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ÓÈ ¯ˆ‰ ·ÓÏÁÓ˙

˘˘˙ ‰ÈÓÈÌø

ÓÈÎ‡Ï ‡Â¯Ô

מלחמות הגדולות בהיסטוריה הופכות ברבות העתים למלחמות גדולותה
על ההיסטוריה. שנים ספורות לאחר שאחרון החיילים עוזב את שדה

הקרב, אמיתות מקובלות על טיבו של העימות הצבאי והמניעים שמאחוריו

שכנגד, ולהט הקרב של אלה–מותקפות על ידי רוויזיוניסטים ורוויזיוניסטים
דומה כמעט לזה של הלוחמים בקרב האמיתי. מעטים הם הוויכוחים

ההיסטוריוגרפיים שנהפכו למאבק מר כל כך כמו הקרב הניטש כעת בדבר מלחמות

 כפי שהם מכנים את—ערב. בקרב הזה, כוח של "היסטוריונים חדשים" –ישראל
 הטיל מצור על התיאור המקובל של תקומתה והישרדותה של המדינה—עצמם 

היהודית, תיאור שבעבר היה בלתי מעורער. הלהט היוצא דופן שבו מתנהל

ערב קשור בעיקר להשלכותיו החמורות. ברי, כי–הוויכוח על סכסוך ישראל
הצדדים לעימות אינם נושאים את עיניהם לדיון אקדמי גרידא, אלא מתמודדים

אדם: ביטחונה–עם סוגיות בעלות השפעה מרחיקת לכת על חייהם של מיליוני בני

.של ישראל, זכויותיהם של פליטים פלשתינאים ועתידה של ירושלים
,הפפ ןליא .םתמגמ תא ריתסהל םיצמאתמ םניא םישדחה םינוירוטסיהה

ßÂ¯‡Ï‚ב הנורחאל םסרפ ,ת חד"שגלפמב ליעפו הפיח תטיסרבינואבהיסטוריון 
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‡ÂÛ ÙÏÒËÈÈÔ ÒË„ÈÒ הפפ .המהווים מעין מניפסט מאמרים, השולש של הרדס
הזיחא ול הנוקה ,ךלוהו םצעתמ ינכפהמ םרזכ "השדחה הירוטסיהה" תא ראתמ

,התרטמ .לארשיב תרושקתבו תויונמאב ,םיילאוטקלטניאה םייחה ימוחת לכב

תידוהי םואל תנידמל השירדה לש הפקות תא שדחמ לוקשל" ,ריהצמ אוה ךכ
ÏÈ„˙‰ ˘Ï ןפלפ החמש לש ורפסב לחה 1."רבעשל ןיתשלפ לש יפרגואיגה חטשב

È˘¯‡Ï )7891(, םיילש יבא לש ורפס ךרד ˘È˙ÂÛ ÙÚÂÏ‰ ÓÚ·¯ ÏÈ¯„Ô )8891( הלכו

םמצעל ומש םישדחה םינוירוטסיהה ,)π± Â‰Ï‡‰ )4991¥∏ סירומ ינב לש ורפסב
תנידמ לש התמוקת תא ופפאש "םיסותימה" םהיפב ארקנש המ תא ץפנל הרטמ

לארשי ,תואמצעה תמחלמ יבגל ,לשמל ,ךכ .המויקל ןושארה רושעה תאו לארשי

תינויצה הייטנה לש הייוטיבמ דחא — םיאניתשלפ יפלא לש םתריקעב תמשאומ
ידכ ריאקציונרים ערביים םע רשק תרישקבו — "רפסנרט" תכירעל תקהבומה

םיגיהנמה יכ ,ןעטנ עוד .תינידמ תואמצעל םתוכז תאמהפלשתינאים  לולשל

הנידמה ךא ,לארשי םע םולש תושעל "רותב ודמע" םימיה םתוא לש םיברעה
לש ונטול הצדקה םילא עסמב החתפ תחת זאת, היא 2.הבוריסב הדמע תידוהיה

תוחוכל לארשי הרבח תע ,יניס עצבמב 6591 תנשב ןאישל ועיגהש ,םקנ תוטישפ

תורגתה אלל ,םירצמ דגנ הפקתהב — תפרצו הינטירב — םייטסילאירפמיאה
.הנורחאה דצמ

תואצוה את הפרשנויות הרדיקליות של ההיסטוריונים החדשים מפרסמות

והן ;םירקבמה מפי תבהלנ הבוגתהן זוכות לרוב ל ;תוליבומ תוימדקא רואל
3.תונויצה לש תויתרוסמה תוירוטסיהה לש ןמוקמ תא תלטובמ אל הדימב ושפת

םוסרפל ורתוהש םייטמולפידה םיכמסמה אלול תרשפאתמ התייה אל וז החלצה

תיברמב תמייקה — הארוהל ףופכב ,םינוש םייתלשממ םינויכרא ידי לע
םיגווסמ םייתלשממ םיכמסמל השיג תרשפאמה — תויברעמה תויטרקומדה

ירוביצה דועיתה דרשמ ידי לע םוסרפל ורתוהש םיכמסמ .הנש םישולש רחאל

םייוליג ונינפב םיפשוח ,לשמל ,תירבה–תוצרא לש ימואלה ןויכראהו הינטירבב
למדינות סחיב דחוימב ,םישימחהו םיעבראה תונש לש היטמולפידה לע םישדח

וראשיי םג הארנה לככו ,םירוגס ןיידע ןהלש םייתלשממה םינויכראהש( ברע

–לארשי ךוסכס לש הירוטסיהל עגונה לכב ,םלוא .)עודי יתלב דעומ דע םירוגס
ףסונש ,לארשי לש םיימואלה םינויכראה םע תורחתהל לגוסמה ףסוא ןיא ,ברע

תילרבילה תוינידמב םיעודי םה ,בורל םהב תויוצמה ןושאר ילכמ תויודע לע

תוך קריאה מגמתית וציטוט סלקטיבי, .גווסמ רמוח רורחש יבגל םהלש דואמ
הרוויזיוניסטיות הרדיקליות תוירואיתב וכמתיש ךכ וכרענו הלא םיכמסמלוקטו 
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םישולשה הנשה רשאכ ,התע .קדש עצבמו תואמצעה תמחלמ על רתויב
םשוית לכן שאותה מתודולוגיה יש לצפות ,ונירוחאמ רבכ םימיה תשש תמחלמל

.7691 תנש לש "םיסותימה" תא םג ץפנל ידכ

המחלוקת ההיסטוריוגרפית לגבי 1967 תהיה חריפה במיוחד. האמונה
שמלחמת ששת הימים נכפתה על ישראל על ידי ברית של מדינות ערב הנחושות

להביא להשמדתה, שכיבוש השטחים בידי ישראל היה תוצאת המימוש המוצדק

—של זכותה להגן על עצמה, שישראל עשתה כל שלאל ידה למנוע את המלחמה 
היא ערך מקודש בעיני כל הציבור הציוני, לכל רוחב הקשת הפוליטית. ברם,

העובדה שמעמד הקבע של אותם שטחים ממשיך לעמוד במוקד הדיון הפוליטי

הפנימי בישראל וגם במוקד משא ומתן בינלאומי מתמשך, הופכת את מלחמת
ששת הימים למטרה מפתה במיוחד לפיתוח פרשנות חדשה ורדיקלית.

