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לישראל,צבאיתאספקהעלומתןבמשאקיסינג'רשלחלקועל
:כיאומרתהאחתסותרות.עיקריותגירסאותשתיקיימות

למסקנההמלחמה,שלראשיתהלמןכמעטהגיע,קיסינג'ר
אולםמארה"ב,צבאיתאספקהלהשיגלישראללאפשרשיש

מישראל.צבאיסיועומנעלכך,הסכיםשלאהואהפנטגון

אתשעיצבזההואקיסינג'רכי:אומרתהאחרתהגירסה
בימיםמישראלנשקשמנעההכוללתהאמריקניתהמדיניות
הגירסהלהוראותיו.:צייתרקוהפנטגוןהמלחמהשלהראשונים

האחיםהעיתונאים,שלבספרםביטויהאתמוצאתהראשונה
אוזובמידההמשמשים,קיסינג'ר","קאלב,וברנרדסרוין
השניה,הגירסה3.האמריקנישר-החוץשלכ,,סנגוריו"אחרת,

ראששלבספרובחריפותמבוטאתהאנטי-קיסינג'רית","
01Chiefוביבלועכ)"-(האמריקניהצישלהמבצעיםמחלקת

,(rationבספרומתארוומוואלטזומוואלט.אלמואדמיראל
רבדל14מועד.כשקרןהאמריקנישר-החוץאתעל-המשמר""

שרכיבפניהםטעןכאשרישראללנציגיקיסינג'רשיקר
וכןלישראל,נשקלשיגורמתנגדשלזינג'ר,ג'יימסההגנה,
הנשיאכישטען,שעהעצמוהאמריקנילשר-ההגנהשיקר
אינטרס"שלמטעמיםלישראלנשקלשגרשלאהורהניכסון

שישראלבתככנותוקויסינג'רהתכווןזומוואלטעל-פילאומי".
4.המדיניהמו"מלקראתשתתרכ"""על-מנתדם"מעטתקיז"

קיסינג'ראתמאפייןאינוגולזלמתיהישראלי,העיתונאיגם

שר-החוץשלהתנהגותוהייהלאלדבריויותר.אוהדבאורה

אספקתעלישראלנציגיעםשניהלהמגעיםבעתהאמריקני
הדרושאתמישראללמנועוהרצוןהציניותהתגלמותאלאנשק
שניהלהדיוניםבמהלךכילספר,יודעאףגולןמבחן.בעתלה

כובלההגנהמשרדכיוטען,קיסינג'רחזרדיניץעםקיסינג'ר
שלמאסיביתאספקהעללהורותיכולאינוכךומשוםידיואת
כאבן-הנגףעצמוהואניצבשלמעשהבעודלישראל,נשק

רחבצבאילסיועהישראליותהדרישותמילויבפניהעיקרית
עליקשהכזהצבאיסיועכישסברמשוםזאת,מארה"ב.היקף
באפשרויותבעתידויפגעברה"מ,עםארה"בשליחסיה

קיסינג'רחתרדגולן,אליבאבמזה"ת.וושינגטוןשלהפעולה

ה-6--13שביןהשבועבמשךהישראליותהבקשותלסיכול

משגברלמלחמה,הראשוןהשבועסוףלקראתורקבאוקטובר,
בארה"ב,הפנימייםהלחציםורבוהממשלעלהישראליהלחץ

שללפתיחתוהסכמתואתונתןהאמריקני,שר-החוץנכנע
לישראל.מאסיביאספקהמאמץ

בפרשתקיסינג'רשלחלקועלהגירסאות,שתיכינראה
נובעתהעיקריתמגבלתןבחסר.לוקותהאוירית,הרכבת
הראשונההמשמעותבעלהמדיניהאקטאתלנתחמנסיונן
במונחיםהאמריקניתהאויריתהרכבתהפעלתשלבמעלה

