SJÖSTRIDSSKOLAN
PYO 360 Krigsvetenskap, självständigt arbete

Författare

Program

Flkd Kristofer Bengtsson

YOP 06-09

Handledare

Beteckning

Kent Zetterberg
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Denna uppsats behandlar främst de grundläggande teorierna kring strategi applicerade på referensobjektet
Golanhöjderna under åren 1967-1973.
Syftet är att svara på frågorna:

Varför var höjderna viktiga ur ett strategiskt perspektiv?
Vilka fördelar vinner endera staten på att besitta dem?
Tidsrymden har valts med tanke på att det är under denna tid som de häftigaste striderna ägde rum på detta
specifika terrängavsnitt. Utnötningskriget 1970 berörs ej då det inte berörde terrängavsnittet. De parter som
behandlas är Israel och Syrien då dessa gränsar till varandra runt Golanhöjderna.
De bägge parternas planer och mål under stridigheterna kommer att analyseras enligt en deskriptivtanalyserande metod och även till viss del jämföras vad avser deras avsikter och önskade slutläge.
Den teoretiska referensramen, vilken skall fungera som ett analysverktyg, består huvudsakligen av sex
belysande aspekter som tillsammans kan beskriva den strategiska bilden, hämtade ur Jerker Widéns och Jan
Ångströms bok Militärteorins grunder. Utöver dessa sex aspekter kommer även manöverkrig, linjaritet samt
rysk krigskonst att beskrivas. Dessa operationaliseras sedan på referensobjektet och leder fram till en diskussion
som sedan mynnar ut i ett antal slutsatser.
De slutsatser som har dragits är att Golanhöjderna har en strategisk vikt i området 1967-1973 då de
fungerade som ett ”strategiskt lås” för bägge sidor samt att höjderna var värdefulla ur underrättelse/spaningshänseende.
Nyckelord: Golanhöjderna, Strategi, Yom Kippur, Manöverkrigföring, Linjaritet, Rysk krigskonst, Israel,
Syrien
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The Golan Heights and their strategic importance 1967-1973
Abstract
The topic of this essay is the strategic importance of the Golan Heights during the
period 1967-1973, specifically targeting the following questions;
- Why were the heights strategically important?
- What are the gains of either of the states in controlling the Golan Heights?
A theoretical framework based on Jerker Widén´s and Jan Ångström´s
Militärteorins grunder (The fundamentals in Military Theory) and its chapter
regarding the strategic context will be used as an analytical framework.
The framework has been applied on the specific conditions of the Golan Heights
during a given and limited period of time; stretching from 1967 to 1973, however,
the study will not deal with the war of attrition in 1970 as the impact on the Golan
Heights and the surrounding geographical strategically important area was limited
if at all. The two wars waged during this particular time are used in an attempt to
give a somewhat objective picture of the strategic importance of the area.
The conclusions are that the importance of the Golan heights during the selected
period was significant as the Golan Heights provided a “strategic lock” both ways
and provides a favourable area to deploy artillery, intelligence and surveillance
sensors.

Keywords: Golan Heights, Strategy, Yom Kippur, Manoeuvre warfare, Linearity,
Russian art of war, Israel, Syria
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1. INLEDNING

Golanhöjderna är ett sedan länge omstritt område. Under de krig som rasat mellan
Israel och dess grannar sedan statens bildande 1948 har Golanhöjderna i de flesta
fall haft en framträdande roll, exempelvis under sexdagarskriget 1967 och YomKippurkriget 1973.

1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med denna uppsats är att kortfattat beskriva Golanhöjdernas betydelse och
därefter analysera höjdernas roll ur ett strategiskt samt militärstrategiskt1
perspektiv åren 1967-1973. Detta kan bidra till en ökad förståelse för deras roll i
dagsläget.
Huvudproblemet är: Varför var höjderna viktiga ur ett strategiskt perspektiv?
Vilka fördelar vinner endera staten på att besitta dem?
En viktig frågeställning för undersökningen är: Varför besatte israelerna höjderna
1967 och vilka fördelar vann Syrien respektive Israel på att besitta dem?

1.2 Avgränsning
I tid och rum avgränsas arbetet till Golanhöjderna åren 1967-1973. Detta med
anledning av de många strider som rasade om höjderna vid denna tid samt att
israelerna då tog höjderna i besittning av ”strategiska skäl”2 och sedan sökte hålla
dem mot en anfallande fiende. ”Utnötningskriget” 1970 avses inte att behandlas
då detta krig inte berörde Golanhöjderna.

1

Definitionen av dessa två begrepp kommer i kapitel 2.1
Ben-Horin, Yoav & Posen, Barry. Israel´s Strategic Doctrine (Santa Monica, Rand Corporation,
1981), s.5

2
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Endast Israel och Syrien kommer att behandlas då dessa länder har landgräns
mellan varandra på Golanhöjderna. Dock kommer Egypten att beröras med tanke
på landets involvering i konflikterna under den avsedda tidsepoken och
framförallt tiden innan vilken även den måste beskrivas för att en helhetsbild skall
kunna skapas. Med Golanhöjderna avses området mellan 1949 års gräns samt den
vapenstilleståndslinje som drogs 1974.(Se karta bilaga 1)

1.3 Metod och tidigare forskning
De metoder som används i arbetet är deskriptivt analyserande, med inslag av
komparation och textanalys vad avser själva referensobjektet (Syriens och Israels
strategiska betänkanden kommer att jämföras för att skapa en helhetsbild, främst
under rubriken diskussion.). Anledningen till att dessa två metoder har valts är
främst för att det är historiska händelser som behandlas vilka därför behöver
återskapas/beskrivas. Därutöver utgår arbetet från en teoretisk referensram
bestående

av

ett

antal

teorier

som

sedan

skall

operationaliseras

på

referensobjektet. Då det rör sig om väpnad strid och ett givet geografiskt
terrängavsnitt kommer komparation att vara möjlig då båda sidor som strider om
avsnittet har samma ”resurser”, dvs. personal och materiel. Rörande dessa
inverkande faktorer är komparation av intresse då ”resurserna” kan ha olika
”värde” (tekniska försprång, övertag i mängd trupp etc.). Vidare kan även
komparation vara av intresse för bakgrunden till striderna, då motiven kan skilja
sig åt mellan parterna.

De fakta som används är till stor del baserade på tidigare forskning i ämnet vilken
dock inte har använt sig av den teoretiska referensram som här avses användas. En
författare som bör framhållas är Michael Oren som har skrivit Six days of war
(2003) vilken har fått mycket beröm. Vidare har Yoav Ben-Horin och Barry Posen
(1981) utarbetat en undersökning avsedd för USA:s Office of the Secretary of
Defense om Israels strategiska doktrin vilken har varit till stor hjälp.
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1.4 Disposition
Med ovan nämnda modell som bas kommer följande att genomföras:
Inledningsvis skall en teoretisk referensram byggas upp kring litteraturstudier om
strategi. Denna teoretiska referensram grundas på de teorier som tas upp i Jerker
Widéns och Jan Ångströms bok Om militärteorins grunder (2005) och de teorier
som tas upp däri. Essensen kommer att vara de sex faktorer som tas upp i avsnittet
om Strategins kontext (geografiska, historiska, ideologiska, ekonomiska,
teknologiska samt faktorer som rör det politiska systemet). Därefter avses krigen
1967 och 1973 med mellanliggande tid att beskrivas med händelseförlopp och
sedan analyseras utifrån dessa sex faktorer. Slutligen avses krigen att diskuteras
utifrån sagda faktorer vilket förväntas ge slutsatser grundade på tidigare beskrivna
fakta.

1.5 Begreppsförklaring
Begreppsförklaringen sker löpande i uppsatsen.

1.6 Material och källkritisk granskning

Materialet består till stor del av litteratur som används vid studierna av strategi vid
Försvarshögskolan i Stockholm. Jerker Widéns och Jan Ångströms Militärteorins
grunder utgör huvudreferensverk för arbetet och bedöms ha hög tillförlitlighet.
Lars Ulfvings böcker Den stora maskeraden och Rysk krigskonst håller också en
hög grad av tillförlitlighet, detta med avseende på författarens långa karriär inom
den svenska underrättelsetjänsten, främst inriktad på Sovjetunionen. Baylis, Oren
m.fl. är alla erkända författare/forskare vilka ter sig ha genomfört en god
källkritisk granskning varför de bedöms ha en god tillförlitlighet. Även Ben-Horin
och Posen, nämnda ovan, ses som säkra källor med hänsyn till vad deras utredning
syftade till. Samtliga dessa källor är relativt nya och detta gör att de uppfyller
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kravet på färskhet, det vill säga att informationen är uppdaterad och aktuell
(avseende historiska händelser kan exempelvis nya fakta ha framkommit osv.).3

De elektroniska källor som har använts i arbetet har kontrollerats mot andra källor
och bedöms vara tillförlitliga (bland annat kartunderlaget har jämförts mot andra
källor, dvs. exempelvis huruvida förband x var vid punkten y vid tiden z).
Allt som allt bedöms källorna vara så pass tillförlitliga att en uppsats baserad på
dem är möjlig.

