הפיועהאמריקני בעת

חירום לישראל

 -גבולותהידידותומגבלותיה

הרכבתהאוויריתהאמריקנית לישראלבמלחמתיוםהכיפורים -מבצע  -NickelGrassנתפסתעד
היום נדוגמא לאחדהביטויים המשמעותייםביותרבתועלות מערגתהיחסים האסטרטגיתבין מדינת
ישראל לארה"ב.לסיועזה שהושטלישראל בשעתחירום -ולפוטנציאלשבמימושובזמן מלחמה בם
בעתיד -השפעה אדירהבמונחי הרתעהוניהול מלאים .הבנתהדינמיקה הפוליטיתבוושינגטון של
אותםימים,בהשוואהלימינואלה,ומבטלמציאותהאזורית-האסטרטגיתהנוכחיתיכוליםלסייעבהבנת
השיקוליםהאמריקניים בשאלתהתמיכההצבאית-לוגיסטיתבישראלבעתמלחמהומתיחותגםבעתיד

י

סא"לאביעדסלע
לאמריקניםעל-ידינספחצה"לבוושינגטון,אלוףמוטהגור,
בשעות הבוקר(שעון ארה"ב) ,ובשעותהצהריים העבירה
השגרירות בקשת רכש נוספתלידי ברנט סקוקרופט,עוזרו
שלהנרי קיסינג'ר ,שהיה באותה עת

מבוא

האם הרכבת האווירית ) (Airliftהאמריקנית לישראל
במלחמתיום הכיפורים ,שנמשכה  32ימים,בין ה13-
באוקטובר ל 14-בנובמבר  ,1973יכולה להיות מודל
להסתמכותישראליתעל הספקתציוד
האם הרכבתהאווירית
צבאי אמריקני בזמן מלחמה גם
בעתיד? התשובה לשאלהזומורכבת.י האמריקניתלישראלבמלחמת

יוםהכיפורים,יכולהלהיותמודל
להסתמכותישראליתעל
הספקתציודצבאיאמריקניבזמן
מלחמהבםבעתיד?

מאמר זה בא לתאר את מסכת
השיקוליםהאמריקניתבשבועהראשון
למלחמה ,שבו בקשות ישראל לקבל
ציודצבאינתקלובמהלכיהשהיה מצד
הממשל בוושינגטון  -גם כאשר
הצמרת המדינית בירושלים הציגה
בפניארה"בתחזיותאפוקליפטיותבאשרלאיוםהקיומישבו
מצויההייתה ,לדעתה ,ישראל.עלבסיס חקר המקרה של
הסיוע האמריקני לישראל במלחמתיום הכיפורים מנסה
חלקוהשני של המאמרלהניח מסד
להבנת השיקולים האמריקניים
 ,,הרשענר
האפשריים אם וכאשר תזדקק
,,
,י~',ן'1
,,
ישראללסיועחירוםגםבעתיד.
'
,
,

ש"ךי,י"ןי
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השבועהראשון למלחפה

ם המלחמה השני7 ,
בבוקרו שליו
באוקטובר ,1973דנו לראשונה שר

הביטחוןדיין והרמטכ"ל אלעזר
בשאלה האם לפנות לארה"ב
לקבלת אמצעי מלחמה ,בעיקר
מטוסים ,כתחליף לאבדות שספג
צה"ל 2.רשימת רכש הועברה

יועץ הנשיא לביטחון לאומי ומזכיר
המדינה .דיון ראשון בארה"ב על
הרשימות שהגישה ישראלצפוי היה
להתקיים רק בשעות אחריהצהריים,
ולנציגיישראלבארה"בנאמרקודםלכן,
כיצפויההסתייגותאמריקניתמבקשות
הרכששהעבירו.
באותושלב,ביןיום המלחמההשני

לשלישי (8-7באוקטובר),דווקאכאשר
עמדהישראלבפנימצוקהבחזית,נתקלההתמיכהשביקשה
בגרירת רגליים אמריקנית ,שבבסיסה נחו ההנחות
והשיקוליםהבאים:
התקיים מאמץ אמריקניעליון לשימור הדטנט עם
בריה"מבמגמהלמנועכלמעורבותפעילה במלחמה של
שתי המעצמות .ההצעה האמריקנית שהועברה
לסובייטים-לקרואלכינוסמועצתהביטחוןכדילהחליט
על הפסקת אש-הייתהאיתותבדברעניינהשלארה"ב
לתעל את הסכסוךלאפיקיםמדיניים ולשמורעלמידה
של תיאום ,שיפחית סכנה אפשרית לעימותבין
המעצמותהיהותימשך המלחמה.
מראשית המלחמההיו האמריקנים בטוחים שישראל
תזכה בניצחון מהיר .הערכת ה ,CIA-שהוצגה לדרג
המדיני בארה"ב,הייתה שישראל תחזיר לעצמה את
היוזמהכברלמחרתהיום8 ,באוקטובר,ושתנחלניצחון
במלחמה בסוף-השבוע .עודהעריך הCIA-כי המאמץ

העיקרישלישראליופנהבתחילהלחזיתהסורית,ולאחר
מכןיופנה לגזרה המצרית 3.גםבפנייה לבריה"מניכר
ביטחוןאמריקניבניצחוןישראלי קרוב .ארה"ב ניסתה
לשכנע אתהסובייטים שכינוס מועצת הביטחון בתוך
72שעותעשוילהועילגםלהם,שכן לאחרמתקפת-נגד
שלצה"לסבירלהניחשיורעמצבןשלמצריםושלסוריה.
לאמריקנים היה אינטרס להפגין עמדה בעלת אופי
לכאורהנייטרליכעמדת מוצאנוחה לפרקהזמן שלאחר
המלחמה ,כך שבכוחםיהיה למלא תפקיד מוביל