אתננתחאםואכן,ישראל-ארה"ב.יחסיממישורהשאולים
זה,במישורמצויותהמוצאכשנקודותהאמריקניתהמדיניות

אוזובמידהמרושעת""היתההיאכילמסקנה,שנגיעיתכן
אזיפורשולישראלהאמריקניהסיועבהגשתהעיכוביםאחרת.
ובראשםהממשל,שלהחוץמדיניותמעצבימצדכניסיון

המדיניהמו"מלקראתו,,לרככה"ישראלאתלהחלישקיסינג'ר,
כלפיארה"בשנקטההחימושמדיניותכישנראהאלא,בעתיד.
וראשונה,בראשנבעה,לאהמלחמהמהלךבכלישראל

אוהאמריקניתהחוץמדיניותשלהישראליים"מ,,השיקולים.
מהערכתדבר,שלביסודואלאישראל,שלהצבאייםמצרכיה
לאדהיינו,הכוללים.האמריקנייםהאינטרסיםאתהממשל
מעייני-בראשעמדובהחלשתהאוישראלשלבחיזוקההצורך

יכולתםאלאהאמריקנית,החוץמדיניותמעצבישלהם

ומערכתברה"מ,-היריבהמעצמת-העלמולבאיזורלפעול
יהיהניתןאזינכונה,זוהנחהאםעימה.הכוללתיחסיהם
זולאכיהאמריקנית,האויריתהרכבתפרשתמניתוחלהסיק
שבמצי-אלאלהגיע,איחרלאהאמריקניהצבאישהסיועבלבד

לקהאפילותעברלציון,ראויהבמהירותהממשלפעלאות
לצפות.היהשניתן

באוקטובר,ב-9הישראליתהעיתונותלעורכיאסרדאזהביטחוןשר"
כוחותינונאותים.הגנהוקוימטוסיםלטנקים,זקוקה..."ישראלכי

מארה"ב..."מטוסיםשנשיגמקווהאנילתחלופה.זקוקיםואנוהצטמצמו
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האמריקניתהאויריתהרכבתהפעלתשלעיתויה

שלעיתויה,שאלתהיאבפנינוהניצבתהמרכזיתהסוגיה

ניתןלכאורהשהרי,;האמריקניתהאויריתהרכבתהפעלת

מתאיםהפחותהמועדהואבאוקטוברה-13דווקאכילומר

שר-החוץתיארבאוקטוברב-12זה.אמריקנימהלךלביצוע

:אלהבמיליםבמזה"תהצבאיהמצבאתקיסינג'ר,האמריקני,
כוחותסוריה.לתוךכלשהומרחקהתקדמוישראלכוחות"
שללמרחקעדהתעלהשלהמזרחיבחלקאוחזיםמצריים
והח-הדעת,אתמניחהבמידהיציבהסואץחזיתמילין.10-6

בש-12דבר,שלפירושו5".מהבמידתנזילההסוריתזית

הצבאיהמצבארה"ב,שלמבחינתהלפחותהיה,באוקטובר
הסורייםהכוחותאתהדפהישראלהדעת.אתמניחבמזה"ת

מעברסוריהשללשטחהלחדורהצליחהואףמרמת-הגולן,
יציבמצבנוצרהמצריתבחזיתואילוהסגול",הקו"לתחומי

שתיעלשולטהמצריהצבאאםאףעימו",לחיותשניתן"

התעלה.גדות

האמריקניםעלהיהמדועהינהאם-כן,המתבקשת,השאלה

ישראליניצחוןשלבנסיבותלישראל,אויריתרכבתלהפעיל

הדרום.בחזיתקולייצבישראליתוהצלחההצפוניתבחזית

הצבאייםבתנאיםמצויהזולשאלההתשובהאיןכאמור,

בסיבותלחפשהוישלחימה,שבועבעקבותבאיזורשהתפתחו

המדיניתבהתנהגותהדיוק,ליתרלאיזור.שמחוץובגורמים

המלחמהפרוץעםברה"מ.-השניהמעצמת-העלשל
היחסיםמרקםכיהאמריקניםסברובאוקטוברב-6במזה"ת

1972--1973,בשניםלברה"מארה"בביןשהתהווההמיוהד,

לגלותהסובייטיםאתשיאלץמדיניאקליםבהכרחכמעטיצר
לפחותואכן,המשבר,בזמןעצמי"ו,,ריסוןמעצמתית"אחריות"