3

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund, Studentlitteratur, 2003), s.64
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2. TEORETISK REFERENSRAM

Den teoretiska referensramen bygger på J Widén-J Ångström, Militärteorins
grunder, FHS 2005, kap 3, Vad är strategi? Ingående i detta kapitel är teorier från
flera tänkare sammanställt till ett samlat kapitel. Exempel på dessa är exempelvis
Carl von Clausewitz. Där så anses nödvändigt kommer dessa tänkares teorier att
gås igenom mer noggrant.
Referensramen skall sedan operationaliseras på referensobjektet.

2.1 Strategi
Detta kapitel skall svara på frågorna vad är strategi och vad ingår i begreppet?
Detta är frågor som måste besvaras för att sedan kunna gå vidare och behandla
referensobjektet Golanhöjderna åren 1967-1973 ur ett strategiskt perspektiv.
Därefter skall utrönas vilka strategiska överväganden som låg till grund för
konflikten mellan de båda parterna och framförallt, vilken vikt de lade vid
Golanhöjderna.

2.1.1 Strategi – en redogörelse

Strategi kan delas upp i två delar, beroende av varandra; strategi och
militärstrategi. I boken Militärteorins grunder går detta ihop i en enda punkt,
strategi.4 En av de mest berömda teoretikerna i ämnet militärteori är Carl von
Clausewitz5.

4

Widén, Jerker & Ångström, Jan. Militärteorins grunder (Stockholm, FMLOG ServE Sthlm,
2005), s.83
5
1780-1831
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von Clausewitz definierade strategi som ”läran om stridens utnyttjande för att nå
krigets syfte”.6 Strategi är alltså, ur ett förenklat perspektiv, ett verktyg för att
kunna utkämpa krig. Dock skall tilläggas att användandet av militära medel för att
uppnå politiska mål inte alls behöver ha med ett fullskaligt krig att göra.
Exempelvis är användandet av örlogsfartyg för att genomföra örlogsbesök för att
på så sätt representera landet ett sätt att använda militära medel för att nå politiska
mål.7
Detta får i viss mån stöd av Liddel Hart8 som ansåg att strategi var ”konsten att
fördela och sätta in militära medel för att uppnå politiska mål”.9 Hart är även den
som förknippas med begreppet ”grand strategy”, det vill säga politisk strategi.
Med detta menade han den övergripande ledningen av ett lands resurser för att
kunna uppnå det politiska målet med kriget i fråga. Han gjorde en skillnad mellan
den militära och politiska strategin. Detta är något som både kan ses som
fördelaktigt och direkt negativt. Militär strategi skiljer sig från den politiska i
många avseenden, det som håller dem tillsammans är just att det ena är medlet och
det andra är målet som styr medlet.10 I detta arbete avses Harts indelning att
användas.

För att lättare förstå var strategi hör hemma militärt sett görs nedan en kort
hierarkisk beskrivning av vissa begrepp:11
-

Politisk-Strategisk

nivå

(”Samordning

av

alla

tillgängliga

säkerhetspolitiska medel…”)
-

Militärstrategisk nivå (”Samordning av militära maktmedel på nationell
eller multinationell nivå, inom en eller flera krigsskådeplatser”)

-

Operativ nivå (”Samordning av taktisk verksamhet i större operationer i ett
operationsområde.”)

6

Widén, J & Ångström, J. 2005, s.55
Författarens egen anmärkning
8
1895-1970
9
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.56
10
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.56
11
Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm, Försvarsmakten, 2002), sid.71
7
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Taktik (”Samordning av taktisk verksamhet inom enskilda slag eller
mindre operationer” eller enligt von Clausewitz ”läran om stridskrafternas
användning i strid” 12.)

2.2 Den strategiska kontexten
I Widéns och Ångströms bok beskrivs ”den strategiska kontexten”. Med detta
menas i vilket/vilka sammanhang som strategin sätts in. Denna blir med andra ord
avhängig ett antal faktorer. Enligt Widén och Ångström är dessa faktorer:
geografi, historia, ideologi, ekonomi, teknologi samt politiskt system.13
Dessa faktorer var för sig går kanske inte att använda som grund för ett strategiskt
bedömande, men tillsammans bildar de en sammantagen bild som kan nyttjas för
detta.

2.2.1 Geografi
Vad avser de geografiska faktorerna har dessa varit styrande i många fall och i
viss mån kommer de att figurera i den kommande fallstudien om Golanhöjderna.
För att förklara begreppet geografiska faktorer kan exempelvis följande delar med
fördel belysas: nationens populationsmängd, tillgängliga naturtillgångar, rent
naturliga barriärer, nationens geografiska storlek samt terräng (sammankopplat
med punkten innan) med mera.14 En nation med stora tillgångar, liten population
och vidsträckta gränser mot andra länder kan förutsättas vara större föremål för
attack än en mer till ytan begränsad nation med en större population samt enbart
hav som yttre gränser mot andra länder (exempelvis Storbritannien). Om inte
annat ter sig Storbritannien ha lättare att försvara sig.

Invändas bör dock att geografiskt djup både har för- och nackdelar. Före detta
Sovjetunionen eller dagens Ryssland har stort geografiskt djup och mången
invaderande armé har dukat under i dess stora vidder. Israel hade (och har) ett
12

Widén, J & Ångström, J. 2005, s.55
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.58
14
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.59
13
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begränsat geografiskt djup men har taktikanpassat för detta (manöverkrig och
tempo är nyckelorden) och har också en möjlighet att koncentrera sina styrkor där
det behövs (kraftsamling).15

Den norra delen av Israel är, med hänsyn till tillgången på vatten, mest lämpat för
odling. Syrien har en liknande fördelning med mest fruktbar mark i nord och
nordväst. Golanhöjderna i sig utgör den högsta terrängen i området, särskilt
Hermonberget, från vilket man både optiskt och med andra sensorer, kan se allt
som pågår i norra Israel och väldigt långt in på syriskt territorium.16

Höjdernas terräng är inte särskilt väl lämpad för stridsfordon, vilket bl a visade sig
under Yom Kippur-kriget då syriska förbands framryckningshastighet reducerades
kraftigt när förbanden väl nådde Golan. Med höjdernas läge nära Jordanfloden är
det dessutom gynnsamt att bedriva jordbruk och att odla grödor där. Tiberiassjön
ligger nedanför Golanhöjderna och utgör Israels huvudsakliga vattenkälla.17 (Se
karta bilaga 1) Innan kriget 1967 hade Israel hela Tiberiassjön inom sin
nationsgräns men bara med 10 meters marginal åt öster, vilket menligt påverkade
bl a bevattning av odlingarna. Syrierna hade från Golanhöjderna väldigt god
överblick över det israeliska territoriet och använde frekvent prickskyttar för att
beskjuta israeliska fiskebåtar på Tiberiassjön.18

2.2.2 Historia
Historian kan i viss mån styra ett lands uppfattning om eventuella hot samt hur att
motverka desamma.19 Ett exempel kan vara Sverige och den rysskräck som har
funnits då de strider som ägt rum de senaste 300 åren har involverat Ryssland på
ett eller annat sätt. Under den andra hälften av 1900-talet tog även Sverige

15

Widén, J & Ångström, J. 2005, s.60
Muntlig uppgift från övlt P-O Bengtsson, delaktig I UNTSO-op på Golanhöjderna 1992-1993
17
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Land/THE+LAND+Geography+and+Climate.htm?DisplayMode=print 090421 Israeliska statens hemsida
18
Oren, Michael, B., Six days of war, June 1967 and the Making of the Modern Middle East (New
York, Ballantine Books, 2003), s.23
19
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.61
16
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ställning, om än dolt, gentemot Sovjetunionen. Försvaret formades så att det på
bästa sätt skulle kunna möta en angripare från öst.

