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רוזנר שמואל ביקורת:

ליחסים מומחה גולדסטיין, האסון: גורדון לקחי ומחבר הספר  בינלאומיים
עשה בווייטנאם, למלחמה והדרך בנדי מקג'ורג'
אי־ לכאורה,  נאמנה. מלאכתו ספק ללא 
שכתב בלבד זו לא יותר: ממנו לבקש אפשר
הזה שהסיפור זו בלבד לא מרתק; סיפור
בוושינגטון המתקבלות להכרעות רלוונטי
מדווחים, כך בלבד שהספר, זו לא כיום; גם
בבית מיד ליד העובר לחומר קריאה הפך
על כל אלה נוסף אובאמה; הלבן של ברק
עמדתו נדמה, את מציג, כך גולדסטיין גם
הוא עצמו את הלקח שהפיק קרי, בנושא -
ללמוד ממנו, שצריך השיעור מספרו, ואת

אובאמה. הנשיא גם לדעתו,
גולדסטיין של ש"עמדתו" עקא דא
אפשר לפחות כך דייה. ברורה תמיד אינה
אנג'לס בלוס שפרסם המאמר מן להתרשם
מה נודע בטרם ,2009 בנובמבר ב־12 טיימס
כוחות לשליחת בנוגע אובאמה החליט

אסטרטגיה ואיזו לאפגניסטאן נוספים צבא
בכללותה: למערכה ביחס לאמץ בכוונתו

יקבל לא שאם חזה מקריסטל [הגנרל]
ככל ואמצעים, כוחות של תוספת [הצבא]
באפגניסטאן המלחמה תסתיים הנראה
תחזית האם שנה. בתוך בכישלון
אובאמה האם מוצדקת?… הזו ההתמוטטות
המשאבים את יותר מוצלח באופן לחלק יכול
האם הסלמה?… למנוע  ובכך  הקיימים
אסטרטגיה לנקוט ארצות־הברית צריכה
נמוכים היו שלה ההצלחה שסיכויי צבאית
בווייטנאם שהתבררה אסטרטגיה - בעבר

גבול? ללא הנמשכת כ[מחויבות]

גולדסטיין, סבור כאלה,  שאלות בגלל
כמו אובאמה לומדים היסטוריה", "נשיאים
המנהיג לכאורה יוכל העבר מלקחי שהרי
ל"שאלות תשובות  לחלץ האמריקני 
העליון לפתור". המפקד הבסיסיות שנדרש
כל מציע  אינו עצמו שגולדסטיין אלא 
מעלה אינו הוא בעיתון במאמרו תשובה.
להן שראוי לצרף - נוספות שאלות  אלא
שהפיק הלקחים יסודית: האם תהייה עוד
בווייטנאם, ההרפתקה מן בנדי מקג'ורג'
והודה חטא על  שהכה העובדה  האם
רלוונטיים אלה כל האם - בשגיאותיו
זה כאשר הנוכחי האמריקני לממשל בכלל
אחרת, במדינה את מהלכיו  לשקול נדרש
שונה פוליטית ובמציאות אחר אויב מול

לחלוטין?

המפותלת הדרך
לקאבול מסייגון
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מוכר, בנדי מקג'ורג' של חייו שמתעניין סיפור מי לכל כלליים,  בקווים
העשרים. במאה האמריקנית בהיסטוריה
אקדמית כהבטחה בנדי סומן צעיר בגיל כבר
הפקולטה מונה לדיקן 34 ובהיותו בן גדולה,
הרווארד. באוניברסיטת ולמדעים לאמנויות
“e Best and the - "הטובים והמבריקים"
שלמה חבורה נקראה כך - Brightest”
במידה בה שדבק כינוי סביבו, שהתגודדה
השאור היה הוא ואמנם, בזכותו. רבה
לביטחון ליועץ התמנה  ב־1961  שבעיסה.
תחילה שנים, חמש בתפקיד ושירת לאומי
- ולאחר הירצחו קנדי, פ' הנשיא ג'ון תחת

