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 ר הטיליםמשבחדשות   -נושא:  1פרק  
 

 בקובה הטילים משבר

 Crisis: בספרדית) אוקטובר כמשבר גם ידוע, בקובה הטילים משבר 

de octubre ,)הקריבי המשבר (רוסית :Карибский кризис ,)או 

 בין( 1962 באוקטובר 28–16) ימים 13 בן עימות היה, הטילים בהלת

 טילים של הצבתם בסוגיית המועצות ברית לבין הברית ארצות

 . בקובה גרעיני נפץ ראש בעלי סובייטיים בליסטיים

 קרובה" הקרה המלחמה" הייתה לא מעולם כי היא מקובלת הנחה 

 . זה משבר במהלך כמו ממש של למלחמה להפוך

 טילים ולהימצאות( 1961) החזירים למפרץ הכושלת לפלישה כתגובה

 איטליה אדמת על PGM-19 Jupiter מסוג אמריקניים בליסטיים

, פגיעה בטווח נמצאת מוסקבה כאשר, המועצות ברית כנגד, ורקיהוט

 קובה לבקשת הסכים, וב'חרושצ ניקיטה, המועצות ברית מנהיג

 הטרדות מפני להרתיע מנת על בקובה גרעיניים טילים להציב

 . הברית ארצות מצד עתידיות

 הושג, 1961 ביולי קסטרו ופידל וב'חרושצ בין סודית פגישה במהלך 

 . טילים שיגור מתקני מספר של בנייה והחלה, בעניין הסכם

 מסוג אמריקני ריגול מטוס לראשונה הצליח, 1962 באוקטובר 14-ב

 במערב גרעיניים טילים שיגור משטח של תמונות לצלם U-2 לוקהיד

 האי על ימי סגר להטיל הברית ארצות מצד החלטה והתקבלה, קובה

 . נוספים סובייטיים טילים של העברה למנוע כדי

[1] 

 גובש בסופו אשר, ומתוח ארוך ומתן משא לאחר הסתיים המשבר

 . וב'חרושצ לבין קנדי ון'ג הברית ארצות נשיא בין הסכם

 בתמורה בקובה ההתקפיים מנשקיו להתפרק התחייב הסובייטי הצד 

 . לקובה תפלוש לא שלעולם הברית ארצות של פומבית להצהרה
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 , תקופה באותה ציבורל נודע שלא, נוסף חשאי בצעד 

 שלה הטילים שיגור מתקני את לפרק הסכימה הברית ארצות

 . המועצות ברית על איום היוו, כאמור, אשר ובטורקיה באיטליה

 

000 
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 המשבר והתהליךחדשות   -  נושא: 2פרק  

 תוכן עניינים
  הרקע למשבר 1  
  מהלך המשבר 2  

  משבר הצוללות 3  
 תוצאות המשבר 4  

 

 למשבר הרקע

 את להדיח, קסטרו פידל, צעיר מורד הצליח 1959 בינואר

 . 30-ה שנות מאז בקובה ששלט בטיסטה הרודן

 כלכלת את דרדר אשר, מושחת אמריקני-פרו היה בטיסטה 

 . והעשירים העניים בין גדולים לפערים והביא קובה

 בשלטון מיד הכיר, אייזנהאואר דווייט, הברית ארצות נשיא 

 עם במגעים והחל קומוניסטי משטר הקים קסטרו אך, קסטרו

 . המועצות ברית

 . מקובה סוכר יבוא על חרם בהטלת הגיבה הברית ארצות 

, המועצות ברית ששליט כך כדי עד, והדרדרו הלכו היחסים 

 על תאיים הברית ארצות אם כי הכריז, וב'חרושצ ניקיטה

 . גרעיני בנשק אפילו, האי על מחיר בכל יגן הוא, קובה

 עם הדיפלומטיים הקשרים את לנתק מיהר אייזנהאואר 

 . קובה

 החליט, קנדי רלד'פיצג ון'ג, הברית ארצות של החדש הנשיא

 . יותר חריף באופן להגיב
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-ה בסיוע, קובניים גולים של כוחות ניסו 1961 באפריל 17-ב 

CIA ,ולארגן החזירים למפרץ הפלישה במסגרת בקובה לנחות 

 . קסטרו נגד מרד

 . בקלות ונהדפו הקובנים ידי על התגלו הפולשים 

 . חרוץ כישלון נכשל המרד 

 מחופי בלבד קילומטרים 240-כ של במרחק השוכנת, קובה

 . סובייטי טילים לבסיס הפכה, פלורידה

, מקרוב הברית תארצו על בכך לאיים רצתה המועצות ברית 

 גרעיניים נפץ ראשי בעלי אמריקאיים טילים להצבת כתגובה

 2,000-כ השוכנת( 1962 אפריל) בטורקיה כן וכמו, באיטליה

 . המועצות ברית עם משותף גבול ובעלת ממוסקבה מ"ק

, אמריקה דרום למדינות קובה דרך לחדור הייתה התוכנית 

 . ברלין שאלת לגבי מיקוח לקלף המדינה את ולהפוך

 המשבר מהלך

 חותם הסגלגל בחדר קנדי רלד'פיצג ון'ג הברית ארצות נשיא

 1962 באוקטובר 23 הלבן הבית, קובה על הימי הסגר צו על

 בקובה כי אמריקניים צילום מטוסי גילו 1962 באוקטובר 14-ב

 . R-12-ו R-14 מסוג טילים שיגור אתרי נבנים

 הפכו אתרים רבעהשא הצילום טיסות גילו באוקטובר 19-ב 

 . למבצעיים

 על קנדי הנשיא הודיע באוקטובר 22-ב טלוויזיה בשידור 

 שכל וקבע, בקובה סובייטיים גרעיניים טילים של הימצאותם

 על, המועצות ברית מצד להתקפה תיחשב קובה מצד התקפה

 . מכך המשתמע כל
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 הטילים את לסלק החליט קנדי בראשות האמריקני הממשל

 בסיסי הפצצת כגון, התקפית פעולה כי שחש אך, מקובה

 . המועצות ברית עם גרעיני לעימות להידרדר עלולה, הטילים

, ימי סגר קובה על להטיל קנדי החליט עוזריו עם בהתייעצות 

 ?[. מאות או אלפי]ומטוסים שיט כלי אלפי חלק לקחו בו

 אך, המצור מן יתעלמו ספינותיהם כי הודיעו הסובייטים 

 . לסגת ואולצו נעצרו ןה גם למעשה

 קנדי לנשיא וב'חרושצ שלח באוקטובר 24-וב באוקטובר 23-ב

 וטען, הטילים של ההרתעתי אופיים על הצביע בהם מכתבים

 . לשלום המועצות ברית של שפניה

 טיליה את להוציא המועצות ברית הציעה באוקטובר 26-ב 

 לפלוש שלא הברית ארצות של להתחייבות בתמורה, מקובה

 . כזו בפלישה לתמוך ולא קובהל

 פינוי: נוספת דרישה המועצות ברית העלתה באוקטובר 27-ב 

 . מטורקיה האמריקניים הטילים בסיסי

 מדגם אמריקני צילום מטוס כאשר יום באותו החריף המשבר 

 . קובה מעל הופל 2-יו

 . הימי המצור לאזור רוסיות סוחר ספינות התקרבו עת באותה 

 שהוא בפומבי הודיע, חם בעימות רצה לאש, קנדי הנשיא

 ובחשאי, הטילים לסילוק הראשון הסובייטי התנאי את מקבל

 . השני התנאי את גם קיבל

 . העימות את לסיים נאות וב'חרושצ 

 הודיע באוקטובר 28-וב, לאחור פנו הסובייטיות הספינות 

 . מקובה הטילים את להוציא הורה כי וב'חרושצ
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 בנובמבר 20-ב, קנדי הנשיא הורה ליםהטי סילוק בעקבות 

 כמה לאחר; קובה מעל הימי המצור את להסיר, 1962

 הטילים את והוציא, בהסכם השני התנאי את גם קיים חודשים

 . מטורקיה האמריקאים

 הצוללות משבר

 בעת, קובה במי B-59 פוקסטרוט צוללת מעל אמריקאי מסוק

 1962 באוקטובר 29, בקובה הטילים משבר

 מדגם צוללות ארבע שלח הסובייטי הצי כי נודע 2002-ב רק

 . קובה למימי פוקסטרוט

 בעקבותיהן, עומק פצצות הטילו האמריקני הצי משחתות 

 לצוף מהצוללות שלוש 1962 באוקטובר 29-ל 26-ה בין נאלצו

 . המים פני על

 בעל טורפדו מוטען היה, B-59 שסימונה, הצוללות באחת 

 . קילוטון 15 של גרעיני נפץ ראש

 כאשר, בצוללת דרמטי ויכוח התפתח הצוללות זיהוי עקב 

, סיפונה על הפוליטי והקומיסר, סביטסקי ולנטין, הכלי מפקד

 ולהכינו הטורפדו את לחמש דרשו, מדלניקוב' סמיונוביץ איוון

 התנגד, ארחיפוב וסילי, הראשון הקצין בעוד מבצעי לירי

 . מכך עלהימנ לשכנעם לבסוף והצליח בנחרצות

  

 המשבר תוצאות

 אסטרטגי כישלון אך טקטי הישג היה בקובה הטילים משבר

 . המועצות ברית של
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 קוו הסטטוס את לשנות הברית לארצות גרם המשבר אמנם 

 לברית השכנה בטורקיה מוצבים שלה גרעיניים טילים בו

 עדיין היא הברית ארצות כי הוכיח גם הוא אך, המועצות

 . לסובייטים מוותרת ואינה ביהמער העולם מנהיגת

 תוקף ונתנה הבלימה מדיניות את הברית ארצות מימשה בכך 

 או הברית בארצות מלפגוע הרוסים את שהזהיר קנדי לדברי

 . המערבי בעולם אחרת מדינה בכל

, הברית ארצות כנשיא קנדי של מעמדו את חיזק המשבר

 דעת בשיקול ניחן הוא הצעיר גילו אף על כי והוכיח

 . מסובכים מצבים עם התמודדותב

 אף אשר, וב'לחרושצ קשה מכה המשבר היווה זאת לעומת 

 הודח הוא 1964-ב: מכן לאחר רב לא זמן בכיסאו שילם

 . המועצות בברית משלטונו

 לתחילת תרם הטילים משבר, אבסורדי יישמע שהדבר ככל

 שכן, המועצות וברית הברית ארצות ביחסי ההפשרה

 גרעינית התלקחות להיות עלולה קרובה כמה הבינו מנהיגיהן

 . קטסטרופליות שתוצאותיה

 ברית בין כלכליים קשרים להיווצר החלו המשבר בעקבות 

 חיטה במכירת שהתבטאו, הברית לארצות המועצות

-מוסקבה החם הקו ובהתקנת המועצות לברית אמריקנית

 . וושינגטון

 

000  
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 המלחמה הקרה   חדשות -  נושא: 3פרק  
 

 

 הקרה המלחמה

Cold war europe military alliances map HE.  

  

 הקרה המלחמה בזמן אירופה של תהחלוק

 1947 : התחלה תאריך

 1991 : סיום תאריך

 שנים 44כ־ : הסכסוך משך

 הלוחמים הצדדים

 המערבי הגוש

 (הברית ארצות ובראשו)

 המזרחי הגוש

 (המועצות ברית ובראשו)
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, המזרחי הגוש בין המתמשך מאבק היא הקרה המלחמה

 ארצות וובראש, המערבי לגוש, המועצות ברית ובראשו

 העולם מלחמת בתום החל התפתחותו עיקר אשר, הברית

 . המועצות ברית בהתפרקות וכלה השנייה

 רבות פעמים ניטשה וזו", רגילה" במלחמה מדובר היה לא 

 . הגושים בין פתוחים קרבות ללא

 הפוליטיקאי ידי על" קרה מלחמה" הכינוי נטבע, לפיכך 

 . ברוך ברנרד האמריקאי

 שונות בגישות דגלו אשר, על מעצמות בין ההי המאבק, ברם

 המדינות - וכדומה פוליטיקה, לכלכלה הקשור בכל

 המדינות לעומת המזרחי שבגוש הקומוניסטיות

 . המערבי בגוש, כלשהי במידה, הקפיטליסטיות

 תמכו אשר שונות מדינות נתקבצו, העל מעצמות שתי לצד

, אירופה בממער מדינות מספר נצבו הברית ארצות לצד - בהן

 . ו"נאט ברית את הקימו אשר - ואחרות צרפת, בריטניה ובהן

 אשר אירופה מזרח מדינות המועצות ברית לצד נצבו למולן 

 פולין, כוסלובקיה'צ, הונגריה בהן, המועצות ברית בשליטת היו

 . ורשה ברית את הקימו אשר - ואחרות

, לריגו פעולות, הדדית בחשדנות לווה הגושים בין העימות

 . צבאיים ואיומים עוצמה, כוח על תחרות

000 
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 המלחמה הקרה בראי הקולנוע חדשות  -  נושא:   4 פרק  

 סרטי המלחמה הקרה

 אחת, שתיים, שלוש

 גשר המרגלים

 דוקטור סטריינג'לאב

 הבז ואיש השלג

 המסך הקרוע

 המרדף אחר אוקטובר האדום . ~

 העכבר ששאג

 הרוסים באים, הרוסים באים

 השליח ממנצ'וריה

 חוות החיות . ~

 לעינייך בלבד . ~

 מרוסיה באהבה

 סולט . ~

 ענק הברזל

 שבעה ימים במאי
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 מה קרה שם? חדשות  -  נושא: 5פרק  
 

 המלחמה הקרה

 

 

  ?מה קרה במלחמה הקרה
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  ?למה הוקמה חומת ברלין

 

 

  ?מי החל את המלחמה הקרה בנאום

 

 

  ?מהי טעות התרגום שהביאה להיסטריה עולמית

 המלחמה הקרה

 

  ?מי היה השחקן שהפך לנשיא וניצח את המלחמה הקרה

 

  ?מה זה אפקט הדומינו
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https://eureka.org.il/item/22808/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%94
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https://eureka.org.il/item/22808/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%94
https://eureka.org.il/item/22808/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F-%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%94
https://eureka.org.il/item/32862/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95
https://eureka.org.il/item/32862/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95
https://eureka.org.il/item/32862/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95
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  ?מה היה משבר הטילים בקובה

 

  ?מי היה הרודן האכזרי יוזף סטאלין

 

  ?מהי הצוללת הגדולה בעולם

 

  ?למה הוצאו להורג בני הזוג רוזנברג
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 המלחמה הקרה ראייה חדשה חדשות   -  נושא: 6פרק  

 המלחמה הקרה החדשה

 חוץ יחסי: רוסיה

 חוץ יחסי: האירופי האיחוד

 חוץ יחסי: הברית ארצות

 2017המלחמה הקרה 

 : קנדי, חרושצ'וב והמקום המסוכן ביותר בתבל 1961ברלין 

 

  

 / מהלכים ותוצאות-רפאל ואגו המלחמה הקרה 

  

 שורשי המלחמה

 העימות הראשוני 1945-1949

 נוסחת הפלא ומעגל הקסמים

 השלב השני 1950-1962

 מלחמת קוריאה ולאחריה

 משבר הטילים בקובה - 1962אוקטובר 

 הדיטאנט -השלב השלישי  1963-1972

 הישגים וכשלונות

 :מבוא  

 אותוחוקר אמריקאי, שערך ספר על המלחמה הקרה, הקדיש 

 לילדיו, בני דור שבו "היתה מלחמה זו לנחלת העבר וכך עליה

 להוסיף ולהיות גם בעתיד". 