Ett annat exempel kan vara Storbritannien och Frankrikes agerande gentemot det
ökande hotet från Tyskland under mellankrigstiden. Med ställningskriget på
västfronten under första världskriget i färskt minne sökte de komma på nya sätt att
kunna agera vid ett eventuellt krigsutbrott. Detta medförde att Storbritannien
byggde upp sitt strategiska bombflyg samt att Frankrike genomförde ett massivt
befästningsprogram (bland annat en kraftinsats för att rusta upp och vidare
utveckla Maginotlinjen). Dock ansåg de styrande i länderna att med tanke på
erfarenheterna från det förra kriget var risken för ett nytt väldigt låg. Detta visar
på en av bristerna med att förlita sig på denna faktor vid ett strategiskt
bedömande, tolkningen är just en tolkning vilket kan innebära missförstånd eller
oförmåga att tolka information på ett korrekt sätt.20

Mellanösterns moderna historia är full av konflikter. För att förstå aversionen
mellan arabstaterna och Israel under mitten av 1900-talet och därefter krävs en
kortare resumé. Staten Israel bildades 1948 (14 maj) efter det att FN godkänt
resolution 181 (30 november 1947) som föreskrev bildandet av två stater i
Palestina, en judisk och en arabisk. I samband med denna resolution började
stridigheter att blossa upp då palestinierna motsatte sig beslutet. Stridigheterna
fortsatte till tidigt in på året 1949. I mars samma år genomfördes den sista
israeliska offensiven vilken slutade med att israelerna tog det som idag heter Eilat
vid Röda havet. Israelerna hade i och med vapenstilleståndet lyckats ta 30% mer
land än vad som egentligen hade tilldelats dem i och med FN-resolutionen.
Missnöjet hos araberna som gick i strid för att motverka någon sådan landvinning
överhuvudtaget var stort.

1953 började Egypten sponsringen av den palestinska motståndsrörelsen och dess
verksamhet inne i Israel. Sommaren 1954 sökte ett israeliskt fartyg ta sig igenom
Suezkanalen men blev stoppade av egyptiska myndigheter till omvärldens
förargelse. Israels svar var att gå in i Gaza i februari 1955 vilket resulterade i 51
20

Widén, J & Ångström, J. 2005, s.62
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döda egyptiska soldater och åtta döda israeliska dito. 1956 hade våldet trappats
upp så pass att israelerna började se det som oundvikligt att ett krig skulle inträffa.
Framförallt visade sig Egyptens president Nasser vara en väldigt karismatisk
politiker som höll på att ena de arabiska folken gentemot Israel. För att sätta stopp
för ett sådant eventuellt hot projekterades en plan som skulle ta udden av Nassers
karisma och framförallt neutralisera det hot som den egyptiska krigsmakten
utgjorde. För denna plan behövdes en starkare makt som kunde förse Israel med
modern vapenteknologi och som framför allt kunde skydda mot eventuella
sovjetiska ingripanden. Trevare med USA och Storbritannien gick i stöpet varför
resultatet blev att Israel och Frankrike påbörjade ett samarbete.

Kriget som kom i slutet av 1956 var det som i folkmun kallas för Suezkrisen.
Resultatet blev att Egypten fick Suezkanalen, det brittiska och franska
överinseendet försvann och Israel fick nya flygplan av Frankrike liksom hjälp med
att bygga sin första kärnreaktor. Både Israel och Egypten såg kriget som en stor
framgång av dessa anledningar.21

1958 grundades Förenade Arabrepubliken, vilken bestod av Syrien och Egypten.
Denna republik hyste stor sympati för Palestina och hade materiellt stöd av
Sovjetunionen. I och med republikens införande såg sig Israel än mer trängt då
fienden fanns i både öst och väst och dessutom genomförde planering
tillsammans.

I och med Kennedyadministrationens tillträde förbättrades relationerna mellan
Israel och USA. Israel fick till och med tillstånd att köpa vapen av USA till ett
belopp av 75 miljoner dollar. Dock rådde en viss misstänksamhet från USA:s sida
gentemot Israels kärnreaktor. Israel hävdade envist att någon vapenforskning ej
pågick och hade ingen förståelse för varför USA ville ha årliga inspektioner av
anläggningen. Detta fortsatte för en tid att vara en stötesten.

1964 genomfördes ett större möte för arabiska ledare i området. Resultatet av
detta möte var dels att ett beslut fattades om att avleda Jordanfloden så att Israel
21

Oren, M. 2003, s.4-12
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fick ett sämre flöde och sämre kvalitet på sitt vatten. (se karta i bilaga 9) Dels
grundades också Förenade Arabiska Militärkommandot vilket fick till uppgift att
skydda det förstnämnda projektet men också förbereda att samordna militär
verksamhet mellan Syrien, Egypten, Jordanien och Libanon.

Republiken och förbunden kunde dock inte hjälpa de arabiska länderna vilka var
förfallna och patriarkaliska. Ekonomin var i botten, den förväntade livslängden
oerhört låg och analfabetismen vida utbredd. Med andra ord var läget högst
instabilt, framför allt med det aggressiva Ba´ath- partiet som tog över makten i
Syrien genom en våldsam kupp 1966. Detta parti var än mer radikala än sina
föregångare varför läget sakta men säkert förvärrades.22

2.2.3 Ideologi
Denna faktor kan ses i samband med föregående och kan visa på möjligheten till
missförstånd

i

tolkningar.

Med

ideologi

avser

Widén

&

Ångström

världsåskådning varför denna definition avses användas även här. Ett exempel
som de använder är från det kalla kriget och då med avseende på läget mellan
västmakterna och Sovjetunionen. De Förenta staterna ansåg att de stred mot den
kommunistiska dominoeffekten23 vilken hotade de fria länderna och demokratin.
Sovjetunionen såg å andra sidan, med Marx och Lenins ideologier i ryggen, på
väst med skepsis och aversion på grund av den materialistiska världsåskådning
som användes.24 Följaktligen styr den rådande ideologin/världsåskådningen över
mycket av staters beslutsfattande.

De ideologiska faktorerna i Mellanösterfrågan är ofta starkt kopplade till de
historiska och politiska faktorerna.25 Exempel på detta är arabstaternas oförtrutna
strävan att tillintetgöra Israel under 1950 och 1960-talet. Denna strävan fortsatte

22

Oren, M. 2003, s.13-27
Med ”den kommunistiska dominoeffekten” avses alltså kommunismens spridning till fria stater
världen över. När en stat blivit ”infekterad” kunde det lätt spridas till nästa och så vidare.
24
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.63
25
Författarens egen anmärkning
23
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även senare men inte i klarspråk på samma sätt.26 Detta gav i sin tur israelerna
skäl att ständigt misstro sina grannar och all strategi baserades på grundtanken att
avskräcka dem från anfall.27

2.2.4 Ekonomi
De ekonomiska faktorerna kan spela en stor roll i det strategiska tänkandet för en
stat. Vad har den egna nationen för ekonomiska förutsättningar, vad har den
möjlige motståndaren? Vad har den egna nationen för naturresurser samt
förutsättningar för att nyttja dessa?28 En fråga som börjar bli brännande aktuell är
exempelvis tillgången på olja och vatten.29 Dock skall tilläggas att två stater med
samma ekonomiska system inte behöver ha samma strategi, denna kan dikteras av
någon av de andra faktorerna.30

Syrien hade ett starkt militärt samarbete med Sovjetunionen och fick även
finansiell hjälp därifrån. Syrien i sig hade inte någon stark ekonomi vid den här
tiden (1960-talet). Israel hade stöd av västmakterna och hade en relativt stark
industriell, och därmed ekonomisk tillväxt.

Syriens industrier och liknande återfinns i stort vid större befolkningscentra (se
bilaga 2), naturresurser är i stort mineraler, olja och gas. Israel har ett stort antal
fabriker och industrier men mycket av landets produkter är fortfarande jordbruk.
Liksom i Syrien är populationen koncentrerad i norr (se bilaga 3) och de flesta
industrierna är också belägna där.31 Som beskrivits under de historiska faktorerna
var fattighet, analfabetism och hög dödlighet utmärkande för Syrien under tidigt
1960-tal. Syriens ansträngningar för att ändra vattenflödet i Jordanfloden genom
en avvikningskanal (även det tidigare nämnt, se även karta bilaga 9) var något
som Israel såg väldigt bistert på. Det var också en av de stora anledningarna till

26

Se 2.2.2 samt 3.1
Ben-Horin, Y & Posen, B. 1981, v-viii
28
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.64-65
29
Författarens egen anmärkning
30
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.65
31
www.nationmaster.com 090408
27
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krigsutbrottet 1967.32 Även syriernas attacker på de israeliska arbetsgrupper som
försökte bedriva jordbruk i de demilitariserade zonerna i de norra delarna av Israel
var en starkt bidragande faktor. 33

2.2.5 Teknik
Definitionen av denna faktor enligt Widén & Ångström är främst relaterad till
militär materiel eller materiel förknippat med försvarsfrågor. Graden av teknologi
hos en nation har även denna en relativt stor inverkan på denna stats strategiska
överväganden samt uppträdande på den internationella arenan.34 Exempelvis
järnvägens införande visade på direkta fördelar gentemot de länder som ej besatt
en sådan. Truppförflyttningar samt förflyttningen av sårade kunde ske mycket
snabbare. Samma sak gäller de direkta fördelarna avseende militär ledning efter
det att telegrafin utnyttjades till fullo. En hög grad av teknologi är dock ofta
jämställt med en god ekonomi, alltså kopplat till de ekonomiska faktorerna.35 I
dagens samhälle där många vapensystem och plattformar är beroende av sin
teknologi är alltså den teknologiska nivån hos en nation en av hörnstenarna i
krigföringen.

