היבמים~דנמ"~םב,
לה~[אחו,על"מ%
ישראלנכנסהלמלחמתיוםהכיפורים
עוצבותויחידותלחזית,הפצתידיעותעלמתן
היתרלחייליםלעלותלמכהוצעדיםקפדניים
בהפתעהאסטרטגיתכמעטמוחלטת.צעדי
ביותרלהעלמהולהסתרה,שמטרתםלהסתיר
ההונאהוההסתרה,שנקטוסוריה
ובייחודמצרים,הבטיחואתפריסתצבאותיהן אתהכוונהלצאתלמלחמהגםמהכוחות
ואתמוכנ.ותםתוןהסתרתכוונותיהםלצאת המצריים.י
למלחמה.
התכניתהמדיניתלהונאההמצריתהתבססה,
תפיסתההונאהגובשהבמצריםבסוף
שתנ,ות בעיקר,עלחיזוקתפיסותךקונספציווו)
י
ט
השישים,בהתאםלדוקטרינההסוב
ייהיאאחת קיימותבישראל.התברר,כיהמצריםהשקיעו
שלפיהיציאהלמלחמהמתוןתרגיל
מאמציםכביריםללמודאתתפיסתהביטחון
ה
א
ל
הדרכיםהטובותביותרלהסתרהמ
ל
ש
שלישראל,כדילהזינהבמידעמסולף,שןמאם
הכוונות.היאמאפשרתלהכיןאתהצב
א .
לתכניותיהם.
למלחמהלפיתכניתהמתקפה,לבחוןאת
יישומהשלהתכניתהמבצעית,לקדםכוחות
לחזית,ולהבטיחרמהגבוההשלמוכנותם.כל
עעל,כךעדקרוב
זאתמבלישהצדשכנגדייד
מאודלשעתהיי/
תפיסהזויושמהבצבאהמצרי,ואףהנשמעה
בתכניותהשנתיותלהדרכהמאזהחלצבא
מצריםלערוךבשנת1968תרגילימפקדות
ברמותאסטרטגיות-אופרטיוויות,בשילוב
תרגיליםטקטייםעםגיסות.סדרתהתרגילים

נקראה,תחתר(שחרור),שהאחרוןבההיה
תחתר,41ששימשמסווהלהכנותהמצריות
למלחמתיוםהכיפורים.

תכניתההונאהנועדהלהשיגהפתעהבאשר
לזמןהמתקפה,לעוצמתה,למקומהולשיטתה
היאהקיפהשנידרגים:הדרגהצבאיוהדרג
המדיני.בדרגהצבאיכללוצעדיההונאה,
בעיקר,גיוסאנשימילואיםושחרורם,קידום
ציודהגישורוציודהחציהלתעלה,קידום
אנת3%
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אהרןזאבי

אווירה
להבנת התהליך חשוב לתאר את הרקע למלחמתיום
הכיפוריםוכיצדלמדוהמצרים אתתפיסתהביטחוןשל

ישראל .לשם כך חשוב לבחון את האווירה בישראל,
שהצמיחהאתתפיסתעולמנובשניםשביןמלחמת ששת
הימיםלבין מלחמתיוםהכיפורים.בראשונהמאזייסוד
מדינתישראלחשוהישראלים,כיזכובגבולותבטוחים
עםעומקאסטרטגי,שדי בהםלהבטיח,כי שוםמנהיג
ערבילאישתטהלהתקיפם.העלייהלישראלגדלהמאוד;
כלכלתההתפתחהבקצבמןהגבוהיםבעולם(גידולשנתי
ריאליבשיעור עשרהאחוזים ,)2ההכנסה לנפשהגיעה
לכאלפייםדולרלשנה,והשתוותהלזושלרבותממדינות
אירופההמערבית;גםהמדיניותהליברלית של הממשל
בשטחיםנראתהכמצליחהלבנותגשראלהעולםהערבי.
ערבייהשטחיםזכוליתרונותכלכלייםניכריםמןהשלטון
הישראלי.עלגשריהירדןהתנהלסחרדרסיטרי.תיירים
מארצותערבנהרובאלפיהםלישראלולשטחים.אךלא
כלהבעיותנפתרו,ואווירתהשיכרון,שאפפהאתהציבור
הישראליואתמנהיגיו,גרמהלולהתעלםמנקודותתורפה
רבות,שהתגלו
ובעבודתגופיהמודיעין.
הפסקת-האש עם מצרים באוגוסט  ,1970מותו של
גמאלעבד-אלנאצרועלייתאנוארסאדאתלשלטוןחיזקו
אווירהזו .במרוצת  1971התנהל משא-ומתןעל הסדר
חלקי עם מצרים בלא שתושג כל התקדמות .סאדאת
הכריזעל שנהזוכישנת ההכרעה" ,אךדבר לאאירע

בציי

במהלכה.ביחסיםבין נשיא מצריםלבין הסובייטים,
שהיוהדוקיםביותר,החלולהתגלותבקיעיםראשונים;
הנשק,שהובטחלסאדאתבמהלך,1971לאהגיע,וסאדאת
החללהשתכנע,כיאיןמנוסמניתוקהקשריםעםברית-
המועצות.מפגשהפסגהבמוסקווה(מאי)1972רקחיזק
יבתקופה של הפשרהבין-גושיתלא
אתדעתסאדאת,כ
תסכיםברית-המועצותלנקוטפעולה,המנוגדתבתכלית
לרוח ה"דטאנטף' .ואכן,ביולי  1972גירש סאדאת את

הסובייטיםממצרים.

