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 כוכב אדום בשמי סואץ: 
 היחסים בין ארצות הברית לישראל סביב שאלת אספקת הנשק 

לאור המעורבות הסובייטית במלחמת ההתשה

יהודה א' בלנגה

תקציר

בין 10,000 ל־15,000 הרוגים ו־5,000 שבויים היה המחיר שגבתה מלחמת הבזק ביוני 1967 
נוסף על כך, צבא מצרים איבד קרוב לשבעים  יותר מארבעה ימים.  ממצרים, שנמשכה לא 
אחוזים מן הציוד הארטילרי שלו, כ־400 כלי טייס וכ־300 טנקים. צבא מצרים התרסק לרסיסים, 
ויחד איתו התרסק משטרו של נאצר. מייד לאחר מלחמת יוני 1967 החלו הסובייטים לחמש 
במהירות את צבא מצרים כדי להביאו לרמת חימושו ערב המלחמה. צעד זה נעשה מתוך רצון 
לתת מענה הן לאינטרסים הגלובליים של ברית המועצות, והן לאינטרסים המקומיים שלה 
במזרח התיכון. מטרתו של מאמר זה היא להתחקות אחר מעורבותם של הסובייטים במצרים 
ואחר האיום שהציבו לישראל במלחמת ההתשה. אין הוא עוסק בהיבטי המודיעין של סוגיה 
זו, ובמוקדו ניצבים יחסי ארצות הברית עם ישראל על רקע האיום הסובייטי והאסטרטגיה של 
הפצצות העומק של ישראל במלחמת ההתשה נגד מצרים. נקודה זו חשובה לציון משום שסלע 
המחלוקת של ישראל עם האמריקאים, כפי שיוצג להלן במאמר, היה אם הפצצות חיל האוויר 
הישראלי בעומק מצרים הולידו, ואף הגבירו, את החדירה הסובייטית למצרים ואת מעורבותה 
בה, כפי שטענו האמריקאים, או שמא החדירה הסובייטית הייתה זו שיצרה את ההסלמה בין 

מצרים לישראל בשנות מלחמת ההתשה, כפי שטענה ישראל.  
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מבוא: הקימה מן האפר

וסוריה תהליך חימוש עצום בעזרתם הנדיבה של  1968 עברו מצרים  לקיץ   1967 בין סתיו 
ובחציה   ,1967 יוני  להן במלחמת  בחזרה את הנשק שאבד  קיבלו  הן  עד מהרה  הסובייטים. 
מלחמת ששת  ערב  להן  שהייתה  החימוש  מרמת  יותר  אף  להתחמש  החלו   1968 של  השני 
הימים. הסיוע הסובייטי נתפס בעיני ישראל, כמו בעבר, חלק ממכלול הקו האסטרטגי הכולל 
של ברית המועצות. קו זה ביקש להעמיק את החדירה במצרים כדי לחזק את הנוכחות הימית 
כדי  הערבי־ישראלי  בסכסוך  השתמשה  המועצות  שברית  ומכאן  התיכון,  בים  הסובייטית 

להסוות את מטרותיה האסטרטגיות האמיתיות. 
אומנם ברית המועצות ספגה מהלומה קשה בעקבות התבוסה של בנות חסותה ביוני 1967, 
חדירתה  להעמקת  חוזרת  בלתי  הזדמנות  לעצמה  ליצור  מוסקבה  ידעה  המשבר  מתוך  אבל 
למזרח התיכון ולקידום מטרותיה. יעדי ברית המועצות בזירת המזרח התיכון לא היו שונים 
למעשה מיעדיה בתקופת הצארים, היינו שאיפתה להגיע למים חמים – הים התיכון )בייחוד 
העשרים  המאה  של  החמישים  שנות  מאמצע  ההודי.  והאוקיינוס  הפרסי  המפרץ  הְמצרים(, 
לגרורותיה  האזור  מדינות  את  להפוך  השפעתה,  את  להרחיב  המועצות  ברית  אפוא  ביקשה 
ולהיות "גורם מעצמתי נוכח וקובע במזרח התיכון".1 בד בבד ביקשה לתת מענה יעיל לאיום 
והאזורי.2  הגלובלי   – מישורים  בשני  ביטוי  לידי  שבאו  שיקוליה  לאור  באזור,  האמריקאי 

במישור הגלובלי היו כמה שיקולים: 
העיקריות . 1 המאבק  מזירות  כאחת  הסובייטית  בתפיסה  התקבע  התיכון  המזרח 

הברית  ארצות  של  המאחזים  את  לנטרל  שאפה  המועצות  ברית  לכן,  באמריקאים. 
ממנה  ולמנוע  הברית  לארצות  כחלופה  עצמה  את  להציג  באזור,  השפעתה  ואת 
של  חשבונם  על  בהצלחותיהם,  נדחקה.  העמדות שמהן  את  לעצמה  ולהחזיר  לשוב 
האמריקאים, ראו הסובייטים אמצעי חשוב להעצמת כוחם הגלובלי ויכולת המיקוח 

שלהם מול ארצות הברית גם במוקדי עימות אחרים עימם.3

"החדירה הסובייטית למזרח־התיכון: דו"ח מיוחד סודי ביותר", 7 ביוני 1970, ארכיון המדינה )להלן:   1
א"מ(, ח.צ. 4605/2.

"חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2; דימה אדמסקי, מבצע קווקז: ההתערבות הסובייטית   2
וההפתעה הישראלית במלחמת ההתשה )תל אביב: מערכות, 2006(, עמ' 17–21.

 ;4605/2 ח.צ.  א"מ,   ,1970 ביוני   7 ביותר",  סודי  מיוחד  דו"ח  למזרח־התיכון:  הסובייטית  "החדירה   3
 "חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2; "ברית המועצות במזרח התיכון", 13 במרץ 1969, א"מ, 

ח.צ. 4221/19.
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מכיוון שצפון המזרח התיכון גובל בשטחה של ברית המועצות, הוא מוקד חיוני . 2
לביטחונה. כמו כן, הגרורות הסובייטיות במזרח אירופה יוצרות עומק אסטרטגי 
ממדינות  בייחוד  המערב,  לאיומי  חשופים  מדרום  וגבולותיה  המועצות,  לברית 
הדרומי  האגף  על  לחץ  להפעיל  ביקשה  הסובייטית  ההנהגה  לכן,  נאט"ו.  ברית 
של נאט"ו, אזור שבעיניה נחשב נקודת התורפה של המערך המערבי באירופה. 
קפיצה  קרש  בתור  התיכון  במזרח  להשתמש  המועצות  ברית  חתרה  כך  בתוך 
להעמקת חדירתה והשפעתה דרומה לכיוון אפריקה, חצי האי ערב, המפרץ הפרסי 

והאוקיינוס ההודי. 
ברית המועצות חתרה להשתלט על מקורות הנפט במרחב הן לצרכיה הן כדי למנוע . 3

את זרימתו למערב, ובתוך כך לרכוש שווקים באזור. 

כדי להשיג את יעדיה האסטרטגיים הגלובליים, בייחוד לנוכח האיום של ארצות הברית, פעלה 
ברית המועצות גם במישור האזורי בכמה דרכים: 

להסתבך . 1 הממשל  של  רצונו  חוסר  בווייטנאם,  הברית  ארצות  מעורבות  רקע  על 
בעוד התחייבויות צבאיות באזור, והיעדר הצהרה על חשיבותו הרבה של המרחב 
לאינטרס האמריקאי, זיהתה ברית המועצות את חלון ההזדמנויות וביקשה להיכנס 

דרכו לאזור.
הברית . 2 ארצות  בין  פירוד  לזרוע  מדיניים  כלים  באמצעות  ניסתה  המועצות  ברית 

בחרה  זה  מדיני  מהלך  לצורך  עצמה.  הברית  בתוך  וכן  נאט"ו,  בברית  לחברותיה 
במדינות "הנדבך הצפוני" )Northern Tier( במזרח התיכון – טורקיה, איראן ויוון – 

אך גם במדינות הים התיכון, למשל איטליה ומלטה. 
למשל . 3 ה"מהפכניות",  ערב  מדינות  בין  מעמדה  את  לבסס  חתרה  המועצות  ברית 

של  מוחלטת  וכלכלית  מדינית  צבאית,  תלות  יצירת  באמצעות  וסוריה,  מצרים 
ערב  מדינות  בין  פירוד  לזרוע  המועצות  ברית  שאפה  בבד  בד  בה.  ערב  מדינות 
הפרו־מערביות וה"שמרניות", כגון לבנון וירדן, ובין המערב. הכלי העיקרי בחתירת 
הקליינט  למדינות  נרחב  צבאי  סיוע  הענקת  היה  זה  יעד  להשגת  המועצות  ברית 

הסובייטיות, בייחוד מצרים. 
המשך החדירה הימית לים התיכון, כפי שהחלה ב־1964, וחיזוק נוכחותה הקבועה . 4

במימי הים לצד נוכחות אווירית באזור, הנשענת על בסיסים במצרים. 
להעמקת . 5 מנוף  בתור  הערבי־ישראלי  הסכסוך  את  לנצל  ביקשה  המועצות  ברית 

לנצל  ביקשו  הסובייטים  מכך,  יוצא  כפועל  ערב.  בארצות  מאחזיה  וביצור  חדירתה 
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את הסכסוך הערבי־ישראלי לטובת מטרותיהם הגלובליות. לשון אחר, מטרת העמקת 
כיסוי  וליצור  התיכון  לים  הימית  חדירתה  את  לבסס  הייתה  הסובייטית  המעורבות 
אווירי לטובתה. משום כך, הסובייטים השתמשו בסכסוך הערבי־ישראלי כתירוץ או 

כמסווה למימוש יעדיהם האסטרטגיים האמיתיים. 
ויועצים בתחום כדי לחדור למקורות . 6 ושיגור מומחים  זיכיונות לחיפוש נפט  השגת 

הנפט במזרח התיכון.4 

בעקבות המלחמה עברו על מצרים טלטלות פנימיות וחיצוניות רבות. הרציניות שבהן היו 
מהומות הסטודנטים והפועלים נגד המשטר בפברואר 1968, ולצידן, במעגל החיצוני, היה 
אובדן היוקרה המצרית בעיני העולם הערבי. לפיכך מצרים נזקקה לשינוי, ונשיא מצרים, 
גמאל עבד אל־נאצר, היה זקוק לאסטרטגיה חדשה. לאחר שפסל את הצעת השלום של 
ישראל, הכיר בעובדה שנשיא ארצות הברית לינדון ג'ונסון לא ילחץ על ממשלת ישראל 
להחזיר את סיני כפי שעשה קודמו דווייט אייזנהאואר, והשכיל להבין שאין באפשרותו 
שתסייע  אחת  חלופה  רק  נאצר  בידי  נותרה  השטחים,  להשבת  כוללת  למלחמה  לצאת 
לקידום  מוגבל  צבאי  מהלך  התחלת   – באזור  שנוצר  החדש  קוו  הסטטוס  את  לקעקע  לו 

מהלך מדיני.5
של  בסופו  לחולל  שעתיד  צבאי  בכוח  בשימוש  הדוגלת  תפיסה  אימץ  נאצר  הנשיא 
ישראל במהלך  מידי  סיני  יכול "לשחרר" את  היה  דבר מהלך מדיני. ברם, מכיוון שלא 
יעדים  כמה  להגדיר  ביקש  הוא  לכן,  מוגבלים.  היו  הצבאיים  מהלכיו  אחד,  מהיר  צבאי 
שהשגתם תוכיח לעין כול את סירובה של מצרים להשלים עם הסטטוס קוו שנוצר לאחר 
מלחמת ששת הימים, ואף תצעיד את מצרים שלב אחד קדימה לקראת המטרה הסופית – 
לשרי ממשלתו  נאצר  אמר   1969 בפברואר  ב־16  ישראל.  מידי  סיני  האי  חצי  "שחרור" 
פעולות  הגברת  ידי  על  בעיקר  הישראלי,  בצבא  מאבקה  את  להסלים  נדרשת  שמצרים 
הקומנדו בסיני. לטענתו, פעילות כזו, כחלק ממלחמת התשה, תשפיע במידה ניכרת על 
אופן פריסת הכוחות של צה"ל ועל המורל שלו. פשיטות הקומנדו, לצד הקזת דם בכל 
דרך אפשרית, יאלצו את ההנהגה הישראלית לגייס כוחות מילואים רבים ולהחזיק בהם 

 ;4605/2 ח.צ.  א"מ,   ,1970 ביוני   7 ביותר",  סודי  מיוחד  דו"ח  למזרח־התיכון:  הסובייטית  "החדירה   4 
"חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2; "ברית המועצות במזרח התיכון", 13 במרץ 1969, א"מ, 

ח.צ. 4221/19; אדמסקי, מבצע קווקז, עמ' 19–25.
 Yehuda U. Blanga, "'Why are They Shooting?': The American View of the Events at :ראו  5

.the Outset of the War of Attrition," Israel Affairs, Vol. 18, No. 2 )2012(, pp. 155–176
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לאורך זמן, בניגוד למדיניותה הצבאית, וכך יימתחו יכולותיה הצבאיות והכלכליות של 
ישראל עד לקצה.6

מדינות  של  הלב  תשומת  את  לעורר  נאצר  ביקש  מוגבלים  יעדים  הגדרת  באמצעות 
וושינגטון  יצליח לשכנע את  זו של ארצות הברית. הוא חשב שכך  ובעיקר את  העולם, 
שהמצב במזרח התיכון מסכן את האינטרסים החיוניים שלה באזור, ובתוך כך לשנות את 
רבים  מהלכים  הניע  מלחמה  מפני  החשש  למצרים.  מדיניים  רווחים  ולהקנות  מדיניותה 
במחלקת המדינה האמריקאית, שנועדו למנוע עימות אזורי אשר יוביל למלחמה עם ברית 
המועצות. במקרה של המזרח התיכון, המהלכים האמריקאיים נעו סביב בלימת ניסיונותיה 
של מצרים להצית את האזור, ובכך להגביר את החשש של אלו המפחדים ממלחמת עולם 
שלישית.7 על בסיס החשש הזה בנה נאצר את האסטרטגיה שלו. הוא ידע שגם האמריקאים 
לא  הם  ושלכן  העל,  מעצמות  בין שתי  בעימות  רוצים  אינם  הבין־לאומית  הקהילה  וגם 
יאפשרו לסטטוס קוו מעורער או למשבר חמור במזרח התיכון להימשך לאורך זמן. כך 
הפך שינוי סדר העדיפויות של ארצות הברית במזרח התיכון למטרה הראשונה במעלה 
עבור ההנהגה המצרית. מהלך זה כוון תחילה כלפי ממשל ג'ונסון, אך מכיוון שזה עמד 
לסיים את תפקידו הופנה עיקר המאמץ המצרי לכיוון מחליפו בבית הלבן, הנשיא הנבחר 