I Syriens fall fanns det ett samarbete med Sovjetunionen rörande materiel och
utbildning. Materielen i fråga rörde allt från eldhandvapen till stridsflygplan och
stridsvagnar.36

Israel hade stöd av västvärlden. Det israeliska flygvapnet stod högt i kurs jämfört
med sina fiender under båda krigen och detta medförde ett näst intill fullkomligt
luftherravälde. Dock skall tilläggas att israelerna led svåra förluster under Yom
Kippur-kriget då Syrien och Egypten hade uppmärksammat hotet från luften och
tagit mått och steg för att möta det. Vid Suezkanalen och Golanhöjderna fanns det
starka luftvärnsförband grupperade vilka blev en svår nöt för det israeliska
32

Oren, M. 2003, s.22-23
Oren, M. 2003, s.14, 23
34
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.65
35
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.65
36
Dunstan, Simon. Yom Kippur `73 (Hallstavik, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2007) s.13
33
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flygvapnet att knäcka. (20% av israelernas stridsflygplan blev nerskjutna på fyra
dagar.)37 Inblandning av de två supermakterna gjorde att både Israel och Syrien
fick influenser av respektive block. Syrien i synnerhet.

2.2.6 Politiskt system
Det politiska systemet i ett land är ett nålsöga genom vilket det strategiska
bedömandet måste passera. Liksom i verkligheten kan tråden (beslutet) föras
igenom detta öga snabbare eller långsammare beroende på ögats storlek. Om
möjligheterna till att ge adekvat underrättelseunderlag är begränsat, som kan vara
fallet i exempelvis totalitära stater, reagerar också nationen trögare på externa
företeelser. Denna faktor rör alltså främst interna processer.38

Som exempel på detta kan ses Syriens maktskifte 1966 då Ba´th-partiet under
Hafiz al-Asad som hade än mer radikala åsikter än sina föregångare tog över
makten genom en kupp. Ba´th-partiet hade sovjetiska modeller som förebilder
exempelvis gällande ideologin. al-Asad nyttjade det politiska systemet till att sätta
sig själv ovanför det och sedan nyttja sagda system som ett kontrollorgan.39
Vidare kan som exempel nämnas stormakternas (USA och Sovjetunionen)
inblandning i politiken vilket emellanåt styrde utgången av vissa skeenden. Israel
såg det exempelvis som ett ”stoppur” att stormakterna tillsammans med FN skulle
sätta stopp eventuella strider genom ett eld upphör varför de sökte ta så mycket
terräng de kunde innan tiden rann ut.40

2.3 Strategins syfte
Strategi är sammanfattningsvis det politiska målet, bakom vilket det ligger en
analys betingad av exempelvis de faktorer som nämnts tidigare. Militärstrategi är

37

Smedberg, Marco, Krigföring (Lund, Historiska Media/Försvarshögskolan, 2005), s.279
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.66
39
Owen, Roger. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (London,
Routledge, 2004), s. 139-140
40
Ben-Horin, Y & Posen, B. 1981, s.9/ Oren, M. 2003, s.300-303
38
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då att verka mot ett politiskt mål med begränsade resurser vilka måste hushållas
med.41 Under denna nivå kommer sedan den operativa nivån där underlydande
chefer arbetar för att nå de mål som satts upp i den militärstrategiska planen med
sina operativa förband vilka alltså används i militära operationer. Äldre tänkare
har velat mena att det sistnämnda är strategi, medan modernare tänkare har velat
göra den åtskillnad som framgår här.42

Strategin är då alltså målet och den operativa nivån utgör de resurser med vilka
målen i den strategiska och militärstrategiska skall uppnås. På den operativa nivån
kan olika metoder användas och Syrien respektive Israel har haft olika
ingångsvärden varför deras metoder skiljer sig åt. Israel har valt det mer flexibla
västerländska manöverkriget medan Syrien har blivit mer Warszawapaktsinfluerat
varför den ryska krigskonsten belyses. Det operativa tillvägagångssättet är oftast
en produkt av rådande förutsättningar varför det belyses.

2.3.1 Manöverkrigföring
Manöverkrigföring och manöverteori är något som bäst kan kopplas till den
indirekta metoden. I denna teori är rörelsen överordnad elden och även på det
högre planet är just begreppet rörelse högst väsentligt.

Manöverkriget i sig självt är mycket flexibelt och ställer höga krav på ledande
organ på såväl operativ som taktisk nivå. Uppdragstaktiken är häri en väsentlig
del. Utan denna skulle flexibiliteten försvinna då alltför mycket skulle bli
kontrollstyrt. Detta omöjliggör för lägre chefer att kunna agera på det de ser som
möjligheter och därför inte handla i chefens anda. Uppdragstaktiken utgörs i stort
av att högre chef ger en uppgift till lägre chef och anger vad som skall uppnås,
inte hur. Detta gör att den underlydande själv bestämmer sig för hur att fortsätta
med verksamheten för att lösa ställd uppgift och behöver alltså inte vänta på
beslut för att agera.43
41

Widén, J & Ångström, J. 2005, s.83
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.83
43
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.190
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Ytterligare en viktig komponent i det framgångsrika förandet av manöverkrig är
beslutscykeln. Målet är att ligga steget före motståndaren i denna cykel för att på
så vis beröva honom handlingsfriheten och, liksom i den indirekta metoden, till
slut göra honom oförmögen att kunna svara på de egna angreppen.44

Manöverkrigföringen möjliggör för en svagare att kunna slå en starkare
motståndare. Dock hävdar en amerikansk forskare vid namn Edward N. Luttwak
att oavsett om syftet är att slåss enligt manöverkrigets principer så brukar det
oftast på den taktiska nivån sluta med att striden sker genom direkt metod (se
nedan). Ännu en sak som kan vara av intresse i och med det valda referensobjektet
är att israelerna använde sig av manöverkrig 1967 men såg sig sedan starkare än
sina möjliga motståndare varför kriget 1973 inledningsvis skedde genom
utnötningskrig.45

Utnötningskrig är till sin natur egentligen en form av linjaritet vilket kan läsas om
under punkten 2.3.3. Huvudsyftet med denna metod är att, genom direkt metod,
slå fienden genom ren råstyrka, alltså en övermakt i trupp och eldkraft. Detta i sin
tur betingas av att den som slåss på detta sätt också skall ha numerären på sin sida,
det vill säga vara starkare än fienden.46

2.3.1.1 Indirekt/direkt metod

Då strategi är att hushålla med de begränsade resurser som finns att tillgå men
samtidigt nå det uppsatta målet kan olika varianter av metoder nyttjas för att
uppnå detta. En av dessa är den indirekta metoden vilken Liddell Hart redogjorde
för i boken Strategy. Den indirekta metoden rör framförallt förmågan att slå mot
fienden där denne ej har förberett ett försvar (line of least resistance) eller där han
inte förväntar sig ett angrepp (line of least expectation). Detta skall sedan mynna
ut i att komma innanför fiendens beslutscykel och försätta honom i systemchock
vilken sedan skall resultera i en systemkollaps som medför att fienden blir

44

Försvarsmakten, 2002, s.87
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.184-185
46
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.182-183
45
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berövad sin handlingsfrihet och därmed blir oförmögen att parera de egna slagen.
Denna oförmåga skall ligga både på det psykiska och det fysiska planet.47
Motsatsen till den indirekta metoden är den direkta metoden med vilken avses att
slå direkt mot fiendens tyngdpunkt/tyngdpunkter vilket innebär att på intet sätt
söker undvika hans starkaste förband utan förlita sig på ren råstyrka för
avgörandet.48

2.3.2 Linjaritet
Den som mest förknippas med linjaritetsprincipen är Antoine Henri Jomini49, som
formulerade att avgörande faktorer i striden var att dels kraftsamla men också att
slå mot nyckelpunkter. Dessa nyckelpunkter kunde vara fiendens huvudstyrka,
hans flank, kommunikationslinjer, baser med mera.

Manöver var inget som Jomini fäste någon större vikt vid utan framgången kunde
nås först när man fått stridskontakt med fiendens huvudstyrka och hade slagit
denna. Ytterligare en faktor som ansågs vara viktig var behärskandet av de inre
linjerna, vilka i stort gav en god överblick samt en möjlighet att kraftsamla där det
behövdes som mest, dvs. exempelvis fiendens flank. Befälhavaren skulle nyttja de
inre linjerna för att snabbt kunna förflytta sina förband där kraftsamling behövdes
och tvinga fienden att operera på yttre linjer.50 Syftet med linjariteten var i stort att
befälhavaren skulle kunna kraftsamla sin eld och få så många som möjligt att
kunna verka med sina vapen samtidigt. Viktigt i detta var att hålla ordning och
reda bakom de egna linjerna för att kunna behärska de inre linjerna samt förstärka
linjen där det behövdes. I slutändan kunde frontlinjen rätas ut och förband frigöras
för att sedan kunna kringränna fienden.51

Syftet var i stort att skapa taktiskt lokal överlägsenhet och rörelsen underordnades
alltså elden. Med tillräckligt stor eldkraft skulle den egna sidan alltså nedgöra
47

Hart, Liddel, B. H. Strategy (New York, Penguin Books, 1991), s.327-328
Försvarsmakten, 2002, s.84
49
1779-1869
50
Widén, J & Ångström, J. 2005, s.181
51
Föreläsning i militärteori av övlt. Lind, MHS-H 2007-09-19
48
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motståndarens styrkor. Detta kan ses i motsats till den indirekta metoden där målet
är att slå mot de punkter där fienden ej förväntar sig det alternativt där han är
svag.