 .1לפירוטהנושאהצבאי,ראו

צעדו  -שהצבאהמצריקיבלובשביעות-רצוןבולטת
 התקבלבקורת-רוחבישראל ,שטעתהכלילבפירושכוונותיו .ההכרזות הישראליות היו של רווחה ושל
שביעות-רצוןעלהרחקתהסובייטיםמחזיתזועםישראל.
ישראלייחסהלסאדאתמניעים,שהיורתוקיםמרחקרב
מןהאמת.במידהלאמעטהתרםהדברלחיזוקהתפיסה,
שמילאהתפקידכהרבבהולכתישראלשוללשנה אחר
י מאמצע  1972השתלטה
כך .בכל מקרה,ניתןלומר,כ
בישראל בהדרגה השקפה,כיסילוקהיועציםהרוסיים
מכאן והעדיפות המכרעת של צה"ל משם מצמצמים
ביותר אתהסבירות למלחמה ,בהקשרהזה אףהכריז
רב-אלוףדודאלעזר,הרמטלע:
יציאתהיועציםהרוסייםהיאתופעהחיוביתמשום
שהיאמרחיקהאותנומסכנתההתנגשותהצבאית'.
בסוף1972התחילולדוןבצה"ל,עלקיצורשירותהחובה
ושירותהמילואים,והתרבוהתבטאויותעלקיצוץבתחום
הביטחוןהשוטףובאחזקההשוטפתשלהצבא.בראשית
נובמברחזרהרמטלע,וביטאאתעמדתובשאלתצמצום
תקציבהביטחון",בנסיבותהנוכחיותשלרגיעהיחסית.ק
אמנם,מסוף1972ועדספטמבר1973התרבולסירוגין
ההתרעותלמלחמה,אךהןלאשינואתהאווירההכללית.
באוקטובר  1973עמדו להתקיים הבחירות לכנסת
השמינית .המאבקיםהבין-מפלגתיים והמאבקיםהביך
אישיים החלו חודשים רבים קודם להרכבת רשימות
המועמדיםלכנסת.י'דגואנטף'וההפשרההביךגוומיתתרמו
עוד להרגעת האווירה.יציאת האמריקנים מוויטנאם
פורשה כצעד נוסף להגשמת ה"דטאנכו/כך,הידיעות,
שהגיעו בסוף  ,1972עלכך ,שזותהיה שנת ההכרעה,
והאיומיםהחוזריםונשנים של סאדאתהצטיירו כחלק
ממתקפהמדיניתשלמצרים6.
בשנייםבפברואר 1973פרסמוכמהכתביםמדיניים
ןצפהתקופהארוכהללא
תוכןשיחהעם משהדיין7:דיי
הסדר,שבהיישמרהסטטוסקוובתוספתעשייהציונית,
שתיצורעובדותבשטחים.לדבריו,במצריםחלושינויים
רבים ,המצדיקים אי-חיפזון ישראלי ,הרוסים יצאו

במאמרי,כערכאה*289מוק
אוקטובר,1983עמ'.*2-39

המאפרפורסםגםבצבי
עופרואביקובר(עורכים),
l~wSובישלולאותי,
תלהאביב:מערכות,1987,
עמ'.43*431

 .2חייםהרצועולחפתי81
הדין,ירושלים:עידנים,

 ,1974ל.71
 .3חנוןברטוב,דה  48 -שמ8

חס20יום,תלאנינ:

ספריתמערב,1978,כרך
א',ע'.219

.4

בראיתלגליצחיחולמפחיה,
6באוגוסס.1972

5 .5עהג3בנובמבר.1972
 .6ברסוק ש,8וף.233
 .7יוסףחריףבמעריבודן

מרגליתבפאוץ2,בפברואר
.1973

5
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המתדייניםהיוחייםבר-לב,
יעקבדורי ,משהדיין,חיים
למקוב,מרדכימקלף,צבי
צורויצחקרביי
.ברטובשם,
עמ'.235-234
שם,ע'.236
הרצוג,שפןע'.35
אברהםאדן,עלשתיגדות
סואץ:ירושלים,עידנים,
,1979ע'.63
כפישהובאעל-ידיברטוב,
שם,ע'.273
שם,ע'.282
שם,ע'.287
שם.
חסןאלבדרי ,שלחמת
רמדאן,עתיים-מזרח,ע'.22
שם,עמ'.27-26
נאוםסאדאת,ודי
וקאהיר2,
בינואר.1975

