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גולדהמספרתחיי""בספרה
האו-הרכבתבהגיעבימאיר,
במלחמתהאמריקניתוירית
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המלחמה.

על-ירימקדימהמכהשלהפעלתהאיסוגיית
הכיפוריםיוםבבוקרהישראליחיל-האוויר

בדיוניםועולהחוזרת1973באוקטובר6
מה-חלקהמלחמה.עלשוניםובחיבורים

היהאםכיסבורים,בענייןהדניםחוקרים
לפניהערביים,בריכוזיםומכהמקדיםצה"ל

הייתהבמתקפתם,והסוריםהמצריםשפתחו
במהלךרביםצבאייםליתרונותזוכהישראל

המלח-שדמותהסבורים,אףוישהמלחמה,
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שלאההחלטההייתהדברשלבעיקרו
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היאמובהקת.מדיניתהחלטההכיפורים
שמאבחששובראשונה,בראשנומקה,
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מעצביאתשהנחההאמריקני"השיקול"
עברו,כבשניםב-1973,הישראליתהמדיניות

שלבירורהגוברכיהעובדה,מהכרתנבע
תלו-ומחריפההבין-לאומית,בזירהישראל

היחירהבפטרוניתהוהמריניתהצבאיתתה
ניסיוןכלכיברור,היהבישראלארה"ב.-

יותראואחתנגדמלחמת-מנעליזום
ארה"ב,בהבנתיתקבללאהעימותממדינות

לקטועזומלחמהשלמטרתהתהיהאםגם
הצב-התעצמותםשלהנמשךהתהליךאת
אתולהסירסובייטי,בסיועהערבימשלאית
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האויב.
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הואחיים".הרבהתחסוך"מקדימהמכה
בנושאהסופיתההחלטהאתלרחושהציע

שעות);כארבעבתדחייה(הצהריםעד
כךעלהלבן"הבית"גםיעמודאוליבינתיים

ושובישראל,נגריזומהמלחמהשמתרגשת
עלתוטלשמאלחשש,תוקףעודיהיהלא

אולםי0.המחלמבהפתיחהאחריותישראל
יבצעלאשצה"לקבעהראש-הממשלה

נהלוםש"אםבנימוקמקדימה,מתקפה
אחד".וימאףדברשוםנקבללאראשונים

ראש-זימנה)09.25(זוהכרעהלאחר

בישראל,ארה"בשגריראתהממשלה
שהתקפהלוומסרהן2,החישלקיטינג,
וכיאחר-הצהרים,'ילהתבצעעומרהערבית
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עללוותרלהחלטההאמריקניתהתגובה
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השפעהלהיותהייתהיכולהלאהרמטכ"לציע

דורעלבספרוהמלחמה.עלממשיתצבאית
בריוניםבפרוטרוטברטובחנוךעוסקאלעזר
מקרימה,מכהלהכותשלאלהחלטהשקרמו
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יום-הדין"מלחמת"בספרוחד-משמעית.

ראשאתשאלקיטינגכיהרצוג,חייםמוסר
להורותבתכניתךהאםגבירתי,":הממשלה

לאאלהלדבריםמנע?"מהתקפתביצועעל
גליליהשרלדבריאולםאישורנמצא

דווקאהייתהזובשיחההחשובההנקודה
דרשלאהאמריקניהשגרירכיהעובדה,

י6.המידקמממתקפהלהיטנעמישראלבלל
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רבותקיסינג'רעמלזהמצומצםזמןבפרק
פגיעהלמנוע"וישראלהערביםאתלשכנע

הנשיא,הוראתעל-פיבהפסקת-האש".
מצריםשלהחוץלשריטלפןהואניכסון,

וביקשבניו-יורק,עתבאותהששהווישראל,
מלפגועולהימנע"מתינותלגלותמשניהם

שרעםבשיחתואולםבהפסקת-האש".'!
מזכירהדגישאבן,אבאהישראלי,החוץ

ההחל-כישיירשם,מבקש"שהואהמדינה,

החלטההייתהמקרימה)ממכהלהימנע(טה
שסוכםלאחרלארה"בשנמסרהישראלית,

אישיבאופןכיהוסיף,הואבישראל)".(עליה
ארה"באולם"נכונה,זוהחלטהלונראית

בנושאלישראללייעץצורךרואהאינה
מכןלאחרבעצמה".'יכברהחליטהשעליו
לפנותאותוותדרךלקיטינג,קיסינג'רטלפן

לאחרגםאולםנוספת,פעםמאירלגולדה
בכךהשגרירהסתפקמארה"בהתדרוך
ישראלאם"כילראש-הממשלה,שמסר
לערביםתניחהיאמקרימה,ממכהתימנע

