
שלכימיהארה"בשללאומילביטחוןהמועצהימי
במיוחדגדלהאליהליבנותשומתאךישראל.מדינת

ד"רארה"ב,נשיאשללאומילבטחוןהיועץעסקמאז
להסכמישהביאושלו,הדילוגיםבמסעיקיסינג'ר,הנרי

יוםמלחמתבעקבותהבינייםוהסכמיההפרדה
עקבנוכאשרלאחרונהלשיאההגיעההיאהכיפורים..

בוהתיכוהלמזרחקארטרהנשיאשלמסעואחרי
מהמטהוחלקהמועצהחברימרביתאתעימוהביא
ביןהשלוםתהליךאתלקדםבידולסייעכדישלה,

המועצה"בנושאלדוןאפוא,ענייןלמצרים.ישישראל
העיקריהמכשירשהיאארה"בי,,שללאומילביטחון
והביטחוןהחוץמדיניותאתלקבועלנשיאההמסייע

ארצו.של
זומדיניותעלנכתבשנברעללהוסיףבאלאזהמאמר
בנושאלעסוקכוונתואדרבאהתיכון.המזרחלגבי
ארגונההתפתחותה,לידתה,-בודוברהרבהשלא

בארה"ב,לאומילביטחוןהמועצהשלוהפעלתה

ב-ארץ-ישראלחלוקתעלההחלטהשמאזבתקופה

ב-1975.הישראלי-מצריהבינייםלהסבםועד7947

השינוייםכלעםכילהסבירהיאהדבריםמטרת
חולשו-בראשה,העומדיםחילופי:המועצהשעברה

לביטחוןהמועצהעללומרנכוןומגבלותיה,תיה
ף1ס:הפסוקאתמקרמתהיאכיארה"ב,שללאומי
תחילה.במחשבהמעשה

והחלטותיההוועדההמלצותשכלהדברמשמעותאין
ארה"ביצאהלאהבלככלותתכלת.שכולהטליתהיו

בן,עליתרויאט-נאם.ממלחמתהעליונהעלכשירה
שיכלואפשריותפעולהדרנימספרעללהצביעניתן

מאלהטוביותרארה"בשלהאינטרסיםאתלשרת
מהטראומהשנשתחררהלאחרגםעל-ידה,שנבחרו

ווטרגיט.ופרשתויאט-נאםשל

המועצההקמת
עודהחלובארה"בלאומילביטחוןמועצהלהקיםהנסיונות
מעשיתצורהלבשולאאךהראשונה,העולםמלחמתבתקופת

הקישור",ועדת"ה-40שנותבראשיתהוקמהכאשראלא

המל-החוץ,משרדישלהתיאום"ב"וועדתב-1944שהוחלפה

הדוגמהלפיפעלואלהועדותשתיארה"ב.שלוהציחמה
מותא-היוולאבריטניה,שלהאימפריה"להגנתהוועדה"של

העולםמלחמתבתוםהאמריקניהנשיאותילמשטראיפוא,מות,
וקיבלהבעולם,החזקהלמעצמההפכהארה"בכאשרהשניה,

הקו-הסכנהמפנילשמירתוהעיקריתהאחריותאתעצמהעל
במבנהשינוייםחלו-הקרה"המלחמה"במסגרתמוניסטית.

איחודעלבמאבקהיתרביןהקשוריםהאמריקני,הממסד
הוכןזהמאבקבמסגרתארה"ב.בצבאהמזויניםהשירותים

הקמתעלשהמליץפורסטל,ג'יימסהצישרעבורמחקר
בשלושההצעותלנשיאתציעאשרלאומי,לביטחוןמועצה
בתחומיםכוללתלמדיניותעקרונותקביעת-האחד:תחומים
-השני;אלהשניביןהתיאוםודרכיוצבאיים,פוליטיים
בינלאומייםבנושאיםלארה"בלהיותשצריכותהמטרותקביעת
מדינותשלבטחונןלשמירתהתחייבויותיהוקביעתשונים
שלהצבאייםצרכיהקביעת-והשלישילכך,בהתאםאחרות

,.1
יו,.(

עללל
ארגנה9התפתחותה

לל-4%1ך1%הששחוהעלתה
אסףשיאל"מ

הבינ-בהתחייבויותיהבהתחשבובעתידבהווהארצות-הברית
לאומיות.
הביט-חוקנתקבלבו-1947המחקר,המלצתאתקיבלהקונגרס

סוכנותלאומי,לביטחוןמועצהלהקיםהורהאשרהלאומי,חון
זהחוקקבלתהגנה.ומשרדעצמאי,אוירחילמרכזית,ביון