2.4 Den ryska krigskonsten
Att ta upp den ryska krigskonsten kan te sig märkligt när arbetet i stort handlar om
en konflikt i Mellersta Östern. Saken är emellertid den att det finns en anledning
till att ta med den, nämligen att Syrien hade ett välutvecklat samarbete med
Sovjetunionen rörande materiel och utbildning.52 De fick tillgång till materiel och
kunde skicka sina officerare på utbildning och detta i sin tur påverkade deras
modus operandi och deras syn på militär strategi samt militära operationer och
taktik. Därför anses den ryska krigskonsten ha ett visst mått av vikt i den
teoretiska referensramen, även om den bara kommer att beröras ytligt av
utrymmesskäl. För vidare läsning i ämnet rekommenderas dock Lars Ulfvings bok
Rysk krigskonst.

Enligt sovjetisk militärteoretisk modell är det enda verkliga framgångskonceptet
anfall eller offensiv. Utan detta går det ej att på något sätt vinna några krig.
Försvar har sina fördelar (och är ibland nödvändigt53) då man kan
hålla/befästa/försvara tagen terräng men det ska aldrig användas till annat än att
utgöra grunden för ett motanfall. Viktigt att iakttaga är att målet med
verksamheten är att nedgöra fiendens stridskrafter, inte tagande av terräng.54
Ulfving har i sin bok citerat den sovjetiska Militärencyklopedien rörande ”det
övergripande målet” som är:
”… det fullständiga tillintetgörandet av fiendens huvudstridskrafter. Under offensivens gång tas
viktigare områden för att på så vis säkerställa den fortsatta utvecklingen av offensiven. Vid försvar
hindras angriparens offensiv, genom att tagna områden hålls. Samtidigt skapas förutsättningar för
55

att övergå till offensiv.”

52

Dunstan, S. 2007, s.13
Ulfving, Lars. Rysk krigskonst (Stockholm, Försvarshögskolan, 2005), s. 98
54
Ulfving, L. 2005, s. 150
55
Ulfving, L. 2005, s. 150
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En av grundbultarna i den ryska krigskonsten är den militära vilseledningen
(maskirovka). Denna går ut på att ej låta fienden få reda att det för det första ens
kommer att ske en operation. Vidare skall fienden ej veta anfallsriktning, typ av
förband som deltar, hur många förband som deltar, operationens mål och önskade
slutläge med mera. För att åstadkomma detta används bl.a. skenoperationer (slag i
annan riktning exempelvis om strider redan förekommer) och maskering.56

Mycket av den ryska krigskonsten handlar om operativ säkerhet, det vill säga att
planer inte skall bli kända före det att en offensiv sätt igång. . Planerandet av
operationer sker i små arbetsgrupper, oftast helt avskärmade från omvärlden. Det
förekommer ofta flera olika handlingsalternativ vilket ger möjlighet till
handlingsfrihet även nära inpå själva genomförandet. Order delas ut i ett fåtal
förseglade exemplar vilka får öppnas först när order ges.57(Detta i sin tur ger att
flexibiliteten i striden sker på operativ nivå, ej på taktiskt nivå. Truppstyrkorna rör
sig enligt de rörelsescheman som har dragits upp på högre nivå.58 Detta nyttjade
även syrierna och övriga östinfluerade arabstater varför israelerna satsar på snabb,
offensiv krigföring vilket försvårar nyttjandet av den sovjetiska doktrinen eller i
vart fall det schematiska rörelseschemat för truppförflyttningarna.59) Syftet med
denna sekretess är bland annat att uppnå det som står att läsa i stycket ovan om
maskirovka, överraskning.

Överraskningen kan vara på tre plan: strategisk, operativ eller taktisk.
Skillnaderna dem emellan är betingade av de olika nivåerna. Den strategiska
överraskningen rör sig främst kring att slå först och hårt mot intet ont vetande
motståndare. På den operativa nivån handlar det mestadels om att för
motståndaren dölja anfallsriktning, egen styrka etc. På den taktiska nivån kretsar
begreppet främst kring att dolt ta fram sitt/sina förband i utgångsläge för anfall,
samtidigt eldöppnande och dylikt.60 Tanken med överraskningen i stort enligt den
sovjetiska Militärencyklopedin är att den utgör ”krigskonstens viktigaste
56

Ulfving, Lars. Den stora maskeraden, sovjetrysk militär vilseledning (Stockholm,
Försvarshögskolan, 2002), s.34-37
57
Ulfving, L. 2005, s. 113
58
Ulfving, L.2005, s.157
59
Ben-Horin, Y. & Posen, B. 1981, s.30
60
Ulfving, L. 2005, s. 152-153
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princip… som medger att strid genomförs när motståndaren är som minst
förberedd på försvar och därmed paralyserar hans vilja till fortsatt, organiserat
motstånd…”61

2.5 Operationalisering
Den teoretiska referensramen kommer att operationaliseras som en faktorsanalys i
den kommande empiriska undersökningen.

3. GOLANHÖJDERNA – BAKGRUND OCH UNDERLAG

Detta kapitel skall behandla Golanhöjderna som ett referensobjekt under tidigare
nämnda tidsepok. Utgångspunkten kommer att vara det tidigare kapitlet rörande
strategi. Varför besatte israelerna Golanhöjderna, vad ville de förvägra
motståndaren/motståndarna? Vilken roll spelade de under Yom Kippurkriget?

3.1 Kort bakgrund
Golanhöjderna gränsar i öster mot Syrien, mot Libanon i norr och i sydost mot
Israel (se karta i bilaga 5.1).

Enligt israeliska staten anses höjderna strategiskt viktiga då:
“a) Israelisk närvaro på Golanhöjderna möjliggör försvarbara gränser vid anfall
från land; b) Hela norra Israel är inom porté för direkt artilleribekämpning från
Golanhöjderna; c) Från höjderna kan Israels huvudsakliga vattentillgångar
kontrolleras.”62
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Syriens ställningstagande har ej gått att finna men vissa inledande bedömanden
kan göras med hänsyn till textstycket ovan. Förutom att det är territorium som per
definition

är

syriskt

tillskrivs

höjderna

med

stor

sannolikhet

samma

militärstrategiska värde som för israelerna. Möjligheten att kunna leverera indirekt
eller direkt eld över en stor del av motståndarens nation är något som inte kan
förringas, inte heller att behärska motståndarens färskvatten.63

3.2 Sexdagarskriget 1967
Efter en längre period av spänningar inleddes kriget mellan Israel, Egypten,
Jordanien och Syrien den femte juni. Israel stod ensamt mot de övriga tre. De
handlingar som föregick kriget var i korthet bland annat gerillaangrepp mot Israel
med bland annat Egyptens premiärministers (Nasser) goda minne, samt att
Egypten stängde Tiransundet vilket medförde att all israelisk sjöfart genom Röda
havet blev strypt.64

Israelerna hade efterhand fått indikationer på att åtminstone Egypten stod i
begrepp att angripa och agerade därefter. Den femte juni 1967 anföll det israeliska
flygvapnet egyptiska flygbaser och förstörde stora delar av det egyptiska
flygvapnet på marken.65 Vidare slog sig israeliska pansarförband fram genom det
egyptiska försvaret i Sinai.66

Syrierna påbörjade artilleribekämpning av mål i norra Israel från Golanhöjderna
samma dag som kriget började.67 Något israeliskt svar på dessa artilleriangrepp lät
vänta på sig då israelerna såg ett mer uppenbart hot i syd/sydost, utgjort av
Egypten och Jordanien. En offensiv inleddes dock på krigets sista dag då
israeliska styrkor slog sig igenom de syriska linjerna på Golanhöjderna och tog

63
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terräng så långt som till Kuneitra. Vapenstilleståndsavtalet förhalades i det längsta
under denna manöver för att nyckelterräng skulle kunna tas.68

Efter det att kriget slutade den 10 juni drogs en vapenstilleståndslinje vid de
främre grupperade israeliska förbanden. (Se kartor, bilaga 1, 3 och 4) I och med
vapenstilleståndet hade Israel gjort ett antal landvinningar inkluderande Sinai, den
arabiska delen av Jerusalem, Västbanken, Gaza och inte minst Golanhöjderna.
Vad skulle då göras med dessa områden? I Golanhöjdernas fall slutade det med att
göra området till en buffert, och därmed även en bra underrättelsebas för diverse
sensorer samt en plats för nya bosättningar.69

Av de geografiska faktorerna kan följande utläsas rörande kriget 1967:
Populationen i Syrien vid tiden för kriget skall ha uppgått till 5,771,876. I Israel
var densamma 2,745,000.70 Alltså ett populationsförhållande på ungefär 1:2. Detta
i sig visar inte på styrkeförhållandet vid fronten men det visar på att Syrien var ett
större land rent befolkningsmässigt och med tanke på den låga medellivslängden
borde därför Syrien ha haft en ansenlig potentiell ”pool” att ta vapenföra
medborgare från. Vidare hade Syrien (liksom Egypten) i och med denna
populationsmängd möjlighet att hålla större stående arméer vilka i sig utgjorde ett
hot mot Israel vilket förlitade sig på mindre stående enheter och sedan
reservister.71 Tilläggas skall att Syrien bara behövde oroa sig om en front medan
Israel hade minst två att tänka på.