במציאות שבה גישתם של הרוויזיוניסטים זוכה דרך קבע לתשואות בעיתונות

הישראלית, היריות הראשונות בקרב הזה כבר נורו. דוגמה ראשונה במעלה לכך
:·ÓÚ¯Èהיא קביעתו הנחרצת של חיים הנגבי, פרשן פוליטי בעיתון 

ןוזח דוע לבא .םותסה הב בר ןיידעו םות דע הרקחנ אל 7619 ינוי תמחלמ

תרוקיבב ךורכה ישוקל ורשכוה אל ןיידע םיילארשיה תובבלהש רשפא ,דעומל

לודגה יאבצה ןוחצנה קר אל תויהל םינש הברה ךשמב הבשחנש ,המחלמה

ימעפ ,םימשמ תוא רקיעבו םג אלא ,ימלוע תפומ ,לארשי תודלותב רתויב

ח"מלפה יאצוי ןיידע ויה ,רוכזל בושח ,7619–ב ...הלואגד אתלחתא ,חישמ

ידכ ,םימיה תשש תמחלמ תא לצנל םיטוהל ויהש רשפאו ,אבצה תרמצב

םיחטשה תרתי לע טלתשהל :9419–ב ותושעל םהמ רצבנש המ תא םילשהל

4.תמאב המלש–לארשי–ץרא שוביכה חוכב ןנוכלו םיניתשלפה ידיב הרתונש

בעולם האקדמי, היוזמה החדשה באה דווקא מהמחלקה למדעי החברה, ולא

מהמחלקה להיסטוריה. לפי אסכולה זו, מלחמת ששת הימים לא פרצה כלל

אקונומיים בחברה–בעקבות תוקפנות ערבית, אלא כתגובה לגורמים סוציו
הישראלית פנימה, כמעין תכסיס של מנהיגיה שנועד להסיט את תשומת לבו של

הציבור ממדיניות הפנים הכושלת של הממשלה. "דבר תמוה עד מאוד הוא,

שבאמצע שנות השישים אנו נתקלים בתקופה של מיתון ואבטלה, המופיעה
בתוך כמעט שני עשורים של גידול כלכלי מהיר", כותב הכלכלן הפוליטי מיכאל

ספרתיות. ההתאוששות החלה–1966 הגיעה האבטלה לרמות דו–שלו. "החל ב

שקט–רק בעקבות מימוש מאוחר של מדיניות של הרחבה שבאה כתגובה לאי
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 הסוציולוג יגאל לוי ואיש מדע המדינה יואב פלד מסכימים, בקבעם5אזרחי...".
1964, לא הייתה 'הכרחית',–עוצמתו של תהליך הסלמת הסכסוך, החל מכי: "

במובן זה שלא נבעה מאילוצי הסכסוך הישראלי-ערבי. עוצמת תגובתה של

ישראל בשנים אלה ביטאה... אסטרטגיה מסוימת שבאה במקביל, וכפיצוי,
6לנסיגתה של המדינה מכמה מעמדותיה החברתיות באותה תקופה".

נראה, כי מחברים אלה שותפים לדעה העולה מדבריהם בבירור, גם אם

עדיין אינה נאמרת במפורש, שלפעולות הערביות הייתה השפעה מועטה בלבד
1967, וכי ישראל לא רק שלא ניסתה למנוע–על התפרצות מעשי האיבה ב

מלחמה אלא אף תרמה תרומה פעילה להידרדרות שהובילה לפריצתה. ריכוז

החילות המצריים בסיני, גירושו של כוח החירום של האו"ם וסגירתם של מצרי
טיראן על ידי נאצר, בריתות ההגנה הערביות וההכרזות הפומביות בעניין מחיקת

 כל אלה היו, לדידם של חסידי גישה זו, תוצאה של התגרות—הישות הציונית 

ישראלית, או שנופחו יתר על המידה על ידי ישראל לשם קידום מטרותיה שלה,
דהיינו חיזוק האחדות הפנימית, התפשטות טריטוריאלית או מניעים כמוסים

אחרים. למניעים כגון אלה מתייחס אבי שליים כאשר הוא קובע כי "[נשיא

נאצר... נתפש בעיני חסידי הקו הנוקשה בישראל כאויבה–מצרים] ג'מאל עבד אל
1967–1956 וב–המסוכן ביותר של ישראל. בהתאם לכך, הופעל לחץ צבאי ב

7בניסיונות שווא להביא למפלתו".

האם יכולות מסקנות אלה לעמוד בפני ביקורת היסטורית פשוטה? האם
הקביעה כי ישראל הייתה מעוניינת במלחמה, עשתה מעט או לא עשתה דבר כדי

 האם טענות אלה יכולות להיתמך—למנוע אותה, ואולי אפילו יזמה אותה 

נשקם–במסמכים מן התקופה שהותרו לפרסום, אותם מסמכים המהווים את כלי
המועדף של ההיסטוריונים החדשים? תיקים מארכיון המדינה ששוחררו לאחרונה

בעיצומו שיכלול בסופו של דבר גם– הנסקרים כאן כחלק ממחקר—לפרסום 

 חושפים עובדות רבות אודות תהליך קבלת—מסמכים אמריקניים ובריטיים 
ההחלטות והמהלכים הדיפלומטיים של ישראל באותם הימים, ואודות

מחשבותיהם של מנהיגי ישראל, חששותיהם ומטרותיהם במשך שלושה שבועות

של מאמצים דיפלומטיים מרוכזים שקדמו לחמישה ביוני 1967. לא רק שלא
ניתן למצוא במסמכים ולו רמז קל לכך שישראל הביאה במעשיה המכוונים

ÎÏ·להתפרצות מלחמת ששת הימים, אלא שהתיעוד אף מראה כי ישראל רצתה 

Ó‡Â„‰למנוע מלחמה, וכי עד לערב פרוץ הקרבות ניסתה בכל דרך אפשרית 
 אפילו במחיר אסטרטגי וכלכלי כבד למדינה.—לעצור אותה 
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פשר לומר שמלחמת ששת הימים נסבה בעיקר על ענייני מים. על הפרקא

 שתי נקודות8עמדו זכויות השימוש במי הירדן וחופש השייט במצרי טיראן,

חיכוך שהתעוררו כבר זמן קצר לאחר קום המדינה. אך למעשה, העימותים
האלה על המים היו רק המצג שעל פני השטח. מתחתם געשו הזרמים העכורים

ערביים, חרושת המזימות הסובייטית וגם השנאה והכאב–של מאבקי כוח בין

שקיומה של מדינת ישראל הסב לשכנותיה.
הגורם שהוביל לעימות היה ההתנגדות הערבית למאמציה של ישראל להטות