ג'ונסון. לינדון יורשו, תחת
משובצות סוערות, שנים אלה היו
ההסתבכות ובראשם גורל, הרי באירועים
האיטית, ההדרגתית, האמריקנית
המחלוקות, ההחלטות, וייטנאם. במלחמת
שהובילו ההכרעה וצומתי ההתלבטויות
ניצבים ההיא למערכה ארצות־הברית את
השאלות גולדסטיין. של ספרו במוקד
רודפות אור לזרות מבקש הוא שעליהן
היקפו תפח איך היום: עד אמריקה את
משישה־ בווייטנאם האמריקני  הכוח של
בתקופתו של צבאיים" "יועצים עשר אלף
של בימיו חיילים מיליון מחצי ליותר קנדי
והפכה המלחמה הידרדרה איך ג'ונסון?
שגבה לקטל סיטוני מזוין מוגבל מעימות
חיילים שישים אלף של כמעט חייהם את

אמריקנים?
היה לא הזה הספר של כתיבתו תהליך
גם להיות אמור היה גיבורו, בנדי, שגרתי.
ספרו את  שקרא לאחר  המקורי.  מחברו 
רוברט לשעבר ההגנה  שר  עמיתו, של
בנדי החליט ב־1995, אור שראה מקנמרה,
ההחלטות קבלת תהליכי את שוב לבחון
הראשונות בשנים מעורב היה שבהם
מניעיו. את מחדש ולהבין לנתח למלחמה,
אליו את גולדסטיין לסדרה כך זימן לשם

בנדי הצער,  למרבה ראיונות.  של ארוכה 
להגשים בידו שעלה לפני לעולמו הלך
אפוא הפך גולדסטיין תכניותיו. את
נסמך, הוא לסופר הראשי. צללים מכותב
לרשותו בנדי שהעמיד החומר על כמובן,
היצירה אבל ביניהם, שניהלו השיחות ועל
ספרו זה חותמו. אין נושאת את הסופית
על גולדסטיין של ספרו זהו בנדי; של

בנדי.

מקנמרה, של  ספרו מדוע להבין  של קל והלקחים הטרגדיה לאחור:  במבט
In Retrospect: e Tragedy and ) וייטנאם
כל בנדי את טלטל ,(Lessons of Vietnam
לכתוב העת הגיעה כי שהחליט עד כך
של המלחמה. להיסטוריה גרסתו שלו את
לראשונה גילה כאשר סערה חולל מקנמרה
ההגנה כשר שכיהן  בעת שכבר  בספרו
לנצח תוכל לא ארצות־הברית כי הבין
בתפקידו, נשאר  זאת ובכל - בווייטנאם 
להזרים והמשיך מלומדה, אנשים מצוות
משימות. להם ולהקצות  למערכה  כוחות
עצמו הצית כשמפגין ,1965 בנובמבר
המלחמה, על במחאה חלונו מול למוות
"כמה כעדותו - - מקנמרה חלק עמו כבר
שנים שלוש עוד ברם, ממחשבותיו".
"המלחמה משרתו. את יעזוב בטרם יחלפו
ההן בשנים שכינוה כפי מקנמרה", של
שפרש אחרי גם נמשכה  עיתונאים,  כמה

מתפקידו.
הייתה וייטנאם כי סבור אינו מצדו, בנדי,
- וזו לטעמו מקנמרה. של באמת המלחמה
- מספרו העולות החשובות התובנות אחת
של מלחמתו תמיד היא אמריקנית מלחמה
אצלו ההחלטות, מתקבלות אצלו הנשיא;
בווייטנאם המערכה הגורלות. נחרצים
שקנדי משום  שהתפתחה כפי התפתחה 
שיורשו, וכיוון טיפש" להיות רצה "לא

פחדן". להיות רצה "לא ג'ונסון,
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במידה רבה טמון הזה הספר כוחו של
שהתרחש מה על ובעדותו בנדי של בניתוח
המסוימת חולשתו הלבן. הבית בתוככי
(ולגולדסטיין) שלבנדי התחושה מן נובעת
חיובי באור קנדי את להציג מובהק עניין יש
חכמה זוהי ג'ונסון. את מאשר יותר הרבה
שהרי - שבדיעבד חכמה - מאוד קטנה
החלטות לקבל הספיק בטרם נרצח קנדי
ג'ונסון ואילו למלחמה, בנוגע ממש של

