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נןן48ון,184איירתיה
הכיפוריםיום

במאיטעות
באוקטוברוהפתעה

בן*פורת*יואלתא"ל.הכיפוריםיוםהפתעתעלחדשותעובדות

היהבידוע,1973.מאיסוגייתהיאהיריב,מהיבטהכיפורים,ביוםההפתעהבחקרהמביכותהתעלומותבין
עדברורההיתהשלאמסיבההתרחשהלאוזומועדכאותווסוריהמצריםשליזומהלהתקפהונכוןערוךצה"ל

בהעריכוטעהוהרמטכ"לבמאילתקוףהתכוונולאכללהערביםהאםהתרחש?בעצםמהצורכה.דיכה
הונאתית,מתכנית-עלמלק1973באפריל-מאיוהסוריםהמצריםשלהצבאייםהמהלכיםהיוהאםשיתקפו?

1972,סוף1971,סוף(פעמיםשלושמלחמה"סף"מצבייצירתע"יעירנותנואתלהרדיםבמתכווןנועדהאשר
מטרתואשרסרקמהלךבבחינתמאישלהצבאיהמהלךהיההאם?באוקטובראלאתקפולאולבסוף1973(מאי

המעצמותעלבשכנעלחץאפקטלהשיגמנתעללמלחמהוהכנותנחישותשלאווירהליצורכלומר,?מדינית
לתקוףהמצריםהתכוונואכןהאםשנה.אותהביוניבוואשינגטוןלהתכנסשעמדהניקמון,ברז'נייבפסגתלקראת
?ההפתעהואבדההתגלתהשכוונתםוהבינו,צה"ל,פעילותאתשגילולאחרהאחרוןברגעונרתעובמאי
עםמשיחותיההם.הימיםבמאורעותמעוריםאשרשוניםאנשיםאצלמקובלתשמניתימהאפשרויותאחתכל

כוננותכגללנרתעוהערכיםשאכןרכיםסכוריםב-1973,מרכזייםתפקידיםמילאואשרמיל')(אלופיםמספר
1973.באפרילבצה"לננקטהאשר.כחול-לבן""

לתקוף,שמתכווניםוהעריךידעצה"להנהוהגיוני.טבעיאךהואסמכאבםאצלהנפוציםכיןשהואזההסבר
מרתיע.אפקטשהשיגרב)ממוןעלהשגם(מבצעינגדמהלךועשה
קונצפציה,לאהיא(במסמכיםונתמכתיותרהסבירההיאלדעתי,אשרנוספת,אפשרותלהעלותמבקשאני

המצריםהתכוונובמאי:הקונצפציה...)אתהולידהארכיוניהחומרלהיפך,אלאבארכיוןתימוכיןלהשמצאה
נגדהיהבמועדמלחמהאשרסובייטיתהתערבותבגללהמהלךאתעצרוממש,האחרוןוברגעלתקוף,והסורים
אותו.וסיכנהחיוני,סובייטיאינטרס

אשרפנימית,מחקרעבודתבסיסעלנכתבזהמאמר*-
וסורסמהלויטה,א'ד"רמיל')(סרןעםיחדנעשתה
עלהקלכתובהאחריות1985.בפברוארכאמ"ן
בלבד.המחבר



1973מאי-כחול-לבן
לתכניתשניתןכינויהואכהול-לבן""

בחודשיםגובשהאשרהכללי,המטה

מענהלתתונועדה1973אפריל-מאי

1973.במאימצרית-סוריתלהתקפה

פעולותמספרנעשוזותכניתבמסגרת

השלמתהכוחות,היערכותבתחוםמזורזות
עלהרכשה.וזירוזהנדסיותפעולותמלאי,

לירותמיליון60שלסכוםהוצאהתכנית

אשרכיום),דולרמיליוןל-35ערךשווה(
ההן,השניםשלהביטחוןתקציבבמונחי

עלביקורתנמתחהואכןגדול".כסף"היו
כמיוחד,האוצרושרשרים,ע"יהרמטכ"ל

כמיותרתשהתבררהזוכספיתהוצאהעל

מלחמה.הייתהולאמאי,משחלף
הערכתשלתוצאההייתהכחול-לבן""

