
  עיתונאי במלחמה

  2007כנס לטרון  – גאלווייוזף 'גמר 

  

, 23בן , הראשון שלי בוייטנאםביקור ב, 1965באפריל . מכסה מלחמות, שנים 41אני כבר  

בטכנולוגיה , הן בצד שלכם והן בצד שלי, וראיתי הרבה שינויים. הייתי בטוח שאני בן אלמוות

היה בשמחה  מהקהל הזה 75%אמר שלפחות ) בן ישי(רון . ובאיכות הדיווח במידה מסוימת

ויצא לי לדבר מול , של התקשורת אם הייתה לו ההזדמנותהארובה משגר טיל במורד 

ובחלק מהמקרים אני לא , 85% -שבהם המספר עלול להגיע ל קהלים מהצבא האמריקאי

  .יכול להאשים אותם

וזה החזיק מעמד עד , שוויץכמו , אתם יודעים. אני ניטרלי, בתחילת דרכי חשבתי שכעיתונאי

במקרים אחדים גם יריתי . ונעלבתי מזה מאד ,ה בצד השני התחילו לירות עלי'שהחבר

כל , מה שגיליתי הוא שאם שמים את הכתבים הצעירים יחד עם הקצינים הצעירים. חזרה

תמיד לימדו אותי שאתה לא רק רוצה . כי הם קצת מתאהבים זה בזה, הבולשיט הזה חולף

כמו חייל בדרגה נמוכה למקרה שלבני אתה רוצה להיראות , ת כמה שיותר כמו חייללהיראו

אני הייתי . הזונות בצד השני חסרה תחמושת ואולי יירו במישהו בעל חשיבות גדולה יותר

משתלב עם מדים וצועד זמן מה ובסוף זה מגיע לכך שהסגן לא יודע איפה הוא נמצא והוא 

מימין , ותמיד החייל שלצדי. להירגע ולנוח, לעשן, ולנו לעצוראז יכ, והסמל מתווכחים על זה

והוא היה . אני עיתונאי, ואני הייתי אומר? מי לעזאזל אתה: היה מסתכל ואומר, או משמאל

, ואני הייתי אומר לא. בטח משלמים לך הרבה כסף להיות פה, לעזאזל, אתה אזרח, אומר

אז אתה בטח , לעזאזל. נית ביותר בעולםזו סוכנות הידיעות הקמצ, UPIאני עובד עבור 

איש חיל רגלים מבין מה זה משוגע יותר טוב מכל מי שפגשתי אי , אתם יודעים, טוב. משוגע

מי , אתה יכול לשמוע את הבחור בצד השני שואל. וברגע שהוא קטלג אותך זה בסדר. פעם

נאי המשוגע היית העיתו, זה קרהשרגע מאבל . זה איזה עיתונאי משוגע? זה לעזאזל

  . והם טיפלו בך, שלהם

וכל הרעש , ובמה יורים, המהפכה הטכנולוגית ששינתה את האופן שבו יוצאים למלחמה

בוייטנאם הייתי יכול לבלות שלושה ימים בקרב הגדול . השפיעה מאד גם עלינו, והמהומה

ן לי והעצה הטובה ביותר שמישהו נת.  ביותר של המלחמה ולא להיות מסוגל לדווח מילה



." אתה צריך לחיות מספיק זמן כדי לצאת מפה ולספר את הסיפור, אתה יודע: "הייתה

כללה בערך שש  שבאותם ימים, בוייטנאם היית שבוי של מערכת התקשורת הצבאית

והעיתונאים היו בחלק התחתון של העדיפות , ארבע דרגות עדיפותהיו ו. מרכזיות שונות

ואפילו ככה אתה עובר דרך שש ". 'מדבר קולונל סמית"עד שלמדת להגיד , הנמוכה ביותר

ויכולת להתנתק בכל רגע בכל אחת מאותן . מרכזיות לפני שאתה מגיע בכלל למשרד שלך

  6- 5כך שיכול היה לקחת , ולעיתים קרובות נותקת, מרכזיות בגלל מקרה חירום אמיתי

הם יכלו לקחת , בריםניפוח דוהם היו מומחים ב. מילים למשרד שלך 400שעות להכתיב 

  . זבוב ולנפח אותו לפיל

היית צריך למצוא . הסרט שלך והתמונות שלך, אחר כך זה שודר ברדיו טלטייפ וזה רץ

נותן להם הסעה , ומישהו היה אוסף אותם בשדה התעופה. ,מישהו שייקח אותם חזרה

, ך לפתחשלאחר מכן היה צרי, בחינם וקונה להם משקה עבור זה שהעבירו את הסרט שלך

והם דיברו על וייטנאם כמלחמה הטלוויזיונית . במכשיר רדיו פוטו ולערוך ולשים, ולהדפיס