 לעומתו, יש ספקנים הרואים 

 בתהליכים הבינלאומיים המתחוללים היום המשכה של המלחמה

 40-אומנם באמצעים השונים מאלו של סוף שנות ה -הקרה 
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 . 50-וראשית שנות ה

 השנה ג'ורג פ.  במאמר שפירסם בחודש מאי 

 וייל, בעל טור קבוע בשבועון "ניוזוויק", הוא קבע שאנו נתונים עתה

 בעשור הרביעי של המלחמה הקרה, ולא בשנה התשיעית"

 . "לדיטאנט

 לוויכוח זה על אופי המלחמה הקרה, המתנהל כבר כמה וכמה

 הברית, נודעות השלכות על-שנים בקהיליה האקדמית בארצות

 יים של הבנת מהלכה ושלביה של המלחמה, והואהאירועים הפוליט

 ,עשוי להבהיר לנו היבטים אחדים ביחסי המעצמות בתקופתנו

 תקופת הדיטאנט. 

 איש לא הצהיר על פרוץ המלחמה הקרה, כשם שאיש לא הצהיר על

 סיומה. 

 אין ספק שהיא החלה לאחר מלחמת העולם השנייה, עם 

 המועצות-ת בין בריתנאצי-התמוטטותה המהירה של הברית האנטי

 לבין ארצות המערב. 

 אולם יש המצביעים על בקיעים בברית כבר 

 דעות על טיב-בשלבי המלחמה האחרונים, כאשר נתגלעו חילוקי

 ההסדר המדיני באירופה לאחר מפלת גרמניה הנאצית. 

 נוקבים החוקרים במערב במספר תאריכים -ובאשר לסיומה 

 דרגתית, אם כי גישות מחקריותהמציינים, לדעתם, את דעיכתה הה

 חדישות, המנתחות את טיב היחסים בין המעצמות בשנים

 האחרונות, מקרבות את תאריך סיומה של המלחמה עד ימינו ממש. 

 , לבין1972מכל מקום, ברור היום שיש להבחין בין התקופה שלפני 

 זו שלאחריה. 

 המועצות באותה-ביקורו של הנשיא ניקסון בברית 

 ווה ציון דרך המסמן את תחום המלחמה וראשיתה שלהשנה מה

 תקופת הדיטאנט. 

 במבט לאחור ניראים היום פרסומיהם של חוקרים מערביים

 המבשרים מדי פעם את אחרית המלחמה הקרה, יותר כפרי

 משאלת הלב, מאשר כתחזית המבוססת על המציאות. 

 מותו של 

 ותה עת. לא שם לה קץ, כפי שקיוו רבים בא 1953-סטאלין ב
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 השינויים האישיים בהנהגה הסובייטית, נימות חדשות, טאקטיקות

 אחדות במדיניות, וההתקרבות האיטית והזהירה למערב, היו

 למעשה המשך המלחמה באמצעים אחרים, אך לא אותות לסיומה. 

 מחברי הספרים הרבים על "תולדות המלחמה הקרה", שכתבו

 עליה בסוף שנות

 ל חרושצ'וב בארצות הברית, ובראשית שנות, לאחר ביקורו ש50-ה

 חרושצ'וב, נאלצו עד מהרה להוציא את-, לאחר שיחות קנדי60-ה

 מחקריהם במהדורות חדשות עם פרוץ משבר הטילים בקובה

 , כשנראה היה שהמלחמה הקרה מתחממת עד כדי1962באוקטובר 

 שואה גרעינית. 

 , ולכל1945 - 1972המלחמה הקרה מתחוללת איפוא בין השנים 

 תקופה סימני היכר ו"כללי המשחק" משלה. 

 3 -ניתן לחלק אותה ל 

 :שלבים עיקריים

 ;שלב העימות - 1945 - 1949·

 ;שלב העימות וההתחרות - 1950 - 1952·

 שלב העימות, ההתחרות ושיתוף הפעולה.  - 1963 - 1972·

 שורשי המלחמה 

 ה, החלועוד בטרם נדמו הדי הקרבות של מלחמת העולם השניי

 נאצית על-נערכים דיונים קדחתניים בקרב ראשי הברית האנטי

 המבנה המדיני של העולם בתקופה הקרובה. 

 ,לשני הצדדים 

 ,לבריה"מ ולמערב, היה ברור שהשותפות ביניהם, בעת המלחמה

 נבעה מצורך מיידי וגורלי, שהצדיק כדברי צ'רצ'יל גם "שותפות

 עם השטן". 

 ב ובריטניה הבינו היטבמנהיגי בריה"מ, ארה" 

 שיעדיהם יתפלגו לאחר המלחמה. 

 -גם בימי הקרבות לא זנחה ברית 

 המועצות את האידיאולוגיה הקומוניסטית שלה, וסטאלין נהנה

 ודאי מתדמיתה החיובית של בריה"מ בדעת הקהל במערב, תדמית

 ששופרה בעיני ממשלות אלו כדי לשוות אופי "מכובד" לשלטון

 להקל על השותפות עמו.  הסובייטי וכדי
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 המגעים הדיפלומטיים השוטפים בין נציגיה של בריה"מ לבין נציגי

 ארה"ב ובריטניה, איפשרו למעצבי המדיניות המערבית לעמוד

 היטב על מטרותיה של בריה"מ עם סיום המלחמה. 

 סטאלין הבהיר 

 בעוד מועד, שבריה"מ שואפת לחלוקה מחודשת של אזורי ההשפעה

 כצעד הכרחי לשמירת בטחונה של בריה"מ, על ידיבאירופה, 

 הקמת "חגורת בטיחות" שתהווה מחסום בפני כל תוקף אפשרי

 המבקש להתקרב אל גבולותיה של בריה"מ. 

 , הבריק שגריר ארה"ב במוסקבה לוושינגטון, שיש1943 -כבר ב

 להביא בחשבון כאפשרות סבירה, ניסיון של בריה"מ, "להקיף את

 סובייטיות כדי להגן על עצמה מהשפעת-דינות פרועצמה בחגורת מ

 . "המערב

 ,שבה נטלו חלק סטאלין -אותה שנה, בוועידת הפיסגה בטהרן 

 ,הצהיר הראשון באוזני עיתונאים מערביים -רוזוולט וצ'רצ'יל 

 בהתייחסו לשאיפותיה הטריטוריאליות של בריה"מ: "אין טעם

 לדבר על נושא זה כעת. 

 . "את דברינובבוא הזמן, נאמר  

 חתירתה הגלויה של בריה"מ לאזורי השפעה באירופה נתקלה

 בהתנגדותם של רוב ראשי המימשל בארה"ב, ובהסכמה מסוייגת

 של בריטניה. 

 -ארה"ב שאפה להסדר חדש, שיתבסס על שיתוף 

 פעולה בין המעצמות ולא לחלוקה נוקשה לפי אזורי השפעה, שיטה

 של מעצמה זו. שעבר עליה הכלח לדעת המנהיגים 

 עם זאת, היו גם 

 בקרב ראשי המימשל בארה"ב תומכים בשיטה הנושנה. 

 ,אחד מהם 

 " בשגרירות2ג'ורג' קאנן, ששירת בתום המלחמה כ"איש מספר 

 ארה"ב במוסקבה, ציין באותה עת, שארה"ב לא תוכל למנוע את

 אירופה לידי בריה"מ. -נפילתה של מזרח

 -הוא הגדיר כ"אשליה 

 התעלמות אמריקאית מן העובדה, שבריה"מ עומדת עצמית"

 להשתלט על כל מזרח אירופה. 
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 ,גישה דומה נקטו מנהגי בריטניה 

 שהיו מוכנים לתמוך, לפי מיטב המסורת הקולוניאלית, בחלוקה

 לאזורי השפעה. 

 היחסים בין המעצמות ואופי ההסדרים שגובשו ביניהן הושפעו לא

 טלו חלק בשיחות. במעט מאישיותם של המנהיגים שנ

 בוועידת 

 , היה1945, צ'רצ'יל יאלטה, בפברואר 71החזיק סטאלין בן 

 שנה.  12 -

 שנה, ואילו 17האחרון היה חולה, רוזוולט בשלטון כבר  

 וחודשיים לאחר מכן הלך לעולמו. 

 אישים שהשתתפו בשיחות אלו 

 מתארים פגישה בין שלושה ענקים עייפים )רוזוולט היה מרותק

 א גלגלים(, המקבלים החלטות גורליות תוך כדי משחק כוחותלכס

 ומוחות ערמומי. 

 ספרים לא מעטים נכתבו על אותם ימים, מנקודת 

 הראות של המאבק בין שלושת האישים, ורבים טענו שפיקחותו של

 צ'רצ'יל לא עמדה לו מול ערמומיותו של סטאלין. 

 ,טניה היאאחת ההאשמות המוטחות תדיר במנהיגי ארה"ב וברי

 שהם לא הבינו כראוי את אישיותו המורכבת של סטאלין, את

 שיטת שלטונו, את חשדנותו החולנית ואת דביקותו ברעיון

 הקומוניסטי, או שהתעלמו מגורמים אלה. 

 שיתוף הפעולה עם 

 בריה"מ נראה למנהיגי המערב כה הכרחי, עד שהם נטו להתעלם

 -רכזו בהיבטים קצרימן היעדים לטווח ארוך של בריה"מ, והת

 הטווח של שיתוף הפעולה. 

 ההבדל היסודי בין גישת ארה"ב 

 ובריה"מ, לקראת סיום המלחמה, היה אולי זה, שארה"ב ראתה

 פעולה ממושך עם בריה"מ, בעוד שהאחרונה-אפשרות של שיתוף

 הפעולה עם המערב רק כאמצעי זמני, הכפוף-תפשה את שיתוף

 לכורח המציאות. 

 מערבית כרוכים-רותה של הקואליציה הסובייטיתשלבי התפור

 ,1945בנפילתם של שני מנהיגי המערב: בוועידת פוטסדאם, ביולי 
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 ייצג הנשיא טרומן את ארה"ב לאחר מותו של רוזוולט, ואילו

 קלמנט אטלי, שהיה לראש ממשלת בריטניה, לאחר הבחירות

 הכלליות, תפס את מקומו של צ'רצ'יל. 

 ילופיאין ספק היום, שח 

 ומתן עם-האישים הללו לא תרמו לקידום האינטרס המערבי במשא

 סטאלין, שנקט גישה קשוחה ביותר. 

 ההסדר הטריטוריאלי, שיסודותיו הונחו בוועידות הפיסגה ביאלטה

 ובפוטסדאם, טמן בחובו את זרע המלחמה הקרה בעצם החלוקה

 ביהמחודשת של יבשת אירופה, חלוקה שהיתה מלווה בוויתור מער

 לכת לדרישותיה של בריה"מ במזרח אירופה. -מרחיק

 שלב העימות הראשוני :1945 - 1949 

 ,ארבע השנים הראשונות, שעברו מאז תום מלחמת העולם השניה

 -לא תרמו להקמת מערכת בינלאומית איתנה, המבוססת על שיתוף

 פעולה בין המעצמות. 

 יתר על כן, בתקופה זו עמדה אירופה על סף 

 חדשה, הפעם בין שתי מעצמות מנצחות. מלחמה 

 אירופה הייתה 

 מפוצלת בין שני המחנות. 

 ,במזרח ביססה בריה"מ את אחיזתה 

 הקיפה את עצמה בחומת מדינות גרורות, כפי שצפו בעבר מספר

 אישים במערב. 

 ,גרמניה חולקה בין המעצמות; יתירה מזאת 

 מאונס-רהתפישה הסובייטית לחלוקתה של גרמניה זכתה לאישו

 של מעצמות המערב לאחר שבריה"מ הקימה באזור הכיבוש

 המזרחי את ה"רפובליקה הדמוקרטית הגרמנית". 

 המערב הגיב 

 באיחוד הדרגתי של אזורי הכיבוש המערביים ובהקמת

 ה"רפובליקה הפדרלית הגרמנית". 

 ברלין המחולקת בין ארבע 

 מן המעצמות הייתה למוקד סכסוכים ולזירה של עימותים,

 החריפים שידענו במהלך המלחמה הקרה. 

 ביוון התחוללה מלחמת 
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 -אזרחים, שבה נטלה ארה"ב חלק פעיל, לצד הכוחות האנטי

 , לאחר שהעזרה הבריטית נתגלתה1947קומוניסטיים, החל משנת 

 כבלתי מספקת וכלא יעילה. 

 המלחמה הקרה לא הייתה פרי החלטה יזומה, אלא תוצאה של

 דילמה. 

 צדדים נאלצו לנקוט עמדות, שנראו לכל צד בהגנהשני ה 

 מפני מהלך תוקפני של היריב. 

 ,שני הצדדים לא ידעו ולא הבינו 

 ואולי אף לא היו מסוגלים להבין, את מהלכי הזולת וכוונותיהם. 

 מה גם שמהלכים אלה לא היו ברורים, ולא היו תוצאה של

 אסטרטגיה מדינית מחושבת ושקולה. 

 ניים תפסו אתאלתורים מדי 

 מקום התכנון, ומהלכים מדיניים באו בעקבות האלתורים

 הזמניים. 

 קסמים שבו נלכדו המעצמות ושאר מדינות-כך נוצר מעגל 

 העולם. 

 אירופה, והשיטות-השתלטותם המהירה של בריה"מ על מזרח

 לתפיסת השלטון במדינות אלה, שננקטו בידי המפלגות

 עדים ברורים של מיתקפההקומוניסטיות, הוסברו במערב כצ

 אירופה. -סובייטית עולמית, שראשיתה במזרח

 התחזקות המפלגות 

 אירופה, בעיקר בצרפת ובאיטליה, יצרו-הקומוניסטיות במערב

 ליבו של-אווירה של פחד מפני גיס חמישי קומוניסטי הפועל בלב

 המערב. 

 אירופה ערך סטאלין ניסויים מוצלחים בשיטות-במזרח 

 ליטה. השתלטות וש

 הצלחתו הייתה מזהירה, על אף דעת הקהל 

 העויינת, והיא נבעה בין השאר מהעדר תגובה מערבית. 

 שהרי 

 המערב הסכים בשלהי המלחמה, לחלוקתה של היבשת לאזורי

 השפעה. 

 החשש המערבי בפני התפשטות הסובייטים מערבה מילא 
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 תפקיד מכריע במהלכיה המדיניים של ארה"ב, ולפיכך ניסתה

 אירופה והגישה למדינות באיזור-לבנות בסיס כלכלי איתן במערב

 זה סיוע כלכלי מאסיבי. 

 ומעגל הקסמים -נוסחת הפלא  

 אין ספק שסטאלין השתעשע ברעיון של פריצה מערבה, מעבר

 אירופה. -לתחומי מזרח

 אבל האם היה מסוגל לכך? היום משוכנעים 

 ית של בריה"מחוקרים רבים, שארה"ב הפריזה בעוצמתה הממש

 לאחר המלחמה הקרה. 

 בריה"מ הצטיירה במערכת שיקוליה של 

 ארה"ב כמעצמה שיצאה מן המלחמה מנצחת מבחינה

 טריטוריאלית, המתכוננת להסתער על הדמוקרטיות המערביות. 

 תפישה זאת הייתה דוגמא אופיינית למכשלות ולתקשורת הלקויה

 שאיפיינו את יחסיהן של שתי המעצמות. 

 מיתו של דבר סיימהלא 

 בריה"מ את המלחמה במצב של תשישות כלכלית ואנושית. 