לא נועדה לכבוש את כלסיני ,אלא רק לערער את
הסטטוס-קוו ,מאחרשהניחוכיללא משברלאניתןיהיה

להניעפעילותדיפלומטית4.
מכל הבחינות ברור היה לצמרת האמריקנית ,שמתן
אספקהצבאיתלישראלבאותושלבאינהאינטרסאמריקני
כלל ועיקר .ברמה הבין-לאומית הייתה הספקה מסיבית
לישראלגורמתלכךשארה"בהייתה נתפסתבתור המעצמה
הראשונה שהתערבה בסכסוך ,מה שהיה גורר מעורבות
סובייטית לטובת מצרים וסוריה .התוצאה הייתה יכולה

בהבצע NickelGrassהשברד השראלבאמצע~ח הרכבתהאחירע! 1022,305נות שלציוד במשך 32יאים ,עדר14-
ב0ב0בר.נספרו 421טיסות שלמטוטי -141ם,שנשאו  11,632טונותציודזאספסה145-1 ,סיתות שלמטוטי ,0-5
0טק תצטבר במשקלשל 10,6~3טיבות0 .ד1בר ב00וצעשרכ 18-מטוסיםא0ריקנישחדייע]

שנשאי

במהלכיםהמדיניים באיזור בלא מעורבותסובייטית
רציניתומתוךכוונה לקדם את מערכתיחסיהשלארה"ב
עםמדינותערב.

האמריקניםסברוכיבכוונת סאדאתלקיים מהלךצבאי
מוגבל בלבד ,וזאת על בסיס שדרים שהחלו להעביר
המצריםזמן קצראחריפרוץ הקרבותב"ערוץהאחורי"
(כינוילערוץהמגעיםהחשאיים שהתנהלוביןקיסינג'ר
לבין יועץ הנשיא סאדאת לביטחון לאומי ,חאפז
איסמאעיל מאזקיץ  .)7972ואכן,בדיון הערכת מצב,
שנערךב7-באוקטוברבערב,כברהעריךקיסינג'רשצבא
מצריםישלים אתחצייתהתעלה ואחרכךיעצורויתחפר
במקום.להערכתקיסינג'ר ,המלחמהשהמצריםפתחובה

להיות הרסניתמבחינתה של ארה"ב,שכןהיאהייתהאולי
נאלצת-לטובתאינטרסאזורי(ישראל) -לשלםמחירגבוה
שהסובייטיםהיומנסים לגבות בהמשךכדילהשיב הדטנט
עלכנו .במציאות של המלחמה הקרה מדוברהיה בהפסד
אסטרטגי .גם משיקולים אזוריים לא נכון היהבראייה
אמריקנית להחליט באותו שלב מוקדם עלסיועמסיבי
לישראל .המהלך המרכזי שהובילה ארה"ב באותו הזמן -
לקדם הפסקת אש במועצת הביטחון  -היה נתקל ,קרוב
לוודאי,בסירובערביוסובייטי,אילוהייתה נוקטת ארה"ב
באופן כה ברור עמדה חד-צדדית לטובת ישראל.כל זאת,
כאמור ,בשעה שהאמריקנים העריכוכי ישראל תגבר על

צבאות מצרים וסוריה בתוךימים ספורים ,וממילא סברו

(8

נ3

ששאלת הרכבתהאווירית עודבימי הלחימה תתברר כלא

מעשית.

בתום אותה הערכת מצב ב 7-באוקטוברבלילה קיבל
הנשיאניקסון  -בפעם הראשונה  -עדכון בדבר רשימות
הציוד שהעבירה ישראל.קיסינג'ר המתין עד לאחר ששב
הנשיאמסיורבפלורידה,ואזהציגבפניו אתמסקנותיומדיון
הערב בכללהיבטי המשבר במזרח התיכון.סוגייתהסיוע
נשזרה במכלול הרחביותר,וקיסינג'רהציג את עמדתוכי
ארה"ב מצויה בעמדה טובה ,שתאפשר לה לצאת מתוך
המשברבלאנזקלאינטרסיםהחיונייםשלה5.כאמור,ארה"ב
ציפתה באותה נקודת זמן לסיום מוקדם של הלחימה -
ובהצלחה צבאית של
ישראל-ולכןהסיקה
שנכון תעשה אם
תימנע מהספקת נשק
לישראל בכמות
משמעותית 6.לאור
גיבשו
זאת

האמריקנים טקטיקה
מדיניתביחסלישראל,
שנשענה על שני
מרכיבים:
הצגת חזות בפני
ישראל שלנכונות

לכאורה לספק את
בקשותיה לרכש.

