
תוכנית-ה"פניקס"
האמריקניתהחיסולים

הסוליטית,התשתיתלהריסתהיקףרחבתתוכניתהאמריקניםהפעילווייטנאםמלחמתבמהלך
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מוסריתהיאשאיןבטענהמביתקשהביקורתעוררהאךדרום-וייטנאם,עללהשתלטהקומוניסטים

מבוא
זהצה"לשמבצעבמחלוקתביותרהשנויותהפעולותאחת
שמוגדריםמישלהממוקדים"החיסולים"היאמשנהיותר

אזרחישלביטחונםאתכמסכניםהביטחוןגורמיעל-ידי

שלההיסטוריהאתשמכירמילכלברורישראל.מדינת

חידוש.כלהזאתבמדיניותאיןכיבטרורישראלמלחמת

ישראלמדינתשלימיהמשחר

יחידותיצאועצמאיתכמדינה
במחבלים,לפגועהשונותצה"ל

נמצאו.הםהיכןמשנהזהואין

לגבולותסמוךנערכופעולות
בשטחיעמוקישראל,מדינת

שאינןכאלהגם-ערבמדינות

ואף-ישראלמדינתעםגובלות
רבותכילשערישבאירופה.

מצויותעדייןהאלהמהפעולות

חשאיות.שלכבדמעטהתחת

מדינתשלאלהפעולות

מןיוצאבבחינתאינןישראל

גםהכלל
אתכשבוחנים

שלמלחמתן
אחרותמדינות

טרורבארגוני

גרילהאו

ךלהמב
ההיסטוריה

ירחאש

העולםמלחמת

.היינשה

פעלווהצרפתיםבמלאיה,זהמסוגתוכניותהפעילוהבריטים

האינטנסיביתהחיסוליםתוכניתכינראהאךבאלג'יריה.כך

האמריקניםשיזמוזוהייתהפעםאישהופעלהביותר

פניקס"."היהשלההקודשםואשרוייטנאם,במלחמת

קשיים:משניעצמיאתלפתורברצוניזהבשלבכבר

תוכניתשלהמוסרייםהיבטיהאתלבחוןמתכווןאיני*

אוהזכרתישאותהאחרתאוזו
אומנםהעבודה.במהלךאזכיר
אולנייטרליותמתחייבאיני

אוליהשורותוביןלאובייקטיביות,

אךעמדתי,אתלזהותניתןיהיה

שלשאלותהמאמר.נושאאינוזהו

אופילוסופיםשלעניינםהןמוסר

פוליטיקאים.של

אנישממנוהשניהקושי*

הקושיהואעצמיאתפותר

הםהמחוסליםהאםבהמשגה:
טרוריסטים?אוגרילהלוחמי

-גרילהלוחמי-הראשוןהמושג

אנשיםומתארחיוביהוא

למעןחיצוניכובשנגדהנלחמים

אומדיניתעצמאותשלהשגתה

עלמקובלשאינופנימי,שלטוןנגד

לעומתהטרור,האוכלוסייה.רוב

שלילית,כפעילותמוגדרזאת,

מפשעחפיםבאזרחיםהפוגעת

הםאלהלמעשהאךהבחנה.ללא
כךימטבע.אותושלצדדיםשני

והלח"יהאצ"לארגונילמשל,

אךעירונית,גרילהלארגונינחשבו

במהלךבתצפתארהייבצישרימישמנדוהחם
וייטנאםבמרעמתהמשנבבדלחהמיוחדמבצע
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הווייט-קונגשלהעצבים"במרכז"לפגועהייתהפניקס""שלציוןלפיכךרורט.1כארגוניהוגדרוהםהבריטיתבפרשנות

נט"באמצעותלמעשה,מעיד,גרילהכארגוןאוטרורכארגוןכלשהוארגון

כיווןהכותב.שלהשקפתועל
בתוכניתעוסקהזהשהמאמר

וייטנאם,מלחמתבמהלךשפעלה
במושגיםבעיקרמשתמשאני

גרילה",ו"לוחמיגרילה"מלחמת"

האמריקניתבהגדרהשגםכיוון
מלחמתוייטנאםמלחמתהייתה
למצואניתןזאתעםיחדאךגרילה.