מידעסוגיסמךעלהרמטכ"לשלמצב

ישירות,גולמייםאליוהגיעואשרמסוימים

הסוריםהחליטושאכןדדו,הביןשמהם

זוהערכה1973.כמאילתקוףוהמצרים

כמהוע"יהביטחוןשרע"יגםנתמכה
זוהערכהלעומתהכללי.המטהמחברי

זההאמ"ןהערכתעמדההרמטכ"ל,של

1973,בספטמבראחר-כךהייתהאשרלזו
המצרים:כךאותהלבטאניתןובתמציתה

שאינםומאחר;יבוליםאינםכייתקפו,לא

לתקוףתעזלאסוריהרוצים.אינםיכולים,

והסבירותתליא,בהאוהאמצריםללא

אתפירשאמ"ןמנמוכה.נמוכההיא
ומצריםסוריהשלהצבאייםהמהלכים

שלאווירהליצורכמיועדים1973במאי

פסגתעללהשפיעבמגמהמלחמה

1973.ביוניהמעצמות
וספטמבר,אוגוסטיולי,יוני,מאי,חלפו

הרמטכ"ל,להערכתבניגודאמ"ן,והערכת

השפעההייתהזאתלעובדהנכונה.נמצאה
ספטמכר-אירועיעלוטראגיתקטלנית

כוונותבדברהערכה1973.אוקטובר
הצבאיתכהיסטוריהידועהלתקוףאויב

בפרט,הביוןשלובהיסטוריהבכלל,
מהיבטביותר.הקשיםמןאי-ודאותכמצבי

מידהבמאיהרמטכ"לעצמועלנטלזה

לוותהזואינטלקטואלית.העזהשלרבה
משאביםב"בזבוז"הכרוכיםבמעשים

שלהעבודהשגרתאתוערערהיקרים
טעהשהרמטכ"לנמצאוהנהצה"ל.
לאכזהאירועהטבעמררךצדק.ואמ"ן

הרמטכ"ל.שלביוקרתופגיעהללאחולף

להתגלגלהחלוכאשרמכך,כתוצאה
ראשית-ספטמברסוףשלהאירועים

בעמדההרמטכ"להיה1973אוקטובר
אשראמ"ן,להערכתביחסמראשנחותה

שלההערכהגרסתעלשינויללאהזרה
שלהמומחיותבתחוםמדוברהריכימאי.

לוהייתהבמאיצדקהואוכאשרהמודיעין

פסיכולוגית.יתרוןנקודת

צדקתו""מתוקףאמ"ןשליוקרתו
וחשוביםרביםשלדיעותיהםנגדבמאי

צדקשאםהניחו,רביםשחקים.הרקיעה
ספטמבר,עדמלחמההייתהלאוהנהבמאי
עלהחולקיםכןעלעתה.גםצודקהוא

לא1973ספטמברבסוףאמ"ןהערכת
הקשוולארגליהםתחתיציבהקרקעחשו

הער-אשראמ"ן,לאמ"ן.קושיותמספיק

בדיעבד,נכונהנמצאהלמאיביחסכתו

לספטמברמאיביןמאמץהשקיעלא
לאהאםכלומר,צדקתו.סיבתאתלברר

שהמצ-משוםבמאיהמלחמההתרחשה

אחרת.מסיבהאויכלו,לאכירצו,לארים
אףבהערכתוצדקשאמ"ןהייתההתוצאה

הייתהזוועובדהנכונה,הלאמהסיבהכי

ולענה.ראשפורהשורש
אירועאתלהביאישהתמונהלהבנת

הפיקודבעינישהצטיירכפיכחול-לבן""
הקוראאתיעניינושלאמטעמיםהעליון.
דדו"ברטובשלמספרולצטטכחרתי

המתא-קטעים,יום"20ועודשנה40-

כחול-לבן"."אירועיאתהיטברים

בוצעהבאפללל-10אורכיתזכיר,נשוב
אתלביירות.הגדולההפשיטה
הציבורשלדמיונוואתהכותרות

השתאותשעוררזה,מבצעלכד
שהרמט-על-אףאךכולו.בעולם

ההכנותאתאישיתליווהכ"ל
למעלה,כמסופרכולו,המבצעואת
לידיעותנתונהדעתוהייתהכבר

מצריותהבנותבדברהחוורות
הקרוב.בעתידהלחימהלחידוש
עלומכריזבלובמבקרסאדאת
קדאפיהכולל".העימותיישלב

באלג'יריה.בומדייןאצלמבקר

הנטר""מטוסי16שלטייסת

מגיעה-טייסיהעל-עיראקיים
בעקבותלמצרים.באפרילב-7

ב-10מועכריםהאווירית,הרכבת

המיראז',מטוסי16למצריםבאפריל

ללוב.הצרפתיםשמכרו
לפתעמגיעותכמוסיםממקורות

זוכותשאינןמאד,מסוימותידיעות
להפליאדומותשהןאףלפרסום

ה-8מןטיימס"ב"סנדיילכתבה

לפתוחהחליטסאדאתבאפריל:
-התוכניתבמאי.ב-15במלחמה

אתתחצינהחי"רדיוויזיותחמש
אנשיינחיתוהליקופטריםהתעלה.

אתויתקפוסיניבעומקקומאנדו
דיוויזיותבעקבותא-שייח'.שארם
הטנקים.עוצבותיבואוהחי"ר
שתבוצעהתוכניתכעיקרה,זוהי,