 ,אומנם 

 לא היה ספק לגבי כוונותיו של סטאלין, אולם בדעבד קשה היום

 להבין כיצד יכולה הייתה בריה"מ להגשים את מדיניותה

 ההתקפית במצבה החברתי והכלכלי הקשה באותה תקופה. 

 בריה"מ קשה. גם מבחינה צבאית היה מצבה של 

 הסובייטים 

 , כאשר1947צמצמו בהדרגה את כוחותיהם המזויינים עד שנת 

 . 2מנה "הצבא האדום" 

 . 11מיליון איש )לעומת  8

 מיליון בשיא 3

 המלחמה(. 

 שיחרור המוני זה מן הצבא נועד למלא חלל ריק במאגר 

 כח האדם הסובייטי שהצטמצם במלחמה, והיה נחוץ עתה לבנייה

 "ת המחודשת, אם כי מבחינה כמותית עלה "הצבא האדוםהכלכלי

 על צבא ארה"ב. 

 . 12חייל לעומת  1947 670,000-זה האחרון מנה ב 
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3 

 מיליון בשיא המלחמה. 

 אולם בריה"מ שמרה בסוד את היקף הצמצום בצבאה. 

 סטאלין ביקש להפגין עוצמה צבאית, והמחדלים במערכת המודיעין

 ו בכך. הברית סייעו ל-של ארצות

 הברית-גם דעת הקהל בארצות 

 ניזונה מדיווחים בלתי מדוייקים על עוצמת היריב. 

 העיתון "ניו 

 שלרשות 1947יורק טיימס", למשל, כתב ב 

 מדים, כפליים-מיליון לובשי 5 -הצבא האדום" עומדים כ"

 ממספרם הממשי. 

 בריה"מ שסבלה מנחיתות גרעינית, לעומת 

 מים שהכפילו את עוצמתההמערב, רווחה נחת מפרסו

 הקונבנציונלית ועירערו את בטחונן של מדינות העימות, חרף הנשק

 .  הגרעיני שבידי ארה"ב

 אחד ממישגיה עיקריים של ארה"ב בתקופה זו נבע מהחלטתה לתת

 -עדיפות מוחלטת לביצורה של הגנת המערב, תוך הזנחת מזרח

 אירופה לשליטה סובייטית. 

 ה לביסוס מעמדהבריה"מ ניצלה שלב ז 

 אירופה, תוך שהיא חוששת בטעות, שארה"ב תנצל את-במזרח

 חולשותיה ותנקוט מהלכים התקפיים יותר בזירות השונות של

 המלחמה הקרה. 

 היום ידוע לנו, שבידי מנהיגי המערב לא היו די 

 נתונים כדי לעמוד על חולשותיו של הצד הסובייטי. 

 אין ספק 

 הייתה מסייעת 50-בראשית שנות ה שהערכת מצב מפוכחת יותר

 לגיבוש מדיניות שהייתה נוטלת את היוזמה מבריה"מ באזורים

 שונים. 

 החיפושים המתמידים אחר "נוסחת הפלא" במאבק נגד בריה"מ

 איפיינו את האידיאולוגיה המערבית בראשית המלחמה הקרה. 

 תרומה חשובה לגיבוש האסטרטגיה המערבית תרם המדינאי

 במאמר בשם 1947ג'ורג' קאנן, שפירסם בשנת האמריקאי 
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 "שורשי ההתנהגות הסובייטית" בעילום שם, ברבעון ל"ענייני חוץ"

 פוריין אפירס"( . ")

 ,(כפי שחתם קאנן "X" במאמרו התייחס מר 

 להיבטים הרעיוניים והמעשיים של המדינה הסובייטית. 

 הוא הציע 

 ,י בריה"מ, היינוכלפ (Containment) למערב מדיניות של בלימה

 פעולות מערביות החלטיות המכוונות לעצור את התקדמותה של

 בריה"מ אל מעבר לתחומי השפעתה דאז. 

 אף שמחבר המאמר חזר 

 בו בשנים האחרונות בחלק ממסקנותיו, הרי בתנאי המלחמה

 הקרה, היוותה תפישת הבלימה תרומה מבורכת למדיניות

 מגובשת. -המערבית הבלתי

 נקטה ארה"ב במספר יוזמות חדשות והגיבה ביתר 1947-החל מ

 תקיפות על האתגרים הקומוניסטיים במישור הבינלאומי. 

 אעמוד 

 :כאן על שלושה מוקדי מתיחות

 דוקטרינת טרומן·חתם נשיא טרומן על 1947במאי  22 -ב :

 חוק על הקונגרס שאישר הגשת סיוע אמריקאי ליוון

 ת גלויה. ולטורקיה החשופה לחתירה קומוניסטי

 מכבש 

 הבלימה של המערב החל בפעולתו. 

 אמצעי התקשורת 

 המערביים הציגו את המאבק בין כוחות האור והחושך על

 אדמת יוון, ואת הלחצים הסובייטים בטורקיה. 

 נשיא 

 ארה"ב הצהיר, שארה"ב "מתחייבת לסייע לעמים

 ידי מיעוטים-חופשיים הנתונים לסכנת שיעבוד על

 ם חיצוניים". הנעזרים בלחצי

 אומנם, מלחמת האזרחים 

 ביוון הסתיימה בניצחון הכוחות המלוכניים, אולם יש

 ,טיטו הטוענים שהיריבות בין סטאלין למנהיג יוגוסלביה,

 היא שהביאה להתפוררותה של ההתנגדות הקומוניסטית
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 המזויינת ביוון, ולא עוצמת הסיוע המערבי. 

 גם אם נכונה 

 מת, אין ספק שהעמדה המערביתטענה זאת, במידה מסוי

 הקשוחה תרמה למאבק בשמאלנים שזכו לסיוע קומוניסטי

 גלוי. 

 תוכנית מארשל·תוכנית זאת, הנושאת את שמו של מזכיר :

 המדינה, ג'ורג' מארשל, היוותה את הצד הכלכלי במתקפה

 המערבית. 

 בעזרת משלם המיסים האמריקאי, קיוותה 

 ,על בסיס איתןארה"ב להעמיד את כלכלת המערב 

 שיתרום להשבת המאזן הכלכלי והחברתי באירופה על

 כנו. 

 למעשה, הציעה ארה"ב לכל מדינות היבשת ליהנות 

 מעזרתה הכלכלית. 

 בריה"מ אף השתתפה למספר ימים 

 בוועידה בינלאומית בפריס, שדנה בהיבטי הסיוע

 האמריקאי. 

 עם פרישתה ההפגנתית של המשלחת 

 :צד התעמולתי שבהשתתפותההסובייטית התברר ה

 בריה"מ טענה שרעיון העזרה האמריקאית מצביע על

 ניסיון לשעבד מבחינה כלכלית את עמי אירופה. 

 סירובה 

 של בריה"מ להשתתף במאמצים לשיקום אירופה והאיסור

 אירופה לעשות זאת, הרחיבו-שהטילה על מדינות מזרח

 וד מימדלזירה נוספת את העימות בין המעצמות והוסיפו ע

 למלחמה הקרה. 

 ,אירופה-הזרמת הסיוע האמריקאי למערב 

 לעומת ההתנגדות לתוכנית במזרח היבשת, סימלו את

 חלוקתה הממשית של אירופה לשני גופים יריבים. 

 מבחינה מעשית הצליחה ארה"ב להגשים את היעדים

 שקבעה לעצמה בתוכנית מארשאל: תרומה משמעותית

 י, וצמצום ההשפעהאירופ-להבראת המשק המערב
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 הקומוניסטית במערב כתוצאה מן הרגיעה במישור

 החברתי. 

 החל מצור יבשתי 1948ביוני  23-המצור על ברלין: ב·

 סובייטי על מערב ברלין. 

 היה זה אחד העימותים החריפים 

 ביותר עד אז, והוא ביטא את מגמתה של בריה"מ להגיע

 עד הסף" ביחסיה עם ארה"ב. "

 בעקבותהמצור הוטל  

 מספר צעדים במזרח גרמניה ובמערבה, שבעקבותיהם

 היתה גרמניה למדינה המחולקת לשני אזורי השפעה

 עויינים. 

 בעוד שבגרמניה המזרחית עברה שלב מהיר של 

 סובייטיזציה, כשאר המדינות במזרח אירופה, העלתה

 ארה"ב את אזור הכיבוש המערבי על פסי הבראה ושיקום. 

 ליבה של-ולקת בין המעצמות, בלבברלין, העיר המח

 משחק בידי בריה"מ, אשר-גרמניה המזרחית, הפכה לכלי

 הערימה קשיים תמידיים ופגעה בזכויות של אזורי הכיבוש

 המערביים. 

 סגירת דרכי התחבורה היבשתיים למערב ברלין בידי

 הסובייטים, הציבה אתגר חמור בפני ארה"ב. 

 אספקה 

 וגיסטי מסובך ויקר. בדרך האוויר היתה מיבצע ל

 חמורה 

 צבאית, על רקע החשש-מכך היתה הבעיה המדינית

 המערבי שמטוסי בריה"מ יירטו את המטוסים המערביים

 המביאים אספקה חיונית לעיר. 

 תגובתה של ארה"ב הייתה מהירה ונמרצת: תחת פיקודו

 ,של מפקד כוחות ארה"ב בגרמניה, הגנרל לושיוס קליי

 גשר אווירי.  פתחה ארה"ב בהפעלת

 המבצע זכה לאהדה 

 -המלאה של דעת הקהל במערב, בעקבות האווירה האנטי

 סובייטית שהשתררה באירופה, לאחר תפיסת השלטון
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 . 1948בצ'כוסלובקיה בידי הקומוניסטים בפברואר 

 גם 

 תוצאותיו היו מרשימות, הן מבחינת האספקה שהוטסה

 לין ודאילעיר, הן מבחינת הפגנת הכוח המערבית שסטא

 לא ציפה לה. 

 , כאשר הסירה בריה"מ את המצור על1949במאי  12 -עד ה

 ברלין באותה פתאומיות בה הטילה אותו, הטיסה ארה"ב

 טיסות כמיליון וחצי טונות אספקה, ובתוכם 200,000 -ב

 טונות פחם.  100,000

 הסרת המצור התקבלה ברגשי הקלה 

 קיפה נסוגהבמערב ובהרגשה שלנוכח עמדה אמריקאית ת

 בריה"מ בשלב זה מזירת עימות אחת במלחמה הקרה. 

 השלב השני :1950 - 1962 

 שלב זה עמד בסימן ההרחבה של מסגרת העימות בין המעצמות. 

 זירת המאבק כללה גם את מדינות העולם השלישי, ובעיקר את

 אסיה. 

 העימות לא רק הקיף את הצד הצבאי, אלא החריף בו גם 

 ששימש כאמצעי השפעה והשליטה על אזורי המאבק הכלכלי,

 בעולם השלישי. 

 אופי העימות ביבשת אירופה, ותוצאות מדיניות הבלימה של

 העל את חוסר התועלת בהמשך-ארה"ב, הבהירו לשתי מעצמות

 המאבק בזירה האירופית, שנראתה עתה מצומצמת מדי. 

 לכן 

 ישגיםהתחילו הצדדים לחפש אזורי השפעה שבהם ניתן להגיע לה

 ממשיים יותר. 

 היתה זו תוצאה ישירה של השלב הראשון 

 במלחמה הקרה. 

 מלחמת קוריאה והערכה מחודשת בבריה"מ ובארה"ב ביחס

 לפוטנציאל הגלום ביחסים עם המדינות המתפתחות, איפיינו את

 דרכי הפעולה של המעצמות בשלב זה. 

 טית, פנתה ההנהגה הסוביי1953לאחר מותו של סטאלין, במרץ 

 מאלנסקוב )לאחר סילוקו-החדשה, בראשות הצוות חרושצ'וב
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 בולגנין(, למדיניות-, ברשות הצוות חרושצ'וב1955-של מאלנקוב ב

 פתוחה יותר כלפי המערב, מדיניות המלווה בצעדים ממשיים

 להפשרת הקיפאון ולהפגת המתיחות. 

 אולם צעדים אלו, כגון 

 ת המערב, לא סימלוהפגישות של שרי החוץ של בריה"מ ומעצמו

 את קיצה של המלחמה הקרה. 

 רעיוני-אדרבא, העימות המדיני 

 נמשך במלוא עוזו. 

 ,עם זאת, שככה במעט, הן בבריה"מ הן במערב 

 התעמולה הארסית ההדדית. 

 הסתלקותו של סטאלין לוותה במערב בתחושת אופטימיות לקראת

 שינויים מהפכניים בגישה הסובייטית. 

 ה הסובייטיתאולם, ההנהג 

 החדשה הבהירה עד מהרה,שאין היא אלא ממשיכתה של

 המדיניות המסורתית, אל אף השינויים הטאקטיים במדיניותה. 

 שינוי משמעותי בקו הסובייטי היה הזנחת התפישה

 הסטאליניסטית של "שני מחנות", הניצבים זה מול זה; חלוקה

 . "השחצתה את העולם ל"כוחות הקידמה" ול"כוחות ריאקצי

 ההנהגה החדשה הכירה בחשיבות התהליך של שיחרור עמי אסיה

 ואפריקה, והציגה עצמה כידידת העמים הללו. 

 במסעות במספר 

 מדינות מתפתחות הדגישו חרושצ'וב ובולגנין את מחוייבותה של

 אימפריאליסטית של עמי אסיה-בריה"מ לסייע במלחמה האנטי

 ואפריקה. 

 קפה בריה"מ לזכותה הישגז 1955-בוועידת באנדונג ב 

 חשוב במאבק הרעיוני עם המערב, לאחר שהמדינות המפתחות

 ,"קיום בשלום-קיבלו את "חמשת העקרונות של שלום ודו

 עקרונות שתאמו את מהלכיה של בריה"מ באותן מדינות. 

 העזרה הכלכלית והצבאית של בריה"מ למדינות העולם השלישי

 משחק בשלב זה. הפכה לסימן היכר מובהק של כללי ה

 מפעלי 

 ,יוקרה סובייטיים, כגון ראשית בנייתו של סכר אסואן במצרים
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 תרמו רבות לחיזוק תדמיתה בעיני העמים הללו. 

 ארה"ב הגיבה 

 בכלים דומים, ופתחה במרוץ חימוש וסיוע כלכלי, כדי לנטרל את

 הישגיה של בריה"מ ולכרסם בעמדותיה. 

 תגובה אמריקאית 

 ,כל חתירה שמאלנית הבהירה לבריה"מ נמרצת יותר נגד

 שבכוחה לנקוט במהלכים קשוחים באזורים כגון פרס או

 -גואטמלה, שם סייעה ארה"ב להפעיל משטרים שמאלנים

 לאומניים. 

 ,ארה"ב הקימה בריתות צבאיות, והקיפה בהן את הגוש המזרחי

 והדבר חייב היערכות סובייטית מחודשת במישור הצבא והמדיני. 

 , כחודש ימים לפני הסרת1949נאט"ו שנוצרה באפריל  בשרית

 המדינות החתומות על 12המצור הסובייטי על ברלין, כללה את 

 ה"אמנה האטלנטית". 

 התארגנות המערב ביבשת אירופה הייתה 

 מזרח-יוצא של הלחצים הסובייטיים בגרמניה, ובדרום-פועל

 היבשת. 

 חבתפעלה ארה"ב נמרצות להר 50-מראשית שנות ה 

 מסגרת הבריתות כדי להקיף את בריה"מ מכל העברים. 