ריצ'רד ניקסון.
אבל עד קיץ 1969 שוב מצא נאצר את עצמו עומד לפני מפלה צבאית אפשרית. בחודש 
יולי פתחה ישראל בפעילות אווירית נרחבת )מבצע "בוקסר"(. היא פגעה אנושות במערכת 
ההגנה האנטי־אווירית של מצרים במרחב התעלה, השמידה אותה והעניקה לישראל "שמיים 
גדולה עד שרבין קבע ש"הטיעון של סכנת מלחמה במזרח  הייתה כה  ההצלחה  פתוחים".8 
התיכון שהיה קיים בתחילת שנת 1969 למעשה נעלם".9 בשלהי דצמבר 1969 ביצעה ישראל 

התעלה  חציית  אלשאזלי,  אלדין  סעד  ראו:  המצרי,  הצד  מן  ההתשה  מלחמת  יעדי  להגדרת   6 
 Abdel Magid Farid, Nasser: The Final Years  ;9–8 עמ'   ,)1987 הביטחון,  משרד  אביב:  )תל 
 )Reading: Ithaca Press, 1994(, pp. 134–136; Mohamed Abdel Ghani El-Gamasy, The
 October War: Memoirs of Field Marshal El-Gamasy of Egypt )Cairo: The American

.University in Cairo Press, 1993(, pp. 97–108
.Blanga, "Why are They Shooting?" :ראו  7

 ;4605/2 ח.צ.  א"מ,   ,1970 ביוני   7 ביותר",  סודי  מיוחד  דו"ח  למזרח־התיכון:  הסובייטית  "החדירה   8 
עמיר בר־אור, "החלטת ממשלת ישראל להפציץ בעומק מצרים", מערכות, 334 )ינואר–פברואר 1994(, 
 "State 020685/Tel Ext 29588," February 10, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14  ;38 עמ' 

.A/I, NA
"מס' 160", 17 בספטמבר 1969, א"מ, ח.צ. 4157/5.   9
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תפנית של ממש בפעילותה הצבאית, וביססה את עליונותה האווירית. צעד זה הלך והתעצם 
בתחילת ינואר 1970 )מבצעי "פריחה"(, ונמשך עד אפריל באותה השנה. מלבד המכה הקשה 
למורל של המצרים, האבדות בנפש ובתשתיות )אזרחיות וצבאיות כאחת( היו רבות מנשוא, 
עד שקהיר החליטה להעביר מתקנים צבאיים אל מצרים או להציבם כמבנים אזרחיים שנועדו 

להגן עליהם מהתקפות האוויר של ישראל.10 
    כאן ראוי לעמוד על חלופות הפעולה האפשריות שהיו לצה"ל, באישור הדרג המדיני 
1969: צליחת תעלת סואץ וכיבוש שטחים  כמובן, עם פרוץ קרבות מלחמת ההתשה במרץ 
המצרי  שהצבא  ידיעה  מתוך  המים  מקו  צה"ל  כוחות  נסיגת  התעלה;  של  המערבי  בחלקה 
יתפוס עד מהרה עמדות בגדה המזרחית של התעלה ויפעל משם נגד צה"ל; או היאחזות בקו 
הביצורים הישראלי לאורך התעלה, והפעלת עוצמת אש גדולה שתכפה על מצרים להפסיק 

את הלחימה.11
החלופה הראשונה נפסלה בשל בעיות לוגיסטיות, ובשל החשש מפני התגובה הסובייטית 
לכיבוש תא שטח בעומק מצרים, ואילו את החלופה שנייה דחה הרמטכ"ל חיים בר־לב. נסיגה, 
ניצחון עבור המצרים,  דיין, תשמש אות  טען בר־לב, שזכה גם לתמיכת שר הביטחון משה 
תגביר את מאבקם הצבאי ואף תהווה סיכון מדיני לישראל. בכך נותרה רק החלופה השלישית, 
שבשל מגבלות הכוח של צה"ל הייתה יכולה ליפול רק על כתפי חיל האוויר הישראלי. לכן, 
לא נטעה אם נאמר שבחירת דפוס הפעילות של הפצצות העומק היה למעשה ברירת מחדל 
ישראלית. ישראל העריכה שמוסקבה לא תגלה מעורבות ישירה בעימות לאור חששה מתגובה 

אמריקאית דומה, אך עד מהרה עמדה על טעותה.12
להפצצות  האווירית" שלה  "הארטילריה  את  לפני שישראל שלחה  עוד   ,1969 בנובמבר 
העומק במצרים במבצעי "פריחה", העריכו גורמים במשרד החוץ של ישראל שברית המועצות 
ומצרים סיכמו ביניהן על משלוח טילי SA-3 למצרים, ושצוותים סובייטיים ייאשו את סוללות 
 ,1970 ובינואר   1969 הטילים )שם הקוד: "מבצע קווקז"(. בחודשים שלאחר מכן, בדצמבר 
בביקורו של אנור סאדאת במוסקבה, ולאחר מכן בביקורו של הנשיא נאצר שם, סוכם גם על 

 Yaacov Bar-Siman-Tov, The Israeli-Egyptian War of Attrition  ;1970 בינואר   8 דבר,   10
 1969–1970 )New York: Columbia University, 1980(, p. 132; "Confidential Cairo 487,"

.March 5, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27 A/I, NA
בר־אור, "החלטת ממשלת ישראל להפציץ בעומק מצרים", עמ' 33.    11

קו  לוחמי  זהר,  אברהם   ;246 עמ'   ,)1989 מערכות,  אביב:  )תל  התשה  שיפטן,  דן   ;41–34 עמ'  שם,   12
המים והאש )תל אביב: המכון לחקר מלחמות ישראל, 2012(, עמ' 264–267; מתי מייזל, "מטרת ברית 

המועצות במלחמת ההתשה", מערכות, 335 )מאי 1994(, עמ' 22.
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העברת טייסים סובייטים למצרים.13 בתוך כך, ישראל העריכה שהגעתם של יועצים ומדריכים 
סובייטים לארץ הנילוס, וכמובן אספקת הנשק, הן שהובילו את המצרים להפר את הפסקת 

האש, לבטלה ולפתוח במלחמת התשה.14
עד מהרה התקרבו מטוסי חיל האוויר הישראליים למרכזי האוכלוסייה המצרית ולאזורי 
תעשייה חשובים, וכפועל יוצא מכך נשאו עימם גם מסר פסיכולוגי – מצרים חסרת אונים מול 
העוצמה הישראלית. אולם מחלקת המדינה שיערה שיש עוד מטרה, נסתרת, שאותה מבקשת 
ישראל להשיג.15 ג'וזף סיסקו )Sisco(, עוזר מזכיר המדינה, וגורמים בכירים במחלקת המדינה 
האמריקאית, סברו שבהתקפותיהם הישראלים מנסים להקשות על נאצר לקבל את היוזמות 
1969, ובעיניהם ישראל מכשילה בכך  האמריקאיות להסדרים שהוצעו באוקטובר ובדצמבר 
ברגוס  דונלד  שלה.  השלום  מהצעות  כלשהו  ברווח  לזכות  הברית  ארצות  של  סיכוייה  את 
)Bergus(, נציג ארצות הברית בקהיר – שלמה ארגוב, ציר ישראל בוושינגטון, הגדירו כמי 
 "to frustrate( "ש"איננו יציב במיוחד"16 – הוסיף שישראל פועלת "לסכל כל מאמץ לשלום
"any peace efforts(, שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הישראלי, ולא משנה עד כמה הוא 

"לא מציאותי ומזיק לאינטרסים האמריקניים".17 
זאת ועוד, ריצ'רד פרקר )Parker(, ראש הדסק המצרי במחלקת המדינה, אמר שהפצצות 
האוויר  שחיל  מכיוון  האמריקאים,  של  השלום  במאמצי  קשות  לפגוע  עלולות  העומק 
שמצרים  הוסיף  הוא  לישראל.  מספקת  הברית  שארצות  במטוסים  במצרים  תוקף  הישראלי 
שישנו  מאמין  שנאצר  משום  הישראלי,  הניצחון  אשמת  את  הברית  ארצות  על  תפיל 

"סאם 3", 25 במרץ 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2; "חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.  13
"החדירה הסובייטית למזרח־התיכון: דו"ח מיוחד סודי ביותר", 7 ביוני 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.  14

 "Israeli Aims in Regard to the UAR: Some Doubts about the Conspiracy Theory," :ראו  15
 February 21, 1970, RG 59, Box 2389 Pol, ISR-U, NA; "The Israel-UAR Front: 'Dance
 Macabre’," March 6, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27, A/I, NA; Richard Parker, The
 Politics of Miscalculation in the Middle East )Bloomington: Indiana University

.Press,1993(, p. 141
"מס' 195", 4 בנובמבר 1970, א"מ, ח.צ. 4549/6.  16

 "Cairo 166," January 26, 1970, RG 59, Box 2063 Pol, 27-14 ראו:  ברגוס  של  הדו"ח  על   17
A/I, NA. גורמים במחלקת המדינה השמיעו את התיאוריה הזאת גם באוזני עמיתיהם המצרים; ראו: 
 "Memorandum of Conversation, Egypt and Israel, Mr. Hassan El-Abbadi, Counselor,
UAR Interests Section," January 22, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, A/I, NA. על מזכר סיסקו 
 "Israeli Raids on Egyptian Delta Region – Information Memorandum," January 7, :ראו
 1970, RG 59, Box 2050 Pol, A/I, NA; "Memorandum for the President, Present Status of

 .Middle East Efforts," January 12, 1970, RG 59, Box 2063 Pol, 27-14 A/I, NA
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"שטן זר"  )"foreign devil"(, המכוון את כל המהלכים באזור. כמו כן, ציין פרקר, נאצר יראה 
באור שלילי כל הצעה אמריקאית להסדר אם הוא ימשיך להחזיק באמונה שארצות הברית 
תומכת במאמצים הישראליים להפילו, ולכן לשם "התיעוד ההיסטורי" חשוב שארצות הברית 

תתנער מן המאמצים הישראליים למוטט את המשטר המצרי.18 
אם כן, צעדיה של ישראל, ובייחוד האסטרטגיה של הפצצות העומק, הצטיירו בתחילת 
האשמות  להטחת  הובילו  והם  בשטח,  לאירועים  תואמים  היו  שלא  כצעדים   1970 ינואר 
חמורות כלפי ישראל: היא שהחריפה את המצב באזור, ועל ידי כך יצרה תגובת שרשרת 
שבגינה הקשיח הצד הערבי עוד יותר את עמדתו כלפי הסדר מדיני; היא שפגעה בעמדה 
המדינית של מדינות ערב המתונות; והיא שהניעה את מצרים לתקוף לאורך החזית המזרחית 
של תעלת סואץ. גורמים במחלקת המדינה האמריקאית אמרו שישראל ידעה שנאצר לא 
ייכנס לתהליך של משא ומתן מעמדת חולשה, ושלמעשה הוא גם אינו יכול להרשות לעצמו 
להסכים להפסקת אש, משום שזו תצטייר ככניעה. לכן, ממשלת ישראל בחרה להעלות את 

רף האלימות.19 
שתורחב  האפשרות  לנוכח  היו  האמריקאים  שהעלו  יותר,  כבדים  אחרים,  חששות 
ושיגדל הסיכוי להתלקחות  באזור  המעורבות הסובייטית במצרים, שיוגבר מרוץ החימוש 
תמשיך  ישראל  שאם  הקרמלין  רמז  פעם  לא  המעצמות.  בין  למאבק  להידרדר  שעשויה 
האיזון  את  להחזיר  כדי  להתערב  תיאלץ  המועצות  ברית  מצרים,  בעומק  ולפגוע  לתקוף 
הצבאי לאזור. על האיום הזה דן פרקר במזכר מיוחד ששלח לסיסקו, ובו המליץ לממונים 
האש.  הפסקת  חידוש  למען  הסובייטים  עם  פעולה  בשיתוף  לפעול  ברגוס  בתמיכת  עליו 
בהפסקת  עניין  שאיבדה  אפשר  ולכן  הצבאית,  מהצלחתה  נהנית  כנראה  ישראל  לדבריו, 
האש. אי לזאת, קיים הסיכון שמא הפעילות הישראלית תדחק את קהיר ואת מוסקבה לפינה, 
באופן שהמוצא היחיד שיישאר לסובייטים הוא לגלות מעורבות במצרים ומחויבות עמוקה 
יותר לתמיכה בנאצר. פרקר אף שיער שייתכן שבשלב מסוים יחליטו הסובייטים שהחלופה 

 "UAR-Israel: Israel Steps Up Air War Against UAR," January 7, 1970, RG 59, Box :ראו  18
 2050 Pol, A/I, NA; "Memorandum, Israel-UAR Cease Fire," January 23, 1970, RG 59,

.Box 2063 Pol, 27-14 A/I, NA
שם. מחלקת המדינה לא שמרה את ההערכה הזאת בידיה אלא העבירה אותה למצרים. האמריקאים   19
יוזמות,  רמזו שאיתות מצד קהיר בדבר נכונותה העקרונית להמשיך בתהליך המדיני על בסיס אותן 
ראו: ומתן;  המשא  לשולחן  להביאו  גם  דבר  של  ובסופו  הישראלי,  בצד  מבוכה  לגרום  כדי  בו   יש 
 "REF: Cairo's 229/In Briefing Mohammad Riad," January 31, 1970, RG 59, Box 2063

.Pol, 27-14 A/I, NA
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על  ויגנו  בישראלים  שיילחמו  כדי  למצרים  טייסים  להעביר  היא  להם  שנותרה  היחידה 
המרחב האווירי שלה.20 

לראות  שאיפתה  את  או  נאצר  עם  להסדר  להגיע  רצונה  חוסר  את  הכחישה  לא  ישראל 
והמחקר  המודיעין  לשכת  מנהל   ,)Cline( קליין  לריי  אמר  ארגוב  שלמה   בנפילתו. 
)INR – Department’s Bureau of Intelligence and Research(, שישראל אינה מצפה 
אינה  והוסיף שישראל  בלתי אפשרי,  כדבר  בעיניה  נאצר, שנתפס  עם  מדיני  להגיע להסכם 
יודעת מתי או איך הוא ייפול, אך היא מצפה לכך. ארגוב גם ציין שיש שתי מטרות עיקריות 
לאסטרטגיה של הפצצות העומק: להפגין בצורה ברורה שהעוצמה הצבאית של ישראל גדולה 
מזו של מצרים, ובכך לנטרל את האפשרות שמצרים תיזום מלחמה בשנים הקרובות; ולגרום 
יביאו  אם  "והיה  האש.  הפסקת  את  לחלוטין  ולכבד  הצבאית,  הפעילות  מן  לחדול  למצרים 