יום-הכיפורים.בצהרי

עדייןהכלכאשר-יוםאותו
ההצלחהשללרישומהנתונים

ה"ספירה".מתחילה-בביירות

לפניימיםשלושהעומדיםאנו

אפרילבמחציתהחלפסח.ערב

מלחמה-הזאתהאפשרותתעסיק
-בהפתעהמצריםבהשתפתח

ישראל.ממשלתואתצה"לאת

ומורדות,מעלותיהיובמהלכה
מבצעיים,תכנוניםדיונים,יהיו

לחיזוקשונותפעולותיינקטו

ובהדרגהצה"ל,שלהלחימהכושר
זושהייתההדעה,ותנצחתגבר

אוגוסט,במחציתשוא.אזעקת
מלחמתפרוץלפנישבועותשבעה

סופית,תבוטלהכיפורים,יום
מלחמהלקראתזוכוננותורישמית,

הצופןשכינוי-יזומהמצרית

---כחול-לבן"*."שלה

סבירותשלשאלה

סאדאתמצדמלחמתימהלךהאם
זהאיןושמאאפשרי,73'בקיץ

טעון?בלתיבאקדחאיוםאלא
המפורטהמודיעיניהמידעחרף
שלהעיקרייםקוויהאתהכולל-

סדרהמצרית:המלחמהתכנית
ולוחיעדיהםהצולחים,הכוחות
המתקפהשלבישנישלהזמנים

הראשוןהרגעלמןמתעוררת-

יזומהמלחמהשלסבירותהשאלת
מצרים.על-ידי

בשבו-הרבהיתחבטוזובשאלה

אפרילממחציתהארוכים,עות
הנפשותהןשלושאבלואילך,

ראשהבמה:מרכזאתהממלאות
הביטחון.ושרהרמטכ"לאמ"ן,

המידעשכלהוא,הדבריםסדר
באפיקיםזורםהגולמיהמודיעיני

סינונוועל-אחדלכיווןשונים
מרוכ-לסיכומיםוהפיכתוהסופי

עצמוהמידעאתגםהכולליםזים,
משמ-מהימנותו,הערכתאתוגם

ראשמופקדיםוחשיבותו,עותו
אישהבכירים,עוזריווחבראמ"ז

---בתחומו*'.איש

זעיראמעריך1972,בנובמברכמו

המודיעי-הנתוניםשכלעכשיוגם

להביאוכדיבהםאיןהחדשיםניים
אין-הבסיסיתההערכהלשינוי

אכןשהמצריםהדעת,עללהעלות

כרךיום,20ועודשנה48-דדוברטוב,חנוך*
240.עמ'א'
241.עמ'שם,**

1985יולי-אופסט299,שנדכות



מתכניותהמתגליתבמידהטפשים

איסמעילחאפזשלהם.המלחמה

עםבמאי,ב-19להיפגש,עומד
לבקרעומדברז'נייבקיסינג'ר.

למלחמהיציאהבאמריקה.ביוני
צבאיתתבוסהפירושהעכשיורבתי

לשער,סיבהכלואיןגדולה,

שלוהערכתואתשינהשסאדאת
במלח-לפתוחמסוגלשאינועצמו,

:המסקנהמתבקשתמכאןכזאת.מה
ליצוראלאמבקשסאדאתאין

להבטיחכדיאיום,שלאווירה

יותרנוחהמיקוחעמדתלערבים

מדינייםמפגשיםאותםלקראת

---וביוני.*במאישיתקיימו

לכםלחלקבשביללא
פסחשלהגדה
בערבמכל,לאחרימיםשלושה

פורוםאתהרמטכ"למכנספסח,

כיבהערה,ופותחהכלליהמטה
דווקאלאו"נועדזהפתאומידיון

שלההגדהאתלכםלחלקבשביל
הערכתו,ומבססשבזעיראפסח".

בעוצמתהממשישינויכלחלשלא
1972,שלהילעומתמצריםשל

והאנטריםלובייםמיראז'יםואותם
בהםאיןמצריםשקיבלהעיראקיים

אוויריכוחותמאזןליצורכדי

מועטת,למלחמההסבירותחדש.
היאאבל-מאדמועטתאפילו
ליצורמצריםמתכוונתאםקיימת.

מעשישייתכנוהרגשה,בעולם

אסורבוושינטון,הפסגהערבייאוש
נכנסיםשנבהלים,הרושםשיתקבל

העולםמכלמבקשיםלכוננויות,
מלחמה.תעשהשלאלמצריםלפנות
ליצירתתסייעישראליתיתרתגובת

על-ידיתנוצלוזומלחמה,אווירת

*לחצים.*להפעילשמבקשמיכל
ן---

לק-ונעשיםהנאמריםרביםדברים

מקבליםהצפויההמלחמהראת

התצ-מעמדתלאחור,בראיה-

הכיפו-יוםאחריהיום,שלנופית

אישיתטראגדיהשלממד-רים
ובשבו-פסחבחגהחלולאומית.

ההנהגהישנה""לאהבאים,עות
ההבדליםוחרףוהמדיניתהצבאית

242.עמ'שם,*
243.עמ'שם,*?

245.עמ'שם,*.**

הינחההסבירות","מידתבהערכת
לפעולהכלליהמטהאתהרמטכ"ל

ודאית.***היאהמלחמהכאילו

ומסכםאמ"ןראששבמאיבמחצית
המדי-ברמההמודיעין.הערכתאת

נראיםהבין-ערביתאיסטרטגיתנית
המטוסיםהעברתכגוןסימנים,
ישנהוכןלמצרים,ומלובמעיראק

המצ-המלחמהתכניתעלהערכה

כללכךאיןעדייןאך-רית
שמתייחסיםאףבשטחסימוכין

אתומחפשיםראשבכובדלדבר
להכנותביותרהקטניםהסימנים
מלחמהשלסבירותה-ריאליות
על-ידיהתעלהחצייתכוללת,

כ"נמוכהמוגדרת-המצריהצבא
ביותר".

