהאסטרטגיה  קרבות מנצחים 
 הבלבול מן אפילו גרועה אך מלחמות.ומפסידים
 התערערות היא והצבאית המדינית המחשבהבתחום

 וספקנות חילוקי-דעות והתגלעות הלאומיהקונסנסוס
 על האיום בגלל הלאומיות. והמטרות היעדיםבדבר
 של חריפה תחושה אצלנו לשרור ממשיכהקיומנו
 העם : בקיעים יש המטרה באחדות אך ; גורלאחדות
 אנחנו מה על : ביותר הנוקבת השאלה לגביחלוק
 נוגע שהוא כיוון במיוחד, חמור הוא זה עניין ?נהרגים
 עליו- בסוד נוגע הוא שלנו, העיקרי העוצמהבמרכיב
- הצבאיתנותנו  והמוראל. המוטיבציה 

 וטקטיקהאסטרטגיה
 העיקרי, הגורם הוא הלאומיות המטרותנושא
 הסובייקטיבי, מצבנו ועל הביטחון תורת עלהמשפיע

 הרא- מן בחשיבותו נופל אינו אשר נוסף גורם ישאך
 הערבי העולם עם שלנו היחסים מערכת והואשון,
 המערכות שתי בין היחס הבין-לאומית. המערכתועם
 לטקטיקה. האסטרטגיה בין היחס כמו שיהיהצריך
 ולא האסטרטגיה מן להיגזר צריכה שהטקטיקהכשם

 המעצמות עם שלנו היחסים מערכת גם כךלהיפך,
 השיקול הערבים. עם שלנו היחסים מן להיגזרצריכה

 ישראל-ערב, יחסי להיות צריך והמהותיהאסטרטגי
 והמעצמות. ישראל יחסי להיות צריך הטקטיוהשיקול

 בתחום מתבלבלים שהיוצרות דומה, שלעיתיםאלא
 הבטחוני. בתחום כמו בדיוקהמדיני
 גם כמובן, קיימים, זו מהותית פרובלמטיקהלצד
 ננתח הצבאיים. האסטרטגיים היסוד גורמישאר
- : משמעותן על ונעמוד הבעיות אתלהלן  למרחב. הכוח כמות בין היחס*- 

 את להשוות נהוג הכמותיים הכוחות יחסיבתחום
 כמו- השוואה גם אך הצדדים, שני של הכוחותכמות
 יש האסטרטגית שברמה כיוון מורכב, עניין היאתית

 הכו- שבין הכמותי היחס את רק לא .בחשבוןלהביא
 למרחב. הכוחות כמות שבין היחס את גם אלאחות,

 של כמותיים כוחות יחסי גורסת הצבאיתהקלסיקה
 משו- מכנה קיים כאשר התוקף, לטובת לשלושהאחד
- המוראל כאשר כלומרתף,  של הרחבה בהוראה 

 מוטיבציה, האנושיים, האיכות גורמי כל :המושג
- ועוד תרבות אומץ-לב, תושיה,יוזמה,  אמצעי וטיב 

 אלה קלסיים צבאיים. עקרונות שוים. הםהלחימה
 אך והאופרטיבית, הטקטית ברמה רק לדעתי,נכונים

 ביחס גם להתחשב יש האסטרטגית. ברמה תמידלא
 גבולות(. ואורך )מרחב לזירה הכוח כמותשבין

 נוכח אצלנו, כיום השוררים אלה כמו זירהבתנאי
 שצריך הוא המגן למרחב, ביחס אויב כוחות שלרוויה
 האסטרטגית-לאומית, ברמה כמותית מעדיפותליהנות
 מרותקים כוחות עם ופרוס מפוזר המגן התוקף.ולא
 מאמצים מרכז שהתוקף בעוד הזירה, מרחבבכל

 פועל רבים, כוחות שלרשותו צבאומרכזי-כובד.

