הצלחה מסחררת
שהסתיימה בכישלון מהדהד

על אף כל ההבדלים בזמן ובמרחק ,למי שתומכים בתקיפת מתקני הגרעין של איראן יש לקח מר ללמוד
מהטראומה היפנית במערכה מול ארה"ב .במלאת  80שנה למתקפה על פרל הרבור רותם קובנר
כיבוש דרום־מזרח אסיה ,ואכן באותו יום ראשון
שבאירוע הקודם היה מדובר בהתגוננות שסיימה
••• שוו בנפשכם שישראל תוקפת בסיסי אויב
נמהר יצאו כוחות פלישה גדולים לעבר האזור
מלחמה וכאן בתוקפנות שרק החלה אותה .יתרה
באיסלנד או בתאילנד שעה שמצפים שתצא למלו
שייכבש כולו עד מאי  .1942התוכניות לכך החלו
מזאת ,מול רוסיה נהנתה יפן מתמיכה בריטית
חמה דווקא בקרבת הבית .על כן ,כאשר בבוקר
להתגבש בשנות ה– 30המאוחרות בדיונים בקרב
ואמריקאית ,ואילו עתה היא היתה שרויה בניכור
יום ראשון ,השבוע לפנ י  80שנה ,תקפו  353מט�ו
ראשי הצבא והצי לגבי כיוון ההתפשטות הבא של
הולך וגובר מהמערב ובעיצומה של התעוררות
סי הצי הקיסרי היפני את בסיס הצי האמריקאי
האימפריה .בתחילה לא היתה הסכמה לגבי הכיוון
לאומית קיצונית .הסופר דזאי אוסמו ,למשל ,כתב
בפרל הרבור ,ההפתעה היתה מוחלטת .ללא כל
הרצוי :בעוד שהצבא דחף למאבק נגד ברית המועו
ביומנו שלמשמע החדשות חש הבזק אור" .מדהים
הכרזת מלחמה או סימן מוקדם ,הם המריאו מעל
צות וכיבוש סיביר ,הצי גרס שכיבוש דרום־מזרח
עד כמה עוינות אדם יכול לחוש כלפי אנשים שצו
סיפונן של שש נושאות מטוסים יפניות שהפליגו
אסיה יספק את חומרי הגלם הדרושים .מי שהכריו
בע עיניהם ושערם שונה .אני רוצה להכות אותם
בחשאי ,מרחק כ– 6,000ק"מ מנמלי הבית ,ובתוך
עה לבסוף את הכף ,אם לנוע ראשית צפונה או
למוות" ,כתב" .זה שונה מאשר הלחימה כנגד סין...
כשעה הצליחו לחסל את עיקר הכוח הימי של
דרומה ,היתה המציאות הגיאו־פוליטית .בתחילה
הו ,חיילים יפנים יפים ,אנא צעדו קדימה ורסקו
ארה"ב באוקיינוס השקט .כל שמונה אוניות המעו
כשל הצבא היפני קשות בסכסוך גבול נרחב עם
אותם!"
רכה שנמצאו במקום — אוניות המלחמה הגדולות
הצבא האדום בקיץ  ,1939ואז ,בתוך פחות משנה,
אך למרות ההתעלות הזמנית ,מבחינתה של
ביותר שנחשבו עד אז כסמל העוצמה הימית —
כבשה גרמניה הנאצית את צרפת והולנד וצרה על
יפן ,המתקפה על פרל הרבור היתה משולה לפו
הוטבעו או ספגו נזק כבד.
בריטניה — בעלות הבית בדרום מזו
באותו היום הכריזה יפן מלחמה
רח אסיה .כך נסללה דרכה של יפן
על ארה"ב והאימפריה הבריטית,
ל"מהלך הדרומי".