חיוני היהבעיני

הנשיא ניקסון
לשמר

אמינותה
ארה"ב

את
של

בעיני

ישראל בשעת
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משבר ,שאם לאכן,העריך,ייקשהעליהבעתיד לשכנע
אתישראללהסכיםלנסיגהבמסגרתהסדרישלוםבמזרח
התיכוןבכפוףלערובותביטחוניותאמריקניות7.
הממשל רצהלהבהירלישראלכיישנםקשייםבאישור
הסיוע.קיסינג'רהבהירלנציגיםהישראליםכיהואהיה
מוכןלהעניק אתהסיועכבר מהרגעהראשוןיאך משרד
ההגנה הוא שמונע את הדבר משיקולים הקשורים
למכלוליחסיה שלארה"בעםמדינותערב.על-פיעדותו
שלויליאםקוונדט,שהיה חברבמועצהלביטחוןלאומי,
מדוברהיהבלאיותר מאשרתכסיס,שעליוחזרקיסינג'ר
שובושובבמגעיועםהשגריר שמחהדיניץ8.שרההגנה,
ג'יימס שלזינגר ,סיפר בדיעבדכי בשבוע הראשון
למלחמה הנחה אותוהבית הלבןכייש לספק לישראל
ציודצבאי -אך רקעלבסיס של "שלם וקח" )Cash and
,זז,)]8ומכךהביןשמדוברהיהבכלמקרהבמכסותסיוע
מוגבלותביותר.
בבוקרה8-באוקטוברהגישהישראלרשימתרכשנוספת,
אשרכללה הפעםגם 48מטוסי"פנטום" ו300-טנקים.ניכר
היהמאופי הבקשותומהיקפןכיישראל לאהשכילהבאותו

זמן להתמקד במשימה הדחופה ביותר :לרכז את מלוא
השפעתהכדי לנסות להטות את עמדת הממשלבסוגיית
הסיוע .תחת זאת המשיכה ישראל להזרים רשימות רכש,
כולל שלפלטפורמותגדולותוכבדות,שעמדובניגודלאופי
המעורבות המוגבלת לטובתישראל שבחרה ארה"בלנקוט.
אילוהייתה מספקת פריטים אלה ,עלולה הייתה ארה"ב
להקטין אתענייןהצדדיםבהפסקתהלחימהולהביאלחיסול
הסיכוי להפסקת אש.
ב 9-באוקטובר כברברורהיהלאמריקניםכי המציאות
הדיפלומטית והמצב בשטח לא תאמו את תחזיותיהם
האופטימיות.בימים שלאחר מכן התפוגגה ההערכה
בוושינגטון בדבר

ניצחוןישראלי צבאי
מהיר ומוחלט בשתי
חזיתות;
להישחק
האמריקנית שלפיה
החלה
ההנחה

הסובייטים הם גורם
המרסן אתסוריהואת
מצרים; והלחץ מצד
ישראל לקבלתהסיוע
הלךוגבר.
באותו היום 9 -
באוקטובר  -לאחר
שעברצה"ללמתקפת-
נגד ,החלוהסובייטים
לחשוש שמא מדובר
בהיפוךהמגמהבחזית
הסורית.שיקולמוביל
מבחינתהשלמוסקבה
היה למנוע את
קריסתם של הכוחות
הסוריים.ואכן ב 10-באוקטובר החלהבריה"מ לתספק את
סוריה באמצעות רכבת אווירית ,ולמחרת היום החלה
במשלוחיםגםלמצרים.
הפעלת הרכבת האווירית הסובייטית יצרה מציאות
חדשה וסבוכה .הפעלתה באורח חד-צדדיעל-ידי מוסקבה
סתרה אתההבנהשהייתהקיימתבעיניארה"בבדברהצורך
להשיג הפסקת אשבהקדם;היאהגבירה את הסכנהששתי
המעצמותתיגררנהלסכסוךאזורי,ובעיניוושינגטוןהציבה
אתהסובייטים במעמד העלול לאפשר להםלגרוףרווחים
מדינייםבמזרחהתיכוןעלחשבונה שלארה"ב.האמריקנים
הסיקו מכךכייהיהעליהםלהגביר את המאמץהמדיניכדי
להביאלסיוםמהיר של המלחמה.
בה בעת לאיכלה ארה"בלעמודמנגד באחתמשעותיה
הקשות של ישראל ,כאשר החלה הספקה סדירהומסיבית
של נשקסובייטילמדינותערב.באותוהיום (9באוקטובר)
אישר הנשיא ניקסון משלוחי סיוע לישראל ,אךעדיין
בכמויות קטנותובמטוסי "אל-על"כדי לשמורעלצדודית
נמוכה שלמעורבותאמריקניתבסכסוך.גם כאשרדוברעל
האפשרות לתת סיוע בכמויות גדולות יותר ,שקלו

האמריקנים את החלופה להעביר את האספקה במטוסים
שכורים ולא באמצעות מטוסים אמריקניים .בכך רצתה
ארה"בלהעביר מסרכפוללבריה"מ :הראשון  -עלהיעדר
עניינה להביא את הסכסוך האזורי במזרח התיכון לכלל
סכסוךישירביןהמעצמות;והשני -שלאתפקיר אתישראל,
במיוחדכאשרהסובייטיםמתספקים אתבעליבריתם9.ואכן
ב 10-באוקטובר,היום שבוהגיעו המשלוחיםהסובייטיים
הראשונים לדמשק,הגיע גם המשלוח האמריקני הראשון
לישראל .משלוחזהיצאמבסיסהציאוקיאנהשלידנורפוק
שבמדינת ויר-
ג'יניה.הואלאהיה
חלק מהרכבת ה-
אווירית לישראל,
שהחלהלפעול רק
מאוחריותר,ב13-
באוקטובר-שבוע
לאחר פרוץ ה-

סוריה ומצרים למלחמה .אפשרלהניחכיגולדה סברה
שאםכךנראיםפניהדבריםבארה"ב,יקטןמאודהסיכוי
לזכותבסיועאמריקני אםתהלוםישראלראשונה.בלב
כבדהכריעהאיפוא ראש-הממשלה ,כחמש שעותלפני
פרוץ המלחמה,בזכות עמדתו שלדיין.
ש הסביבה המדינית .שגריר ארה"ב ,קנתקיטינג,העביר
לישראל אזהרות חוזרות ונשנות מניקסוןומקיסינג'ר,
לבלתיתפסישראלכאחראיתלפתיחת המלחמה.גולדה
יכלה אולי להסיק מכך שבעוד ארה"ב לוחצת עליה
להימנע ממלחמה,
סבירלהניחשבאו-
תו הזמן מרסנים
הסובייטים את
מדינות ערב ומונ-

עים מהן לפתוח
במלחמה.