 ריכוז שיטת על-פי ולא מרכז-הכובד שיטתעל-פי
 העיקרי המאמץ שיטת המעטים. פועלים לפיההמאמץ,
 וה- המשאבים ירוכזו היכן מראש החלטהמחייבת
 מרכז- של השיטה ההכרעה. להשגת העיקרימאמץ
 והרבה כוחות הרבה יש כאשר ליישום ניתנתכובד

 רוחב' ולכל המקומות בכל לתקוף וניתןמשאבים
- הצלחה להסתמן מתחילה שבו ולמקוםהחזיתות,  
 בתנאי והכוחות. העתודות שאר כל אתמזרימים
 מעליונות שנהנה מי רק יכול כיום שלנוהזירה
 מלח- לנהל הגנה, קרב לנהל לעצמו להרשותכמותית

 אינו כמותית מעליונות נהנה שאינו זה דפנסיבית.מה
 ומכאן.המס- הזה. הלוקסוס את לעצמו להרשותיכול
 את לעצמם לאמץ צריכים המעטים : הפשוטהקנה

 וניהול הראשונה המכה להנחתת שאיפה שלהעיקרון
 כאלה בתנאים דפנסיבית. .ולא אופנסיביתמלחמה

 ויחס רבים מול מעטים - כמותיים כוחות יחסישל
- והמרחב האויב של הכוח כמות בין רויהשל  רק 

 אילוצים בגלל אם אך ; הכרעה מבטיחההאופנסיבה
 נשארת זו, בדרך לנקוט ניתן לא אחרים אומדינייים
 : במיעוטו הרע בבחינת שהיא בלבד אחתאפשרות
 להשמיד במטרה לחימה כלומר גמישה, הגנהניהול
 בקרב כלומר נוקשה, הגנה בניהול. להסתכן איןכוחות.

 הזירות בכל לא מחיר. בכל שטח על לשמורשמטרתו
 ייתכנו ולכן גמישה, הגנה לניהול תנאים קיימיםשלנו

 זולת אחרת אלטרנטיבה לרשותנו תעמוד שלאמצבים
 אפילו על-ידינו, דפנסיבית מלחמה ניהולהמתקפה.

 את עדיין מבטיח לא האויב, את לבלום נצליחאם
 הערבים של הנשימה שאורך כיוון המלחמה,סיום
 וברוח, בחומר ממשאבינו נתרוקן ואנחנו יותרגדול
 הם. שיתרוקנוקודם

 מסק- נובעות לעיל האמור מן ח. 1 כ ה ת ו ה מ*
 של היסוד את להדגיש יש הכוח. בניין תורת לגבינות
 לעוצבה ברורה עדיפות עם גדול, צבא-יבשהבניין

 להיות יכולה בלבד היא אשר והמשוריינת,הניידת
 באמצעותה ורק האויב, שטח לעומק המתקפהנושאת
 ועל שלו חיוניים אסטרטגיים יעדים על לאייםניתן

 ביסודה המלחמה. את לסיים ולאלצו צבאותיושלמות
 את מהווה והוא הטנק ניצב המשוריינת העוצבהשל

 מיוצגים בה הרב-חילית העוצבה זו שלה.עמוד-השדרה
 הטנק משוריינים. גם וחלקם ניידים כולם החילות,כל
 יתר כל ביבשה. ההכרעה נושא ההסתערות, נושאהוא

 ולשרת לטנק לסייע כדי בעוצבה משולביםהחילות
 מכשו- פריצת אבטחה, רגלית, לחימה באמצעותאותו
 ותחזוקה. באש חיפוילים,

 יום- מלחמת לאחר שנולדו המיתוסיםבמסגרת
 חזר "חיל-הרגלים : הסיסמה גם נשמעההכיפורים
 גם גמורה, שטות כמובן זוהי הקרב". מלכתלהיות