הדברים גם לסילוק נאצר, נראה בכך בונוס נוסף", הפטיר ארגוב.21 
דברים דומים השמיעה בפומבי ראש הממשלה גולדה מאיר בתחילת מרץ 1970 בביקורה 
באוניברסיטה העברית בירושלים. מאיר אמרה שמטרת התקיפות האוויריות בעומק השטח 
המצרי אינה לכבוש את קהיר או להפיל את נאצר. העם המצרי, אמרה מאיר, מחזיק בגורלו, 
תפקיד  זה  אותו.  להפיל  קבלנות  עצמנו  על  קבלנו  "לא  עליו:  ישלוט  מי  שיחליט  והוא 
אותו". אשר למטרות המלחמה  יפיל  נורא אם העם הערבי  נגיד שנבכה  לא  העם המצרי. 
ציינה ראש הממשלה שלושה יעדים עיקריים: להפחית את הלחץ על הכוחות הישראליים 
בתעלה, אשר אינם שווים במספרם ובעוצמת האש שלהם לכוח המצרי המוצב שם; לשבש 
את תוכניותיו ואת הכנותיו של נשיא מצרים לעוד מלחמה; ולחשוף לעם המצרי את השקר 
מאחורי התביעות הצבאיות של ההנהגה המצרית, ולהוכיח למצרים שהם למעשה הקורבן 

האמיתי של מלחמת ההתשה.22 

"Memorandum, Israel-UAR Cease Fire," January 23, 1970, RG 59, Box 2063 ראו:   20 
 Pol, 27-14 A/I, NA; "Memorandum of Conversation, Review of Middle East Situation,
 His Excellency Sir Keith Waller, Ambassador of Australia," February 13, 1970, RG 59,
Box 2050 Pol, 27 A/I, NA; Parker, The Politics of Miscalculation in the Middle East, 

.p. 144
 "Memorandum of Conversation, גם:  וראו   .4548/7 ח.צ.  א"מ,   ,1970 בינואר   29  ,"271 "מס'   21
 Israel's Military and Political Problems with the UAR, Shlomo Argov, Minister, Embassy

.of Israel," January 28, 1970, RG 59, Box 2389 Pol, ISR-US, NA
 "Mrs. Meir Answer Session with Hebrew University Students in  ;1970 במרץ   2 דבר,   22

.Jerusalem," March 2, 1970, RG 59, Box 2386 Pol, 15-1 ISR, NA
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הפנה  לא  הישראלי,  האוויר  חיל  מפעולות  קשות  סבל  אשר  המצרי,  העורף  זאת,  עם 
יחד  גם  ומצרים  וכך, ישראל  ואת תסכולו אל ההנהגה המצרית אלא אל ישראל.  את כעסו 
נשאבו למעגל האלימות, ולכן מבחינתן העיתוי הנוכחי לא התאים לעיסוק בפשרות מדיניות 
ויליאם  המדינה  מזכיר  תוכניתו של  הייתה  כזו  לאזור.23  להשבת השקט  הנחוצות  וצבאיות, 
רוג'רס )Rogers( בדצמבר 1969 )"תוכנית רוג'רס"(, אך היא נכשלה וחיסלה את המאמצים 
ההצעה  פרטי  לעצם  ההתנגדות  מלבד  התיכון.  במזרח  כולל  הסדר  לגבש  האמריקאיים 
ישראל,  של  האוויריות  שהפשיטות  הירדנים(  באמצעות  )גם  אמרו  המצרים  האמריקאית, 
וכן אספקת מטוסי הקרב לישראל, הן אבני הנגף העיקריות  ובעיקר התקפות העומק שלה, 
שעומדות בפני המאמצים להגיע להסכם או להפסקת אש. פשיטות העומק והסיוע האמריקאי 
נקשרו זה בזה בעיני המצרים, משום שישראל תקפה מטרות מצריות במטוסים אמריקאיים. 
שאלת אספקת מטוסי הקרב והתקיפות האוויריות נעשו בחודשים הבאים גורמים חשובים עוד 

יותר, כשהמשתנה של האיום הסובייטי נוסף למשוואת יציבות האזור. 

"לא מעירים דוב ישן"

פחד, תסכול, ייאוש והתמרמרות פשו בקרב המצרים בעקבות המתקפה האווירית הישראלית.24 
התחושות האלה באו לידי ביטוי בפגישות עם הסובייטים ובתיאום עמדות מולם, ובראיונות 
שארצות  נאצר  הצהיר   1970 פברואר  בתחילת  האמריקאיות.  לאוזניים  שנועדו  ובנאומים 
הברית מעודדת "טרוריזם אלים", ורמז על אספקת מטוסי הקרב שהיא מעבירה לישראל.25 
זמן קצר לאחר מכן, בדברים שנשא לפני נציגי מדינות העימות הערביות שהתכנסו בקהיר – 
שלום  להסדר  להגיע  אפשרות  כל  שאין  נאצר  קבע   – וסודאן  עיראק  סוריה,  ירדן,  מצרים, 
מדיני כל עוד ישראל ממשיכה להפציץ ולפגוע בעומק שטח מצרים. הוא הוסיף שגם מחווה 
חיובית של מצרים כלפי ארצות הברית, או הבעת גישה חיובית יותר להצעות השלום שלה, 
הן בלתי אפשריות מצידה של מצרים, כל עוד הממשל האמריקאי שוקל לספק עוד מטוסי 
קרב לישראל. מתוך עמדתו הפסימית של נאצר הביעו הירדנים את חששם מפני "פיצוץ רציני 

 "The Israel-UAR Front: 'Dance Macabre’," March 6, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27,  :ראו  23
.A/I, NA

 "Foreign Office Views on UAR, Syria, Lebanon," February 5, 1970, RG 59, Box 2050 :ראו  24
  .Pol, 27 A/I, NA

."Cairo 250," February 3, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27 A/I, NA :ראו  25
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הממשמש ובא", והתייחסו ברמיזה לגיבוי הסובייטי שנאצר מקבל, הן מן ההיבט המדיני הן 
מן ההיבט הצבאי.26 

יושב  ובה  הסובייטית,  ההנהגה  צמרת  עם  מצרים  נשיא  נועד   1969 בינואר  ב־22–27 
של  הכללי  והמזכיר   ,)Podgorny( פודגורני  ו'  ניקולאי  העליון,  הסובייט  נשיאות  ראש 
המפלגה הקומוניסטית, לאוניד א' ברז'נייב )Brezhnev(. מצרים משוועת לסיוע סובייטי, 
הסביר נאצר למארחיו, והוסיף שארצו חשופה לחלוטין להתקפות העומק של חיל האוויר 
התקפות  את  שיבלום  טילים  מערך  במצרים  לבנות  הסובייטים  מן  ביקש  הוא  הישראלי. 
עד  הטילים  סוללות  את  יאיישו  סובייטיים  שצוותים  מוכן  היה  ואף  הישראליות,  העומק 
שיושלם תהליך הכשרת החיילים המצרים.27 ברית המועצות הראתה נכונות גדולה לספק 
כזו  אספקה  שכן  הישראלי,  האוויר  חיל  מול  להתמודדות  הדרושה  הצבאית  העוצמה  את 

עמדה בקנה אחד עם יעדיה האסטרטגיים.
הרווח הסובייטי היה ברור, אך נשאלת השאלה מדוע הסכים נאצר להעמיק את מעורבותה 
התשובה  של ברית המועצות במצרים עד לכדי מצב שכינו אותה "רפובליקה סובייטית".28 
סובייטית  למעורבות  איום  שהרי  למטרותיו,  הסובייטית  העוצמה  את  למנף  ברצונו  טמונה 
יותר באזור, עם סיכוי להתערבות ממשית של ברית המועצות בלחימה, היה עלול  מוגברת 
לגרור את המזרח התיכון לעימות בין המעצמות. מכך ביקשה ארצות הברית להימנע בכל דרך. 
לדידו, כל עוד עמד הממשל האמריקאי מאחורי ישראל, לא יכלה מצרים להוביל מהלך לשינוי 
פני המזרח התיכון שלאחר 1967. נאצר ראה בארצות הברית את היעד הראשי שלו, ולכן חתר 
לפעול מול המשענת החזקה של ישראל, מול הגורם בעל ההשפעה הרבה ביותר עליה, שיוכל 

לכפות עליה נסיגה מכוח אילוצים שלא הוא ולא בעלת בריתו יצליחו לעמוד בהם.29 
לכן, נאצר כיוון את מהלכיו המדיניים והצבאיים כדי להפעיל לחץ על האמריקאים. הואיל 
וידע שהמפתח לפתרון נמצא בוושינגטון, ושרק ארצות הברית תוכל "להוציא את הערמונים 
מן האש" בעבור מצרים, הציג נשיא מצרים את עצמו כקורבן של התוקפנות הישראלית – 

 "Cairo Confrontation Conference," February 11, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27 ראו:   26
.A/I, NA

 Mohamed H. Heikal, The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of Soviet :ראו  27
 Influence in the Middle East )London: Collins, 1978(, pp. 195–198; Mahmoud Riad, The

.Struggle for Peace in the Middle East )London: Quartet Books, 1981(, p. 119
)אוקטובר   290–289 מערכות,   ,"1972–1967 במצרים  הסובייטים  והתערבות  "מעורבות  ויטן,  אלכס   28

1983(, עמ' 65–70; אדמסקי, מבצע קווקז, עמ' 25. 
.Blanga, "Why are They Shooting?" pp. 155–160 :ראו  29
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להסדר  הדרך  את  לחלוטין  נטש  שלא  כמי  גם  אך   – הסובייטי  לסיוע  שזקוק  כמי  וממילא 
מדיני.30 גישה זו יכלה להניב כמה רווחים למצרים מול האמריקאים: הרווח הראשון, והחשוב 
שבהם, היה הקפאת האספקה האמריקאית של מטוסי קרב לישראל, בעקבות העדפת הממשל 
האמריקאי להרגיע את רוחות ההסלמה; הרווח השני היה הפעלת לחץ על ישראל למתן את 
שינוי  היה  השלישי  והרווח  מצרים;  עם  להסדר  להגיע  כדי  ולהתפשר  המדיניות  תביעותיה 
האווירה כלפי ארצות הברית, שהיה עשוי להוביל שינוי מסוים במדיניות ארצות הברית כלפי 

מצרים, ואולי אף ליצור קרבה בין וושינגטון לקהיר.
ברית  ממשלת  ראש  את  הניעו  נאצר  של  ומצוקתו  העומק  הפצצות  של  הכבד  מחירן 
המועצות, אלכסיי קוסיגין )Kosygin(, לשגר ב־31 בינואר 1970 מכתב חריף לנשיא ארצות 
)Pompidou( ולראש ממשלת בריטניה ג'יימס  הברית ניקסון, לנשיא צרפת ג'ורג' פומפידו 
וילסון )Wilson(. איגרת קוסיגין הטילה את עיקר האחריות לפעילות הצבאית, להפרת הפסקת 
קוסיגין  ישראל.  ועל  הברית  ארצות  על   – שלום  להסדר  להביא  המאמצים  ולכישלון  האש 
האשים את הממשל האמריקאי בתמיכתו הישירה במתקפות הישראליות על מצרים ובחיזוק 
עוצמתה הצבאית של ישראל, והוסיף כי "לטובת האינטרסים של השלום העולמי והביטחון 
הבין־לאומי יש להזהיר את ממשלת ישראל מפני ]מעשי[ הרפתקנות". כמו כן, קוסיגין המליץ 
לנקוט פעולות דחופות וקשוחות "שיגרמו לישראל להקשיב לקול ההיגיון", והמסר העיקרי 
של האיגרת היה, שאם מעצמות המערב לא יעצרו את התקפות ישראל על מצרים ועל מדינות 
ערב האחרות, ברית המועצות תספק לערבים את אמצעי הלחימה הדרושים להתמודדות עם 

"התוקפן השחצני".31 
בכירים במחלקת המדינה, היועץ לביטחון לאומי וה־CIA, שירות הביון האמריקאי, לא 
ראו באיגרת קוסיגין הצבת אולטימטום או איום ממשי לשימוש עתידי בכוח. ההפך הוא הנכון. 

ראו:  ;)Evans( אוונס  ורונלד   )Tuohy( טוהי  ויליאם  לעיתונאים  בריאיון  נאצר  התבטא  למשל  כך   30 
The New York Times, February 9, 1970, www.nytimes.com/1970/02/09/archives/nasser-
 concedes-that-israelis-have-air-supremacy-in-mideast.html; "The Interview given by
 President Gamal Abdel Nasser to the American Journalists Roland Evans and William
Tuohy," February 8, 1970, Gamal Abdel Nasser Speeches, http://nasser.bibalex.org/

Speeches/list.aspx?search=false&lang=en&page=267#Gallery ]Arabic[

 "Letter From Chairman of  ;4548/7 ח.צ.  1970, א"מ,  בינואר   31 לניקסון",  קוסיגין  ראו: "שדר   31
 the Council of Ministers of the Soviet Union Kosygin to President Nixon," January 31,
 1970, FRUS, Soviet Union, 1969–1970, Vol. XII, Doc. 121, pp. 363–365; "State 016110,"

  .February, 2, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14, A/I, NA

file:///avodot%20zvi-o/%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%aa%20%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c/JIMES%20%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%20%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f/Jimes%206-2/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/www.nytimes.com/1970/02/09/archives/nasser-concedes-that-israelis-have-air-supremacy-in-mideast.html
file:///avodot%20zvi-o/%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%aa%20%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9c/JIMES%20%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%20%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f/Jimes%206-2/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%9d/www.nytimes.com/1970/02/09/archives/nasser-concedes-that-israelis-have-air-supremacy-in-mideast.html
http://nasser.bibalex.org/Speeches/list.aspx?search=false&lang=en&page=267%23Gallery
http://nasser.bibalex.org/Speeches/list.aspx?search=false&lang=en&page=267%23Gallery
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ניסיון  שזהו  טענו  המדינה  במחלקת  וגורמים  סובייטי",32  ב"בלוף  שמדובר  הייתה  האווירה 
להפגין  הישראליות,  הפשיטות  עקב  נתון  היה  נאצר  שבו  הלחץ"  מן  "להוריד  מוסקבה  של 
תמיכה בערבים ולנסות למנוע מארצות הברית להגיב בחיוב לבקשות של ישראל לספק לה 
נשק. סיסקו אמר בפגישה סגורה שערך עם חברי בית הנבחרים, שהאיגרת נכתבה בעקבות 
לחץ מצרי על מוסקבה, ו"אין ליחס לה מה שאין בה. מגמתה תעמולתית בעיקר ]...[ ברית 
המועצות אינה יכולה להשלים ימים רבים עם הפעילות הצבאית הישראלית, וחייבת להראות 
לערבים שהיא עושה משהו בנידון".33 מחלקת המדינה הסבירה שהמסר היה הוכחה שמוסקבה 
היוזמות  ובגלל  גיסא,  מחד  הישראליות  העומק  הפצצות  בגלל  מגננה  לעמדת  נכנסו  וקהיר 
האמריקאיות לשלום מאידך גיסא. ואם כן, הוטל ספק באפשרות שהסובייטים יעבירו אמצעי 
לחימה מתקדמים למצרים. הוערך שתגובת הקרמלין תמשיך להיות שקולה ואחראית, שכן 