לתוכה. דבר של בסופו שנגרר הוא
מן רבות מקנמרה עם חולק בנדי
בספרו. ההגנה  שר  שהציג  ההערכות 
הנחות של ביקורתי בניתוח "נכשלנו
ובנדי, מקנמרה, כתב שלנו", המוצא
הקריטיים ההכרעה  חודשי על  בהרהרו
דומה: באופן הבעיה את הגדיר ,1965 של
על הכמות מתווכחים  "מצאנו את עצמנו
החיילים מספר מה  - השימוש  על ולא
או לעשות, עליהם מה ולא לשלוח שצריך
את להכתיב צריכה צבאית אסטרטגיה איזו
שהגיש במסמך ואמנם, הכוחות". פריסת
תחת שנה, באותה בינואר ב־27 לג'ונסון
בווייטנאם", בסיסית "מדיניות הכותרת
מקנמרה. עם דעים תמימות בנדי הפגין
נודעה מסמך באותו שש מספר לסעיף
בנדי, כתב  "אנחנו", מיוחדת. משמעות 
"רואים ולמקנמרה,  לעצמו בהתייחס 
להשתמש היא הראשונה אפשרויות. שתי
ולכפות הרחוק במזרח הצבאי בכוחנו
הקומוניסטית, המדיניות של שינוי שם
המשאבים בכל להשתמש היא והשנייה
את המעט להציל כדי ומתן בנתיב המשא
הגברה משמעותית ללא עוד להצילו שניתן

הצבאיים". הסיכונים של
הבסיסית הדילמה דבר, של בסופו זוהי,
מלחמה, בִעתות מנהיג  כל  בפני הניצבת
להכרעה לחתור אם  להחליט  כשעליו
(או שהשיג במה להסתפק או צבאית
מוצא ולחפש שעה אותה עד הפסיד)

צומת אותו בפני ניצב אובאמה גם מדיני.
חודשים במשך התחבט כאשר דרכים
- מבקריו ארוכים מדי, לטענת - ארוכים

תגבור הכוח באפגניסטאן. בשאלת

המעורבות על נכתבו רבים בטרם ספרים בווייטנאם  האמריקנית
זיכרונותיו את גם לפרסם בנדי החליט
היא המשמעות ההיא. המלחמה על
מעט - מעט רק נותר העובדתי שבמישור
אותו אירועי  על ולגלות לחשוף  - מדי
גדולים חידושים - אחרות  במילים זמן.
אותם ומזכיר חוזר הוא  הזה. בספר אין
התרחשויות אותן צוטטו, שכבר מסמכים
לעייפה, אותם גיבורים דנו ודשו בהן שכבר
נוכל מה נושנות. "על אותן דילמות טרגיים,
לעצמו כתב להפתיע?" כדי בו שיש לומר
לא כנראה הוא גם .1996 בפברואר בנדי
"כוח זאת: בכל השיב אבל בטוח, היה
- 1966 של בווייטנאם האויב". של העמידה
ובאפגניסטאן של 2004 של בעיראק כמו 
ללוח בהתאם להיכנע מסרב האויב - 2009
של הפעולה בתכניות לו שהוקצה הזמנים

הפולש. האמריקני הכוח
שצפון 1965 כבר ברור היה לכל באביב
הגנרל במהרה. להישבר  מסרבת  וייטנאם
הכוחות מפקד ווסטמורלנד, ויליאם
אפשרות כל רואה "אינני כתב: בזירה,
של ומוצלח מהיר לסיום שנביא סבירה
ארצות־ תבחר כן אם אלא המלחמה",
שר תת גרעיני. בנשק להשתמש הברית
ולסגת "לחתוך" שיש גרס בל, ג'ורג' החוץ,
משנה ולא אמריקני,  כוח ששום  מחשש
שלל אולם בנדי לנצח, יוכל גודלו, לא מה
שתי בין לבחור נאלץ הנשיא ההצעה. את
האחת, שהציע להסלמה: תכניות המובילות
שבעים מאה להוסיף תבעה ווסטמורלנד,
האדם כוח למצבת חיילים אלף וחמישה
האחרת, התכנית בווייטנאם; האמריקני
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ואחיו החוץ עוזר שר בנדי - ביל שהעלה
דרך התוותה - לאומי לביטחון היועץ של
של בהיקף פחות, אגרסיבי תגבור ביניים:

חיילים. אלף משמונים יותר מעט
בסופו להכרעה. הנשיא נדרש ביולי
בניגוד חיילים, הוספת על הורה דבר של
הכתוב לפי  בל. השר תת של להצעתו 
שההתייעצויות בדיעבד סבר בנדי בספר,
ותו הצגה היו 1965 בקיץ ההן הדרמטיות
כמי להיראות "רצה ג'ונסון לינדון לא.
שהחליט אף וממצה,  זהיר" דיון  שמנהל
מעט לא  עמדתו,  תהיה מה  מראש 
הנשיא לשעבר מן שקיבל בהשפעת העצה
"לא כי לו שאמר אייזנהאואר, דווייט
שאנחנו חופשית ממדינה אותנו יבריחו