 במלחמה למעשה הלכה שהתרחש במהבהתחשב
 שדה-הקרב של התיאוריה מבחינת וגםהאחרונה
המודרני.
 גבו- לאורך הניצבים סדירים צבאות מקייםהאויב
 והוא לגייסם על-מנת לשהות זקוק אינו הואלותינו.
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˷˷ ˣ˥˸x ˥˲  ˣˮ ˸˧ ˞ˬ .˸ ˣ˰ ˸˲ ˢˬ  ˷˧' ˣ˪ ˧˟ ˞˷  ˬ-˥ˣ˩- 
˫l ˞,˫˧˲˯x  ˮˣ˪˧˞  xˣˮ  ˞˫˧ ˴ˬ  ˬ˸˞ ˪˩  ˣˮ˧˸ˣ˥ˣ˩ ˡ˰ 
˫x ˸-  ˭˧  ˞.x ˮ˪ .˸ ˣl ˣ˸  ˰ˣ˶ ˵˧ ˰˟ ˪˷  ,˶ ˟l ˞˟ ˴s  
˶˧ ˡ˯ ˢ˪˷  ˞x 's˫ ˧˟ ˶˰  s˸ˮ ˣ˩  ˬˢˬ ˥˪  ˬ˸ˬ ˧˧  ˵ˣ˪˧˞  x
˞˟ ˴˫˧ ˥˶ ˤ˞  sˣˮ ˪˷ ˞x  s˸ˮ ˣ˩  ˬˢˬ ˥˪  ˬ.˸˧˪˞˧˴ˮ˦x  ˲
˶x ˵ˬˢ˷ ˪x ˥s  ˪˷  ˞˟  ˴˧ˮˣ˧˴˧˪˧  ˬ˞x  s˪˩ ˩˷  -s  ˷
ˢˬ ˥˪ ˬ˸˧ ˷˰  ˮ˶˸ˣ˧ ˸˧ ˮ˶ ˡx  ˬ˪˩ ˩x ˫˧ ˪˪ ˩˸ ˷ˬ  ˷
˧˰ ˴ˬ˞,s ˬ˧ ˥˪  s˨˩ ˸˷ ˶l  ˮ˸˩ ˶˰ ˬs  ˬ˸˧ ˬx ˞˪  s-x ˪s 
˸ˬ˥-  ˪˥  s˫˧ ˬ˥ ˣ˪  ˟˫˧ˠ˶ˡ˟ ˫˧ ˶˰ ˸˯ ˬs  ˢ˪ ˩x 
˭x ˶˥ ˞˟˫˧ ˵˯ ˣ˰  s˳ˬ ˞ˬ  ˟˧˸ ˬ˥ ˪ˬ  s˱˶ ˣ˰  ˟-  ˸ɣ ˶l  
˸x ˥ˬ ˸sˢs ˣ˟  ɣ.˶˸x  ˧˸x ˥ˬ ˸s  ˞˧  s˞˴ˣ˧-˪˰x  ˲˪˷  
,s ˡˬ ˸s˪˷  ,˭ˬʕ ˪˷  ˵x ˯˧  ˰˱x ˴˶ ˤ˩ ˣ˶ ˬx ˪˩  ˟ˡ˥  ˞
˧˞ ˷x ˮˬ˸x ˮˬ  ˞.s ˬ˥ ˪ˬ  s. ˞˟  ˴˧ˮˣ˧˴˧˪˧  ˬˢˮ ˧˥ ˟ˬ 
ˢ˰ˣl˧˞x  sˢʕ˧˸-˧˦ˮ  ˞.˸ ˣ˥ ˬ˸ ˢ˪  ˟˴ ˬs  ˫x˧˩ ,˞ ˣs 
ˡ˴ ˬ˷ˡ˥  ˞˫˧ˬ˧˧˵ ,˫ˣ˧  sˣˬ  ˩˸x ˮ˷  ˟,˫ ˧˷ ˧ˬ ˥s ˪˩ 
˫˸ ˣ˞˫˧ ˴x ˪˧ ˞s ˫˧ ˪x ˵˧ ˷s  xˣ˟˧˧˥˷ ˣˮ ˸x  ˞˸˧ ˸˷ ˢ˪  
˸˞ˣˮ ˮx ˥˦  ˟˪˰ ,˫ ˧˞ ˣ˪ ˧ˬ -˞ ˟˴ ˡ˴ ˬx  ˧ˮ  ˷ˣˮ ˸˷  s