מחירהטעות.
קרבות.
נראהכיגםבשעות
שלפני פרוץ המל-
שאלת המפ-
חמה העריכה
תחהיא ,האםשי-
קוליה של ממשלת
ראש-הממשלהכי
הצבא הסדיריוכל
ישראל ערב המל-
חמה שלא לצאת
לבלום את צבאות
מצריםוסוריה .אם
להתקפת מנע
מקדימה -בניגוד
בכל מקרה צפויה
תבוסה למצרים
להמלצתו של ה-
רמטכ"ל,דדו-היו
ולסורים ,חשבה
לעצמה כנראה
נכונים או הר-
סניים .כזכור ,את
גולדה ,לשם מה
הכףנגד הנחתתה
להסתכן במשבר
של מכהאוויריתמקדימההיטה החשש של ראש-הממשלה
חמור עם ארה"בבעבור הנחתתה של מכתמנע?
מאירכיישראלתיתפסכאחראיתלפרוץ המלחמהובשלכך
י בארה"ב השיקולים באשר
הלקח ההיסטורי מלמדכ
תימנע ארה"ב מלהעניק להסיועמדיני וצבאי .תשובה
למתן סיוע בעת חירום לישראל נשענו הרבה יותר על
לשאלהזוראוי לנתח בשלושהמישורים:
אינטרסיםאמריקנייםרחבים,פחותעלהאינטרסלהתייצב
הסביבההפסיכולוגית שבה פעלה גולדה מאיר.בימים
באופןברורלצידה שלישראלומעט -אםבכלל-על שאלת
שלפני פרוץ המלחמה,
אחריותה שלישראל למלחמה.
כאשר הערכות המודיעין
ניתן לראות עמדהאמריקניתזו
הלקחההיסטורי מלמד,כי בארה"ב
דיברועל"סבירות נמולה"
בכלשלושהתקופותהרלוונטיות
באשר
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ו
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ח
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ו
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י
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ו
ק
י
ש
ה
בעת
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ת
מ
ל
למלחמה ,לא ראתה ראש-
לסוגיה של סיוע החירום
ה
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הממשלה שום טעםלגרום
לישראל:בימיםשלפני המלחמה
לפריצתה הוודאית אמריקניים רחבים ,פחותעלהאינטרס
ובשבוע הראשון למלחמה,
באמצעותגיוסמילואים ,להתייצבבאופןברורלצידה שלישראל
כשארה"בלאהזדרזהלספק את
קל וחומר בהנחתתה של
ומעט -אםבכלל -על שאלתאחריותה צורכיה של ישראל משיקולים
מכת מנע .כשהשתנתה
שבין המעצמות ומתוךראייה
שלישראללמלחמה
הערכת אמ"ן בבוקר ה6-
אזורית רחבה; ובתקופת הזמן
באוקטובר ,ניצבה גולדה
השלישית ,החל מה13-
ביןעמדתהרמטכ"לדדו,שהאיץבה לאשרגיוסמילואים
באוקטובר ,כאשר כבר ברורהיה לוושינגטון שתמיכתה
ולהנחית מכת נגדאווירית מקדימה,לבין עמדת שר
הלוגיסטיתבאופן מלאבישראלהינה,למעשה,יצירתאיזון
הביטחון,דיין ,שתמך אומנםבגיוס מוגבל ,אך התנגד
לסיוע שהחלוהסובייטיםלהזריםלסוריהולמצרים.
בנחרצות למכת הנגד.לחיזוק עמדתו טעןדייןכינכון
ראשיהדרגהמדיניבאותןהשנים ,ראש-הממשלהמאיר
לבוקר ה 6-באוקטובראין ארה"ב מזהה הכנות מצד
ושר הביטחוןדיין ,נתנו ברבות השנים את גרסאותיהם
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שנבעו מעומקה ומאופיה של
מעורבות ארה"ב במלחמה ,ולא
פרי דפ"אות לוגיסטיות אשר
גובשועלבסיסמקצועי4.ילמשל,
בימים שעוד דובר על הספקת
ציוד בהיקף מוגבל בלבד
לישראל ,נבחנהתוכנית להטיס
את הציוד לבסיסים בחוף
המזרחי של ארה"ב ,ומשם
להעמיס את התכולהעלמטוסי
"אל-על" ולהטיסה לישראל.
תוכנית נוספת הייתה להטעין
ביד]שבוהניףמשהחי הנןהסובייטייםהראשנים רדמן,הביעבם משלח
את מטוסי "אל-על" בבסיס
השראל
הנשקהאמריעני
האוויר לאחס ( )]~05שבאיים
אישתי
האזוריים .אפשרות אחרת שנבחנההייתה לחכור מטוסים
ה מורה
רי
הה
לנושא.גולדה טענה לאחר המלחמה,כיאילו
לצה"ללפתוחבהתקפתהמנע,לאהייתהזוכהישראללרכבת מסחריים עבור המבצע .לא נבחנה חלופה להטסהישירה
שלהציודלישראל באמצעותמטוסימטעןאמריקניים.