להח-רוזבלטהנשיאשללמנהגוהקונגרסציריתגובת'הייתה
באיש.להיוועץמבליהלאומיהביטחוןבשאלותבעצמוליט

לכלכילהבטיח,איפואבאהלאומילביטחוןהמועצההקמת
הביטחוןבתחוםההחלטותקבלתבתהליךדעהלהביעהחייבים
זאת,עםבעבר.משניתנהיותרטובההזדמנותתינתןהלאומי

ממליצהרקאלאהחלטות,מקבלתאינההמועצהכילזכוריש
החוקהפיעלשכןאפשריות.פעולהדרכיעלהנשיאבפני

שלהסופיתלבחירההאחראיזההואהנשיארקהאמריקנית,
הנבחרת.הפעולהדרך

טרומןהנשיאתקופת
במיוחדנשיאותו,תקופתכלבמשךהבהירטרומןהנשיא
מכשיררקהיאלאומילביטחוןהמועצהכי1950-1947,בשנים
לצרכילהםלהיזקקיכולשהנשיארביםמכשיריםמתוךאחד
להכתיבחוקיתזכותיששלקונגרסהדעהעלחלקהואיעוץ.

קיבוציתאחריותשללרעיוןהסכיםולאלהיוועץ,עליובמילו
להפגיןכדיהבריטי.בקבינטהמקובלבנוסחהחלטות,לקבלת

המועצה,בישיבותנוכחמלהיותטרומןהנשיאנמנעעמדתואת
רקראשכיושבהשתתףקוריאהלמלחמתועדהקמתהומאז
הואהיעדרותואתהמועצה.שניהלההישיבות56מתוךב-11
חבריביןיותרחופשידיוןתאפשרהיאכיבטענהנימק

המועצה.
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להלןשיכונההמועצה,שלהעובדיםחברהיהטרומןבתקופת
הנשיא,על-ידישהתמנהמזכיר,ובראשוהמועצה",מטה"

שהושאלוומפקידיםקבועים,עובדיםשלקטנהמקבוצהמורכב
רקהמועצהבישיבותנכחוכללבדרךממשלה.ממשרדיזמנית
המזכיריםהחוץ,שרההגנה,שרהנשיא,:הקבועיםחבריה

משא-לגיוסהמשרדראשהמזוינים,השירותיםשלהאזרחיים

בהתאםבמיוחדשהוזמנואישיםוכןהביטחון,לצרכיבים
אךבישיבות,הוא,אףנכחהמרכזיתהביוןסוכנותראשלצורך.
ומשקיף.יועץשלבמעמד

ישתתףהאוצרשרשגםטרומן,הנשיאקבע1949בינואר

שנהאותהבאוגוסטזאתלעומתהמועצה.בישיבותקבועבאופן
האזרחייםהמזכיריםכיהלאומי,הביטחוןלחוקבתיקוןנקבע

במועצהקבועיםחבריםיהיולאשובהמזויניםהשירותיםשל
מק-יהיהשמעמדוהמשולבים,המטותוראשהנשיאסגןואילו

סדריאליה.יצטרפוהמרכזית,הביוןסוכנותראששללזהביל

לאומילביטחוןהמועצהכיקבעו1949בשנתשהונהגוהארגון

מייעץכגוףמעמדההודגשובכךהנשיאותממשרדחלקהיא

יותרטרומןהנשיאהכירהמועצהעבודתכדיתוךואכןלנשיא.

בתול-הראשוןהניסיוןהייתהשהיאגםמהבחשיבותה,ויותר

ואתהלאומיותמטרותיהאתמוסדיתבדרךלקבועארה"בדות
הוכנוימיםבאותםכילהזכירישזאתעםלהשגתן.הדרכים

הטמהעל-ידיבמועצה,לדיוןשהועלוהמדיניות,תזכירירוב

תזכיריםהחוץ.במשרדקייםשהיהתוינידמהןונכתל

המועצהמטהעל-ידימחדשנוסחוכטיוטות,שהוגשואלה,
במק-כן,עליתראינפורמטיבי.אופיונשאולדיוןהוצגובטרם

גםנושאיםבאותםתזכיריםמקריםבהרבההוגשולהםביל

קובעהנשיאהיהאלהשניפיועלהמשולביםהמטותמטעם

משמעותייםלשינוייםהביאהקוריאהמלחמתהחלטותיו.את

קבעהמלחמהפרוץעםפעולתה.ובדרךהמועצהבמבנה
וכיבשבועחמישייוםבכלתתכנסשהוועדהטרומןהנשיא

הלאומילביטחוןהנוגעיםבנושאיםהחשובותההמלצותכל

הורהאףב-1951באמצעותה.רקאליויועברוארה"בשל

מהסטותנציגיםאליוולצרףהמועצהמטהאתלחזקטרומן
לעומתהנשיאות.שלהתקציביםוממשרדמהאוצר,המשולבים,