˫˧ ˞ˮ ˸s˸˧ ˪˩  ˸˧xˮ˧  ˷- ˰l ˬs  ˢ˧ˠx˪xˮ˩˦s  x-˟ ˴s 
˫˧˧˞˫˧˟˧˧˥  ˬ˫x˧˩ ˸ˬ  ˶˸x ˥ˬ ˸s  ˢs ˣ˟  ɣ,˶˸x˧˟ 
˪l ˟s ˢx˞x  s˪l ˟s  .˪  ˷˸x ˢˬ  ˞˪  x˵˶  ˪˷  .s ˠ˶  l
"˪s ˴˞x  s˫˧ ˥˶ ˤ˞ -˞ ˟˴  ˡˬ ˣ˰  s˭˥ ˟ˬ  ˟˧˸˧ˬ  ˞˪˷  

,s ˬ˥ ˪ˬ˪˰  xˣ˧ ˬ˥ ˣ˪ ˪˦ ˣˬ  ˫˧˧˵  ˪˸ˮ ˣ˩  ˬˢˬ ˥˪  ˬ
˭l˧˰˟˸x ˩˶ ˰ˬ  ˵˷ ˮs  ˸x ˬ˩ ˥x ˸ˬ  s,˸ ˣ˪ ˪˩ ˣ˷ ˬs  x˞˪  ˪

˸x ˥ˬ ˸sˢ˲ ˧˵  ˬˣ˸ ˵˲ ˯ˬ  x
˫˪ ˣ˞ˡ˴  ˟ˢ˲ ˶x ˸s -˸ ˣl ˣ˵  ˮ˫˧ˬ˧˧˵ ˫ɣ ˸xˮx˶˸  ˧: 
˫x ˥˸ ˟˶ˬ ˣ˥  sˢ˪˰˧ ˡ˧ ˬ˸ ˞˟  ˴˶˧ ˡ˯ ˪˰ -x ˪˧ -ˬ˞ ˟˴ ,˫˧˞˨˞  ˫x ˥˸  ˟˥x ˶s  ˢ˲˧l  ˰ˢ˧˴˧˪˧ˬs - ˫ɣ 
ˢˬ ˥˪ ˬsˣˬ  ˩˫˧ ˬx ˥˸  ˫˧˟˶ ,˫ ˧˶ ˥˞ ˢ˧˟˧˩˶  ˬ˫s  ˫ɣ 
˶ˬ ˣ˥˫ɣ  x.˥ˣ˶ ,˸ˣl˧˧ˮs ,˪ ˷ˬ  ˪ˢˮ ˧˥ ˟ˬ ˸˧ ˶ˬ ˣ˥ ˞˧  s

˞˴ˣ˧-˪˰x˲˪˷  ˸x ˩˧  ˞˟˧˦x ,lˣ˧˴s ˪˷  ˸x ˥ˬ ˸s  -x ˥˸  ˟

˫˧ˬ˫˧˧ˮ˩˦  s,˫˧˧˦˯˧ɣˣ˪ˢx ˣ˪˧˞  x˸ˮ ˧˥ ˟ˬ ˥x ˶s  ˞˧  s
˞˴ˣ˧-˪˰x˲˪˷  ,s˧˴˟˧˦x  ˬ,sˬʕˣ˧ ,s ˤ˰  s˸x ˷˧ ˬɣ -˥  ˬ
,˸ ˧˸ ˟˷˶˷ ˣ˩  ˶x ˸˪  ˞˟˴ ˬx  ˪˷  .s ˰l ˣ˸  s˫˧ ˥˶ ˤ˞ -˞ ˟˴  
ˢˮ ˢˮ˸xˮx˧˪˰ˬ, ˸˲ ˯x  ˮ˧ˮ -˲˪  ˰˞˟  ˴,˶˧l  ˯˭xˣ˧˩ˬ -˧ ˬ˟  ˷
˫˧ ˞x ˪˫˧ ˸˶ ˷ˬ  .˫ ˪x  ˩˪˩  ˸x ˟˩  ˷ˢ˶ ˟˥  s˪˩  x-x ˩˧ ˞s 
˸x˧˸x ˬx ˪ɣ  s˫˰  ˟˸x ˞˟  ˧l˧˪ ˧x˦˧  ˟˪˩  ˟ˠ˶  l.ɣ˶l  x