יגםתפיסהזו
נראהלי,כ
מקורה.בדוקטרינה
.
'הסובייטית.לצורךהזה
מענייןלהביאאתהגדרת
המלההונאה(דיס-

אינפורמציה)במילוןלמונחי
שלברית-המועצות
צבאבסיסייםשלמשרד

ג'
(ע
"71במהדורת:)1965
!ההג
ה~פצתידיעותכוזבותעל
כוחותינוועלתכניות
לפעולתנובמטרהלבלבל
 .אתהאוש.אמצעי
ההונאההעיקרייםהם:
 .רדיו;עיתונות,תנועה
לכוחות
לאנאמיתיתש
 .וכו.:
הגדרהדומהלמצאהבמילון
להסברמונחיםצבאייםשל

אותההוצאה(,ע';)132

המצהזדוניתשלידיעות

כוזבותעלהרכב
כוחותינו,עלסדר
כוחותינו,עלהיערכותם
ועלהתכניותלפעולתנו,
כדילבלבל אתהאויב.
גםהמילוןהזהמציין את
הרדיוואתהעיתונות
כמקורותעיקרייםלהונאה.
למשל,ניצולהקרבהאווירי
נגדהסוריםבשלושה-עשר
בספטמבר 1973להדגשת
החששהסורימהמשך
פעולותצבאיותשלישראל
נגדה.תגבורהחזיתבצפון
תאםהערכהזו,וסיפק
לישראל  -אמנם,לא
לאורךזמן  -הסברמניח
אתהדעת.
,מלתהקוד
ברטוןויילי
ברברוסהקמברידג':הוצאת

,MITעמ'(.142-132מהדורה

עבריתשלהספריצאה
בהוצאתמערכות).וייליציין,
כיכךנקטגםהמטמע
הגרמני,שמנעאתתכנית
המבצעמכלשכבתהקצונה
האחרת.

ממצרים ,זסאדאתהנריע בשנה שעבדה ,שלא לחדש
בינתיים אתהמלחמה.מגמהזוהשתקפהבצורהבולטת
גםבמגיח"נרחב,שערךהעיתון מערבלציון 25שנותיו,
בהשתתפות שבעה רמטל'לים לשעבר8.בעעיח"'הובעה
תמימות-דעים,וניתןלצייןאתתחושתהביטחוןהמוצקה
ביכולתישראללהתקייםלאורךזמן.בדבריהמשתתפים
לאהיתהכלתחושהשלדחיפותושוםרמזלמשברקרוב.
נראה,כי"רווו'זווהקונצנזוסביןבכיריהמפקדיםלשעבר
שיקףאתהאווירההכלליתבמדינה.יתירהמזו,איןספק,
השקפהזו,שהושפעהממחשבתושלהדרגהמדיניבישראל
וממטרותיו,חדרהעמוקלדרגיהפיקודבצה-ל.
 .לדעת'אלוף(מיל')מאירעמית ,תחושהזו שלסיפוק
עצמי ושל שביעות רצון נשענה על שתי אבני-יסוד,
"כוחנו העצום ומיעוט בערכו וביכולתו שלהאויבויי
הביטוי הממשילאווירהזוניתן גם בהערכת אמ"ן,כי
לאוריחסיהכוחותביןמצריםלביןישראל,ובעיקרלאור
הפעריםהגדוליםבנשקאווירילתקיפהבעומק  -אשר
.רכישתו תושלם רק בשנת - 1975איןצפויה מלחמה
לפנ? שנת  '0.1974הערכה זו התקבלה על דעת רוב
ההנהגההישראלית.ההוכחההטובהביותרלתחושה,כי
אין המלחמה קרובה,היא סדרתהחילופיןבתפקידים
הבכירים בצה"ל סמוך מאוד לתחילת המלחמה,.י גם
העברת מחסני החירום מאזור לאזור והקמת עוצבות
משוריינות חדשות ,שנותרובהןפעריםבציודלחומה,
עשוייםלהצביעעלהנחהזו.
 .למרות תנודות בהתבטאויות של שרהביטחוןדיין,
ובהןגםתחזיותיוהקודרותבאביב1973באשרלאפשרות
י :1973
מלחמה,הכריזשרהביטחוןביול
 .עשרהשניםהבאותתראינה אתהגבולותנשארים
מוקפאיםבקוויםהקיימים ...ולא תפרוץ במהלכן
מלחמהגדולה,2.
ןבאסיפתבחירותבבאר-שבע:
בעשרהבספטמברהכריזדיי
 .כברחלפו שששניםמאזמלחמת ששתהימים,ואנו
 .מדבריםעכשיועלתקופה שלארבעשניםנוספות
[עדהמלחמההבאהן.כברהתרגלנושכלעשרשנים
.

.