את מי הירדן שבשטחה להשקיית הנגב. לאחר שהערבים דחו את מאמצי התיווך

הקדחתניים של האמריקנים וסירבו לקיים משא ומתן לפתרון הבעיה, חידשה
צדדי, את מפעל הטיית המים שלה לאורך הגבול–1964, באופן חד–ישראל ב

ערבית הגיעה לנקודת–הסורי. החלטה זו נפלה בדיוק בעת שהפוליטיקה הבין

שפל חסרת תקדים, כאשר בין המשטרים הערביים נפער קרע עמוק על רקע
מאבקי ירושה וסכסוכים אידיאולוגיים, והם היו שקועים ראשם ורובם בתמיכה

נאצר,–סופית בתימן. ג'מאל עבד אל–בצד זה או אחר במלחמת האזרחים האין

נשיאה השאפתן והכריזמטי של מצרים, ראה ביזמת הטיית מי הירדן של ישראל
הזדמנות לארגן את העולם הערבי המפוצל תחת מנהיגותו ועילה לחלץ את

9כוחותיו הנצורים מתימן.

עדיין אין משמעה לארשי םע רבוגה חתמה תא קופיסב לביק רצאנש הדבועה
ירמגל הכורע הניא ןיידע םירצמשכ ,הזה בלשב אל תוחפל — המחלמב הצרש

כמו כינון הארגון לשחרור ,חוכ תנגפה לש םידעצ רצאנ טקנ םייתניב .התארקל

לש םימה תורוקמ לכ תא טעמכ םוסחלפלשתין ואישור התוכניות הסוריות 
לא הלאה תולועפה יתש .םאצומ םוקמב ןדריה תורוקמ תייטה ידי לע לארשי

תופצלו דגנמ דומעל הבריס לארשי .הווקמה האצותה תא רצאנ תניחבמ וגישה

תוירוסה רפעה תודובע תא הזיגפהו ,הלש םימה תורוקמ ןדבאב שעמ אלל
בכינונו (הסמלי הצרתה אלש ,יאניתשלפה "חתפ"ה ןוגראואילו  ,6691 ילויב

לארשיל ורדח ןהיעצבמש תויאמצע רורט תולועפב לחה ,ף"שא לש מעיקרו)

.םורדב ןדרי םע לובגהמ םג רתוי רחואמו ,ינופצה הלובגמ
אירועים אלה היו אות הפתיחה לתהליך של הסלמה מואצת, שהחל בחתימתן

4 בנובמבר 1966. שבוע לאחר מכן–של מצרים וסוריה על חוזה הגנה הדדי ב

ביצעה ישראל פעולת תגמול רחבת היקף בכפר סמוע אשר ביהודה, שנחשב
7 באפריל 1967, הפילו מטוסי–למעוז של פעילות טרור. אחר כך, בקרב אוויר ב

 נאצר, חוסיין—קרב ישראליים שישה מטוסי מיג סוריים. המנהיגות הערבית 
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 החלה עוסקת בהטחת האשמות—מלך ירדן ומשטר הבעת' הרדיקלי בסוריה 
הדדיות בעניין העדר מענה הולם לפעילות הישראלית. ראש הממשלה לוי אשכול

והרמטכ"ל יצחק רבין התחילו להזהיר את סוריה מפני פעולה צבאית אם יימשכו

צעדי ההתגרות מצדה. אזהרות אלה זכו להבלטה בכלי התקשורת הערביים,
אשר ייחלו במוצהר למלחמה.

.תענמנ יתלב רבכ התייה תללוכ המחלמש ךכמ שיקהל ןיא ,ןכ יפ לע ףא

הלחה תוצעומה–תירב רשאכ ,7691 יאמב 11–ב התייה תיתועמשמה הנפמה תדוקנ
יפל .המחלמל תילארשי תוכרעיה לע םיבזוכ ןיעידומ יחווידב םירצמ תא ןיזהל

— םידודג רשע–השולש ינופצה הלובגב לארשי הזכיר ,םייטייבוס םיחוויד םתוא

איה ,הבקסומ הריהזה ךכ ,לארשי לש התרטמ .םיקנט תואמו םילייח 000,04
עינמה תא ריבסהל ידכ ועצוה תובר תוירואית 01.ירוסה רטשמה תא טטומל

ויה אל ןילמרקה תגהנהב םימרוג יכ ,הארנ .הלאה םיחווידה ירוחאמ דמעש

ברע תונידמ לע ץחל ליעפהל רקיעב וצר אלא ,המחלמ תיצהל אקווד םיניינועמ
הבקסומ לש התעפשה תבחרהל יעצמאכ ,םירצמ םע רתוי םיקודה םירשק רושקל

וחוויד ולש אבצה יניצקש תורמל .תונמדזהה תא לצנל זרדזה ודצמ רצאנ 11.רוזאב

— תוננוכ בצמ לע הזירכה אל המצע הירוס ירה — הפקתה תנכס תפקשנ ןיא יכ
יאה יצחל םיירצמ תוחוכ תסינכ לע תורוהל ידכ הלתמאכ הרהזאה תא לצינ אוה

ילוא הזו ,ןהו ילארשיה לובגל ןה הרישי תיאבצ השיג םירצמ הגישה ךכו ,יניס

.ןאריט ירצמל ,רתוי דוע בושח
מצרי טיראן היו במשך תקופה ארוכה נקודה רגישה עבור ישראל. עוד

1950 חסמה מצרים את המצרים בפני ספינות המיועדות לארץ, וניסיונות–ב

חוזרים של ישראל באו"ם להתנגד להסגר עלו בתוהו, כפי שנכשלו גם מאמציה
לשכנע את המעצמות הימיות להמשיך את התובלה הימית לאילת. לצד פעולות

הטרור הפלשתיניות שיצאו מרצועת עזה, החסימה המצרית של נתיבי הגישה

לאוקיאנוס ההודי במזרח היא שאילצה את ישראל ליזום את מבצע קדש באוקטובר
הברית–צרים, קיבלה ישראל מארצות1956ְ. לאחר שעלה בידיה לפתוח את המ

בתמורה להסגת כוחותיה הכרה פומבית ותקיפה בזכותה לפעול מתוך הגנה

 זכויותיה של ישראל קיבלו חיזוק12עצמית נגד כל ניסיון לחדש את ההסגר הימי.
שייח', על החוף–נוסף בהצבת כוח החירום של האו"ם בסיני, ובמיוחד בשארם א

המצרי של מצרי טיראן.

על ידי הכנסת היחידות המצריות לסיני במקומם של כוחות האו"ם, התכוון
נאצר להשיג שני יעדים חשובים שעמדו לנגד עיניו מזה זמן רב: שיפור ניכר

במעמדה האסטרטגי של מצרים ביחס לישראל, ותשובה ניצחת לאויביו בתוך
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:Richard B. Parker, The Politics of Miscalculation in the Middle East (Bloomington :רוקמ
Indiana University Press, 1993), Map 2, p. 39.
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 שהאשימו אותו בהסתתרות מאחורי— הירדנים והסעודים —העולם הערבי 
14 במאי חצו טורים ארוכים של כוחות רגלים ושריון– ב13סינרו של האו"ם.