 עם הקמת 

 הגיעה חגורת המערב עד פרס וטורקיה, וכך 1955-ברית בגדד" ב"

 נוסף נדבך חשוב להגנת המערב. 

 "הסכם ההגנה הקולקטיבי 

 , שימש כביצור לאגף1954-מזרח אסיה", שנחתם ב-לדרום

 המזרחי של מערכת ההגנה המערבית באסיה. 

 את 1955-מול ההתארגנות הצבאית של המערב הקימה בריה"מ ב

 "שהעמידה תחת פיקוד אחיד את צבאות מדינותברית וארשה ,"

 אירופה. -מזרח

 בעוד שבשלב הראשון של המלחמה הקרה הפריזה 

 ארה"ב בעוצמתה הצבאית של בריה"מ, הרי בשלב השני נקטה

 התעצמותהגישה הפוכה: הפעם לא הייתה ארה"ב מודעת דייה ל

 המהירה של בריה"מ הן בכמות הן באיכות. 
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 מנה 1953בשנת  

 מיליונים איש, כמיליון יותר מן ההערכות 5הצבא האדום 

 בארה"ב. 

 . 1אותה שנה מנה צבא ארה"ב  

 מיליון חייל.  6

 רק לאחר 

 שפרצה מלחמת קוריאה, הגבירה ארה"ב את עוצמתה הצבאית

 כמים יותר. נשק מתוח-ואת ההשקעות לפיתוח כלי

 תפנית חשובה במאזן האסטרטגי בין המעצמות באה בעקבות

 פיתוח נשק גרעיני בבריה"מ. 

 חרף נחיתותם של הסובייטים 

 במערכות ההטסה וההטלה של הפצצות, הרי די היה בהצטיידותם

 בנשק קטלני זה כדי להנחית על המערב מכה פסיכולוגית. 

 החשש 

 -מחוייבות ולייתר-יא לייתרמפני פגיעה גרעינית סובייטית הב

 אירופה ולחיזוק הגרעיני הסובייטי-מעורבות אמריקאית במערב

 היא השיגה עליונות 1955בפיתוח מואץ של כושרה הגרעיני, ועד 

 מוחלטת בעוצמתה הגרעינית. 

 ברשות הפיקוד האווירי האסטרטגי 

 מפציצים המסוגלים להטיל פצצות גרעיניות על 1350 -היו כ

 מפציצים 350בעוד שלרשות הסובייטים עמד כוח של בריה"מ, 

 בלבד. 

 מלחמת קוריאה ולאחריה 

 ,השלב השני של המלחמה הקרה נפתח בעימות צבאי, אומנם עקיף

 מלחמת קוריאה. -בין המעצמות

 לכאורה ניצבה ארה"ב מול כוחות 

 צפון קוריאה ומיליון "מתנדבים" מסין העממית. 

 עזרתה של 

 ריאה התבטאה בתמיכה מדינית ובאספקתבריה"מ במלחמת קו

 נשק לזירת הקרב דרך שטחה של סין. 

 העל הקפידו-שתי מעצמות 

 מאפיין נוסף של כללי המשחק במלחמה -להימנע מכל מגע ישיר 
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 הקרה. 

 בריתה, שלחמו-מבחינה צבאית הצליחו ארה"ב ובעלות 

 ,תחת דגל האו"ם, להחזיר אחורה את גלגל הניצחון הקומוניסטי

 להדוף את פלישת הצפון. ו

 עם זאת נותרו מספר שאלות תלויות עד 

 היום, בעקבות מהלכי המלחמה ולקחיה. 

 לפי אחת הטענות דחף 

 , מתוך1950-קוריאה למיתקפה על הדרום ב-סטאלין את צפון

 הערכה מוטעת של מחוייבות האמריקאים לדרום קוריאה

 ולאסיה בכלל. 

 נמרצת מצד הוא לא ציפה לתגובה מאסיבית כה 

 המערב. 

 אם אומנם שגה סטאלין בהערכת נכונותה של ארה"ב 

 :להילחם בקוריאה, הרי לקחי המלחמה שירתו את מטרות ארה"ב

 בריתה באסיה. -בריה"מ למדה לקח מדבקותה של ארה"ב בבעלות

 אולם לפי השערה אחרת, ניצלה בריה"מ בערמומיות את נכונותה

 כך שעודדה בשנים שלאחרשל ארה"ב להילחם להגנת אסיה, ב

 וייטנאם, וסיבכה את ארה"ב במלחמה קשה זאת-מכן את צפון

 . 60-מראשית שנות ה

 ואכן, אין ספק שסטאלין קיווה לגרום לעימות ישיר בין סין לבין

 ארה"ב, בעודדו את הפלישה הצפונית לקוריאה. 

 קרוב לוודאי 

 סין לבין שההנהגה הסובייטית קיוותה למנוע כל שיתוף פעולה בין

 לשלטון. 

 מטרה סובייטית זאת הושגה מאו ארה"ב, מאז עלה 

 , קטפה1972-במלואה, ועד ביקורו של הנשיא ניקסון בסין ב

 בריה"מ את אחד מפירותיו המעטים של השלב השני במלחמה

 מניעת ההתקרבות בין סין לארה"ב.  -הקרה 

 נדמה ,1953עם כניסתו של הנשיא אייזנהואר לבית הלבן בראשית 

 היה שארה"ב נוקטת בקו קשוח יותר כלפי בריה"מ, מעין מגמת

 פיתוח והרחבה של תפישת הבלימה. 

 אישים במימשל החלו לדבר 
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 לא רק על בלימת התפשטות הסובייטית, אלא אף על נכונותה של

 ,שחרור של עמים מעול הכיבוש הסובייטי-ארה"ב לצאת למאבק

 אירופה. -כלומר: של מדינות מזרח

 של המפלגה 20-אירופה, בעקבות הוועידה ה-סיסה במזרחהת

 , והמאורעות בפולין ובהונגריה1956-הקומוניסטית הסובייטית ב

 באוקטובר של אותה שנה, ניזונו בין השאר מהתבטאויות

 מערביות תקיפות נגד שליטתה של בריה"מ במזרח אירופה. 

 אולם 

 בשעת מבחןהדיכוי האכזרי של המרד בהונגריה הבהיר לכול, ש

 ממשית דבקה ארה"ב בחלוקת אירופה לאזורי ההשפעה שנקבעו

 בעקבות מלחמת העולם השניה. 

 היום מתייחסים לאמצע שנות ה 

 ,כאל תקופה של "הזדמנויות שהוחמצו", מבחינתה של ארה"ב 50

 בשל עמדתה הפאסיבית בשעות מבחן אלה. 

 שיתוףאין ספק שגישתם החיובית של מנהיגי בריה"מ, והרחבת 

 קיום בשלום עם המערב, אפשרו-גושי ומדיניות הדו-הפעולה בין

 לארה"ב להשיג מבריה"מ ויתורים ממשיים יותר, דווקא תוך כדי

 נקיטת אמצעים נמרצים במוקדי מתיחות. 

 1953-1956בעוד שבין  

 נהגה בריה"מ בזהירות מסויימת כלפי ארה"ב, הרי עמדתם של

 , עודדה גישה1956-ר סואץ באירופה, ובמשב-האחרונים במזרח

 . 1956סובייטית תקיפה יותר החל מסוף שנת 

 מיתקפה סובייטית 

 :זאת באה לידי ביטוי במספר תחומים

 תמיכה גוברת ב"תנועות לשחרור לאומי" במדינות העולם·

 ;השלישי

 לחצים גלויים על המערב בנקודות תורפה, כגון בברלין. ·

 גלובאלי ברור.  למהלכים סובייטיים אלו היה אופי

 בריה"מ נקטה 

 במדיניות התקפית בזירות מסוימות, אך גם עשתה להפגת

 המתיחות הבינלאומית בזירות אחרות. 

 מדיניות מעורבת זאת 
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 שינתה את אופי המלחמה הקרה. 

 הקו התעמולתי העוין, שאיפיין 

 הוזנח.  - 50-את גישתם של שני הצדדים בראשית שנות ה

 על פני 

 ו שתי המעצמות את היחסים ההדדיים, בתחומיהשטח הידק

 המסחר, המדע, האמנות, אף כי העימות הרעיוני נמשך במלוא

 תנופתו. 

 : משבר הטילים בקובה1962אוקטובר   

 ,עם הצבתם של טילים באליסטיים בעלי טווח בינוני בקובה

 :התחולל משבר, שבישר מהלך חדש בשלב זה של המלחמה הקרה

 - גושי-חד הכללים העיקריים בעימות הביןבריה"מ הפרה את א

 הימנעות מהתגרות ישירה, וחדירה אל "חצרה האחורית" של

 ארה"ב. 

 :מספר גורמים היו למדיניות הסובייטית הנועזת בקובה 

 משמעית את המדיניות ההתקפית-ניסיון לממש בצורה חד  

 -מידה עולמי, שבה החלה בריה"מ בסוף שנות ה-בקנה

50 . 

 וצמתה הצבאית הגוברת של ארה"ב. החשש מע 

 עם זאת היו לסובייטים במספר הערכות מוטעות שהוכחו

 :כגורליות בימים הבאים

 הם העריכו בצורה מוטעית את נחישות המימשל של 

 הנשיא קנדי לפעול נמרצות כדי לסכל כל חדירה סובייטית

 צבאית לקובה. 

 ולהם לא העריכו נכונה את יכולתה של ארה"ב לעמוד מ 

 סחטנות גרעינית. 

 משמעית את-משבר הטילים הוכיח לשתי המעצמות בצורה חד

 חוסר התועלת במדיניות ה"הליכה אל הסף" בעידן הנשק הגרעיני. 

 נסיגת ברה"מ לאור עמדתה התקיפה של ארה"ב, בישרה את קץ

 השלב השני במלחמה הקרה, כפי שהעימות בימי המצור על ברלין

 ון. סימן את סוף השלב הראש

 השלב השלישי במלחמה הקרה, המעבר לעידן :1963 - 1972  

 הדיטאנט
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 ,ההתפכחות מן האשליה שהיא יכולה להפעיל סחטנות גרעינית

 איפיינה את מהלכיה של בריה"מ בעקבות משבר הטילים. 

 לאחר 

 הערכה מחדש בקרב ההנהגה הסובייטית הואט קצב המעורבות

 ר מסגרות לשיתוף פעולה עםבזירות השונות, ונסתמן ניסיון ברו

 המערב. 

 תקופה זאת, שנמשכה קרוב לעשר שנים, בין משבר הטילים לבין

 , כוללת את1972ביקורו של הנשיא ניקסון במוסקבה במאי 

 המרכיבים העיקריים שאיפיינו את שלביה הקודמים של המלחמה

 הפעולה. -העימות, ההתחרות, שיתוף -הקרה 

 הדגש הושם עתה על 

 הפעולה, תוך כדי שמירת ממד ההתחרות באזורים שונים-שיתוף

 ויתור על אופציית העימות הישיר. -ואי

 האווירה שציינה את 

 השנים השחורות" של המלחמה הקרה, פינתה מקום לאווירה"

 נוחה יותר, ששימשה רקע נוח למעבר אל תקופת הדיטאנט של

 . 70-ראשית שנות ה

 י ביותר במחלוקת ביןהשלב השלישי במלחמה הקרה הוא השנו

 חוקרים ומומחים במערב. 

 יש הטוענים שאין להכלילו למעשה 

 במסגרת הקלאסית של המלחמה הקרה, כיוון שהוא עידן העומד

 בפני עצמו, תקופה של הפשרה מואצת השונה בסגנונה ובמרכיביה

 משלביה הקודמים של המלחמה הקרה. 

 אין להטיל ספק במסקנות 

 חר שהתעוררו במערב חששות נוכח כישלונותאלו; אולם היום, לא

 של מדיניות הדיטאנט, נוטים החוקרים להרחיב את התקופה שבין

 משבר הטילים ועד לביקורו של ניקסון במוסקבה, כאשר נחתמו

 משמעות לשיתוף פעולה בין שתי המעצמות. -הסכמים רבי

 לאחר נסיגתה של בריה"מ מקובה, לא נקטו יוזמות אמריקאיות

 ת, כפי שחששו אולי מנהיגי בריה"מ. קשוחו

 ארה"ב הבהירה 

 לבריה"מ שהיא מעוניינת להרחיב את שיתוף הפעולה על אף
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 -סטייתה, הטראגית כמעט, של בריה"מ מכללי המשחק הבין

 מעצמתי. 

 משמעית: הרחבת שיתוף-גם בריה"מ המשיכה לנקוט במדיניות דו

 הפעולה תוך הגברת התחרות. 

 קה את חדירתהבעוד שארה"ב העמי 

 בווייטנאם ובהסתבכה במלחמה גלויה עם הקומוניזם, הסכימה

 ,בריה"מ לחתום על איסור חלקי של ניסויים בכלי נשק גרעיניים

 ולהתקין "קו אדום" בין הבירות של שתי המעצמות. 

 השינויים בהנהגה הסובייטית, בעקבות הדחתו של חרושצ'וב

 בתהליך של נסיגה , חלו כאשר היתה בריה"מ1964באוקטובר 

 ממספר עמדות, בעיקר בעולם השלישי. 

 1968ועד  1964בראשית  

 נחלה בריה"מ מספר כשלונות ישירים או עקיפים, ולאו דווקא

 כתוצאה ממדיניות מערבית יזומה. 

 ,כך, למשל, איבדה בריה"מ 

 כתוצאה מההתפתחויות הפוליטיות הפנימיות, מספר ידידים

 ,לנית, בברזיל, באלג'יריה, ביוון, בגאנהותיקים, בעלי השקפה שמא

 ובאינדונזיה. 

 ,לחלק מן השינויים לא נודעה משמעות לטווח הארוך 

 שכן היחסים עם בריה"מ נמשכו; כגון: לאחר נפילתו של אחמד בן

 , עלה לשלטון בומדיין. 1970-בלה באלג'יריה ב

 אולם נפילתם של 

 ו מכה קשה לחדירהנקרומה בגאנה, ושל סוקרנו באינדונזיה, היו

 הסובייטית למדינות המתפתחות. 

 הימים-הנחיתה מהלומה על צבאות ערב, המצויידות מלחמת ששת

 בנשק סובייטי, מהלכיה של בריה"מ ערב המלחמה, ומעורבותה

 במצרים, בסוריה, ובעיראק נפגעו כתוצאה מן המפלה הערבית. 

 תה שלנוספו לכך ההחרפה של המאבק בין בריה"מ לסין, וראשי

 תנועת הריפורמות בצ'כוסלובקיה. 

 כל אלה רק הגבירו את 

 נחישותם של בריה"מ לפעול נמרצות כדי לשמור על עמדותיה. 

 הסתבכותה של ארה"ב במלחמת וייטנאם שירתה היטב מגמה זאת. 
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 מזרח-, תוך ניצול מעורבותה של ארה"ב בדרום1968החל משנת 

 וני עם המערב, ודיכאהאסיה, פנתה בריה"מ להחרפת המאבק הרעי

 את גילויי ההתנגדות הפנימית בבריה"מ ובגוש המזרחי. 

 אולם 

 הזעזועים בגוש המזרחי והחלשה מסויימת של ברית וארשה בשל

 צעדיה העצמאיים של רומניה לא נוצלו בידי המערב, שסבל

 מהחלטה מקבילה בברית נאט"ו, כתוצאה ממהלכיה של צרפת. 

