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בודאטי האמריקאנית המעורבות אז * ת * מ ח ל  יוכרו■,כיפורים מי
 ההתראה שאלת ונשנית *■/עולה
 תוצאת זאת המודיעינית. וההערכה

 המימסד את שפקד הלפ־ההפתעה,
 כאותו הציבור, ואת הצבאי־ביטהונ־,

 המושגים צמחו גם אז יום־כיפורים.
 למילחמוד, ״סבירות ״קונספציה״,

 למודיעיד. ״יועץ מעידים", .סימנים
המודיעין". מערך של ו״פלוראלקס

 נפילת את למנוע שנועדה נאם,
 בדרום הפרו־אמריקאני המישטר

 גבעה הקומוניסטים. והשתלטות
 ויאט־נאם,״ .דרום גלובלית. מראיה
 .היא ,1955ב־ קנדי ג׳ון של כדבריו

 בדרום״מיזרח המערב של אבן־הפינה
הרי תתמוטט, זו ואם אסיה.״

 בורמה תאילנד, קמבודיה, (לאוס
ומלזיה').
 ג׳וגסון הנשיא הציג 1964 ביוני

 שאר ״האם - לסי־איי-אי שאלה
 אם בהברה תיפול אסיה דרום־מיזרח

 תחת יובאו ודרונדויאט־נאם .לאום
 תשובתה קומוניסטית?" שליטה

 המרכזית סוכנות־הביון של המנומקת
 על הקומוניסטים ישתלטו שאם היתה.
 שמלבד הרי ויאט־נאם. דרום ועל לאוס

 נוספת מדינה אף תעבור לא קמבודיה.
קומוניסטי. לשילטון

 עידעור בעצם, בכך, שהיה למרות
 המדיניות ביסוד שעמד ההגיון על

 התייחס לא בוויט־נאם. האמריקאנית
 לדבוק והמשי!־ זו להערכה המימשל

 מתשע יותר כיום, הדומינו. בתיאוריית
 הקומוניסטים השתלטות אחרי שנים

 כי ברור ולאוס דרום־וייאט־נאם על
מדוייקת, היתה הסי־איי־אי הערכת

 שלב
שלב אתרי

 בתיאור־ אמונתם על״ידי יגעים **
ת י י / של כישלונו ונוכח הדומינו ^

 גופי ריבוי שמשמעותו האחרון, המושג
 על־מנת בהערכה, העוסקים המודיעין

 בין לבחור אפשרות המדיני לדרג לתת
 הציר הפך שונות, והערכות תפישות

הדיונים. מן רבים סובבים שעליו
 אחרי שהושמע מרכזי, טיעון

 הסיבות את להסביר ושבא המילחמה,
 אגף־ של מעמדו כי היד״ למחדל
 הממונה היחידי כגוף בצה״ל, מודיעין

 לבך הביא הערכות־מודיעין, מתן על
 הערכת־מודיעץ נמסרה שלקברניטים

 בעוד מוטעית) כידוע. יחידה(שהיתר״
 מביא היה גופי־הערכה של שריבוי
 אלטרנטיבות מיספר של להצגה

לבחירה.
 בהקמת הכרוך הכלכלי, המחיר

 כבד אמץ, של לזו מקבילות מערכות
 כדי צעדים. של שורה נקטו לכן מדי.

 חלקי, פלורליזם של קיומו את לאפשר
 על הוחלט ההתראה. בתחום לפחות
המרח בפיקודים גופי־מחקר הקמת
 הערכות במתן הם גס העוסקים ביים.

 משתווים, האלה הגופים אק משלהם.
 למחלקת- ובאמצעיהם, בהיקפם
באבדן. המחקר

 שניתן מיסגרת, הוקמה עצמו באמ״ן
 בשם־גוף השטן" .פרקליטי לכנותה

 הקאתולית, הבגסיה בזמנו שהקימה
 לבחינה החלטותיה את להעמיד כדי

 הערכות בוחן זה גוף ולביקורת.
 המקובלות מאד־ השונות וקונספציות

 הקיימות, באלה ספק ומטיל באמ״ן,
 פלורליזם של יישום מעין — שוב

פנימי.
אבן
אבן אהיי

ר ק *י  ההתראה בשאלות הדיון *
 עסק המודיעינית ^וההערכה

 להרחיבו וכיצד הפלוראליזם בשאלת
פלוראליזם באמת האם אבל, ולשפרו.
 הנוסחה הוא המודיעיני במעדר