Vad avser de ekonomiska faktorerna vann Israel följande på att besätta
Golanhöjderna: De säkrade sina industri- och populationstäta områden i norra
Israel. Vidare säkrade de tillgången till Tiberiassjön samt dess tillrinning. Syrierna
förlorade möjligheten att kontrollera israelernas vattentillgång.(se kartor bilaga
3,8 och 9) Ytterligare något som är av intresse ur ett ekonomiskt perspektiv är att
då Israel var beroende av reservister för att kunna strida så innebar en sådan
inkallelse också att en stor del av den arbetsföra populationen försvann vilket
68
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drabbade ekonomin hårt. Detta är att jämföra med Syrien som hade stående
förband och hade en dubbelt så stor befolkning.72

Ur ett historiskt perspektiv kan följande sägas: Det hade rått spänningar under en
längre tid med palestinska gerillaattacker inne i själva Israel vilket har nämnts i
kapitel två. Viljan att slå mot Israel och att göra detta slag dödligt gick inte att ta
miste på. Den 16 januari 1967 sände radio Damaskus bland annat följande: ”Syria
has changed its strategy, moving from defense to attack… We will carry on
operations until Israel has been eliminated.”73

En av de stora anledningarna till att arabstaterna ej kunde vinna kriget var att de ej
hade inhämtat tillräckliga underrättelser om Israel. De förlitade sig enbart på ren
råstyrka och sin kvantitet. En general Zody vid Nasserakademin i Kairo skall ha
sagt följande den 12 maj 1977: ”Misslyckandet berodde på att inte alla ingående
delarna i operationen samordnades utifrån en mycket god kunskap om
motståndaren.”74 Detta är intressant som exempel på den ideologiska faktorn
likväl som den politiska. Arabstaterna trodde så pass högt om sig själva att någon
direkt underrättelseinhämtning ej genomfördes.

Ytterligare en faktor som spelade in var att den sovjetiska underrättelsetjänsten
spred desinformation till Egypten om israeliska truppsammandragningar vid
gränsen till Syrien. Syftet är fortfarande oklart men en anlednings skulle kunna
vara att tvinga USA att ta ställning för israelerna vilket skulle skada dess anseende
i arabvärlden. Israelerna valde att, efter det att spänningarna ökat i styrka,
genomföra ett preventivt angrepp.75 Något som också förtjänar att nämnas i
sammanhanget är att Ba´th-partiet tog makten 1966 och en av deras främsta
käpphästar var Israels tillintetgörande.76
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Teknologin i detta krig var inte direkt avgörande. Striderna fördes med
konventionella vapen och med konventionella militära metoder. Dock skall
tilläggas att israelernas flygvapen i mångt och mycket var överlägset sina
motståndare. Detta skall dock inte enbart tillföras teknologin utan utbildningen av
piloterna hade här stor inverkan. Slutresultatet blev oavkortat ett israeliskt
luftherravälde.77 Bara en dryg femtedel av de israeliska stridsflygplanen var
moderna, resten var äldre maskiner.78

3.3 Yom Kippurkriget 1973
Yom Kippurkriget varade mellan den sjätte oktober till och med den 22 oktober.
När anfallet kom var den israeliska krigsmakten inte i stånd att till fullo kunna
försvara sig då de israeliska stående förbanden var hemförlovade på grund av
helgdagen Yom Kippur. Egypten och Syrien utgjorde motståndarna, understödda
av Irak och Jordanien och detta gav att Israel redan i krigets inledningsskede
befann sig i ett tvåfrontskrig.79 I motsats till det förra kriget upplevdes Syriens
anfall över Golanhöjderna som mer hotande varför styrkorna inledningsvis
kraftsamlades till detta område. (Israel trodde att anfallet gick ut på att
totalbesegra Israel vilket i sin tur skulle innebära statens förintande.80 Israels
strategi var alltså även i detta krig relativt simpel, nämligen att helt enkelt
överleva.81 ) Egyptens anfall genom Sinai med en övergång av Suezkanalen ledde
till att israelerna snart fann sig på reträtt.

Ännu något som skilde sig från kriget 1967 var att Syrien (i samverkan med
Egypten) hade lärt sig något av sina misstag och genomförde en fullskalig
maskirovka-operation. Underrättelsetjänsten hade samlat underlag under en längre
tid, förberedelsearbetet skedde under största sekretess och skenverksamhet pågick
fortlöpande (fredstrevare i FN med mera som en ren desinformationskampanj).82
77
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Planerandet inför anfallen genomfördes enligt det som ryssarna kallar för
”sekventiell metod”, alltså att planen utarbetas på en nivå för att sedan delges
lägre nivåer kort tid före anfallet.83 Valet av anfallstidpunkt var också noga
genomtänkt. Yom Kippur är den största judiska helgdagen varför all verksamhet
beräknades vara nere på minimum nivå hos israelerna. Så var också fallet. Något
som även är av intresse är att syftet med anfallet ej var staten Israels förstörelse
utan istället enbart att med starkt luftvärnsskydd ta och hålla Golanhöjderna (samt
Sinai). Ulfving citerar den egyptiske generalen Zody rörande ämnet: ”Vi ville inte
ge armén en större uppgift än att det var helt klart att den var genomförbar.”84

En fråga som kan ställas är dock om exempelvis de syriska förbanden verkligen
hade stannat på Golanhöjderna, i vart fall någon längre tid, om det israeliska
försvaret hade brutit samman?85 (Syrierna hade dragit upp planer på möjliga
fortsatta operationer in i östra Galiléen men blivit övertygade om att FN med
största sannolikhet skulle intervenera innan dess att dessa skulle kunna
verkställas.86)

I september hade luftstrider ägt rum över syriskt territorium mellan israeliska och
syriska flygstridskrafter då israelerna sökte ta flygfoton på sovjetiska fartyg som
transporterade vapen. Alltså sågs först truppsammandragningarna som ett svar på
detta vilket Syrien tidigare också sagt att de skulle genomföra. IDF (Israeli
Defence Forces) sattes i successiv beredskap från och med den 26 september men
bara de aktiva delarna, det vill säga att någon allmän mobilisering ej genomfördes.
Syriernas anfallsplan var, som nämnts innan, något av en sovjetisk produkt i det
avseendet att Syrien sedan ett och ett halvt decennium tillbaka hade ett nära
samarbete med Warszawapakten vad avsåg utbildning och materiel.87

Anfallet var planerat att ske på en bred front understött av flyg och indirekt eld för
att till fullo få sin styrkeöverlägsenhet att komma till rätta i en samordnad attack.
83
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Syftet med detta var att israelerna skulle vara tvungna att sprida ut sina styrkor
vilket skulle förvägra dem handlingsfriheten med kraftsamling samt att de inte
skulle hinna få någon fördel av en mobilisering. Det önskade slutläget var att
besätta Golanhöjderna under ett starkt luftvärnsskydd samt att även kontrollera
broarna över Jordanfloden i syfte att hindra IDF från att kunna tillföra
förstärkningar88. Dock körde anfallet snart fast i den oländiga terrängen på
Golanhöjderna där israelerna med ett styrkeförhållande på c: a 1:6 i stridsvagnar
lyckades försvara vissa operativt viktiga punkter.89

Anledningen till beskrivningen av planeringen inför anfallet är att visa på den
syriska beslutsamheten i sin strävan att återta Golanhöjderna. Det som kan
iakttagas enligt den i korthet beskrivna ryska krigskonsten i den teoretiska
referensramen är bland annat den offensiva andan i planeringen. Vidare går det
även att finna en avsikt att föra en samtidig strid på fiendens hela djup,
överraskning och vilseledning (maskirovka), operativ säkerhet.90