זמניות,משימה"ב"וועדותהשימושאתטרומןצימצםזאת,

פסיכוליגית,ללוחמהאסטרטגיהלקביעתחדשהמועצהוהקים

היוזוחדשהמועצהשלחבריהלאומי.לביטחוןהמועצהלצד

תפקידההמרכזית.הביוןסוכנותוראשוההגנההחוץשריסגני

קבוע,מטההיאאףשקיימהפסיכולוגיתללוחמההמועצהשל
השימושלנוכחזה.בתחוםארה"בשלהמדיניותאתלתאםהיה

במסגרתפסיכולוגיתלוחמהבאמצעיברה"משלהנרחב
למו-בדיווחחייבתהייתההאמורההמועצההקרה".המלחמה"

כןשאיןמהמאליה.שגוועהוסופהלאומי,לביטחוןעצה
ה-50שנותשבראשיתלמרותשכןלאומילביטחוןהמועצה

אינפור-מסמכיםלהיותלאומילביטחוןהמועצהתזכיריהוסיפו

גםעצהלקבלהוסיףטרומןשהנשיאולמרותבלבדמטיביים
הטעםואתעצמהאתזוהוכיחהלמועצה,מחוץמגורמים

קוריאה.מלחמתבתקופתבמיוחדשבקיומה,

אייזנהאורהנשיאשלכהונתותקופת

פעולתאתלמסדאייזנהאורהנשיאביקשלטרומן,בניגוד
אסטרטגיהלקבועהבסיהשלוהבהירותשבמסעגםמההמועצה,
עשרותאתולתאםהקרה"המלחמה"לניהולכוללתלאומית

להפוךהבטחתואתקייםהואואכןבכך.הקשוריםהמוסדות

197913אפריל266,מערכות""



יותרויעילהמושלמתלמערכתלאומילביטחוןהמועצהאת

אשרקאסלר,רוברטגנרלמכריעתפקידמילאזהובעניין

ביטחוןלעניינילנשיאמיוחדלעוזראייזנהאורעל-ידיהתמנה

השניםובין1955-1953השניםביןכיהןבותפקידלאומי,

העיקרילמכשירהמועצההפכהאמנםבזכותו1958-1957.

היאוליישומה.והביטחוןהחוץמדיניותלקביעתארה"בשל

הש-לחבריהובנוסףחמישי,יוםמדיבקביעות,מתכנסתהייתה

אייזנהאורהנשיאנוספים.אנשיםכעשרהבישיבותיהתתפו

מהביתמטהראשיבשנינעזרוהואהמועצה,ראשכיושבשימש

והעוזרהלאומיהביטחוןעניינילתכנוןהמיוחדהעוזר:הלבן
אלה,שנימביןזה.בתחוםהנעשיתהפעילותלתיאוםהמיוחד

לפניהנשיאאתמתדרךהיההואיותר.החשובהראשוןהיה

בעצהמקיםבמועצה,לדיוןהנושאיםאתמציגהמועצה,ישיבות

המזכירעבודתעלומפקחמיוחדות,ועדותהנשיא,עםאחת

שתישלהראשיושבגםהיההואהמועצה.מטהשלהראשי.

לביטחוןהמועצהבמערכתקיימותשהיוהעיקריות,הוועדות

תזכיריובהכנתבמחקרשעסקההתכנוןועדת-האחתלאומי:

הביצועתיאוםועדת-והשניהבמועצה,שיידונומדיניות

שנתקבלו.ההחלטותבמימושהקשורותהבעיותבכלשעסקה

היוהביצועתיאוםבוועדתהחבריםכילציין,ישזהבהקשר

המסוגליםתפקידיםבעליהיינוסוכנויות,וראשישריםסגני

אלהדבריםלאורההחלטות.ביצועאתלהבטיחמעמדםבתוקף
לאומילביטחוןהמועצהזכתהאייזנהאורבתקופתכיתימהאין

כהונתושנותשלוששבמשךגםמהפעילותה,עללשבחים

בחמששנתקיימוישיבותמספראותוקיימההיאהראשונות

זאתעםהחלטות.יותרבהןוהחליטהטרומןשלכהונתושנות

אייזנ-בתקופתההחלטותשלההמונישהייצורטוענים,נמצאו

יתרהיסוד.בעיותעללענותבעו)מעצםהיהיכוללאהאור

לאלאומילביטחוןהמועצהמערכתכיטענההביקורתכן,על
באוהןכאלה,הוצעוואםמהפכניותפעולהדרכיהצעתיזמה

