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 ?תישילש הדאפיתניא הָּבַלמ תפרצב תיתכלממה היזיוולטה

 לארשי דגנ תיתרושקת הלילעל די ץורעה ןתונ בוש
 ןובנ לאונמע

 טעמ היה ,2011 רבמטפסב23-ב ם"ואה לש תיללכה תרצעה ינפב ומואנ תא סאבע דומחמ אשנש דע

 לע זירכה אל סאבעש תויה תאז .ןוגראב הרבחכ לבקתהל תיניטסלפה הנידמה לש התיינפל עגונב ןירותסמ
 תא קפיס סאבעש אלא .וב הרבח תויהל תשקבמ הזרכוה אלש הנידמ דציכ רורב אלו ,ם"ואל ותיינפ ינפל הנידמ
.1988 רבמבונב15-ב רי'גלאב תאפרע זירכה הילעש וז איה תיניטסלפה הנידמה :וז הלאשל הבושתה

 ןיב קשנה תתיבש יווק תא הנייצ אל איה ;היתולובג תא הטטרש אל "ןיטסלפ תנידמ" לע רי'גלאב הזרכהה
 םוקמב .תזרכומה הנידמה לש היתולובגכ )"1967 תולובג" תועטב הנוכמ תובורק םיתיעלש( ןדרי ןיבו לארשי
 שרפל היה ןתינ ."םילשורי– התריבש ונלש תיניטסלפה הירוטירטה לע ןיטסלפ תנידמ" לע הרביד הזרכהה ,תאז
 תינכותה לש הדרפהה יווק לש השעמל הלבקכ1947-מ הקולחה תינכותל הזרכהה לש התוסחייתה תא
 ,ףאלח חלאס ,תאפרע לש ונגס זירכה ,תוריהבה-יאל רע ותויהב .תיניטסלפה הנידמה תולובגכ )התחדנש(
 איה לאה תרזעבו..הנטק היהת ]תיניטסלפה הנידמה[ הלחתהב" יכ ,1988 רבמבונב14-ב אשנש ינידמה םואנב
."בלש רחא בלש לבא ,ןיטסלפ לש רורחשב ןיינועמ ינא...המורדו הנופצ ,הברעמ ,החרזמ בחרתת

"!וקורמל רוזח"

 לש יזכרמה דעווב רבחו וינגסמ דחא זירכה ,רבמטפסב23-ב ,ם"ואב ומואנ תא סאבע אשנ ובש םוי ותואב
 םא ...תחא-תבב רתוי הלודגה הרטמה תא גישהל ןתינ אל" יכ ,הריז'גלא היזיוולטה ץורעב ,יכז סאבע ,ח"תפה
 עיגת איה ?לארשי לע היהי המ ,הדרפהה רדג תא קרפתו םילחנתמ ףלא650 הנפת ,םילשורימ גוסית לארשי
 םתוא ורמש .םלועל הלא םירבד ודיגת לא .הז תא ולבקי אל ,לארשי תא לסחל םיפאוש ונא יכ רמאנ םא .הציקל
 תידוהש ירחא דחוימב ,טנרטניאה ןדיעב ךמצעל םירבד רומשל השק ,יכז סאבע לש ולזמ עורל ."םכמצעל
.היזיוולט רודישב תויתימאה ךיתונווכב

 תוימואלה ויתויוכז תא שממל איה יניטסלפה םעה לש ותרטמ" יכ סאבע זירכה תיללכה תרצעה ינפב ומואנב
 ,תיברעמה הדגה לש תומדאה לכב ,ותריבכ םילשורי חרזמ םע ,תיאמצעה ותנידמב הרבעהל תונתינ יתלבה
 םיללוכ סאבע עבותש תיניטסלפה הנידמה לש תולובגה ,םירבדה ינפ לע ."הזע תעוצרו םילשורי חרזמ ןללכבו
 תידוהי הנידמ דצל םוקת סאבע הזוח התואש תיניטסלפה הנידמה ךא .הזעו םילשורי ,ןורמושו הדוהי תא "קר"