מתקופתאמריקנייםמקורותגם
אלההתייחסויותשבהםהמלחמה,

הייתהפניקס""שלמטרתה

שלהעצבים"במרכז"למבוע
נטרול""באמצעותהווייט-קונג
בםאךוייט-קונג,אנשי

אנשיםנטרול""באמצעות

לווייט-קונגבסיועשנחשדו

באמצעותגםאךוייט-קונג,אנשי
בסיועשנחשדואנשיםנטרול""

Vietסחס0כונואלה(לווייט-קונג
Infrastructure][.([למעשהיסע

פניקס""תוכניתשלהבלעדיתמטרתה

הפוליטית,התשתיתאתלחסלהייתה
הווייט-קונגשלוהלוגיסטיתהצבאית

שלהישירהתוצרבדרום-וייטנאם.
ביטחוןלהעניקהיהאמורהתוכנית
הטרוראימתמפניהכפריםלתושבי
הופעלהכןכמוהווייט-קונג.שהטיל

ברורה:הייתהההבחנהטרוריסטים.כאלהיאהווייט-קונג
הואאמריקניות,צבאיחידותנגדהווייט-קונגנלחםעודכל

הכפרייםבקרבגםהווייט-קונגפעלבמקבילכגרילה.הוגדר
חטיפהסחיטה,איום,שלשיטותוהפעילבדרום-וייטנאם

גםהווייט-קונגהוגדרהאלההפעולותבגללרצח.שלואף
טרור.כארגון

סניקס""תוכניתשלראשיתה
היומרניתהתוכניתלוודאיקרובהייתהפניקס""תוכנית
גםובוודאיבווייטנאםארצות-הבריתשהפעילהביותר

נוקבותלביקורותזכתהאשרבמחלוקת,ביותרהשנויה
שעיצבתוכניתשלהמשכההייתהפניקס""תוכניתביותר.

TerrorCounterכונתהואשרב-1963כברה"סי-איי-אי"
ITeams.(CT-Ts)קרביניסיוןבעליוייטנאמיםגייסההתוכנית
הווייט-על-ידישנשלטושטחיםבתוךלפעולאותםואימנה

וייט-קונג.לוחמילתפוסאולחסלהייתהמטרתםקונג.

התוכניתשלהצלחתה
ה-"סי-איי-אי"אתהביאה

הלידגהל.2

תוכניתשלגיבושה
במאיכברהחלה"פניקס"

הקמתעםמייד1967,
3COR~Sרוברטעל-ידי

מנהלה(Komer),קומר
על-ידינשלחקומרהראשון.

היהולמעשהג'ונסון,הנשיא

לגנרלישירותכפוף
אופיהלמרותוסטמורלנד.

פניקס""הריהמובהקהצבאי

אלמנטיםגםשילבה

בעיקר-האזרחימהתחום

לכפרים.פיזיביטחוןהבאת

שהייתהל-cvבניגודזאת
צבאית.תוכניתורקאך

בדומה
rCTT--מטרתהגםל

דרום-וייטנאם.ברחביהמרכזיותבעריםגםהתוכנית

וה"נטרול"הזיהוימנגנון
ה-על-ידיומומנהCORDSעל-ידינוהלהפניקס""תוכנית

לביקורתהביאהה-"סי-איי-אי"שלמעורבותוסי-איי-אי"."

ויליאםהחליף1968בנובמברהזאת.התוכניתעלהרבה
אתמובהק,סי-איי-אי""לאיששנחשב(Colby),קולבי
המזוההוהואך179יוניעדבתפקידונשארקולבירמוק.4
התוכניתהגיעהבתקופתופניקס"."תוכניתעםביותר

לשיאה.
מרכזי,גוףליצורהייתהCORDSשלהכלליתהמטרה

הווייט-נגדוהמבצעיתהמודיעיניתהפעילותאתשיאחד

החוקיהבסיסבדרום-וייטנאם.השוניםבאזוריםקונג

דרום-שלהחדשההחוקההיההזאתהתוכניתלהפעלת

וייטנאםשלהרפובליקהכינאמר4מס'בפסקהוייטנאם.
הדרושיםהאמצעיםכלאתתנקוטדרום-וייטנאם)דהיינו(