אוממשלתייםוממשרדיםמסוכנויות:היינולמערכת,מחוץ

שמשרדיםאחתלאאירעואכןאזרחים,שלממונותמוועדות

הצעותקבלתלהבטיחכדיהמועצהאתעקפואלהוסוכנויות
החוץובשרהמדינהבמחלקתבעיקרהמדוברשיגרתיות.בלתי

לנשיאהחוץמדיניותאתהמבקרים,לדברימכתיבשהיהדאלס,

גומי".כחותמת"עליהחותםהיהשהואכךכדיעדאייונהאור

שלבתקופתולאומילביטחוןהמועצהעבודתעלהביקורת
כיוןלסיומה.נשיאותותקופתשקרבהככלגברהאייזנהאור

הלאומית,המדיניותקביעתלבחינתמשנהועדתהחלהשכך

ארוךבמחקרהממשלתית,הפעילותלבחינתהסנאטועדתשל
בארה"ב.הלאומיהביטחוןמדיניותקביעתתהליךשלומייגע

אתפירסמהג'קסון,הנריהסנאטורעמדבראשההמשנה,ועדת
שירתהובכך1961-1960,בחורףהמלצותיהואתמסקנותיה

היאקנדי.ג'והןארה"בשלהחדשהנבחרהנשיאאתלמעשה

:לאומילביטחוןהמועצהבמערכתשינוייםמספרעלהמליצה
המטהצמצום;הביצועלתיאוםוהוועדהלתכנוןהוועדהביטול

החוץשרעלההישענותהגברת;לאומילביטחוןהמועצהשל
שי-לטיפול"הנושאים"מספרצמצום;החוץ,מדיניותבקביעת

שלבדרךהנשיאלהחלטתהמלצותוהגשתהמועצהע"ידונו

מנהגועלבתגובהזאת,(אפשריותפעולהדרכימספרהצגת

נבחרתפעולהדרךעלהמלצהלבקשאייזנהאורהנשיאשל
הצבאי).שירותובעתמורגלשהיהכפיאחת

קנדיהנשיאתקופת

קבלתתהליךבדברג'קסוןבראשותהמשנה.ועדתמסקנות

קנדי.החדשהנשיאשללדעותיומאודקרובותהיוההחלטות,

לביטחוןהמועצהשלסרבולההיינושהביורוקרטיה,האמיןהוא

שאותןפתורותהכלתיהבעיותלהצטברותהגורםהיאלאומי,
הפרופסוראתקנדימינהשכך,כיווןאייזנהאור.מהנשיאירש

והטיללאומי,ביטחוןלעניינימיוחדליועץבאנדיג'ורג'מק

לולסייעשתוכלכךולבנותההמועצהמערכתאתלפשטעליו
עלבפיקוחוכןהשונים,הממשלממוסדותעצות"ב"שאיבת

פברוארבחודשקנדיביטלזאת,עםידם.עלהחלטותיוביצוע

משימותיהעיקראתוהעבירביצועלתיאוםהוועדהאת1962

החוץ.למשרד

בהרבהומעשיתגמישההייתהוקנדיבאנדישהקימוהמערכת

שלהמיוחדעבודתולסגנוןוהתאימהאייזנהאורשבתקופתמזו
ההרכבאתרקהשאירהואקודמיושלמהמבנההצעיר.הנשיא
המועצהועוד,זאתשלה.ההיררכיהואתהמועצהשלהקבוע
לפתרוןרביםמתוךאחדמכשירטרומן,כבימילהיות,הזרה
מזדמנות.בעיות

וועדותמשימהקבוצותמהקמתלעיתיםנמנעלאקנדיאםגם
למשרדיםסמכויותהחזרתעלדגששםהואמשרדיות,בין

חברעלמוטלהיהבימיוהשונות.הממשלתיותולסוכנויות
ולה-בדבר,הנוגעיםמכלתגובותלקבלהצעה,להכיןהממשלה

לאומי,לביטחוןהמועצהבפניעליההתגובותואתדעתואתציג

היהההצעהבסיטעלכבעבר.המועצהמטהבאמצעותשלא

עלהחלטתו.אתמקבלקנדיהיהשבעקבותיודיון,מתנהל
כלומרבדבר,הנוגעהמשרדראשמופקדהיהההחלטהביצוע

