א ל ״ ף :אין תו ת חי □

שרון גולן
ש מ ח ה ל ה ו ד י ע על
פ תי ח ת ה הר ש מ ה ללמודי

)הרשמה מגיל (7

קורסים מיוחדים

ב רי קו די ם ס לוניי ם
)צ׳ה־צ׳ה ,טנגו ,וו א ל ס ,ס מ ב ה ופו׳ — לכל הגילים(
זיר
פרטים נוספים בטל03-483754 .

הל מו די ם מ ת חי לי ם ב־ 1ב ס פ ט מ ב ר

)המשך מעמוד (13
ישראל ,בשובר .לגבולות  ,1949גם תוספת
קורפוס משוריין אמריקאי שלם — ולצו
רך זה ,אפילו ׳תוספת של קורפוס יהודי.
אבל לא נגיע כלל לסיבה בי״ת ,מפני
ש״אין תותחים״ ,פשוטו כמשמעו ,היא
נבר סיבה איל״ף:

ארצות־הברית לא תופל לשלוח
לכאן שלוש דיביזיות משוריינות,
או רק שתיים ,ואני מפקפק כיותר
אם אפילו דיביזיה אחת ,או מה*
צית־דיכיזיה )שהם ,בנסיבותינו,
״כוחות סימליים״ בימעט( ,מפני
הסיכה הפשוטה  :ביום ובעתיד
החזוי ,אין עומדים לרשותה וגם
לא יעמדו ,כוחות־יכשה ,או כוחות•
אוויר ,שתוכל להפרישם ולהקצו
תם באופן קבוע ,או אפילו רק כ-
דרגת-קדימות עליונה ,להגנת יש
ראל.
כבר קודם עמדנו על העובדה ,שבמע־
רב־איה־פה רק לרשות צבאות גרמניה־
המערבית וצרפת כוחות מילואים כאלה,
העשויים 1להגדיל את עוצמתם ,בעת מיל-
חמד ,.באורח משמעותי ותוך פרק־הזמן
הקצר ההכרחי .צבאות־הקבע של בריטניה
וארצות־חברית לא יגדלו כימעט :הכו
חות שתוכל אמריקה להטיל למערכה ב
תחילתה ,ד,ם הכוחות שיימצאו בשדה גם
בסיומה.

אם נאמין לנתונים שונים שהיפיעו ב־
פירסומים זרים אחרי מילחמת יום־הכיפו־
רים — כמו ,רו״ח׳ות המכון ללימודיס איס־
טרסגייס בלונדון — הרי כבר במילחמד.
האחריונד .הפעיל צר.״ל כוחות ,שבערכם
הכמותי הכולל עלו על ״סדר־הכוחות״
המירבי ,שחוזים המתכננים האמריקאיים
לצבאם באירופה ,גם לאחר שיגדל בשלוש
אוגדותיהתיגבור המיועדות .במילים אח 
רות ,צד,״ל — לסי הנתונים הנזכרים.
כאמור — העמיד ב־ 1973מול צבאות-
ערב עוצמת־יבשר .עדיפה על זו שמתעת־
דת ארצות־הברית להעמיד ,בזירתה הרא 
שית ובמאמץ הגלובלי העיקרי שלה ,מול
ברית־המועצות ! אכן ,התואר ״הדדי״ ב־
חוזדדההגנה הנהגה )או הניחלם( מתחיל
ללבוש משמעות מעשית!

,

על פי הנתונים שהזכרתי ,הרי ־׳
מותר להניח כי כעתיד יוכל צה״ל
להציב ,אפילו כאחת מחזיתותיו,
עוצמת-יכשה ,שתהיה גדולה וח
זקה מזו ,שמקיימים האמריקאיים
דרך־קבע כגרמניה.
,

ולא בכדי  :העוצמה הערבית האפשרית,
שצה״ל אמור להיות נכון להתמודד עימד,
ב כ ל א ח ת משתי החזיתות העיקריות,
בוודאי שלא תיפול ,לפחות כמותית ,מן
העוצמה שתפעיל בדית־וורשה ,בכל גיזרד,
בעלת רוחב מוחלט רומה ,בהתקפה על
נאט״ז .אם ׳נוסיף כי גם בממד האווירי

'

המארינס נוחתים כלבנון1958 ,
עברו הימים ההם

^׳ ג י ־
ן׳ 0 ! /

כרטיסים ב״הדרו״ ,איבן גבירול  .90טל248787 .
ובכל יתר המשרדים בתל־אביב רבתי
לקבוצות מאורגנות טל248844 .
לפני •ההצגות בקופות הקרקס.