שניסם"'תוכנםעלהאחראי-חלביההאם

1911יוניעד1988כשבחבר

אתלחסלמנתעל
ברפובליקה.הקומוניזם

הפסקהבאותה2מס'סעיף
האמצעיםכלכיקבע

שללביצועההדרושים
הםהזאתהעליונההמטרה
םירשכ.5

אנשיהחלומחוזבכל
ווייט-אמריקניםמודיעין

רשימה"להרכיבנאמים
שנח-אנשים,שלשחורה"

לווייט-בהשתייכותשדו

מאנשיזרםרבמידעקונג.
שערקולשעברוייט-קונג

במס-דרום-וייטנאםלצבא

Chieu.יסהתוכניתגרת
לשלושחולקוהחשודים

הקטיגוריהקטיגוריות.
המבו-שלהייתההראשונה
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בכיריםצבאייםמפקדיםאופוליטייםקדריםביותר:קשים
שלהייתההשנייההקטיגוריהמכך.ולמעלההמחוזברמת
השלישיתברמהיותר.נמוכותפיקודברמותתפקידיםבעלי
גנוק-טייוול.6בסיועשנחשדוואנשיםזוטריםלוחמיםנכללו

הרמותבשתיהתוכניתשלמפעיליההתמקדוכללבדרך
לזהותישחשודכלכיהייתהמפורשתהוראהתונושארה.7

ובלתישוניםמודיעינייםמקורותשלושהבעזרתלפחות
תלויים.

אתלאתרהיהשתפקידןיחידות,הוקמובמקביל
מכוחותהורכבוהאלההיחידותלחקירה.ולהביאםהחשודים
סיורמכוחותדרום-וייטנאם,שלהלאומייםהמשטרה
וכןשהק)-Units)ReconnaissanceProvincialמחוזיים

ההתנגדותאשאתליבווסיפוריהםפניקס","בצוותישירתו
ישלכךהתוכנית.כלפיהביקורתאתוכמובןלמלחמה,
מאיבכפרהאזרחיםטבחעלהמאוחרהפרסוםאתלהוסיף

להעריךהזההמאמרבכוונתאיןכאמור,ההע(."Lai)1לאי
יעילותהאתלבחוןאלאהתוכנית,שלמוסריותהאת

שהפעילהקונוונציונליותלאתוכניותשלהכוללתבמסגרת
איןזאתעםיחדוייטנאם.מלחמתבמהלךארצות-הברית

תוכניתאתהמזכיריםהמחקריםכיהעובדהמעצםלהתעלם
שלאווייטנאםמלחמתשלהכוללתבמסגרתפניקס""
בשאלתרבותעוסקיםבמלחמהה"סי-איי-אי"פעולות

תינכותה.15שלמוסריותה

בלוםויליאםמותחיםפניקס""תוכניתעלקשהביקורת
שלמיוחדותיחידות(SEALמיחידות

החלההתוכניתינקירמאה(.9היםחיל
רבהתאוצהתפסהאך1967,בסוף

טט.מתקפתלאחר1968,במהלך
פניקס""בתוכניתהעוסקיםבמסמכים

אתלנטרל""צריכותהיחידותכינאמר
מתאפשר,אינוהדברואםהחשודים,

יבצעושאותהלחקירה,להביאםישאזי
ומקביליהםסי-איי-אי""אנשי

הראשונההשנהבמהלךהוויטנאמים.

מוגדרתהייתהלאה"פניקם"
כניסיוןאלאחיסול,כתוכנית
סייעניאתלהביאאמיתי

לפנילהיכנעהווייט-קונג
בקרבותשישתלבו

(Blum)ולנטייןודאגלאס.(Valentine)
מהווייטנאמים85%בלום,לטענת
שהיארמהבכל-בהשתייכותשנחשדו

מותם:אתלבסוףמצאולווייט-קונג-
למוותשעונואובכפריהםעודנרצחו

למשפטשזכוללאזאתבבתי-הכלא.
ביותרהקשההביקורתאךןגוה.16
ה"סי-כיהטועןולנטיין,אצלנמצאת
ולאמוסריתלאתוכניתהפעילאיי-אי"
תמציתהייתההתוכניתוכיחוקית,