אפש-שלושביןהבחנהמוצעת

גוברתבמידההאש,לחידושרויות
:סבירותשל

הכנותהמחייבתגדולה,צליחה.1
מאד.ממושכות

לעומקמסוקיםבעזרתפשיטות2.
סיני.

בהפג-ההתשה,מלחמתחידוש3.

ארטילריות.זות

כדינמוכהבסבירותנראוכולן
פחותאףאואחוזים,חמישים

נראו-אחוזיםעשריםכדימכך,
ואילוהאחרונות.האפשרויותשתי

פחות.כסבירההוגדהנרחבתצליחה
נראותושלוששתייםהאפשרויות

אחדשמצדמשוםסבירותבלתי
המדי-המטרהאתתשגנהאםספק

וברז'נייבניקסוןעללחץ-נית

ישרא-תגובהתזמנהשניומצד-

---מאסיבית.*'*'לית

שרשלהבסיסיתהערכתוגם
היא,אפרילימיבאותםהבטחון

ובווראילמלחמה,הערביםשפני
-הפוךבכיווןהולכיםשאינם

בטוח,אינושובשלום.לקראת
אותם,מרתיעצה"לשלשכוחו
באין-דברשלשהיפוכוואפשר

לאואםבאש,יפתחומדיני,מוצא

מאירגולדה



-צבאייםהשגיםלהםיהיו
מדיניות.לתוצאותמקוויםהריהם

הערכתאיןימיםבאותםואכן
עלנשענתוה"קאבינט"הרמטכ"ל

המלחמהשלשסבירותההנחה,
הערכהעלאםכימאוד,נמוכה

הקיפאוןמשמעותשלמפוכחת
העיקשתהערביתהתביעההמדיני:
ביוני,ה-5לקוויישראללנסיגת

בני-טריטוריאלית,פשרהכלבלי

היאישראל,לעמדתגמורגוד

הגיונוהקיפאון.ביסודהמונחת
אתהופךזהמדינימצבשלהפנימי
ל"סביר".האשלהתחדשותהסיכוי

השריםוגםהממשלהראשגםואכן,
במלואמתייחסיםוגלילידיין

ההנחה,הזאת.לאפשרותהרצינות
אפשריתהיאהמלחמהשפריצת

שלגבוההכוננותמחייבת-
והשגתהזרהלהלוםיכולתצה"ל,

בהתמודדותמשמעותית"הכרעה"
הצבאית.

בדיוןבאפריל,ב-19כברואכן,

כיהרמטכ"ל,קובעמצב,הערכת
הישראליותלהערכותקשרכלבלי

הפתיחהשלסבירותהמידתעל

בשלושלחמורהלהתכונןישבאש,
בו-שתיפתחלכך-האפשרויות

מלחמהקל,בדירוגאוזמנית,

-וסוריהמצריםמצדכוללת
ותקיפהבתעלהצליחהשלנסיון

שלק-האפשרותזוהגולו.ברמת

ההכנות.*כלבצה"לייעשוראתה
---

מספרריכוזמחייבהצבאיהמצעד
וציודשריוןוכןצבאאנשישלניכר
ועלולירושליםכסביבותאחרצבאי

הפתי-לשלבההיערכותאתלשבש

יש"תבוא.אםהמלחמהשלחה
לאהמצעדעל"דדו.קובעמצעד",
מןגבוההכוננותתהיהנוותר".
בסיניהשריוןמערךאת-הרגיל
ואתטנקים,ל-300עדיתגברו
תהיהל-200.בצפוןהשריוןמערך

נוספותפעולותשלשלימהשורה
לאימוניםתרדשריוןעוצבת-

לאאבללצליחה,ציודיכינובסיני,
'מילואים.*יגוייסו

המעצמותיחסי
הנחהעלמתבססהוהשהמאמרמאחר

מהלךלעצירתגרמהברה"משהתערבות

247.עמ'שם.*
248.עמ'שם,**

מועדלפניקצרזמץבמאיהמלחמה
יחסיאתלסקורצורךישהפתיחה,

זה,בתוךהמזה"תוענייןהמעצמות,
למלחמה.שקדמהבשנה

מלחמהשלשניםיובלחצילאחר
ולאחרגישושיםשנות15זהבתוךקרה,

בהל-אינטנסיבימו"משלשניםשלוש

דרךלפריצתוברה"מארה"בהגיעוסינקי,
כאשרהבין-גושיים,ביחסיםמשמעותית

ניקסוןע"יבמוסקווהנחתמו1972במאי
שהחשובהסכמים,שלשורהוברז'נייב

הגרעיניהחימושלהגבלתהסכם-בהם
רבאירועהיהזהSALT.בקיצורהידוע

שלראשיתהאתסימלאשרחשיבות,
הדטאנט.-ההפשרהחדשה,שכתתהתקופה

מתאפשרהיהאםספקזההסכם
לדרגתהמעצמותשתיהגיעואילולא

מעברוזאתמאוד,גבוהההדדיתהיזקקות
כדיהחיכוךמיתוןשלהקבועותלסיבות

הענקיםגלובאלי.גרעיניעימותלמנוע
ועתהגרון"ל"לפיתתהגיעוהמתגוששים

השיגהברה"מלהרפיה.דחוףבאופןנזקקו

המלחמות"שלבאיסטרטגיהמנוףנקודת
להתשהארה"באתבהביאהשליח"בידי
במל-וכלכלית,פוליטיתחברתית,רבתי