 וממישגים מהפתעות להימנעות
 אכן האם והמדיני? הצבאי בתחום
 לא ישראל שמדינת פלוראליזס יבטיח

במהלכיה יותר תישגה לא עוד, תופתע
והמדיניים? הצבאיים

 מערכת של תיפקורה את לבהון כדי
 פלוראליזם קיים שבה מימשלית,

 המבט את להפנות כדאי בגופי־הערכה,
 מועצה גם קיימת שם לארצות־הברית,

 לקבלת־החלטות, כגוף לאומי לביטחון
 בארץ. להקימו ממליצים שרבים מוסד

 ב־ בעיקר נבחנת שמערכת ומאחר
 שמיל־ הרי מילהמה, כמו תנאי״לחץ,

 נוח כר לשמש יכולה ויאט־נאם חמת
 של והחלטותיו מהלכיו לבחינת
 במערך פלוראליזם בעל מימשל

שלו. המודיעק

דאנוי־ הפצצת
מודרגת הסלמה

 כל את עימה תיסחוף שההתמוטטות
 חלק כאותו הפרדמערניות המרינות

העולם. של
 הדומינו תיאוריית חיתה זו

 נקרב מהלכים לה שקנתה המפורסמת,
 בצד האמריקאיים. המדיניות קובעי

 כי זו, תיאוריה אמרה המופשטת רתח
 כמו תביא, אחת מדינה התמוטטות

 להתמוטטות דומינו, אבני של נפילתן
 התהליך יימשר וכר נוספת מדינה של

 ועוד עוד ממוטט כשהוא הלאה
אגניס״מדינות.

 של יורשו ג׳ונסון, לינרון בממשלת
ר קנדי,  סכרו אחדים הדיעות: נחלקו ע

 תביא דרום־ויאט־נאם שהתמוטטות
 אסיה, רדוס־מיזדח בכל להתמוטטות

 אף ואולי והפיליפינים אינדונזיה כולל
 תחול שזו סברו אחרים ויפאן. קוריאה

הקרובות ושכנותיה הודדסין על ״רק"

 עם להתמודד דרום־ויאטנאם צבא
 האמריקאים, החלו הוויאט־קונג

 מדיניות מגבשים ,1964 מאמצע
 צפון־ על לחצים להפעיל המכוונת

 הפצצות־אוויר. באמצעות ויאט־נאס
 לשים האנוי את לאלץ היתח הכוונה

הוויאט־קונג. לפעילות קץ
 עמדה זו דברים ראיית שגם אלא
 אלה הסי״איי־אי. לדוהו״ת בסתירה
 האמיתיים ששורשיו בך על הצביעו

 ברחם מצויים הוויאט־קונג של
 מביאה היתה הצפון על לחצים והפעלת
 מצליחה. היתד, אם גם מוגבלת, תועלת

 מקבלי־ התעלמו זו מהערכה גם
ההחלטות.

 1965 באביב ההפצצות החלו כאשר
 נרחב קונסנזוס השגת אהדי זה היה

 וביעי־ לבצען הצורך כדבר במימשל,
על ההפצצות המטרות. להשגת לוחו

ויועציו ג־ונהון הנעיא
ם על אטומות אמיי

 איסטרטגיה במיסגרת בוצעו הצפון
 זוהי מודרגת". ״הסלמה שכונתה

 הדרגתית הגברה הגורסת איסטרסגיה,
 אחרי שלב המהלומות, עוצמת של

 היריב את לאלץ והמיועדת שלב.
 את מעצמו לחסוך בדי להיכנע,

 יותר, המכאיבות הבאות, המהלומות
 לאיס־ התנגדו הצבא אנשי דווקא

 נותנת ודא כי בטועגם זו, טרטגיה
 ולמצוא להתארגן שהות לצפון

 יעילות את שיפחיתו פיתרונות
ההפצצות.
 ההפצצות של המיידית מטרתן

 את לצמצם לפחות. או, להפסיק, ודתה
 מן וציוד אנשים של ההסתננות ממדי
 בהשמדת התרכזו ולכן לדרום הצפון

 נתיכי־תחמדה. ובתקיפת גשרים
 שנמסרה הסי״איי־אי של הערכה

 גרסה ההפצצות. תחילת לפני למימשל
 את לבלום יצליהו לא אלה כי

 המערכת עקב רתמה ההסתננות
 — שבצפון הגמישה התחבורתית

 אלטרנטיביים נתיבים קיום דהיינו,
 לאחו וכתה לא זאת הערבה רבים.