ואלה השיבו בהכרזת דומה .ארבעה
השאלה היחידה שנותרה אז
ימים מאוחר יותר הצטרפו גרמניה
היתה מה לעשות עם ארה"ב .האם
ואיטליה להכרזת המלחמה על
כחלק מהמהלך בדרום יש מקום
ארה"ב ,וכך הפכה המלחמה
לכבוש גם את המושבה שלה בפיו
באירופה למלחמה עולמית .ההתו
ליפינים ,שניצבה כקוץ בתוך נתיבי
גייסות האמריקאית למלחמה לא
האספקה של חומרי הגלם מהמושו
היתה מובנת מאליה :עד אז ,זה
בות האירופיות לאיי הבית היפו
יותר משנתיים ,עמדה ארה"ב מנגד
ניים? רבים האמינו שבמוקדם או
וצפתה בחוסר מעש בהתפשטותה
במאוחר ארה"ב לא תעמוד מנגד ,וזו
חסרת מעצורים של גרמניה הנאו
אכן אותתה שהיא נחושה לבלום
צית ובחיסולה ההדרגתי של הדמוו
את ההתפשטות היפנית ,לפחות
קרטיה באירופה .האמריקאים
באמצעים כלכליים .השיא היה
אמנם סייעו לבריטניה ולאחר מכן
בקיץ  ,1941שעה שארה"ב הטילה
גם לברית המועצות במשלוח
אמברגו על ייצוא נפט ודלק מטוו
שיירות אספקה ,אך הלך רוחם הבו
סים ליפן והקפיאה את נכסיה בתו
דלני לא זועזע גם כאשר אוניותיהם
גובה להשתלטותה על נמלי תעופה
הוטבעו על ידי צוללות גרמניות
בהודו־סין (וייטנאם) .הכיבוש
מול חופיהם.
ההיפותטי של הפיליפינים הוביל
אולם עם הגיע החדשות הראשוו
מלח אמריקאי מחולץ מהמים אחרי הפצצת פרל הרבור 7 ,בדצמבר  1941צילום :אי־פי לדילמה עמוקה עוד יותר לגבי התו
נות מהוואי ,חש הציבור עלבון קיו
גובה לצי האמריקאי ,שבאוגוסט
צוני ורצון בנקמה .עד היום זכורה
 19400החליט רוזוולט לקדמו ,לצורך הרתעה ,מ�ק
תיחתה של תיבת פנדורה .לאחר דשדוש ממושך
התקיפה כאירוע מכונן — "יום של קלון" ,כפי
ליפורניה לפרל הרבור.
בחזית מול סין ,המתקפה אמנם פרצה את הדרך
שהגדיר אותו הנשיא פרנקלין רוזוולט בנאום מבו
החשש מהצי האמריקאי לא היה חדש ליפן.
לשרשרת של ניצחונות ולכיבושים על גבול הדו
ריק לאומה .הוא הצליח לסחוף את הקונגרס ואת
מא ז  1907ראה הצי הקיסרי את מקבילו האמר�י
מיון ,אך היא גם הכניסה אותה למסלול שבקצהו
הציבור כולו ולהכניסם למלחמה עולמית לא־
קאי כאויבו המרכזי ותיכנן קרב בלימה מולו בקו
המתינו לה התבוסה הגדולה בתולדותיה וכניעה
רצויה זו הפעם השנייה .לצד עוצמת הפגיעה שיחו
רבת יבשת אסיה .עתה היה על יפן להזדרז ,שכן
ישן אך נחוש להילחם
ראשונה .כך ,בהעירה ענק ֵ
קה תפקיד גם זהות הפוגע :אמריקאים רבים ראו
ארה"ב החליטה זמן קצר קודם על תוכנית בנייה
— מעצמת־על תעשייתית ובעלת יכולת התחדו
ביפנים עם חקיין ,תוקפני וכפוי־טובה שהמודרניזו
מסיבית של אוניות מלחמה שנועדה בתוך שנים
שות מהירה — תסיים יפן כ– 70שנות התפשטות
ציה שלו נשענה במידה רבה על ידע ורצון טוב
ספורות להפוך על פניו את היתרון המספרי
אימפריאלית ,ותשוב ,לפחות מבחינה טריטוו
מערביים ,ובעלבון על התקפת הפתע היו נימים
והאיכותי היפני .גם הצי האמריקאי ראה במקביו
ריאלית ,לתחילת דרכה.
גזעניים בולטים.
לו היפני אויב מרכזי ,אולם –ב– 1940הוא הכיר ב�נ
באופן אירוני ,ובניגוד לתפיסות פופולריות
ביפן הביאו החדשות על המתקפה שגבתה את
חיתותו ולא התכוון לצאת כלל לקרב הכרעה .כך,
במערב ,המתקפה על פרל הרבור כלל לא היתה
חייהם ש ל  2,403אמריקאים להתרוממות רוח צ�י
למעשה ,יכלה יפן לצאת לכיבושיה ללא צורך
נחוצה ליפן ולבטח לא נמצאה בלבן של תוכניותיה
בורית ,שלא היתה זכורה מאז הניצחון על הצי
במתקפת מנע ובלי להעיר את הענק האמריקאי.
האסטרטגיות .המטרה העיקרית של יפן היתה
הרוסי בצושימה ב– .1905זאת ,אף על פי
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לימים תיראה ההחלטה היפנית לצאת למלחמה
נגד ארה"ב כטירוף מוחלט .כיצד העזה להילחם
במדינה עם אוכלוסייה כמעט כפולה משלה ,ושו
תפוקתה התעשייתית גדולה פי תשעה?