De ekonomiska faktorerna inverkade inte nämnvärt i detta krig. Syrierna önskade
ha tillbaka höjderna vilka skulle ge möjlighet att kontrollera Israels
vattentillgångar (om inte annat skulle det vara bra för den nationella stoltheten
samt att det skulle visa att Syrien fortfarande stödde Palestinas sak). Inledningsvis
var dock Syriens avsikt att krossa Israel men de blev övertalade av Egypten att
begränsa sina mål. Detta berörs vidare under de politiska faktorerna. Som nämnts
tidigare under ekonomiska faktorer rörande kriget 1967 är att Israel behöver kalla
in sina reservister för att kunna slåss vilket slår mot ekonomin.
De geografiska faktorernas inverkan på kriget var relativt stora. 1973 uppgick
Syriens population till 7,047,053. Israels uppgick till 3,278,000.91 Med andra ord
hade båda länderna vuxit sedan förra kriget men populationsförhållandet var
ungefär detsamma, 1:2. Den roll som de så kallade ”försvarbara gränserna”
spelade visar på det korrekta i israelernas strategiska antagande. ”Defensible
88
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borders without peace are preferable to peace without defensible borders.”92
Utan att ha behärskat höjderna kunde Yom Kippur-kriget ha slutat med staten
Israels undergång. Detta med anledning av att Syrierna då hade kunnat dela landet
i åtminstone två delar med hjälp av de mekaniserade kilar som var planerade i den
offensiv som faktiskt genomfördes. Som läget var nu kunde israelerna hejda dessa
mekaniserade kilar och efter mobiliseringen tillföra styrkor och kraftsamla.93
Något som vidare är intressant ur det geografiska perspektivet är det faktum att i
och

med

Israels

behärskande

av

Golanhöjderna

förflyttades

vapenstilleståndslinjen till att gå genom Kuneitra vilket är fem mil från
Damaskus. Detta gjorde att istället för att syrierna hotade att skära av norra Israel
som under 1967 års krig hotade nu istället israeliska mekaniserade förband och
artilleriförband Damaskus.94(se karta bilaga 2)

Ba´th-partiet satt fortfarande vid makten i Syrien och som nämnts tidigare hade
partiet som ett av sina främsta mål att tillintetgöra Israel. Detta är intressant att
beakta som en historisk faktor. Ytterligare ett krig hade rasat (främst nere i Sinai),
”Utnötningskriget” 1970. Egypten fick även i detta krig starkt stöd av
Sovjetunionen vilka till och med hade kombattanter på plats bemannandes bland
annat jaktplan och luftvärnskomponenter.95

De inverkande politiska faktorerna var bland annat följande: I augusti 1967, efter
det att sexdagarskriget slutade, möttes de arabiska ledarna i Karthoum. Där beslöt
de sig för att inte förhandla med Israel utan att ta tillbaka sina ockuperade
områden med våld.96 En klar handlingsplan fanns alltså redan så pass tidigt. De
ideologiska faktorerna överensstämmer i stort med de politiska. Dock skall
beaktas att det skedde ett maktskifte i Egypten 1970 i och med premiärminister
Nassers plötsliga död. Efterträdaren Anwar Sadat, hade samma mål som sin
företrädare, nämligen ett återtagande av Sinai, men sade sig villig att förhandla
med Israel om dessa kunde dra sig tillbaka till centrala Sinai. Resultatet var
92
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fruktlöst varför Sadat bestämde sig för att med våld återta området.97 Sadat
önskade även få med Syrien på planen, dock rådde vissa meningsskiljaktigheter.
Egyptens övergripande mål var att återta Sinai medan Syrien var inriktat på att
utplåna Israel. Till slut lyckades Sadat förmå Syriens president Asad att begränsa
sig till att enbart återta terräng förlorad i kriget 1967.98 I bakgrunden, som alltid,
verkade supermakterna på var sitt håll. Sovjetunionen visste om att Egypten och
Syrien planerade ett anfallskrig mot Israel. Dock hade USA och Sovjetunionen
tillsammans gått ut med en kommuniké där de önskade se arabisk återhållsamhet i
Mellanöstern”.99 Detta föll som bekant till föga året efter.

Teknologiska faktorer hade i kriget 1973 en relativt stor betydelse. Syrien hade
fått ny militär materiel från Sovjetunionen. De var i motsats till israelerna
utrustade med mörkerstridsmedel. Egypten fick fortsatt materiellt stöd av
Sovjetunionen vilka försåg Egypten med framförallt nya luftvärnsvapen vilka
skulle komma att jämna ut kriget i luften med hänsyn till israelernas övertag på
denna arena.100

Israelerna hade lyckats köpa in nya flygplan från USA vilket gjorde att deras
flygstridskrafter var överlägsna arabstaternas.101 Men då arabstaterna framryckte
under ett starkt luftvärnsskydd gjorde detta mindre nytta.
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4. DISKUSSION

Avsikten är att härunder föra en diskussion utifrån ovan angivna historiska
företeelser samt med de sex faktorerna ingående i ”den strategiska kontexten” som
bakgrund.
Med tanke på de relativt hätska toner som rådde i arabvärlden runtom Israel, mot
Israel kan en diskussion rörande upprättandet av ”försvarbara gränser” diskuteras
ur olika vinklar. Fanns det ett direkt hot riktat mot staten Israel? Var det även den
politiska uppfattningen? Både Syrien och Egypten hade stående förband i en
numerär som var avsevärt större än Israels och deras populationsmängd överskred
Israels med stora marginaler.102 Israel kände sig hotat och soldaterna i främsta
linjen ansåg att de kämpade för sin nations existens.103 Före kriget 1967, det vill
säga med 1949-års gränsdragningar, var landet väldigt smalt och det fanns inget
operativt djup. Även efter det att kriget slutade och gränserna hade utvidgats var
Israel litet till ytan. Dock besatt nu israelerna terräng som gav möjlighet att lättare
försvara sig vid angrepp.104

Diskussionerna om huruvida behålla de gränser som israelerna tillförskansat sig
eller ej har varit relativt entydiga i vart fall på den israeliska sidan, då 1949-års
gränser, som nämnts, gör landet väldigt smalt, svårförsvarat och är därför
oacceptabla. Gränser som ger mer utrymme skulle enligt Ben-Horin och Posen ge
följande:
”1. Provide critical margin of safety (in time and space) in case of surprise attack or initial IDF
setbacks.
2. Make Israel a tougher target, and thereby contribute to both sort- and long-term deterrence.
3. Add the number and flexibility of operational options, such as the ability to absorb a first strike,
105

and defensive strategies become at least feasible.”
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Ur perspektivet av de geografiska faktorernas inverkan på konflikten kan från
israeliskt håll ses som Ben-Horin och Posen skriver det. Med tanke på hur ett
eventuellt krig skulle kunna ha slutat om inte israelerna hade haft Golanhöjderna i
besittning så talar nog höjdernas militärstrategiska värde för sig självt.
Från syrisk sida ter sig höjderna ha samma innebörd. Vidare så erbjuder höjderna
en klart militärt förståelig fördel, att med indirekt eld bekämpa mål långt inne på
respektive

nations

territorium.

Exempelvis

kan

nämnas

att

israeliska

bandkanonvagnar bekämpade det militära flygfältet utanför Damaskus under Yom
Kippurkriget.106

Den roll som de historiska faktorerna spelade för strategin runt dessa två krig är
också av intresse. Syrierna hade motsatt sig staten Israel som helhet redan från
början, liksom de övriga arabiska stater som var inblandade.107 Detta gjorde att
israelerna hade en klart utpekad möjlig fiende (eller i realiteten flera) vilket
möjliggjorde en konkret militär planering. En sådan planering är inte möjlig på
samma sätt om fienden är av abstrakt art då fiendens möjligheter samt förväntade
drag är okända. I det läge som Israel befann sig i redan 1967 fanns den utpekade
fienden i princip horisonten runt och alla hade en möjlig och ofta relativt tydlig
agenda, exempelvis Syriens vilja att ha Golanhöjderna samt att från dessa höjder
genomföra militära operationer syftande till att inledningsvis dela Israel i två
zoner vilka sedan kunde tillintetgöras var och en för sig. En fråga rörande kriget
1973 som skulle ge ett högst hypotetiskt svar om den besvarades är: skulle det ha
blivit krig om Israelerna inte hade befäst Golanhöjderna? (Anledningen till att ett
eventuellt svar skulle vara högst hypotetiskt är att scenariot är fiktivt.)

De ideologiska faktorerna skall ses som den definition som använts vid
beskrivningen av dessa, det vill säga som en världsåskådning. Denna
världsåskådning, i varje fall från syriskt håll, kan härledas till de historiska
faktorerna. Utifrån dessa kan utrönas att Israels blotta existens var som ett rött

106
107

Dunstan, S. 2007, s.78
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skynke för de arabiska länderna vilka motsatt sig en sådan stats bildande från
början.