בוויטנאם.משמעתרתיהדמיםחמת
חשובה,יתרוןנקודתהשיגהארה"בואילו
המדינאותשלהמזהירהאיגוףתמרוןע"י

העמ-סיןעםהיחסיםבדמותהאמריקנית

המהלךמית.
הסיני-

חרדתםאתעורר
בעצםברה"משליטישלהעמוקה

הפוטנציאליבאיוםובעיקרהתרחשותו,

בטכנולו-יסתייעושהסיניםחשש-שבו

לערעורויביאואמריקניים,וחימושגיה
העולמי.המאזןשלמוחלט

אתארה"בהשיגהמוסקווהבהסכמי
צמצוםברלין,בעייתהסדר:מטרותיהרוב

פתוחכרטיסולעיקרהגרעיניהחימוש
ההסדרעלהשיחותשלמוצלחתלהשלמה
מהמלחמה.והיחלצותבוויטנאם
הדיל-עםנשארהברה"מזאת,לעומת

אמריקהלחסדיזקוקהוהייתההסינית,מה
ההידברותבמישורהיחסיםאתלהחזיק

אקטיווית,מדיניותלעבריגלשולבל
יחדסין.שלהמשמעותילחיזוקהשתביא

אתהסובייטיםכנראהפירשוזהעם
יותרגדולהויתורכדרגתמוסקווההסכמי

כןועלארה"ב,לקראתוהליכהמצדם
הכלכלי-בתחוםמתאימהלתמורהציפו

מסחרי.

1973יוניפסגתלקראת
שלככנותהספקמטיליםרביםהיוםעד

SALTהסכםאתלקייםובנכונותהברה"מ
שרוסיהמוסכםאחרדברוכלשונו.כרוחו

זמןלפסקמוכנההייתהאשרהסובייטית,

התאו-לתקופתשאפההבין-גושי,במאבק

חיוניצורךשנעשהדברכלכלית,ששות
הפנייתהסובייטית.החברהשלויותריותר
לחימושהלאומיהמשקשלהמאמץעיקר

צבאי(השלישיהעולםלמדינותולסיוע

חוסרבצדבמיעוטו)ותעשייתיברובו
הסובייטי,המשקשלהמשוועהיעילות

הצריכהבכלכלתהפיגוראתלהנציחאיימו
אורחיהחייברמתהפערכאשרהאזרחית

ומתרחב.הולךלמערבביחס
מהמ-להיחלץציפיותהיולסובייטים

וטכנולוגיהכסףמשאביבעזרתגםצוקה
מעמדאתלחדשביקשוהםאמריקניים.

עםבסחרהביותר"המועדפתהאומה"
העולםמלחמתבעתזכולומעמדארה"ב,
שנותבראשיתאבדוואותוהשנייה

באשראילזכותציפוהםהקרה.המלחמה
לשנה,אחוזיםשנישלברביתשנהל-25

בעתואכןלהתכבד.ראויהמתנהדהיינו
ברז'נייכנקב1973ביוניואשינגטוןפסגת

סחורותדולרמיליארד20שלבסכום
לרכושהסובייטיםהתכוונושאותן

שיש-הסובייטיםציפובנוסףבארה"ב.

בתחוםמתקדמתטכנולוגיהלהםחררו
הםוהמחשבים.המיקרואלקטרוניקה

למפעליכבדמכניציודלרכושביקשו
תקיםפורד""שחברתוסלילה;בינוי

יזמיםשותפותמכוניות;לייצורמפעל
ועודבסיבירהגזשדותבפיתוחאמריקנים

עולםלחיישעה,לחייזאתוכהנה.כהנה
נוספתהתקרבותלמנועמהירבכלבקשו

לסוב-התבררזהרקעעללארה"ב.סיןבין

שלקוחותיהם1973,באביבשםאיייטים
לפתוחמתכוננים-והמצריםהסורים-

הפסגה.לפניחודשבמאי,במלחמה
הסדרמהשגתנואשאשרסאדאת,

בדטאנטראההמעצמות,באמצעותמדיני
הסכסוךאתיורידהואממשית:סכנה

היוםבסררהנמוכיםהסעיפיםלדרגת
בפסגתראההואכןעלהבין-לאומי.

ביותרהמוצלחהעיתויאתואשינגטון
במאימלחמהשלו.האסטרטגילתסריט

תהיהמוגבלותצבאיותמטרותבעלת

כאשרלפסגה.ביותרההולמתהתפאורה
הלחימההפסקתלאחרקצרזמןתתכנסזו

לטפלברירהבליתהמעצמותיצטרכו
לגלגלויוכרחוראשונהבקדימותבבעיה
מדיני.פתרון

רעיוןכנראה,הייתה,במאימלחמה
דברשוםהסובייטים.בעינינסבלבלתי
ממנה.להםלצמוחהיהיכוללאטוב

אסוןביןלבחורהברירהלהםהייתה
המלחמהתסתייםאםלקטסטרופה...

