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 ולכן מדוייקים, חישובים לעשות קשה הולמים. אוויר
 (וינג) כנף של הסכמטית, האמריקאית ההקצאה את נאמץ
 — לגייס (גרום) להק וסך־הכל, אוגדה; לכל אחת

ל חייבות אלו יחידות גם סך־הבל. מטוסים, מאה־פלוס
צה״ל. של בשליטה־מיבצעית הימצא

 שייועד אמריקאי, אווירי כוח כל כן, על יתר
— מושתת־יכשה להיות חייב כאן, למיכצעים

 האמריקאי האווירי תנגח
 כאן רמיבצעים שייועד

 מושתח־קרקע נהיות ח״ב
זו לזירה בילברית ומרותק

 יושיענו, לא האמריקאית האווירית עוצמת־האש נס
 פיסית נוכחות היא היחידה הממשית והערובה איפוא,
ם כוחות־יסשה של קבועה י אי ק רי מ א ם, ! י ק פי ס מ ף ' ו ר י צ  כ
 שליטה־מיב־ תחת !מתאים, מושתת־יבשה אווירי אלמנט
ועד מכאן וודאי- הדבר בטוח וכאשר ישראלית, צעית

 אמריקאיים ופחות ערר איו
 תחת יעמדו לא אם

 לצורכי ישראלי פיקוד
 וניהולם לקרב הכנסתם
המילחמה בתור

 זו. לזירה וכילכדית כקביעות מרותק כלומר
הת של יותר, והחסכוני הגמיש הגוה, הסידור
 נוש־ שגרעינן ימיים כוחות־משימה על בססות

 כ* פסול — הצי־הששי סמו — אות־מטוסים
 אגנו כתוף ובמיוחד שבים־התיכון, שלנו, מיקרה

 בה באלה בוהות יהיו מילחמה, כעת המיזרחי.
 מצב שלקראת לוודאי מאד שקרוב עד פגיעים,
 המלכודת• מן המהירה הסגתם תועדה מילחמה

 כהגנה עסוקים כה יהיו ייכנסו, ואס בכוח;
כ מצומצמת יכולת להם שתיוותר עד עצמית,

אחרים. של בצרות לטפל ביכלל, אם יותר,
 ארוכים, מטווחים הבורים ים־ים, טילי ׳בעיה כיום,
 שה־ ובלא ביותר, והמדינות מהירות זעירות, מספינות

 או ירי לצורך בתימרוגה, כבולה תהיה המשגרת ״ל טי ס
 אוויר־שטח בטילי חמושים המטוסים וכאשר התחמקות;

 ״כוח־ יכול טאקטיים), (במונחים ארוכי־טווח חכמים,
 היוו כמותו אשר — חציוהששי של הטיפוס מן משימה״

 השקט, האוקיינוס במערכות המרכזי גורם־העוצמה את
ה ״הנוכחות״ התגלמה !ופחם השנייה, במילחמת-חעולם

 ולתפקד להמשיך — שונות בזירות הגלובלית אמריקאית
 מרחב, של באמצעיתו פועל שהוא בתנאי רק ביעילות,
להבט ואמצעים מסכים הנושאות סביב לפרום המאפשר

 האמצעים ניטרול לשם דיים, ארוכים ברדיוסים חה,
 והאוויריים הימיים ומשטחייד,שיגור החדישים הטיליים
כשהיה נשאר הנושאות של הקבוע עקב־אכילס שלהם.

 בנקודת־ אחת טובח פגיעה ואפילו אחדות, פגיעות —
 שולי, !נזק גורמות חיו רגיל לשדה־תעופה אשד חיות,

בנסי ולגרום, הנושאת את מכלל-שימוש להוציא יכולות
ה אבה מפני (בעיקר מטוסיה ׳אובדן המתאימות, בות

 חזק הצי־הששי הנייר שעל הגם לכן, להנחיתם). יכולת
 וב־ נושאותיו בגלל בים-התיכון, הסובייטי הצי מן יותר
 במיקרה כי סביר, סיכוי !נשקף שעליהן, המטוסים 200

הערבים גם זה, ולצורך — הסובייטים יוכלו מילחמה
 יקשה ממש (להטביע לנטרל מוצלחות, קליעות בכמה —

 ואז הצי־הששי, של הקבועות הנושאות שתי את מאד)
ה הכוח לדעת פבח־אחת, יחסי־הסוחות גלגל יתהפך

אמריקאי.
 תלויים בדרה, אחר חיל-אוויר מפל יותר עוד לכן,

 ינחית אשר שהוא בכך הצי-הששי של ויעילותו קיומו
 המסכנת וצי אוויר עוצמת !כל על ראשונד,־מונעת מכה
 מכה (לצורך לחלוטין מכך מנוע כמובן, והוא, — אותו

 ניכר לתיגבור־מקדים הצייד,ששי מרקק גם יעילה מונעת
להתנפל). עליו שעליהן בעוצמות בהתחשב ביותר,

 — הצי־הששי יימצא חסה מיל בעת אב
 — לרצונו שלא ייקלע, לומר יותר מציאותי

 משיוכל יותר הים־התיכון, של לאגן־המיזרחי
 וחיפוי כסיוע תלוי שיוהיה נראה לנו, לסייע
אם ברור ולא הישראליים, והים האוויר כוחות

ס העתודה: טו אקסי), 5סי־ מ שאת היכול (גאל טון 110 עד ל

נטל. או נכס לנו יהיה
 הצי- את המחזיקים השיקולים כי ביליבי, ספק אין

 הים־התימן ■בתוך !הנוכחיים, ובעוצמתו ׳בהרכבו השישי,
 הטבעי, מקומו שהוא האטלנטי, האוקיינוס במיזרח ולא