מוסקבה לא תרצה להסתכן במעורבות ישירה של המעצמות הגדולות באזור.34 
ב־4 בפברואר, ארבעה ימים לאחר שקיבל את האיגרת הסובייטית, שלח ניקסון את תשובתו 
הברית  בארצות  שהוטחו  ההאשמות  את  ודחה  בתקיפות,  דבריו  את  ניסח  ניקסון  לקוסיגין. 
ובישראל. הוא מסר ששני הצדדים מפירים את הפסקת האש, אך המצרים הם שיזמו במכוון את 
מעשי האיבה, שהובילו לפרוץ מלחמת ההתשה. ניקסון קרא במכתבו להפסקת אש מיידית בין 
הצדדים, והדגיש את הצורך ששתי המעצמות הגדולות תגענה להבנה באשר להגבלת מרוץ 
החימוש באזור כדי להפחית את רף האלימות. בהקשר הזה מסר שאם האיום הסובייטי לשגר 
עוד משלוחי נשק למצרים יתממש, עלולה פעולה כזו לגרור את שתי המעצמות למעורבות 

עמוקה יותר בסכסוך במזרח התיכון.35 

 .Parker, The Politics of Miscalculation in the Middle East, p. 145 :ראו  32
"סיסקו בפגישה סגורה עם חברי בהנ"ח", 4 בפברואר 1970, א"מ, ח.צ. 4549/1.   33

 "State 020685," February 10, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14 A/I, NA; ראו:   34
 "Kosygin Letter on Middle East," February 10, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27 A/I,
 NA; "Memorandum of Conversation, Cease-Fire, Mr. Hassan El-Abbadi, Counselor,
 UAR Interests Section," February 5, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14 A/I, NA; "State
 016110," February 2, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14 A/I, NA; "Middle East," February
 11, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27 A/I, NA; "State 016110," February 2, 1970, RG 59,
 Box 2064 Pol, 27-14 A/I, NA; Parker, The Politics of Miscalculation in the Middle East,

 .pp. 145–146
 "Letter From President Nixon to Chairman of the Council of Ministers of the Soviet :ראו  35
 Union Kosygin," February 4, 1970, FRUS, Soviet Union, 1969–1970, Vol. XII, Doc. 126,
 pp. 374–376; "State 020685," February 10, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14 A/I, NA;

.Henry Kissinger, The White House Years )Boston: Little, Brown, 1979(, pp. 560–561
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למעורבות  והסיכוי  סואץ  תעלת  בחזית  המתמשכת  ההידרדרות  המדיני,  הקיפאון 
יותר  קונקרטי  פתרון  לחפש  הברית  ארצות  את  הניעו  במצרים,  יותר  מוגברת  סובייטית 
ישראל  בין  כולל  שלום  הסדר  במקום  אש,  הפסקת  הסכם  היינו  התיכון,  במזרח  למשבר 
לערבים. אט־אט העלתה מחלקת המדינה בשלהי ינואר 1970, תחילה בפני ישראל ולאחר 
מכן בפני מצרים, את האפשרות להחזיר את הפסקת האש לאזור. ראש הממשלה מאיר ושר 
הביטחון דיין לא שללו את ההצעה, אך אמרו שהואיל ושורש ההסלמה בחזית התעלה טמון 
בהחלטה מדינית של ההנהגה המצרית, תפסיק ישראל את האש רק כשמצרים תהיה מוכנה 

לעשות אותו דבר.36
אבל מצבה של מצרים לא ִאפשר לה להסכים להפסקת אש. ברגוס למד ממקורותיו שאם 
בקרב  שהתחושה  משום  צבאית,  התקוממות  עם  יתמודד  הוא  אש,  להפסקת  יסכים  נאצר 
לנקודת  שיגיע  עד  באזור  המצב  את  יותר  עוד  להסלים  שחייבים  הייתה  המצרית  הקצונה 
ציפייה  הלחימה.  את  להפסיק  כדי  להתערב  חייבות  יהיו  הגדולות  המעצמות  שבה  רתיחה, 
ִהשרה  לניקסון  קוסיגין  הייתה למצרים מברית המועצות. המסר התקיף של  גדולה במיוחד 
רק צעד ראשון  הוא  ציפייה שהמכתב הסובייטי  ויצר  ביטחון,  רבים במצרים תחושת  בקרב 
לידיעות  תמיכה  התיכון.37  במזרח  גדול  משבר  וביצירת  המצב  בהסלמת  שיסתיים  בתהליך 
שקיבל ברגוס מצאו האמריקאים בדבריו של שר החוץ המצרי, מחמוד ריאד, לשגריר ארצות 
הברית לשעבר במצרים, ג'ון ס' באדו )Badeau(. ריאד הודה שאין אפשרות שנאצר יישא וייתן 
עם ישראל במישרין או שיציע מיוזמתו הפסקת אש, מכיוון שאם יעשה זאת – הוא "ייפול 

בתוך שבועיים".38

ניקסון מחליט שלא להחליט בשאלת אספקת המטוסים לישראל

לסובייטים  לאפשר  רצון  שום  לו  היה  לא  גיסא  מחד  למלכוד.  נכנס  האמריקאי  הממשל 
להפר את המאזן הצבאי בין ישראל למצרים, ומאידך גיסא שאף הממשל לנטרל את מרוץ 
אחד  בקנה  עמדה  לא  לישראל  הקרב  מטוסי  אספקת  באזור.  מדיני  מהלך  ולקדם  החימוש 

 "State 016110," February 2, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14 A/I, NA; "Mrs. Meir :ראו  36
 Says Israel Ready Return to Cease Fire," February 4, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27

.A/I, NA
."Cairo 283," February 6, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27 A/I, NA :ראו  37

."Cairo 329," February 12, 1970, RG 59, Box 2050 Pol, 27 A/I, NA :ראו  38



*113 היחסים בין ארצות הברית לישראל סביב שאלת אספקת הנשק לאור המעורבות הסובייטית

 ,)Symmes( סיימס  להריסון  חסין  המלך  אמר  פברואר  שבתחילת  מכיוון  זו,  שאיפתו  עם 
הרוחות  בהרגעת  לסייע  מעוניינת  הברית  ארצות  שאם  בעמאן,  הברית  ארצות  שגריר 
לישראל, אך אם  עוד מטוסים  אינה מתכוונת לספק  היא  באזור, עליה להכריז שלעת עתה 
הסובייטי  הציוד  לאספקת  ובתגובה  הקיים  המצב  חרף  לישראל  לסייע  תחליט  וושינגטון 
]לאיומם["  ברצינות  מתכוונים  הסובייטים  "הפעם  שכן  מאוד,  מסוכן  הדבר  יהיה   למצרים, 

 39.)"mean business this time"(
בשעה שניקסון עמל על גיבוש החלטתו בעניין הבקשות הישראליות לספק עוד מטוסי 
במרץ  ב־10  הגיש  בוושינגטון,  המועצות  ברית  )Dobrynin(, שגריר  דוברינין  אנטולי  קרב, 
הציעו  הסובייטים  דה־פקטו.  אש  להפסקת  הצעה  לאומי,  לביטחון  היועץ  קיסינג'ר,  להנרי 
איפוק  ברית המועצות תגלה  האוויריות בעומק מצרים,  ישראל תפסיק את ההפצצות  שאם 
ורבין.  קיסינג'ר  נועדו  מכן  לאחר  יומיים  כך.40  על  רשמית  הודעה  לפרסם  בלי  בפעולותיה 
זאת,  עם  המטוסים.  אספקת  בעניין  להחליט  שלא  החליט  שניקסון  קיסינג'ר  הודיע  תחילה 
ציין קיסינג'ר, ארצות הברית תעקוב מקרוב אחר המתרחש ותגיב לפי ההתפתחויות הצבאיות 
והמדיניות באזור. ככלל, הוסיף היועץ לביטחון לאומי, ארצות הברית מעוניינת לעבור לדפוס 
פומביות  הצהרות  עוד  לא  אחרים:  לחימה  ואמצעי  המטוסים  לאספקת  בנוגע  חדש  פעולה 
בדבר היענות לבקשות הישראליות או דחייתן, אלא בחינת אספקת הציוד הצבאי על בסיס 
השחיקה של אמצעי הלחימה הישראליים, כדי לעמוד בהתחייבויות האמריקאיות לשמירת 

מאזן הכוחות במזרח התיכון.41 
לאחר מכן מסר קיסינג'ר לרבין את ההצעה הסובייטית להפסקת אש בלתי רשמית ובלתי 
מוצהרת, והסביר שניקסון מעוניין שישראל תחדל מהתקפות העומק לארבעים וחמישה עד 
שישים יום. כמו כן, קיסינג'ר אמר שישראל תוכל להגיב להתקפות ארטילריות מצריות "רק 
לאחר מספר ימים של התאפקות". לנוכח האיפוק הישראלי תוכל ארצות הברית לדרוש מברית 
המועצות לאסור על המצרים לנצל את הפסקת האש לטובת בניית אתרי טילים חדשים, וגם 

 "Soviet Backing for Nasser," February 11, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, 27-14 A/I, :ראו  39
 "Clarifications of US Proposals," February 12, 1970, RG 59, Box 2064 Pol, :וראו גם .NA

.27-14 A/I, NA
 "Memorandum of Conversation," March 10, 1970, FRUS, Soviet Union, 1969–1970, :ראו  40

.Vol. XII, Doc. 140, pp. 435–436
 "Memorandum of  ;281–280 עמ'   ,)1979 מעריב,  ספריית  אביב:  )תל  שירות  פנקס  רבין,  יצחק   41
 Conversation: Dr. Henry Kissinger and Ambassador Yitzhak Rabin, of Israel," March

12, 1970, FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1969–1972, Vol. XXIII, Doc. 99, pp. 329–334
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להזהיר את הסובייטים מפני העברת משלוחי נשק נוספים למצרים, אשר עלולים לעודד מרוץ 
חימוש חדש באזור.42 

בתגובתו רבין לא הסתיר את אכזבתו, לא רק מעצם הרעיון של הפסקת הפצצות העומק, 
ומתן  אמריקנית  לחולשה  "ביטוי  במהלך  ראה  רבין  המטוסים.  אספקת  מעניין  בייחוד  אלא 
עידוד לתוקפנות המתואמת של המצרים והסובייטים", כי בעיניו הפסקת האש תהיה בסיס 
לאותה תוקפנות, שהרי ללא כל התחייבות מצידה, ולאחר שתושלם פריסת הטילים ומערכות 

ההגנה, תוכל מצרים, בעידוד סובייטי, לחדש את האש מעמדת יתרון וכוח על ישראל.43
ב־17 במרץ חזר רבין עם תשובה. הוא מסר שראש הממשלה מאיר הביעה "אכזבה עמוקה 
זאת,  עם  מחדש.  אותה  שישקול  וביקשה  המטוסים,  אספקת  בעניין  ניקסון  מעמדת  מאוד" 
ישראל מסכימה להפסקת אש בלתי מוצהרת, אולם ללא  הוא הוסיף שחרף הסיכון שבדבר 
התחייבות מראש שלא לתקוף בעומק מצרים לפרק זמן של ארבעים וחמישה עד שישים יום, 
אלא רק לפרק זמן של שלושה עד חמישה ימים, כל עוד מצרים תקיים את הפסקת האש. רבין 
גם קשר בין סוגיית הפסקת האש לסוגיית אספקת הנשק: "אנו מצפים שנטילת הסיכון מצדנו 

תמצא ביטוי בנכונות האמריקנית בנושא אספקת הנשק".44
למרות התשובה החיובית של ישראל, היא חזרה בה לאלתר מהחלטתה בשל שני גורמים. 
הגורם הראשון היה המסר שהעביר ניקסון במכתב אישי למאיר, ובו לא נענה נשיא ארצות 
הברית להפצרותיה, אלא דבק בעמדתו הראשונית לספק נשק לישראל על בסיס שחיקה, ובתוך 
כך לשמור על מאזן הכוחות אם הוא יופר לרעתה. הגורם השני היה, שב־17 במרץ, ימים ספורים 
לאחר שהגיעו הכוחות הסובייטיים למצרים, הצטבר בידי אמ"ן מחקר מספיק מידע כדי לקבוע 
שהכוחות הסובייטיים נערכו בפריסה מבצעית, ושסוללות טילי SA-3, המאוישות בצוותים 
סובייטיים, יפעלו בִלבה של מצרים להגנת קהיר. בשיחתו עם קיסינג'ר למחרת, ב־18 במרץ, 
אמר רבין: "בתנאים האלה, וכאשר ארצות הברית אינה משנה את עמדתה בנושא הנשק – 

נראה לנו עניין הפסקת האש חמור ביותר ]...[ את ההצעה הזאת אין אנו יכולים לקבל".45   
ב־21 במרץ 1970 ערך ניקסון מסיבת עיתונאים בבית הלבן, ובה התמקד בעיקר בסוגיית 
אספקת הנשק לישראל. ניקסון אמר שהחלטת הממשל בנושא זה התבססה על הערכתה בנוגע 

למאזן הכוחות באזור: 

רבין, פנקס שירות, עמ' 280.  42
שם, עמ' 281.  43

שם, עמ' 281–282.  44
שם, עמ' 283; אדמסקי, מבצע קווקז, עמ' 143.  45
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אכן  התיכון  למזרח  אדם  כוח  או  נשק  משלוחי  האם  לבחון  הברית  ארצות  בכוונת 
תורמים לאיזון באופן שיהיה צורך עבורנו לספק סיוע מסוים, סיוע נוסף לישראל, 
כך שהם לא יהיו במצב של נחיתות. מה שעלינו להבין הוא שברגע שהאיזון משתנה 
לכן   ]...[ מאוד  גדלה  למלחמה  הסכנה  אז  אחר,  או  אחד  צד  לטובת  מוחשי  באופן 
המדיניות שלנו צריכה לנסות לשמור על איזון, כך שאף צד לא יקבל תמריץ לעלות 

על מסלול אגרסיבי.46        

אף על פי שניקסון לא דן במישרין בסוגיית המטוסים, הוא לא הותיר מקום לספקות ובחר 
בריסון. עם זאת, הוא הסביר שמדובר בהחלטת ביניים, ומכאן שייתכן שתשתנה לפי המצב 
הנשק  העברת  את  ולהפחית  לנסות  ביקשה  האמריקאית  שההחלטה  נראה  לכאורה  בשטח. 
יומיים לאחר נאום הנשיא,  לאזור מתוך רצון לשמש דוגמה לברית המועצות. ב־23 במרץ, 
הודיע רשמית מזכיר המדינה רוג'רס שהממשל האמריקאי החליט להשאיר בשלב זה את בקשת 
ישראל לאספקה נוספת של מטוסי קרב "תלויה ועומדת", ולעקוב אחר ההתפתחויות באזור.47
ראש  הבהירו  היום  באותו  ועוד  רוג'רס,  של  להודעתו  רבה  באכזבה  הגיבו  הישראלים 
 Walworth( בארבור  וולוורת'  לשגריר  עמדתם  את  אבן  אבא  החוץ  ושר  מאיר  הממשלה 
ובה  ישראל,  ממשלת  של  הרשמית  תגובתה  את  לרוג'רס  רבין  מסר  למחרת   48.)Barbour
 "a major( "הביעה "אכזבה עמוקה ודאגה רצינית" מההחלטה שהייתה "מכה קשה לישראל
"setback for Israel(. ישראל טענה שלהחלטה האמריקאית עלולה להיות "השפעה שלילית 
מרחיקת לכת על ההתפתחות העתידית במזרח התיכון בתחום הצבאי, בתחום הפוליטי ובתחום 
הפסיכולוגי". בסוף מכתב התגובה הביעה ממשלת ישראל את תקוותה שעד מהרה תעמוד 
ארצות הברית על טעותה, ותספק לישראל את הציוד שנחוץ לה כל כך כדי למנוע מצב של 