נלחמיםשישהימים3...ג
אווררהזו התבטאה בבהירות בסקירה של אלוףאלי
זעירא ,האש אמ"ן ,בשבעה-עשר בספטמבר בעתדיון
אסטרטגיבמטההכללי,בנוכחותשרהביטחון4.יהערכת
המצבשלוהוסיפהלהיות,כי,תרףרצונם,איןהערבים
מסוגליםלפי שעה לפתות במלחמהבסיכוי כל שהוא
להצלחה בשלהעליונותהמכרעתשל?שראל.רק לאחר
שתתעצםיכולתםלחדורלעומקישראלבמטוסיםובטילים
י
קרקע-קרקע,תשתנההערכהזו",אולםדברזהאינוצפו
,5".1975
אלא בעודשנים אחדות ולכל המוקדם בסוף
חילוקי-הדעותוהפירודבעולםהערביתמכובהערכהזו,
ומאחרשסוריהלאתצאלמלחמהללאמצרים,הרישאין
צפויה מלחמהבעתיד,הנראהלעין.
התאמתות הערכת א~'ן במאי-יוני ( 1973כוננות
"כחול-לבלחיזקהאתתוקףהערכתו,והגבירהאתהתלות
שלמקבליההחלטותבהערכות-המצבהמודיעיניות.

הבנת המצרים את התפיסה
הביטחוניתשלישראל
נשהחליט סאדאת לצאת למלחמה בישראל ,והורה
לתכננה ,הוא הנחהניתוח מקיף של תפיסתהביטחון
הישראלית,כדי לנצל את חולשותיה ".זה שלב חשוב
בתכנוןתכניתההונאההאסטרטגיתובביצועה .המחקר
נערךמתוךעיוןבראיונות עםהמנהיגותהמדינית של
ישראלועםמנהיגותההצבאיתבכליהתקשורתבישראל
ובעולם.במסקנותיוהעיקריותשלהמחקרציינולעצמם
החוקרים המצריים בסיפוק רב את הביטחון העצמי
המופרז שלהישראלים ,את אמונתמנהיגיהם,כיהפער
הטכנולוגיוהתרבותיביןישראללביןמדינותערבגדל
ואתהעובדה,שישראלמשוכנעת,כיהמנהיגותהערבית
אינה יכול.ה להחליט על התקפה,וכי העולם הערבי
מפורד7.י
הנשיא סאדאתהיטיבלהגדיר אתתפיסתהביטחון
הישראלית ,כפי שלמדוה המצרים ערב מלחמתיום
הכיפורים .אליבא דסאדאת ,המרכיביםהעיקריים של
תפיסהזוהם":
א .ישראלנהניתמעליונותצבאיתוטכנולוגיתמכרעת,
שנועדהלשכנעאתהערבים,כיאיןביכולתםלעשות
דברנגדישראל.
ב .פיצול המאמץהצבאי שלהערביםייעשהעל-ידי
העתקהמהירהשל המאמץהצה"לימחזיתלחזית,
זאת מתון הנחת-יסוד,כי העולם הערבימפוצל
מתואם. .
 .ומפורר,ואינומסוגללפעולבמאמץ
ג .העתקה מהירה של המערכה אל מחוץ לגבולות

ישראל.

..

ד .עלהמלחמהלהיותמלחמת-בזק,שלאתימשךבשום
מקרהיותרמשבוע.
ה .בגללמיעוטהאוכלוסייה,ישלהימנעמאבדותבנפש.
כפי שהובלטלעיל ,למצרים לאהיה כלקושי לאתר
אתהתפיסההביטחוניתשלישראל,ולהתעמקבה,אמצעי
התקשורת בישראל ביטאו במהימנות ובדייקנות את
הלכי-הרוח ואת התפיסות המקובלות בקרבהמנהיגות
המדינית של ישראל ובקרב מנהיגותה הצבאית .לכן,
המתכננים וצוות ההסברה המצרי ,שהופקדעל תכנון
ההונאה,יכלו לנצל אתכלי התקשורתהמצריים,כדי
להזין את ה"קונספציה" הישראלית .גאכן ,במרוצת
החודשיםשלפני מלחמתיוםהכיפוריםחיזקוהמצרים,
כמשוב,אתהתפיסותהקיימותבישראל.כך,ניתןלמצוא
בכלי התקשורתהמצרייםהתבטאויותעל:
* ההשפעותהשליליותשלגירושהסובייטיםממצרים
 בהמשךלהערכההישראליתבנושא.* הדגשת הפירוד בעולם הערבי ,ובמיוחדהקשיים
בין מצרים לבין סוריה  -בהמשך לתפיסה
הישראלית,כי המשךהפיצולפירושוחוסר-יכולת
לצאתלמלחמה.
 ,הזנחת הדרךהצבאיתוראיית הנפט כנשקהיעיל-
ללחוץעלישראל  -בהמשךלתפיסההישראלית,

*בשלושיםבספטמבר 1973כינססאדאת אתהמועצה
המצרית לביטחון לאומי ,וביקש מחבריה להביע את
יהתפתחדיוןממושן.
דעותיהםעלהמצב.סאדאתציין,כ
2
ע
!
ו
ס
ס
י
ה
ש
"היוחברים ,שקראו למלחמה,והיו
בתום
הדיוןציין סאדאת,כי מלבדעדכוןהפקידיםהבכירים
האלהבמצב הקשהשלמצרים,לאנמסרלהםכלמידע