להקים". עזרנו
יותר מאוחר שנים  וחמש  ארבעים
כאב. עד מוכרים הללו המשפטים נשמעים
קווי למתוח התפתו כך כל שרבים פלא אין
המערכה ובין שנים אותן אירועי בין דמיון
לאפגניסטאן. וייטנאם בין וכן בעיראק,
רואים שהם "וייטנאם" רבים, במובנים
העימות מן יותר  הרבה היא רוחם  בעיני
מזרח אסיה בדרום שהתחולל העקוב מדם
לכישלון קוד שם היא מספר; עשורים לפני
החלטות, של קבלת להליך לקוי במלחמה,
חסרת לאמונה מעוותת, מציאות לתפיסת
להביס ארצות־הברית של ביכולתה בסיס
מתפרסמות זו ברוח כותרות אויב. כל
האמריקנית: במדיה לבקרים חדשות
וייטנאם להיות יכולה  אפגניסטאן  "האם
טיימס, יורק שאלו ניוזוויק, ניו אובאמה?" של
מאות, לא אם  עשרות, ועוד סי־אן־אן, 
וכאשר אחרים. תקשורת וכלי עיתונים
טועה אינו  איש כך, מנוסחת השאלה 
מפני אזהרה מאחוריה: המסתתרת בכוונה
של בבוץ התבוססות  מפני הסתבכות, 

נגמרת. בלתי לחימה

"עיראק/אפגניסטאן נראטיב את אולם
אחרת. גם להציג אפשר  כווייטנאם"
בעצמו בוש אימץ וו' לשעבר ג'ורג' הנשיא
אך לווייטנאם, עיראק  בין  ההשוואה את
וכמובן שהדהימה, משמעות לה העניק
באוגוסט ומומחים. פרשנים הכעיסה,
"הלקח כי הצהיר ובו נאום בוש נשא 2007
שאת הוא וייטנאם של החד־משמעי
מיליוני שילמו האמריקנית הנסיגה מחיר
הוסיף שסבלם  מפשע, חפים אזרחים 
חדשים מונחים שלנו המילים לאוצר
מחדש' לחינוך 'מחנות סירות', 'אנשי כמו

ו'שדות קטל'".
של תוצאותיו על  רק  לא כמובן,
מחלוקת. נטושה בווייטנאם הכישלון
ויכוח נאום ש"ישנו ציין באותו עצמו בוש
נכנסנו כיצד  השאלה עצם על לגיטימי 
ויכוח - ממנה" יצאנו וכיצד לווייטנאם
לבלתי להפכו המנסים שיש לגיטימי
בארצות־הברית הימין בחוגי לגיטימי.
המלחמה בכישלון שהאשם הדעה רווחת
שגילו הנחישות בחוסר  נעוץ  בווייטנאם
האתגר מול  ומנהיגיו האמריקני הציבור 
זעזוע מעוררת זו טענה  הקומוניסטי.
כלומר - ההיסטוריונים הממסדיים בקרב
אקדמיים במוסדות  שצמחו המלומדים 
אך - השמאל עם ברובם המזוהים
אותה אימצו מאוד בכירים ציבור אישי
לשעבר ג'וליאני, רודי מכבר. זה בהתלהבות
לנשיאות, ומועמד יורק ניו עיריית ראש

2007 כי: כתב באוגוסט

הלקחים אחד את לזכור צריכה אמריקה
עתה, כמו אז, וייטנאם. מלחמת של
במשך במלחמה  שגויה אסטרטגיה נקטנו 
את שינינו  עתה, כמו ואז, שנים. כמה 
התקדמות להראות והתחלנו הפעולה דרך
מאמינים רבים היסטוריונים ממשית.
ובידי בידינו עלה ב־1972  שבערך כיום
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להביס וייטנאם בדרום שלנו הפרטנרים
הווייטקונג ולהעלות של לוחמי הגרילה את
לעצמאות הדרך על וייטנאם דרום את
את אמריקה הפסיקה שאז אלא פוליטית.
מן הצפון לקומוניסטים תמיכתה ואפשרה
עגומות. היו התוצאות הדרום. את לכבוש