חוסר איזון צבאי, שיוביל לעוד הידרדרות במצב באזור.49 

 "Tel. Ext 20448/FYI – Following Statement," ;4549/1 .מס' 150", 21 במרץ 1970, א"מ, ח.צ"  46
.March 21, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27 A/I, NA

 "Tel. Ext 20448/FYI – Following Statement," ;4549/1 .מס' 283", 23 במרץ 1970, א"מ, ח.צ"  47
March 21, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27 A/I, NA; Steven L. Spiegel, The Other Arab-

 .Israeli Conflict )Chicago: University of Chicago Press, 1985(, pp. 190–192
 "Telegram from the Embassy in Israel to the Department of State," March 23, 1970, :ראו  48

.FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1969–1972, Vol. XXIII, Doc. 106, pp. 352–356
."State 42624," March 23, 1970, RG 59, Box 1749 DEF 12-5 ISR, NA :ראו  49
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טייסים סובייטים בשמי סיני

הצהרותיהם של הנשיא ניקסון ומזכיר המדינה רוג'רס לא שינו את העמדות השונות של 
הצדדים במזרח התיכון, וגם לא בלמו את הזרימה השוטפת של טילי הקרקע־אוויר ושל 
החלה  המועצות  שברית  קליין  דיווח  במרץ  ב־18  לאזור.  סובייטים  ויועצים  צוות  אנשי 
להעביר טילי SA-3 למצרים, ושבדומה לדפוס הפעולה במזרח אירופה גם במצרים צפוי 
שחיילים סובייטים יאיישו את סוללות הטילים, לפחות עד שיוכשרו לכך חיילים מצרים. 
מן המידע הראשוני שהגיע לידי מחלקת המודיעין והמחקר, ההערכה הייתה שהסובייטים 
והמצרים צפויים לבנות כעשרה אתרי טילים, ושיאיישו אותם בין אלף לאלפיים חיילים 

סובייטים.50 
ובחודשים   ,1970 בפברואר  למצרים  להגיע  החלו  הראשונים   SA-3ה־ טילי  למעשה, 
סואץ  תעלת  לאורך  קהיר,  אלכסנדריה,  בסביבות  בסיסים  כעשרה  הוקמו  פברואר–מרץ 
ובמרחב סכר אסואן. עד לחודש יוני הוקמו באזורים האלה עשרים סוללות טילים, ועליהן 
איישו  סביבן  ההגנה  מערכת  ואת  הטילים  סוללות  את  מכ"ם.  ורשתות  נ"מ  תותחי  הגנו 

והפעילו צוותים סובייטיים.51
מדרגה  עליית  כאל  למצרים  החדשות  הטילים  סוללות  הגעת  אל  התייחסו  בישראל 
יותר  עמוקה  ולחדירה  במלחמה  מוגברת  סובייטית  למעורבות  להוביל  שעלולה  בעימות, 
של הסובייטים אל צבא מצרים. החשש היה שמא ברית המועצות תשלב תחילה את חייליה 
במערך סוללות הנ"מ, ולאחר מכן תצרף את טייסיה לשורות חיל האוויר המצרי. בהקשר 
הזה כתב יוחנן כהן, מנהל מחלקת מזרח אירופה במשרד החוץ של ישראל, ש"על ידי טילי 
הסאם 3 עלתה ברית המועצות לשלב גבוה יותר וישיר יותר של מעורבות ]...[ כדברי שר 
הביטחון, זוהי 'סובייטיזציה' של המלחמה ]...[ הכנסת טילי סאם 3 היא אות אזהרה ברור, 
לאחר   ,1968 בנובמבר  יתערבו'".  לא  'הם  לפיה  דעה,  אותה  של  יסודותיה  את  המערער 
תעבור  המועצות  שברית  ש"האפשרות  כהן  ציין  הלם"(,52  )"מבצע  חמאדי  בנגע  הפעולה 

."Cairo 655," March 28, 1970, RG 59, Box 2640 Pol, 2-5 UAR, NA :ראו  50
 ;4605/2 ח.צ.  א"מ,   ,1970 ביוני   7 ביותר",  סודי  מיוחד  דו"ח  למזרח־התיכון:  הסובייטית  "החדירה   51
;4605/4 ח.צ.  א"מ,   ,1970 באפריל   31  ,"23 "מס'   ;4605/2 ח.צ.  א"מ,   ,1970 במרץ   25  ,"3  "סאם 
 "Intelligence Brief, UAR: Israel: USSR: The SA-3 in Egypt: Prospects and Implications,"

.March 31, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27 A/I, NA
מבצע "הלם" נערך ב־31 באוקטובר 1968, ובמהלכו פשטו כוחות ישראליים אל עומק שטח מצרים כדי   52

לפגוע בתשתיות מצריות חשובות בנגע חמאדי.
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אזהרות  בכמה  נכללה  ישירה  ואחריות  הפעלה  של  לשלב  וכו'  הדרכה  יעוץ,  של  משלב 
ואיומים סובייטיים שהועברו לידיעת ישראל".53 

ואכן לא עברו ימים רבים, ובשבוע השני של אפריל 1970 החלו עשרות טייסי קרב סובייטים 
להטיס מטוסי מיג 21 בשמי מצרים. על פי הדיווחים הראשונים, טיסות אלו היו למטרות הגנה 
בלבד, כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי מרכזי האוכלוסייה המצרית. בתחילה לא ניסו 
הסובייטים ליירט את מטוסי חיל האוויר הישראליים. עם זאת, בישראל גברה ההערכה שאם 
הטייסים הישראלים יעמיקו ויחדרו לאזורים הנתונים להגנתם של הצוותים הסובייטיים, הללו 

לא יהססו אלא ינסו ליירטם.54
ישראל ראתה במעורבותה של ברית המועצות בלחימה, ובייחוד בסיוע ההגנה הסובייטי, 
ההתשה.  במלחמת  להמשיך  לה  ושיאפשר  מצרים,  של  העצמי  הביטחון  את  שהעלה  גורם 
העימות  במלחמה,  הסובייטית  המעורבות  שאילולא  העריכו  ישראליים  מודיעין  גורמי  כמה 
גילתה מצרים  לפעול  החלו  הסובייטים  היה מסתיים. לדבריהם, מאז שהטייסים  עם מצרים 
צבא  תקף  בחודש(  )מ־18  אפריל  חודש  השנייה של  ובמחצית  ומוגברת,  מחודשת  תוקפנות 

מצרים מן האוויר ומן היבשה את מוצבי צה"ל לאורך התעלה.55 
מלבד הנוכחות האווירית המתעצמת של ברית המועצות במצרים היא גילתה גם נוכחות 
ימית קבועה )אך משתנה במספר יחידותיה מעונה לעונה( במרחב הים התיכון. מספר יחידות 
הצי הסובייטי נע בין ארבעים לשישים יחידות, והן עסקו בתחומים שונים כגון לחימה, איסוף 
מודיעין, מחקר וסיוע. אומנם בהשוואה לכוח הימי של נאט"ו או לצי השישי האמריקאי היו 
הסובייטים בעמדת נחיתות, אבל ההערכה הייתה כי "יש ביכולתו ]של הכוח הסובייטי הימי[ 
יכול  ובעתות משבר הוא  יותר,  גדול בהרבה  גרעין מאוזן לכוח  מבחינה אסטרטגית לשמש 

לשמש גורם מאיים מבחינה מדינית וצבאית כאחת".56
בחודשים מאי–יוני 1970 המשיכו לזרום עוד נתונים על המעורבות הסובייטית ועל רמת 
החימוש של צבא מצרים. בשלב זה של הלחימה העריכו גורמי מודיעין ישראליים שיש שלושה 
מניעים למעורבות הסובייטית במצרים: מניעת מפלה צבאית מוחלטת של המצרים במלחמה; 
הרתעת ישראל מהמשך פעילותה הצבאית וצמצום טווח החדירה של מטוסיה; והכנת הקרקע 

"סאם 3", 25 במרץ 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.    53
 ;4605/2 ח.צ.  א"מ,   ,1970 ביוני   7 ביותר",  סודי  מיוחד  דו"ח  למזרח־התיכון:  הסובייטית  "החדירה   54 

"חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.

"חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.  55
"החדירה הסובייטית למזרח־התיכון: דו"ח מיוחד סודי ביותר", 7 ביוני 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.  56
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לאפשרות שיתלקח המשבר עד לכדי מלחמה כוללת בין ישראל לערבים. בהקשר הזה, אף 
על פי שהאינטרס של מוסקבה היה למנוע עימות אלים, היא שאפה להשיג יתרון צבאי על 
פני ארצות הברית וישראל באזור, או לפחות להשיג עוצמה צבאית ברמה כזו שלא יתאפשר 

להתעלם ממנה אם תפרוץ מלחמה.57  
ואכן, התבטאויות פומביות של בכירים בהנהגת הקרמלין והתגייסות התעמולה הסובייטית 
למערכה ארסית אנטי־ישראלית לא הותירו מקום לספק בנוגע לכוונותיה של ברית המועצות 
ובנוגע למידת מעורבותה במצרים. ב־14 באפריל למשל נאם ברז'נייב בעיר חארקוב והצהיר 
שברית המועצות הבטיחה להגיש לערבים את כל "הסיוע הנחוץ כדי לסכל את תכניות התוקפנות 
במזרח התיכון. המדיניות התוקפנית של שליטי ישראל מאיימת על עתיד המדינה".58 כעבור 
עשרה ימים שב והכריז שארצו "תמשיך להגיש סיוע פעיל" כדי "לחסל את עקבות התוקפנות 

הישראלית באופן מוחלט".59
שעיבוי  נמסר  במוסקבה,  הברית  ארצות  שגריר   ,)Beam( בים  לג'ייקוב  מזו,  יתרה   
יועצים  עוד  וששליחת  לגיטימי",  הגנתי  "מהלך  הוא  מצרים  של  האווירי  ההגנה  מערך 
סובייטים למצרים אינה מייצגת "שום שינוי במעורבות הסובייטית במזרח התיכון, מכיוון 
שמלכתחילה היו יועצים סובייטים במצרים". כמו כן, גורמים סובייטיים הביעו את דאגתם 
נוכח הפצצות העומק הישראליות והקריאות של ההנהגה הישראלית לפעול כדי להשמיד 
ליצור  אמורים  היו  לא  הללו  הטילים  הסובייטים  בעיני  שכן   ,SA-3ה־ טילי  סוללות  את 
"שינוי איכותי" במאזן הכוחות. לאור ההתבטאויות הללו ומידע נוסף שהגיע לידיו, השגריר 
העריך שברית המועצות תהיה מוכנה לספוג אבדות מסוימות בחיי אדם במהלך פריסת טילי 
הטילים.60  מערך  להשמדת  כולל  ישראלי  ניסיון  לקבל  אך תתקשה  ובהפעלתם,   SA-3ה־
מכיוון שההערכות האמריקאיות היו שישראל תמשיך בהפצצות העומק ותעשה כל מאמץ 
הייתה  יותר  נראה שהסלמה חמורה  סואץ,  אפשרי למניעת פריסת הטילים במרחב תעלת 

צפויה בעימות הישראלי־מצרי.61 

שם.  57
 "Increased Soviet Involvement in Egyptian Military Activities," April 18, שם. וראו גם:   58
 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA; Ilana Kass, Soviet Involvement in the Middle

 .East: Policy Formulation, 1966–1973 )Boulder, CO: Westview Press, 1978(, p. 162
"חוזר 757", 6 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.  59

."Moscow 1689," April 7, 1970, NA, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I :ראו  60
 "Intelligence Brief, UAR: Israel: USSR: The SA-3 in Egypt: Prospects and ראו:   61

 .Implications," March 31, 1970, RG 59, Box 2051 Pol, 27 A/I, NA
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עם זאת, אומנם האמריקאים העריכו שמוסקבה לא תפעל להסלמת המצב עד לכדי סכנת 
עימות בין הגושים, אך עדיין ראו בפריסת טילי ה־SA-3 ושיגורם של עוד צוותים סובייטיים 
שבמלחמת  ובסכנות  בסיכונים  משמעותית  ו"עלייה  באזור,  המצב  של  הסלמה  למצרים 
הסדר  גיבוש  באמצעות  בתעלה  הנוכחי  במצב  הסכנות  לנטרול  יכולת  בהיעדר  ההתשה".62 
כולל בין הצדדים הניצים, גורמים במחלקת המדינה מסרו כי "ניתן להביאו לשליטה זמנית" 
אם ישראל ומצרים יסכימו ביניהן על הפסקת אש רשמית, או לכל הפחות יגיעו להבנה בלתי 
רשמית על הגבלת היקף העימות ביניהן.63 ב־6 באפריל דנו סיסקו ורבין על הצעת הפסקת 
האש דה־פקטו ועל אופי תגובת ישראל לכניסת סוללות טילי ה־SA-3 למערכה. רבין הדגיש 
תוכל  לא  הזה  בעניין  ישראל  מדיניות  אש,  הפסקת  על  מצהירה  אינה  שמצרים  עוד  שכל 
ועוד  עוד  ולפרוס  זמן  להרוויח  למעשה  מבקשים  והמצרים  הסובייטים  לדבריו,  להשתנות. 