 גם ו-מוראליים. יוקרתיים פוליטיים, אלא צבאיים, אינם
 מיל- תפרוץ שאם .מוחלטת, סמעט בוודאות להניח, מותר
 הסימנים אפילו ייראו במקביל אבל במזרח־התימן, חמה

 האדירה הימית הסובייטית העוצמה הנחת של הראשונים
 יישלף מייד סקגארק, מיצר ודרך קולה חצי־האי סביב

קשר בלא גם !וזאת מגיברלטר, מערבה ,אל חצי־הש״שי

 אמריקאי קורנום לא
 במיקוה דחש משוויין

 - מהשסחיס נסיגה של
הערביים הנוחות הפחתת אלא

לאמרי הים־התיכון. בתוך יעילותו !או פגיעותו לשאלות
 — האינטרסים בסולם ומאוחר מוקדם יש ולנאט״ו קאים

 ארצות־הברית הברירה׳ בפני יתייצבו פאשר ותמיד,
 הכל והרי, הראשונות. את יעדיפו ישראל, או וינאט״ו

 ההיסטוריים הניסיונות בל וגם ההיגיון פי על מקפלים,
 — להיות עשויה במיזרחיהתיסוו מילחמה כי המתאימים,

 בין־גו- במתיחות גם ׳מלווה — שתהיה טמעטיבטוח !או
סמנה. כחלק מלכתחילה להיווצר אף או שית,

קצוצות נננ־ם
 חטחות על חל בוודאי לצי־חש״שי, ביחס שיפה ה *ץ

 הבעייה שוסוקד ׳סמיקרה גם באירופה. האמריקאיים
מהגשת מנועים שיחיו בוודאי ,למיזרח־ד,תיכון יוגבל

 והצפויות השורדות בנסיבות לישראל: ישיר סיוע כל
מטו הרשאת של !אפשרות הדעת על להעלות אין כעת,
 לתקוף כדי באירופה, ■מביסיסים להמריא אמריקאיים סים

הת הטווח (מסיגבלות לצה״ל כסיוע ערביות, מטרות
 יבמה אחת על באוויר). תידלוק קיום בהנחת עלמנו,

 יתהווה זמן שבאותו הדבר, כימעט־בטוח כאשר כך. וכמה
גופא. באירופה נוסף׳ מוקדומתיחות

 של האגדתית האווירית עוצמת-האש על החולמים
 עוד *פולים !סמ״להמה, לטובתנו שתופעל ארצות־הברית,

האמ וחיל־האוויר הצי־השישי אם :שאף תיקוות, לתלות
 האיס- ח״לחהאוויד עוד קיים הרי יכזיבו, באירופה ריקאי

שלו. 52ב־ מפציצי עם טרטגי,
 באמצעות כלשהן מידחמדת להפריע הסיכוי

כ מפוקפק ■הוא מאסיביות מקובלות הפצצות
ש מכד לנו ייצא מה :לנו כעיקר — יותר

יכב בינתיים אכל וסוריה, מצריים ערי ייהרגו
ז ישראל את צבאותיהן שו

 מפציצים להפעיל יינתן לא המיילחמד, פרוץ לאחר
 אז שיימצאו משום בשדה׳ הערביים הכוחות נגד כאלה

 אחרים ולמרכזים לריכוזי-אוכלוסיה מדי יתרה בסמיכות
 במרחב שבפעלם ,העובדה נוספת !אלה על ״שיראל. של

 ארצות- של המיזרחי החוף !מן בעדך יק״!מ 9000 — שלנו1
 עצמם ימצאו — ק״מ) ׳אלף 16 הוא 52ב- (טווח הברית
 עצמם ימצאו — ק״מ) אלף 16 הוא 52ב־ (טווח הברית

 בויאט-נאם; הכירו לא שכמותם !ובקרה, ומערכות־התראה
 460ש־ משום ביותר, שמורים 52בי־ !מטוסי בי לזכור ויש

 טס (אב-ד,טיפוס !בשירות שעדיין ,אלה, עתיקים מפציצים
 הכבדים המפציצים הם )1962ב־ נפסק ייצורם ,1952ב*

ארצוודהברית. שבידי היחידים המאויישים
 אמריקאיות גרעיניות פצצות הטלית בדבר רעיונות

 ;חזיונות-תעתועים כמובן, הם, דמשק או סכר־ואסואן על
 בחזיתות הנעשה על ׳חורבן, שם וימיטו יוטלו ואפילו

ההכרחיית. במיידיות ישפיעו לא
 פצצות■ או — אטומי חימוש תאמר, שמא

 כאמור, הרי, הערכיים, הגייסות עד — ניטרון
ש כף ישראל, למרכזי סמוך בכר יימצאו הם

 את להשמיד תכוונה אשר באלה, פצצות במה
 ימחו גוש־דן, אל הפולשים הערכיים הכוחות

 והפרובלמות כד את גם ולתמיד, אחת איתם,
ובנותיה. תד-אכיב של והאחרות המוניציפליות

 פנים שבשום הערבי, האיום סיכון וייעלם הצורך ׳שיחדל
 בהגנה השתתפותם תוגבל ולא הכוחות יוצאו לא ונסיבות

ישראל. על

המגוחך חידהשיתה

ם א ה ה הי אן! י ם ארצות־הברית צבא של משוריין חי״ר — כ מרוני בתי

ה כ י ת: * ״ אין בי
ד,ר ד,סידרה, בהמשך •

נראה, שעוד כפי — תותחים״ אין
הער הצבאית העוצמה בהיות הרי

 הנראה־ לעתיד לה המתוכננות וברמות שהינה, סטו בית
של לביטחונה תעמוד לא כיום, סבר והמתיישמות לעין

)20 בעמוד (המשך
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