כיכוח ההתרעההישהאליוהפערהטכנולוגיבינה
לערביםאינומאפשרפתרוןצבאילבעיה.
הבנתהרקעוי'תפיסוה"שלהמנהיגותהישראליתערב
המלחמהמרכזיתלהבנתהתכניתהמצריתלהונאהבדרג
המדיני ולהבנת החשיבה שלגופי ההערכה בישראל
בימים שלפני מלחמתיום הכיפורים ולהבנת הבסיס,
שעליונקראוהידיעותהמודיעיניותעלתרגילהמפקדות נוסף.
המקיף ,שעמדלהיערך בתחילת אוקטובר  .1973קשה *באחדבאוקטוברכינססאדאת אתהמועצההעליונה
יותר לתאר אתצעדי ההונאה בדרגהמדיני בשבועות שלהכוחותהמזוינים,וגםלהםמסר,בימאותורגעהם
ובחודשים ,שקדמו למלחמה ,מאשר את אלה ,שנעשו חייביםלהיותמוכניםלכך ,שהפקודה לצאת למלחמה
בימים הספורים ,שקדמולה .הדבר קשהעודיותרעל תינתןכלרגע.בישיבהזולא נמסרלנוכחיםעלתאריך
רקע התפיסה הקיימת במדינות בעלות שלטוןריכוזי ,המלחמה.ט
כמצרים.וכסוריה,כייש להשתמשבאמצעי התקשורת *חמישהשריםמצרייםהיועםפרוץ המלחמהמחוץ
הונאה9.י למצרים',וביניהםגם שרהחוץ26.
לקדםאתמטרותהמשטר,וביןהיתרגםלצורכי
בשלושה באוקטוברדנה הממשלההמצרית בהצעה
קשהגם.לקבועבוודאותאיזהצעדיהונאהתכנןהדרג
המדיני בתכנית המקורית ,ואיזה צעדים נוספו לאחר לאיחודמצרי-לובי כאשראישמהשריםאינויודעדבר
מכן ,תוךניצולמצבים חדשים ,שנוצרו בשטח20.לכן ,עלהתכניתהצבאית.י2
לכן ,אתעיקרצעדי ההונאהבחודשיםלפני מלחמת
ננסה לחלק אתצעדי ההונאה בדרגהמדינילשניים:
צעדיהונאהכללייםוצעדיהונאה.,שבוצעוקרובלפרוץ יוםהכיפוריםיש לחפשבמעשי הנשיא סאדאת עצמו
המלחמה.
ובנאומיו.האחרים,שפעלוכחלקמההונאהבדרגהמדיני,
חשובלעמודעלהדואליותבהתנהגותמצריםבחודשים לרובלאידעוכלל,כימשתמשיםבהםלהונאה.יחדעם
שלפני מלחמתיוםהכיפורים.נראה,כידואליותזו אף זאת,סבירלהניח,כיהיהצוות מצומצם,שידעבקווים
קוטביתיותרבדרגהמדיני מאשרבדרגהצבאי.למנהיג כלליים עלכוונתהנשיא לצאת למלחמה .הצוות הזה
במדינות בעלות שלטוןריכוזייש חופש פעולה נרחב תיאם חלקמצעדיההונאהבדרגהמדיני,וביצעם.
יציין,כימבנההשלטוןבגרמניההנאצית,
ביותר.ברטוןוייל
ובעיקרהסמכווותהבלעדיותשלהיטלר,סייעולהצלחת
הונאה
ההונאה הגרמנית לפני פלישתם.לרוסיה (מבצע
"ברברוסה") :היטלר הצליח להעלים את תכניתו כחמישה חודשיםלפני המלחמה הוקם במצרים צוות
האסטרטגיתכלפירוסיהממנהיגים אחריםבגרמניה ,בין-משרדילתאם אתפעולותההונאה.בצוותהיונציגים
ממשרד המלחמה ,ממשרד החוץ וממשרד ההסברה18.
שהיוממקורביו.י2וייליציי
ןעוד,כיהיטלרהגהבעצמו
אתרעיון ההונאה ,והיה שותףפעיל בה בכל שלבי הצוותעקבאחריביצועהתכניתלהונאהבהסברה,ודאג
הביצוע.גםמבלילהזכיראתאהדתוהגדולהשלסאדאת לרציפותה.
להיטלר,ניתןלומר,כייש הרבהקווידמיוןביןתכניות
עיקרתפקידו שלצוותזההיהתיאום ההסברהלפי
ההונאה המצרית לתכנית הגרמנית 23.יש הוכחות קוויתכניתההונאה.במסגרתזוננקטוהצעדיםהאלה:
ממשיות,כיסאדאתלאשיתףאתחבריולהנהגהבתכנית  .1פורסמוהצהרות,והודלפוידיעותלעיתונותהזרה
המלחמה,ובעיקרבתאריךפרוץהמלחמה:
באשר למחסור בנשק ,לשמישות נמוכה שלציוד

.