ויכוח, נטוש התוצאות על - כן כי הנה
לכישלון הסיבות בדבר  המחלוקת אך
נגרר בנדי  של  ספרו יותר. הרבה  חריפה 
ומגויס הזו, הפלוגתא אל נמנע בלתי באופן
בדבר יותר המקובל הנראטיב בשירות
המשפט בית שופט בווייטנאם. הכישלון
האחרון בנובמבר אמר קנדי אנתוני העליון
על אובאמה לנשיא להמליץ עליו היה לו כי
הטובים את שיקרא היה מציע שראוי ספר
(e Best and the Brightest) והמבריקים
שהכתיב הספר - הלברסטאם דייוויד מאת
מאז הכישלון בשיח השלטת הנימה את
נסוגה ארצות־ בטרם עוד פרסומו ב־1972,
בפרק הזמן הכל, בסך הברית מווייטנאם.
הלברסטאם אור של ספרו ראה שחלף מאז
למדנו גולדסטיין לא של הופעת ספרו ועד
מסמכים התגלו, נוספות עובדות הרבה.
הנראטיב אבל נפתחו, ארכיונים נחשפו,
אלה בעיני לפחות - כשהיה נותר הבסיסי
בוש של הפרשנות את  מקבלים שאינם

ג'וליאני. ושל

בשביל וייטנאם היא אפגניסטאן תפקיד אם איזה - ימינו של  אמריקה
- כמובן הזו? במשוואה אובאמה משחק
נשיאים שני מהם? איזה אבל הנשיא, הוא
בתקופת הלבן את הבית איישו דמוקרטים
נאה, כריזמטי, צעיר, הראשון וייטנאם:
בתפקיד הראשון (הקתולי  תקדימי
נקרע השני לאובאמה; בדומה - הנשיא)
רפורמות הפועל אל להוציא העז רצונו בין
מחויבותו ובין פנים בנושאי לכת מרחיקות

מלחמה בוערות, ובהן בבעיות חוץ לטפל
בדיוק כמו הנשיא הוא גם לא פתח - שבה
קנדי אובאמה - הוא מהם מי הנוכחי. אז

ג'ונסון? או
אובאמה עשוי גולדסטיין של מספרו
ראשית, קנדי. להיות לו שמוטב להסיק
לא הקולוסלי לכישלון שהאחריות משום
יורשו. כתפי  על אלא כתפיו, על  נפלה
בדיעבד מנקה שהספר משום ושנית,
ארצות־ שחטאה החטאים מן קנדי את
המדיניות את להמשיך במאמציה הברית
יועצים צבאיים שיגר אמנם שהתווה. הוא
"יש כי הסביר אף וב־1961 לווייטנאם,
שלנו, הכוח בהפגנת אמינות בעיית לנו
אבל אותה]", [לתקן המקום היא וייטנאם
מרחץ הגדולה; להסלמה  אחראי  הוא אין
רק החל ההיקף, רחב האמיתי, הדמים
ובהם רבים, מאמינים - קנדי ג'ונסון. בימי
שבה מלצעוד בדרך נמנע - היה בנדי גם

ממשיכו. התקדם
לביסוס רבות הוכחות לספק אפשר
רב. שערכן  בטוח לא  אך כזו, טענה 
שערך האחרונה העיתונאים במסיבת
רוצה "אינני כי קנדי אמר נרצח בטרם
שם להציב תיאלץ שארצות־הברית
אבל לכאורה, משכנעת ראיה זו כוחות".
ג'ונסון, גם הנכון. בהקשר למקמה יש
רבים גייסות להזרים  לא מיהר קנדי, כמו
הבחירות לאחר עד המתין הוא לווייטנאם.
תעלה כזו הכרזה היטב כי בידעו ב־1964,
היו לקנדי גם כי ייתכן רבים. בקולות לו
הדוושה; על ללחוץ שלא פוליטיות סיבות
היה הוא אולי גם שקרה לג'ונסון, כפי אך
אחרי הבחירות. אחרת אחרת ונוהג נשמע
תפקיד מילאו  ודאי פוליטיים מניעים 
הלבן בבית  שהתקבלו בהכרעות מסוים 
במבט בנדי, בווייטנאם.  הלחימה  בזמן
מי - הזו התופעה את כמובן מגנה לאחור,