שלמרובהבמידהלהםהיהנראההמלחמה,שלהראשוןבשלב

שיהיהמהלךכלמלנקוטבקפדנותנמנעיםהסובייטיםכיצדק,

על-יתרהצבאי.בסכסוךכלשהילמעורבותלחייבםכדיבו

אתהסובייטיםהקדישוהמלחמהשלהראשוניםבימיםכן,
והסוריתהמצריתבחזיתהפסקת-אשלהשגתמאמציהםמירב

המדינותשתישלצבאותיהןבידישיותירובתנאיםכמובן(

עםחריףלעימותכךבשלנכנסוואףבשטח)הישגיהםאת
היתה,האמריקניםשלהעיקריתמסקנתם5.סאדאתהנשיא

ילהחמירואובסכסוךלהתערברוצהאינהברה"מכי
;

כפימעצמתית",אחריות"איפוא,הסובייטים,גילומבחינתם,
שומהכיהסיקו,כךומשוםה,,דטנט"),(ההפשרהרוחשחייבה

ישראלמבחינתבסכסוך.חריגצעדמכללהישגעארה"בעלגם
שלמצידהעקביסירובזומסקנהשלהעיקריתהתוצאההיתה

בימיםמאסיביצבאיסיועלישראללספקארה"בממשלת

לוזקוקהשהיתהבשעהדווקאהקרבות,שלהראשונים
בדחיפות.
עלוללישראלמשמעותיאמריקניצבאיסיועכיהביןקיסינג'ר
רצהלאו,,הואהמורה,כפרובוקציההסובייטיםעל-ידילהיתפס
עםלעימותלהיכנסרצהלאהואפרובוקטיבי...להיות

לנציגיםדיווחהואבאוקטוברב-8ואכן8",הסובייטים...

הממ-גופיבתוךכביכול,מחלוקת,עלבוושינגטוןהישראליים

רקלאשלזינג'ר,שר-ההגנה,התנגדלדבריוהאמריקני.של

אמריקניים,מטוסי-תובלהבאמצעותלישראלנשקלאספקת

ינחתוישראלייםמטוסיםשלמצומצםשמספרלכךאפילואלא
ועוד,זאתחיוניים.חילוףוחלקיתחמושתויעמיסובארה"ב

ואלההאמריקניהנפטליבינציגייושביםבפנטגוןכיטעןהוא
מאוחרלישראל.לסייעתחלץשארה"בלכךבתוקףמתנגדים

ניכסוןהנשיאכיבארה"ב,ישראלשגריראמנםהתבשריותר
אבידו-כמספרמטוסי-קרבלישראללספקעקרונית"החליט"

עקרו-"החלטהגםכיהסתבר,במהרהאולםבמלחמה,,תיה

המטוסים.אתקיבלהלאוישראלהרבה,הועילהלאזונית"

היתהזואךעקרונית,להחלטההגיעאכןהאמריקנןהממשל

ברה"מנוקטתעודכל":ציפתהשישראלממהמהותיתשונה

גםיגלה9,במתינות"לנהוגבערביםומאיצהפייסניתבעמדה

לחימהאמצעילישראליספקולאמתינותמצידוהממשל

ולאהיולאבממשלהדעותחילוקימשמעותית.בכמות

היההממשלגורמיכלעל-ידישאומץהמדיניהקו'4,נבראו

היחסיםמערכתאתמלזעזעלהימנעחד-משמעיניסיוןביסודו
האמריקניהממשלעל-ידינתפסזהדברהאמריקנית-סובייטית.