לביצוע.גםאחראיהיההמתכנן

הסוב-עםקנדיג'והןשלהאישייםליחסיםהייתהרבהחשיבות

ממשלתוחברישנישביןהיחסיםחשוביםהיווכמוהםאותו,בים
יחסישק-ימומקנטרה,ההגנהושרראסק,החוץשר:העיקריים

קביעתתהליךעלהקלהזועובדהביותר.הדוקיםעבורה

שלששיטתומשוםדווקאאולםמאוד.אותווייעלההמדיניות
תיאוםבענייניהחוץשרשלמעמדואתמאודחיזקהקנדי

וקנדיר1אהנתיאטרומן,הבריתארצותמנשיאישמשהנראיםבוnlum1961תצדם
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ג'ונסוןבעתידוהנשיא

ביצועלתיאוםהוועדהביטולמעצם(ומימושה,החוץמדיניות

המשרדשליכולתומחוסרמאוכזבקנדיהיהההחלטות),

הגדילשכך,כיווןארה"ב.שלהלאומיהביטחוןצרכיעללענות

באנדי.ג'ורג'מקלאומילביטחוןיועצושלהמשרדסגלאתקנדי

החוץבנושאיבעצמולעסוקקנדישלנטייתוכמוזו,עובדה
הפךלאומילביטחוןהמועצהשלשהמטהלכךגרמווהביטחון,

מעמדםירידתחשבוןעלהנשיא,שלאישילמטהויותריותר

שלהמטהמקום,מכלהחוץ.משרדושלעצמההמועצהשל
הבין-בתיאוםהעיקרילמכשירקרובותלעיתיםהפךבאנדי

ערהיהמדוברשבוהמטהוביטחון.חוץבשאלותמשרדי
ענייןכבעלתשנראתהכלשהיבעיהשאיתרוברגעביותר,

שלהטוביםוקשריוזו,עובדהבה.לעסוקמיידהחללנשיא,

לחזקלואיפשרוכאחת,הביורוקרטיהועםהנשיאעםהמטה

בפניהפתוחותהפעולהדרכיאתמרחיבשהואתוךמעמדו,את

שמספרמובןהחלטותיו.ביצועעללרובמפקחואףהנשיא
המידהעליתרהמטההתחזקותמכך.מרוציםהיולאשרים

השו-המשרדיםשלהיוזמהאפשרויותאתוצימצמהבהם,פגעה

החוץ.משרדשלזואתובמיוחדנים,
ב,מצרדחקנדיהקיםהחזירים",מפרץ"פרשתאחרי

הלבהבביתלכןקודםק"משהיההמפותחדרבמקום
היהמוכשר,ציקצץשלבפיקוחושהיהזה,חדרשלתפקידו

ובמעתדבעולם,העיקריותההתפתחויותכלעלנתוחםלהצע

זהחידושביךלאומהמשברסכנתעימןטיש'הפתעות""על

שהרסעלקנדימדהושמעהרבהקורתבאךעצמהאתהומת

שהעדיףועללאומילביטחוןהמועצהשלהקודמתהמערכתאת

כך,עלביקורתהושמעהכןמנוסה.ובלחיפורמליתלאשיטה
עלהדגשאתושםארוךלטווחהתכנוןמערךהפחיתשקנדי

ושליטהתיאוםלחוסרשהביאדברשוטפות,בעיותפתרון

טווח.ארוכותמטרותלאורמרכזיתהכוונהחוסרשלותחושה

ג'ונסוןהנשיאבתקופתלאומילביטחוןהמועצה

לביטחוןהמועצהמערכתשלמיסודהאיעלהטענותלמרות

הואלתקנה.ג'ונסוןהנשיאמיהרלאקנדישלבתקופתולאומי

להיערךצריךוהיהקנדירצחלאחרבמהירות,לתפקידונכנס

ראורגניזציה.לביצועפנוישיהיהמבליהקרובותלבחירותמייד

כאשררקחללאומילביטחוןהמועצהבמערכתהממשיהשינוי
פחתואזעדרוסטאו.בוולטבאנדיג'ורג'מקאתג'ונסוןהחליף

התזכיריםמספרוהצטמצםהמטה,לאנשיהנשיאביןהמגעים

דר-בראשיתג'ונסוןשלהעיקרישעניינוגםמההגישו,שהללו

מיטבאתקנדיהקדישלהםבענייניםולאפנים,בנושאיהיהכו

מדי-בנושאיהידרדרותחלהכאשרהשתנוהדבריםפניזמנו.