."הבישה תוכז" לש השומימ ידי לע תידוהי תויהל לדחתש

 םאתהב םיניטסלפה םיטילפה אשונל םכסומו קדוצ ןורתפ" ץמאל שי ,ומואנב סאבע רמאש יפכש תויה ,תאז
 ,הרוזפבו םתדלומב םייניטסלפ םיטילפ ינוילימ לש םהיתוקוצמלו םלבסל ץק איבהל ןמזה עיגה"ו ,"194 הטלחהל
 ץק תאבהבו ,הזעבו ש"ויב םיררוגתמה הלא םה "תדלומב" םיטילפה ."םהיתויוכז תא שממלו םתריקע תא םייסל
 יפל .םימיה תשש תמחלמ ינפלש לארשיב םיחרזאל םהיאצאצ תכיפהל סאבע ןווכתמ ,"תוקוצמהו לבס"ל
 ,לארשיל םהלש "הבישה תוכז"ב הריכמ ם"ואה תרצע לש194 הטלחה ,םיניטסלפה לש תיעטומה תונשרפה
 הנידמ :תויברע תונידמ יתש ותועמשמ "תונידמ יתש ןורתפ" ,ךכיפל .וז הטלחהל שרופמב סחייתה סאבעו

 תאז ורמש"ו .ףאלח רמאש יפכ ,"בלש רחא בלש" .יברע בור תלעב לארשי תנידמו םידוהימ הייקנ תיניטסלפ
.יכז ץעיש יפכ ,"םכמצעל

 וידרה תנחתב להנתה םינוידה דחא .היזיוולטבו וידרב םוימוי טעמכ יתעפוה ,ם"ואב םימואנה לש עובשב
 "הבישה תוכז" לש תיניטסלפה הרדגהה יכ ,וילאמ ןבומה תא יתנעט ןוידה ךלהמב ."תפרצ תוברת" תיתרקויה
 םהמ תחא ,יתנעט תא ורתס אל לנאפב םיפתתשמהש דועב .תונידמ יתש ןורתפ םע דחא הנקב הלוע הניא
 לא" :הרמואב יתוא העיגרה ,סדוקלא תטיסרבינואב םיימואלניב םיסחי תדמלמה ,ןאמִאלא הדּוה ."ןורתפ" העיצה
."דחא ךלהמב אלו םיבלשב םשוית 'הבישה תוכז' ,גאדת
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 התכזש ירחא תוימלסומו תויברע תוצראמ ושרוגש םיידוהי םיטילפ ףלא900 לש םהיתוקוצמ תא יתרכזהשכ
 הבושת ,סדוקלא תטיסרבינואב םיטפשמל הצרמה השייע-ובא ראוונא ,רחא טסילנאפ בישה ,תואמצעב לארשי
 בושל תוימלסומו תויברע תונידממ םיידוהי םיטילפל ריתהל שי יכ "טילחה" ף"שא ,רמא ,1974-ב :תניינעמ
 .בולו הירוס ,םירצמ ,קאריע ,ןאריאב ררוגתהל ורבעי )םהיאצאצו( םייחרזמ םילארשיש רמולכ ,םאצומ תוצראל
 תינכותב וידרה חוכיו ךלהמב ירבעל קעצש ידאבל דומחמ ף"שא רבוד ומכ אלש ,םעונב רבדמ השייע-ובא תוחפל
."!וקורמל רוזח" :Voice of Americaלש היזיוולטה

תועיבצה לילכ– סאבע םואנ

 לארשי תנידמ תא לסחל איה םתרטמ יכ ודוה םה :םינכ ויה םה יכ רמול שי ןוידב םיפתתשמה לש םתוכזל
 וניא םהל דוגינב סאבע .לארשיל "ובושי" םיברעו ,ברע תוצראל "ובושי" םידוהי– היפרגומד תועצמאב הגרדהב
 תא םלועל ודיגת לא" :ורכז( ןתוא וחדיי םייברעמ םיגיהנמש ילב תויתימאה ויתונווכ רבדב יולג הכ תויהל לוכי
 תא גיצמה ביטרנ רכומ סאבע ,ישפוחה םלועב תוימיטיגל לבקת תיפוסה ותרטמש ידכ .)"הלאה םירבדה
 ם"ואב סאבע לש ומואנ םנמואו .םולש יכרדב קדצ גישהל איה םתפיאש לכש ,םינוא ירסח תונברוקכ םיניטסלפה
.תועיבצה לילכ היה