 המזויינים. ובכוחות כמימשל קשבת
 שלמרות התברר ארוך לא זמן כעבור

 רק לא דרומה ההסתננות ההפצצות
גברה״ אף אלא קטנה״ שלא

 אינם כי לדעת. שנוכחו אחרי
 מטרותיהם את להשיג מצליחים

 ההפצצות. את האמריקאים הגבירו
 שהפצצת אמרה, ששלטה התיזה באשר

 של והמתפתחת הצעירה תעשייתו
 אותו תאלץ בכך האיום עצם או, הצפון,

 שהיא משום המילחמה את להפסיק
כלכלתו. להרס דבר של בסופו תביא,

 תפישה שללה הסי־איי־א? הערכת
 אמר:רנה ויאט־נאס. דחס וכל, מכל זו

 בעיקדד״ חקלאית מדינר, היא הסוכנות,
 ודא הלאומי תוצדה מרכית של מקורו

 מישקל למעשיה ואילו בחקלאות
משמ היא שאין כך בתוצר, מיזערי
כלכלית. מבחינה עותית

 לידת
הגמר מגג

 ניהס ד״סי־אי״אי״ ערכות ך*
ה ההערכות היו לא !להפצצות 1

 הראשונות. לא וגם היהירות שליליות
מהקר קנוצת הגישה 1964 במרץ עוד

 מחלקת של המדיניות תיבניז מצוות
 על הפצצות כי שמעו דוח, המדינה

 להפסקת אותו יביאו לא הצפון
 שהצמיחה משום בדרום, הלחימה

 אלא מעייניו, בראש אינה הכלכלית
ויאט־נאם. תלקי שני של איחודם

 הבכירים המימשל פקידי כל לא גם
אחד ההפצצות. במדיניות תמכו

 היה למונען, לשווא וניסה להן שהתנגד
 .מרגע נול. ג׳ודג׳ תת־מזכיר־המדינד״

 נטוה ״לא הזהיר, הגמר,״ גכ על שנעלה
׳ לרדת״. היכן לבחור שנוכל

 האזהרות כל כמו בול, של הזהרתו .
 על נפלה האחרות, הסותרות וההערכות

 התפטר יותר ומאוחר אטומות אוזניים
מתפקידו.

 הסלמה של במדיניות נקט המימשל
 ומשלא הפצצות, באמצעות מודרגת,

 פנה מטרותיו, את הנמוך המינון השיג
 שנות שלוש במהלך להגניח•
 צפוחיאט־נאם על הוטלו ההפצצות

 מה כל על העולה במישקל פצצות
 החזיתות בכל בעלית-הברית שהטילו

 הצפון ואולם השניה. במילחמודהעולם
 מחית, 1968 ינואר ובסוף נשבר לא
 מיתקפת את הוויאנדקונג, עם יתד

 גורלית השפעה ממלת שהיתר, הטאט,
המילהמה. מהלך על

 מערכת של קיומה המסקנה:
 של הצלחתם ואפילו פלוראליסטית.

 להעדכות־מצב להגיע בתוכה גורמים
 ההסתבכות את מנעה לא נכונות,

 ארצות-הברית של והאווילית הכושלת
בוויאט־נאם.

 של שקיומה ייתכן מזאת: יתרה
 על הקל פלוראליסטית מערכת

 אותה לנקוט מקבלי-ההחלטות
 כמובן. נמצאו. שבן שנקטו, מדיניות
 שהערכותיהס במימשל וגופים גורמים

 זה שנקט למדיניות תימוכין נתנו
 וערד״ תמכה לדוגמה, כר, בפועל.

 שמונתה קרזלאק הגנרל בראשות
 מערכת של בביצוע הנשיא, על-ידי

 שתהיה. והעריכה הצפון על הפצצות
 להנית, יש שכאלה, הערכות יעילה.
 להתעלס מקבלי״ההחלטות על הקלו

הסותרות. מהערכות״המצב
 שונות. הערכות־סצב בפני בעומדם

 ייפו המדיניות שקובעי להניח סביר
 את התואמת בהערכת-המצב לבחור

 פלוראליזס ואזי שלהם הקונספציה
י בלום. פותר איני
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