הממשלהיהיכולראותומנקודתבמעלה.ראשוןכאינטרס
סובייטיסיועללאמסתדרים""הערביםעודכלכילהעריך,

לאמבחינתושבידה.במהלהסתפקישראלגםחייבתמאסיבי,
;והתחמקותהתמהמהותישראלשלבקשותיהדחייתהיוותה
צבאיסיועלשוםזותפיסהלפיזכאיתהותהלאפשוטישראל

במלחמהשפתחוהערביםאלההיוכיהעובדהבממדיו.חורג
למרותיום-הכיפורים,בבוקרמקדימהממכהנמנעהושישראל
שינתהלאלה,להקנותהיהעשוישהדברהצבאייםהיתרונות

ביסודותפסמבחינתם,האמריקנים.שלמבטםמנקודתדבר

לישראללהעביראפשריבלתי:אחדמרכזישיקולדבר,של

-השניהמעצמת-העלכאשרעל-ידה,הנדרשהנשקאת
בריתהלבנותמשמעותיבאורחמסייעתאינה-ברה"מ

במזה"ת.הערביות

למזרח-התיכוןהסובייטיתהאויריתהרכבת

הקרבות,פרוץלאחרימיםארבעההשתנהזהדבריםמצב

רכבתלהפעילהסובייטיםהחליטובאוקטוברב-10כאשר
שלזוהחלטתםולמצרים.לסוריהממדיםרחבתאוירית

מאמץבהתמוטטותובראשונה,בראשקשורה,היתההסובייטים

תגישלאאםכיברה"מ,שלובחששהבגולן,הסוריהמלחמה

עלולותמיידי,באורחולמצריםלסוריהמאסיביצבאיסיוע

קצר.זמןתוךצבאיתתבוסהלנחולחסותהבנות

ארה,"ב.שלבממשלשוניםגורמיםהפתיעהסובייטיהמהלך

ברה"משלהתנהגותהאתלהגדירהיהגיתןכהעדאם

שלשיגורההרילכך,בהתאםולפעולוכמרוסנתכמאופקת

זו.במסגרתהשתבץלאלמזה"תמאסיביתאויריתרכבת

בסימניםהאמריקניהמודיעיןמשהבחיןבאוקטובר,ה-10בערב

חששעלההסובייטית,האויריתהרכבתשלראשוניםברורים
ליצירתיעילמנוףלהיותעלולברה"משלצעדהכיאמריקני,

וזאתלמזה"ת,אינטנסיביתסובייטיתחדירהשלמחודשתהליך
ברור,היהארה"ב.שלמבחינתהביותרחמורותבנסיבות

נתינות"%,עםכלוםולאאיןהסובייטיתהאויריתלרכבתכי

בונוטנא-12מדגםסובייטייםמטוסיםכימשהתבררמעצמתית.

ג'ונסבאוניברסיטתהמלחמהלאחרשנתייםשנערךבסימפוזיוןי*
אחראיהיההפנטגוןכישלוינג'ר,ג'יימסהכחישבארה"בהופקינט
המדיניות"כיהדגישהואלישראל.האויריתהרכבתבהפעלתלעיכוב

האויריתהרכבתבהפעלתלדחיהשהביאההיאהממשלשלהמתואמת"

ןוגטנפב.10ביורוקרטיות".בעיותולא
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ן06-1.טנקלידובן-גוריון.התעופהבנמלגלקסי""מטוס

בסוריהלשדות-תעופהוגוברהולךבקצבמגיעיםבונוטנאו-22

לנמליםדרכןעושותסובייטיותאוניות-משאוכיובמצרים,

האמריקאיםנאלצוצבאי,ציודכוללכשמטענןערביים,

אתארה"ברואהבההחומרה,עלהסובייטיםאתלהעמיד
סיועכיברה"מ,אתלשכנעאמריקניהכרחנוצרצעדיהם.