Vad avser de ekonomiska faktorerna verkar inte dessa ha haft någon avsevärd
inverkan på strategin. Dock skall tilläggas att Tiberiassjön utgör Israels största
sötvattenkälla (med tillrinning från Golanhöjderna samt med Jordanfloden som
rinner in i den från norr) och om syrierna behärskar Golanhöjderna behärskar de
även denna. För Israel som inte såg Syrien som ett direkt vänligt sinnat land så
kan detta inte ha varit helt acceptabelt.

Teknologin var inte direkt avgörande för strategin. Dock skall framhållas att den
sovjetiska hjälpen avseende materiel och utbildning kan ha gett syrierna (och
övriga inblandade arabiska stater också) en känsla av att de hade förmågan att
klara av detta. Bland annat ska syrierna ha haft bättre mörkerstridsmedel än
israelerna vilket måste tillmätas en viss betydelse ur taktisk/operativ synvinkel.108
Israelerna hade för tiden modern utrustning av NATO-standard, bland annat från
USA. Flygstridskrafterna var även de av modern västerländsk standard. Detta
möjliggjorde för israelerna att relativt snabbt skapa sig ett näst intill fullgott
luftherravälde.

Sist men inte minst kan de politiska faktorerna betraktas. Dessa faktorer är en
blandning av de ovanstående då de politiska faktorerna oftast grundar sig i en
omvärldsbild och därmed ett underrättelseunderlag. Till vissa delar var detta
underlag inte helt fullständigt. Innan kriget 1967 hade de arabiska staterna ej gjort
någon direkt underrättelseanalys utan förlitade sig på ren råstyrka. Detta
återhämtade de inför kriget 1973. Israelerna å sin sida hade gjort en god
bedömning av motståndaren inför kriget 1967 men hade inte lyckats få till det
under kriget 1973. På båda sidor verkar underrättelseunderlaget ha varit gott,
förutsatt att önskan att skapa ett sådant fanns. Över båda krigen finns en skugga,
kampen mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen. Dessa hade stor
inverkan på de bägge ländernas agerande, framför allt med hänsyn till vapeninköp
och politiskt tryck från båda håll med anledning därav.
108

Dunstan, S. 2007, s.24
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5. SLUTSATSER

Strategin för Israels del bedöms vara att landet med Golanhöjderna i besittning
behärskar sina sötvattenkällor och att det har ett direkt militärt övertag med
möjligheten att skaffa sig underrättelser från sina observationspositioner samt att
det har möjligheten att kunna bekämpa mål långt inne på syriskt territorium.
Golanhöjderna fungerar som något av en ”stötdämpare” vid anfall från Syrien.
Denna ”stötdämpare” fångar upp kraften från exempelvis mekaniserade anfall
med artilleri- och flygunderstöd (exempel på detta är Yom-Kippur kriget) och om
linjen håller får israelerna det enklare att fördela sina militära resurser på olika
frontavsnitt genom det operativa djup som skapas bakom höjderna. De skapar
alltså på sätt handlingsfrihet samt bibehåller starka inre linjer. Dessa inre linjer
möjliggör för Israel att på höjderna föra ett ställningskrig men fortfarande
bibehålla sin handlingsfrihet rörande manöverkrig. Kriget blir inte fullt så statiskt
som det annars tenderar att bli i ställningskrig.

Höjdernas strategiska vikt för Syrien är densamma, men ur ett omvänt perspektiv.
För att framgångsrikt kunna anfalla Israel måste Golanhöjderna besittas, för att de
utgör just denna ”stötdämpare”, observationsposition (främst detta då sikten
sträcker sig in över hela norra Israel) samt att de utgör en god
utgångsgrupperingsplats för fortsatt anfall, både för understödsförband och för
anfallsförband. Höjderna utgör således ett ”strategiskt lås” för offensiva
operationer mot det inre av Israel. Om inte höjderna kan tas kan inte de
mekaniserade förbanden, vilka idag utgör ”den knutna näven” i ett fullskaligt
markkrig, utnyttjas till sin fulla potential eller överhuvudtaget ta sig in på
motståndarens ”planhalva”.

Detta är också något av den geografiska faktorn, terrängens inverkan och läge.
Vidare behärskar höjderna Israels största sötvattentillgångar.
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Ur ekonomisk synpunkt hävdar israelerna att man från höjderna kan behärska den
enda större sötvattenkällan i området. Geografiskt kan detta stämma och en
koppling kan göras till den geografiska faktorn. Grundat på de historiska
erfarenheterna ter det sig också rimligt. Syrierna försökte, som nämnts tidigare i
kapitel 2, rikta om Jordanflodens vattenströmning (se karta bilaga 9) och besköt
israeliska fiskare på Tiberiassjön (se karta bilaga 4). De försökte även hindra
agrara arbeten i de demilitariserade zonerna i norra Israel.

Historiskt finns inte mycket att erinra för strategins utformning rörande
Golanhöjderna. Men Syrien har förlorat dem, sökt återta dem och misslyckats. Att
ha en relativt stor del av sitt land ockuperat av ett annat land måste dock finnas i
åtanke som något som en nationalstat har svårt att acceptera, särskilt om området
ligger i den del av landet som faktiskt har några som helst möjligheter till
jordbruk.

Vad avser den ideologiska faktorn hade israelerna fått sitt land av världssamfundet
efter andra världskrigets slut. Syrierna å sin sida motsatte sig detta redan från
början. Båda sidor såg på varandra med stor misstänksamhet och ett krig kunde
blossa upp när som helst. Att då inte vara ”herre på täppan” är ur ett militärt
hänseende mindre lämpligt. Därför torde världsåskådningen ha påverkat
Golanhöjdernas strategiska betydelse avsevärt. Den politiska faktorn har ungefär
samma värden, att Syrien önskar få tillbaka sitt territorium.

Ur en teknologisk synpunkt har båda länderna fått eller fått köpa militär materiel
av endera supermakterna USA och Sovjetunionen. Detta har gjort att Israel haft
vida överlägsna flygstridskrafter vilka har varit i riskzonen enbart de gånger då de
arabiska länderna på ett adekvat sätt planerade sina operationer, insåg sina
begränsningar och sedan framryckte i skydd av starka egna luftvärnsförband.
Ytterligare en teknologisk faktor var Israels byggande av en kärnreaktor 1956.
Detta synes dock inte ha haft någon större inverkan på betydelsen av
Golanhöjderna, men visar på det teknologiska försprång som israelerna i många
avseenden hade och förmodligen fortfarande har.
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6. VIDARE FORSKNING
Efter Yom Kippur-kriget 1973 har inte mycket hänt vad avser gränsförskjutningar
kring Golanhöjderna. 1981 satte Israel området under sin egen jurisdiktion men
ingen nation eller mellanfolklig organisation (exempelvis FN) har erkänt detta.
I takt med förändringarna i världen har även den strategiska kontexten förändrats.
Ur ett militärstrategiskt perspektiv är fortfarande Golanhöjderna aktuella.
Relationerna mellan Israel och Syrien har dock utvecklats till det bättre och ett
försök till fördjupade vänskapliga förbindelser nationerna emellan omfattar ett
återlämnande av höjderna. Detta kan ses som ett steg i att de militärstrategiska
målen inte alltid överensstämmer med de strategiska och det är också därför
militärstrategin är ett medel och strategin ett mål.

Det kan vara intressant att fortsatt forska om hur Golanhöjdernas roll har
förändrats sedan 1973.
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BILAGOR

1. Karta över Golanhöjderna.109
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2. Karta beskrivande Syriens population i personer/km² från 1970110

Den större delen av befolkningen återfinns i nordväst. Detta bedöms vara med anledning av
vattentillgången. Lägg märke till avståndet mellan Al Quneitra och Damaskus. Djupet för försvar
av Damaskus är väldigt litet – ca 50 km.111

110
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111
Muntlig uppgift från övlt P-O Bengtsson, delaktig I UNTSO-op på Golanhöjderna 1992-1993
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3. Karta beskrivande Israels population i personer/ km² från 1975112

Den större delen av befolkningen återfinns i norr. Detta bedöms vara med anledning av
vattentillgången.
112
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4. Karta beskrivande Golanhöjdernas strategiska vikt enligt Israel113

Notera att det är uppförsbacke för att ta höjderna. Väl där är man uppe på en platå som är i stort
konstant vid fortsatt rörelse i östlig riktning. Även detta talar för att besitta höjderna – både ur
offensiv och defensiv synvinkel.114

113
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114
Muntlig uppgift från övlt P-O Bengtsson, delaktig I UNTSO-op på Golanhöjderna 1992-1993
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5. Karta beskrivande striderna kring Golanhöjderna 1967 (a) 115

115
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6. Karta beskrivande striderna kring Golanhöjderna 1967 (b) 116
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7. Karta beskrivande striderna kring Golanhöjderna 1973117
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8. Karta beskrivande Golanhöjdernas strategiska värde118
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9. Karta beskrivande den planerade syriska avledningskanalen119
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