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לש סיכוי בל אץ ולבו — לגמרי שונה לוהיות

עליהם. לוט
 בד,ן. נרחיב לא ולכן פוליטיות, שאלות דן אלה אולם
 פוליטית מניעה כל קיימת שאין להניח, עלינו לענייננו

 הדבר, ודאי בחזקת וכי ארצות־הברית עם לחוזדדהגנה
 לרעיון, תסכים הנוכחית האמריקאית הממשלה רק שלא
 הבאות הממשלות כל שאף אלא בקונגרס, תעבירנו וגם

 תלקנה לא פעם ואף זו, התחייבות ותאמצנה תקבלנה
 על להגן יכולתן כמיטב לעשות בנכונותן, או בכוונתן
נבקשן. משאך האפשרית, העוצמה ׳במלוא ישראל

 וספציפית מוגבלת לכחץ, שעלינו השאלה,
רצו 1כמלוא־ גם ארצות־הכרית, האס :בהרבה

ל ככלל מסוגלת הפוליטית, וכשיא־נכונותה נה
 צבאית עוצמה לטובתנו, או לרשותנו, העמיד

תנ ובאלה עוצמה איזו בן, אם משמעותית;
למה. לא, ואם ; אים

מוות מלכודת
גד בעיר שביקר נפוליאון, אודות על הסיפור כור ץ
 כשתבע כנדרש. במטחי־בבוד, קידמוהו ולא אחת מנית !

למח סיבות ששבע ראש-העיר, ענה ההפקרות, מה לדעת
 אינן כבר ״הלאה בי״ת...״ תותחים. אין ״אל״ף, דל:

הקיסר. השיב מעניינות,״
 לה שיש ככך, מייוחדת שהעמדנו השאלה

תו ״אין של תקן על וכולן — תשובות במה
 גם בה, די מהן אחת כל כלומר, תחים״;

חוזה-ההגנה רעיון את להעמיד כשלעצמה,

טו  ,הישיש הצי ע
 הים־התיכון מהווה

 ממלכה־בעבו, רק לא
מלכודת־מת גם אלא
 הצבאי לביטחונה במישען אשר, בחלופ-כהקיץ,

 ייכתב שעליו הנייר את שווה איננו ישראל, של
 הצבאי ההיבט מן אח נדגיש, זאת, וייחתם.

עיכובים, להפרעות, התייחסות בל בלא לבדו,
 אי־ בהנחת באמור, וגם, פוליטיות מניעות או

התקיימותם.
 חתימת אפשרות את ,1955ב־ בן־גודיון, בידר כאשר

הים־ חופי היו עדיין ארצוודהפרית, עם חוזה־ההגנה
בלתי־מעור־ בשליטה נתונים המיזרח־ד,תיכון יוכל התיכון

במגרב, שררה הצרפתית האימפריה המערב: של ערת
עבר־הירדן, גם וכן בריטית לחסות נתונה היתד, לוב
ומיזרח־ המיפרץיהפרסי נסיכויות דרום־תימן), (היום, עדן

׳ובים־סוף, בא׳וקיינוסיסהודי שלט הבריטי הצי אפריקה.
 בים־התי- העיקריים האיסטרטגיים המאחזים חייו ׳ובידיו

הצר שהעוצמות ככל קפריסץ. מאלטה, גיברלטר, — כיון
 הרי מאד, ניכרות היו העולם של זה בחלק והבריטית פתית

הצי היד, הים־התיכון ׳באגן הדומיננטי גורסחד,עוצמה
 כולם אז נמצאו הגלובליים הים נתיבי האמריקאי. ד,שישי

 החלה דק ברית־המועצות בילבדית. מערבית בשליטה
 יבשתית- עדיין היתה הצבאית ועוצמתה באיזור, לרחרח

ביליבדי. כמעט באורח ובמיקוימה, באופיה אירופית,
העוצ של וסידרי־הגודל אופי יותר, עוד שיחשוב מה ,

שב־ כאלה, עדיין היו כאיז׳וד ״הילידות״ הצבאיות מות
בלבנון, מארינס חטיבת ׳להנחית האמריקאים יכלו 1958
;אז שם שהשתוללה למילחמחיהאזרחים קץ לשים ובכך
ברשותנו) ישראל, (מעל שהוטס בריטי, צנחנים וכוח