לדרךהמעצמותשתיאתלהביאעלוללערביםמאסיביצבאי

ליבםעללדבר"קיסינג'רניסהבראשונהמסוכן.עימותשל

החלההיענות,הללוהראומשלאאולם;11הסובייטים"של

-:עליהםאמריקנילחץ"איתותי"שלתדירותםלגבור

אמריקנייםמקורותהחלובאוקטוברה-10בערבכבר*

במטוסיפוגעתאינהאמנםשישראלעל-כךידיעותלפרסם

חיל-אולםבאויר,בעודםהסובייטיתהאויריתהרכבת

בהםערבייםשדות-תעופהמפציץבהחלטהישראליהאויר
כימרמז,יותרבכךהיההסובייטיים.המטוסיםנוחתים
כליםהיפגעותשלסיכוניםבחשבוןלקחתחייבתברה"מ

הדברוכיזה,מהלךנוקטתשהיאשעהסובייטי,אדםוכוח
ב-12במלחמה.המותריםהמשחק"כללי"במסגרתהינו

אנטו-מטוסישנילפחותעלהאמריקניםדיווחובאוקטובר

הפצצותבעתבסוריההקרקעעלשנפגעוסובייטיים,נוב
שם.הישראליחיל-האויר

סיועעלבהרחבהלדווחהחלוהאמריקנייםכלי-התקשורת*
בעיתונותהודגשבעיקרלישראל.ארה"בשמגישהצבאי

לארטי-תחמושתלישראלמספקתארה"בכיהאמריקנית,

עדייןהיהלמעשה,וא"ק.א"אוטילינ"טאמצעילריה,
מוגבל.לישראלהאמריקניהצבאיהסיוע

בוטלכיהאמריקני,הצימפקדתהודיעהבאוקטובר,ב-11*
צפון-בחופילהתקייםשעמדאמפיבי,נחיתהתרגיל

אמורהשהיתהאיבו-ג'ימה","המטוסיםנושאתקרולינה.
יציאהלקראתלהתכונןהוראהקיבלהבתרגיל,חלקליטול

נושאת-המטוסיםכיהפנטגון,מסרבמקביללים-התיכון.

לצאתעומדתבברצלונה,שעגנהרוזבלט",פרנקלין"
למזה"ת.

בהתבט-לחלוטיןחדשהנימהלהסתמןהחלהאלה,לכלמעבר

במסיבת-הסובייטים.כלפיהאמריקניהממשלצמרתאויות

שר-החוץקבעבאוקטובר,ב-12קיסינג'רשערךעיתונאים

הבלקניםשהיולמה"להיהפרעלולהמזה"תכיהאמריקני,

לשעבר,להיסטוריהמרצהשלמפיו1914".12לפניבאירופה
מעצמה:חד-משמעיבאורחכזוהתבטאותלפרשהיהניתן

אלכןעלבבלקןמקומיסכסוךבשלבעברהתפוררהרוסית
פןזה,לקחמלשכוחלהימנעהחדשההרוסיתלמעצמהלה

במזה"ת.נוסףבלקן""בשלשואהעצמהעלתמיט

אמריקני-סובייטיהסדרלהשגתנסיונות

אףחלהלסובייטים,אלהאמריקנייםלרגוזיםבמקבילאולם
עימם.כלשהילהבנהלהגיעבנסיונותיהםאינטנסיפיקציה

מתייצבתבולמצבלהיקלעשלאהבסיסית,האמריקניתהמגמה
בשל-כךונדחפתישראל,מאחוריחד-משמעיבאורחארה"ב

מבעבר.יותראףבלטהוהערבים,ברה"מעםעימותלמצבי

האמריקניםשלמצדםגישושיםשלמואץתהליךהחלעתה

בהסבירםבאוקטובר,ב-15ברה"מ.עםכלשהולהסכםלהגיע

לישראל,משלהםאויריתרכבתלשגרשהניעוםהסיבותאת

ההתפתחויותאתובחנוהמתינוהם"כיהאמריקנים,מסרו

באותה13.דיפלומטי"להסדרלהגיעבמגמהימיםמספרבמשך

שהוצעהדיפלומטיההסדרשלמהותועלדברנמסרלאעת
גוללכאשרבדיעבד,אולםלסובייטים.האמריקניםעל-ידי