מצריים את תעלת סואץ ונכנסו לסיני; תוך זמן קצר הם הכפילו את היקף

הכוחות המצריים שנמצאו שם.
משקיפי האו"ם העידו כי אין כל סימן לגיוס ישראלי, והישראלים עצמם

הזמינו נציגים סובייטיים לסייר בגבול הצפוני. דרך ערוצים דיפלומטיים שיגרה

ישראל הבטחות לנאצר כי אין לה כוונות תוקפניות. המוסד אף ניסה להקים
מחדש ערוץ תקשורת חשאי שקיים עד יולי 1966 עם קצין בכיר בחיל האוויר

המצרי, מחמוד חליל. ברם, המצרים, שקטעו את הקשר, דחו כעת מכל וכל את

14הניסיונות הישראליים לחדשו.

תמרזהו ,העפשה לכ התייה אל המלסהה תא קיספהל לארשי לש היצמאמל 

ם"ואה תוחוכל םירצמ התרוה יאמב 61–ב .ץרמה לכב הכשמנ םיירצמה תוחוכה

ריכזמה .רסמנ ךכ ,"ישיאה םנוחטיבל" ,הזעב םהיתודיחי תא זכרלו יניסמ תונפתהל
ןויד שקבל תוחפל וא ,הז דעצל דגנתהל היה לוכי ,טנאת וא ,ם"ואה לש יללכה

תומד — ל"כזמה ךא .םוריחה חוכ לש ויתויוכמס לע תיללכה תרצעב שדוחמ

ותשירד רחא דימ אלימ — תוהדזמ יתלבה תונידמה שוגל הדהא השחרש השלח
51.הזעמ םג ם"ואה ילייח תא איצוה אוה :וזמ הרתי .רצאנ לש

התפתחויות אלה תפסו את ישראל, שהייתה עסוקה אותה שעה בחגיגות

יום העצמאות, בהפתעה מוחלטת. למרות שהיו לצה"ל תכניות מגירה מוכנות
למקרה של התגברות מתח מחודשת בגבול המצרי או בחזיתות ירדן וסוריה,

הורגלו הישראלים לעולם ערבי מפולג ושסוע, המסוגל אך למעט יותר מהתרברבות

מילולית. כעת, לפתע, החלו אלפי חיילים מצריים לזרום לתוך שטח סיני, והכוח
הבינלאומי ששימש חיץ במשך יותר מעשור גורש.

לש השוחת הררש אל ןיידע ךא ,לארשיב הקומע הגאד ררוע הז םירבד בצמ

תוכיפשב יתימא ןיינע ןיא רצאנלש התייה הזה בלשב הלשממב המכסהה .הקינפ
לכל .ותרקוי תאו ודמעמ תאלבצר  ידכ רוביצ יסחי לש ןוחצינב קר אלא ,םימד

תויאבצ תולועפב חתפת וזש ידכ לארשיב תורגתהל שקבמ אוה ,ורבס ךכ ,רתויה

שאר בריס תאזה תדוכלמה ןמ ענמיהל ידכ .ימואלניב יוניג המצע לע איבתו
ל"כטמרה לש ותצע יפ לע לועפל ,ןוחטיבה קיתב םג קיזחהש ,לוכשא יול הלשממה

תמר תאלעה היה טקנש דיחיה דעצה .םיאולימה תודיחי תא סייגלו ןיבר קחצי

ךות ,הוולשו ןוחטיב לש תימדת להקרין הסינ הלשממה שאר 61.ל"הצב תוננוכה
הליג אוה ,"המחלמ שי" .תואבה ינפמ ולש הדרחה תשוחת תא ריתסמ אוהש

71."המחלמ שי ,םכל רמוא ינא" ,ברוקמה וצעוילבדאגה 
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בכל שלבי המשבר שהחל להתפתח היה אשכול נחוש בדעתו לעשות ככל
יכולתו כדי למצוא פתרון דיפלומטי, שיוכל להפיג את המתח ולהחזיר את המצב

בסיני לקדמותו. עיקר הנטל של משימה זו נפל באופן טבעי על שר החוץ, אבא

אבן, ועל הסגל הדיפלומטי הישראלי. אבן הבין אל נכון, שכאשר מעמדו של
האו"ם נפגע, מצד אחד, ומדינות אירופה חוששות לעורר את חמתם של הערבים,

מצד שני, התקווה הממשית היחידה למציאת פתרון נמצאת אצל האמריקנים.

הייתה לו סיבה מסוימת לאופטימיות: הנשיא לינדון ג'ונסון כבר ביטא אהדה
רבה למדינה היהודית, והוכיח זאת כשאישר סיוע כלכלי וצבאי לישראל בניגוד

לעצתם של מחלקת המדינה והפנטגון גם יחד. ג'ונסון גם התייחס אל נאצר

בעוינות מופגנת. הוא ראה בו אדם כפוי טובה ובובה של המשטר הסובייטי,
 אולם, עקב המלחמה18והפסיק כמעט לחלוטין את הזרמת הסיוע למצרים.

הברית בעולם ויצרה פילוג עמוק–בווייטנאם, אשר כירסמה ביוקרתה של ארצות

בקרב העם האמריקני פנימה, הוגבלה מאוד יכולת התמרון של ג'ונסון. בה בשעה
שנשאו עיניהם לוושינגטון הבינו הדיפלומטים הישראלים היטב, כי חולשתו

הפוליטית של ג'ונסון היא שעודדה את הסובייטים לפעול כפי שפעלו, וכי גם

19הברית.–נאצר הביא בחשבון את חוסר האונים של ארצות

17 במאי 1967, בראשונה מתוך מה שהפך להיות סדרת פגישות–ב

אינטנסיביות סביב נושא המשבר, קיבל השגריר הישראלי בוושינגטון, אברהם

מזכיר המדינה האמריקני, יוג'ין רוסטו, שישראל "אינה ניצבת–הרמן, הבטחה מתת
הברית הסכימה להתערב אצל הרוסים, ושלחה את שגרירה– ארצות20לבדה".

באו"ם, ארתור גולדברג, להיפגש עם עמיתו הסובייטי, ניקולאי פדרנקו, ולהפציר

 בתמורה למאמץ האמריקני ביקש רוסטו מישראל כי21במוסקבה לנהוג באיפוק.
תתייעץ עם ושינגטון קודם שתנקוט צעדים צבאיים כלשהם. מבחינה חוקית,

מצרים פעלה במסגרת זכויותיה כשהעבירה חיילים לשטחה הריבוני בסיני, סיכם

22רוסטו, ומכת מנע מצד ישראל בשלב זה תיחשב "טעות חמורה מאוד".