• תכלת 118119 • 2010 / אביב התש"ע

במציאות כי ברור אך - אותה? יגנה לא
גורלות לחרוץ ציבור נבחרי נדרשים שבה
הסתננות מוחלט באופן לנטרל אי־אפשר
לקודש אפילו אלקטורליים שיקולים של
שכתב במזכר מלחמה. ניהול של הקודשים
כיועץ ששירת בעת ב־1964, עצמו בנדי
שנגרם הפוליטי  "הנזק כי הזכיר לנשיא, 
מנפילת אצ'יסון דין] החוץ ול[שר לטרומן
שרוב מכך נבע  הקומוניסטים] [בידי  סין
עלינו והיה שיכולנו האמינו האמריקנים
מה בדיוק זה זאת. למנוע כדי יותר לעשות
שפורשים כמי ניראה אם עכשיו שיקרה
במזכר בסייגון". המלחמה מן ראשונים
האפשרות מפני במפורש בנדי הזהיר אחר

בבחירות. הפסד של
כאלה שיקולים לשלול טעם אין אולי
של משמץ יותר יש הכל, אחרי הסף. על
מסוגה דמוקרטית  שמדינה בטענה היגיון 
לנצח יכולה אינה ארצות־הברית של
נרחבת תמיכה  ללא ממושכת במלחמה 
את מחייבת כזו  ושתמיכה הציבור,  של
תרגילים גם  לנקוט במושכות המחזיקים 
בפברואר לכך. ער היה ודאי בנדי פוליטיים.
המליץ בסייגון, משליחות שובו עם ,1965
וייטנאם בצפון הפצצות על להורות לנשיא
חיל על בסיס וייטקונג על מתקפת בתגובה
שמונה חיי  שגבתה פלייקו, שליד האוויר 
מקנמרה של בספרו אמריקנים.  חיילים
שגייס הנימוקים מן שניים מוזכרים
הארוך, "בטווח העת: באותה לטובתו
על תשפענה ש[ההפצצות] קיווה [בנדי]
ותגרומנה הצפון [אנשי] של הנחישות
בווייטקונג תמיכתם את להפחית להם
הקצר, בטווח ומתן; משא לנהל ו/או
חדה ל'עלייה יביא שהדבר האמין הוא
[וייטנאם]'". בדרום באופטימיות ומיידית
הקהל דעת על להשפיע הצורך כן, כי הנה
מעיניו נעלם לא ובדרומה וייטנאם בצפון
הממשל כי שהבין  כפי  בדיוק  היועץ,  של

הציבור לבו של לרחשי להיות קשוב חייב
כותב שלו", האחרונה "הּפִסקה האמריקני.
'במקרה מרכזי:  עניין "הדגישה מקנמרה, 
ארוך. יהיה בווייטנאם  המאבק  הטוב,
הזו המהותית  הנקודה  את  לחדד חשוב 

לאנשינו שלנו'". ולהבהיר אותה
של ספרו כי  נראה זאת, כל  למרות
למקומם משקל די מעניק אינו גולדסטיין
של במורשתו פוליטיים  אינטרסים  של
סירובו היא לכך שהסיבה אפשר קנדי.
הלחצים שהפעילו למרות של קנדי, העיקש
לווייטנאם. כוחות  להזרים אנשיו,  עליו
ושבהם מפיו, המובאים שהציטוטים ייתכן
צבאית רתיעה מפני הסתבכות מביע הוא
לחיזוק אף הם תרמו מזרח אסיה, בדרום
ללבו מתגנב  לפרקים אבל הזה. הרושם 
יש למחבר כי החשד הספקן הקורא של
שלא קנדי כמי את לצייר עניין מובהק גם
הנשיא הצעיר ולשכנע שאצל בו רבב דבק
הוא שכן קורה", היה לא "זה והכריזמטי
האייקון את  להותיר מאודו בכל  רוצה