האמרי-האויריתהרכבתלהפעלתהרקעאתעצמוקיסינג'ר

ניסתהלמלחמה)(הראשךהשבעבמשך"כיטען,קנית,
החיצוניתהצבאיתהאספקהברמתלמיתוןלהביאארה"ב

הפסקת-אש,ברה"מעםבמתואםולהשיגלאיזור,שנשלחה

שלבמרכזוכיכן,אםנראה,:1.הקונפליקט"אתשתסייר
מרכיביםשגיעמדולסובייטיםהמוצעהאמריקניההסדר

זמנית-הגבלהעלברה"מעםלהבנהלהגיעכוונה:עיקריים

וניסיוןבמזה"ת,הבינמעצמתיהחימושבמירוץ-לפחות
במקום"ן"הפסקת-אששעיקרוהמלחמהסיוםעללהסכםלהגיע

חרוץ.כישלוןהאמריקניםנכשלוהמאמציםבשניכינראה
מירוץהגבלתעלהסובייטיםעםלהסכםלהגיעלניסיוןבאשר

הפומ-האמריקניותההתבטאויותמשקפותבמזה"ת,החימוש

הסובייטיתהאויריתהרכבתאתלכווןנואשכמעטמאמץביות
דוברטעןבאוקטוברה-10בערבהצטמצמות.שללפסים
סובייטיתאויריתשרכבתלכךאישוראין"כיהמדינה,מחלקת

ה-11בערבגםולסוריה".למצריםלהגיעלמעשההחלה

באורח.להגדירהאמריקניהממשלפקידיעדייןסירבובאוקטובר
על-אףזאת,כגדולה.ברה,"משלהאויריתהרכבתאתפומבי

אינוהסובייטיהמהלךכיברור,היהזהשבמועדהעובדה
לשנותשיטתיבמאמץהמדובראלאחד-פעמי,צעדבבחינת

יחסיאתאףובכךבאיזור,שנוצרהצבאיהכוחותמאזןאת

שערךבמסיבת-עיתונאיםאפילובמזה"ת.המעצמתייםהכוחות
הפעלתהלפנישעותמ-24פחות(באוקטוברב-12קיסינג'ר

ההחלטהקבלתביוםולמעשההאמריקנית,האויריתהרכבתשל
הרכבתאתלהגדירהאמריקנישר-החוץטרחהפעלתה)על

רכבתזוהיתהלאאך15.כ,,מתונה"הסובייטיתהאוירית
קיסינג'ר,קיווהעדייןשלבשבאותואלא;כללמתונהאוירית

עלהסכמהלכללעימהיגיעוהואתיענה,לברה"משפנייתו
במטרההסובייטית,האויריתהרכבתשלהפעלתהבקצבהאטה
בסכסוך.המעצמותשתישלהישירההמעורבותהעמקתלמנוע
מכלהאמריקניתהפניהאתדחוהסובייטיםכינראהאולם,
האוי-הרכבתהפסקתשלהמעשיפירושההיהמבחינתםוכל.
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בעלישלהפקרתםמשוםבאוקטובר,ב-10פתחושבה,רית

;להסכיםהסובייטיםיכלולאלזאתלתבוסה.במזה"תבריתם
והתפתחשהלךהצבאיהמצבלאורכיבמהרה,על-כךעמדוהם

כליללהתערערבמזה"תמעמדםעלולבאוקטובר,ה-10לאחר

האוירית.הרכבתהפעלתקצבאתיאיטואפילואויפסיקו,אם

כבגידהספק,ללאמתפרש,היהזהמעיןשצעדמשוםזאת

שבענייןאףאפשרילכך,מעברהערביים.באינטרסיםמוחלטת

ההנהגהכייתכן10.בהערכהחמורהסובייטיתטעותחלהזה
המלחמהמתחילתהאמריקניתהעמדהאתפירשההסובייטית