 לחו- מספקת אבטחה ליצור בכוחו היה רבת-עטון, אל
לחסלו. או להפכו, שאיימו סיין,

עב־ על סלאחר־יד להשתלט הבריטים יכלו 1953ב־
ממ־ (ראש מוצאדק שמוחמד האיראני מרכזיהנפט דאן,
 הספיקה 1963ב־ עוד לד,לאיטו. ביקש אז) איראן ישלת

נסיין־ מפני להבטיחה לכוויית, קטן בריטי כוח שליחת
עיראקי. פלישה

נעל ובריטניה צרפת לגמרי. הדברים פני שונים כיום *
שייכים, אותם לחלילי ורוקדות — הבמה מן לחלוטין מו

בעפר־רג־ התאבקו עדיין ביותר מעטות שנים לפני שרק
 החוף ימן ׳במקומותיהם. הבריטי הפוליטי״ ״הסוכן של ליו

 ודוב המערביים, המאחזים כל נעלמו הצפון־׳אפריקיאי
המערב, כלפי ׳ניטרלי יחס בין נעים הנוכחיים השליטים

ים־ חופי ברית־המועצות. עם ידידות או עויינות ובין
 כולם ודרום-סיני, (עדיין) אריתריאה רק להוציא סוף,
 המעגנים רבים ובאוקיינוס־סחודי ערביות, מדינות בידי

המערביים. מן הסובייטיים והמאחזים
מת בציי־העולם׳ החזק איננו אם גם הסובייטי, הצי

הגדול־בכמות הוא כיום כבר זה. למעמד בצעדי-ענק קרב י
 נתיבי- על ׳והולד ומתעצם — עצום איום ויוצר בעולם,

להת בנוי הוא חב זמן מזה כבר כי — העולמיים הספנות
להגנה)! בעיקר נועד ׳60ה־ שנות תחילת (עד קפה,
 מפני מציי־המערב, יותר הדסה בפעולותיו חופשי ׳והוא

 של לא המערב, של הם ׳בימים החוצים שעורקי־החיים
ברית־המועצות.

 יותר חזק הצי־השישי נחשיב עדיין הים־יהתיכון בתוך
הסוביי אבל שלו. נושאות־הימטוסים בזכות אחר, צי מיכל
הים־השחור צי את רבה, במהירות להכניס, יכולים טים

בדר תעמוד לא !ותורכיה — הים־התיכון לתוך שלהם
 ;לפעולתם ׳תנאי ואיננו היה לא אווירי חיפוי כם.

 כן משלהם. נושאות־מטוסים יספקוהו שנים כמד, ובעוד
 מדינה בכל או בלוב, שיימצאו מבסיסים, לקבלו יופלו

 לאותה ולו ידידתם ■שתיעשה ,בים־ד,תיכון ׳אחרת ערבית
למילתמה. סיועם קבלת ולצורך שעה

 דרך גם לבצע הרוסים יוכלו בים־ד,תיכון ציים תיגבור
 הציי הריכוז מן או שבים־הבאלטי, מבסיסיהם גיברלטר,

 מאד מתרגשים אבו במורטאנסק. שהקימו בעולם, הגדול
 עולה בים־התיבון הסובייטיות יחידות־הצי מיספר כאשר

 בעיקר (כלומר, ברית־ורשה בסיסי אבל — 60ל־ 40מ־
 ואי- הבאלטי הים מן להוציא מסוגלים ברית־המועצוית)

 במהירות לרכזם יחידות־צי, 1600 קולה חצי־האי זור
 על ממש האטלנטיק, של אחר חלק ובכל בים־הצפוני

 שדות־הנפט ׳ובתוך לאירופה, אמריקה בין נתיבי־הספבות
הצפוני. הים של

 והאווירי, הימי הסובייטי, הכוח התפתחות
 שביום המודרניים והאמצעים הים־התיבון, כאגן

 מדינה כל אצל מצויים וכן — לרשותו עומדים
 של פיסית חסימה מאפשרים — אחרת מקומית

אגני־המיש• ניתוק או במבואותיו, הים*התיכון,

!ישראל על להגן השישי הצי אנשי יוכלו האם

 מהווה הים־התיבון כי דומה, עתה שלו. נה
 אלא ממלכה-לשעכר, רק לא הצי־השישי עכור

ככוח. מלכודת־מזות גם

במערב השלישי ־ ר צה״
 לעניין שחלה, ביותר החשובה ההתפתחות ולס ^
 זרה או — אמריקאית צבאית התערבות אפשרות 1'