שקט בקרב המנהיגים בישראל, אשר זכרו היטב–דבריו של רוסטו עוררו אי

1956. במקרה ההוא איים הממשל של אייזנהאור–את משבר תעלת סואץ ב

בהטלת סנקציות כלכליות על ישראל אם תסרב לסגת מסיני ומעזה. כעת היה
הממשל של ג'ונסון מוכן לפעול להחזרת כוח האו"ם לסיני ולפינוי החיילים

המצרים, אך באותה מידה היה מחויב למניעת יזמה צבאית ישראלית. נחישות זו

הוטעמה במכתב מיום 17 במאי ששלח הנשיא ג'ונסון לראש הממשלה אשכול.
הברית למצבים–הנשיא כתב במפורש: "אינני יכול לקבל כל אחריות בשם ארצות

23שיתעוררו עקב פעולות שיבוצעו ללא התייעצות מוקדמת איתנו".
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אזהרה זו באה בעת שהתבצע תגבור נוסף של הצבא המצרי בסיני, ועם
הגעת דיווחים על תנועה של ספינות חיל הים המצרי לעמדות תקיפה בים סוף

ובים התיכון. בינתיים גם החלו מנהיגי מדינות ערב להשתמש בכלי התקשורת

שבשליטתם להשמעת תרועות מלחמה. בסוריה הצהיר שר החוץ איברהים מאקוס
 לפי24כי "נסיגת כוחות האו"ם משמעה 'פנו דרך, כוחותינו בדרכם אל הקרב'".

אסד, עמד צבא סוריה דרוך ומוכן, "האצבע על ההדק–שר ההגנה דאז חאפז אל

; רדיו קהיר מצדו קרא תיגר על אשכול25והוא דורש שהקרב יתרחש בהקדם"
וקרא לו להתמודד בקרב: "נסה את כל כלי הנשק שלך; טמונים בהם מותה

וכליונה של ישראל"; והרדיו ברבת עמון הצהיר על "מוכנותה [של ירדן] לנהל

26את הקרב הגורלי מול האויב".

17 במאי, ועוד– 18,000 איש ב—ישראל הגיבה בגיוס כוחות מילואים 

17,000 נוספים למחרת. כפי שהסבירו דיפלומטים ישראלים בוושינגטון, החלטה

זו לא העידה על כוונה עוינת כלשהי. זה היה בגדר "צעד מנע הכרחי" גרידא, והם
 בינתיים הופנתה בקשה27ביקשו כי הבטחות בעניין זה ישוגרו לקהיר ולדמשק.

ישראלית ישירה יותר אל הסובייטים: אבא אבן זימן אליו את אלכסנדר חובקין,

השגריר הסובייטי בישראל, בתקווה לשכנע את מוסקבה בדבר רצונה הטוב של
ישראל וכוונתה למנוע מלחמה עם מצרים. תחת זאת נאלץ שר החוץ הישראלי

–איי–להקשיב לנאום ארוך, שבו ייחס חובקין את המשבר כולו למזימה של הסי

 אבן לא נחל הצלחה כבירה גם אצל או תאנט, אשר28י ולתעמולה הישראלית.ֵא
הכריז על כוונתו לבקר בקהיר בניסיון לפתור את המשבר. מדוע לא לבקר גם

בסוריה ובישראל, הציע אבן, ולתווך פתרון כולל? התשובה הייתה שלילה מוחלטת.

29המעורבות היחידה של המזכיר הכללי הייתה פנייה לנאצר.

,תולכו תוכלוה תויטמולפיד םיכרדב רבשמה תא רותפל תויורשפאה דועב

רירגשה לש ןושארה יטמולפידה ץמאמה .תירבה–תוצראל בוש לארשי התנפ

טוקנל ןבלה תיבה תוחטבהל דוגינב .ידמ תוחיטבמ תואצות בינה אל ןמרה
העצבתה אל ,ם"ואה חוכ לש תוליעפה שודיחלו רצאנ ןוסירל הפיקת הלועפ

היטמולפידה יצמאמ יכ ,הארנ .םינוויכהמ דחא ףאב יהשלכ תיתועמשמ הלועפ

,בצמב ןוידל ןוחטיבה תצעומ לש הסוניכל רבעמ תכל וקיחרה אל תינקירמאה
,לשממב םיריכב ,תע התואב .טלחומ ןמז זובזב היה לארשי תניחבמש דעצ

תוכורכה תונכסה ינפמ לארשי תא ריהזהל ידכ םרדגמ ואצי ,הטמו אישנהמ

תוחוכש עיצהו תכל קיחרה קסאר ןיד הנידמה ריכזמ .הדבל טוקנת איהש הלועפב
לש ילארשיה דצב םג אלא םירצמ תמדא לע קר אל םעפה ,שדחמ ובצוי ם"ואה
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השדחה תואיצמב ריכהל קר אל ןכומ לשממה יכ היה הארנ רתויו רתוי 03.לובגה
.ורובעב ריחמ םלשל לארשימ שקבל וליפא אלא ,עבק לש בצמכ יניסב הרצונש

וכך, כאשר התקרב לסיומו השבוע הראשון של המשבר, עמדה ישראל לא

רק בפני תגבור בלתי צפוי בהיערכות הצבאית הערבית, אלא גם מול סימן שאלה,
הברית לכבד את התחייבויותיה–בלתי צפוי לא פחות, בדבר נכונותה של ארצות

כלפי ישראל. וכך סיכם את העניין השגריר הרמן באוזני שר החוץ אבן: "אם

המטרה [האמריקנית] היא להימנע מכל עימות צבאי, ואם הם משוכנעים שלא
קיים כל סיכוי להניע את נאצר ואת הסובייטים לנקוט כל צעד שיוכל להתפרש

הברית תפעיל עלינו לחץ–כנסיגה, עלינו להיות ערוכים לאפשרות שארצות

הברית–להתפשר בנושאים שלדעתה אינם חיוניים עבורנו... קיימת סכנה שארצות
31תהיה סבורה שהיא תוכל לכפות עלינו את רצונה".

,לארשי דצמ תניוע הנווכ רדעה לש רורב רסמ ריבעהל ץמאמב ,יאמב 81–ב

םינקירמאל לוכשא הלשממה שאר עידוה ,התונלבסל תולובגה לע זירכהל ליבקמבו
."םירצמה תא רוגסל לעפת םירצמ םא אלא" יאבצ דעצ םוש טוקנת אל לארשי יכ

התפיצ ךכל הרומתב .םיתפרצהו םילגנאה ינזואב םג ועמשוה תומוד תויובייחתה

תירבה–תוצרא אלמת ,םירְצמה ומסחיי םא יכ )הקיתשבש המכסה ןיעמב( לארשי
.שדחמ םתחיתפל האלמה התכימת תא לארשיל קינעתו 7591–מ היתויובייחתה תא

,ןורבא םירפא םע ותשיגפב :לוכשא לש ותאירקל בויחב ביגמ לשממהש היה הארנ

הנידמה ריכזמ–תת זירכה ,ןוטגנישווב תילארשיה תיטמולפידה תחלשמה שאר
."ונלש תויובייחתהה ראש לכ תופקתש יפכ ,תופקת 7591 תומכסה" יכ וטסור