האווירית,שחסכהלהקורבנותרבים0.ידייןסברשעלישראל
מגבלהלוגיסטית שהתגלתההייתה מספרםוגודלם של
היה לספקלארה"ב אתמלואההוכחהשאיןרצונה במלחמה.
המטוסים שיכלה ישראל להעמיד לרשות המבצע.בימים
כמוכן הואהיה משוכנעשאילוהייתה האחריות למלחמה
מוטלתעלישראל,ואפילומדוברהיהבהתקפת-נגדמקדימה
הראשונים ,שבהם איפשרה ארה"ב את העברת הסיוע
במלחמה שלאהיאיזמה",לאהיינומקבלים מארה"ב מסמר
במטוסיםישראלייםבלבד ,עשתהישראלשימושב8-מטוסי
"אל-על"מסוג"בואינג "707ו"בואינג "747לשינוע 5.5אלף
אחד".ייברוראיפוא ששאלתהסיועהאמריקניהייתהשיקול
טונות שלציוד מארה"ב .אלא שלאדיהיה במספר הזה
מרכזיבעיניהםשלמקבליההחלטותבישראל.אולםהעובדה
ובדגמים האלה של המטוסיםכדילהכיל את כל כמויות
היא שארה"ב נמנעה מלתת לישראלסיוע הכרחי בשבוע
המטען הנדרשות.
הראשון למלחמה בלי שום קשר לכך שלא היא פתחה
גם אתעניין התדלוק היהצריך לסכם .נתיב הטיסה
במלחמה .מכךניתןלהסיק שהצמרתהמדיניתבישראל לא
הארוךמארה"בלישראלחייבנחיתתביניים.מדינותאירופה
הבינהכי מתןסיועצבאימיידי לישראלבהיקף גדולנוגד
סירבו שהסיוע לישראלייצא מתחומן אויעבור במרחב
את האינטרסים הבסיסיים של ארה"ב .מהמסקנה הזאת
האווירישלהן ,מחששפןיביאהדברלחרםנפטערביעליהן.
עולהמייד מסקנה נוספת:ישראלשילמהמחירגבוה מאוד
ארה"בפנתהלפורטוגל,כדי שתאשרחנייתבינייםלתדלוק
על החלטתה שלא לפתוח בהתקפת-נגדמקדימה.
בבסיס לאחס .פורטוגל לא אישרהמייד את הבקשה ,אך
מבצעNickelGrass
נתרצתה בהמשך .גםציוד שנמשך מקרביחידות ארה"ב
במטה של פיקוד התובלה האווירית של ארה"ב
המוצבות במערב-גרמניה הוטס לבסיס לאחס ומשם
לישראל;ונתיבטיסותהסיוע החל מ22-באוקטובר הועתק
)1111 Command - MACז41נ ]7ב41]11ן) 12שבבסיס סקופ
באילינוי העריך מפקד הפיקוד ,גנרל פול קרלטון ,כבר
אל מדרוםלכרתים בשלתלונה שהפנתה ממשלתיוון.
מראשית המערכה,כי הואעשוילהידרשלמשימות תובלה
השינוי הדרמטיבמדיניותהאמריקנית חלבבוקר ה13-
לישראל.לכןהוא החלבהכנותראשוניות לאפשרותזוכבר
באוקטובר ,שעון ארה"ב .אז הורה הנשיאניקסון לשלוח
ב7-באוקטובר.לאהיופקודותמבצע
לישראלציוד צבאי בדרך האוויר -
מסודרות להפעלתה של רכבת מדינותאירופהסירבושהסיוע
ומאותומועדבהיקףמלא .אתההחלטה
קיבלהנשיא לאחרשהיהברורלארה"ב
ר
ו
ב
ע
י
אווירית לישראל ,ועל סמך דו"ח לישראלייצאמתחומןאו
סאדאת מסרב להפסקת אש15.
"מבקרהמדינה" בארה"ב ,שבדק את במרחבהאווירי שלהן ,מחששפן כי
מבצע הסיוע לישראל ,לא הייתה
החלטתו של ניקסון באה ,כאמור,
א
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ב
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פ
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ר
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ר
ע
קיימת תוננית מגירה,בין השאר
בתגובהלהתערבותהסובייטיתלטובת
מכיוון שישראל נמנעה מלספק את
הצדהערבי ,אךבוושינגטון כברהכינו
סדרתטיעוניםמדיניים עבורמדינות ערב בשאלתהסיוע
השמייפדהע).ה3ד1רושכדילעצבתוכנית כזאת(מן הסתםמשיקולי
ח
לישראל.סוכם בממשלכיבאוזנימדינותערבתצדיק ארה"ב
מבחינהזומדוברהיהאיפואבציודשהוגדרזמין
אתהסיועבכךשתנצלוכמנוףהשפעהעלישראלכדילהשיג
על-ידי מפקדת  MACולא בתכנון סדור של אמצעים ושל
כמויותשהיוידועים מראשואשריועדולישראלבעתחירום.
הסדר שלוםצודק.
בימים שלאחר מכן עבר תכנונו של מבצע ההספקה
החלטת הנשיאלסייע לישראל איפשרה מאותו שלב
לישראל,כפישנעשה ב,%414)-תמורותושינוייםרבים.אלה
להעביר אספקהבטיסותישירותלישראלבאמצעותמטוסי

