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  האם הוחמץ הסכם שלום לפני מלחמת יום הכיפורים לדיוןתוספת 

 גלבר יואב  –

 

שני  ב  מתרכזות בעיקר  רהבועל ספרי    -לעד עתה  התגובות הרבות שקיבלתי  

האם   הכיפוריםנושאים:  יום  ישראל,    מלחמת  )לטובת  בהכרעה  הסתיימה 

לזה שנחתם עם   דוגמת או קרוב  לפניה הסכם שלום  כמובן(? והאם הוחמץ 

מגיבים רבים, בעיקר    ?תרתיו מצרים בשלהי העשור והמלחמה היתה בעצם מ 

לא   שהמלחמה  טענתי  את  לקבל  מתקשים  במלחמה,  שלחם  הדור  בני 

לכך מפי  להביא  יף  הסתיימה בהכרעה, למרות הראיות שאני מביא ועוד אוס 

אחרים,   הממשלה.  וראש  הביטחון  שר  דאז,  הרמטכ"ל  כלומר  "הגבורה", 

יותר צעירים  דורות  בני  העיתון    בעיקר  בעמדת  הדבקים  האנשים  מחוג  או 

הקונספירציה הארץ בתיאוריות  לדבוק  ממשיכים  של    "מחקר  פייק"וב  , 

ובפיתוח  בשלום  מעוניין  היה סאדאת  ולפיהן  ולא    ארצו   העשורים האחרים 

לישראל שתי הצעות  הברית  -באמצעות ארצותולכן הציעה מצרים  במלחמה,  

  לחוקרים האלה ולמאמיניהם די ההנהגה הישראלית. אין  י- נדחו עלש שלום  

כביכול )שלא היו אלא הצגת העמדה המצרית    להצעות השלום ראיות של ממש  

ומה  ,  (הברית- ונבלתי מקובלת לא רק על ישראל אלא גם על ארצות  המוכרת 

- עללחלוטין  נסתר    , ואותו אני מכנה "פייק מחקר"שהם מביאים כסימוכין  

 . בן הזמןידי התיעוד האמריקאי 

 

הוא  בכתב, הקפדתי לציין כי    ו א פה  -, בעלרהבבכל במה שבה הצגתי את   

חסרי   ל"מיטיבי לכת" )קרוא( ולא לזוחלים מדובר בספר  אינו קל לקריאה.  

הספר שהתפרסמה לפני כחודש בעיתון  על  אורי מגדל, שכתב ביקורת    .סבלנות

בעיקרו, שכל   וצבאי  בעיקרו  מדיני  שני חלקים,  שבספר  בכותבו  הנ"ל, צדק 

אבל   נפרד,  כספר  להתפרסם  היה  יכול  מהם  העיקר:  הוא  אחד  את  החמיץ 
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על  לבחון את הממשק בין המדיני לצבאי, ו  מטרתו של הספר מלכתחילה היתה

 בנפרד. לכתובכך אי אפשר 

 

הראשון  הארץ  חלקו  על  במיוחד  כנראה  הספר  התקומם  המדיני  של   ,

ובעלייתו    1970בעיקרו )למרות שהוא עוסק גם במשבר הטילים בקיץ וסתיו  

  רהבשל סאדאת לשלטון במצרים והשלכותיה(. לא קשה לשער את הסיבה.  

שהעיתון    לגמרימפריך   מה  האלקטרונית  את  מהתקשורת  נכבדים  וחלקים 

למכור לציבור כבר שנים רבות:    יםמנס ומתעשיית הסרטים הדוקומנטריים  

דאז   הישראלית  באחריותההנהגה  יום    נושאת  משום  הלמלחמת  כיפורים 

המצריות השלום  הצעות  את  האו"ם    שדחתה  שליח  באמצעות  לה  שהוגשו 

 .  באמצעות הממשל האמריקאי כעבור שנתייםו 1971גונאר יארינג בפברואר 

עם   שניהלתי  אדרת כתב  השיחה  עסקה    עופר  הספר  להופעת  סמוך 

בעיקר בחלקו המדיני, אבל הכתבה שהתפרסמה התעלמה לחלוטין ממחציתו  

כנראה שההתעלמות    הראשונה של הספר והתרכזה בחידושים הצבאיים שבו.