המ של המהפכנית התעצמותם היא באיזורנו, — אחרת
 השתנה לא חיים, אנו שבז בעולם המקומיות. דינות
 רצונם מידת אלא המדינות, של היחסי הפוטנציאל כיל־כך

 ליצור המערביים ■והציבורים הממשלות של ונכונותם
 בסידרי־גודל צבאיות עוצמות קבוע, באופן ׳ולהעמיד,

במילחמית-ד,עו היחסית מר,שקעתם 20ס/סל־ נאמר׳ שיגיעו,
 הרוסים שיחששו מקום היה עשו, כך יאזלו האחרונה. לם
להיפך. לא המערב, מן

 — הבינוניות המערביות המעצמות כי לכך, נוסיף אם
 — ארציות־הבדית יוכן — ״גדולות״ בעבר שנחשבו

בתי־החרו- ובריטניה) צרפת (בעיקר רבה במידה הפכו,

 האוויוי1 הימי הסח
 בוית־המוצות שד

 פיסית לחסום ■נוי
הינדהת׳מן את

 הדבר, קרה איך נבין ואיראן, ארצות־ערב של לנשק שת
 בידי אשר (הקונבנציונליות) הצבאיות העוצמות שכיום

 מבחינה ואדידות, גדולות ■כיום הן המיזרח־התיכון מדיניות
חי שהתופעה העובדה ״המעצמות״. של מאליו מוחלטת,

 בפוטנציאל דומה פער משקפת ואיננה בילבד צונית
 ביותר! משמעותית איננה התעשייתי-הטכנולוגי־הצבאי,

 ולא — באירופה כמו באיזורנו החזויות- המילחמות כל
 להיות צסוייוות — ״מקובלות״ גם אלא גרעיניות, רק

 והפסימיסטים האופטימיסטים בץ הוויכוח מאד: קצרות
ה יוכלו באמת האם ההערכה, על נסב במערב-אירופה

 אחת, כבדה פמהלומת-שיר״ון הריין עד להגיע סובייטים
ימים כמה לעכבם שיינתן או ביילבד: שעות 48 תוך

המער גרמניה של המיזרחי לגבול יותר וסמוך נוספים,
 כלי־׳נשק ולהפעיל לערוך מספקת שהות שתהיה כך בית,

טאקטיים. או איסטרטגיים גרעיניים,
 הגנת נסמכת שעליהן המדינות ארבע מבין מקום, מכל
 ג״וס־חו- יש ׳ובגרמניה בצרפת רק המערבית, אירופה

הני משמעותית, עוצמת־מיליואים עיבורן יוצר אשר בה,
מספקת. התראה תהיה אם ׳ולפריסה, לגיוס תנת

 וכל מזמן, הוכה שירותיה כטל כבריטניה
 מעט עם אנשי-קכע, של היא הצבאית עוצמתה

 ויאט-נאם, אחרי שונים. מסוגים מילואים, מאד
 וגם גיוס-החובה, את ארצות-הברית גם ביטלה

 ״הבו־ לכן, צבא־קבע. על בעת מושתתת היא
 ארצות- של לענייננו, כמייוחד, — חות־שכעין״

 הכי׳נד כוחה את למעשה, מייצגים, — הברית
חזויה. חמה מיל כל לצורכי עט־מלא

הת כאמור, חלה, במערב, אלה להתרחשויות במקביל
 האחרון. בעשור בעיקר במיזרח־התיכון, אדירה עצמות

 בפועל- כבר, הפכה לא אם — מאד ישראל קרוסה כיום
ת להיות — .ממש י ש י ל ש  ארצות־הב- אחרי במערב, ה
(לתור הקונבנציונלית. הצבאית בעוצמתה וגרמניה, רית
 משל נחותים וציודה חימושה יאבל חיילים, יותר כיה

ישראל).
להע ישראל מסוגלת ביותר קצר זמן ונויד

 העדיפה עוצמה, כשדות־הקרב ולהפעיל מיד
 הצרפתיים, המזדיינים הבוהות של זו על בניכר

ב כעת המצויים האמריקאיים או הבריטיים,
אירופה.