התובלההאמריקנייםהגדוליםמסוג "()-5גלקסי").בסיס
לאחס שימש מאותו זמן לתדלוק בלבד של מטוסי הקרב
שנמסרו לישראל ומטוסי המטען"אמריקנים מסוג
"( )-141סטרליפטר") ,בלא שצריך היה להעביר את
המטעניםבשיטת"גבאלגב"למטוסי"אל-על"אולמטוסים
החכוריםעל-ידיישראל.הציודשהיהצורךלהעבירלישראל
נאסףמ29-מרכזי תחמושתברחביארה"ב-בעיקרמבסיסי
חילהאווירהאמריקני-וציודנוסף נמשךממלאי הכוחות

ה א מ רי קניי

ם

באירופה6.י
ההכנות המוק-
דמות ,שנעשו במטה
 MACעל-ידי גנרל
קרלטון ,והתגייסותו
למאמץשל מפקדחיל
האוויר ,גנרל ג'ורג'
בראון,כולל בהשפעה
עלהדרגהמדינילאשר
סיועלישראל,איפשרו
לפיקוד התובלה
האווירית לממש
במהירות אתהנחיית
הנשיא .תשע שעות
בלבד מרגע קבלת
הפקודה עמדו מטוסי
המטען מוכנים
להמראה.קושיהתגלה

ביומיים הראשונים
למבצע,כשעלההצורך
לגייס מטוסי תובלה

.(Control Elementsבמהלך 32ימיהמבצעפעלו תחתפיקודו
55איש ,אשרעבדו במשמרות של 12שעותביום,ואףיותר

מזה ,במשך שבעהימים בשבוע8.י ראש-הממשלה ,גולדה
מאיר ,שביקרה פעמיים ב ALCE-בלוד ,התפעלה מאופן
עבודתםשלהצוותיםהאמריקנים,ממסירותםהרבהולימים
אףהדגישהש"הסיועהאמריקניהעניקחייםלישראל".
שירותי הקרקע למטוסים האמריקניים בלוד ,כולל
תחזוקהותדלוק,נמסרולאחריותצוותיםמקצועייםשל"אל-
על" .הפריקה של
הציודמבטןהמטוסים
התבצעה על-ידי

צוותים מעורבים,
שכללוחיילימילואים,
אזרחים ואפילו
מתנדביםבני עשרה,
אשר חולקו לחוליות
בנות  10-5אנשים.
זמן פריקתו של כל
מטוס עמד על כ30-

"/ .,, ,.

דקות
בממוצע,
ומשאיות צה"ל עזבו
ש,,,ל את השדה עמוסות
בציוד החדש כ90-
דקות לאחר נחיתתו
שלכלמטוס.
במבצע Nickel
Grassהועברולישראל
באמצעות הרכבת

*
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שטרובאזבמרכו השהטה  ALCEשהוקםבנמלהתעופהבהד האווירית
קוהני
טונות שלציוד במשך
מסוג "()-130הרקולס")לשינועפריטיציודקטניםבנפחם,
32ימים ,עד ל 14-בנובמבר .נספרו 421טיסות שלמטוסי
אךקריטיים,לבסיסיהיציאהלישראל.הבעיההייתהנעוצה
 ,)-141שנשאו  11,632טונותציוד ואספקה ,ו 145-טיסות
בכך שמטוסים אלההיו תחת אחריותם של מפקדיזירות
שלמטוסי  ,)-5שנשאו מטען מצטבר במשקל של 10,673
)(CINCsובאחריותו שלפיקודהאוויר הטקטי -ולא תחת
טונות9.י מדובר בממוצע של כ 18-מטוסיםאמריקנייםמדי
אחריות .MACרקב 15-באוקטוברנמסרו 12מטוסי )-130
יום.
למשימותיו של .MAC
בתכנוןהתובלותניתןדגשלחידושהציודשהושמדבקרב
באותושלב ,כאשרמדוברהיה ברכבתאווירית,עלהגם
 ופחות מחשבה הוקדשה למידת הצורך באותו ציודהצורךלהקים מערךהגנהלאורךנתיביהטיסהאמריקניים.
ולזמינותו .כך למשל  72פריטיםגדולים  -ברובם טנקים
ותומ"תים-הועברובמטוסי )-5במהלך 43טיסות,אךרק
לאורךהיםהתיכון פרסהציהשישיספינה כל 300מייל,
ובכל 600מייל -נושאתמטוסים.למשימת האבטחהגויסו
ארבעהטנקיםמתוך 29שהגיעולישראלנחתובנמלהתעופה
שתי נושאות מטוסים" :אינדיפנדנס" ו"רוזוולט".מטריית
לפני הפסקת האש 20.ברור איפוא שלטנקים שהגיעו לא
ההגנההאוויריתלמטוסיהמטעןניתנהעד למרחק של  150הייתההשפעהאמיתיתעלמהלךהקרבות,וחשיבותםהייתה
בבנייה מחדש שלסד"כצה"ל.עדכמההייתהלדברחשיבות
מייליםמקוהחוףהישראלי,ומנקודהזועברהמשימתהליווי
לאחריותו שלחילהאווירהישראלי.
פסיכולוגית,כפי שכתב"המבקר"האמריקניבדו"חשלו,קשה
2
י
.
ד
ו
ד
מ
ל
ב14-באוקטוברבשעותאחריהצהרייםנחת מטוס )-5
כךאוכך,ניכרכי ארה"ב לאהייתהמסוגלת למלא
אמריקניראשוןבנמל-התעופהבלוד.טיסהזוהייתהלמעשה
את בקשות ישראל במלואן ,גםאילוהייתה מתחילה את
הרכבתהאוויריתביום המלחמה הראשון.
חלוץלהמשך העברתם שלכאלףטונות שלציודמדייום.ב-
15באוקטוברבשעה 07:00נחתבישראלקולונלדונלדרוברט
...ובמבט ~Tinu
שטרובאו ) ,(Donald 1. Strobaughאשרפיקד מאותו רגע
ואילךמהצדהאמריקניעל מבצע  ".NickelGrassשטרונאו
אף שהסביבה האסטרטגית השתנתהלבלי הכר בשלושת
הקיםבלוד את מרכז השליטההלוגיסטי )Airlift - ALCE
העשורים שחלפו ממלחמתיוםהכיפורים ,מפתה להעריך
22,305
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מהעשוייםלהיותהשיקוליםהמרכזייםשיעמדובפניארה"ב
בבואה לגבש החלטה בדבר תמיכה צבאית-לוגיסטית
בישראלברגעי מלחמהומתיחותבעתיד.
מתןסיועצבאילישראל בעתחירום הואאוליהביטוי
העליוןלהתייצבותאמריקנית נחרצתוברורהלימיןישראל.
ניתןלשערשעלשולחנםשלמקבלי ההחלטותבארה"ביונח
מכלולשלשיקולים מתחוםהפוליטיקההפנימית,השותפות