˫x ˸˧˯
˧ˮ˷˧ɣˣ˯ ˥x ˩s  ˫˧˧˯˧˯˟s ˫s ˧˪ ˰˷  ˢ˩ ˭˶  ˴˸˧ˣ˸ 

ˢˬ˥˪ˬˢˣˮ ˪˷ ˭˰ ˷˧ ˢ˪ ˫ˢ ˥x ˩s  ˧˶˧x˞s ˸x ˟˴ ˣ˰ ˢx  
˸xˡ˧˧ˮˢ.˸ˣˮ˧˧˶x˷ˬˢx ˥x ˩s  ˧˶˧x˞s ˞x  s˨˧ ˶˴  ˷
˥˧ ˦˟ ˢ˪˸˞ ˷˲ ˣ˥  ˢ˪ ˣ˰ ˲s  ˣˮ ˪˷ ˪˩  ˟˰ɣˣˮ  s˯x˧ɣ  ˪

˫˧ ˞x ˪˧ -ˬ˞ ˟˴ˣ˸ ˯˧ ˶˲ ˪x ˧l -˧˪  ˰˧x˲˧  ˥ˣ˧˪˰ ˪˰  x˫˧ˡ˰˧s 
˫˧ ˧ɣ ˦˶ ˦˯ ˞s˫˧˧ˮˣ˧˥s ˪˷  ˢˮ ˧l ˬs ˡɣ  ˮ˸x ˥x  ˩˶˧ ˣ˞  s

˪˷.˟˧x˞s ˥x ˩s  ˧˶˧x˞s ˷ˬ˷ˬ ˰x˶ʕ  ˩˸˧ ˠ˦ ˶˦ ˯˞  s
˸˧ ˟˧ ˦˶ ˲x ˞s ˣ,˥ ˣx ˦s -˸ ˩x ˶˞  ˡɣˮ˩ ˧l˰  ˧˸˧ ˸˷  ˸
˫˧ ˧ɣ ˦˶ ˦˯ ˞˸x -ˮl ˬ˟  ,˟˶˰ ˡɣˮ˩  x˸x ˥x  ˩˫˧ˡ˰˧x ˫˧ˮx  ˷
˟˥ ˶ˬ ˟˧˟ ˧˦ ˶˲ ˣ˞  s˪˷  .s ˬ˧ ˥˪  s

˸x ˟˴ ˣ˰ ˢ˸xˡ˧˧ˮ  s˸x ˮ˧ ˧˶ ˣ˷ ˬs ˸x ˷ˬ ˷ˬ  ˥x ˩˩  -˩  s
ˢ˰ ˶˧˟˧˦˶˲ˣ˞ ˧ɣ ˦˶ ˦˯ ˞x  ,s ˷˟ ˧˟ ˭˩˪x ˵ˮ ˦s  ˷ˬ˷ˬ 
ˣˮ ˪˴ ˞˞˪  ˵˷ ˮ˩  ,˰˧˧˯ˬ ˞˪  ˞˵˷ ˮ˩  ˢ˰ ˶˩  s˧˦ ˵˦  

.˧˟˧˦˶˲x˞x˫ɣ  ˣ˪˧˞ ˭˸˧ˮ ˢ˧  s˫˧ ˷ɣ ˢ˪ ˸˞ ˸x ˬ˧ ˷ˬ  
˸x ˥x ˩s˫˧ˮ˧˧˶ˣ˷ˬs ˸x ˰˴ ˬ˞  ˟˸x ˟˴ ˣ˰ ,˫˧˪ˠ˶-˪˧˥ 
˧˶ˢˣˮ ˪˷ ˭˧  ˞˫l -˞˥ ˣ˩  ˵˧ ˲˯  ˬ.˨˩˪ ˣˮ˸x˧s  ˟˫˰  
,˭ ˦˵˞˪  ˪˩ˣˮ ˡ˧ ˬ˰ ˢ˪ ˸x ˟˴ ˣ˰ "˶˧  ˥.˸ ˣ˟  ˶˵˶  ˫˧ ˬ˰ 