אז היה , לא היו להם קלטות, כי הם צילמו בפילם. אבל היא באמת לא הייתה, הראשונה

שם יכלו , במטוס אזרחי לטוקיו או הונג קונג לשלוחואז , צריך להטיס את הפילם לסייגון

ואז הוא יכול היה להמשיך הלאה לניו , את הפילם ולבצע עריכה ראשונית הרשתות לפתח

לכתבים שבאו היו במלחמת המפרץ . וזה נשמע עכשיו כמו ימי הביניים. יורק לעריכה סופית

והכתב , הם הגיעו בגודל של מזוודה בערך. טלפונים לוויינייםמארגונים בעלי תקציב גבוה 

וכדי . ן ולהפעיל את הדיסק ולגרום לדבר הארור לעבודהיה צריך להיות מסוגל להבין מצפ

טון של ציוד על  8בערך היה צריך ר יוכל לעלות לשידור דרך הלוויין מכווית סיטי 'שדן ראת

שלחנו את הכתבים שלנו עם שני טלפונים לוויניים  Iraqi Freedomבתחילת מבצע . משאית

ואחת מהן באמת . פסיק לעבודשתי מערכות שונות למקרה שאחת מהן ת, בכיסים שלהם

טלפונים לוויניים הם , אבל אתם יודעים. אז זו הייתה החלטה טובה, הפסיקה לעבוד

ר יכול היה לשדר ללוויין באמצעות מזוודה של 'ודן ראת. זה דבר קטן כזה, טלפונים לווייניים

שכנעתי את ואפילו . אז הציוד נעשה קטן יותר ומהיר יותר וישיר יותר. טון 8ציוד במקום 

הסקיצות והאיש הזה צייר את . לשלוח צייר קרבות בפלישה לעיראקהמעסיקים שלי בזמנו 

וזה רק הולך . זה היה בעיתון למחרת, ובאנג, התחבר ללוויין, סרק אותן למחשב שלו, שלו

אבל אני לא יודע איך מפקד יכול לנהל קרב עם חבורה של עיתונאים שמחוברים . להחמיר



, וכשהתווכחנו על הנושא הזה בתחילת מלחמת המפרץ. זה קצת קשה .בשידור ישיר

אפילו הציע שהתקשורת , שהוא אדם מתחשב מאד, וולטר קרונקייט, הפתיחה שלהלקראת 

שהשידורים . משדה הקרב ,או מה שזה לא יהיה ,שעות עיכוב בשידור ישיר 12 -תסכים ל

יש לנו דברים . כך שיש זמן להפוך את המודיעין לפחות מועיל, שעות לפחות 12 - לא ייצאו ל

השנים שאני יוצא למלחמות ראיתי  41 - אני יודע שב. רבים להתווכח עליהם ולחשוב עליהם

 ,קדימה ואחורה, כמו סוג של מטוטלתעובדים את היחסים בין הצבא והתקשורת בארצי 

יש עוד אלמנט של . בצדק שניהם, עם תלונות משני הצדדים, עם הרבה עוינות, לאט

... הטכנולוגיה שהפיקוד הגבוה האמריקאי היה צריך להתמודד איתו בעיראק ובאפגניסטן

יש בכל , וכדי שיהיו שמחים, הטלפונים הסלולריים והמצלמות הדיגיטליות. שבכיסי החיילים