מערכות טילים בתעלה. 
רבין הוסיף שישראל מבחינה בין פריסת סוללות הטילים לאורך תעלת סואץ ובין הצבתן 
סביב ערים מרכזיות במצרים, ושבשלב זה ישראל אינה מתכננת לפעול נגד מערך הטילים 
הישראלים  בין  ליצור  כדי  הישראלית  ההחלטה  את  לנצל  ביקש  סיסקו  מצרים.  בעורף 
לסובייטים מודוס ויוונדי )modus vivendi(, על בסיס הדרישה מישראל שלא תתקוף את 
יפרסו  ובתמורה לכך שהסובייטים לא  ולאסואן,  טילי הסאם מסביב לקהיר, לאלכסנדריה 
סוללות טילי SA-3 ממזרח לעמק הנילוס ולאזור הדלתא, כמטריית הגנה לאזור הקרבות 

בתעלת סואץ.64
המדינה  תת־מזכיר  באפריל  ב־13  נועדו  ויוונדי  המודוס  הצעת  את  לקדם  בניסיון 
ארצות  עמדת  את  הבהיר  ריצ'רדסון  לשיחה.  ורבין   )Richardson( ריצ'רדסון  אליוט 
הברית, והסביר שלפי המצב בשטח, שאינו מאפשר להשיג הפסקת אש על פי התנאים 
שמציבים הצדדים הלוחמים, ההצעה האמריקאית היא לתועלת כולם. רבין חזר ואמר 
שבשלב הזה המדיניות הישראלית היא שלא לתקוף את הכוחות הסובייטיים שמאיישים 
ואסואן, אולם אם המצרים או הסובייטים  את אתרי הטילים באזור אלכסנדריה, קהיר 

 "Your Meeting with Israeli Ambassador Rabin 3:30 p.m. Today, April 13 – Briefing :ראו  62
.Memorandum," April 13, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA

שם.  63
 "Soviet Proposal Re De-Facto Israel-UAR Ceasefire," April 6, 1970, RG 59, Box :ראו  64
 2065 Pol, 27-14 A/I, NA; "London 2682," April 9, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I,
 NA; "Your Meeting with Israeli Ambassador Rabin 3:30 p.m. Today, April 13 – Briefing

 .Memorandum," April 13, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA
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יפרסו את טילי הסאם באזור התעלה, ישראל תפעל בכל האמצעים שעומדים לרשותה 
כדי לפגוע בהם.65 

התייעצויות והערכות מצב בירושלים ובוושינגטון

ונפגש בין השאר עם  1970 ביקר עוזר מזכיר המדינה סיסקו בקהיר,  14 באפריל  מ־10 עד 
הנשיא נאצר ועם שר החוץ ריאד. מחלקת המדינה ביקשה לבנות מחדש את האמון בין שתי 
המדינות, ולהציג למצרים ִמכלי ראשון את גישתה המאוזנת של ארצות הברית כלפי הסכסוך 
במסלול עוקף ברית המועצות. פעולות אלו נעשו הודות לאיתותים מעודדים שהגיעו מנאצר 
על נכונות מצידו לפתוח בדיאלוג, אך גם מן הסובייטים, שרמזו על הצורך להגיע להפסקת 
אש. סיסקו כבר הבהיר בתחילת השיחות שהוא יודע שאין ביכולתו "לחולל ניסים" בזמן קצר 
כל כך, אך הדגיש את הצורך בגמישות מדינית של כל הצדדים ואת הסכמתם לפשרה "בעניין 
מצרים  עוד  כל  מדיני  להסדר  להגיע  יוכלו  לא  שהצדדים  הוסיף  סיסקו  והנסיגה".  השלום 
דורשת נסיגה ישראלית מוחלטת "מכל החזיתות, ולפתרון בעיית הפליטים בדרך שתשנה את 
אופייה היהודי של ישראל", אולם ציין שארצות הברית מכירה בכך שלא יושג שלום אם הוא 
 66.)"substantial territorial acquisition"( יתבסס על "רכישה טריטוריאלית משמעותית" 
ברם נאצר המשיך לדבוק בעמדתו המדינית – נסיגה מלאה מכל השטחים ושיבת הפליטים 
הפלסטינים לבתיהם – וסירב לסיים את המלחמה בתנאים הקיימים. שר החוץ ריאד הוסיף 
היו  איתו  כך שהשיחות  ברורה,  אחת  עמדה  לא  אפילו  הגיש  לא  ואמר ש"סיסקו  דבריו  על 

ללא תוצאות".67 
סיסקו הגיע לישראל מאוכזב, בידיים ריקות וללא בשורה חדשה. בשיחות עימו התמקדו 
המצרים בתנאים להסדר ישראלי־ערבי כולל, וההנהגה הישראלית הייתה תמימת דעים שיש 
הסובייטית  המעורבות  בהעמקת  הטמונות  והסכנות  הקרב  מטוסי  אספקת  להתמקד בשאלת 

"התיחסויות אמריקניות לפעילות ישראלית בעומק מצרים", 25 ביולי 1970, א"מ, ח.צ. 4549/12; רבין,   65
."State 055264," April 14, 1970, RG 59, Box 2065 Pol, 27-14 A/I, NA ;288 'פנקס שירות, עמ

."State 056274," April 16, 1970, RG 59, Box 2065 Pol, 27-14 A/I, NA :ראו  66
ראו: Riad, The Struggle for Peace in the Middle East, p. 127. וראו גם: "פגישת נאצר־סיסקו",   67
 "State 056274," April 16, 1970, RG 59, Box 2065 Pol, ;4548/14 .15 באפריל 1970, א"מ, ח.צ
 27-14 A/I, NA; "Alleged Sisco Remarks to Nasser," April 29, 1970, RG 59, Box 2065 Pol,

 .27-14 A/I, NA
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במצרים. סיסקו חתר להניע את התהליך המדיני קדימה, וזו גם הייתה דרישתו ממאיר, מאבן 
ומדיין. אם ישראל מעוניינת לשפר את תדמיתה ולחזק את מעמדה בעיני הציבור האמריקאי, 
וקל  המדינית,  בעמדתה  התקדמות  ולהראות  יוזמה  לנקוט  עליה  המדינה,  מזכיר  עוזר  אמר 
וחומר שצעד כזה יקל על ניקסון להסכים להעביר לישראל מטוסי קרב נוספים. כמו כן, הוא 
ביקש שישראל תשמור על איפוק צבאי כדי שלא לסחוף את האזור לעוד הסלמה, ובתוך כך 

אמר שבגלל הפצצות העומק הציבו הסובייטים את סוללות הטילים.68
ואולם, גם הישראלים לא הראו פתיחות ונכונות לפשרה. מאיר אמרה שאין אפשרות להגיע 
לשלום כל עוד נאצר הוא השליט במצרים. לדבריה, ישראל מוכנה להחזיק מעמד עד שיתרחש 
ארצות  יותר של  תקיפה  עמדה  דרושה  אך  הערבי,  הצד  המדינית של  בעמדתו  יסודי  שינוי 
הברית כלפי הסובייטים, ועל האמריקאים לספק את הציוד הצבאי שדרוש לישראל. בהקשר 
בעימות,  הסובייטית  המעורבות  בעקבות  העמוקה  דאגתה  את  הממשלה  ראש  הביעה  הזה 

ובעקבות הדרישה ליזום הצעות שלום כהמשך להצעות השלום האמריקאיות.69 
מלבד הניסיונות לקדם את התהליך המדיני בין ישראל למצרים, סיסקו, מאיר ודיין דנו 
החדירה  לנוכח  דאגתם  את  הביעו  ודיין  מאיר  התיכון.  במזרח  האחרונות  בהתפתחויות  גם 
הסובייטית לאזור, ובתגובה סיסקו הדגיש את הצורך שישראל תשמור על איפוק בפעילותה 
הצבאית  כדי למנוע עוד הסלמה בעימות, כדי למנוע מהסובייטים להעמיק יותר את מעורבותם 
באזור, וכדי ליצור אווירה נוחה בין שתי המעצמות לקראת המשך המגעים ביניהן בנוגע למצב 
במזרח התיכון. ראש הממשלה ושר הביטחון הבטיחו שממשלת ישראל תפעל ביתר זהירות 
לאלכסנדריה  לקהיר,  מסביב   SA-3 אתרי  מלהתקיף  ותימנע  הצבאיות  המטרות  בבחירת 
ולאסואן. כמו כן, השניים ציינו כי ישראל "תימנע מהתגרות" )"avoid provoking"( שתוביל 

למעורבות עמוקה יותר של ברית המועצות במצרים.70
היא  אומנם  האמריקאית.  להצעה  רשמי,  לא  באופן  ישראל,  סירבה  הביקור  בתום  אולם 
קיבלה עליה שלא לתקוף את מערך הטילים בשלושת ריכוזי האוכלוסייה שהוזכרו לעיל, אך 

 "Sisco-Eban Meeting Morning April 15," April 15, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 :ראו  68
 A/I, NA; "Sisco Visit," April 24, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA; "Memorandum
 for the Secretary and Under Secretary, Current Appraisal of Arab-Israel Situation,"

.April 28, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA
 "Memorandum for the Secretary and Under Secretary, Current Appraisal of ראו:   69

.Arab-Israel Situation," April 28, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA
 "Sisco Visit," April 24, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA; "Memorandum for :ראו  70
 the Secretary and Under Secretary, Current Appraisal of Arab-Israel Situation," April 28,

.1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA
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סירבה לקבוע מהו קו העומק שאותו לא יעברו מטוסי חיל האוויר הישראליים, ויותר מכול – 
ישראל סירבה להבנה אמריקאית־סובייטית שתגדיר את שטח הפעולה המותר. למעשה פסקו 
מצרים  פסקה.  לא  בעימות  הסובייטית  המעורבות  אך  באפריל,  ב־13  עוד  העומק  תקיפות 
המשיכה לבנות את אתרי הטילים באזור התעלה לאחר הפוגה מסוימת, וצוותי ההגנה האווירית 

הסובייטיים סיפקו להם את ההגנה הדרושה.71
ימים  ב־28 באפריל עדכן שר החוץ אבן את שגריר ארצות הברית בארבור שעשרה 
אוויריים של טייסים סובייטים ממזרח לתעלת סואץ.  סיורים  נצפו לראשונה  קודם לכן 
ולפעול  באזור,  המצב  בהסלמת  מדרגה  עליית  על  להתריע  אבן  ביקש  כך  בעקבות 
למען תיאום עמדות עם ארצות הברית בעניין הזה. הוא הביע את דאגתו על "השלכות 
פסיכולוגיות־פוליטיות" שעלולות להיווצר מן המצב החדש, ואמר כי בעקבותיו הממשל 
האמריקאי נדרש להעביר למוסקבה מסר חד וברור. אבן הדגיש שאם הממשל האמריקאי 
לא יבהיר את עמדתו הנחרצת ואת התנגדותו לצעד הסובייטי, עלולה להיות לכך "השפעה 
הרסנית": בקרב הערבים תיווצר תחושה של "התרוממות רוח גדולה", ואילו הצד הישראלי 
כן,  כמו  בישראל.  מתמיכתה  בה  נסוגה  הברית  שארצות  כביכול  ויחוש  מדכדוך,  יסבול 
 אבן שב וביקש מן הממשל האמריקאי להיענות בחיוב לבקשת ישראל לספק לה מטוסי 

קרב נוספים.72 
ייווכחו לדעת  יתרה מזו, במשרד החוץ של ישראל התגבשה ההערכה שאם הסובייטים 
עם  העימות  סכנת  ושלהערכתם  ממש,  של  תגובה  אין  במצרים  הצבאית  שלפעילותם 
יותר את מעורבותם באזור.73 ואכן,  יהססו להגביר עוד  נמוכה, הם לא  האמריקאים תישאר 
באפריל פרסמה ממשלת ישראל לציבור את תגובתה למעורבות הטייסים הסובייטים  ב־29 
בהגנה האווירית על מצרים. הממשלה ראתה בכך "התפתחות חמורה" ובישרה ש"ההסלמה 
העמים  לכל  אלא  לישראל,  רק  לא  דאגה  לגרום  חייבת  במצרים  הסובייטית  שבמעורבות 
שוחרי החופש". בסיכום ההודעה נמסר: "ישראל תמשיך להגן על עצמה מפני כל תוקפנות 
שמפירה את הסדרי הפסקת האש, ושמטרתה חידוש המלחמה באזור. בכל מאבקיה שאבה 

 "Sisco Visit, Tel-Aviv 2105," April 24, ;1970 אדמסקי, מבצע קווקז, עמ' 163; דבר, 16 באפריל  71
 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA; Adeed Dawisha, "Egypt," in Yezid Sayigh and
 Avi Shlaim )eds.(, The Cold War and the Middle East )Oxford: Clarendon Press, 1997(,

 .pp. 36–37; Bar-Siman-Tov, The Israeli-Egyptian War of Attrition, p. 154
."Tel-Aviv 2158," April 29, 1970, RG 59, Box 2052 Pol, 27 A/I, NA :ראו  72

"סאם 3", 25 במרץ 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.   73
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ישראל כוח מאחדותה ומצדקת דרכה. ישראל תמשיך בעמידתה האיתנה ובחתירתה להשיג 
שלום אמיתי ובר־קיימא". 74 

הישראלי־מצרי בפרט  בעימות  דף חדש  הסובייטים בשמי מצרים פתחה  הטייסים  הופעת 
ובסכסוך הערבי־ישראלי בכלל. מכאן עולה השאלה אם ישראל וארצות הברית החמיצו שורה 
ארוכה של סימנים מעידים, והתעלמו מרצף של התרעות ואיתותים, עד שדחקו את הסובייטים 
להגיב כפי שהגיבו בסופו של דבר.75 בדיעבד, לאחר הצטברות מידע בישראל ובארצות הברית על 
גודל המעורבות הסובייטית במצרים, ולאחר שבאמצע אפריל אישר נאצר לסיסקו ש"ההסכמה 
הרוסית להגן על 'metropolitan Egypt' הייתה חלק מהחבילה של ה־SA-3", שעליה הוסכם 

בעת ביקורו במוסקבה – המצב בפועל היה שונה מזה שהעריכו האמריקאים בשלהי ינואר.76 
בשיחה עם משה רביב, היועץ המדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון, הודה ריצ'רד פרקר 
ש"אי אפשר לראות בצעדים הרוסיים בלוף. הם התחייבו ]לנאצר[, והמילה שלהם והיוקרה 
 ,SA-3שלהם מעורבות". פרקר טען שאיגרת קוסיגין הייתה התרעה לפני הכנסת מערך טילי ה־
פעילותם  לתחילת  קדמה  מרץ  בחודש  הסובייטים  דה־פקטו שהעלו  האש  הפסקת  ושהצעת 
כזכור  ולחקור".77  להבין  צריך  היה  האלה  הסימנים  "את  במצרים:  הסובייטים  הטייסים  של 
הסובייטים אכן ראו באיגרת קוסיגין הצבת איום חמור וממשי, ואילו ארצות הברית ראתה בו 
בלוף. משום כך לא פעם הביעו גורמים סובייטיים את חששם שארצות הברית אינה מתחשבת 
ברצינות במשמעותם של איגרת קוסיגין ושל איתותים נוספים שזרמו ממוסקבה בין פברואר 