עסקה בהשמצות  ם אחדים  כעבור חודשילא הספיקה והביקורת שפרסם מגדל  

, "לא  ידו כ"משעמם"- בכל מה שנוגע לחלקו הראשון של הספר, שהוגדר על

הוא ארוך, הוא    – אפשר לומר על הספר כל מיני דברים    ו"מיותר".   מחדש"

מורכב, הוא יורד לפרטים, בעיני אנשים מסוימים הוא אולי כופר בעיקר, אבל  

בעיו  לו  שיש  מי  את  משעמם  הוא  אולי  מכל  משעמם?  אבל  וריכוז,  קשב  ת 

המגיבים שהיה לי קשר עמם במהלך החודשים האחרונים מגדל הוא היחיד  

הדה את  לסמוך  הפרקים  -שבחר  לשמונה  לעשות  שניסה  לגיטימציה 

הזה.  הטיעון  על  בספר  שהספר  הראשונים  הטענה  יותר  עוד  אינו    תמוהה 

צא שלא  הממ עםמחדש, בעיקר כאשר היא מועלית בלי שום ניסיון להתמודד  

יכול  היתה שום הצעת שלום מצרית כפי שמגדל ועורכיו מן הסתם האמינו.  

 אלא מערכתי.בלבד  להיות שאני טועה, אבל הרגשתי היא שאין זה עניין אישי  
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של   ביקורתו  עם  להתווכח  כדי  רק  הזה  הפוסט  את  מעלה  הייתי  לא 

. מצב פתיחת החומר  עליהגם    להגיבמגדל. למעשה, אני מנצל הזדמנות כדי  

יום הכיפורים, במה שקדם לה ובסיומה הוא דינמי מאוד   העוסק במלחמת 

מצרי,   חומר  של  ראשונות  סנוניות  גם  להיראות  ומתחילות  הישראלי,  בצד 

נמוכים בדרגים  מציגים    זיכרונות  אלה  וכל  פרוטוקולים,  ואפילו  ובינוניים 

כך כל  רחוקה  המצרי שאינה  הצד  מן  המלחמה  של  שמצטיירת    תמונה  מזו 

לתמונות המתקבלות מן    וכמעט מנוגדת בדרגים המקבילים בצד הישראלי,  

הישראלית   והמחקרית  האפולוגטית  הספרות  מן  האמריקאי,  התיעוד 

 שהתפרסמו לפני עשרות שנים. המצריים המוקדמת ומן הזיכרונות 

בהרחבה )רוב רובו של הפרק השמיני( ב"הצעות השלום"    עסקתי רהב  ב

ידי איסמעיל פהמי, יועצו של סאדאת לביטחון לאומי,  -הוגשו על המצריות ש

.  1973לקיסינג'ר בשיחותיהם בניו יורק בפברואר וברושפור שליד פריס במאי 

ובו    1971יארינג בפברואר  לבמסמך שהגישו המצרים  מעט   לעומת זה עסקתי 

שלום עם ישראל אך סירבו  הסכם  השיבו בחיוב על שאלתו אם הם מוכנים ל 

  . 1967ביוני    4מה כולל השלום מלבד נסיגה ישראלית כוללת לגבולות    לפרט

הכריז על    פווס המסמך הוגש ליארינג ימים אחדים אחרי נאום של סאדאת שב

  שהעלה אותההיוזמה היתה של משה דיין    ,"יוזמתו" להסדר ביניים. למעשה

אלא שחדל מכך לאחר שהתרשם שהאמריקאים מסויגים    ,1970כבר בנובמבר  

 ממנה.