דקות עד  30לרוב צריך לחכות בערך , ליאיות קפה דיגיטבסיס שבו יש יחידות אמריקא

, ואז הוא מתכתב במסרים מיידיים עם המשפחה שלו בבית, שחייל יוכל להתחבר לאינטרנט

והם הפעילו חוקים די . והוא מעדכן את הבלוג האישי שלו, או עם כל אחד אחר שהוא רוצה

כי זה לא הולך רק לאמא . נוקשים והתחילו לפקח על מה שנכנס לאתרי הבלוגים האלה

וצריך , עיני רב ערך לאויב קיימתוהדליפה של מידע מודי. זה הולך לכל מקום, ואבא

. אז מה שיש לנו הוא שאנחנו כבר לא האויב היחידי שלכם .להתמודד גם איתה

דברים , ויש דברים רבים לבחון .היא גם האויב שלכם, שהיא החבר שלכם, והטכנולוגיה

, בהיסטוריה של המדינה שלי, אבל אני רוצה בקצרה. להתווכח לגביהם, יהםרבים לעבוד על

הגעת . מלחמת וייטנאם הייתה המלחמה שסוקרה באופן החופשי ביותר בהיסטוריה שלנו

וחתמת על מסמך בן עמוד אחד עם חמישה כללי בטיחות , עם מכתב מעורך בכיס שלך

לא אדווח על מספר . בעודן מתבצעותלא אדווח על תנועת יחידות . מבצעית מאד בסיסיים

דברים בסיסיים , אתם יודעים. מתנהלהנפגעים מאש ידידותית בקרב כאשר הקרב עדיין 

פחות משישה כתבים איבדו את התעודות שלהם בשל הפרת , ובעשר שנות מלחמה. למדי

היטלטלה באופן , מיד אחרי ההפסד במלחמת וייטנאם, המטוטלת. אחד מהכללים האלה

אני לא . היו כאלה שאמרו שהתקשורת אשמה בהפסד במלחמת וייטנאם. י לצד השניקיצונ

, אני אפילו חושב שההפסד לא היה בשדה הקרב. זו חשיבה שטחית למדי. חושב כך

וזה לא ממש שהם . בגלל שלושה נשיאים שונים בערך, בבית הלבן, ההפסד היה בוושינגטון



וכשאתה אומר דבר . לא רוצים לנצח בהזה שהם מהתחלה אמרו שהם , הפסידו במלחמה

  .כבר הפסדת, כזה

האדמירל שפיקד בחזית הזאת אמר שלא תהיה תקשורת , אבל עד שהגענו לגרנאדה  

. והיו יללות זעם וארגוני התקשורת מיהרו לשכור סירות. על האי עד סיום המלחמה

עוד . םיטביעו את הממזרי, והאדמירל אמר שאם אחת מהן תתקרב למים שמסביב לאי

, מוכנים לפעולהעיתונאים אז מיד לאחר מכן יצרו בפנטגון שיטת מאגר של . יללות זעם

שכולם נושאים למשך שלושה חודשים ביפר , בחורים או בחורות 10-12, שעדיין קיימת

ולכאורה ברגע שנמסרת הודעה הם , ושנשבעו לסודיות, ומחזיקים במשרד שלהם תיק ארוז

והם לא יודעים לאן הם , ומגיעים לבסיס חיל האוויר אנדרוז לדלת הולכים, מרימים את התיק

, מגיעה פנמה ומפעילים את המאגר, אז יצרנו את המאגר הזה. הולכים או מתי הם חוזרים

והצבא נעל אותם בהאנגר בשדה התעופה ולא שחרר אותם עד , שולחים אותם דרומה

והגענו למלחמת , שא ומתןעוד מ, עוד מחאות, עוד יללות זעם. שהמלחמה הסתיימה

. וזה היה גן חיות. אנשי חדשות הגיעו למלון הבינלאומי בדהראן 1200. המפרץ הראשונה

הראלדו ריביירה בתוך קבוצה של דברים : יצאתי מהשדה וראיתי מה שהיה עבורי התגלות

- 3נסחפים החוצה לתוך , מחזיקים את התיקים שלו ומבצעים מטלות אחרות, צעירים ויפים

. ומצאתי קולונל יחסי ציבור יושב שם ומקלל, עליתי למעלה. נעלמים במורדו, לימוזינות 4