.

צעדי

כלליים

* זההיהבמסגרתתכנית
ההונאה.

 .22ויילי,שם,ע'.170וייליציין,
כי האחריות לפתח מבצעי
הונאהבשיתוףפעולהעפ
הצבא,עםחילהאווירועם
 .חילהיםהוטלהעלמחלקה
(],אךכאמור,היטלר
התערבאישיתבנושא.
.23

באחדמנאומיוהאחרונים
שלסאדאתלפניאיגוד
הסופריםבמצריםבשישה
באוגוסט,1979ששודרברדיו
קאהיר ,אמרסאדאת:

...כזכורלכם,האידיאל
שלכולנוהיההיטלר...

השייךלאסכולהשל
אתאתורם.
לדעתסאדאת,ישלפעול
לשיקוםהארץבדרך
הדיקטטורה,כפישעשה
ןבאותו
היטלר.הואציי
ילשםכךקרא את
נאום,כ
תורתהיטלר ,אתתורת
ניטשהואתתורתתאופיק
אלחכים.
 .24אנוארסאדאת,סיפורחיי,
ירושלים:עידנים,1978,ע'
.185

 .25סאדאת,שם.
 .26מוחמדתסניןהייכל,הדרך
לרמדאן,פונטנה/קולינס,
,1976ע'(23אנגלית).
 .27מחמודעוצ:המלהמה

הרביעית:סוסביותר,
קאהיר,דצמבר1974
(ערבית).
 .28הרצוג,שם,ע';44אלטוילה,
מלחמת ששהשעות,קאהיר,
,1974עמ'(69 ,45ערבית).
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בצטטואתג"םהוגלנד,
סופרואשהנגטוןפוסט
בקאהיר.
נאוםשרהמלחמההמצרי
באגודתהעיתונאיםבעת
סימפוזיוןשלחלוצי
החשיבההצבאיתוהמדינית,
סוכנותיוקעותפזות
שיכומת,קאהיר13 ,
באוקטובר.1974
נאוםסאדאתלפנימשתתפי
הוועידה"מצריםבשנת
000ב:ודיוקאהיר2,בינואר
;1975אלבדרי,שם,ע'.27
נדרההבינייםשלועדת
אגרנות,מעריב3,באפריל
,1974ע';3הרצוץשם;ע'
.%
.35

.%

7נ

.54
אלטוילה,שם,ע'.50

אלאח'גאר21 ,באוגוסט19,
בספטמבר22,בספטפבר
247בספטמבר.1973
למשלA'R'R ,ו,1973,ע'.3
נאוםסאדאתבוועדהמרכזי
שלאכריך,שזוגותידיעות
פזרהתיכונית,קאהיר16 ,
י,1973שעה.1900
ביול
נאוםסאדאת,ודיוקאהיר,
28בספטמבר,1973שעה

פוסטבקאהיר,שדיווח,כי"מומחה"מסרלו,כי
מערךההגנההאוויריתהמצריתפרוץ להתקפה
י ,....1972ו]התחזוקה של
ישראלית מאזיול
ציוד הצבא גרועה יותר משהיתה .ההגנה
האזרחית במצב רע והחולשה המתמדת של
המנגנון הצבאי המצרי מבהירה,כי חידוש
הבגדרהתאבדות19.
המלחמהיהי
ה
מ
כ
אכן ,זה היה
ן
ו
כ
נ
חודשים לאחר גירוש
הסובייטיםממצרים,אךרמתהשמישותשלהציוד
המצרי השתפרה,למרותשהמצריםהמשיכולנצל
אתהנושאלצורכיהונאה.
 .2הודלפו מאמריםלעיתונות באשרלחילוקי-דעות
ביןמצריםלביןסוריה.איסמעילעלי,שרהמלחמה
המצרי,טעןלאחרהמלחמה:
גם הגורםהמדיני השתתף בפעולות ההונאה
ובטשטושהצעדיםהצבאייםנגדהאויב.אנחנו
הנחנולאויבולעולםכולולחשוב ,שלאייתכן,

.2105

.%
.39

הלחימההמצריולאחזקתוהירודה.כך,למשל,ציטט
פעריב ב 26-במארס  1973את סופר ואשיגגטון

שם,שם.
,עמ'
סאדאת,סיפורהיי
.185-184גסלאירועהזה
קשהלמצואאישור
ממקורותאחרים.