זו,הידרדרותויטט-נטם.בענייןארה"בשלוהביטחוןהחוץניות
אלה,בנושאיםויותריותרלהתערבג'ונסוןהנשיאאתשאילצה
להםונתנההמועצהמטהאנשילביןבינוהקשראתחידשה

שהת-ככלהתחזקמעמדםהנשיא.עללהשפיעהזדמנותמחדש

שהואהעובדהבזכותהנשיא,כיועץרוסטאושלמעמדוחזק
אלשזרמההאינפורמציהעלהשליטהאתבידיולרכזהצליח
שלאבתופעההמועצהמטהאנשינתקלוזאת,עםוממנו.הנשיא
אותהלאומילביטחוןהמועצהועיקר.כלללהםנוחההיתה

אךלמדי,תכופותלעיתיםג'ונסוןהנשיאעםנפגשהשירתו

למסגרתפורמליות.לאבפגישותהמקריםבמרביתזאתעשתה
ארוחתשלהעבודהפגישותאתלשייךניתןזהמסוגהפגישות
להחליףכדיג'ונסוןשהנהיגבשבוע,שלישייוםמדיהצהריים

העוזרועםמקנמרהההגנהשרעםראסק,החוץשרעםדעות
בפגישותהנוכחיםמספראמנםהורחבבהדרגהלאומי.לביטחון

ראשהמרכזית,הביוןסוכנותראשגםאליהןוהצטרפואלה

אולם,ואחריםהנשיא,שלהעיתונותמזכירהמאוחדים,המטות
בבעיותכללבדרךבהןעסקופורמליות.בלתינשארוהפגישות

ויאט-נאםבבעייתקשורותשהיושוטפותוצבאיותמבצעיות

מבעיותהתעלמותותוךעמדה"ניירות"בליזאתאךבעיקר,

הבסי-האינטרסיםשמירתשתכליתהטווח,ארוכתמדיניותשל

ארה"ב.שליותרסיים

רקלאעצהג'ונסוןהנשיאחיפשהמיוחדעבודתוסגנוןבשל

עםייאמרנוספים.מגורמיםגםאלאארוחות-העבודהבפירים

במועצה,החוץמשרדשלמשקלואתחיזקג'ונסוןשהנשיאזאת
החוץ,משרדאנשיבהנהגתבין-משרדיותועדותבהוהקים

ועדותביןהחשובההתיאום.ואתהתכנוןאתבהלשפרבמטרה

כןהחוץ.שרסגןעמדשבראשההבחינה"ועדת"הייתהאלה
המרכזית,הביוןסוכנותראשההגנה,שרסגןבהחבריםהיו

ועוזרהאינפורמציהסוכנותמנהלהמשולבים,המטותראש
קבוצותכמהזו,בחינה"ל"וועדתסייעולאומי.לביטחוןהנשיא

מסויםבאיזורהתמחתהמהןאחתשכלבין-משרדיות,עבודה

אותועלהמופקדהחוץשרעוזרבראשהעמדולכןבעולם
במשרדו.איזור

ועדת"(הבכירה"משרדיתהביןהקבוצה"שיטתשלמטרתה

הייתההאזוריות,הבין-משרדיותהעבודהוקבוצותהבחינה")

בתכנוןודיוקברורה,אחריותבמגעים,פורמליותלהבטיח
משרדיהביןהאופי-ועודזאתובביצועה.בקביעתההמדיניות,

בקבוצההחבריםלכלהזדמנותתינתןכימבטיחהשיטהשל
בהרבהלהחלטה.עמדהנייריועברבטרםדעתםלהביע
ותיאוםהתכנוןועדותלשיטתחזרהמשוםבכךהיהמובנים

היותבשלכיהסתבר,זאתעםאייזנהאור.תקופתשלהביצוע

שלבסופושכוהם,שרים,ועוורישריםסגניברמתהקבוצות

לדרגיםפניהעל-ידיאותםלעקוףנטיההתפתחהמיגבל,דבר,

באופןהקבוצות,עסקולפיומצבנוצרכןיותר.הגבוהים

1979אפריל268,מערכות""



יאט-נאם~משברבמהלךלאומילביטחוןהמועצהושיבת

ג'ונסוןהנשיאחזרשכךכיוןערך.פחותיבנושאיםמעשי,

מקרבשהוקמומשימהקבוצותעללהישעןדברשלבסופו
לומרניתןמקוםמכללאומי.לביטחוןהמועצהמטהעובדי

שרבמועצההחשובהשרהיהג'ונסוןבתקופתכיבהכללה

קודמו.כבתקופתהחוץשרולאההגנה,

תקופתיראשיתניקפוןהנשיאתקופת
פורדהנשיא

תקופתשלהפורמלית""לאומילביטחוןהמועצהשמערכתכשם
המע-הותקפהכךמדי,נוקשההיותהבשלהיתקפהאייזנהאור