ד,כמו- שהעוצמה כמה עד יותר, עוד נכונה זיו השוואה

 האמויקא״ס האמצעים נל
 כדי מספיקים אינם
 חנות את אוצח להניא

חש הד בזמן הדרוש
 הרא- הבודדות הערביות לעוצמות ביחס נוגעת, תית

 איגודי־ לגבי ובוודאי ׳ועיראק) מצרים של (אלה שיות
 הרמטכ״ל, על-ידי לאחרונה שצוייז כפי ערביים. עוצמות
 מעוצמחן יותר גדולה המאוחדת הערבית הצבאית העוצמה

 במערב־ נאט״יו מדינות של כוונתו) (היבשתית, המאוחדת
 שבידי הטנקים כמות כי בקביעתו, שטעה (הגם אירופה

 אחת לכל שמיתה מזיו ׳בהרימה ״גדולה ,10,000כ־ הערבים,
 אותה בפרוץ כבר :השנייה״ במילחמת־העולם המעצמות מן

 בב־ לבדו הצבא־האדום של הטנקים כמות נאמדה מילחטה
 לפי אלף, 40—25 על עמדה הימ״לחטה ובסיום !20,000

תותחי־סער. בולל שונות, הערכיות
 אמצעילהל- היות ובן אלה, ערביות כמויות

 החדיש לדור שייכים האזור שבצבאות הימה
 שווי־ערך כלומר, — הכימעט־אחרון או כיותר,
מנט — המעצמתיים הצבאות שאצל להללו
 להפעלת סיכוי שמץ כל הסף על ומבטלות רלות

 ספי- ״מדיניות של מוגדלת, גם מודרנית, גירסה
נות־התותחים״.

 מזערית, אפילו כלשהי־, צבאית אפקטיביות להשיג כדי
 לאידשיעור חזקה צבאית עוצמה באזורנו כיום נדרשת

 אחד. רק אפילו או עישורים, שני לפני שהספיקה מזו
הצ ארציות-הברית של הגלובלי הופש־הפעזלה שני, מצד

 תוך ',60,־ד או ׳50ה־ שנות מאז דראסטי באופן טמצם
והמש מזנים! וכמה כמה ׳והתעצמו התרבו שהסיכונים

 לתיג־ או להתערבות הרלוואנטייס האמריקאיים, אבים
 ברובם כפולים, וכביר — קבועים מוגבלים, כאלה בור

בחשיבותן. ועליונות קיימות להתחייבויות הגדול,

אמריקאי גייס
כיום כבר הגלום הערבית, פוטנציאל־ד,עוצמה כל ך״

 26וכ־ מטוסים 1200 לכדי מגיע המיזרחית״, ב״חזית
סו 6 ירדניות, 5 עיראקיות, 12 — (אוגדות) דיוויזייות

 יכולות מתוכן ערב. חצי־האי מדינות מכל 3וכ־ ריות
 — 17 או 16 מחר, מילחמה תפרוץ אם בחזית, להופיע

 מסעודיה אחת עיראקיות, 6—5 יוד,ירדניות, הסוריות כל
המוק ניסוי לאחר — יופיעו המצרית בחזית ושכנותיה.

 מצריות, 12—11 מהן אוגדות, 15—14 — לעורף צים
״בעלי-ברית״. והשאר

 להסתדר ישראל יכולה הנדאה-לעין, בעתיד וגם כיום
 ביגלל הזאת, והמאיימת הגדולה השיפעה כל עם ליא-רע

 לתמרן, צה״ל של יכולתו ומפני הגיאוגרפיים הנתונים
 שכבר כפי כי, (אם שיטחנו בעומק גם במיגנ׳נה, ׳בהיותו

 והירדן, הרמה לבנון, בחזיתות הנוכחיים, הקווים ציינו,
האופטימליים). הקודם מן ק״מ עשרות כמד, כדי רחוקים
 נסיגה רק אלא ׳,49 לגבולות לא ׳ואפילו — תיסוג אם
 לתגבר ישראל תצטרך — הנוכחיים הקווים מן עמוקה
 של ההערכה הקבועה: עוצמתה את מירחיקת־לסת ׳בצורה
 לחזית 2 המצרית, ׳לחזית 1( שריון אוגדות 3 תוספת

מזערית. ניווכח, שעוד כפי היא, והמיזרחית) הצפונית
סמקו■ לספק יכולה ישראל אין כזו תוספת

)32 בעמוד (המשך
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