קידצהל ידכ הדבל הב ןיא ירצמה אבצה לש ותוחכונ יכ ,םיעטהו ךישמה אוה םלוא

לש ותשקב תא החד םג וטסור .םירצמה תא לעופב רגס אל רצאנ דוע לכ המחלמ
עצבת ,ףוס םי רוזאב תע התואב התהשש ,ישישה יצה לש הניפס היפל ןורבא

יצה לש ותוחכונ יכ ורמאב תאז קמינ אוה .תליאל םירצמה ךרד תיתנגפה הגלפה

לש םתודגנתה תא ררועל הקיפסה רבכו "תננכותמ התייה אל" ןוכיתה חרזמב
ותוסח תא תתל ןכומ היה אל ןוסנו'ג לשממ ,תליא לע ימי רוצמ אלל 32.םיברעה

.םירצמב ם"ואה ל"כזמ לש ורוקיבלו ןוחטיבה תצעומב ןוידל רבעמש הלועפ לכל

קיחרה ףאו ,םיימואלניב ךווית יצמאמ לש תויורשפאה לכ תא תוצמל הצר לשממה
ףתתשהל ןיגיסוק ייסכלא יטייבוסה הלשממה שאר לש ותנמזה ידכ דע תכל

הקילבופרל לארשי ןיב תקולחמהמ עונמל תומצעמה יתש לש תפתושמ המזיב"

33."המחלמל רדרדיהל הירוסו ]םירצמ[ תדחואמה תיברעה

הישראלים בחרו שוב לקבל גישה זו של הממשל. למרות התדהמה בישראל

600 טנקים– 80,000 חיילים ו—נוכח היקף הגיוס המצרי עד לאותה שעה 
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 המשיכה הממשלה לשלוח לנאצר מסרים מרגיעים,—בפחות משלושה ימים 
 המדיניות הישראלית הייתה כעת34עוינות.–דרך האמריקנים, בדבר כוונותיה הלא

לחכות ולראות אילו תוצאות, אם בכלל, ישיג או תאנט במצרים; ובה בעת גם

הברית לספק לה עשרים מטוסי קרב, כסימן מוחשי–ביקשה ישראל מארצות
35לתמיכתה.

ברם, מהלכיהם של ג'ונסון ואו תאנט לא נראו מבטיחים, ומצב הרוח בישראל

21 במאי אמר אשכול לממשלה: "לדעתי, ירצו המצרים–הלך ונעשה קודר. ב
צרים ולהפציץ את הכור האטומי בדימונה. אחרְלהפסיק את השיט הישראלי במ

כך עלולה לבוא מתקפה כוללת". הרמטכ"ל רבין, באותו הלך רוח מדוכדך, הזהיר

כי "תהיה מלחמה קשה... יהיו אבידות רבות", והציע שישראל תעשה את הצעד
המינימלי של גיוס עוד כוחות מילואים, בד בבד עם מיצוי האפשרויות

 אשכול, שקיבל עצה זו, דיבר למחרת בכנסת על הצורך36הדיפלומטיות עד תום.

"בשמירה הדדית על הריבונות, השלמות ועל הזכויות הבינלאומיות" של כל
 שוב הלך אשכול צעד נוסף לקראת נאצר כדי לנסות37מדינות המזרח התיכון.

ולנטרל את המשבר. הוא נמנע במכוון מלגנות את תגבור כוחות מצרים בסיני,

ומאוחר יותר, בחשאי, שיגר לנאצר מסר נוסף דרך או תאנט, ובו הפציר בנשיא
38המצרי כי יימנע מכל פעולה בטיראן.

 מחוות פיוס אלה מצד ישראל, במטרה להרגיע את המצרים ולהביאם לשולחן

–המשא ומתן, הניבו תוצאה הפוכה. נאצר ראה בהן סימנים לחולשה. מחוזק מאי
יכולתה של ישראל להגיב בתקיפות על גירוש כוחות האו"ם, ומהשבחים שהרעיפו

עליו מנהיגי העולם הערבי, נקט נאצר צעד שהיה ברור כי יגביר מאוד את

22 במאי, כשהיה או תאנט בדרכו לקהיר, ביקר נאצר–הסיכויים לעימות מזוין. ב
באחד מבסיסי חיל האוויר המצריים בסיני. בנאומו בפני טייסי קרב קשובים

", והכריזאהלן וסהלןודרוכים אמר: "היהודים מאיימים במלחמה ואנחנו אומרים 

39על חידוש ההסגר בטיראן.

חלטתו של נאצר לסגור את המצרים הייתה שלב מכריע במשבר. משמעותה
הסגירה הייתה ניתוקה של אילת, ועימה הנתיב הדרומי של ישראל למסחר

ולתובלה ימית מדרום. אילת שימשה נמל היעד לנפט המיובא מאירן ולמצרכים

חיוניים אחרים, וגם נמל המוצא למשלוח מוצרים ישראליים לארצות אפריקה
ואסיה ומזרחה מהן. אך מעבר למכה הכלכלית שספגה ישראל בסגירת המצרים,

חסימת גישתה של ישראל לים סוף הייתה ניצחון פוליטי אדיר עבור נאצר. זו
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 ובכך—הייתה פעולה מלחמתית גלויה, שחיזקה מאוד את מעמדו בעולם הערבי 
גם את יכולתו לנהל עימות צבאי ממשי. ממשלת ישראל הייתה מוכנה להשלים

עם גירוש כוחות האו"ם ואפילו עם תגבור כוחותיו של הצבא המצרי בסיני, אך

כעת השתנו כללי המשחק לחלוטין. מה שעמד על הפרק לא הייתה עוד שאלה
 כפי—של התמודדות צבאית אפשרית לאורך גבולה הדרומי של ישראל, אלא 

 נאצר עצמו לא40 "דילמה של לחיות או לחדול".—שהתבטא הרמטכ"ל רבין 

השאיר מקום לספק בנושא, כשאמר בנאום בפני האסיפה הכללית המצרית דברים
מפורשים: "אם עלה בידינו להחזיר את התנאים ששררו לפני 1956, האל לבטח

1948... אנו ערוכים כעת–יהיה בעזרנו וידחק בנו להחזיר את המצב שהיה ב

להיכנס לעימות עם ישראל. אנו ערוכים כעת לטפל בשאלה הפלשתינאית בכל
היקפה. הנושא העומד עכשיו על הפרק אינו מפרץ עקבה, מצרי טיראן או נסיגת

1948 בסיוען של בריטניה–כוחות האו"ם, אלא... התוקפנות שננקטה בפלשתין ב

41הברית".–וארצות

בישראל התכוננו לאפשרות של חסימת מצרי טיראן מאז ראשית המשבר:

"נגיע לנהר ואז ניקח חגורת הצלה", התבטא אשכול בבדיחות הדעת. אך כעת,

פאניקה. "אנו הולכים–כאשר האיום הפך למציאות, זרעה פעולתו של נאצר כמעט
למלחמה נגד מצרים וסוריה לבדנו", אמר רבין לראש הממשלה בבוקר שלמחרת,

והבהיר שאין לצפות לסיוע צבאי מאף מדינה אחרת. עזר וייצמן, מפקד אגף

המבצעים של צה"ל, הסכים עם דברים אלה, ואף הוסיף כי ישראל והעולם
הערבי עומדים על סף "מלחמה כוללת". בדיווחו לממשלה, מאוחר יותר באותו

–יום, ציין מפקד אגף המודיעין בצה"ל, אהרן יריב, כי נאצר "עבר ממצב של אי

נכונות למלחמה... למצב של נכונות להסתבך במלחמה כוללת ואף–רצון ואי
 כדי להגיב בצורה הולמת למצב החדש שנוצר42ליזום אותה בזמן שייראה לו".