הערכית עםמדינת ישראלוהמחויבות האמריקנית הבלתי
ניתנתלערעורלביטחונהולקיומהשלמדינתישראל.תפיסה
זותמשיךלהיותמןהיסודותהעמוקיםביותרשישפיעוגם
בעתיד הנראה לעין
על אופי ההכרעות
בוושינגטון באשר
לאופן ולמידה של
התמיכה בישראל.
אולם ניתן להניח
שהממשלבוושינגטון
 -כמו כל גורם אחר

במערכת הבין-
לאומית  -יקבל את
גם
החלטותיו
בהתאם לעקרונות

הריאליזם המדיני.

לכן בבואו לדון
בשאלת האישור,
העיתוי וההיקף של

שיישלח

הרצון לשמור על קשר אסטרטגי עם שחקני מפתח
בעולםהערבי.
מידת מעורבותה של מעצמה נוספת בסכסוך (למשל
ניסיוןרוסילנצל משברבאיזורכדילקנות השפעהבקרב
מישהיו בעבר ה"קליינטיות" הערביות של בריה"מ).
משמעות היבט זה בעידן הנוכחי שונה לחלוטין מן
ההשלכות שהיו לרכבת אווירית סובייטית בעידן
המלחמה הקרה .אך גםכיום עלולות להיות השלכות
רבות-משמעותלעצםהגשתו שלסיועבעתחירום מצד
מעצמה זרה  -מבחינת מעורבותה המדינית במרחב
בעתיד ,בצמצום מרחב
הפעולה של ארה"ב
ובחיזוק ביטחונם של
"שחקניםסוררים".

האיום על
יציבותהמחיריםבשוק
הנפטהעולמי.
אין ספק שתהליך

ההחלטות
קבלת
בארה"ב באשרלשאלה
אם לתת סיוע צבאי
בעת חירום לישראל
יביא בחשבון את
תמונת המערכה ואת
באשר
התחזית
למשמעות שתהיה
להטלת משקלה של

הסיוע
ארה"בלטובתישראלבזמןלחימה(להבדילמחידושמלאים
לישראל בעת חירום ,הואיביא בחשבון -כיום כבעבר -
מכלול רחב של שיקולים ואת משמעותם האסטרטגית.
בתום המלחמה) .אפשרלהניח שארה"בתמתיןעדשיחלפו
כמהימים מפרוץ הקרבותכדילהעריך אתמידת הצלחתה
בעיקריבחן הממשל אם מתןהסיוע עולה בקנה אחד עם
אינטרסיםאמריקניים,לאודוקאאינטרסים שלישראלאו
הצבאית של ישראל באמצעיה שלה .הנחת היסוד
שלשתדלניה.שיקוליוהמרכזייםשלהממשלהאמריקנייהיו:
האמריקנית תהיה ,מן הסתם ,שישראל תזכה בוודאות
ההכרהשיש למנוע תבוסהישראלית בשדה הקרב .כל בניצחוןצבאי.על-פיניתוח זה,הרי שלשאלה אםלסייע
עודתניחארה"ב שתבוסהישראליתאינהתרחישסביר
לישראלבעודהלחימה נמשכת,תעדיף ארה"ב שלאלהשיב
מייד ,אלא להמתין לכל הפחות עד שיתבררו תוצאות
כללועיקר ,ההחלטהעלמתןסיועצבאי תתקבלעלסמך
הקרבותבימיםהראשוניםלמלחמהומידתהצלחתושלצה"ל
שיקולים אחרים .במקרה כזה תהיה ההחלטה ,מטבע
הדברים ,מורכבת הרבהיותר.
ליטול את היוזמה בגזרות הלחימה השונות.היהוידו של
שש מידת ההשפעהשישלעצם מתןהסיועהצבאילישראל
צה"ל תהיה על העליונה,יקטנוהסיכויים לקבלת הסיוע
עליכולתה של ארה"ב לעצב את מרחב המזרחהתיכון במלואו,בעוד שכישלונה של התקפת-הנגד של צה"ליציב
בעידן שלאחר המלחמה  -הן
אתארה"בבפניהכרחלבררבינהלבין
ביכולת לשקםולתחזק
עצמה עד כמה קריטייהיה הסיוע
אתחהזסקכמי מתןסיועצבאילישראלבעת
השלוםבאיזור,הןברצוןל את
למאמץ המלחמתי של ישראל ואת
ם
ו
ר
י
ח
הואאוליהביטויהעליון
ההשלכות שלמתןהסיועעלהאיזור.
מעמדה של ארה"ב באיזור והן
ו- ---
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בצורך למנוע הרמת ראש של להתייצבותאמריקניתנחרצת
אפשר שארה"ב תבחר בחלופת
וברורהלימיןישראל
שחקניםקיצוניים.
ביניים ,שתענה רק על חלק מצורכי
צה"ל .הדברעשוי לנבוע,בין השאר,
הרצון לשמור על אמצעי לחץ
אמריקניים על ישראל (באי-מתן אישור לסיוע או
מכוונה אמריקנית לשלוט במלאים של צה"ל כאמצעי
להשפעה על משך הלחימה; מהיכולתלהשפיע על ישראל
באמצעות השהייתו) ועל מדינות ערב (במתן הסיוע
לישראל) .זאת על מנת לשלוט בעימות ולהגיע למצב
במהלך המלחמהולאחריה;ממגבלות שלזמינותהציודושל
המאפשרהסדריםבתנאיםהטוביםביותרמנקודת מבט
אמצעיהתובלה;מחישוביהנפחיםשלתכולתהסיוע;וכמובן
אמריקנית.
 -מתוךרצון לתת מענה ,גם אם חלקי ,לצורךאמיתי של