אנשיאלףמ-15יותרנוטרלו"")1968(התוכניתלהפעלת
וייט-אנשיאלףמ-19יותרנוטרלו1969בשנתגנוק-טייו.10

בתוכניתארצות-הבריתשלתפקידההיהקומר,לפיגנוק.11
נשלחוהאמריקניםהתוכניתמפעיליוהעזרה.הייעוץבתחומי

כןכמוהווייטנאמים.לצדופעלוהשונותהמנהלרמותלכל
ליחידותאחרקרביובסיועאשבכוחצבאיחידותתמכו

רובכאמור,םידושחה.12בנטרולועסקולכפריםשנכנסו
היחידותאנשיהיופניקס""במסגרתשפעלוהאמריקנים
הצי.שלהמיוחדות

מביתהביקורת
כלפישהופנתההרבההביקורת
בעצםהייתהפניקס""תוכנית

שלחיסולכתוכניתהגדרתה
כילזכורישה"סי-איי-אי".

במלואהפועלאליצאההתוכנית
שלאחרבחודשיםעוצמתה
בציבורהביקורת13uuמתקפת

הייתההמלחמהכלפיהאמריקני
אתהביאהטטמתקפתבשיאה.
עליתמודדלאכילהודיעג'ונסון
ארה"ב.כנשיאנוספתקדנציה
הצטרפורביםמלחמהותיקי

אחדיםהמחאה.לתנועות
כיטענוהאלההמלחמהמוותיקי

ולנטייןשלה"אקדמי"במחקרויותרמעמיקעיוןאךעורה.17
הנוגעבכלבעיקר-בעיותשלארוכהשורהמעלה

רבות,וטכניותהיסטוריותטעויותמלבדזאתלמקורותיו.
ןוירוטסיהכ.18ולנטייןשלמקצועיותולגביתהיותהמעוררות

עלולנטייןשלהסתמכותוהיאבמחקרהעיקריתהבעיה
אה8ח02ןח6)(.מאנזוייןאלטוןבשםSEALלוחם""שלעדותו
עתירהוליוודיפעולהלסרטלהפוךיכולמאנזוייןשלסיפורו
זההיהעדותו,לפימאנזויין,המשך.סרטיולכמהפעולה

ננס-טיי11השפייסנישבייה

וייטנאם,מלחמתאתשהתחיל
שבוSEALוצוותשהואכיוון
לפרו-לגרוםהצליחושירת

צפון-וייטנאם,כלפיבוקציות

המשחתתהותקפהשבעטיין
ההתקפהלאחרסקודאמ"".'1

הזאתהמשחתתעלהשנייה
רשותאתג'ונסוןהנשיאביקש

המלחמהאתלהסליםהקונגרס
Resolution)GLIIf.(חן"חסז

הצטרףהמלחמהבהמשך
לפיפניקס"."לתוכניתמאנזויין
האמריקניםכיכשהביןעדותו,

הטובים",הבחורים"אינםכבר

לתנועתוהצטרףהציאתעזב
שהקימוהמלחמה,נגדמחאה
ביןוייטנאם.מלחמתותיקי
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שעשההמחאהפעולות
לציבורלגלותהיהמאנזויין

תוכניתעלהאמריקני
הרצחני,אופיהועלפניקס""
מלחמה.בפשעיהגובל

הנתוןזהולמעשה
הסיפור,בכלהיחידהאמיתי

סביבהמיתוסנבנהוכך
שערכובדיקהפניקס"."

בקרבהיסטוריוניםמספר
שלהאינטימיתהקהילה
SEALלוחמיםכיהעלתה

לאכללבווייטנאםששירתו
אומאנזוייןבשםאדםהכירו
החיסול,ליחידתחבריואת

בעדותו.מזכירהואשאותם
האמריקני,בצישירתורובם
העולםרחביבכלהוצבואך
בווייטנאם.מאשרחוץ-

המוזכריםהאנשיםאחד
התגייסהואאךב-SEAL,ואףבצישירתמאנזוייןשלבעדותו
דרום-וייטנאםאתעזבוהאחרוניםSEALצוותיב-1977.