יבולהימים,ששתנוסחערביתבמפלה

במוה"תמעמרםעלשואהלהמיטהרבר

אםלארה"בביוניברז'נייכאתלהביאוגם

1985יולי-אופסט299,מערכות



נוצות.מרוטלפחותכנפייםקצוץלא
מוצלחתערביתמלתמהזאת,לעומת
אמריקניאינטרסנפגעיםשכהבמאי,

באסוןגובלזהגםארה"ב,שלובעל-ברית
לווא-ביונילבואמזה.למעלהלאאם

סין,(נכבדוקניותדרישותסלעםשינגטון
אחריסחר)הסכמיטכנולוגיה,אשראי,
עםמתיישבלאמוצלחתערביתמלחמה
הישר.השכל

היטבמעוריםהיווגרומיקודוברינין
אדריכליהיושניהם(בארה"בבנעשה

יששנה).20מזה.הבין-גושיתהמדיניות
מלחמהתהיהשאםהבינו,שהםלהניח,
כללפסגהתהיהלאבמאימוצלחתערבית
תהיה.לאתכלית""תהיה,כןואםביוני;

ולאטכנולוגייםכלכלייםהסכמיםלא
הסינית"בטראומה"אמריקניתהתחשבות

הסובייטים.של
שברה"מבמזה"ת,ומלחמהעודמה

רוחעםכללמתיישבתלאמנעה,לא
הסכמיחתימתאחריבדיוקשנההדטאנט

מדורתעלשמןתיצקרקהיאמוסקווה,
והנ-השמרניםמקרבבארה"בהספקנים

מ-SALT,התלהבולאמעולםאשרצים
הסוביי-במניעיספקותלהטילוהמשיכו

הפסגהלפנימלחמהכןעלובכנותם.טים
היאאדרבאלברה"מתועילשלארקלא

ממדרגהואנוכיחיוניסובייטיאינטרסתסכן
הערכתהייתהלשער,ישכך,עליונה.
חזקהכץועלהסובייטים;שלהמצב
שמלחמהידםלאלאשרהכלשעשועליהם

הפסגה.לפניחודשתתרחשלאזו
שלמסוגהמעצמהשלבכוחהישהאם
למלחמהלצאתמלקוחותיהלמנועברה"מ
?עצמהשלהבאינטרסמתנגשתזוכאשר

אםגםהקורא.לדמיוןזאתמשאיראני
מצריםעלהשפעתההייתהההםבימים

עלכךלאיחסית,מוגבלתסאדאתשל
המלחמהבענייןאלהוהלאסוריה.שלאסר
שלירולכופףהיהודייחדכרוכיםהיו,

להניח,ישבתלם.ילךהשנישגםהאחד
בפנילעמודיכלולאומצריםשסוריה
לבעללקלקל""שלאוההפצרות,הלחץ
תשיגשמאלהתנחםיכלוהםהבית.
יהיהמקוםומכלכלשהי;תזוזההפסגה
אםבקשאותםלדחותלסובייטיםקשה

הפסגה.בוועידתעניינםיקדמולאוכאשר
לאצורכםדינבוניםהיוואסרסאדאת
אתמניעהאשרמעצמה,שלפיהלהמרות

באבקומחזיקההמלחמהגלגליכל
השריפה.

הסיני"הדיבוק"מכנהשקיסינג'רמה

-ברז'נייבבשיחותמרכזימקוםתפס
בסגנוןהסיניםעלדיברברז'נייבניקסון.

מאושלהבוגדניהאופיעלומעליב,עוין
ב"בטלנוחהסתפקולאשפיותו,חוסרועל

אתלגייסניסהאףאלאמדרש"ביתשל
לעסקה.ניקסון
חילופישלסודיהליךהציעהוא

אמר,שנים,עשרתוךסין.עלהשקפות
שללזוסיןשלהגרעיניתיכולתהתגיע

התנגדותאיןלסובייטים.ב-1973ברה"מ
צבאיהסכםאך"לסין,ארה"בביןליחסים

יאברוהעולםעמי"אחר".ענייןכברזה
כוונהאיןלברה"מבנו".האמוןאת

סיןביןצבאיהסכםאךסין,אתלתקוף
העניין.אתלסבךרקיכוללארה"ב
לניקסוןאלהחגיגיים""דבריםאחרי
דברי"קיסינג'רעםשניתגרומיקושוחח
שלהמסרשאכןלוודא,כדיחולין"
הסכםכל"ואמר:היטב,הובןמנהיגו
למלחמה"*.יוביללסיןארה"בביןצבאי

הפסגהועידותבשתיהתיכוןהמזרח
1973וואשינגטון1972מוסקווה~

שלאבמדיניותהעקביתהייתהארה"ב
במזה"תלהסדרצדבסובייטיםלראות

מבחינתהונכונה,-עיקשתגישהמתוך
הסובייטיםהשגיעםלהשליםשאין-

לא-אבודהלאעמדהשוםוכיבאזור
סוריה.לאואףעיראקלאמצרים,

ששתמלחמתמאזהעריכהארה"ב
והערכהההתשה,מלחמתוכישלוןהימים

שקלפיההדטאנט,בעקבותגברהזו
להניח,היהניתןעתהיותר.טובים

במדיניותהעצמיריסוןתנהגשברה"מ
יהיהשניתןסברו,כןעלהגלובאלית.