˭˧˯x˪˩ˣ˞-˧˟˶'˫ ˧˪ ˠx ˯ˬ ˱˧ ˴s  ˪˸˞ ˟˶ ˵s -s ˡ˷  -˞ ˬ˟  
˸x ˯˪˷  .˫˧˪ˠ˶ ˫˧ ˞ˮ ˸˟ ˣˮ ˪˷ ˭˸˧ˮ ˫˧˧˯  ˪˸x ˬ˥ ˪ˬ  

,˸ ˣ˶ ˧s ˬ˟˧l -˧˪  ˰ˢ˶ ˧l  ˥˵ˬ ˣ˰  ˪˧˥ ˦˷  ,˟˧x˞s ˵˶  
˸x ˰˴ ˬ˞ ˟˸x ˥x  ˩˫˧l ˧˧ˮ ,˫˧ˮ˧˧˶x˷ˬ ˸ˬ ˥˪ ˬx  -˫ˣ˧ 
˫˧˶x˲˧˩s.˥˧˩ˣ˸  ˷

GLAAD-  ˥˸ ˣ˸  "ˬˮ 
˫˧ ˢ˟ ˠ˪˫˧ ˩x ˬˮ 
˸˩ ˶˰ ˬ"ˬˮ ˸˧ ˮ˵ -x  lˣʕ ˢ˥ ˸x ˲˷  ,˟ "s ˶˞  ˟
ˢ˶ ˟˰ˢ˥ ˪˴ ˢ˟  ˧˧x ˯˧ˮ ˢl  ˷ˢ˥ ˧˩ ˣs  x˸˞ 
ˢ˸ ˪x ˩˧˰x ˠ˲  ˪˸x ˶˦ ˬ˟  ˸x ˶˧ ˢˬ  -ˬ ˸ˬ  x
˸x ˮ˶˸x ˯˦  sˢˮ ˣɣ  ɣ.˨ˣˬ  ˮˢ˸ˣ˪˧˰  ˧

ˢs ˣ˟ ˠsˢ˞  ˟˸x ˩ʕ  ˟˸˩ ˶˰  ˬ˸˶ ˵˟  ˷˞  
,˸ ˬl ˵˸ ˬ˸˪ ˪x ˩s  ˫˧ˮ˷˧˧  ˥,˫ ˧˧ ˦˲ ˣ˞ 

"˞˞.˶ʕ ˧˧˪  x˟˷ ˥ˬ  ˧˶˧ ˧˪˞˦˧ɣ˧l ˰˧˧˯  ˬ
˭˥ ˸x ˸˪˟x ˵˰  ˪˶˥  ˞ˢ˶˦ˬˢ ˶˧ ˟˰ ˢ˪  x
˧ˮˣ˸ˮ˧˶˧ ˫˧ ˲˦ ˣ˷  ˸˩ ˶˰ ˬ˪  .˫ ˧˥ ˸x ˸s 
˸˶ ˤ˰ ˟˫˧ˮ˷˧˧˥s ˟˷ ˥ˬ ˢx  ˫˧ ˶˟ ˰x  ˬ˧ˮˣ˸  ˮ
ˢs ˟ɣ ˢs˦˯ ˧s ˢx  ˫˷  ˪ˢ˰˧ɣ  ˲ˢ˶ ˦ˬ  ˟

˪˩˨˷  ˬˢ˲ ˣ˰  ˬ˫x ˥˸  ˟˥x ˣ˦  s˪˧˰˧  s
˪˷.˸ ˩˶ ˰ˬ  s˫˧˧x˯˧ˮs ˣ˰ ˴x  ˟˧ˮ˷˟ -˸ ˣ˸ 
˫˧˥˫˧ ˧˦ ˞ˬ ˣ˦ ˣ˞  ˶˦ ˣ˵  ˟25 "ˬˬ  -˶ ˣˬ 
˫˧ ˟˩˪˰ ˟˩  ˶.˧˪˥  ʕ