הפעלתההסתיימהגםהשנהאותהובמהלך1972,במהלך
בארכיוןמאנזוייןהשםתחתבדיקהפניקס"."תוכניתשל

הואאך-זהבשםאדםהיהאכןכימעלההאמריקניהצבא
היינשה.20העולםבמלחמתנלחם

רקעעלחוסלורביםוייטנאמיםכיהטועניםגםיש
מאבקישלרקעעלאוכלכלירקעעלמשפחות,סכסוכי
הכפרייםכלומר,הכפרים.בתוךפוליטייםכוחות

בפניזהעלזההלשינוהווייטנאמים
לסלקבמטרההאמריקניהמודיעין
עלשאיימואחריםכפרייםמדרכם
ניתןמנגדילכלכ-יתרבחה.21מעמדם
חיסלעצמוהווייט-קונגכילטעון
בכפריםמתנגדיואתקרובותלעיתים

באזוריםשפעלוממשלפקידיוכן
הכפריים.

פניקס""תומכישלטענותיהם
שלתוכניתהייתהפניקס""כיקובע(Prados)פרדוסג'ון

CORDSאתסיפקה"סי-איי-אי"ה"סי-איי-אי".שלולא
כח50(0ואילוהצוותים,אתאימןוכןהמודיעיןואתהמימון
עלמאוזנותמונוגרפיותםילרטנמה.22הצוותיםאתסיפק

(Andrade)אנדריידדיילשלמחקריהםהןפניקס""תוכנית
ואתטיעוניהםאתהמבססים(Moyar),מויארמארקושל

ארכיוניחומרשלומעמיקביקורתידיוןבעזרתמסקנותיהם
התוכניתכימראההמחקריםמשניהעולההתמונה23מגוון.

כתוכניתמוגדרתהייתהלא
אמיתיכניסיוןאלאחיסול,
להיכנעה-~VCIאתלהביא
בקרבות.שישתלבולפני

שהופץרענון","במסמך
לכלMACVידיעל

שהשתתפוהאמריקנים
נאמרפניקס""בתוכנית
עליהםמוטלתכיבבירור
לפילפעולהמוסריתהחובה
והמוסר.המלחמהחוקי

הודגשהמעצריםלמבצעי
ש-~VCIלשאוףשעליהם

ייחקרובחיים,יושארו
למשפטיועמדומכןולאחר
הדרום-החוקיםלפי(צדק

נאמרעודוייטנאמיים).
היועציםאםכיבמסמך

במהלךנתקליםהאמריקנים
הדרום-לצד(פעילותם

(Standards/Lawsהמלחמהחוקישלבהפרותוייטנאמים)
warfareland(ofאתאוהפעולהאתלהפסיקעליהם

עלעליהםלממוניםהפעולהבתוםולדווחהשתתפותם

הרבההביקורתלאורברורההמסמךרוחושענש.24ההפרות
נוכחוכןפניקס""תוכניתעלבארצות-הבריתשנמתחה
שונותחקירהועדותבפניעמדווראשיהשהתוכניתהעובדה

היואזינהלים,לרענןצורךהיהאםכילשערישהסנאט.של
הנהלים.אותםשלשונותהפרותידועות

אתהביאההתוכניתעלשנמתחההחריפההביקורת
עםביותרהמזוהההאישקולבי,

גםובכךהעדכניתעללהגן'קסלפנ-קולביטען-
י,,"י..יי444.י,4..י,ייייע,,יי.4,

יחסיועדתשלשימועמולקולביעמד

סקרנאומובתחילתהסנאט.שלהחוץ
שלהטרורשיטותאתקולבי

הווייט-

אזרחיםאלפישלרצחשכללוקונג,

שלוחטיפתםופציעתםממשלופקידי
האנשיםכיהדגישקולביאחרים.רבים

שלהטרורמפעולותשנפגעו
ולאאזרחיםהיוהווייט-קונג

טעןכןכמועצמם.עללהגןשיכלומשטרה,אוצבאאנשי
שלהמיסיםגבייתשיטתכיקולבי

הייתה,הווייט-קונג

ההגנהחסריהחקלאיםשלמזויןשודלמעשה,
םינואהו.25

להגןהייתהקולבי,לפיפניקס","תוכניתשלהיחידההמטרה

שלהטרורמפניהמקומיתהאוכלוסייהעל
גנוק-טייווה.26

הייתההתוכניתעלקולבישלבהגנתושנייהנקודה

שהשתתפוהאמריקנייםהכוחותשלתפקידםהגדרת
מפעילישלוהדיווחהפיקודשרשרתשלתיאורהוכןבתוכנית

