
 עצומה דחיפה נתנה בקוריאה המלחמהי־
אירופה. שד ולזיונה לאחדותה

 שרועה מפולגת, אירופה היתה שנה לפני
 ספק היה לא חסרת־ישע. פטפוטים, של במבול

 המוכנות הסובייטיות, הדיביזיות שעשרות
 אל קושי כל כלי להגיע אהת כמכה יכלו לקרב,
 צרפת גרמניה, את לכבוש האטלנטי, החוף

את כבדות בהפצצות דהסל בנדוכם, וארצות
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בריטניה. שד כוחה

 המצב. השתנה אייזנהואר של בואו עם
דהי הממשלות את המריצה העצומה השפעתו

 שנתיים תוך כוחן. בכל ההזדיינות למאמץ רתם
באירופה. דיביזיות 50 תוקמנה

מיד, להתקיף לסובייטים בדאי המסקנה:
היב את לכבוש בדתי-מוכנה, אירופה עוד כד

מערבי. לבסיס הפיכתה את למנוע שת,

 האמריקאי הסינאט היסס חדשים כמה לפני עד
 עד בלתי-אהוד שהיה שרות־חובה, של חוק לחוקק
והתפר בקוריאה ההתקפה אולם ברהוב. האדם

 מק-אר- פרשת עקב המלחמתית ההתלהבות צות
 חוק היטתנה. הרוח מצב כי אותו שיבנעו תור

נתקבל. שרות-החובה
 שמונה רק ישנה לפני •טמנה האמריקאי, הצבא
דיביזיות 200ל- קרוב לעומת חלשות, דיביזיות
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 גדל סיניות, דיביזיות של דומה ומספר סובייטיות

מיד לחמשה יגרד רב לא זמן תוך במהירות. עתה
 חדק הסובייטי. הצבא של לכוחו ויגיע אי־ט יון .

 הרחוק, ולמזרח לאירופה יישלח זה צבא שד גדול
 הבלתי- כגבולות סובייטית התקפה לכלום יוכל

כיום. מוגנים
 לא עוד כל להתקיף לסובייטים כדאי המסקנה:

כראוי. זה צבא וצויד אומן גויס,

 13 לפני הקומוניסטיים הכוחות כשפרצו
 את לסיים קיוו הדרומית קוריאה לתוך חודש

 היה הדרום אחת. מוחצת במהלומה המלחמה
 זעירים. היו ארצות-הכרית של צבאותיהן הליט,

כלתי-מזוין. היה כולו המערב
 מהר. היש נתבדתה הסובייטים תקוות אודם

 נמרצת להגבה המערב את עוררה המהלומה
הצ לקוריאה, נשלח האמריקאי הצבא כיותר.

מעו קרבית יכולת גילה סינית, התערבות ריך
 אחד כשאף התנוונה, הקוריאית המלחמה לה.

 לגרש לקוות עוד היה יבול לא הצדדים משני
המדינה. מן אויבו את

בהת לפתוח לסובייטים כדאי לא המסקנה:
יגי האמריקאים כי מצומצמות, צבאיות קפות

 אחרת פינה כבל נמרצת צורה באותה בו
כעולם.

הפצ מונעת האמריקאיים המצביאים לדעת
 התקפה אחר גורם מכל יותר האטומית צה

סובייטית. מזוינת
אטום, פצצות 200כ- כיום יש לאמריקאים

 לסובייטים כ-סס. יש שדסובייטים מעריכים והם
 יש לאמריקאים ואילו לאמריקה. קרוב כסיס אין

אפ בצפון אסיה, קדמת במרחב ביפאן, פצצות
במהירות להטיסן אפשר משם ובגרמניה, ריקה

 שהצבא לפני הסובייטיים, התעשיה מרכזי אל
 ראשונה מכה אלה. בסיסים לכבוש יובל האדום

 כמרכזי משתקת מהלומה להלום עלולה כזו
האדום. הצבא של האספקה

 ממדה- להימנע לסובייטים כדאי המסקנה:
 לבוה האטומי כוחם ישתווה אשר עד מת-עולם

ככ למנוע גם עלול זה שויון־כוחות האמריקאי.
חפשי. מרצון אטום כפצצות השימוש את לל

 להגן מסוגלת המערבית גרמניה אין כיום
 ע״י מיד תיכבש מלחמה תפרוץ אם עצמה. עד

 התע־ ממרכזי אחד - הדוהר וחבל הסובייטים,
 ה־ לכוח יצורף - בעודם ביותר הגדולים שיה

הסובייטי. תעשיתי
ש ספק כל אין רב. זמן יימשך לא זה מצב

 יגייסו חזק, גרמני צבא •טוב יקימו האמריקאים
(כמו להם •טרכשו הגרמניים הגנרלים את •טוב
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 נסיון כתמונה) גודריאן, היינץ הטאנקים גנרל
מח הקמתה האדום. הצבא נגד בקרבות רב בה
לח לערער עלול חזקה גרמנית מדינה של דש

כרית-המועצות. לרעת הכהות, יחסי את לוטין
 ״קוריאה לערוך לסובייטים כדאי המסקנה:

 לכבוש המזרחית גרמניה על לצוות גרמנית״,
 ספק כל כלי שיגרום דבר המערבית, גרמניה את

שלישית. למלחמת-עולם