 אלא .רבכמ אל הגשוהש התואמצע לע ןדוס םורד תא סאבע ךריב רשאכ ,םואנה תליחתב דימ הלחה תועיבצה
 ילילפה טפשמה תיב ידי לע םשאומה( רישבלא ןסח רמוע ןדוס אישנל בתכמ סאבע ריבעה ומואנ ינפל םיישדוחש
 תרושקתה .ןדוס םורד לש התואמצע רבדב ותדמע תא עיבה ובו ,)תושונאה דגנ םיעשפבו םע חצרב ימואלניבה
 םלועה תא שילחהל הדעונש תילארשי המיזמכ ןדוס םורד לש התואמצע תא הראית סאבע לש תיתכלממה
.יברעה

 תורמל לארשי םע תתלו תאשל ללכב בריס אוהש ןייצל ילבמ ,"ולשכנ" לארשי םע תוחישה יכ רמא סאבע
 חוכה" יכ ןעט סאבע .מ"ומל םדקומ יאנתכ הנממ שרד אוהש םישדוח10 ךשמב תויולחנתהב היינבה תאפקה
 הנידמה איה לארשי יכ איה תמאהש דועב ,"םישודקה וניתומוקמ תא ןכסלו תוריפח עצבל ךישמה םג שבוכה
 התיחשמ תיניטסלפה תושרה וליאו ,תורחא תותד לש םישודקה תומוקמה לע תרמושה ת"הזמב הדיחיה
 רבק– התטילשל ורבעוהש תידוהיה תדל םישודק תומוקמ ינש הלליחו1996 זאמ תיבה רהב תוידוהי תוקיתע
.וחיריב קיתעה תסנכה תיבו םכשב ףסוי

 המ הנה .ןכ הא ."םולש תפידר" לש םואנ היה הז יכ ןעטו1974-ב ם"ואב תאפרע לש ומואנ תא ריכזה סאבע
 הדוסיב איה ;תינעזג ,תיטסילאינולוק ,תיטסילאירפמיא היגולואידיא איה תונויצ" :ומואנב תאפרע רמאש
 תנתינ יתלב תדלומ– קלחל תוכז םוש הל התייה אלש המ תא הקליח תיללכה תרצעה...הלפמו תירנויצקאיר
.המוקמב אלא ,לארשי דצל אל ןיטסלפ תנידמ לש התמקהל ארק אוה ."הקולחל

 חצינ ,ף"שא אלו ,סאמח2006-ב ךא ,"יניטסלפה םעה לש ידעלבה ימיטיגלה גיצנה" ף"שאל ארק סאבע
 יתלבה םתודגנתה"ב וכישמי םיניטסלפה יכ רמא סאבע .תטלחומה ותטילש תחת תאצמנ הזעו ,פ"שרל תוריחבב
 לש םקשנ יכ רמא אוה .םילארשי יפלא לש םהייח תא ועבתש רורט תופקתה תא ןייצל "חכש"ו– "המילא
 תא םג ומכ לארשי יפלכ םינווכמה הזעב םיליטה יפלא תא ריכזהל ילבמ ,"דבלב םהיתומולח אוה םיניטסלפה
 ם"ואב גישהל ותטלחה יכ ץמצמל ילבמ ןעט סאבע .1995 זאמ יקוח יתלב חרואב ש"ויל סנכוהש דבכה קשנה
 אוה ."םיידדצ-דח םידעצ םיטקונ ונניאש ךכל רושיא הווהמ" לארשי םע םולש םכסה אלל ,ידדצ-דח חרואב הנידמ
 תורשע שי יכ איה תמאהש דועב ,"םלועב ידיחיה שוביכה איה" ש"ויב לארשי לש תיקלחה התוחכונ יכ עבק
 וקורמ ידי לע תיברעמה הרהס שוביכ וא היקרוט ידי לע ןיסירפק שוביכ ,ןיס ידי לע טביט שוביכו ,םלועב םישוביכ
.תוטעמ תואמגוד קר םה