˫x ˸˟˶x ˷˰  ˫˧ ˮ˷ ˪˷  ˸x ˵˧ ˡ˟ ˸x ˮ˧ ˥˟  x
˰˪ ˵ˬ ˪˧˸˸˧  ˩,˷ ˡ˥  ˣˮ˥˟  ˮ˫˧ ˬɣ  l˧ˮ˷˪ 
˫˧ ˶˟ ˧˪˵˫˧ ˮx  ˷7.62-s  ˬ"ˬˬ  ˧˥ ˩x ˮs : 
ˡ˥ ˞s˶˦ ˣ˵  ˟6 "ˬˬ  ˧ˮ˷s  x˶˦ ˣ˵  ˟5.56 
ˬ"ˬˣˬ (˩ ˢʕ ˪˷  ˢ˟ ˣ˶  ˶˰ ˯s  ˧ˮ ˵˧ ˶ˬ ˞s 

.)˧4-16-ˮ11˶˥ ˞˪  ˸˩ ˶˰  ˬ˫˧˧x˯˧  ˮ-ɣˣˬ 
˸˪ ˟ˢ˩ ˶˰ ˮ˷  ˸ˮ ˷˟  1974 ˦˪ ˥x  s-ˬ ˢ˪  
˨˧˷˧ˮ˷˟ ˫˧ ˬɣ  l˶˦ ˣ˵  ˟5.56 "ˬˬ  : 

XM-235-sˢ˞ ˶ˮ  s,s ˮx ˬ˸  ˟˫ɣ ˡx ˪˷  
ˢ˶ ˟˥ ˢ˸˧ ˠ˪ ˟s .˞.˭4. ˸x ˶ˬ  ˪ˣˮˣ˶˸˧ 
˶x ˶˟ ˢ˪˷  ˶˟ ˧˪  ˵˶˸ˣ˧ ˪xˡɣ ˪˩  ˟˰ɣˣˮ  s

˧˥ ˣx ˦˪,˧˶  ˧˦˪ ˥x  s˶x ˥˟  ˪5.56-˟ ,ˬ "ˬ  
˧l˩˶x ˬ˷  ˪˪˰ ,s ˧˴ ˤ˧ ˦˶ ˡˮ ˦˯  sˢˬ ˡx  ˰

˸˰ ˡ˪ ˷˧˥ ˬx  ˬ,x "˦ ˞ˮ ˥x ˣ˦  s˸ˬ ˥x ˪˟  
"˶˧ ˥˭l˧˰  ˟˧ˮ ˶l ˣˬ  s˞x  sˢ˦ ˬ˪  400-ˬ  
.'ˬ,˭˩˞  x˸x ˶˟  ˥˸x ˮx  ˷."˦˞ ˮ˟ ˸x˥˧ˡ˲" 
"˪˵ ˮ˫˧ ˶˟ ˧˪ ˵˟ ˫˧ ˩x ˬˮ 5.56-ˬ  .ˬ "ˬ  
˧l˩ˠ˧ ˷s  ˪˫˧ ˥x ˣ˦ ˶˸ˣ˧ ,˫˧˪ˣl  ɣ˥˸ ˣ˲  ˧
˶x ˟˰˰˪ ˵ˬ  s˰˧˪˵ ˡ˥ ˣ˧  ˬ˪˵ ˷ˬ  ˟4.25 
˫˶ ˠ˸ˬ ˣ˰  ˪3.5 ,˫ ˶ɣ ˪˵ ˷ˬ  ˰˧ ˪˵  s˪˷  

.ˮ1-16-˰)1-s˰˪ ˵ˬ  ˪˷l ˥s  ˸x ˧ˮ ˯˥  ˬ
˸x ˮ˟100 200-x .˫˧˶ˣl  ˩˪˵ ˷ˬ  ˰˪ ˵ˬ  s
,s˧s˧,s ˞˶ ˮ˩  6.5-˩ "ɣ˵  ˞˪  ˪˸˷ ˣˬ ˥˸  
9-˩ˣ"ɣ˵  ˫˰  ˸˧ ˮ˯ ˥ˬ  ˸˟  200 .˫˧˶ˣl  ˩
˟˴ ˵˷˞  s˧x˲˴  s˞x  s1,000-750 -xˡ˩ 

XM.-235-  ˰˪ ˵ˬ  ˧˸˸˧  ˩˪˵ ˷l  ˥˞˟ ˴˪  "˟s ˶˞  

˯˧˶ˢ˵ ˡ˟  

"˸ ˣ˩ ˶ˬ "ˬ,253 ˶˟ ˬ˴  l1976 