מרחבכיבטעות,העריכהלכן;מובהקתחולשהכעמדת

להתייצבמוכנהתהיהלאהיאוכיצר,ארה"בשלהתמרון

זאתישראל.שללצידהחד-משמעיובאורחהפגנתיבאופן
פרשתעקבניכסוןהנשיאשלמעמדוהתלשתנוכחבעיקר

מלחמתבמהלךממשסוחפת"ל,,מערבולתשהפכהווטרגייט,
יום-הכיפורים.

אשהפסקתלהשגתנסיונות

לומר,היוםניתןהפסקת-אש,להשיגהאמריקנילמאמץבאשר
זה,בנושאמשמעותימפנה,חלבאוקטוברנה12לקראתכי

להבטיחהנראה,ככלהצליחה,זוארה"ב.שלמבחינתתלפחות

להפסקת-אשישראלממשלתשלהסכמתהאתזהבתאריך

התעלה,שלהמזרחיבצדמצרייםכשכוחותדהיינו,17,במקום""

תפניתהיווההדברבגולן.הסגוללקומעברישראלייםוכוחות

להפסקת-המלחמהמראשיתשהתנגדהישראל,שלבעמדתה

עדניצבובהןלעמדותהצדדיםבחזרתכרוכהתהיהשלאאש,
הזדמנותזוהיתהארה"בשלמבחינתהבאוקטובר.ה-6

מסויים,באיזוןהתאפייןהצבאיהמצבלהחמיצה.שאיןפוליטית

היהעשוילדעתוואשרקיסינג'ר,ייחלשלותיקו""מעין

אולםענפה.אמריקניתדיפלומטיתלפעילותפירצהלשמש

ישראליתהסכמהלהשיגהאמריקניתהדיפלומטיההצלחת
סבורשהיהקיסינג'ר,צפוי.בלתימכיווןהופרעהלהפסקת-אש

מצריםשלהמיידיתהסכמתהאתלהבטיחיצליחוהסובייטיםכי
שלבכיסם"מונח"אינוסאדאתכילדעת,נוכחלהפסקת-אש

אתלשכנעהסובייטיםניסובאוקטוברה-12--13בלילאלה.

אםוכימטרתה,אתלמעשהכברהשיגהמצריםכיסאדאת
מדיניהסדרלכפייתהמעצמותשתייפעלולהפסקת-אשתסכים

וההנהגהבזעם,הרוסיתהתביעהאתדחהסאדאתבמזה"ת.
להפסקת-אשלהסכיםיכולהאינהמצריםכיהחליטה,המצרית

היועתידיםזוהחלטהעל18.מתקדמים"שכוחותיהשעה"

חמורהכ,,טעותזאתתיארקיסינג'ר;רבצערלהצטערהמצרים
היהלאכילהייכל,סיפרהמלחמהלאחרכחודש19.בהערכה"

;באוקטוברב-11להפסקת-אשלהסכיםישראלאתלשכנעקל
שלפימשוםגועש,היהעל-כךהישראלים)של(זעמם"

נכנעו,הםאולםהקרבות.מהלךאתלשנותיכלוהערכתם...