הפייט-לבגמסייעניהרנניםבוחניםארה"בצבאחייה

--ר----

פניקם""תוננית

מכלביותרהמוצלחתהייתה]
קונוונציונליותהלאהתוכניות
במהלךארצות-הבריתשהפעילה

וייטנאםמלחמת



תפקידקולבי,לפיהתוכנית.
האמריקניםהחיילים

היהבתוכניתשהשתתפו
ביצועוכןהייעוץבתחום
מודיעיניותתיאוםמשימות

במהלךצבאיסיועומתן
סיוע(הצבאיתהפעילות
אווירי,סיועארטילרי,

חילוץ).יחידותשליחת
דרגיבכלנמצאוהאמריקנים

בשיתוףופעלוהביצוע
מקביליהםעםפעולה

אחדלתפקיד.הווייטנאמים
ביותרהחשוביםהנתונים
ציוןהואקולבישסיפק
פניקס""שלתוכניתהעובדה

שהגיעהמודיעיניהמידעמשלה.צבאכוחותהיולא
אוהצבאלכוחותהועברכךואחרועובדנותחל"פניקס"
חולשל.27כוחותאילוהחליטוואלההמשטרה,

בדרגיםוצבאייםפוליטייםבקדריםטיפלומשטרהכוחות
יותר,בכירותברמותVCIלעצורנשלחוצבאכוחותהנמוכים.

היההחשודאםצבאית.התנגדותתהיהכיברורשהיהכיוון
מנתעלHoiChieuמתוכניתסוכניםנשלחומשפחה,בעל

אנשידיווחופעולה,שהסתיימהברגעלערוק.לשכנעו
בו-MACVב-'CORDSשמעליהםהגבוהיםלדרגיםפניקס""

החקירותועלהפעולהתוצאותעל
נעצר.החשודאם-שמתנהלות

לאש"פניקס"נחרצותטועןקולבי
שלעצמאיתחיסולתוכניתהייתה

לאזאתלדבריו,ה"סי-איי-אי".
תוכניתאלאחיסול,תוכניתהייתה
והפעולותהתוכניותבמכלולנוספת

שהפעילהוהאזרחיותהצבאיות
מנתעלדרום-וייטנאםממשלתעםבשיתוףארצות-הברית

שלוהלוגיסטיתהצבאיתהפוליטית,התשתיתאתלחסל
לאאךנהרגו,VCIאלפיקולבי,מוסיףאכן,הווייט-קונג.

חיילבטרמינולוגיה.וקריטיעצוםהבדלישנוולדבריונרצחו,
היוה-~VCI(Assassinated).נרצחאזרח(Killed);נהרג

נכנעולאהמקריםשברובומאומנים,אכזרייםגרילהלוחמי
רקקרבללאלהיכנעשלאהמוטיווציהיריות.קרבללא

שלבכירפעיללעצורהצוותיםנשלחוכאשרהתחזקה,
האמריקנייםהכוחותשלהעדיףהאשכוחהווייט-קונג.
טבשל.28הווייט-קונגשלגורלםאתחרץהאלהבהיתקלויות

החשודאתלהביאהייתההמדיניותכיהדגישקולבי
שהיוהאפשרותאתפסללאהואזאתעםיחדאךבחיים,
לחייליםהוותה.29עצמושהואמהנורמותחריגות

פניקס""בתוכניתשפעלוהיחידותאתשהרכיבוהאמריקנים

כינאמר-קולביהעיד-
בלתיחלקהםהמבצעים

וחליםמהמלחמה,נפרד
הבין-המלחמהחוקיעליהם

-חריגהכללאומיים.