כשלג. צחור הזה האמריקני

הודיע 2009 בדצמבר ב־1 שנשא האמריקנית בנאום לאומה אובאמה  הנשיא
ארצות־הברית כוחות את לתגבר החליט כי
קנדי, את הזכיר לא  הוא  באפגניסטאן;
שצוטט היחיד הנשיא ג'ונסון. את לא ודאי
הנשיא אייזנהאואר,  דווקא היה בדבריו 
ציטוט זה היה לא להם. שקדם הרפובליקני
הצעה כל  לשקול ("יש במיוחד מלהיב 
אפילו אולי רחבים"), שיקולים לנוכח
של זה בשלב אובאמה, במתכוון. משעמם
מהשוואות. בורח מלחמה", כ"נשיא חייו
שהוא הכוחות שתגבור רוצה אינו הוא
בוש של  התגבור מול  יימדד מאשר 
בווייטנאם. ג'ונסון של זה מול או בעיראק,
תגבור שזהו ולבוחריו לעצמו מספר הוא
אפגניסטאן כי הטוענים  "יש  אחר. מסוג
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אמר וייטנאם", של נוספת מהדורה היא
של מעוותת קריאה "זוהי והוסיף: הנשיא,

ההיסטוריה".
שומעיו את שהותיר נאום זה היה
ניתנות סתירות שאינן בו היו  מבולבלים.
ייסוגו כי הכוחות למשל, הבטחה - ליישוב
פי על ,2011 (יולי מראש ידוע במועד
תותנה הנסיגה כי הודעה ובִצדה התכנון),
ההחלטה הנאום - עיקר בהתקדמות. אך
לסיימה כדי ולא המלחמה, את להמשיך
בחר - מעיד שאובאמה לנצח בה כדי אלא
במקום ג'ונסון,  של בדרכו ללכת לכאורה 
של לשיטתו נוהג, היה שקנדי כפי לנהוג

גולדסטיין.
למד מה עצמנו: את אפוא לשאול עלינו
- אצל יועציו שהסתובב מן הספר אובאמה
אפשר שהרי ממנו משהו? למד בכלל אם
ספר של מקריאתו הלקח כי לצפות היה
באפגניסטאן, הכוחות תגבור יהיה לא כזה
וייטנאם היא אפגניסטאן אם הסגתם. אלא
את לעצור עליו היה אז כי אובאמה, של
העובדה האפשרי. בהקדם ההסלמה תהליך
משני אחד על מעידה זאת עשה שלא
- הראשון יחד: גם שניהם על ואולי דברים,
בנאומו, שהכריז כפי משוכנע, אכן הנשיא
בין ההבדלים וייטנאם. איננה שאפגניסטאן
יהיה מכדי שאפשר המערכות גדולים שתי
- והשני האחרת;  על האחת מן  להקיש
רוצים היו  שהיסטוריונים  למה  בניגוד 
נוטים החלטות אינם לחשוב, מקבלי אולי
לעיצוב עבודה ככלי במחקריהם להשתמש

מדיניות.
ובעיקר רבים, לאכזב שעשויה מסקנה זו
המוטעית הסברה ברכי על שהתחנך מי את
את לשפר כדי העבר  מן ללמוד  שעלינו
הנה, אבל בעתיד. להצליח סיכויינו
העוברים המסרים מן  התעלם אובאמה
את הספר המתאר אורך השני לכל כחוט
ככל כן: על יתר  בנדי. של הנפש  חיבוטי

בנדי של מתובנותיו מתעלם שאובאמה
בידי גולדסטיין, מוצגות כפי שהן המאוחר,
המלצותיו שהוא נוטה לאמץ את נדמה כך
אחרי אמת, - זה שבזמן המוקדם בנדי של
לנשיא כתב ב־1966, בווייטנאם ביקור
בלי מידרדר… בווייטנאם "המצב כי ג'ונסון
נראית תבוסה נוספת אמריקנית פעולה
היום ומתן במשא נסיגה כל נמנעת… בלתי
מתברר, כוח לאירועים, תביא לכניעה…".
הספרים. שמציעים מזה יותר חזק דחיפה
בנדי, את לקרוא רבות  דרכים ישנן
את "לקרוא"  רבות  דרכים שקיימות  כפי 
והעמדות הקורא  של משקפיו וייטנאם. 
שעיניו לפני עוד החזיק שבהן הבסיסיות
הספר של הראשון העמוד את שזפו
שיפיק הלקחים  את רבה  במידה יכתיבו 
מגולל. איך שהוא הכישלון ממנו ומסיפור
כהמלצה אולי בנדי? את אובאמה קרא
עת בכל בגבולות הקונצנזוס, לוודא לפעול
שיקף אובאמה של  נאומו אתו.  שהציבור
הרבה - כזו ציבורית בתמיכה רצונו את
על הכריז כאשר שנשא בוש הנאום מן יותר
אף מפתיע: זה אין בעיראק. הכוחות תגבור
של החלטתו דומה, פעולה לכאורה שנקטו
כבעיטה בעיני רבים כהתרסה, נתפסה בוש
לחי כסטירת המדיני, הממסד של בישבנו
המלצות שהגישה בייקר–המילטון לוועדת
אובאמה הצטייר של צעדו הפוכות, ואילו
ושקולה אחראית כהתייצבות הקהל בדעת