הציע רבין התקפת בזק אווירית נגד חיל האוויר המצרי. חיל האוויר הישראלי

 במשך שנים אחדות. עוד הציע— בשם הקוד "מוקד" —כבר תרגל את ההתקפה 
רבין, כי לאחר ההתקפה האווירית יחדרו יחידות שריון לתוך רצועת עזה ולמערב

סיני והשטחים שייכבשו יוחזרו לאחר מכן בתמורה לפתיחתם מחדש של מצרי

טיראן ולהחזרת כוח החירום של האו"ם. ככל שתאריך ישראל בהמתנה, הסביר
רבין, כן תגדל ותתבצר יכולת ההתנגדות המצרית. אם תיאלץ ישראל לתקוף

 אולי עד כדי—צבא מבוצר וערוך היטב, האבידות עלולות לגדול בשיעור ניכר 

50,000. בינתיים יישחק כוח ההרתעה של ישראל, ונאצר יוכל להרשות לעצמו
43לתקוף כרצונו.



•   54   ˙ÎÏ˙

עם זאת, למרות שהממסד הצבאי השתכנע בוודאות שמלחמה היא כעת
 עדיין לא היה משוכנע— מרבית שרי הממשלה —בלתי נמנעת, הדרג המדיני 

בכך. למעט יוצאים מן הכלל אחדים (שהתקיף שבהם היה שר העבודה יגאל

אלון מסיעת אחדות העבודה), רוב השרים הביעו הסתייגויות קשות מהליכה
למלחמה: הם העדיפו להמשיך לחפש פתרון דיפלומטי, חרף המחיר הקשה

שהעיכוב היה עלול לגבות. בראש מחנה זה עמדו שר החינוך והתרבות, זלמן ארן

ממפא"י, ושר הפנים, חיים משה שפירא מהמפד"ל. גם אם התקפה אווירית
תצליח, הם טענו, היא תשאיר את צפון המדינה חשוף להתקפה סורית. יתר על

כן: ישראל תצא למלחמה ללא ערבות אמריקנית איתנה לביטחונה. "אני מוכן

44להילחם", הצהיר שפירא, "אבל רק לא איבוד לדעת".

מי שעמד בתווך בין דעות מנוגדות אלה, היה ראש הממשלה אשכול, שנאלץ

להתמודד גם עם מורת הרוח הציבורית הגוברת מדרך טיפולו במשבר. בתוך

הממשלה וגם מחוצה לה גברו הלחצים להקים ממשלת אחדות לאומית עם
מנהיג האופוזיציה מנחם בגין, ולהחליף את אשכול בתפקידו כשר הביטחון באדם

תקיף יותר, כמו יגאל אלון או הרמטכ"ל לשעבר משה דיין. אך אשכול לא הרפה

גם עתה מדרך הדיפלומטיה, תוך שהוא נותן את הסכמתו ליזמה של הרגע
האחרון: אבן יצא למסע דילוגים בין בירות המערב, כדי לברר האם המעצמות

הברית בפרט, יחושו להגנתה של ישראל.–בכלל, וארצות

היה ןוטגנישווב םילארשיה םיגיצנה לשו ןבא לש ישארה יטמולפידה דעיה
תפרצ לש םג ,רשפאתי רבדה םאו — תירבה–תוצרא לש תובייחתה תגשה

לוכיש דעצה היה הז לארשי תניחבמ .םירצמה תא שדחמ חותפל — הינטירבו

הברית דרך פעולה– מלחמה. לתכלית זו נקטו נציגי ישראל כלפי ארצותעונמל
תילארשי ענמ תפקתהל תורשפא לע םיזמרמ םהש ךכב ,"ףסה לע הכילה" לש

יכ וריהבה םה 45.רצאנ דגנ תיטלחה הלועפ טוקנל םינקירמאב קוחדל יעצמאכ

תובייחתהל ופיצו ,"וילע רשפתהל ןתינ אלש ןוילע סרטניא" איה ןאריט ירצמ תלאש
וליפא — ירצמה רגסהה תא ריסהל תירבה–תוצרא דצמ תגיוסמ יתלב תיבמופ

.המצע לע ןגהל לארשי לש התוכזב הכימתלו — ךרוצ ךכב אהי םא ,הדבל

23 במאי, נתן הנשיא ג'ונסון לישראלים סיבה לקוות שפתרון דיפלומטי–ואז, ב
הוא עדיין אפשרי. במברק לאשכול, ביקש ג'ונסון, שישראל תימנע מכל פעילות

צבאית במשך ארבעים ושמונה השעות הקרובות, ובפרק זמן זה יבחן הממשל

האמריקני אפשרויות שונות ליישוב הבעיה. "הבעיות שנדונו במכתבך אלי
מעסיקות את הדרגים הבכירים ביותר של הממשל הזה", כתב ג'ונסון לאשכול,
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"וימשיכו להעסיק אותו עד לפתרונן". הוא הודה לראש הממשלה על הבטחותיו
בעניין אופי גיוס המילואים בישראל, שהוגדר כ"אמצעי זהירות"; הוא חזר והדגיש

את מחויבותו להבטחות אמריקניות קודמות לישראל והודיע שהוא נחוש בדעתו

 ביטוי זה, שנברר46לפתור את המשבר "באומות המאוחדות או מחוצה להן".
בקפידה, התייחס להצעה חדשה שהעלתה בריטניה לפתרון המשבר: לשלוח

שיירת אניות, אנייה מכל אחת מארבעים המדינות המוגדרות "המעצמות הימיות",

שתשוט דרך המצרים. התכנית, שזכתה לכינוי "משט הים האדום", נראתה דרך
מושלמת לקרוא תיגר על ההסגר, ובד בבד לפייס את ישראל ולרצות את הקונגרס,

הברית בווייטנאם נוספת. למעשה,–שהתנגד לכל פעולה העלולה לסבך את ארצות

זו הייתה הדרך היחידה, הואיל והממשל פסל אפשרות של פעולה צבאית אמריקנית
הברית– כדי לוודא שאשכול קיבל את המסר, דחתה ארצות47צדדית.–חד