כיחילוקי-הדעותביןסוריהוביןמצריםיאפשרו
תיאוםצבאיביניהן30.
סאדאתציין לאחר המלחמה,כי מרכיב תשוב
בתפיסתהביטחון שלישראלהיהבנויעלהנחת-
יהעולםהערבימפוצלומפורר,ואינומסוגל
היסוד,כ
מתואם.ע
לפעול במאמץ
נך ,חיזקה אווירה של
חילוקי-דעותביןמצריםלביןסוריה את ההערכה
יבטווחהקרובמלתמהאינהצפויה;הקו
בישראל,כ
ההסברתי הזה בתכנית ההונאה ,אכן ,חיזק את
"הקונספציי' שלמעריכי המודיעין בישראל -
ייסוריה לא תצא להתקפה-רבתי על ישראל אלא
בעתובעונה אחתעםמצרימף32
הדגשתהיעילות של נשק הנפטככלי ללחוץ על
ישראל לסגת מהשטחים שכבשה .בחודשים
אוגוסט-ספטמבר1973פורסמובעיתונותהמצרית
מאמריםרביםעלהיכולתשלנשקהנפטלהביאאת
ארצות-הבריתללחוץעלישראל.לפי המאמרים,
לערביםיש רק נשק אחד חזקויעילנגדישראל,
והואנשקהנפט.ביןהשאר,פורסםמכתבשלהמלך
פייצלמסעודיהלנשיאריצ'ארדניקסון,שבוהזהיר
י אם לא תשנה את
המלך את ארצות-הברית,כ
מדיניותה,הנוטהלחלוטיןלטובתישראל ,תצמצם
סערתהאתאספקתהנפט%.הדברהובלטגםבמאמף
המערכתשלמוסאצברי,עורךאלאח'באר,שהדגישו,
י אתהציונותניתןלהכניעבאמצעותהנפט ,אם
כ
מדינותערביקבעולעצמןמדיניותאחידהלנפט.
חובה כיום להשתמש ברצינות בנפט הערבי
בפעולהמדינית ...ואסור לאבד את קלףהנפט,
כפי שאיבדנו את קלף תעלת סואץ [בשנת
%...]1957

הרציפות של מסעההסברה,שהדגיש את חולשת
הערבים עקב הקרעביןסוריהלביןמצרים ואת
מערנות338

חוסרהאוניםהצבאישלהםמולישראל,בצדהעצמת
היכולתשלמדינותערבלנהלמאבקמדיניבאמצעות
נשק הנפט,עזרו לגבשבישראל תמונה ,שלפחות
בשלבהזה,זנחהמצרים אתדרך המלחמה,ועיקר
מאמציההופנולפתור את הסכסוךבדרךמדינית.
כאשרמנהיגיישראלביטאותפיסהזו הם אפשרו
למתכנניםהמצרייםלהבטיחאתהרציפותשלמסע
ההסברהההונאתי.

צעדיהונאהשלסאדאת
מבדיקהשלנאומיסאדאתמיוני1973ועדלנאומוהאחרון
בסוףספטמבר ,1973ניתןלהבחיןבשינויבנימתדבריו.
בתקופהזואיןמוצאיםבנאומיואתאותהנימהקיצונית
נגדישראלכמו",מהשנלקחבכוחיוחזרבכוה"וכמו"אין
דרךלפתרוןהבעיהאלאבדרךהצבאיחה.יינאומיוהתמתנו,
וניתןלראות,שנעדרה מהםהקיצוניות,שאפיינהאותם
מאזעלותולשלטון.כך,למשל,הדגישסאדאתבנאומיו
לרגליוםהפיכתהקצינים אתהצורךלהגביראתהמאמץ
הדיפלומטי בארם.גישהזו בלטה ברובנאומיו לרגל
י'4.)1973
חגיגותהמהפכה(26-22ביול
הנאום הבולטביותרבמגמתוההונאתיתהיהנאומו
ב28-בספטמבר(כשבועלפניפרוץמלחמתיוםהכיפורים).
יישלהגשים שבע מטרות,
בנאוםארוךקבע סאדאת,כ
וביניהן הדגיש  -בראש העדיפויות  -את שחרור
האדמות.אחריהפיתוח המשק ,המשךהמפנההחברתי
וכייבב.עלמנתלהגשימןהציענשיאמצרים:
 ...בעזרת האל,אחדי רמדאן נכנס אתהוועידה
הלאומיתשלאכונף[מפלגתהשלטוןבמצרים],ואני
רוצה לגשתלוועידהזו עם הגדרה מפורטת ,עם
רעיונותועםתכניותמעשיות,שנלמדיחד,ונבצעם
לאחרשנסכיםעליהם.הכוונהלמצע,שנפעללפיו
מבלישאיזהעיכוביחסוםבפנינו אתהדרך למה
שאנורוצים,אוספקותיסיטואותנוממנה.י3
בנאום הזה לאדיבר סאדאת כללעל המלחמה עם
ישראל,אלאהדגישבסופואתעצםהימנעותומלדוןבה,

והבטיח:

שחרורהאומה -זוהמשימההראשונה,העומדת
לפניי.ברצוןאללה,נשיגמטרהזו.זהרצוןעמנווזה
רצוןאומתנו.זהגםרצוןאללה3'.
צריךלזכור ,כל זה נאמר כאשר כל ההכנות למלחמה
הסתיימו .סאדאתסיפר,כיבספטמבר1973ניצלביקור
של שר חוץ זר במצרים לתמוך בתכניתו להונאה
אסטרטגית.לדבריו,הוא אמרלאישיותזו:
אנאמסור זאתלנשיאך ,ובקשו לשמור אתהדבר
בסודיסודות; באוקטוברישבדעתילבואלמרכז
הארים,אבל רוצהלהכריזעלכךכרגעכן
איני
יהידיעהתגיעלישראל,ותחזק
,
ע
סאדאתטען,כישובנ כ
יאיןמצריםעומדתלצאתלמלחמה.
בה אתההערכה,כ
י בוצעוצעדיםנוספים להונאה ,אך
סבירלהניח,כ
,
ם
ו
ק
מ
קשהלאמתזאת.
ל
כ
מ
צעדיההונאהבדרגהמדיני

נועדו לטעתאשלייתביטחון בקרב מקבלי ההחלטות
בישראל,והתבססובראשוראשונהעלמהלכים,שחיזקו
אתה"קיגספציה"הישראלית.

צעדיהונאהמסייעי
םבימיםלפני
מלחמתיוםהכיפורים

מאזאוקטובר 1973ניתןלהצביעעל שורה שלפעולות
הונאתיות ,שביצעו המצרים במישורהמדיני על מנת
לחזק אתההערכה,כיאיןפנימצריםלמלחמה.הצעדים

העיקרייםהיו:

* בשיםלבלתנועת הצבאבאזורקאהירנמסרלסגל
הדיפלומטיבמצרים,כי הצבאהמצרינערךלבלום
מכה ישראלית אפשרית לאור המתיחות בגבול
ישראל-סוריה40.
בחמישה באוקטובר פרסםהעיתון אלאהראם,כי
שרההגנההרומנייבקרבקאהירבשמונהבאוקטובר,
וייוועדעם שרהמלחמההמצרי',.
* בחמישה באוקטוברנפגשובוואשינגטון שרהחוץ
המצריזיאתושרהחוץהאמריקניקיסינג'ר.הפגישה
 .נערכהבאווירהטובה,ודוברבהעלנקיטתיוזמה
 מדינית לאחר הבחירות בישראל.הייכלציין,כילפניהפגישה חש שרהחוץהמצריבתכונהבלתי-
שגרתית,ולכןפנהלנשיא סאדאת,כדי לקבל את
אישורולדחייתהפגישה.סאדאתהחליטלאלמסור
דברלשרהחוץשלו ,ולהשתמשבו  -ללאידיעתו
 כמקורלהונאה.לכן,הורהלולקייםאתהפגישהכמתוכנן'2.
* עודארבעהשריםנמצאועםפרוץ המלחמהמחוץ
למצרים :שר הכלכלההיהבלונדון ,שר התחבורה
 -בספרד ,שר ההסברה  -בלוב ושרהפנים -

.

וש כלהאזרחים,שגרובאזורהתעלה,אועבדובו,פונו  .40עוצ:שם,שם.
החשביה,מלחמתיום
 .41ארי
מהאזוררקלאחרפרוץהקרבות'5.
הכיפותם,תל-אביב,1974:
ילאאתכלצעדיההונאההמצרייםקלטה
ע';37הייכל,שם,ע'.30
חשובלציין,כ
קהילתהמודיעיןבישראלכצעדי הונאה,וסבירלהניח  .42הייכל,שם,ע'.27
 .43דרוויש,מלתמתששהשעות,
שבחלקממעשי ההונאה לאהבחינוסוכנויותהאיסוף
ע'.311
שלישראלכלל .הצעדיםהמסייעים להונאההמדינית  .44דרוויש,שם,ע'.316
ההונאה  .45אלבדרי,שם,ע'.64
הובלטו בשל תרומתם הרבה לחיזוק צעדי
במסגרתהחריר ,41ובגלל הרקעוהאווירה,שיצרותוך
השתלבותם במערכת החיים הרגילה במצרים .ניתן
י ללא הרקע הזה וללאהשילובבין ההונאה
להעריך,כ
בדרגהמדיניוביןההונאהבדרגהצבאי,אמינותהתרגיל
תחויר 41היתה נפגמת,ועד מהרההיומתגלותפרצות
בתכנית ההונאה; והדברהיהעלול לחשוף אתכוונות

המלחמהשלמצרים.

סיכום
ההפתעההאסטרטגית,שהשיגוהכוחותהמצרייםכתוצאה
מתכניתההונאה,נוצרהבמקבילבשנירבדיםמשלימים
 צבאיומדיני .ההפתעה שינתה מהותית את מאזןהכוחותבחזיתבימיםהראשוניםלמלחמה.בזכותההושגה
הפתעהאסטרטגיתוהפתעהאופרטיווית,נחסכואבדות
בנפש,והועצמההעוצמההקרביתהיחסיתשלהכוחות
המצרייםהתוקפים.

ע

*

בווינה43.

האבוקותבשדההנפטמורגןבמפרץסואץהושארו
דולקותעדלשעתהאיקא

מערכות338