האמריקנים,מלחמה.אפשרותלבלום
עםחשאיהידברותערוץיצרואשר

והתכוננוהתכוונוב-1971,כברסאדאת
באוקטוברלכנסתהבחירותאחרילפתוח
לקדםכדירבתימדיניתביזמה1973
הייתה,זולפחות.מצריםעםהסדר

עטורקיסינג'ר,שלאמביציהכנראה,
גדולים:פרויקטיםבשלושהההצלחה

הבקעהלהשיג-והדטאנטוייטנאםסין,
באזורנו.גםמדינית

שלמסובךלמצבנקלעוהסובייטים
פירותאתלקצוראיךסותרים.אינטרסים
סין,(להםהחיונייםבתחומיםהדטאנט
רצונותאתלספקוגםוטכנולוגיה)אשראי

שנתמכהההתשה,כישלוןלאחרהערבים.
ומטוסים)טק"א(סובייטייםבגייסות
ממצ-ב-1972הסובייטיםגירושולאחר

הסדרשבהעדרלרוסיםהתחווררים
יוכלולאהערבים,אתיספקאשרמדיני,
למלחמהלצאתמבעדםלמנועימיםלאורך
ובאפשרותמעמדםבאבדןלהסתכןמבלי

41א..Upheaval,0)YearsKissingerק.כ.29

ומצריםכולם,חסותםבנישלעריקה""
נתנולאגםשמעולםלציין,ישבמיוחד.

להשיגהערביםשלביכולתםרבאמון
שלהאפשרותוגםהקרבבשדההישגים
מנוחתם.הדריכהבמלחמהכישלון

במוסקווה-הפסגהועידותבשתי
ההכנהפגישותובשתי-ובוואשינגטון

ענייןאתהסובייטיםהעלולהןשקדמו
אתהציגווכמובןהסכסוךפתרוןדחיפות
תמורתמלאהנסיגהשלהערביותהעמדות

עלאלהעמדותדחתהארה"בלוחמה.אי
כללמעוניינתהייתהשלאכיווןהסף

בתארוההסדר.עלסובייטיתבפטרונות
במוס-שהיולפסגה,ההכנהשיחותאת

ברז'-"קיסינג'ר*)כותב,1973במאיקווה
עלורמזהמלחמה,סכנתאתעוררנייב

בעליאתלבלוםוגוברההולךהקושי
ברז'נייב:אתציטטהואהערבים".בריתו
עניי-מצבעלבוניםהאמריקנים,אתם,"
שלאאפשר,אילהתמיד.לאשעלולנים,

והנשיאאניאחרת,צעדים.במספרלנקוט
בלתיבמצבעצמנולמצואעלוליםניקסון
לאבעולםדברשוםהכלאחרינסבל,
נהניתממנוהצבאיהיתרוןגםכךנצחי,

הסוביי-ראוכאשרנצחי".איננוישראל
האמריקניםאתלהזיזסיכוישאיןטים

אתהעלולאגםלסכסוךמשותףלפתרון
ואשינגטון.פסגתשלהיוםבסדרהנושא
להכליללאלחץגרומיקומזו,יתרה

עלסעיףהמסכמתהמשותפתבהודעה
מצדנזעמתלתגובהחששמתוךהמזה"ת
מוסקווה,פסגתאחרכבראשרהערבים,

פירשאףגרומיקואותם.ש"מכרו"טענו,
סאדאתשלכתגמולהסובייטיםגירושאת
זו.בגידהעל

חסידרמאטיאירועלתארעלינווכאן
1973,שלבפסגההתרחשאשרתקדים
ניק-שלבביתושהתקייםהסופי,בשלבה

אורשופךזהאירועקלמנטה.במאןסון
ועלהקלעיםמאחורישהתרחשמהעל

הואברז'נייב.שלהערבייםהבטן"כאבי"
שלוההכנותהנחישותמצבעלהיטבידע

במאיעודלמלחמהלצאתומצריםסוריה
בעדן,לעצורהצליחבקושיוהנה1973.
ובלבדשונותהבטחותהבטיחגםוכנראה

והואהסתיימה,הפסגהוהנהשיתאפקו.
לאמריקניםלבומצפונותשמץגילהלא
ואםבמזה"ת.בקרובלהתרחשהעלולעל

אמינותםשאריתתאבדאזימלחמה,תהיה
האמ-אתשיתפולאאשרהסובייטים,של

הגדול.בסודריקנים
השיחותשלהפורמליהסיוםלאחר
בביתמשפחתיתבאווירהערבבארוחת
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חמדינתמזכירקילינג'ר,הנרי

וניק-מארחו,מעלברז'נייבנפרדניקסון

בלילהעשרבשעהיצועו.עלעלהמון

ונאמרקיסינג'ר,שלבחדרוהטלפוןצלצל

עםדחופהפגישהמבקששברז'נייכלו,
מה-נדהמוהאמריקניםניקסון.הנשיא

בפרוטוקוללאתקדיםלהשאיןבקשה,

נעתרוהםזה.מסוגהמפגשיםבנוהגולא

סיוםאחרשלמאולתרתלפגישהכמובן

ברז'נייבבאלאחת-עשרהברבעהכל.