בשוליה. לא הזירה, במרכז
עד מדגיש לאובאמה בוש בין הזה הניגוד
ולא ההווה, על העבר מן להקיש קשה כמה
לפני שהתרחשו באירועים כשמדובר רק
ביחס גם אלא (וייטנאם), מספר עשורים
האחרונות בשנים שהתחוללו למהלכים
שמובילי העובדה אפילו (עיראק). ממש
ראו ובאפגניסטאן בעיראק המלחמות
דונלד שהן (זו מערכה באותה שלבים בהן
נגד כ"מאבק הגדירו אובאמה והן רמספלד
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בוש זאת. משנה אינה אלימה") קיצוניות
דומות החלטות לכאורה  קיבלו  ואובאמה
ולא הם שלא נדמה  אבל דומה,  בהקשר
את המפרשים והאזרחים המשקיפים

הזה. הדמיון את להבליט רוצים צעדיהם
בווייטנאם האמריקני שהכישלון ברי
פרשן כל רורשך. מבחן  של סוג הוא
שמגוללים בסיפור הזה, בכישלון מביט
המדינאים והצופים, המשתתפים
בימי אחרת. תמונה ורואה והחיילים,
פאוול קולין שר החוץ הציגו בוש ממשל
פרשנויות שתי צ'ייני ריצ'רד הנשיא וסגן
במלחמה שאירע למה בתכלית שונות
מוראות את שחווה פאוול, ההיא. הארורה
בשרו, אסיה על מזרח דרום הג'ונגלים של
זהירות של חשיבותה על ממנה למד
הדור כי סבר צ'ייני ואילו קרב, בטרם
בתודעתו נצרבה וייטנאם טראומת אשר
ולקה נכון הלא הלקח את ממנה הפיק
של בעיראק זיהה פאוול יתר. בהססנות
ואילו המוכר, הווייטנאמי הבוץ את 2003
אותו את החוץ שר של בעיניו ראה צ'ייני
של לנפילתה הוביל  אשר נחישות  העדר
מנקודת מבטו, הקומוניסטים. סייגון בידי
הכוחות את לתגבר בוש של החלטתו
שהמליצו כפי להסיגם במקום בעיראק,
הייתה החוץ, מדיניות ממסד ותיקי לו
נכאים רוח אותה על  מניצחון  פחות לא
ההחלטה שמבקרי בשעה - וייטנאם של

של ההיסטורי  המשגה על חזרה בה ראו 
ג'ונסון.

ברורשך מגלה כנראה  אובאמה
שמצאו שונה מזו תמונה הווייטנאמי שלו
הוא גולדסטיין.  של ספרו מקוראי רבים 
שמעורבות גולדסטיין של מספרו למד לא
מסתיימת רחוקות  במדינות אמריקנית 
מן הסיק לא הוא נפש.  במפח בהכרח
סיכוי אין שלארצות־הברית הספר
מקומיים. גרילה  כוחות עם בהתמודדות 
הוא, שגם העובדה  מן נבהל לא  אף הוא
רף הפעולה את מעלה ג'ונסון, כמו  ממש
מן או קודמו, שבחר בזירה האמריקני
שלו הצבא שמפקדי המשתקת האפשרות
יתקשה תמיד והוא יותר יבקשו תמיד
יוביל שבחר שהמסלול לקוות צריך לסרב.
היסטוריון כן, לא שאם המקוות, לתוצאות
בלקחיה שידון ספר לכתוב עלול עתידי
שגורס וכפי  כושלת". "מלחמה עוד  של
של לפתחו תמיד מונח  הכישלון  - בנדי
הנשיא לא הסגלגלה; בלשכה היושב האיש
שהמשיכה זה אלא המערכה, את שהתחיל

והחריפה.

ובמעריב. פוסט בג'רוזלם כותב רוזנר שמואל
כנרת, ספרי העיון בהוצאת עורך הוא

לתכנון במכון ועמית דביר, זמורה־ביתן,
יהודי. עם מדיניות