פורמלית.ובלחימדיגמישההיותהעלקנדי-ג'ונסון,שלרכת

לביטחוןבמועצהנכוןלשימושהמושכלתהשיטהמהיהשאלה,

נתעלםאםהיום.עדנסתייםשלאלויכוחנושאהייתהלאומי,
בפרשתביטוילידישבאכפיניקסוןהנשיאשלהאישימאופיו

מחדשהמערכתאתהעמידשהואלהודותשישהריווטרגייט,

אייזנהאורבתקופתמעמדהאתמאודשהזכירהבדרךרגליה,על

שהרימתמיה,אינוזהענייןממנה.אפילוטובההייתהאך

כיהןשכןאייזנהאור,תקופתשלהמערכתאתהיטבהכירניקסון
אז-

הנריהפרופסורבעזרתנעשתההמערכתהקמתהנשיא.כסגן
לאומי,ביטחוןלבעיותלעוזרוהנשיאעל-ידישנתמנהקיסינג'ר

היבחרו,עםמייד

הנשיא,אתכחבריםכללהניקסון-קיסינג'ר,בתקופתהמועצה

המשרדמנהלואתהחוץ,שראתההגנה,שראתסגנו,את

אייזנהאורבתקופתלמקובלבניגודאולםחירום.לשעתלהכנות

חבריהבנוכחותהמועצהישיבותאתלקייםניקסוןהקפיד

ראשקיסינג'ר,פרופ'בלבד:םיטעמונספחיםהקבועים

היוםסדרהמאוחדים.המטותוראשהמרכזיתהביוןסוכנות

התייעצותאגבהנשיא,בהנחייתקיסינג'ר,ד"רעל-ידיהוכן

הנשיאואילובדיונים,מאודנשמרהואוההגנה.החוץשריעם

להח-העדיףהואהסופית.החלטתואתבמהלכםמלקבלנשמר

שכלכךעלעמדוגםנוסף,אישישיקוללאחרבנפרד,ליט
יורשושלמנהגוגםהיהכזהב.תכבהנמכוסתהחלטותיו

לעשותהיהיכולולאקודמואתלפתעירשג'ונסוןשכמופורד
המועצהאתלפרטטעםאיןכןעל(במועצהמהפכות""
בתקופתו).

לעבודתסייעהמשרדיותביןעבודהקבוצותשלנרחבתמערכת
קבוצותהיוביניהןשהחשובותניקסון,בתקופתהמועצה
-המתאימיםהשריםעוזרישלבראשותםאזוריותעבודה

מומח-משוםלתפקידםנבחרואלהג'ונסון.מתקופתירושה

שהואהחוץ,במשרדהמקובלבחתךהאזורייםבנושאיםיותם
המז-אמריקה,דרוםההודי,האוקיינוסאסיה,מזרחאפריקה,

לתקו-בניגודאולםוברה"מ.אירופהאסיה,ודרוםהתיכוןרח

תיאור-הקבוצות,שלהראשליושביהיושבהג'ונסון,פת

להםניתנולאמסוימות,ביצועסמכויותגםלפחות,טית
משרדאנשימעמד:כלומרכאלה.סמכויותניקסוןבתקופת

נתקפח.במערכתהחוץ
פולי-לבעיותהפונקציונליתו"הקבוצההאזוריבחתךהקבוצות

להג-ניתנותניקסוןבתקופתקיימותשהיוצבאיות"טיות

בבעייתלטיפולהעבודהשקבוצתבעודקבועות,כוועדותדרה
כקבו-להגדרהניתנתהמלחמה)תוםעםשבוטלה(ויאט-נאם

Panel),(Verificationהאימות"חבורת"גםמשימה.צת
נתוניםבניתוחשעסקהשריםסגנישלבכירהועדהשהיתה

וה-האסטרטגיהנשקצמצוםבשיחותארה"בייצוגלצורך

דרכהאתהתחילהבאירופה,הכוחותשלההדדיצמצום
הפכההתמשכה,שעבודתהמאחראולםמשימה,כקבוצת
מחדש"הבחינהועדות"קבוצתמתוךלאחתדברשלבסופו

המאפייןלאומי.לביטחוןהמועצהמערכתשבמסגרתהבכירות

שלהןהראשכיושבשימששקיסינג'רהואהאלההוועדותאת
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הלבןבביתעבודהבחדרפוררהנשיא