שהםהחותכתההוכחהאתלעולםלספק
ארה"בעצמהתרגישאזוכיהתוקפנים;

לארשיל".20לסייעמוסריתמחויבת

האמריקנילרצוןמעברכיספקאין
עלהרצוןשביעותאתלישראללהבהיר
שיקפומקדימה,מכהלהכותשלאההחלטה

והשגרירהמדינהמזכירשלהתבטאויותיהם
המדיניתלצמרתלהבהיראמריקניעניין

עצמהעלתיטוללאארה"בכיבישראל,
העלולותלתוצאותבאשרמיוחדתאחריות
אוישראל,על-ידיההחלטהמקבלתלנבוע
הישראלילענייןלסייעמחויבותיתרלחוש

הימנעותםבלטהכן,עליתרכך.בשל
לעמדהמפורשתמהתייחסותהקפדנית
בכל-ישראלתחליטבאםארה"ב,שתנקוט

מקדימה.למתקפהלצאתזאת
המרכזיהשיקולכילאמור,אפואניתן

הישראליתהמדיניתהצמרתאתשהנחה

צבאיתמהלומהלהנחיתשלאבהחלטתה
היהומצרים,סוריהצבאותעלמקדימה

להתייצבנכונהתהאלאארה"בכיהערכתה
יסתבראםחד-משמעי,באורחישראללימין

הערכהבמלחמה.שפתחההיאשישראללה
שקיימוהשוטפיםהמגעיםבמהלךגובשהזו

האמריקניהממשלנציגיעםישראלנציגי

הובן,מהםואשרהמלחמה,שלפניבתקופה
להימנעחייבתישראלכיהנראה,ככל

הירייהאתומלירותמנעמלחמתמליזום

האמ-בסיועלזכותברצונהאםהראשונה,

החיוני.ריקני

יוםבבוקרשנותרוהמעטותכשעות
מצריםכישנורעלאחר-הכיפורים

במתואםישראלאתלתקוףעומדותוסוריה
להעריךממשיניסיוןלמעשהנעשהלא-

הקריטיהמצבלאוראלה,דבריםמחדש

עלהאמריקניםאתולהעמידבשטח,שנוצר
מבחינתכיברורכמו-כןהמצב.חומרת
ראשילרשותשעמדהזמןמרווחארה"ב

עומדתשמלחמההידיעהעללהגיבהממשל
ישראלעלכלשהםלחציםולהפעילבשער,
שעותארבעביןנעמקדימהממכהלהימנע
הגעת(לשעתייםגולדה-קיטינג)שיחת(
כילשערקשהלקיסינג'ר).קיטינגשלדיווחו

הספיקמצומצםכהזמןמרחבשלבתחומו

מתואמתמערכתלגבשהאמריקניהממשל
לבלישראלעלמשמעותייםלחציםשל

אתנעריךאםאףמקדימה,במתקפהתפתח
ביותר.ויעילהכמהירהשלוהתגובהיכולת

מכהלהכותשלאשההחלטהקרה,כך
החלטהדבר,שללאמיתוהייתה,מקדימה

שנערכובלאי1,ןיטולחלעצמאיתישראלית
ממשלתעםממשיותמוקדמותהתייעצויות

שוםניזוםלאיתר-על-כן,בעניין.ארה"ב
שישבצורךהאמריקניםאתלשכנעניסיון

אתולשבשלנסותישראלשלמבחינתה
נאמרלאמריקניםמראשיתו.הערביהמהלך

לבצעשלאהחליטהישראלכיבפשטות,
מקדימה.מתקפה

אמביוולנטית.הייתההאמריקניתהתגובה

מכךרצוןשביעותהממשלהביעגיסא,מחד
מרינותשכםעלתוטלה"תוקפנות"שאשמת

ייתכןגיסא,מאירךאךישראל,עלולאערב

נוטלתארה"באיןכילאותת,ניסיוןשעשה
ישראל,כלפימיוחדתאחריותעצמהעל

בעצםזושלמבחינתהשישהסיכוןנוכח
במכווןוערפלהמקדימה,המכהעלהוויתור

שיווצרמהמצבהאפשריותמסקנותיואת

היש-שהצמרתבעודדהיינו:כך.בעקבות

המכהסוגייתאתהדוקבאורחכרכהראלית
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שיווצרהאמריקניהממשלמעונייןהיהלא
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ישראלכישסברומשוםלאבאוקטובר,
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כתגובהאלאהכיפוריםיוםבבוקרמקדימה

שהחלההסובייטית,האוויריתהרכבתעל
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