 

מודיעין של חיל הים  ב  ראש המחקרשלח לי שלמה גואטה,  לאחרונה  

חוקר  ב וכיום  חיפהעבר  באוניברסיטת  לאומי  ביטחון  למחקרי    , במכון 

  24-עמודים של ישיבת המועצה הצבאית המצרית העליונה ב  47בן    פרוטוקול 

. זו הישיבה שבה הודיע סאדאת  בה נתונה לו על כךהר  ותודתי   1972  באוקטובר

", בלי  , ועם זה ננצחלגנרלים שלו על החלטתו לצאת למלחמה "עם מה שיש

  1971להמתין לאספקת נשק רוסי נוסף שמצרים ביקשה לקבלו מאז תחילת  

הפרוטוקול   והתחמקויות.  בסירובים  )בונענתה  למעט  פורסם  שתי  שלמותו, 
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נספח לספר זיכרונותיו  ון מידע של המצרים( כ השמטות קלות מטעמי ביטח

מספטמבר   המצרי  הצי  מפקד  שהיה  פהמי,  מחמוד  אדמירל  עד    1969של 

על  ,1972אוקטובר   מתפקידו  הודח  הישיבה  -כאשר  בעקבות  סאדאת  ידי 

נאסף    .הנזכרת מכן  לאחר  קצר  וזמן  במצרים  לאור  יצא  ידי  - עלהספר 

וההרשויות ממנו  עותק  להשיג  הצליח  גואטה  בתרגומו  .  רב  מאמץ  שקיע 

ורדי יצחק  בעזרת המתרגם  בתוספת מבואות משלו ומשל    מערבית לעברית 

נהמתרגם הספר  של  עותק  יום  מ .  מלחמת  לחקר  המרכז  בארכיון  צא 

 הכיפורים. 

על התפתחות  ומפורטת  בסקירה ארוכה    הנפתח  הישיבה של סאדאת 

סביר לקציניו  ה מכן הוא  - יחסיו עם ברית המועצות מאז עלותו לשלטון. לאחר

התקבלה במצרים בהרמת גבות  את הרקע והסיבה ליוזמתו להסדר חלקי, ש

העסיקה את הממשל האמריקאי ואת ישראל במשך רוב שנת  רבות. היוזמה  

ר כולל שלא נראה  כתחליף להסד  , 1972ובחודשים הראשונים של שנת    1971

 . ולמלחמה כוללת שבצבא המצרי חששו ממנה באופק 

  1970הפסקת האש שהושגה בסיום מלחמת ההתשה והוארכה בנובמבר  

, וסאדאת ידע כי גם אם יאשרו הרוסים את  1971בפברואר    עמדה להסתיים 

אותם וישלחו  שביקש  הנשק  מוכנים  בפועל  משלוחי  יהיו  לא  הם  וכשירים  , 

כך הסביר -. אחרבמרס 7-עד לנוסף הארכתה בחודש אחר לגם  מועד סיומה ל

 יוזמתו:  שלשמה העלה את  המטרה את 

]חציית  במעבר  אבדות  רוצה  לא  שאני  היה  אותי  שהטריד  מה 

תיסוג,   ישראל  שאם  כלומר,  היוזמה.  את  עשיתי  ולכן  התעלה[ 

אני   סואץ,  תעלת  תיפתח  יעברו,  שלנו  הכוחות  הראשון  בשלב 

חודשים של הפסקת אש, ולאחר שישה   אכריז רשמית על שישה

חודשים אם ישראל לא תגיע להסדר אתנו, הכוחות שלנו שעברו  

רוצה  שאני  הוא  השני  הדבר   ]...[ חובתנו.  את  ויסיימו  יילחמו 

, במעבר ]חציה[, ואני  להיפטר מהאיום של החרב על הצוואר שלי

חושב שאנחנו צפויים לאבדות כבדות, אם אני צריך לעבור לפני  
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היא  שה האמת   ]...[ רוצה.  שאני  הדרישות  את  לנו  יתנו  רוסים 

שבמעבר   כדי  הזאת  היוזמה  את  עשיתי  מאבדות נשבזמנו  ימנע 

- כבדות שוודאי ייגרמו משום שלא הגיע מה שאני רוצה ]מברית 

 המועצות[. 