לאפריל 1970, ושהיא אינה נוקטת צעדים ממשיים כתגובה חיובית למסריה של מוסקבה.78 

 Israel’s Foreign Policy: Historical Documents, Vols. 1–2: 1947–1974, Chapter ראו:   74
XII: The War of Attrition and the Cease Fire, Document 14, April 19, 1970, 

 https://bit.ly/3mxaZQN; "Intelligence Brief, UAR: Israel: USSR: The SA-3 in Egypt:
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בייחוד לאחר הדיווחים   – ניסתה להעביר תחושת דחיפות לממשל האמריקאי  ישראל 
אך  נוספים,  מטוסים  לאספקת  בדרישותיה   – באזור  הסובייטים  הטייסים  מעורבות  על 
בוושינגטון היו שראו את הדברים באופן אחר. כזכור, בשלהי חודש מרץ התגבשה ההערכה 
חיל  של  העומק  להפצצות  תגובה  היא  למצרים  הסובייטיים  והצוותים  הטילים  שאספקת 
האוויר הישראלי. גם כעבור חודשיים לא מצאו בלשכת המחקר ובמחלקת המדינה הוכחות 
ברורות שאיששו את הנחת ישראל. "התזה המקובלת" הייתה, שהטייסים הסובייטים נאלצו 
לפעול במצרים בגלל הפצצות העומק של ישראל, ושמשימותיהם הגנתיות, בייחוד בהגנתם 
על מתקני טילי ה־SA-3, משום שברית המועצות לא הייתה יכולה להשלים עם "פגיעה 
וביקשה כמובן להגן על האינטרסים הפוליטיים שלה  הנאצרי",  נוספת באושיות המשטר 
לאורך  למתח  הבלעדית  האחראית  היא  שישראל  התזה  עם  הסכים  קיסינג'ר  גם  במצרים. 
בעקבות  להגיב   )provoked the Soviet( הסובייטים  את  "שעוררה  זו  ושהיא  התעלה, 
יוזמה  ינקטו  לא  הסובייטים  הייתה שהטייסים  ההערכה  זאת,  עם  העומק שלה".  הפצצות 
התקפית מול חיל האוויר הישראלי, אלא אם הם יותקפו או ישערו שישראל עומדת לתקוף 

את אתרי הטילים שהם מגינים עליהם.79
ההערכה  גברה  כן  המועצות,  ברית  של  המעורבות  ועימה  ההסלמה  שגברו  ככל  וכך, 
)Atherton(, טען  סיסקו, אלפרד אתרטון  סגנו של  הן שורש הבעיה.  הן  שהפצצות העומק 
הוסיף  הוא  זאת,  עם  האווירית של מצרים".  ההגנה  על  "שהרוסים התחייבו לשמור  שברור 
שהסובייטים יפרסו את מערכי ההגנה בטווח המרחב שבין אלכסנדריה, מפרץ סואץ ואסואן, 
ויותירו "פס צר של קו הפסקת אש לאורך התעלה, ועשרים עד ארבעים ק"מ מערבה ממנה".80 
מסקנות:  שתי  המחקר  ובלשכת  המדינה  במחלקת  בכירים  הסיקו  אלו  הערכות  בעקבות 
בקשות  את  ראש  בכובד  לשקול  יש  הרוחות  את  להרגיע  שכדי  הייתה,  הראשונה  המסקנה 
הסיוע הישראליות לקבל מטוסים נוספים. אתרטון העריך בשיחה עם רביב שאפילו אם ארצות 
הברית הייתה מכריזה לאלתר שהיא מוכנה לתת לישראל מטוסי קרב ולא למכור אותם, הוא 

הישראלית של תפקיד  ההגדרה  את  וקיבל  המדינה,  מיעוט במחלקת  היה בעמדת  לציין שסיסקו  יש   79
המדינה  במחלקת  המחקר  אגף  ולעומתו   ,"assumption of combat" דהיינו  הסובייטים,  הטייסים 
 .4549/5 1970, א"מ, ח.צ.  8 במאי   ,"83 טען שאין הוכחות ברורות המאשרות הגדרה זו; ראו: "מס' 
 ,"41 4605/2; "מס'  ח.צ.  1970, א"מ,  15 במאי   ,"142 ואחרים ראו: "מס'  לעמדותיהם של קיסינג'ר 
 Kissinger, White House Years, pp. 570–571; "Increased  ;4605/2 ח.צ.  1970, א"מ,  4 במאי 
 Soviet Involvement in Egyptian Military Activities," April 28, 1970, NA, RG 59,
 Box 2052 Pol, 27 A/I; "Intelligence; Brief, Israel-UAR-USSR: When is a Lull a Lull?"

.May 13, 1970, NA, RG 59, Box 2053 Pol, 27 A/I
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את  להרתיע  יכול  שהיה  היחיד  הדבר  בעיניו  הסובייטים.  את  מרתיע  היה  שזה  מאמין  אינו 
הווה  לזו שקיבלה ברית המועצות,  הרוסים הוא אם ארצות הברית תקבל "מחויבות דומה" 
אומר שיגור חיילים אמריקאים והצבתם בישראל, ואת הקושי הזה, ציין, אין צורך להסביר. 
כוחות צה"ל הערוכים לאורך  יימנעו מהתנגשות עם  הייתה, שהסובייטים  המסקנה השנייה 
בצעדים  "לראות  נטו  לא  ומכאן שהללו  הקרבות.  מאזורי  בטוח  מרחק  על  וישמרו  התעלה, 
הסובייטים האחרונים אתגר ישיר לארצות הברית במישור הגלובלי, ]א[לא תשובה לישראל 

במישור המקומי".81
המתחייבות  המסקנות  על  ישירות  "השלכות  לוויכוח  היו  הישראלים  שבעיני  הוא  ברי 
מבחינתה של ארצות הברית", משום שהגורמים שהסתמכו על עמדה זו של לשכת המחקר 
סברו שהיענות לבקשותיה של ישראל לאספקת מטוסי קרב נוספים תגרור את ברית המועצות 
אמריקאי־סובייטי  לעימות  להוביל  שעלולות  במצרים,  קרביות  משימות  טייסיה  על  להטיל 
את  יפתרו  פנטום  הוסיף ש"זה משוגע לחשוב שעוד חמישים מטוסי  פרקר  התיכון.  במזרח 
זו עמדה  הבעיה. רק מתן אות למצרים על נכונות להסדר יכול להביא להתקדמות". טענה 
יותר  עוד  מעודד  רק  לבקשותיה  היענות  שחוסר  שסברה  ישראל,  לעמדת  בניגוד  כאמור 

את הסובייטים.82 
באחד  בנאום  עצמו.  נאצר  היה  במצרים  הסובייטית  המעורבות  על  אור  יותר  מי ששפך 
במאי הצהיר שתפקידם של הסובייטים ומטרת מערכות ההגנה האווירית שהקימו היו למנוע 
מישראל לתקוף בעומק מצרים, ולא כדי ליזום מהלכים צבאיים התקפיים. ברם מחלקת המדינה 
והבית הלבן זיהו עוד דבר בנאומו של נאצר: המעורבות הסובייטית המוגברת העניקה לנשיא 
ואף  והמדיני,  הצבאי  כוחה  את  לארצו  להשיב  שהצליח  חש  נאצר  ביטחון.  תחושת  מצרים 
להציבה בעמדת מיקוח שלא הייתה בידיה בשנים שלאחר מלחמת יוני 1967. לכן, הוא הרשה 
לעצמו בנאומו באחד במאי לדבר מתוך עמדה של כוח.83 עמדה זו באה לידי ביטוי באמירתו 
של נאצר לניקסון שלמרות היחסים העכורים בין שתי המדינות "לא טרקנו את הדלת בפני 
ארצות הברית", ואם ארצות הברית מעוניינת בשלום אמיתי, עליה להורות לישראל לסגת מן 
השטחים הכבושים. אך אם אין לה היכולת לעשות זאת, הוסיף נאצר, אל לה להעביר סיוע 

"מס' 142", 15 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2. וראו גם: "מס' 8", 1 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2;   81
 "Increased Soviet Involvement in Egyptian Military Activities," April 28, 1970, NA, RG

.59, Box 2052 Pol, 27 A/I
"משיחה עם פרקר, מס' 181", 29 באפריל 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.   82

 "Intelligence Brief, Israel-UAR-USSR: ;4605/2 .ראו: "מס' 142", 15 במאי 1970, א"מ, ח.צ  83
 .When is a Lull a Lull?" May 13, 1970, RG 59, Box 2053 Pol, 27 A/I, NA



יהודה א' בלנגה126*

מכל סוג שהוא – מדיני, צבאי וכלכלי – לישראל, כל עוד ישראל ממשיכה להחזיק בשטחים 
הערביים שכבשה. הוא הדגיש שזו "הפנייה האחרונה לשלום במזרח התיכון".84 

נאום נאצר נתפס בישראל כחלק "ממכלול המבצע המצרי למנוע עוד התחייבות אמריקנית 
לספק מטוסים לישראל".85 לתובנה זו היו שותפים גם גורמים בלשכת המחקר במחלקת המדינה, 
אשר ראו בנאום נאצר "תמרון ]...[ תכסיס ולא ניסיון ממשי לקדם סיכויי ההסדר". למרות 
זאת, לשכת המחקר במחלקת המדינה ביקשה לבחון מה יהיה הנזק לאינטרסים האמריקאיים 

אם הממשל לא יענה לאזהרותיו של נאצר אלא יחליט לספק לישראל את מטוסי הקרב.86
הישראלית  ההנהגה  את  הובילו  התיכון,  במזרח  המדאיגות  ההתפתחויות  לצד  זה,  מצב 
לבקש ביתר שאת מארצות הברית לסייע לה באספקת מטוסי קרב ואמצעי לחימה נוספים. 
עם  שיחות  רבין,  יצחק  בוושינגטון,  ישראל  ושגריר  אבן  החוץ  שר  ערכו  במאי  ב־20–22 
המדינה  מזכיר  יוזמות השלום של  בסוגיית  עסקו  השיחות  כל  ההנהגה האמריקאית.  צמרת 
רוג'רס ובצורך המיידי בהפסקת אש ובגיבוש הסדר, אך בעיקר התמקדו השיחות במעורבות 
הסובייטית במצרים ובבקשות הסיוע הישראליות. בפועל נחשפה בסבב השיחות הזה תמצית 
ובאשר  הסובייטית במצרים  לגודל המעורבות  ישראל לארצות הברית באשר  בין  המחלוקת 
לצורך באספקת המטוסים. מתחת לפני השטח חשפו השיחות את המתח ואת המאבקים שבין 

הבית הלבן למחלקת המדינה סביב הסוגיות הללו והדרך הנכונה לטפל בהן. 
סבב השיחות עם האמריקאים נפתח בירושלים בפגישה ארוכה בין ראש הממשלה מאיר 
לשגריר בארבור ב־19 במאי.87 למחרת בוושינגטון העביר אבן את עיקרי הדברים מן הפגישה 
של השניים למזכיר המדינה רוג'רס, ואמר לעמיתו שיש ציפייה גדולה בישראל לאופי התגובה 
האמריקאית לנוכח המעורבות הסובייטית במצרים. הוא מסר שבישראל עדיין לא ברור מהן 
כוונותיהם המיידיות של הסובייטים, אך אמר שפעילותם מקילה על המעמסה המוטלת על 
נגד  התקפיות  למשימות  מאמציו  עיקר  את  להפנות  יכול  המצרי  הצבא  ולכן  מצרים,  צבא 

 "Intelligence :נאומו של נאצר ב־1 במאי כונה במחלקת המדינה "מתקפת השלום של נאצר"; ראו  84
 Brief, UAR: 'Nasser's Peace Offensive’," May 9, 1970, RG 59, Box 2641 Pol, 15-1 UAR,
NA. לנוסח הנאום ראו: גמאל עבד אלנאצר, אלמג'מועה אלכאמלה לח'טב ותצריחאת אלראיס גמאל 
עבד אלנאצר )אלקאהרה: אלמכתאבה אלאקאדימיה, 2001(, כרך ב, עמ' 366–402; סאמי שרפ, סנואת 

ואיאם מע גמאל עבד אנ־נאצר )אלקאהרה: דאר אלפרסאן ללנשר, 2005(, עמ' 378–379. 
"מס' 105", 8 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4548/14.       85
"מס' 142", 15 במאי 1970, א"מ, ח.צ. 4605/2.     86

 "Mrs. Meir on Aircraft for Israel and Soviet Presence in UAR," May 20, 1970, RG :ראו  87
.59, Box 1749 Pol, 12-5 ISR, NA
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צה"ל. אבן הסביר שהצטבר בידי ישראל מידע על קידום טילי קרקע־אוויר לכיוון התעלה, 
ואם סוללות הטילים יוצבו בטווח של עשרים מייל ממנה, הן יכסו למעשה את כל המרחב 
שבסביבתה. נוסף על כך, שר החוץ הישראלי אמר שהסיוע שמעניקה ברית המועצות למצרים 
עלול ליצור איום קיומי עליה, והוא הדגיש שבעימות עם מצרים העמדה הישראלית נשענת 
על שני מרכיבים: חזרה לקווי הפסקת האש, אשר להשקפתה הם לגיטימיים; ונקיטת מדיניות 
צבאית מאופקת כדי שלא לספק לסובייטים עילה שתגרור אותם למעורבות פעילה בלחימה 
עצמה. עם זאת, הבהיר שר החוץ, אם ברית המועצות תפעל נגד ישראל, ישראל תדאג להגן 

על עצמה.88
אלא שאבן הוסיף שההסלמה האחרונה הגבירה את הצורך של ישראל במטוסי קרב, והעלה 
שוב את הבקשה לסיוע אמריקאי בתחום זה. הוא העביר מסר בשמה של ראש הממשלה מאיר 
המועצות  ברית  של  מעורבותה  לנוכח  ראויה  אמריקאית  לתגובה  הצעה  ובו  ניקסון,  לנשיא 
באזור: מחד גיסא על ארצות הברית להעביר לישראל מטוסי קרב בתגובה לערעור שחל לרעתה 
את  לעצור  לסובייטים  הקוראת  פומבית  הצהרה  לפרסם  עליה  גיסא  ומאידך  הצבאי,  במאזן 
פעילותם במצרים. רוג'רס התחמק מלענות תשובה ברורה באשר לחידוש אספקת המטוסים, 
אך ביקש מאבן לנקוט ריסון, ליצור הזדמנויות ולעודד יוזמות שיניעו את התהליך המדיני 
בין ישראל לערבים.89 בשיחתו עם אבן שיקף רוג'רס היטב את העמדה הזהירה של מחלקת 
המדינה כלפי הכרעה בסוגיית בקשות האספקה הישראליות. על אף שראתה את המהלכים 
הסובייטיים האחרונים במזרח התיכון "כחמורים ביותר", כמהלכים שיצרו "בעיה מסוג חדש 
את  היטב  לשקול  שתוכל  כדי  זמן  לעוד  זקוקה  שהיא  הבהירה  המדינה  מחלקת  לחלוטין", 
ההשלכות של החלטה חיובית בעניין לאור ההקשר של "האינטרס הפוליטי והאסטרטגי הכללי 

במזרח התיכון".90   
אבן ורבין שוחחו גם עם הנשיא ניקסון, והשיחה עימו נערכה באווירה שונה לחלוטין מן 
האווירה בשיחה של אבן עם רוג'רס. נקודה זו ממחישה עד כמה גדולים היו הפערים בממשל 

 "Secretary's Meeting with Foreign Minister Eban May 20," May 21, 1970, RG 59, :ראו  88
.Box 2384 Pol, 7 ISR, NA