 (וארשה" )להוציא את רומניההפלישה של כוחות "ברית 

 , החזירה גלגל המלחמה הקרה אל1968לצ'כוסלובקיה באוגוסט 

 , בעת דיכוי המרד בהונגריה בידי1956המצב ששרר באוקטובר 

 הצבא האדום". "

 אולם ביטויי האהדה במערב לצ'כים, לא האיטו 

 ,את ההשתלטות הסובייטית על מדינה זאת תהליך ההפשרה

 מה. -רה רק הואט לזמןוגסיסת המלחמה הק

 היתה זאת ראיה בוטה 

 נוספת לקביעה, נוספת לקביעה, שהחלוקה לאזורי ההשפעה לא רק

 נפרד ממסכת היחסים הביו-נמשכת, אלא היא מהווה חלק בלי

 גושיים. 

 יכלה בריה"מ לזקוף לזכותה שני 70-לקראת ראשית שנות ה

 :הישגים עיקריים

 ר ההכרה הבינלאומיתהנצחת חלוקתה של גרמניה, עם גבו·

 ;במזרח גרמניה

 הכרה מערבית שליטתה של בריה"מ במזרח אירופה. ·

 נייסה, כגבולה-גרמניה וארה"ב הכירו באודר-מנהיגי מערב

 המערבי של פולין, כפי שנקבע בתום מלחמת העולם

 השניה. 

 מדיניות ה"אוסטפוליטיק" של הקנצלר וילי בראנדט, המגעים

 גרמניה המערבית לבריה"מ, ובין שתי שהתנהלו בדרג גבוה בין

 הגרמניות, זירזו את תהליך ההפשרה הבין גושי. 

 עם השגתם של 

 יעדים עיקריים אלה, הדגישו אמצעי התקשורת הסובייטיים שעתה

 תמה למעשה המלחמה הקרה, והאנושות נכנסת לעידן של שיתוף
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 פעולה פורה בין המעצמות. 

 הזדקקותה ההולכת וגוברת של 

 "מ לטכנולוגיה המערבית המתקדמת היווה גורם חשוב נוסףבריה

 בהפשרת המלחמה הקרה. 

 במערב ציינו, שבריה"מ יכלה להודיע על "פרישתה מן המלחמה

 הקרה, לאחר שנתמלאו דרישותיה, הושגו היעדים שבגללן החלה

 המלחמה". 

 שנה בדיוק לאחר שהנשיא טרומן 1972, 25במאי  22 -ב 

 רומן", הגיע הנשיא ניקסון למוסקבה. חתם על "דקטרינת ד

 מועד 

 סמלי זה נראה היום בעיני רבים כמסמן את קץ המלחמה הקרה

 ואת ראשיתו של הדיטאנט בין המעצמות. 

 הישגים וכשלונות 

 במבט לאחור נראה האופי ה

 

 מחזורי של המלחמה הקרה כתופעה

 הבולטת והאופיינית ביותר שלה. 

 ,עצמותעליות וירידות ביחסי המ 

 התקפות סובייטיות מול בלימה מערבית, או להיפך, מציינים את

 שלביה השונים של מלחמה זו. 

 תוצאותיה הממשיות נקבעו כתגובת 

 אחד הצדדים לאתגרים של זולתו. 

 קשה לערוך מאזן אובייקטיבי 

 של תוצאותיה. 

 ,לפסיפס זה יש מרכיבים רבים: מאזן אסטרטגי 

 ן כלכלי, רעיוני, המאבק על זכויות האדםגלובלי, מאז-מאזן מדיני
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 בעולם ובארצות הגוש המזרחי ועוד. 

 בריה"מ לא נסוגה משום שטח שכבשה בשלבי מלחמת העולם

 השניה, וכך הנציחה את חלוקתה של אירופה לשני גושים הנתונים

 במצב של עימות מתמיד. 

 אם נתייחס למדיניות הבלימה של ארה"ב 

 בריתה, הרי יש-יות שלה ושל בעלותכאל מרכיב עיקרי במדינ

 להודות שמדיניות זאת הגשימה את מטרותיה. 

 אולם לא כך הדבר 

 בזירות האחרות. 

 חדירה סובייטית עקבית לאזורים שנוצר בהם 

 חלל ריק פוליטי, איפיינה את מהלכיה של בריה"מ מראשית שנות

 . 50 -ה

 ניצול שעות כושר מדיניות וניצול חולשת המערב הם 

 הישגים סובייטיים לא מבוטלים. 

 כך, למשל, הצליחה בריה"מ 

 לבסס את מעמדה בקובה, שכנתה הקרובה של ארה"ב, בעוד

 -שארה"ב השקיעה משאבים רבים לבלימת הסובייטים במרכז

 אירופה. 

 מבחינת המאזן הצבאי צומצם בהדרגה יתרונה של ארה"ב. 

 עם 
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 השקעה שלזאת, הכתיבה ארה"ב קצב חימוש מואץ, שתבע 

 משאבים כלכליים וטכנולוגיים שהיו מעבר ליכולתה של בריה"מ. 

 הסכם סאל"ט הראשון, והשיחות להמשך ההגבלה של כלי הנשק

 הגרעיניים, מאפיינים את הדילמה הקשה, שאליה תימרנה את

 עצמה בריה"מ משום שנתקשתה לעמוד בקצבה הצטיידות ופיתוח

 של כלי נשק חדישים. 

 , לבלימת50-שאפה ארה"ב מראשית שנות ה במישור הכלכלי

 ההתקדמות הכלכלית של בריה"מ וגרורותיה. 

 אולם מדינות הגוש 

 המזרחי התגברו בעמל רב, וכמובן על לחשבון אספקת מוצרי

 צריכה, על מכשולים כלכליים, והבהירו למערב שרק פיתוח קשרי

 ם. קיום בשלו-מידה למדיניות של דו-סחר הדדיים עשוי לשמש קנה

 דרישתה של בריה"מ לטכנולוגיה מערבית מתקדמת עוררה

 בארה"ב תקווה, שהמערב יוכל לנצל עניין זה כדי לשפר את זכויות

 האזרח בבריה"מ ולהחליש באורח הדרגתי את המישטר הסובייטי. 

 אולם הנתונים בשטח אינם מצביעים על הישג מערבי משמעותי. 

 טה אמריקאיתאחד מן המבצעים של ראשית מכירת חי -

 קוקה הדיטאנט, ושתיית-לא מוטטו עד כה את קולה -בבריה"מ 

 תפישת העולם הסובייטית. 

 החוץ-המאבק לשמירת זכויות האזרח היווה יסוד חשוב במדיניות
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 של ארה"ב כבר מראשית המלחמה הקרה, אולם חומרת המצב

 היום, בעידן הדיטאנט, מצביעה על כשלון מערבי ברור. 

 יטאנט אינו כלול במסגרת סקירה זאת, כדאי לצייןאף שעידן הד

 שתהליכים בינלאומיים רבים המתחוללים היום, אינם שונים

 באופיים מן האופי המחזורי של המלחמה הקרה. 

 קולות רבים 

 במערב טוענים היום כי תקופת הדיטאנט אינה אלא אשליה

 שנוצרה בידי ניקסון וקיסינג'ר, והמלחמה הקרה לא נסתיימה

 עולם. מ

 בריה"מ עדיין שואפת להשתלט על העולם.  

 מצד שני 

 מתקיפים אמצעי התקשורת הסובייטיים מדינאים מערביים

 הממשיכים ללחום את המלחמה הקרה ומחבלים בתהליך"

 הדיטאנט". 

 אולי דעות אלה הנשמעות במערב, וניתוח מפוכח של 

 יותוהשגיאות שעשו שני הצדדים, יסייעו למערב לבסס את מדינ

 ולהפוך את הדיטאנט להפשרה ממשית ולא לשלב נוסף במלחמה

 הקרה המתמשכת. 

000 
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 מדיניות החוץ ומשברים חדשות  -  נושא: 7פרק  

  מדיניות החוץ של חרושצ'וב 

 ( ותוצאותיוAndyrמשבר הטילים בקובה )מבצע 

הסיבות להצבת הטילים בקובה ) ועל המשבר בכלל( 

 ועד א. מפורטות בדף התשובות למ

ניתן רק להוסיף ולהדגיש שחרושצ'וב א( חשש מאובדן קובה  

)נוכח האפשרות לפלישה אמריקאית( והמשמעות לפרסטיז'ה 

 במקרה של אובדן האי לארה"ב. 

 ב( המחויבות של חרושצ'וב לתמוך במהפכות לשחרור לאומי.  

מה שחשוב הוא שחרושצ'וב נקט במדיניות של הימור והליכה 

 על הסף. 

עובדה שלבסוף הוא נכנע והתקפל מעידה שלא הייתה לו ה 

 כוונה ללכת עד הסוף. 

בסיום המשבר, חוזר חרושצו'ב למדיניות של דו קיום בשלום 

 והרגעת המתיחות הבינ"ל. 

בהקמת הקו האדום  1963מדיניות זאת באה לידי ביטוי ב  

 . NTBבין מוסקבה לוושנגטון ובאוגוסט בחתימת הסכם 

 למדיניות הליכה על הסף של חרושצ'ובהסבר אפשרי 

ההסבר בעיקרי טמון בהתרשמותו של חרושצ'וב מאופיו של 

 קנדי. 

 קנדי נתפס כמנהיג צעיר וחלש, מלומד ועדיין.  
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בוינה קנדי הציג גישה  1961האישים בקיץ  2במפגש בין  

פשרנית כשהציע משטר של מתינות מצד מעצמות העל 

קוו בברלין ובמקומות אחרים ושת"פ תוך שמירה על הסטטוס 

 ) לאוס(. 

 Kennedy wouldחרושצ'וב יצא מהועידה כשהוא משוכנע ש  

not staet a war over Berlin . 

ההסבר אולי מוטל בספק נוכח העובדה שמשבר ברלין החל  

עוד בתקופת איזנהוור, אולם המאורעות במשבר מעידים 

  שחרושצ'וב דאג לא לעבור סם מסוים של הסלמה.

 noyo –החשיבה מחדש )  –מדיניות החוץ של גורבצ'וב 

myshleniye  פרסטרויקה , והפתיחות  –, הבנייה מחדש– 

 גלסנוס(

 ראשית חשוב להזכיר נקודה אחת חשובה. 

 –חרושצ'וב וגורבצ'וב  –המנהיגים  2התקופות שבה פעלו  

 שונה. 

 בתקופת חרושצ'וב ברה"מ נמצאת בעלייה.  

כלכלית והצבא הרוסי נמצא בתהליכי בניין  עדיין יש צמיחה 

עם ביסוס השוויון האסטרטגי  70כוח שיגיע לשיאו בשנות ה 

בין מעצמות העל ) לפחות מבחינה פורמלית( בהסכם סאלט 

1 . 

בתקופה של גורבצ'וב ברה"מ נמצאת בסטגנציה ובמשבר  

 פנימי עמוק. 

 דו קיום בשלום –גישה למערב 

 בשלום עם המערב. חרושצ'וב דגל בדו קיום 
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אבל דו קיום בשלום אינו זונח את הקונפליקט האידאולוגי,  

 פוליטי ובטחוני עם המערב. 

דו קיום נועד להבטיח רגולציה של המאבק ומניעת מלחמה  

גלובלית אך עדיין המאבק קיים והוא עובר לזירה האזורית, 

 לעולם השלישי. 

בססת על במילים אחרות, הזירה הבינ"ל היא עדיין מת 

 קונפליקט במונחים ליניניסטים בין הקפיטליזם למרקסיזם. 

 בתקופת גורבצ'וב יש שינוי קונספטואלי ביחסים עם המערב. 

 הגישה לפיה קיים מאבק תמידי בין המערב למזרח ננטשה.  

 העיר: –שוורנדזה  –שר החוץ של גורבצ'וב  

The struggle between two opposing systems is no longer 

a determining tendency of the present era  

היחסים עם העולם המערבי צריכים להיות מבוססים לא על 

מאזן אימה כפי שהיה בתקופת חרושצ'וב אלא על מאזן של 

 אינטרסים. 

דיאלקטיקה היסטורית עבור גורבצ'וב הוליכה לא לכיוונים  

יסטית שהתבססו על הראייה המסורתית של המפלגה הקומונ

 של קונפליקט אלא שת"פ. 

 ברה"מ על פי ראיית גורבצ'וב היא חלק מהזירה הבינ"ל.  

 המאפיין את יחסיהם של נמדינות הוא תלות גומלין.  

גורבצו'ב פתח את המשק הרוסי להשקעות מבחוץ, הקל  

 מגבלות סחר ולווה כסף מבנקים מערבים. 
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צל מסך הברזל של חרושצ'וב נהפך למסך של קטיפה א 

 גורבצ'וב. 

חותמת הקהילה האירופאית על הסכם סחר  1989בדצמבר  

 שנים עם ברה"מ.  10ל 

 בלונדון כמשקיף.  G7 גורבצ'וב נוכח בועידת ה  1991ביולי  

הרגעת החשש מהמערב מהבחינה  הראייה הביטחונית

הביטחונית הביאה איתה שינוי תפיסתי בבדיניות הביטחון 

 הסובייטית. 

ו יכולת לחימה מחזקת את בטחונה של המדינה הרעיון לפי 

 ננטש ע"י גורבצ'וב. 

מלחמה אינה המשך המדיניות  –בעידן הגרעיני הכל משתנה  

בדרכים אחרות כלכל צד יש יכולת להשמיד את הציוויליזציה 

 האנושית. 

חרושצ'וב דגל בפיתוח עוצמתה הגרעינית של ברה"מ כדי 

 . לבסס שוויון ואף עליונות על ארה"ב

הוא טען שאם הוא היה הולך לכנסייה ומתפלל לשלום  

המערב לא היה מאמין לו, אבל אם הוא היה הולך למערב עם 

 טילים' בידיו אז אולי היו מאמינים לו.  2'

 עבורו הנשק בגרעיני היה כלי הרתעתי ראשון במעלה.  

הוא שלח מסר הרתעתי ברור  1961לאוקטובר  30ב  

יסתה בהצלחה פצצת אטום בעוצמה לוושינגטון כשברה"מ נ

 טון. -מגה 50של 

הצבת הטילים בקובה הייתה על מנת להתגבר על פער  

 הטילים לטובת ארה"ב ולאיים ישירות על חופיה. 
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נשק גרעיני בקובה נתפס כגורם שימנע פלישה אמריקאית  

 לאי. 

עבור גורבצ'וב הרתעה גרעינית צריכה הייתה להיות מוחלפת 

 י. בפירוק גרעינ

 זאת משום ההגיון הקלוקל של הרתעה, הוא טען: 

The logic of deterrence …means subordination of 

politics to the interests of militarism  

הדרך להשיג בטחון סובייטי טמונה לא בהקמת 'מבצר 

אירופה' )הגישה הסטליניסטית( ולא בהרתעה גרעינית אלא 

לארה"ב שיושג באמצעות הסכמים בביטחון הדדי בין ברה"מ 

 פוליטיים. 

