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 אמריקאי־ זה־הו.נה1לח היחידה הממשית הערנבה
אלי ר ש א י ח1נ הי ת ת1ב סי שה של פי ב ת־י חנ  בנ

ם קאיי ם. אמרי קי חד מספי ט עם י מנ רי.11א אל  י
ת ח ה ת ט י ל ת ת י ע צ ב י מ ש י ל א ר ש י

תותחיס אין ארך:
 שעבר, בשבוע שפורסם זו, פתבה של הראשון בחלק

 חוזה״ של המעשית המשמעות על עמידרור בנימין עמד
 הוא הצבאי. הביטחון מבחינת אמריקאי־ישראלי חגנה
 על סומך הוא אם לחוזה, מעשי צבאי ערן אין כי טען

 יובלו לא — ציודם או — שהם אמריקאיים כוחות
 כדי הדרוש הקצר הזמן תוך לזירת־הלחימה להגיע

ה את הזכיר השאר בין הצבאית. בהכרעה להשתתף
 נורו לא שביגללן הסיבות, שבע אודות על הידוע סיפור

 תותחים״. אין — ״אל״ף :האורח לקיסר מטחי־חצדעה
הכתבה. של השני החלק להלן

 בהתחייבותם יעמדו אמנם האמריקאים כי הניחנו ^
 שבמישכו, הקצר־מאד, פרק־הזמן בתוך אותנו לתגבר *■

 יוכרעו מודל־הכיסורים, פי ועל ,1949 בגבולות בד,ימצאנו
אמ (מבחינה היא אחת ישראל, וגורל המילחמה תוצאות
יימצאו ד,תיגמר עוצבות של כוח־האדם אם ריקאית)

 רכבת־אווירית מצריכה המתואר הגיס לאיוש בילבד
 ד,דמ־ הרכבת לעומת קטנה, שהיא (בכל אדידת־ממדים
 ציודו) מלוא על זה, גייס להטסת הנדרשת יונית־בגודלה,

 גם וכן !קודם שהזכרנו הסכנות לכל פגיעה תהיה וזו
 על הקובע, שהוא — הקצר משך־ההתראה ביגלל יידרש,

של ריתוק־קבע — האפשרי״ הגדוע ״המיקרו, קריטריון פי
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מין ר בני רו ד מי ע
 של הצבאי הפרשן של מאמריו כל כמו

 את זח גם מבטא /,הזה ״העולם
ומתפר הכותב, של האישית השקפתו

הציבורי. לוויכוח כתרומה סם

 ־ץ ב־ האמריקאים, הכוחות של כאן הקבועה הימצאותם
 בפרקי־זמן שמדובר וכיוון — התיקנ״ת עוצמתם מלוא

 איננה עדיין — בעדך 120,ל־ססס מצבתם תגיע ממושכים,
ן כשלעצמה, מהווה, ו ר ת י , פ לא מספק ץ א ו ח  נ

ם י ל ש ה ה ל מ ם כ י ב י כ ר . מ ם י פ ס ו נ
 על■ וגם — כיעילות יתפקד הזה שהכוח כדי

 ״תיט־ של אפשרויות מלכתחילה לנטרל מנת
 יעמוד שהוא ההכרח מן בהפעלתו. פוליטי רוך׳

לצור הן — ישראל של שליטה־מיכצעית תחת
המילחמה. כתוף לניהולו והן לקרב הכנסתו כי

 ממוקמים האמריקאים שיהק נתרן נוספת, כ״אבטחה״
 ודאיים, או צפויים, צירי־התקפה על קבוע, באופן ופרוסים,

ה הדיביזיה ממוקמת בקוריאה, כך, ערבית. התקפה של
 ז הקריטית בגמרה — תוצא מעט שעוד — שם אמריקאית

והגבול. סיאול בין ביותר,
ישראל הסכמת שללא יהיה מאליו, מובן אחר, תנאי

 יגן דא השישי הצי
 יהיה אלא - עדינו
שלנו להגנה זקוק

 מדובר כאשר שהרי בחו״ל. בבסיסים או כאן, קבוע באופן
 שבוע אפילו או — שלוש שתיים, יממה, של בפרק־זמן

 כולם, מרותקים הללו האנשים שכל משמע, — ימים
 מטרה לכל להפעילם או לנצלם ניתן ואין זו, למשימתם

 רשות או אפשרות שאין הדבר, פירוש שהיא. אחרת
 באמריקה, יימצאו אם גם אלה, אנשים לראות לאמריקאים

מראש. ובלתי־מוקצית כללית איסטרטגית לעתודה כשייכים
פוח־האדם הובלת שגם העובדה ולאור אלה, בוסיבות
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 צריך (שהרי האמריקאי ההובלה מכושר מאד גדול חלק
 זמן ואין בבת־אחת המשלוח״ ״כוח חיילי את להוביל

 שלא הוא, הבלתי־נמגע, או ההגיוני, הפיתרון לסבבים),
בקביעות. כאן יימצאו האנשים כל אף אלא הציוד, רק

ה נושאנו מתחום לחרוג מותר זו כנקודה
 הקכיל היחידי הוא זה שפיתרון ולומר, מוגדר

 הפוליטית: מנקודת־הראות גם והכא-בחשבון
 כעת שדווקא להבטיח, אחרת דרך כל אין

 כחוט־ (לנו) תלוי הכל כאשר קריטית, סכנה
 ובשעות ספורים כקילומטרים הנמדד שערה,

 תיגכור אותו לרשותנו יעמוד אמנם ספורות,
 יימנע לא ושהוא נסמכים, אנו שעליו אמריקאי,

 חיצוניים, שיקולים או אילוצים כיגלל מאתנו,
 תזמין זה פיתרון אי־נקיטת עצם המינים. מכל

 לגרום כמגמה חיצוניים, לחצים והפעלת הופעת
 שאלה כאמור, יהיה, ודי — הסחה או עיכוב

כילבד. שתיים או יממה יימשכו

 באירופה האמריקאי לצבא
 הסנקים של 68־׳ו חסרו

צודיל תיגמר ביגלל
 כלשהו חלק מכאן להוציא ארצות־הברית תוכל ואישורה,

שהם. פרק־זמן או מטרה לכל עוצמתה, של

הנעלם הצי
 סיועם. לשם וכן להבטיחם, כדי כוחות־יבשה. כאן ד 94
ג כוחות־ גם בארץ שיימצאו הברח מן והעיף, הישיר ׳