שדראלינוהגיע-המצרים)(לכםבאשרדבר.שלבסופו

מוכניםאינכםשלפיוהבריטים,וגםהסובייטיםבאמצעותמכם

20.להפסקת-אש)"(להסכים

במרחבניכרתהצטמצמותהדברפירושהיהאמריקניתמבחינה

ונתגברנההלכהובממשללפעולה,מדיניות"והאופציותהתמרין

בשוםהאמריקניותלהפצרותנעניםאינםהסובייטיםכיהערכה,

להסכיםמצריםאתלשכנעמסוגליםהםאיןגיסא,מחדדרך.
ישראל),אתלשכנעהאמריקניםשהצליחוכפי(להפסקת-אש

המא-הצבאיהסיועאתלהפסיקנכוניםהםאיןגיסא,ומאידך

הש,הממשלהאוירית.הרכבתבאמצעותלמדינות-ערבסיבי
להשגתאפשרותכלנגדבמדיניותםחותריםהסובייטיםכי

ול-למצריםהסובייטיהצבאיהסיועישראלי-ערבי.תיקו""

כךעקבישראל.שלהצבאייםהישגיהאתלנטרלאייםסוריה
בעמדותהןנוספתהקשחהלחולעלולהכיהממשל,העריך

לפעולסיכויכלתאבדוארה"בישראל,בעמדתוהןהערבים
הוגן".כ,,מתווךבמזה"ת

בסיסיתורובדהעללחפותהיהניתןלאאלהלשיקוליםמעבר

היושהתנאיםשעהרקמעצמתה'ב,,איפוקנהגהברה"מ:אחת
וחלהאלהתנאיםשהשתנומשעהבאיזור.לבנות-בריתהנוחים
להיחלץהיססהלאומצרים,סוריהשלהצבאיבמצבןהרעה

לאזהמסוגמעצמתייםמשחקלכללילהן.ולסייעפעילבאורח
האויריתהרכבתהפכהאלהבנסיבותלהסכים.ארה"ביכלה

שלהגלובאליתלמדיניותהבמעלהראשוןלאתגרהסובייטית
פועלתשבוהמצבאםכיברור,היה.האמריקנילממשלארה"ב.

עצםעלחמורצליוטליימשך,סובייטיתאויריתרכבתרק
שללסיטואציה.תשובותלתתארה"בשלהמעצמתיתיכולתה
הוברשלהאזוריתלמשמעותמעברחמור.בינלאומימשבר
שלאמינותהעצםושאלתהגלובאליהשיקולאם-כן,עמדו,

מצוקה.בשעתבריתולבעליהמסייעבינלאומי,ככוחארה"ב
בממשלשנוצרההכבדה,התחושהאתקיסינג'רהסבירבדיעבד

יכלהלאלדבריוהסובייטית.האויריתהרכבתהפעלתעקב
להגשיםסובייטילנשקלהרשותככלל,יכולההיאואיןארה"ב,
קשרלושאיןענייןזה"האמריקני:הנשקעלגדולניצחון

במאזןישירותקשוראלאלישראל,קשרלוואיןלערבים
21.מעצמות-העל"שתיביןהכוחות

כוחות"מקבילית"

במלואארה"בשלאמינותהשאלתמשעלתהכיאיפוא,נראה,
עליההיהשומה;ברירהכמעטלארה"בנותרהלאחריפותה

אם-כן,ניתן,זומבחינהמשלה.צבאיאספקהמאמץלהפעיל

למצבתשובההיתהלאהאמריקניתהאויריתהרכבתכיומר
שלוביסודו1973,באוקטוברב-13במזה"תשהתפתחהצבאי

בראשישראל.שלהצבאייםלצרכיהלענותנועדהלאדבר

המא-הסובייטיתהאויריתלרכבתתשובההיתההיאוראשונה,

סיכויכלושעירערהבאוקטוברה-10מאזשהופעלהסיבית,

נת-לאמשום-כך,באיזור.האמריקניתהדיפלומטיהלהצלחת

אףארה"בלהיפך,;לבואהאמריקניתהאויריתהרכבתאהרה
האויריתהרכבתהפעלתמרגעמצויהבלתי.זריזות.גילתה,

אתלישראללספקשהחליטהועדבאוקטובר,ב-10הסובייטית
שלזמןפרקדרושהיהכיבהנחה,על-ידה.שנדרשהנשק

הפעלתעלהחלטהקבלתמרגעשעותוארבעעשריםלפחות
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