שאלתי אותו מה , הוא אמר. אמרתי כן? ראית את ריביירה: הוא אמר? מה קרה, שאלתי

הוא אמר שהוא רוצה שאכוון אותו למפגש המכשפות הלסביות בדיביזיה ? הוא רוצה

, הוא אמר? מה אמרת לו, שאלתי. הליליות שלהןהראשונה של חיל הפרשים ולפגישות 

  . הייתי הולך בעצמי, אמרתי למר ריביירה שאם הייתי יודע איפה יש דבר כזה

אז אנחנו עומדים לכסות את מלחמת המפרץ עם עשרה מאגרים שבכל אחד מהם   

ויש לו , שיש לו סמכות לצנזורה מלאה, כל מאגר עם הקולונל שלו. עשרה אנשי תקשורת

. דיווח שנכתב על ידי ועדה. שלך לשלוח את הסרט שלך ואת הדיווח, בערך, היכולת לשדר

וגם אחרי התרגיל הזה לא . מעולם לא ניתן פרס פוליצר עבור דיווח שנכתב על ידי ועדה

או להוציא שורות פה , או לחתוך חצי החוצה, אבל הקולונל יכול היה לזרוק את זה. ניתן

לכל דיביזיה שאליה סופח מאגר כזה הייתה פחות או . היו אסון אבל קווי התקשורת. ושם

בתוך  כביש ששימש עורק תקשורת עיקרייותר האחריות להעברת החומר העיתונאי חזרה ל



מייל לאורך  180סגן נסע , ופעם ביום. מכל שדה קרב בכווית או בעיראק, ערב הסעודית

ואחר כך הוא תפס טרמפ על . ינוןהכביש הזה ואסף את כל החומרים העיתונאיים שעברו ס

C-130 זה כמעט אותה מערכת תקשורת . לדהראן ושפך את כל החומר על השולחן

להוציא את העובדה  ,הכתבים שנחתו בנורמנדי 25עבור  שהייתה בעידן אייזנהאואר

ואני יכול להבטיח לכם שהיו יללות זעם גדולות . שהמערכת של אייזנהאואר עבדה טוב יותר

קרן מקורמיק ,  הם ערכו כנס. אבל גם היה משהו שונה. חרי התרגיל הזהבהרבה א

ושני , כל מפקדי הדיביזיות בצד אחד וכתבים ובצד השני, בשיקאגו ערכו שולחן ארוך יפה

וכל הגנרלים מהצבא נראו כולם , צחקו וחייכו מהמרינסכל הגנרלים . דברים היו ברורים לעין

והייתה סיבה לשתי . הם היו בחורים אומללים מאד. כאילו הם אכלו אפרסמונים ירוקים

כי אדם משכיל כלשהו ביצע סקר של החדשות ששודרו ברשתות ושל , התגובות האלה

שהיוו , שהמרינסוהוא גילה , העמודים הראשונים של העיתונים האמריקאיים המובילים

, ובכן? למה זה קרה. מהפרסום 70% -זכו ל, מכוח המשימה במלחמת המפרץ 30%בערך 

ובזמן שהגנרלים של הצבא , המרינסהמפקד העליון בעיראק היה בעבר הדובר של חיל 

מהעיתונאים  50גנרל בומר שלח משאית למלון ואמר תנו לי עוד , קשרו לעיתונות את הידיים

והבחורים מהצבא גילו שאחרי שהכל נגמר והפסקת האש הייתה . ככה זה קרה .האלה

לא . אחד של סרט מכל קרבות הטנקים הנהדרים בתוך כווית 'לא היה להם אינץ, בתוקף

, ובכן? איפה היה המאגר שלכם, ואמרתי, והם גונחים ונאנחים. היה שם מי שיצלם את זה

איפה היה , ואמרתי אתה? זה לא מה שאתה היית עושה, הדיביזיהנעלתי אותם בעורף של 

חתי לארגן דרך להעביר את אבל שכ, הבאתי אותם לחזית, ובכן, הוא אמר? המאגר שלך

הפך לחלוטין וזה כל כך לא עבד עבורם שזה פשוט . אז זה לא עבד. החומר שלהם חזרה

אתה באמת לא יכול לעשות את זה בלי . בפיקוד העליון, את הגישה שלהם בצבא

 .וזה נהיה פחות ופחות אפשרי בכל יום בגלל הטכנולוגיה, קשה לשלוט בהם . התקשורת

שרמן היה בחור , גנרל ויליאם שרמן בסוף מלחמת האזרחים האמריקאית, אני לא יודע

מכיוון שהגישה שלו , יש שם פרק שלם בנושא התקשורת, כרונותיויהוא כתב את ז, מעניין

, שלוהפיקוד ואם מישהו מהם היה נתפס ליד מטה , במהלך המלחמה הייתה שהם מרגלים

, כרונות שלו שזה לא נראה לו במחשבה לאחור כפיתרוןיהוא ציין בזאבל . הוא היה נתלה

מאזרחים ואנשי צבא וכל מיני אנשים , מכיוון שניתכה עליו ביקורת ממטה הפיקוד העליון



אז הוא אמר שיש למצוא פתרון . בנוגע למה שהוא הציע לעשות לאנשי תקשורת, אחרים

ועדיין אין לנו פתרון , ניםומשהו ש 130אבל זה היה לפני . כלשהו לבעיה המודרנית הזאת

משהו שיעבוד בשבילכם ומשהו . אבל עלינו למצוא פתרון, לבעיה המודרנית של גנרל שרמן

   . יבש שמרו על אבק השריפה שלכם, ובינתיים. שיעבוד בשבילנו

  

  

  

 

 