 "Memorandum for the President, Israeli Foreign Minister Eban's Call on You ראו:   89
.Friday," May 21, 1970, RG 59, Box 2384 Pol, 7 ISR, NA

"Research Study – Bureau of Intelligence and Research, Washington and ראו:   90 
 Tel-Aviv: Clashing Interests Amidst Interdependence," May 7, 1970, RG 59, Box
 2389 Pol, ISR-US, NA; "Memorandum for the President, Israeli Foreign Minister

.Eban's Call on You Friday," May 21, 1970, RG 59, Box 2384 Pol, 7 ISR, NA
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כלפי המשבר  הברית  ארצות  למדיניות  בנוגע  המדינה  הלבן למחלקת  הבית  בין  האמריקאי 
מכתבה  רקע  על  הללו.  הפערים  את  לנצל  נכונה  הייתה  ישראל  כמה  ועד  התיכון,  במזרח 
משלוחי  את  לאשר  האמריקאי  בנשיא  הפצירה  ובו  מרץ,  מתחילת  מאיר  של  מאוד  הרגשי 
 המטוסים לישראל – "לא ניתן להעריך את השפעת ההלם הזה ]...[ אדוני הנשיא, אנחנו לבד!" 
)"!we are alone"( – בישר ניקסון לאבן ש"הדבר החשוב ביותר הוא המטוסים; ואתם תקבלו 
פרופיל  על  לשמור  חשוב  היה  לנשיא   .)"without fanfare"( חצוצרות"  תרועת  בלי  אותם 
אמריקאי נמוך בעניין כדי למנוע נזקים לאינטרסים האמריקאיים במזרח התיכון, ומכאן הרצון 

האמריקאי לסייע לישראל ללא "פרסומת יתרה".91 
לאחר סקירתו של רבין על המצב בחזית סואץ ועל האיום שמציבים הסובייטים הן בנוכחותם 
הן בסוללות הטילים שהם מציבים בקרבת התעלה, אמר ניקסון בתקיפות: "אמרתי לך בעבר 
לתת להם את זה, ולהכות בהם חזק ככל יכולתכם. בכל פעם שאני שומע שאתם תוקפים אותם, 
חודרים לטריטוריה שלהם, אני שבע רצון. בכל הנוגע אליהם, המשיכו להכות בהם". בהלך 
רוח תוקפני השתלח ניקסון גם במדינות ערב האחרות: "הבעיה היא שאר הערבים ]...[ לעזאזל 
עם הנפט! אנחנו יכולים לקבל אותו ממקום אחר. עלינו לשמור על העמים ההגונים האחרים 
ולפיה בצעדיהם בוחנים הסובייטים  ורבין,  במזרח התיכון". הוא הסכים עם דעתם של אבן 
כיצד יגיבו ישראל וארצות הברית, ואף טען שארצות הברית צריכה לתמוך במאמצי ישראל 
להרתיע את הסובייטים, אך בזהירות שכן יש לעשות זאת בצורה "שלא נאבד את הכול ]במזרח 
התיכון[ ]...[ אנחנו רוצים לעזור לכם מבלי לפגוע בעצמנו". עם זאת, ניקסון ביקש את שיתוף 
אינה  המטוסים  לאספקת  שההבטחה  והדגיש  מדיניות,  יוזמות  בקידום  ישראל  של  הפעולה 

תלויה בדבר. 92 
ראש  את  הובילו  מטוסים  באספקת  לישראל  לסייע  והבטחותיו  ניקסון  עם  החם  המפגש 
הממשלה מאיר לקיים את חלקה בהבנה הבלתי רשמית שהתגבשה עימו. ב־26 במאי הצהירה 
מאיר שישראל מקבלת את החלטת מועצת הביטחון מ־22 בנובמבר 1967. בהצהרתה הוסיפה 
מאיר שברגע שייכון שלום, לא יישארו הכוחות הישראליים מעבר לגבולות הבטוחים והמּוכרים 

 "Editorial Note," FRUS, Arab-Israeli ;461–460 'אבא אבן, פרקי חיים )תל אביב: מעריב, 1978(, עמ  91
 Dispute, 1969–1972, Vol. XXIII, Doc. 118, pp. 392–393; "Letter From President Nixon
 to Israeli Prime Minister Meir," FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1969–1972, Vol. XXIII, 

 .Doc. 101, footnote 3, pp. 337–338
 "Editorial Note," FRUS, Arab-Israeli Dispute, 1969–1972, Vol. XXIII, Doc. 118, :ראו  92

.p. 393
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שייקבעו.93 על הצהרה הישראלית זו חזר רוג'רס בשיחה שערך עם דוברינין ב־2 ביוני, והוא 
אף הדגיש את הנכונות הישראלית, כפי שבאה לידי ביטוי בדברי שר הביטחון דיין ב־26 במאי, 
להגביל את הפעילות האווירית הישראלית עד לתחום שלושים קילומטרים ממערב לתעלה, 
עם זאת, רוג'רס הביע את דאגתו הרבה של הממשל האמריקאי  ולקיים את הפסקת האש.94 
מפני המעורבות הצבאית הגוברת של ברית המועצות במצרים. מזכיר המדינה ביקש מדוברינין 
להעביר להנהגה הסובייטית את טענתה של ארצות הברית שהכנסת הכוחות הסובייטיים לאזור 
הקרבות אינה צעד הגנתי, מכיוון שפעולה זו מעודדת את המצרים להמשיך בלחימה, ולכן 
היא עלולה "לגרום להסלמה רצינית לצד השלכות בלתי צפויות שכלפיהן ארצות הברית לא 
תוכל להישאר אדישה ]...[ אין זה אינטרס של ברית המועצות ולא של ארצות הברית שהמזרח 

התיכון יהפוך לאזור עימות בינינו".95 
מסר דומה העביר קיסינג'ר לדוברינין בפגישתם ב־10 ביוני. קיסינג'ר אמר שנוכחותם של 
אנשי צבא סובייטים במצרים היא צעד חמור ביותר, וש"במוקדם או במאוחר הוא ייצור קושי גדול 
לארצות הברית, ואולי אף יוביל לעימות".96 אם ההתבטאויות הללו היו ניסיון אמריקאי להרתיע 
את הסובייטים, הן לא השאירו עליהם שום רושם. ברית המועצות המשיכה לעבות את מערך 
ההגנה האווירי של מצרים ולהזרים עוד כוחות לארץ הנילוס. מהלך זה כאמור הגביר את תחושת 
הביטחון המצרית, ובעזרתו יצרה ברית המועצות מאזן כוחות חדש בעימות בתעלת סואץ. כלומר, 
יותר משביקשה ארצות הברית למנוע את המשך מעורבות ברית המועצות במצרים, היא חיפשה 

לקדם איתה הסדר מדיני ולהגיע להבנות שיסיימו במהירות המרבית את הלחימה בתעלה.97 

 "Memorandum of Conversation, Tour D'Horizon with Mordechai  ;1970 הארץ, 27 במאי   93
 .Gazit, Ambassador Yitzhak Rabin," July 20, 1970, RG 59, Box 2054 Pol, 27 A/I, NA

שם.  94
 "Memorandum of Conversation, Middle East," June 2, 1970, RG 59, Box 2053 Pol, :ראו  95

.27 A/I, NA
 "Soviet Union January 1969–October 1970, Document 168, Memorandum of ראו:   96
 Conversation, Ambaassadoe Dobrynin and Henry A. Kissinger, Washington," June 10,

.1970, FRUS, 1969–1976, Vol. XII, p. 519
ההיסטריה  "בשיא   – לקמבודיה  בפלישה  שקועה  הייתה  הברית  ארצות  ימים  שבאותם  לציין  ראוי   97
מהלך  יצירת  לכן,  הסובייטים.  מעיני  נעלם  לא  והדבר   – קיסינג'ר  של  כלשונו  קמבודיה",  סביב 
Kissinger, White House Years, pp. 573–581; :מרתיע במזרח התיכון לא נראתה אפשרית; ראו 
 "Soviet Union January 1969–October 1970, Document 168, Memorandum of
 Conversation, Ambaassadoe Dobrynin and Henry A. Kissinger, Washington", June 10,

 .1970, FRUS, 1969–1976, Vol. XII, pp. 515–524



יהודה א' בלנגה130*

מסקנות

תרעומת  התעוררה   ,1970 ינואר–אפריל  בחודשים  ישראל  "פריחה" שביצעה  בעקבות מבצעי 
בממשל האמריקאי משום שוושינגטון סברה שהפצצות העומק הללו גררו את ברית המועצות 
למעורבות מוגברת, ואף ישירה, במלחמת ההתשה. מן העבר השני שללה ישראל את הקשר בין 
"הארטילריה המעופפת" שהפעילה ובין החדירה הסובייטית לאזור. ההערכות הישראליות היו, 
שברית המועצות ומצרים סיכמו ביניהן על העברת טייסים סובייטים ועל אספקת מערכות הגנה 
אוויריות וצוותים שיפעילו אותן, בשלהי 1969 ובתחילת 1970. לא ההפצצות בעומק מצרים 
עוררו את מוסקבה להיחלץ לעזרתו של נאצר, טענו הישראלים, אלא ההזדמנות לתקוע יתד 

במצרים, ובאמצעות הסכסוך הערבי־ישראלי להגשים את היעדים הסובייטיים במזרח התיכון.
זו, ושתים מהן קשורות לסוגיית אספקת מטוסי  שלוש השפעות עיקריות היו למחלוקת 
את  מחדש  לבחון  נדרש  האמריקאי  שהממשל  הייתה,  הראשונה  ההשפעה  לישראל.  הקרב 
הבקשות הישראליות לאספקת המטוסים, גם כאשר אלה נעשו דחופות יותר, משום שבעיניו 
משמעות העברתם הייתה יצירת הסלמה נוספת במלחמה, הסלמה שהייתה עלולה לגרור את 
ברית המועצות להפגין מעורבות גדולה יותר באזור. לנוכח הגברת המעורבות האמריקאית 
בווייטנאם, והרחבת הלחימה גם לקמבודיה השכנה באפריל 1970, הממשל האמריקאי לא היה 
יכול להרשות לעצמו הסתבכות צבאית נוספת בזירה אחרת. לכך יש להוסיף את גישת ה"זיקה" 
המצב  ובין  התיכון  במזרח  המצב  בין  לקשור  שביקשה  הסובייטים,  עם  בשיחות  ניקסון  של 

בווייטנאם ובקמבודיה, ומכאן שהסלמה בתעלה הייתה עלולה להכשיל את המהלך הזה.98 
ההשפעה השנייה נגעה למאמצים להביא להסדר ישראלי־ערבי. הערבים אמרו שכל עוד 
ארצות הברית ממשיכה לספק לישראל מטוסים שבהם היא מפציצה אותם, אין שום סיכוי 
לקדם הסדר בתיווך אמריקאי. הקולות הללו נשמעו ממצרים ומירדן, והם חלחלו לאוזניהם של 
אנשי מחלקת המדינה והבית הלבן. אלו ביקשו להרגיע את הרוחות ולהציג לצדדים הניצים 
מדיניות מאוזנת. לכן, הממשל האמריקאי החליט להקפיא את הסיוע לישראל, כל זמן שמאזן 
חודשים  יותר מעשרה  וכך,  ישראל.  ניכרת לרעתה של  אינו משתנה במידה  באזור  הכוחות 
לאחר הפנייה הראשונה של ראש הממשלה מאיר לקבלת סיוע של ציוד צבאי ומטוסי קרב 
לבקשותיה.  להיענות  הברית  ארצות  סירבה  לישראל,  הובטח  שכבר  סיוע  הברית,  מארצות 

על הקשר בין הפלישה לקמבודיה ובין המדיניות האמריקאית במזרח התיכון, ראו: "מס' 41", 4 במאי   98
4605/2; על גישת ה"זיקה" ראו:  1970, א"מ, ח.צ.  15 במאי   ,"142 4605/2; "מס'  1970, א"מ, ח.צ. 
 Kissinger, White House Years, pp. 368–372; William B. Quandt, Decade of Decisions

.)Berkeley: University of California Press, 1977(, pp. 77–78
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בהמשך אף שימשה סוגיית אספקת המטוסים אמצעי לחץ ומכשיר תגמול כלפי הישראלים, 
 – הצדדים  בין  אש  להפסקת  החדשה  תוכניתו  את  השיק  רוג'רס  המדינה  כשמזכיר  בייחוד 

"להפסיק לירות ולהתחיל לדבר" – ב־19 ביוני.99
קשורה  הראשונות,  ההשפעות  משתי  נובעת  מסוימת  במידה  אשר  השלישית,  ההשפעה 
במישרין להפתעה המודיעינית של המעורבות הסובייטית הישירה במלחמה. פיליפ סטודרד 
החליטה  שישראל  אמר  המדינה,  במחלקת  התיכון  המזרח  אזור  מחקר  מנהל   ,)Stoddard(
לצאת להתקפות העומק מבלי ששקלה מספיק מה יכולה להיות התגובה הסובייטית, ועד כמה 
מחויבת ברית המועצות לבת חסותה המצרית. בסופו של דבר, המוצא הישראלי היחיד לתגובת 
הממשל  את  הכניס  החדש  המצב  האמריקאים".  של  עזרתם  ]את[  "להזעיק  היה  הסובייטים 
הסובייטיות  ליחידות  צה"ל  בין  צבאית  בהתנגשות  הכרוך  הסיכון  כפול:  ללחץ  האמריקאי 

במצרים, והדרישה הישראלית "לפעולת הרתעה אמריקאית" כלפי הסובייטים.100 
כפועל יוצא מכך, הסביר סטודרד, יוזמת רוג'רס מ־19 ביוני "הייתה ביטוי לניצחון המהלך 
הסובייטי־מצרי, שכפה על ארצות הברית המצאת מוצא מדיני מהסבך, תוך עשיית ויתורים על 
ידי משחק משולב מדיני־צבאי סובייטי־מצרי אולצה ארצות הברית  חשבונה של ישראל. על 
לנטוש עמדת כוח, המבוססת על אותה תשלובת צבאית־מדינית, ולהזדקק למישור המדיני בלבד 
כדי לחלץ את בת חסותה".101 בסופו של דבר השלימה ישראל עם התוכנית המדינית האמריקאית, 
תוכנית שראש הממשלה מאיר תיארה אותה כ"מכה הגדולה ביותר שישראל קיבלה מממשלת 
מערך  את  להותיר  הסכמתה  על  יקר  מחיר  שילמה  ישראל  אולם   ,1967 מאז  הברית"  ארצות 
הטילים המצרי בתעלה על כנו, לאור הפרת יוזמת רוג'רס להפסקת האש ב־6 באוקטובר 102.1973

על המחבר

ד"ר יהודה א' בלנגה הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר־אילן. מחקריו 

שתי  של  והפוליטית  הצבאית  במעורבות  וכן  וסוריה,  מצרים  של  ובחברה  בצבא  במשטר,  מתמקדים 

המעצמות הגדולות, ארצות הברית וברית המועצות, במזרח התיכון.
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