בעלתברית בשעת משבר (ולישראל ,אפשר לומר בהקשר
של מלחמה,יש מעמדמיוחד).
הצטרפות למעגל הלחימה,ולו באופןפוטנציאלי ,של
מצרים ושלירדן תציב אילוץ כבד על מקבלי ההחלטות
בארה"ב .ברור שארה"ב תפעיל את מלוא השפעתה על
מדינות אלה  -ובמיוחד על מצרים-כדילהניאן מלנקוט
מהלכים מסלימים ,קל וחומר מלצאת למלחמה ממש נגד
ישראל .אם בכל זאתיפרצו קרבות בגזרה המצרית,יראו
האמריקנים מצב כזה כהתרסקות שלעיקרוןיסודי,שלפיו
נהניתמצריםמסיועאמריקנינדיבושוטף ,המאפשרלצבאה
לבנות אתכוחובאופןמרשיםבעשוריםהאחרונים ,אך רק
כל עוד אמצעים אלה אינם מופנים נגד ישראל .בתרחיש
כזה סבירלהניח שמאותו רגעואילךייעצר המשך הסיוע
האמריקנילמצרים-בין אם בהחלטת ממשלאובכפייהשל
הקונגרס  -ובמשך המלחמה אפשר שתראה ארה"ב הכרח
לסייעלישראלכפיצוילעוצמההמצריתשנבנתהמכספיסיוע
אמריקני לאורך השנים ,ואשר התבררה ,חרף כל ההנחות,
כאתגרברורומיידילישראל.גם במקרהזהישלהניח הנחה
מחמירה,שהסיועהאמריקנילישראלייבחןלאור הערכתה
הסובייקטיביתשלוושינגטון אתההתפתחויותבשדההקרב
ואתמשמעויותיהן.
בסיטואציה של הידרדרות אזורית למלחמה (להבדיל
ממתקפתפתע)סבירלהניח שבכל מקרה ארה"ב לא תאשר
הפעלתסיוע חירום לישראללפני שלב הלחימההעיקרי.
הסיבותלכךהן:
הזרמת תחמושת וציוד לישראל עלולה להיתפס
כשלעצמה כאקט מסלים .בשל המעורבות האמריקנית
תהיינה למהלך השפעותשליליותביותרעלהאיזורועל
יכולתה של ארה"ב להוות גורם מרסן ומפשר ,שבכוחו
יהיהלמנוע את המשךההידרדרות.
אפשר שיתעורר חשש אמריקני פן תעניק ישראל
פרשנותשגויהלעצםהנכונותלהעביר אתסיועהחירום
ותראה בכך "אורירוק" אמריקנילביצוע מתקפת מנע
(דהיינולירות אתהירייה הראשונה).
במציאותהנוכחית ,מתוך הבנה שלהאילוציםהצפויים
במתןסיועאמריקני בשעתחירום,נכון תעשהישראל אם
תשמורבידיהיכולות להכותצבאיתכלשילוב שלאיומים
נגדה בלא להסתמךיתרעלהמידהעלסיועאמריקניבציוד
שיהיהזמיןושוטף.
בראייה ישראלית ,תפקידה המרכזי של ארה"ב צריך
שיהיה בהטלת מלואכובד השפעתהעלמצריםועלמדינות
ערביות אחרותכדילנטרלכלפוטנציאללהידרדרותנוספת
ולהסלמהאזורית.בעידןשלאיומיםלאקונוונציונלייםחשוב
לישראל שארה"ב גם תשמר את גבולות המערכה בתחום
הקונוונציונליבלבד; ובתום המלחמהרצוילישראלשתיתן
להסיועמיוחדבהיקפיםגדוליםלשםחידושמלאיםושיקום
ההרתעהבמחיריםשיהיונסבליםוסבירים למשקהישראלי.
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