פירושה-באוזניהםהודגש
המחלמ.30פשעיביצוע

נגדקולבייצאבעדותו
ונגדהחדש"השמאל"
שלהאחריםמבקריה
בארצות-הברית.התוכנית

קבלתתהליךלדבריו,
ניתוחועיבודו,המידע,

פרוייקטהיולאוהעברתו
מחקרעלהנשעןאקדמי,
עובדותעלומבוססאנליטי

זמן,בלחץנעשוהמודיעיניותההערכותחד-משמעיות.
תוכניתשא.31קרבותניהולתוךהפועלאלהוצאווהפעולות
מכלביותרהמוצלחתהייתה-קולביטען-פניקס""
ארצות-הבריתשהפעילהקונוונציונליותהלאהתוכניות

בהמשךתידוןהזאתהטענהוייטנאם.מלחמתבמהלך
המאמר.

פניקס""תוכניתהערכת
לאחראמרוצפון-וייטנאמיםצבאואנשיממשלפקידי

נזקגרמהפניקס""תוכניתכיהמלחמה
בדרום-הקומוניסטיתלתשתיתרב

עםיחדפניקס""תוכניתוייטנאם.
המיוחדותהיחידותשלפעולותיהן

ובקמבודיה)בלאוס(לגבולמעבר
שללחיסולםהביאוטטומתקפת

לפגיעהוהביאורביםפוליטייםקדרים
אתלסכםניתןגנוק-טייווב.32אנושה

שעקירהחובשךשבוייםדייט-סנרסייעני

להעריךביותרהטובהמדדאולי

הואפניקס""תוכניתאת
הווייט-קונגתגובתאתלהראות

לתוכניתעצמו

הבאה:בטבלהפניקס""שלהסטטיסטיקה

VCIפניקס"מ"תוכניתבמסגרתומנוטרלים

VCIשנה
עריקים

19682,229
19694,832
19707,745
19715,621
3"19721,586
22,013סה"נ

VCIVCI
הרוגיםשבויים

11,2882,259

8,5156,187

6,4058,191

5,0127,057

2,3182,675

33,3582"369

סה"נ

5,7761

19,534

22,341

7,6901

6,399

81,740

42



ל-1969פניקס""תוכניתשלפעילותהאתשסיכםבדו"ח

לוגיסטיתתמיכהלהעניקה-~VCIשליכולתםכיקולביכתב
צפוןצבאושלהווייט-קונגשלהגרילהליחידותופוליטית
התקשהכןכמו1969-1968.במהלךקשותנפגעהוייטנאם

לפעולותכךכלהחשובהעממית,תמיכהלהשיגהווייט-קונג
הביאהפניקס""תוכניתשהעניקההיחסיהביטחוןגרילה.

שננטשובאזוריםולהתיישבלשובהכפריתהאוכלוסייהאת
דרום-ממשלתשלשליטההייתהשבהםבאזוריםאו

שלהלוגיסטיתהתשתיתוחיסולפניקס""פעולותוייטנאם.
המיסיםאיסוףמערכתגםשנפגעהלכךהביאוהווייט-קונג

הייתההישירההתוצאההכפרים.בקרבהווייט-קונגשל
אתהביאאדםבכוחהמחסורלכפריים.כלכליתרווחה

נשיםויותריותרלגייסהווייט-קונג
המחסורגרםכןכמוויתודיחיל.35

הפיקודשברמותלכךאדםבכוח
מילאוהווייט-קונגשלהשונות
וכתוצאהתפקידים,מספראנשים

יעילותם.נפגעהמכך
נתפסושנהרגו,ה-~VCIמכלל75%

המבצעיותברמותהיוערקואו
כלאתשביצעוהרמות-הנמוכות
ברמותוהפוליטיתהצבאיתהפעילות

אנושה.פגיעהזוהייתהוהמחוז.הכפר
אחרמודיעיניוחומרתעודות
שוניםמבצעיםבמהלךשנתפסו
הווייט-קונגשלהגבוהההפוליטיתההנהגההןכיהוכיחו

הפגיעהתינכותה.36מפנירבהודאגהחששהביעוהאנויוהן
הפיקודרמותביןלנתקהביאההנמוכההכפריתבתשתית
הווייט-קונג.פעילותאתיותרעודשהחלישנתק-השונות

תשתיתאתכלילולחסלהזההנתקאתלהרחיבבמטרה
שלמכלולשאתביתרארצות-הבריתהפעילההווייט-קונג

מנהלשלתוכניותלמעשה,שהיו,(שלום"ל"השכנתתוכניות
טענוכפרייםויותריותרכילימדומהכפריםדיווחיםאזרחי).