  יש לשאוף להשאיר את רמת החימוש במצב של 

reasonable sufficiency 

תקופת גורבצ'וב מתאפיינת בהסכמי בקרת ופירוק נשק: 

לפיו הוחלט על מתן  1986הסכם סוטקלהום בספטמבר 

התרעה מוקדמת על תנועת כוחות של ברית וארשה או נאט"ו 

בדצמבר   INFפרוץ קונפליקט בטעות, הסכם כדי למנוע 

, הכרזה על נסיגת כוחות רוסיים ממזרח אירופה מול 1987

ארה"ב וברה"מ  1990פברואר   ,1988בימת האו"ם בדצמבר 

מסכימות עקרונית על הקטנת המיצבורים של נשק כימי, 

 . 1991באוגוסט   STARTהסכם 

 קידום מהפכות לשחרור לאומי –המימד האזורי 

ורבצ'וב זנח לחלוטין את הגישה של חרושצ'וב לקידום ג

 מהפכות לשחרור לאומי. 
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 הוא ) גורבצ'וב( טען 

Today we are firmly convinced that pushing revolution 

from the outside especially by military means is futile 

and impermissible  

שצ'וב ) וגם ההשלכות של אימרה זאת הן שבניגוד לחרו

ברז'נייב(, גורבצ'וב הבין שדו קיום בשלום אינו יכול להיות 

תהליך סלקטיבי שמותיר עימות ברמה האזורית תוך הימנעות 

 מעימות ברמה הגלובלית. 

בניגוד לחרושצ'וב ששאף לבסס קליינטים לברה"מ בעולם  

השלישי ) מצריים הנאצרית, קובה של קאסטרו( גורבצ'וב 

ים של ברה"מ עולים יותר מהתמורה שהם הבין שהקליינט

נותנים ולכן ברה"מ בתקופתו שואפת לבסס יחסי שוויון מול 

 מעצמה.  –מדינות עולם שלישי ולא יחסי קליינט 

בנושאי סכסוכים אזוריים המדיניות של גורבצ'וב התבססה על 

 .  active disengagementניסיון להביא לנורמליזציה ול 

 הם סין ואפגניסטן:בולטים במובן הזה  

נחתם הסכם ג'נבה לגבי אפגניסטן שעל פיו ברה"מ  1988ב ·

 1989נסוגה מארץ זאת לא יאוחר מפברואר 

הצהיר גורבצ'וב כי ברה"מ  1986בנאום בוולדיוסטוק ב · 

תהיה מוכנה לדון בסוגיות בליטרליות עם סין ולעשות תיקוני 

 .  Amurגבול באזור נהר ה 

 'וב בפקין. מבקר גורבצ 1989ב  

מכוחותיה  75%ברה"מ מצהירה על הוצאת  1989מרץ · 

 במונגוליה. 
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הפעלת לחץ על ויטנאם להגיע להסדר בקמבודיה והוצאת · 

 . 1989הכוחות הויטנמים בסתיו 

 הגוש הקומוניסטי באירופה המזרחית

 1986של המפלגה הקומוניסטית בפברואר  27בקונגרס ה 

 טוען גורבצ'וב:

Diversity [of the Communist Movement] is not 

synonymous with disunity 

 גורבצ'וב כמו חרושצ'וב עודד עודד 'דרכים שונות לסוציאליזם'. 

 היכן ההבדל? 

למהפכה הבולשוויסטית מגדיר  70ביובל ה  1987בנובמבר 

 גורבצ'וב את ההבדל בינו לחרושצ'וב:

  

 העקרונות של חרושצ'וב

 70בנאום יובל ה  הנקודות של גורבצ'וב

פתיחות סובייטית כלפי הגרורות המז' אירופאיות אבל 

 העליונות נשארת של מוסקבה

 שוויון מוחלט בין כל התנועות הקומוניסטיות

דרכים שונות לקומוניזם לא כלל עצמאות של המפלגות 

הקומוניסטיות אלא אוטונומיה מוגבלת כמו במקרה של 

אירופאיות מחויבות גומלקא בפולין. ~ המדינות המזרח 

להישאר בגוש הסובייטי ולנהל את עניינם על פי מדיניות הגוש 

בייחוד בנושאי בטחון. ~ ברית וארשה מחייבת והניסיון 

 ההונגרי לפרוש ממנה הסתיים בכי רע
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למעשה  –כל מפלגה אחראית לעיניניה הפנימיים של מדינתה 

 גורבצ'וב מעניק סוברניות לכל מדינה מזרח אירופאית

 הפלישה להונגריה –שת"פ בחסות טנקים סובייטים 

 שת"פ וולנטרי בין מדינות הגוש הקומוניסטי

  

 PERESTROIKA: NEWלחיזוק הדברים הנ"ל, בספרו 

THINKING FOR OUR COUNTRY AND THE WORLD  ,

גורבצ'וב מדגיש שהיחסים בין מדינות מז' אירופה וברה"מ 

 אשונות. צריכים להיות מבוססים על עצמאות לר

המנהיגים הרוסיים הוא  2ההבדל העיקרי אם כן בין  

שחרושצ'וב היה מוכן לשינויים בגוש הקומוניסטי אבל 

במסגרת שמירה על אחדות הגוש ועל הדומיננטיות של 

 מוסקבה בו. 

 גורבצ'וב הלך צעד אחד קדימה.  

חתם גורבצ'וב על הצהרה משותפת עם  1988במרץ  

שה של דוקטרינת ברז'נייב לכיוון של יוגוסלביה שמציינת נטי

 Iכל מדינה במז' אירופה תוכל לשיר  –'דוקטרינת סינטרה' 

did it my way . 

 הוציאה מכלל אפשרות: ההצהרה  

All forms of threat and use of force and of interference 

in the internal affairs of other countries under any 

pretext 

 הבטיחה: ההצהרה
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…peace and independence to all countries irrespective 

of their social political system 

מכאן והלאה הדרך הייתה פתוחה להתפרקותו של הגוש  

 המזרחי. 

 גורבצ'וב לא רק שלא הפריע לתהליך אלא אף סייע לו.  

למזרח  40נכח גורבצ'וב בחגיגות יובל ה  1989באוקטובר  

 מנייה. גר

במהלך ביקורו ביקר את בממשלה על כשלונה להנהיג  

 רפורמות. 

ברה"מ מסכימה לנסיגת כוחותיה מהונגריה  1990בינואר  

 ובפברואר מצ'כסלובקיה. 

בספטמבר אותה שנה ברה"מ בשיתוף עם יתר מעצמות  

WW2   במוסקבה על הסכם להשבת הריבונות לגרמניה

 מאוחדת. 

 . 1991ולי ברית וארשה מתפרקת בי 

סיבות עיקריות למוכנות הסובייטית להתיר לתהליכים  2ישנם  

במז' אירופה להתרחש ללא מפריע: א( גורבצ'וב אינו חושש 

 לביטחון ברה"מ באירופה. 

 אין צורך יותר ב'מבצר אירופה' שהקים סטלין.  

ב( גורבצ'וב חושש שהתערבות ברפורמות במז' אירופה  

שינוי מבית לא  –יות של מבית תסכל את הרפורמות הפנימ

 יכול להגיע אם ברה"מ תפריע לשינוי מבחוץ. 
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 קנדי והסכסוך היום  ת חדשו -  נושא: 8פרק  

  של ארה"ב וקנדי במשבר הטילים  מדיניות חוץ

בתחומי חוץ, יזם קנדי כמה מאמצים דיפלומטיים וצבאיים 

ובעוד מקומות  אמריקה הלטינית ,מזרח אסיה-דרום ,אירופהב

  .המלחמה הקרהשהיו חשובים אסטרטגית במהלך 

 קנדי העסיק מומחים מדור חדש ליחסי חוץ.  

 חלקם היו ממכוני מחקר חשובים.  [154]

 קנדי התעניין במלחמה ובשלום בנעוריו.  [154]

בנאום השבעתו לתפקיד, הביע את עמדתו בנוגע למלחמה  

הקרה: "הבה לא ננהל משא ומתן מפחד, אולם הבה לא נפחד 

  ."לנהל משא ומתן

[155] 

קנדי תמך במדיניות תגובה גמישה, שנוהלה בידי מזכיר 

ונועדה להקטין את אפשרות  ,רוברט מקנמארהההגנה 

 המלחמה בגלל טעויות. 

 משבר הטילים בקובהממשלו פתר בצורה דיפלומטית את  

  .משבר ברלין השניונמנע מלהסלים את 

הסוכנות לבקרה  ,חיל השלוםהקים קנדי את  1961-ב 

  ולפירוק מנשק וסוכנות לברית כלכלית עם אמריקה הלטינית.

ת ניסויים האמנה למניעחתם על  1963באוקטובר  7-ב 

 גרעיניים באטמוספירה, בחלל החיצון, ותחת פני המים

 . הממלכה המאוחדתו ברית המועצותשאותה קיבלו גם 
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דווייט רבים שיבחו את קנדי על כך שלא היה נוקשה כמו 

מבחינת מדיניות חוץ, קיבל את הגיוון העולמי  אייזנהאואר

 . העולם השלישיושיפר את מעמדה של ארצות הברית בקרב 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]חיל השלום

באחת מפעולותיו הראשונות כנשיא, ביקש קנדי מהקונגרס 

  .חיל השלוםלהקים את 

 היה האחראי הראשון לפרויקט.  ,סרג'נט שרייבר ,גיסו 

באמצעות התוכנית התנדבו אמריקנים לסייע לאומות  [156]

 חקלאות, בריאות ובנייה.  ,הלא מפותחות בתחומי החינוך

כעבור  10,000-ול 1963חברים במרץ  5,000-הארגון צמח ל 

 שנה. 

אזרחים ששירתו  200,000-הצטרפו אליו כ 1961מאז  [157]

 מדינות.  139-ב

[158][159] 

  

 

 1961 ,ניקיטה חרושצ'וב ברית המועצותקנדי נפגש עם שליט 

  .המלחמה הקרהקנדי שירת כנשיא בשיאה של 
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ופוליטית, שהשפיעה על כל צעד  אידאולוגיתהייתה זו יריבות  

ושקנדי נאלץ  ,שעשתה ארצות הברית בתחומי מדיניות החוץ

 להקדיש להתמודדות עמה חלק ניכר מזמנו. 

  הנשיא אייזנהאואר אימץ את גישת "המבט החדש" 

את ברית  להרתיעשהדגישה את השימוש בנשק גרעיני כדי 

 המועצות. 

אייזנהאואר האמין שהמדיניות תהיה אפקטיבית וגם זולה  

 יחסית לאופציות אחרות. 

מתוך חשש ממלחמה גרעינית עולמית, העדיף קנדי את  

 התגובה הגמישה". "

 א התמקד ביכולת צבע הקבע להשיג מטרות מוגבלות. הו 

כחלק מהמדיניות, הרחיב קנדי את הכוחות המיוחדים של  

ארצות הברית, יחידות העילית שיכלו להילחם בעימותים 

 רבים. 

קנדי קיווה שתגובה גמישה תאפשר לארצות הברית לעצור  

 תוקפנות סובייטית ללא מלחמה. 

[160] 

סוכנות , הכריזו גורמים אמריקניים ש1961בנובמבר  29-ב

קיבלה גרסה ערוכה של ריאיון שהעניק קנדי  הטלגרף הרוסית

  .איזבסטיהלכתב מהעיתון 

האמריקנים טענו שהושמטו מהריאיון האשמותיו של קנדי  

וגם את  ,ועידת פוטסדאםוו ועידת יאלטהבדבר הפרת סיכומי 

סירובם להשעות ניסויים גרעיניים וטענתו של קנדי שחלוקת 

 מסירוב הסובייטים להסכים לאיחוד גרמניה. ברלין נבעה 
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, לאחר שיחת הבהרה, פרסם הכתב את הטקסט המלא [161]

 וזכה להערכתו של קנדי. 

[161] 

 ניקיטה חרושצ'ובהכריז מנהיג ברית המועצות  1961בינואר 

 על תמיכתו במלחמות לשחרור לאומית. 

 . קנדי החשיב זאת כאיום על העולם החופשי 

, ביקש קנדי מהסובייטים להימנע 1961בפברואר  15-ב [162]

  .משבר קונגומלהכשיל את ניסיון האו"ם לפתור את 

ולהחליף  מגילת האומות המאוחדותחרושצ'וב הציע לתקן את  

 את המזכ"ל בוועידה של שלושה חברים. 

העצרת הכללית של , נאם קנדי בפני 1961בספטמבר  25-ב 

 והתחייב להטיל וטו על התוכנית.  האומות המאוחדות

, הציע קנדי במכתב לחרושצ'וב פגישה 1961בפברואר  27-ב 

 ה בקיץ. בוועיד

  .אוסטריהבירת  ,ווינהחרושצ'וב הסכים להיפגש ב 

אולם  ,הפלישה למפרץ החזיריםהפגישה נפגעה בשל  

קנדי חרושצ'וב הטיל את האחריות לפלישה על הפקידים של 

 ולא עליו באופן אישי. 

[163] 

שני המנהיגים הבינו היטב שהנושא החשוב ביותר בוועידה 

 שחולקה לשתיים עם תחילת המלחמה.  ,ברליןיהיה גורלה של 

התומכת  גרמניה המזרחיתהייתה מובלעת ב ברלין המערבית 

 בסובייטים, אולם זכתה לתמיכה מהאמריקנים והמערב. 
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הסובייטים רצו לאחד את ברלין בשליטתם, בעיקר בגלל  

 מספר הגרמנים המזרחיים שברחו אל מערב ברלין. 

[164] 

העצמאית במרץ  גאנהראש  ,קוואמה נקרומהקנדי פוגש את 

1961 . 

 ,שארל דה גולבדרכו לוועידה, חנה קנדי בפריז ונפגש עם 

 הבוטה של חרושצ'וב.  שייעץ לו להתעלם מסגנונו

הנשיא הצרפתי חשש מהשפעתה של ארצות הברית על  

 אירופה. 

 בכל זאת התרשם דה גול מהנשיא הצעיר.  

קנדי סיכם את תקופתו בפריז בטענה שהיה "האיש שליווה  

  ."את ג'קי קנדי לפריז

[165] 

 . מטרתו המרכזית של קנדי בפגישה עם חרושצ'וב הייתה להציע פיוס במלחמה הקרה

, נפגש הנשיא עם חרושצ'וב בווינה ועזב את 1961ביוני  4-ב 

 חר שנאלץ להיכנע ללחציו. הפגישות בכעס לא

חרושצ'וב התרשם מחוכמתו של הנשיא אולם ראה בו  

 חולשה. 

קנדי עדיין לא האמין שהיה ניתן לשנות את המצב באירופה  

 או במזרח הרחוק ודיבר באופן כללי. 

קנדי כן הצליח להשפיע על חרושצ'וב בנושא הסכם בין  

 מוסקבה וברלין המזרחית. 
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ם שיפגע בזכויותיה של ארצות הברית הוא הבהיר שכל הסכ 

 לגשת אל ברלין המערבית יחשב להכרזת מלחמה. 

ברלין", אולם ממילותיו "ממשלים קודמים התייחסו אליה כאל  

של קנדי היה ברור שהוא קיבל את חלוקת ברלין ורמז 

שחסימת הגבול לא תביא לתגובה אמריקנית כל עוד מערב 

 ברלין תישאר כפי שהיא. 

שחשב על בניית חומה בברלין, התעודד חרושצ'וב כיוון  

 והחליט להמשיך בתוכניתו. 

הברית, הכריזה ברית מעט לאחר חזרתו אל ארצות  [166]

 ברלין המזרחיתהמועצות על כוונתה לחתום על הסכם עם 

 ולבטל כל זכות אחרת בכל אזור של העיר. 

א וכועס, הניח שהאפשרות היחידה היא להתכונן קנדי, מדוכ 

 למלחמה גרעינית. 

 [167] 

ה לקנדי כמה הכינ מחלקת המדינה של ארצות הברית

 מסמכים בנושא חרושצ'וב. 

אחד מהם טען שחרושצ'וב יתעקש מאוד בנושא ברלין  

  .גרמניה המזרחיתו

, החל קנדי לנסות להתפייס עם ברית 1963באביב  [168]

 המועצות. 