היוזמה, הסביר סאדאת את תשובת מצרים ליארינג כעבור זמן קצר, שינתה  

אמר,  גם   ישראל,  המדינית.  הזירה  הערבים  " את  בין  אחד  אף  שאין  תאמר 

היתה אומרת    לו ( אמתי. כלומר,  Peace Agreementשיסכים להסכם שלום ) 

, המילים באנגלית במקור הערבי( זה היה נשאר  Peace Treatyחוזה שלום )

שביתת   הסכם  מהו  טוב,  אז  שלום,  הסכם  אומרת  היא  כאשר  אבל  מסוכן, 

כאשר חזרנו וקראנו לו הסכם שלום. לכן אמרתי ]ליארינג[    1949הנשק של  

 " אין מניעה.  –הסכם שלום 

מצאתי   דיין    לא  מאיר,  גולדה  דאז:  ישראל  שמנהיגי  לכך  ראיות 

אינה אלא    1971לב חשדו במפורש שיוזמת סאדאת מפברואר  -והרמטכ"ל בר

זה  הונאה עם  יחד  הבינו.  ישראלית    הם  לנסיגה  להביא  נועדה  שהיא 

- משמעותית ולנוכחות צבאית מצרית ממזרח לתעלת סואץ. גולדה מאיר ובר

לב התנגדו לנסיגה של יותר משמונה עד עשרה קילומטרים. בעיני דיין העיקר  

לפתח המערבי של מעברי    דלא היה בעומק הנסיגה והוא היה מוכן לסגת ע

זה   לעומת  והגידי.  בכוונתו  חש  הוא המתלה  מעמיתיו  יותר  של    ת האמיתיד 

סאדאת והתנאי ההכרחי והקובע מבחינתו היה ששום חייל מצרי לא יצלח  

מצרים   בין  המלחמה  מצב  של  והמוכרז  הרשמי  סיומו  לפני  התעלה  את 

סאדאת   יוזמת  את  מרוקן  שהיה  הזה,  לתנאי  סירבה  מצרים  וישראל. 

לא תהיה אמתית בלי  ממשמעותה האמתית, בנימוק הקלוש שריבונותה בסיני  

 . מסיבית שתלווה בנוכחות צבאית

לא  שופכים אור    1972באוקטובר    24-דבריו של סאדאת בישיבה ההיא ב

על האופן בו ראה את יחסיו עם  רק על כוונותיו כלפי ישראל אלא גם ובעיקר  

היה    .ברית המועצות ניתן  לא  כה  כהלכה  עד  היחסים  להבין  את התפתחות 

הנג ה   מןהאלה   הישראלימסמכים  בצד  מן    ,ישים  בלבד  חלקי  ובאופן 
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נאמרו לפני  של סאדאת  הדברים האלה    .המסמכים בארכיונים האמריקאים

החששות   את  הן  ומשקפים  אליה.    מפניההמלחמה  לצאת  הנחישות  את  הן 

קיימת.  ש  כפימבחינתו,   היתה  לא  הפרוטוקול, שאלת השלום  בהמשך  אמר 

וק בהסכם הביניים היו הונאה  מלכתחילה הוא שאף למלחמה. היוזמה והעיס 

ועד   המועצות  מברית  המיוחל  הנשק  לאספקת  עד  זמן  להרוויח  שמטרתה 

ממצרים  הרוסים  היועצים  ורוב  המבצעיים  הכוחות  של  כפי    . לסילוקם 

הישיבה בהמשך  היה    ,שהבהיר  למלחמהסילוקם  ומוקדם  הכרחי    תנאי 

בלבד,   יהיה  ואי אפששצריכה להיות מלחמתם של המצרים ושל הערבים  ר 

 .בעבורםכי הרוסים ניצחו או הפסידו בה  לומר

  

 

 

 