הפעלתבעקבותהשתפרוהביטחוניהכלכלימצבםכי
שליחתעל-ידיהשורותאתלמלאניסתההאנויתוינכותה.37

הכירולאהחדשיםהקדריםאךמהצפון.פוליטייםקדרים
קשריםכלאומשפחהקשרילהםהיולאהפעולה,שטחאת

נתקלווכןהמקומיתהאוכלוסייהעםאחריםמוקדמים
כוחוםיימורדה.38הקדריםעםבהתמודדותרבותבבעיות

אלףמ-80יותרלוחמים;אלף1כב-25הוערךהווייט-קונגשל
וכןעשירקרביניסיוןבעליאנשיםאלההיונוטרלו"."מהם
הנדרשתהפוליטיתהפעילותלמהותבאשרמוחלטתידיעה

תחליף.לוהיהולאכעשור,במשךנבנהזהניסיוןבכפרים.

פניקס""תוכניתאתלהעריךביותרהטובהמדדאוליאך

קדריםלתוכנית.עצמוהווייט-קונגתגובתאתלהראותהוא
פעילותםאתוהעבירוהכפריםאתנטשווצבאייםפוליטיים
מוגבלתהייתההשפעתםשםומבודדים,רחוקיםלאזורים

כדיהווייט-קונגבתוךנוקשהמידורהתפתחכןכמויותר.
אחרים.VCIשללתפיסתםתביאאחדVCIשתפיסתלמנוע

בסוכניםלפגוענואשאףואולירבמאמץעשההווייט-קונג
נוספתעדותסקינפ"".39תוכניתבמסגרתשפעלווייטנאמים

סטנלישלבספרולמצואניתןפניקס""שלהמאייםלכוחה
מספרקרנואוריאייןספרוכתיבתבמהלךא8ןחסעי)(.קרנואו
בכלהמשותףהקוצפון-וייטנאמים.ופקידיםוייט-קונגאנשי

כיהיהפניקס","לתוכניתבהתייחסהאלה,הראיונות
ונתפסההווייט-קונגבקרבעמוקלפחדגרמההזאתהתוכנית
הקומוניסטיהמלחמתילמאמץביותרהמסוכנתכתוכנית

(Kolko)קולקוגבריאלההיסטוריוןגםםאנטייו-םורדב.40
שצפומכפייותרהרבהיעילההייתהפניקס""תוכניתכיטוען

נתייחסאםהיליעפמו.41מתכנניה

אינםהחוקריםשניכילעובדה
פרו-אמריקנית,מבטמנקודתיוצאים

שלרבהבמידהלקבועניתןהרי
הייתהפניקס""תוכניתכיודאות
אספריירוברטמאוד.יעילה

,(Aspery)עלהמונומנטליבספרו
הגרילהמלחמתשלמקומה

כיהיאגישתוואשרבהיסטוריה,
ונשארההייתההגרילהמלחמת
כיקובעהחלשים,שלהמוצלחנשקם

מאוד,יעילההייתהפניקס""תוכנית
גנוק-טייוול.2"מסוכנתוכמובן

הכוחותפינויעםהופסקפניקס""תוכניתשלביצועה
לכםקודםכבראך1972.בשלהימווייטנאםהאמריקניים

לידיההתוכניתלהפעלת-הגדולברובה-האחריותעברה
שלהווייטנאמיזציהמדיניותבמסגרתדרום-וייטנאםשל

ניקסון.הנשיא

הערות
מתוך:ארכיוניבחומרהשתמשתיהזההמאמרבנתיבת

MD*80011696קArchives,.Nationalהמסמכיםקבוצתשלכותרתה
ForcesStatesUnitedoftheRecordsחןSoutheastהיא:ח274-0
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