בקיץ של אותה השנה ביקש להקטין את המתיחות בקרב  

 דינות ולנאום בצורה פחות תוקפנית. המ

בשבועות לאחר הוועידה, ברחו יותר מעשרים אלף איש 

 מברלין המזרחית אל מערבה בתגובה לברית המועצות. 
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היה זה שהוביל את הקו  דין אצ'יסוןקנדי החל לדון בנושא, ו 

 שדרש התחמשות צבאית לצד נאט"ו. 

, הכריז קנדי על כוונתו להוסיף עוד 1961בנאום מיולי  [169]

3 . 

מיליארד דולרים אל תקציב הביטחון ועוד מאתיים אלף  25

חיילים, בטענה שהתקפה על ברלין המערבית תהיה כמו 

 התקפה על ארצות הברית. 

 הנאום זכה לתמיכה נחרצת מצד האוכלוסייה.  

[170] 

כעבור חודש, החלו ברית המועצות וברלין המזרחית למנוע 

 מעבר ממזרח העיר אל מערבה והעמידו גדרות תיל ברחבי

  .חומת ברליןהעיר, מה שהפך ל

קנדי התעלם מכך בתחילה כל עוד הגישה החופשית  

 מהמערב למזרח נשמרה. 

גנתה כשהתברר שהמערביים איבדו את ביטחונם בנוגע לה 

של ארצות הברית, שלח קנדי את ג'ונסון ואנשי צבא לסיור 

בגרמניה המערבית, קרוב לעמדות הגבול, כדי להפגין את 

 המחויבות לברלין המערבית. 

[171] 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]אמריקה הלטינית

 יחסי ארצות הברית עם אמריקה הלטינית הופקדו בידי ג'ונסון. 

קנדי תמך בשמאל הדמוקרטי באמריקה הלטינית אולם  

 לקראת סוף כהונתו הקטין את תמיכתו בו. 
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 דוקטרינת קנדיהישגיו המרכזיים באמריקה הלטינית היו  

 וברית כלכלית בין האזורים. 

אף על פי שהברית השיגה פחות ממה שקנדי חפץ, הוא זכה  

 לאהדה רבה באמריקה הלטינית. 

נסע אל פוארטו ריקו, ונצואלה וקולומביה  1961בדצמבר  

 שנחשבו למעוזים דמוקרטיים נגד הקומוניזם של קסטרו. 

עורר התלהבות מחזון שיתוף  מקסיקואל  1962-בנסיעתו ב

 הפעולה בין הארצות. 

טען שכדי לשפר את  אדולפו לופס מטאוסהנשיא המקסיקני  

יש לפתור את סכסוכי הגבול בין  מקסיקו-יחסי ארצות הברית

 המדינות. 

 כם בנושא. ארצות הברית ומקסיקו הצליחו להגיע להס 

 

 קנדי ונשיא צ'ילה חורחה אלסנדרי

בטענה ש"אלו שעוצרים את המהפכה השקטה יובילו 

ביקש קנדי לבלום את האיום  [172]","למהפכה אלימה

הקומוניסטי באמריקה הלטינית באמצעות הקמת ארגון 

זכויות הברית לקדמה, ששלח סיוע למדינות וניסה לשמור על 

 באזור.  אדם

פעל למען הענקת  ,פוארטו ריקויחד עם מושל  [173]

 אוטונומיה לאזור. 
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 רפאל טרוחיוממשל אייזנהאואר תכנן את הדחתו של 

-אולם קנדי טען שכל תכנון של ה ,הדומיניקנית הרפובליקהמ

CIA  .יצטרך לאפשר לארצות הברית להכחיש מעורבות 

 באופן פומבי התנגד לעידוד הפיכות.  

נרצח טרוחיו, וכעבור כמה ימים הגיב סגן  1961ביוני  [174]

 מזכיר המדינה בגינוי רפה. 

[175] 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]הפלישה למפרץ החזירים

 הפלישה למפרץ החזירים – ערך מורחב

 

 קנדי וג'ונסון צועדים על מדשאות הבית הלבן

ידידותי כלפי ארצות רודן קובני שהיה  ,פולחנסיו בטיסטה

  .המהפכה הקובניתבמהלך  1959-הברית, הודח מתפקידו ב

הושפע מהקומוניזם ומברית  ,פידל קסטרו ,יורשו של בטיסטה 

המועצות, והיה אויב פוטנציאלי לארצות הברית במרחק קטן 

 ממנה. 

 ממשל אייזנהאואר תכנן תוכנית להדיח את קסטרו.  
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ובעזרת הצבא, הייתה לפלוש  CIA-התוכנית, בהובלת ה 

לקובה בעזרת תנועת מהפכני נגד גולים מאומנים בידי ארצות 

  .CIA-ת קציני הבהובל [177][176]הברית

 הרצון היה לפלוש לקובה ולעורר מהומות שידיחו את קסטרו.  

[178] 

קנדי תמך ביד קשה מול קסטרו, וכשהוגשה לו התוכנית של 

ממשל אייזנהאואר היה מוכן לתמוך בה אף על פי שחשש 

 מלעורר מתיחות עם ברית המועצות. 

, ציווה קנדי על הפלישה למפרץ 1961באפריל  17-ב [179]

קובנים שאומנו בידי ארצות הברית נחתו  1,5000החזירים: 

 על האי. 

 ארצות הברית לא סיפקה מטרייה אווירית.  

טען שחשבו שהנשיא יאשר כל אמצעי  אלן דאלס CIA-ראש ה 

 שיוביל להצלחת המבצע לאחר הפלישה. 

[180] 

ממשל קנדי קיווה שהנחיתה תוביל להתקוממות שתדיח את 

 קסטרו, אולם הדבר לא קרה והפלישה הייתה כישלון. 

, לכדה והרגה הממשלה הקובנית 1961באפריל  19-ב [181]

 ניצולים.  1,189את הגולים, וקנדי נאלץ לדון בנוגע לשחרור 

ים בתמורה לאחר עשרים חודשים, שחררה קובה את הגול 

 מיליון דולרים.  53למזון ולתרופות בשווי של 

התקרית גרמה לקסטרו להיזהר מארצות הברית  [182]

 ולהאמין בפלישה נוספת. 
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[183] 

בעיקר בהשלכות הפוליטיות של התוכנית ולא קנדי התמקד 

 בשיקולים הצבאיים. 

 הוא היה משוכנע שהתוכנית נועדה להביך אותו.  

 קנדי לקח אחריות על הכישלון וטען שילמד ממנו.  [184]

העובדה שלקח אחריות על הכישלון הובילה לעלייה  [185]

 בשיעורי האהדה כלפיו. 

למרות זאת, המבצע פגע במוניטין של קנדי מחוץ למדינה  

 וגרם למתיחות מול ברית המועצות. 

[186] 

, הקים הבית הלבן קבוצה מיוחדת בראשות 1961בסוף 

 שנועדה להדיח את קסטרו.  רוברט מקנמארהרוברט קנדי ו

 הקבוצה לא הצליחה להשיג את מטרתה.  

[187] 

מדיניותו זו של קנדי כלפי קובה, משמשת תפקיד מרכזי 

בספקולציות על מניעים אפשריים לרציחתו, כאשר בין 

רים על כי נמנע וגולים קובנים הממורמ CIAהחשודים אנשי 

מהם להמשיך ולהפיל את משטרו של קסטרו, ואנשי קסטרו 

 הרוצים לנקום על המעורבות בענייניהם. 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]משבר הטילים בקובה

 משבר הטילים בקובה – ערך מורחב
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 קנדי חותם על אישור הסגר הימי על קובה. 

לאחר הפלישה למפרץ החזירים, החלה ברית המועצות 

לחמש את קובה בציוד צבאי בטענה של הגנה מפלישה 

 נוספת. 

ממשל קנדי חשש מכך שקובה תוכל לאיים על ארצות  

 הברית. 

קנדי לא האמין שברית המועצות תסתכן ותשים נשק גרעיני  

כדי להכריע  U-2 לוקהידאולם שיגר את מטוסי הריגול בקובה, 

 את כמות הנשק. 

, צילמו מטוסי הריגול את אתרי 1962באוקטובר  14-ב [188]

 השיגור לטילים לטווח בינוני שבנו הסובייטים בקובה. 

באוקטובר, והיה ברור  16-התמונות נחשפו לקנדי ב 

 ילים היו איום על המדינה. שהט

[189] 
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ה נראה קנדי נקלע לדילמה: אם היה מתקיף את האתרים, הי

 כי פעולה זו הייתה מובילה למלחמה. 

אם לא היה מגיב על בניית האתרים, היה הדבר מתפרש  

 כגילוי חולשה קריטי של ארצות הברית. 

 בנוסף הייתה ארצות הברית מאוימת בידי נשק גרעיני.  

 קנדי היה נחוש להגיב לחרושצ'וב בחומרה אחרי ועידת וינה.  

[190] 

תמכו במתקפה  המועצה לביטחון לאומיכשליש מחברי 

 אווירית על אתרי השיגור. 

הקהילה הבינלאומית טענה שהתוכנית תהיה תגובה  [191]

ארצות הברית מופרזת של ארצות הברית, בעיקר לאחר ש

 הציבה בתקופת אייזנהאואר טילים בטורקיה. 

 בנוסף, לא היה ידוע אם ההתקפה תצליח.  

בהתאם לרוב חברי המועצה, החליט קנדי על הטלת  [192]

 על קובה.  מצור ימי

באוקטובר שלח הודעה לחרושצ'וב והכריז על החלטתו  22-ב 

 בטלוויזיה. 

[193] 

הצי האמריקני עצר ובדק כל ספינה סובייטית שהגיעה אל 

 באוקטובר.  24-ה החל מהחופי קוב

 תמך לחלוטין בהסרת הטילים.  ארגון מדינות אמריקה 

 ליף שני מכתבים עם חרושצ'וב ללא הועיל. הנשיא הח 
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ביקש משני הצדדים לבטל את  או תאנט מזכ"ל האו"ם [194]

 החלטותיהם ולהיכנס לתקופת צינון. 

 חרושצ'וב הסכים וקנדי סירב.  

[195] 

קנדי הצליח לשמור על איפוק כשטיל סובייטי יירט מטוס ריגול 

 מעל קובה והרג את הטייס. 

באוקטובר, במכתב לחרושצ'וב, הציע קנדי התחייבות  27-ב 

 ת הטילים. לא לפלוש לקובה בתמורה להסר

למחרת היום הגיעו קנדי וחרושצ'וב להסכם: ברית המועצות  

תפנה את הטילים בתמורה להתחייבותה של ארצות הברית 

 לא לפלוש ופירוק של טילים שהוצבו באיטליה ובטורקיה. 

 רוב הטילים נחשבו למיושנים ולכן פורקו כעבור שנה.  

[196] 

המשבר נחשב לנקודה הקרובה ביותר למלחמה גרעינית אי 

פעם, אולם בסופו של דבר הצליחו שני הצדדים להגיע 

 להסדר. 

המשבר הציג את עוצמתה של אמריקה ואת אמינותו  [197]

 של קנדי. 

 לאחר המשבר.  77%-ל 66%-שיעורי האהדה כלפיו עלו מ 

קנדי הוכיח את יכולתו להתמודד עם משבר יוצא דופן  [198]

רת כישורי מנהיגות, קבלת ביחסים בין המעצמות בעז

 החלטות וניהול משברים. 
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נחשב משבר הטילים בקובה  1962בתחילת נובמבר  

 להצלחה דיפלומטית במדיניות החוץ. 

גישתו של קנדי במשבר זכתה לשבחים, אף על פי  [199]

שרבים טענו שהחל את המשבר בגלל הפלישה למפרץ 

 החזירים. 

[200] 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]אירופה

 [עריכה | עריכת קוד מקור]לכה המאוחדתהממ

הפסיקה הממלכה המאוחדת לעבוד על פרויקט  1960-ב

שלה ואייזנהאואר הציע להם את מערכת הטילים הטילים 

 האמריקנית. 

הממלכה המאוחדת קיבלה את ההצעה לצורך הבטחת  

 ההרתעה הגרעינית בשנות השישים. 

, הכריז רוברט מקנמארה שהפרויקט יקר מדי 1962באמצע  

 והחליט לבטלו.  [201]ובעל כשלים טכניים

קצר בתקשורת הוביל לכך שקנדי לא ידע על ההשלכות 

  .הרולד מקמילןהפוליטיות של הנושא כלפי ממשלתו של 

בפגישה עם מקמילן, ניסה קנדי לפתור את המצב  [202]

ההסכם עורר  [202]פולאריסוהציע לממלכה המאוחדת טילי 

שכעס על ההעדפה  שארל דה גולזעם אצל הנשיא הצרפתי 

 האמריקנית את בריטניה. 

[202] 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]צרפת
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אונאסיס, -ז'קלין קנדי ,אנדרה מאלרו ,מדלן ליו-קנדי, מארי

גלריה ב "מונה ליזה"וג'ונסון בטקס הסרת הלוט מעל ה

 1963ינואר  ,וושינגטון די. ~ סי. ~ב הלאומית לאמנות

 צרפת הייתה המדינה השנייה בה ביקר קנדי כנשיא. 

 . 1961במאי  31-עם אשתו ז'קלין ב פריזהוא הגיע ל 

דה גול, שהעדיף לברך את אורחיו בצרפתית, בירך את קנדי  

 באנגלית. 

ז'קלין דיברה צרפתית שוטפת והתחבבה על העיתונות  [203]

 הצרפתית. 

[203] 

התוכנית הגרעינית הצרפתית הייתה חיונית למטרתו של דה 

 גול, החזרת מעמדה הבינלאומי של צרפת. 

 ממשל קנדי היה מחויב למניעת הפצה של הנשק הגרעיני.  

במכתב למקמילן כתב קנדי שהגיע למסקנה שלא לסייע  

 מאגרי הנשק שלה. לצרפת להרחיב את 

קנדי חשש עוד יותר מכוונותיו של דה גול לסייע  [204]

 בפיתוח נשק גרעיני.  גרמניה המערביתל

 [עריכה | עריכת קוד מקור]מזרח ומערב גרמניה

 משבר ברלין השני – ערך מורחב

 . 1963 ,בוןבמרכז( ב) קונרד אדנאוארקנדי עם הקאנצלר 

מקום המבחן הגדול ביותר של כוח הרצון " ברליןקנדי קרא ל

 המערבי". 
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 ,מוסקבהבתמיכת  ,הגרמנים מהמזרח ,1961באוגוסט  13-ב 

העמידו מחסום תיל ולאחר מכן מחסום מבטון שחילק את 

 ברלין לשניים. 

קנדי טען שהיה טיפשי לסכן מיליוני אמריקנים מתוך רצונם  

 נים לאיחוד. של הגרמ

[205] 

כעבור חודשיים, כמעט התרחשה מלחמה מול ברית המועצות 

יצבו זה נגד זה משני צידי כשטנקים אמריקניים וסובייטים נ

 החומה. 

המשבר נמנע הודות לדיפלומטיה שממשל קנדי ארגן בעזרת  

 מרגל סובייטי. 

[206] 

כתוצאה מהמשבר, נאלץ הממשל להגדיל את תקציב הביטחון 

 בצורה משמעותית. 

שלילי שנוצר בעקבות כך החמיר את  מאזן תשלומים [207]

 הבעיות הפיסקליות. 

גרמניה הגיע רוברט מקנאמרה להסכם עם  1961בסוף  

 לרכישת ציוד צבאי אמריקני.  המערבית

 הדבר סייע רק במעט בבעיית התשלומים.  