עד אז ,הניסיון היפני לימד שההעזה משתלמת.
–ב– 1894יצאה יפן נגד סין ,בעלת אוכלוסייה גד�ו
לה פי עשרה לצד צי ותל"ג כפולים משלה ,והצו
ליחה .עשור מאוחר יותר ,יפן שוב הרהיבה עוז
ותקפה את רוסיה הצארית ,שלרשותה עמדו אוכו
לוסייה כפולה ,וצי ותל"ג גדולים פי שלושה ,והצו
ליחה .על כן ,מבחינות רבות לא היה הבדל ניכר
בין ארה"ב לאויבותיה הקודמות .כמו במאבק עם
רוסיה ,שבנתה את המסילה הטרנס־סיבירית ועמו
דה לשנות את פני מזרח אסיה ,גם הפעם חשה יפן
מאוימת ,שכן העיצומים האמריקאיים היו עתידים
להשאירה ללא דלק בתוך כשנה.
באופן זה הכתיבו חששות והצלחות העבר את
ההווה ,אולם הנסיבות עצמן השתנו לחלוטין.
אירופה כולה היתה עכשיו במלחמה וגם היריבה
התחלפה .ארה"ב היתה אמנם דמוקרטיה מפונקת,
אך בניגוד לדימויה ביפן ,היא היתה נחושה מרוו
סיה ומסין וללא כל קשיים פנימיים שימנעו ממנה
להילחם עד הניצחון .כך טעתה יפן פעמיים .היא
טעתה לא רק בחישוב הכולל ,משום שהפסידה
במלחמה כנגד ארה"ב ,אלא אף בשיקול הראשוני
לגבי הצורך ביציאה למלחמה נגדה.
במבט עכשווי קשה שלא לראות הקבלה
מסוימת בין המתקפה היפנית לבין הדיון בישראל
לגבי תקיפת מתקני הגרעין באיראן .גם אם המניו
עים שונים בתכלית ,בשני המקרים מדובר בהתקו
פת־מנע בעלת השלכות לאומיות ואזוריות
עמוקות .אמנם ישראל אינה בעיצומה של התפשו
טות אימפריאלית ואין לה קשר דיפלומטי ישיר
עם יריבתה .מבחינת הסיכונים הכרוכים בפעולה,
לעומת זאת ,יש דמיון ברור .איראן אינה עיראק
או סוריה ,שאת כוריהן הגרעיניים הפציצה ישו
ראל ב– 1981וב– ,2007בהתאמה ,ואין כל סיבה
להניח שהפצצה נוספת תסתיים באופן דומה .אוכו
לוסייתה של איראן גדולה בהרבה וכך גם יכולוו
תיה הכלכליות ,המדעיות והצבאיות ותשתיותיה
ההתקפיות באזור .סוג המשטר ויכולת הספיגה
שלה עשויים להפוך מאבק ישיר עמה למבחן של
חוסן ,שלא ברור כיצד ישראל תעמוד בו.
המתקפה על פרל הרבור מלמדת שאפילו המבו
צע הנועז והמוצלח ביותר אינו מביא בהכרח לתוו
צאות הרצויות ,והופך למאבק בעל אופי שונה
לחלוטין .לא רק שרוב אוניות המערכה האמריו
קאיות שנפגעו חזרו לשירות מבצעי במהרה ,אלא
שעד מהרה התגלה שהן אינן חשובות כלל ועיקר.
את מקומן החליפו נושאות מטוסים — וארה"ב ידו
עה לייצר עוד כמאה אוניות כאלה .בתוך חצי שנה,
במידווי ,היא הטביעה ארבע משש נושאות המטוו
סים היפניות שתקפו את פרל הרבור ,ובהמשך ידו
עה להוציא עוד הרבה הפתעות מכובעה הרחב.
העזה עשויה להשיג תוצאות ,אולם היא אינה
קיימת רק במישור הצבאי .האם ישראל אכן
ממצה את התהליך הדיפלומטי עד תומו? ואם כן,
ברגע המכריע ,האם יש ביכולתה להיכנס למהלך
צבאי שבסיומו יוכל התהליך הדיפלומטי להתחו
דש? ויותר מכך ,האם לישראל יש את התמיכה
הבינלאומית והלאומית שלא רק תמנע ממנה ביו
דוד אלא תאפשר לה מאבק ממושך? סיפור העבר
שלפנינו רומז שעדיין אין בידינו רבות מהתשוו

בות לשאלות הללו.
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