 ענכשל ותלוכי .םיתוויע לש הכורא ךכ לכ המישר לע ךמסנ היה אל אוה ,סאבע לש ויתונעטל סוסיב היה ול
 תירב לעב שי סאבע דומחמל ,תאפרע רסאי ומדוק ומכו .ויפוליס חפב ולפייש םישנאה רפסמ ידי לע עבָקית
.France 2 :תפרצ לש יתכלממה היזיוולטה ץורע :ןמאנ

 דמחומ לש "חצר"ה :ףייוזמו םייובמ היה יכ יאדו טעמכש יגרט עוריא הרדיש2 סנארפ ,2000 רבמטפסב30-ב
 אללו תוירחא רסוחב ,רדיש רשאו ,ןמחר-ובא לאלט יניטסלפה םלצה םליצש תונומתה ."םידוהיה" ידי לע הרודלא
 תא ובילש םיירקיעה םימרוגה ןמ תויהל ךפה ,ןיילרדנא לראש לארשיב ץורעה לש בתכה ,הייואר הקידב
 דמחומ לש ומד תא םוקנל" :תואירקב התוולש ,ש"ויבו הזע תעוצרב תומילא הצרפ .היינשה הדאפיתניאה
 הרודלא לש עוראה ןמ תונומתהש דועב ,וירוחאמ הרודלא לש ותנומתשכ ,זתוה לרפ לאינד לש ושאר ."!הרודלא
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.לרפ לש וראווצ תטיחש לש ולאב תובולש

 לש הלומעתב ליעפ קלח תליטנ ידי לע םעפה– יניטסלפה ןיינעל תמתרנ בוש2 סנארפ ,רתוי רחואמ הנש11
 לש הקולחה תעצה :וירקיע הלא רשא ,"ןיטסלפ" לע דחוימ ח"וד ץורעה רדיש ,2011 רבוטקואב3-ב .סאבע
 לש הירציווש איה ןורמושו הדוהיב פ"שרה תלשממ ;ךכב םימשא םידדצה ינשו ,החלצ אל1947-מ ם"ואה
 הז ,לארשי רבעל םיליט םשמ םירונשכו ,םולש הז סאמח שקבמש המ לכ ,הזע תעוצרל רשאב ;ןוכיתה חרזמה
 םימה תא תבנוג לארשי ;תורגתה םוש ןהל המדק אלש תוילארשיה תונפקותלו תופקתמל הבוגתב קרו ךאו דימת
-ב ןורבחל הנושארל ואב םיידוהי "םילחנתמ" ;רבדמל הקורי המדא הכפה איה ןדריה תעקבבו ,םיניטסלפה לש

 תעונתל היגולנאב–resistance( "תודגנתה"ה ;םינוא ירסח םיניטסלפ לע רורט םיטילשמ םה זאמו ,1968
 לארשיש הדיחיה הביסה ;הקיזמ יתלבו םולש תרחוש דימת איה תיניטסלפה )םיצאנל תיתפרצה תודגנתהה
 םיאקיטילופב הלש הטילשו םימויאה ,AIPAC תידוהיה הלודשה יפסכ איה ב"הרא תכימתמ תינהנ ןיידע
 בלתשהל ,םהמ שורדל ןיאו ,םילוכי םניא1948-מ םיניטסלפה םיטילפה לש םיאצאצה ינוילימ7 ; םיאנותיעבו
.לארשיל בושל תוכז םהל שיו ,)ןונבל ומכ( םתוא תוחראמה תוצראב

 אל הארנכ ותעפשה .ומצעב סאבע ידי לע בתכיהל היה לוכי "2 סנארפ" ץורע לש דחוימה ח"ודה לש טירסתה
– הלומעתו םירקש לש הדאפיתניא– תישילש הדאפיתניא לבא .הרודלא תלילע לש וז ומכ תיטמרד הכ היהת
.די ךכל תנתונ בוש "2 סנארפ"ו ,החתפנ
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