[207] 

הגיעה גרמניה למצב שברירי בגלל התוקפנות  1963-ב

קונרד הסובייטית ממזרח וסיום כהונתו של הקאנצלר 

  .אדנאואר

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-205
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-206
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-Pagedas-207
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%9F_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-Pagedas-207
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8


 .Ω   ohd@gmail.comohmדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

בד בבד ניסה שארל דה גול להגיע לברית בין צרפת  [208]

לגרמניה המערבית כמשקל נגד לברית המועצות ולארצות 

 הברית. 

ועל השפעתו  נאט"וקנדי ראה בכך איום על  [211][210][209]

 באירופה. 

[212] 

 לנגן את המדיה

 1963ביוני  26 ,"אני ברלינאי" ,נאומו בברלין

שהייתה אז מחולקת על  ,ברליןיצא קנדי ל ,1963 ביוני 26-ב

 וקרועה בין מזרח ומערב, כדי להפיץ את בשורתו.  חומהידי 

ית את דמיונו בנאומו בברלין שבה את לב הברלינאים, והצ 

  ."Ich bin ein Berliner" "אני ברלינאי" של העולם, כשהכריז

 קנדי טען שהחומה עדיפה על המלחמה.  

הוא ביקר את הקומוניזם והכריז על מחויבות אמריקנית  [213]

 לגרמניה. 

 כמיליון איש שצפו בנאומו התלהבו.  

קנדי שיבח את העם הגרמני על סירובו להרגיש  [214][214]

 וטען שהיא סמל לכישלון הקומוניזם.  [215],איום בגלל החומה

הוא טען שהדמוקרטיה לא מושלמת, אולם היא לעולם לא  

 תציב חומות כדי למנוע מאזרחים לעזוב. 

קנדי ציווה על חמש מאות אנשי צבא לפטרל בין החלקים כדי 

 ין המערבית לא תנותק לחלוטין ממזרחה. להבטיח שברל
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, התעורר סכסוך על זכותו של דיפלומט 1961בסוף אוקטובר  

 אמריקני לעבור לברלין המזרחית. 

הטנקים הסובייטים והאמריקנים עמדו זה מול זה שוב, אולם  

קנדי הצליח להגיע להסכמה עם חרושצ'וב ושתי המעצמות 

 הוציאו את הטנקים. 

[213] 

טענותיו של קנדי בדבר זכות ההגדרה העצמית של העמים 

-ב אביב של פראגתחת שלטון קומוניסטי הניבו פירות ב

בשנות השמונים, ובנאומו של  תנועת סולידריות, ב1968

לפרק את  מיכאיל גורבצ'וב, בו ציווה על 1987-ב רונלד רייגן

 חומת ברלין. 

[215] 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]אירלנד

 1963ביוני  28-ב ,אירלנד ,קורקקנדי בשיירה ב

ביוני  ,אירלנד ,הימים לארץ אבותיו במהלך נסיעתו בת ארבעת

קיבל קנדי תואר כבוד מהאוניברסיטה הלאומית  [216],1963

 באירלנד. 

בנוסף היה המנהיג הזר הראשון שנאם בפרלמנט  [217]

 האירי. 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]אמנה למניעת ניסויים גרעיניים

האמנה למניעת ניסויים גרעיניים  – ערך מורחב

 ותחת פני המים באטמוספירה, בחלל החיצון,
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מתוך חשש מההשפעות לטווח ארוך של הפצת הנשק 

הגרעיני והזיהום שנוצר בגללו, הסכימו קנדי וחרושצ'וב להגיע 

לאמנה למניעת ניסויים גרעיניים, אחת שעדלי סטיבנסון הציע 

 . 1956-במהלך ריצתו לנשיאות ב

, הגיעו חרושצ'וב וקנדי 1961בפגישתם בווינה ביוני  [218]

להסכמה בלתי רשמית בנוגע לניסויים גרעיניים, אולם ברית 

 ניים בספטמבר. המועצות החלה בניסויים גרעי

 ארצות הברית ביצעה ניסויים משלה כעבור חמישה ימים.  

לאחר מכן, לוויינים אמריקניים חדשים החלו לשדר מעט  [219]

תמונות שהבהירו שברית המועצות הייתה בפיגור במירוץ 

 החימוש. 

עם זאת, כוחה הגרעיני של ארצות הברית לא היה  [220]

משמעותי כשברית המועצות חשבה על עצמה כשוות ערך 

 למערב. 

[221] 

 

 10-יקנית בקנדי נואם את נאום הסיום באוניברסיטה האמר

 1963ביוני 

, באוניברסיטה 1963ביוני  10-קנדי נאם נאום מבריק ב

 האמריקנית בוושינגטון. 
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בנאומו, "אסטרטגיה לשלום", הציע למסיימים את לימודיהם  

לבחון מחדש את הגישה למלחמה הקרה, לברית המועצות 

 והחשוב מכל: לשלום העולמי. 

מה החדשה, שבה קנדי טען שיש לשאוף לשלום בגלל המלח 

נשק גרעיני יכול לגרום לנזק גדול פי עשרה מאשר מה 

שבעלות הברית ביצעו במלחמת העולם השנייה ולפגוע 

 בדורות שעוד לא נולדו. 

קנדי טען שהשלום הוא הבחירה הרציונלית ודורש שהאדם  

 יסכים לחיות בסובלנות עם שכנו. 

[222] 

הנשיא גם הכריז שהסובייטים הסכימו לחזור למשא ומתן על 

 אמנה למניעת ניסויים גרעיניים. 

צות הברית דחתה ניסויים גרעיניים לאחר מכן הודיע שאר 

בחלל והתחייב שלא יבוצעו ניסויים גרעיניים כאלה כל עוד אף 

 מדינה אחרת לא תבצע אותן. 

[223][224] 

  כעבור חודש, שלח את נציגו למוסקבה כדי להגיע להסכם.

  .אנדריי גרומיקו ,חרושצ'וב שלח את נציגו [225]

היה ברור שאי אפשר היה להגיע להסכם למניעה מוחלטת  

 של הניסויים בגלל התנגדות הסובייטים לפיקוח. 

[226] 
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לבסוף חתמו ארצות הברית, ברית המועצות והממלכה 

המאוחדת על אמנה מוגבלת שאסרה על ניסויים גרעיניים 

 ם, אולם לא מתחת לאדמה. באדמה, בחלל ומתחת למי

 . 1963הסנאט אישר את ההסכם וקנדי חתם עליו באוקטובר  

צרפת מיהרה להכריז שהיא חופשיה להמשיך לפתח ולבחון  

 את הגנותיה הגרעיניות. 

[227] 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]מדיניות באסיה

 טיץ' קואנג דוק – ערך מורחב

באסיה כיוון שהתפתחה בצורה לא  הודוקנדי התמקד בעיקר ב

 . המדינות הבלתי מזדהותקומוניסטית והייתה בגוש 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]לאוס

אייזנהאואר, בתקופת החפיפה, הדגיש בפני קנדי שהאיום 

 מזרח אסיה הוא הנושא החשוב באזור. -הקומוניסטי בדרום

 היא האיום האזורי.  לאוסאייזנהאואר טען ש 

, תמך קנדי בשחרור לאוס על פני לאוס 1961במרץ  

ולא לאוס, היא  ,ווייטנאם"נייטרלית", ורמז בשיחות אישיות ש

 המחסום להתפשטות קומוניסטית. 

[228] 

ועה הקומוניסטית בלאוס זכתה לתמיכה סובייטית, וקנדי התנ

ולמשוך את הנחתים אל  ים סין הדרומיציווה על הצי לשוט אל 

  .תאילנד
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בנוסף הנחה את היועצים הצבאיים בלאוס ללבוש מדים  

 צבאיים. 

קנדי האמין שאם שתי מעצמות העל ישכנעו את בעלות  

בריתן להגיע לנייטרליות בלאוס, המדינה תהיה דגם לפתרון 

 . העולם השלישי סכסוכים בתוך

 קנדי היה מוכן לקבל את לאוס הנייטרלית. 

, הסכימה ברית המועצות להפסקת אש 1961באפריל  

 בלאוס. 

 קבע שלאוס נייטרלית.  1962 הסכם שנחתם ביולי 

 [עריכה | עריכת קוד מקור]וייטנאם

 ,נו דין דייםשלח את לינדון ג'ונסון לפגישה עם  1961במאי 

  . דרום וייטנאםנשיא 

 ג'ונסון הבטיח לדיים סיוע נגד הקומוניסטים.  

קנדי הכריז על שינוי מדיניות מתמיכה בדיים לשותפות  [229]

 איתו כדי לנצח את הקומוניסטים. 

[230] 

במהלך כהונתו, המשיך קנדי את המדיניות לתמיכה כלכלית 

 ופוליטית, וגם תמיכה צבאית, בממשלת דרום וייטנאם. 

 להגביר את נוכחותו.  ווייטקונג, החל ה1961בסוף  [231]

במהלך כהונתו של קנדי העמיקה המעורבות  [232]

ומספר הלוחמים האמריקאיים  ,מלחמת וייטנאםהאמריקאית ב

בתחילת  ,חיילים 2,000-שהוצבו בדרום וייטנאם עלה מ

 בסופה.  16,000-כהונתו, ל
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 חיילים אלה לא היו מעורבים בלחימה עצמה.  

לפני ההתנקשות בו, שלח קנדי רק יועצים צבאיים  [234][233]

 ויחידות מיוחדות לאזור. 

כעבור שנה וחצי, שלח יורשו, ג'ונסון, את יחידות השדה  

-הראשונות לווייטנאם והוביל להסלמת המלחמה, כש

-ב 536,000-ו 1964-אם בחיילים מגיעים לווייטנ 184,000

1968 . 

[235] 

 . 28הקציב קנדי  1961בינואר 

 . 12-טנאם ומיליון דולרים להגדלת צבא דרום ויי 4

 מיליון דולרים לתגבור המשמר האזרחי.  7

לדרום  וולט רוסטוו מקסוול טיילורבאוקטובר שלח את  [236]

 וייטנאם כדי ללמוד את המצב. 

חיילים אולם קנדי דרש  8,000הם המליצו על שליחת  

 העלאה זעומה במספר היועצים הצבאיים. 

, עלה נושא וייטנאם בפגישתו של קנדי עם דה 1961-ב [237]

 גול בפריז. 

 מזרח אסיה. -דה גול הזהיר מפני הסתבכות בדרום 

[238] 

, החליט קנדי על תוכנית להרגעת האזורים 1961בסוף 

 הכפריים בדרום וייטנאם. 

התוכנית אושרה וכללה העברת אזרחים,  1962בתחילת  

 מעצר כפריים והפרדת קהילות מהקומוניסטים. 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-FOOTNOTEReeves1993242-233
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-234
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-235
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-236
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%9C_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-Foreign-237
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%92%27%D7%A8%D7%9C%D7%93_%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99#cite_note-238


 .Ω   ohd@gmail.comohmדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

התקווה הייתה שהקהילות החדשות יספקו ביטחון לאיכרים  

 ויחזקו את הקשר ביניהם לבין הממשל. 

-נחלשה התוכנית והסתיימה באופן רשמי ב 1963בנובמבר  

1964 . 

, הסמיך קנדי את הסלמת המעורבות כשחתם 1962בתחילת 

 על חוק שדרש הגברת המעורבות האמריקנית. 

 תמך במעורבות אמריקנית דין ראסקמזכיר המדינה  [239]

 רחבה. 

מבצע רנץ' האנד, סדרה של תקיפות חישוף בהיקף  [240]

 וייטנאם. גדול, החלו בדרום 

הסכמי אלפיים גלונים של חומר מנשיר פוזרו בניגוד ל [241]

  .ז'נבה

-, כבר עלתה כמות אנשי הצבא בווייטנאם מ1962בסוף  

 . 11,500-ל 2,600

 איש נהרגו בהשוואה לארבעה עשר בשנה הקודמת.  109 

 . 24,000-ל 15,000-הווייטקונג מ גדל 1962-ב 

לא הייתה התקדמות בבלימת התוקפנות הקומוניסטית  

 בתמורה למעורבות האמריקנית. 

[242] 
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בחדר  הרולד הולטלעתיד  ראש ממשלת אוסטרליהקנדי עם 

 . 1963-הסגלגל ב

, הבין קנדי שאין תוחלת להישארות בווייטנאם 1963באפריל 

 בגלל עוינות המקומיים לצבא האמריקני. 

האמריקניים בווייטנאם  היה מספר היועצים 1961בסוף  

 . 16,700-ועם מותו של קנדי עלה המספר ל ,3,205

 קנדי להוציא את הצבא מווייטנאם.  , התכוון1963במאי  [237]

הוא החליט כך בעיקר בשל ריאיון של דיים בו טען שיש  [243]

 יותר מדי יועצים צבאיים במדינתו. 

 קנדי הבין שהוא לא יכול היה לצאת מווייטנאם ולהיבחר [243]

 מחדש. 

ביולי המשבר היה ברור: למרות העלייה במעורבות  [244]

רום וייטנאמי לא הצליח מול כוחות האמריקנית, הצבא הד

 הווייטקונג. 

קבוט הנרי באוגוסט, כשהגיע לאזור השגריר החדש  21-ב

ציוו דיים ואחיו על צבא דרום וייטנאם, שאומן בידי  ,לודג' הבן

 לפזר הפגנות בודהיסטיות.  ,CIA-ה

 רבים ציפו להפיכה שתדיח את דיים.  
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ההוראה ללודג' הייתה להוביל להתפטרותו של דיים  [245]

 ולעזוב את המדינה. 

 דיים סירב להקשיב.  

[246] 

באוגוסט הכריזה וושינגטון שלא תסבול את פעולות  24-ב

ולודג' קיבל הוראה להוביל להתפטרות  ,צבא דרום וייטנאם

 דיים, אחרת יחפשו האמריקנים מנהיגות חלופית. 

לודג' טען שהפתרון היחיד הוא לעודד הפיכה צבאית  [247]

 בידי הגנרלים. 

[248] 

בסוף השבוע, גילה לודג' לקנדי שממשלת דיים כנראה 

מנהלת משא ומתן סודי עם הקומוניסטים ותבקש 

 וב. מהאמריקנים לעז

נשלחו פקודות לוושינגטון ולסייגון להשמיד כל תכתובת  

 שעודדה הפיכה. 

באותה התקופה, החלה להתעורר התנגדות למלחמה  [249]

 בווייטנאם בידי כמרים. 

[250] 

 ה בבית הלבן בספטמבר חשפה את הדעות השונות. פגיש

מחלקת ההגנה ומחלקת המדינה נתנו דיווחים סותרים:  

מחלקת ההגנה טענה שהצבא מנצח במלחמה, ואילו מחלקת 

המדינה טענה שארצות הברית מאבדת את השפעתה 

 בווייטנאם. 
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קנדי שאל האם נציגי המחלקה היו באותה המדינה, בלי  

 וכסכים ביניהם. לדעת שהם היו מס

[251] 

, מינה קנדי את מזכיר ההגנה מקנאמרה 1963באוקטובר 

למשימה בווייטנאם כדי ליצור  מקסוול טיילורנרל ואת הג

 מדיניות לאזור. 

המשלחת נועדה לחקור את ההבדל בין גרסאות המחלקות  

 מתרחש בווייטנאם. השונות ל

בפגישות עם מקנאמרה, טיילור ולודג', שוב סירב דיים  [252]

 עותיה של ארצות הברית ומקנאמרה התייאש ממנו. להצ

[253] 

 

000 
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