משנתו),שניעורלאחר(ניקסוןשללביתו

וכדבריהמזה"ת,עלבמונולוגופתה

החשובהההצעהאתהציע"קיסינג'ר
עללאמור:הביקור"'בכלאשרביותר

בדברלהסכמהלהגיעוברה"מארה"ב

מגבו-נסיגהעלהמבוססבמזה"תהסדר

אךהלוחמה,מצבסיוםתמורת1967לות

שלערובהתהיהלהסדרשלום.לא

סודיתכעסקהזאתהציעהואהמעצמות.

עליה.ידעובחדרהנוכחיםהאנשיםורק

כלומרפומביות.בהכרזותרוצהלאהוא

לעק-ביחסבהירותאיןאם"כפוי.הסכם

התלקחות.למנועקשייםלנויהיורונות,

אניאיןכלליים,עקרונותעלהסכםללא

באופןמתנגדאנילפעול.נוכלאיךרואה

עקרו-ללאאךהלחימה,לחידושמוחלט

זאת"לעשותיכוליםאנואיןמוסכמיםנות

ברז'נייכ.דביי-

ברז'-עשהמדועמהשק.המרצעיצא

לילהבשעתזהתקדיםחסרמעשהנייב

מארחואתמשנתושהעירלאחרמאוחרת

משוה"נברה"מ-הנשיאניקלש,ריצ'רד
גבוההתדדיהלהארקקותכ-1972הגיעו

הריבוריםתוםלאחרלוועידהעודףכסרח
השערות.לשעררקאפשרוהטקסים?

אתיזיזזהשאיוםהאמין,באמתהאם
חלקבדבריושראהיתכןהאמריקנים?

עםבשיחותיועודלבנותשהחלמהאליבי
שמטרתובמוסקווה,קודםחורשקיסינג'ר

לומריוכלמלחמה,תפרוץשכאשרהייתה
לכם...אמרנו:לאמריקנים

שלהפינויאתלהביןאפשרגםכך
כאר-ומצריםמסוריההסובייטיםמשפחות

לאהסובייטיםאשרבאוקטובר,בעה
דברים,אלהאיועודלהסתירוהשתגעו""

היהשזהיתכןעליהם.לכתובניתןשלא

שאר-אתאוהדטאנט,אתלהצילמאמץ

האמריקנים,כלפיאליביבבחינתיותיו,

אתיקבלושלאהווה,וכךהיה,צפויאשר
הדטאנטעםכמתיישבתיוה"כמלחמת

בלשונו.ולאברוחולא
קיסינג'ריוה"כ,הפתעתאתבנתחו

הםשאכןלהערכה,ראוילבבגילויאומר
הסובייטיםשלדעתםלסוףירדולא

שאםעבות,רמיזותשלהארוכהבשרשרת
לעצוריוכלולאבקיפאון,תזוזהתהיהלא

הערבים.את

המצריםאומריםמה

?1973מאיעל

ספרוסאראת,זיכרונות:ספריםבשלושה
איןשאזליהרמטכ"לשלוספרוהייכלשל

סאדאת,כאן.המועליתלתיזהתימוכין
נישו-נשויכיבוחשדתילאמעולםאשר

אומרהאמת,עםקתולייםאים
בזיכרונו-

היתהאמ"ןשלהטעות-זעיראאליהאלוף
צמאידווקא

במאילתקוףכוונהכללוהייתהשלאתיו,

מתכניתחלקהיואזשמהלכיואלא

מתאפייןספרואשרשאזלי,ההונאה.
תקופתעלמדלגעניינית,וגישהבדיוקים

ולמרבהיומןפרקיכלוליםבספרומאי.
נזכריםלא1973אפריל-מאיימיהפלא

כלל.
הואאםביןמצרי,מנהיגשאיןברור

להודותיכולמדינה,אישאוצבאאיש
היההמצריהפעולהחופשכיבפומבי

כלמעצמה.שללרצונותיהוכפוףמוגבל
שתמידמצרים,כמהאחתועלמדינה,
תודהלאריבונותה,לענייןרגישותגילתה

בריבונותה.דופיהמטילמחדל,אובמעשה

בעבודתרגליים.כידועאיןלשקראך
בעיניהכיפוריםיוםמלחמת"עלמחקר

כנראהבר**מצוישמואלשלהערבים"
בגר-הנדירותהסתירותבאחת"המפתח.

הנשיאסיפרסאדאתשלשונותרות
התכווןחיכיצברי*מוסאלעיתונאיהמצרי
הפסגהועידתאךבמאיבמלחמהלפתוח

מדי-תנאיםיצרהסובייטית-האמריקנית

ולאסתםציטוט.סוףהולמים",בלתוניים
הול-בלתי"מדינייםתנאיםזהמהפירש.

אתהיטבהלםמאישלהעיתויהרימים",
כאן,סאדאת.שלהאסטרטגיהתסריט
אתהלם""לאזהההסבר,טמוןלדעתי,
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באוניברסיטתמוסמךלתוארעבודהבר,ש'*'
ת"א.

24.עמ'אוקטובר,מלחמתמסמכימוסא,עכרי**"
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