ר מועדי ההצגות------------ -- :
בימי חול הצגות יומיות ב 5.00
הצגות עוב ב 8.30
בימי שישי הצגה אחת ב  3.00אחה״צ
בחוצ׳׳ש  2הצגות ב 7.00וב 9.45
אוטובוסים בקווים 6,4,2 ,1׳  26עד לשטח הקרקס
ובחזרה בגמר ההצגות.
שרות מיוחד  :קו  18לבת־ים וקו  51לפ״ת

בשדרות רוקח
צומת אבן־נבירול  /מ
בצפון תד אביב
ה ש ת י ף ב מ ב א ו נ פ ר ס י ם ע 1ק •
ו ד ! ף ב ח 8פ ץ ע ם מ ס טי ק
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ומהם כוחות אלהז כיום מצויות בגר־
מניד׳ חמש דיביזיות אמריקאיות .למיקרד.
מילחמה ,מתוכננת העברתן לגרמניה של
עוד שלוש דיביזיות ,הנמצאות כעת ב־
״יבשת״ )אצל האמריקאים ,״הקונטיננט״
הוא ארצות־הבדית( — שתיים ממוכנות
ואחת משוריינת .ציודן של אלה כבר
מאוחסן בגרמניה .לרשות ארה״ב כוחות
נוספים ,של צבא־חיבשה וכן מארינס —
אבל גם את יתרת הגלובוס ,שמחוץ לגר
מניה ,צריך להחזיק ולאבטח .קיימים באר-
צות״הברית כוחות נוספים ,של עתודות
ו״מישמר״ לאומי״ .אבל אלה נועדו בעי
קר להשלים ולתגבר את חמיסגר׳ות הסדי
רות הקיימות ,ואינם מתוכננים — ודומני,
גם אינם מצויירים ומאומנים — לפעול
במיםגרות שלמות ,מעבר לים .על כל
פנים ,מילבד כוחות־האוויר שבמילואים

במיקוה של מילתמיה
רא יונו הצי השישי
לטפל נצחה שר אחרים
וכן השלמות ותיגבורים ,גיוסם והכנתם
לקרב של כוחות־עתודה אלה באופן מוש
לם ויעיל הם סיפור ממושך .התיכנון
האמריקאי אינו לוקח אותם בחשבון ל
לחימה באירופה — בוודאי לא על פי
התחזית ,שהמילחמה תפרוץ באופן מפתיע
ובהתראה קצרה־בי׳חס.

לגכינו ,נודעת משמעות רק ל
מה שתוכל ארצות־הכרית להניע
לטובתנו תוך ש ע ת י י ם  ,לא
תוך שבוע או חודש .לבן ,עתודות
כלתי־מגוייסות אלה כאילו אינן
קיימות.

זיריתנו ״אירופית״ כבר עתה ומכל הבחי
נות ,הרי יובן כי משלוח  1800המארינס
האורגניים של הצי־הששי ״לתגבר״ מישהו,
או לעשות סדר באחת מארצות המיזרח־
התיכון ,הריהו כיום אקט מגוחך.

אץ ציוד לכוחות
ך* די להמחיש את מיגבלות עוצמת
י■ היבשה האמריקאית אזכיר ,שמזה כמה
חודשים נזכרת בעיתונות וחוזרת ידיעה,
שלאור התעצמות האיום הסובייטי על צפון-
גרמניה ,תעביר לשם ארצות־הברית ,עד
סוף  ,1977״כוחות״ נוספים )מאז המיל־
חמה העולמית מצויים שם מיילבד גרמ
נים ,רק כוחות של בריטניה וארצות בג-
לוכס( .כוחות נוראים אלה מונים ,כמס-
תברת ,חטיבת־שריון אחת ).(1
צבא־היבשה )ה״ארמי״( של ארצות־
הברית מונה ,סך־הכל ,כ־ 800אלף איש.
לרשותו ,כעת במיסגרות אוגדתיות אוד-
גניות ואחרות ,שווה־עדך של כ־ 18אוג
רות .אם אמנם יצליח׳ו רפורמות מתוכנ
נות ,בוודאי יוכלו להפיק מאותו מצבור
של כוח־אדם כמה אוגדות נוספות ,כי
השומן אצלם עצום וכבד — כי׳מעט כמו
אצלנו .אולם מד .שיוכלו להפיק ,לא יס
פיק לצרכים :מולם עומדות כ־ 170אוג
רות מיזרחיות )הגם שנראה כי רק שליש
מהן מלאות ,ואת השאר צריכים להשלים,
כדי מחצית א׳ו שני־שלישים ,במילואים —
אלא שיש לבריודהמועצות מילואים
כמה שתרצה( .בגרמניה ממוקמות חמש
אוגדות קבועות ועוד כוחות קטנים .כ־200
אלף איש סך־הכל.
כדי לגייס דיביזיה נוספת אחת ,שנו
עדה לשירות מעבר לים — הסוג ,לעניין
כמות כוח־׳האדם ,לא משנה — נדרשים,
לפי הסטנדרטים האמריקאיים 71 ,אלף
)המשך בעמוד (46
העולם הזה 2085
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