סגןהחוץ,שרסגןקבעדרךהשתתפוהאלההוועדותושבכל

המרכ-הביוןסוכנותוראשהמאוחדיםהמטותראשההגנה,שר

:ועדותבארבעהמדוברזית.
החששההיתהזוועף*הבכירההבחינהקביצת

עללהמלצההעיקתכמכשירשימשההיאשכןהארבעבכל

עבודתאתבחנההיאשכעבתורהנשיא.בפתמדימותק"

הש-עוזרישברמתוהפונקציונליותהאזוריותהעבודהקבוצות

על-ידיהןשהוכנוהעמדה"ת1רייש"נלוודאכדירים,

ודרכיטיעוניםרקע,עובדותמבחינתהדרושכלאתכוללים

על-ה"ניירות"אישורלאחררק-כלומראפשריות.פעולה

לביטחוןלמועצההועברוהזו,הבכירההבחינהקבוצתידי

הנשיא.שלישירהלהחלטהאולאומי

עסקהץויה*ההגנהתקציבתניחבלוועדהה
לוודאכדיהפנים,בתחומילצרכיםביחסהביטחוןצרכיבניתוח

הלאומיים.המשאביםשליותרצודקתחלוקה

צרכיבבחירתעסקהזוועדה*למודיעיןוועדהה
במשא-הןדנההיא:כלומרהמתבקש.המידעלאורהמודיעכן

המעשיותהתוצאותבתחוםוהןהמודיעכןלצרכיהדרושיםבים

קבוצתזולוועדהסייעהאלה.עצומיםמשאביםהשקעתשל

בת-בעיקרמחקריםוהכינהמודיעיןבהערכותשעסקההערכה

המעצמות.ביןהצבאייםהכוחותיחסיהום

חשאיותפעולותבאישורעסקהזוועדה.04-התדע1

הקצףיצאבמופחדעליה(בעיקר.המרכנותהבעןסוכנותשל

בארה"בגוהקונגרסהקהלדעתשל

עודקיימותהתלעילשנמנוהבכירותהבחינהלמעדותפרט
אלאלאומי,לביטחוןהמועצהבמערכתבכירותועדותשתי

בכירותתיאום-ביצועועדותלהןלקרששמשב

:הבאותבאדותהמדובר

בתקופתלפעולההוושינגטוניתהקבוצה*

שלה.החירוםהבכירה"בלבושהבחירהמשבר--שה"תה"קבוצת
לתיאוםהאחראיתשהייתההשרים--סגניועדת*

תיאוםועדת"אתוהזכירההנשיאהחלטותייזמוםעלולפיקוח
אייזנהאור.שלבתקופתונהוגהשהייתהביצוע"
קיסינג'רשלהיותושבתקופתהיחידה,הייתהזושוועדהיצוין,

בראשותו,הייתהשלאלאומי,ביטחוןלענייניהנשיאעוזר
שרסגןאתהקבוצהכללהלופרטהחוץ.שרסגןבראשותאלא

הביוןסוכנותראשאתהמשולבים,המטותראשאתההגנה,
לביט-הנשיאעוזרהיותובתוקףעצמוקיסינג'רואתהמרכזית

לאומי.חון

ואנשילאומיביטחוןלענייניהעוזרמשרד

המועצהשלהמטה

קיסינג'ר,שלכוחוהיהרבמהלמדיםנמצאנולעילהאמורמן

המועצהבמערכתביותרהחיונימכחוליהלהגדירניתןאותו
פורדבתקופתואףניקסוןבתקופתארה"בשללאומילביטחון

גםלאומילביטחוןהנשיאכעוזרתפקידועלויתרלאהוא(
כמנהלשימשקיסינג'ר3~19(.בספטמברחוץלשרכשנתמנה

שלה,המשנהועדותשלהראשכיושבהמועצה,סל.המטה
לאפורמליתכיאםעצמההמועצהל1יבפועלכמזכירוכן

שב-ומהעובדהאלה,מכלכתוצאהכזאת.משרהקיימתהייתה

ניקסוןהנשיאיםשלהמלאמאמונםקיסינג'רנהנהכללדרך

המערכת,כלעלעצומההשפעהלבעלקיסינג'רהפךופורד,
ניקסון,הנשיאולאשהוא,מובנים,בהרבהלומר,אפשרכיעד

המצבחדרהיוקיסינג'רשלהישירהשליטתותחתאותה.ניהל
מטהמזכירוכןבמיוחדחשובעצביםמרכזשהואהלבן,בבית

עבודתשלהיום-יומילתיאוםאחראיםשהיוועוזרו,המועצה
משרדואתקיסינג'ר,שלבתקופתוכלל,עצמוהמטההמטה.
הבאים:בנושאיםופונקציונליותאזוריותעבודהוקבוצותהאישי

אפריל266,מערות""
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