את הבקשה הישראלית לעשרים מטוסי הקרב ואישרה במקומם משלוח של

מסכות גז.
בזמן שהאמריקנים עסקו בתכנון פרטיה של תכנית המשט, יצא אבן בדרכו

1956, ומאז– התומכת הנאמנה של ישראל במבצע סיני ב—לאירופה. בצרפת 

 התקבל אבן בקרירות. משרד החוץ הצרפתי—ספקית הנשק הראשית שלה 
התעלם כמעט לחלוטין ממסריה של ישראל בעניין המשבר. נשיא צרפת, שארל

גול, פסל באוזני אבן את רעיון המשט הבינלאומי, בעמדו על כך שרק יזמה–דה

המועצות, תוכל להביא לפתרון. למרות–של ארבע המעצמות, ובכללן ברית
195748, עכשיו 1967".–צרים היו אולי בעבר אינטרס צרפתי, "זה היה בְשהמ

הצרפתים לא השאירו פתח לדיון. בתחנתו הבאה, לונדון, נהנה אבן מקבלת פנים

חמימה יותר, אלא שתוצאות הביקור לא היו מעודדות בהרבה. הגם שראש
הממשלה הרולד וילסון לא דחה במפורש את רעיון התקפת המנע הישראלית על

הסף, הוא הסתפק בהבעת תמיכה בפעולה בינלאומית לפתיחת המצרים ובהמשך

המאמצים לשכנע את הסובייטים לפעול בהיגיון.
לאחר שנוכח לדעת כי צרפת ואנגליה אינן נלהבות, בלשון המעטה, לנקוט

פעולה ישירה, עמד אבן כעת מול המבחן המכריע בוושינגטון, לשם היה אמור

25 במאי. אבן תיאר בתמציתיות את מטרת ביקורו באוזני השגריר–להגיע ב
הרמן:

םילשהל אלש רמוא הרמג לארשיש תירבה–תוצראל הרורב הרוצב רמול ונילע

,וניתויוכז לע ןגהל םייחרכהה םידעצה תא טוקננש ינפל .םירצמה תריגס םע

דחוימבו ,תויפולח תויורשפא םיבורקה םיימויה ךלהמב ןוחבל םיצור ונחנא
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ןפואב רבעמה שפוח תא חיטבהל תירבה–תוצרא לש התונוכנ תא ריהבהל

םירצמה תא הריאשמה תינקירמא הזרכהב קפתסהל םילוכי ונניא ...ידיימ

49.רצאנ לש וידיב

מה שעומד כעת על הפרק, המשיך אבן, הוא לא רק האפשרות שתפרוץ מלחמה,

50אלא גם מהימנותן של התחייבויות אמריקניות שניתנו.

בעשרים וארבע השעות שקדמו לביקורו של אבן, חתרו נציגי ישראל
בקדחתנות להגיע להסכמה עם האמריקנים על תכנית פעולה, תוך שהם פועלים

באמצעות השגריר האמריקני באו"ם גולדברג, שופט בית המשפט העליון אייב

 כל מי שדבריו נשמעו אצל—פורטס, ופעיל המפלגה הדמוקרטית ארתור קרים 
 מאמצים אלה לא הטביעו באמריקנים רושם ניכר, וושינגטון חזרה על51הנשיא.

קריאתה לישראל לנהוג בהבלגה, תוך שהיא מייעצת לה "למצות את כל

האפשרויות", ולא "לקלקל את הרושם שנוצר בעולם כולו, כי נאצר הוא האיש
הרע". רוסטו, גולדברג ופקידי ממשל בכירים אחרים הצהירו שוב על כוונת

הממשל לכבד את התחייבויותיו, להתייצב מול נאצר והסובייטים, ולנקוט פעולה

ממשית לסיום המצור. אולם, באותה נוקשות, הם גם הדגישו את גבולות חופש
הפעולה של ג'ונסון, את המעצורים שהקונגרס מפעיל ואת הצורך לעבוד באמצעות

האו"ם. הם אפילו הביעו את מורת רוחם מן הלחץ הגובר שהפעילו תומכי

52הברית על הבית הלבן.–ישראל בארצות

שלב זה התרכזו תקוותיה של ישראל למנוע מלחמה בניסיון לשכנעב
את האמריקנים לנקוט פעולה בעניין ההסגר בטיראן. האחריות לכך

הייתה מופקדת בידי שר החוץ אבא אבן. אבן, ששירת בעבר כשגריר ישראל

הברית, ובישראל–הברית ובאו"ם, נהנה מקשרים ומהוקרה בארצות–בארצות
האמינו כי הוא נושא את הסמכות המוסרית הנדרשת כדי לשכנע את האמריקנים

לפעול.

25 במאי, התברר כי חשיבות ביקורו של אבן הולכת–עם נחיתתו בניו יורק ב
וגוברת. מברק בהול ומסווג מירושלים, שנוספים כמותו הגיעו לאחר מכן, הודיע

לאבן כי המצרים עומדים לפתוח במתקפת פתע בעוד יומיים. "הערבים מתכוננים

צרים.ְלמתקפה טוטאלית על ישראל", פתחה ההודעה. "הבעיה המרכזית איננה המ
הבעיה היא עצם קיום מדינת ישראל. הידרדרות העמדה המערבית מעודדת את

הערבים וכל שעה שעוברת מגבירה את תאבונם. יש לברר אצל ג'ונסון איזה
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לנקוט". בפרט, אבן היה אמור לדרוש הברית–צעדים מעשיים עומדת ארצות
–הצהרה אמריקנית, שלפיה תוקפנות נגד ישראל כמוה כתוקפנות נגד ארצות

 הדרישה החדשה נראתה כסימן לפאניקה, אם כי מאוחר יותר הוכיחו53הברית.

האירועים כי הערכת המצב של ישראל הייתה נכונה.
ינפב ,הב לחש דחה הנפמה לע ,השדחה בצמה תכרעה תא גיצהל שרדנ ןבא

לשממב הנושארה הריכבה תומדה היה קסאר ןיד הנידמה ריכזמ .םינקירמאה

דהוא–תוחפה קסאר היה ,ןוסנו'ג לש םיריכבה ויצעוי לכמ .ןבא םע השגפנש
תויוברעל לארשי לש היתושקב תא ףסה לע החד אל ןכ יפ לע ףאו ,לארשיל

תוחפ .ןבלה תיבה לא רתלאל ןתוא הנפי יכ רמא אלא ,תורישי תוינקירמא

ברעה תחוראב ןבא לש וחראמ ,וטסור הנידמה ריכזמ–תת היה ותשיגב ןסורמ
תויוברע תתל לוכי וניא ,וטסור רמא ,אישנה .הנידמה תקלחמ ןיינבב המייקתהש

םייוכיסה ,תומייקה תוביסנב ,םויהו ,סרגנוקה רושיא אלל לארשי לש הנוחטיבל

,ןולשיכל הדעונ וז הלועפ ךרד, שהבין כי ןבא .םישולק הזכ רושיא תלבקל
הרישי תינקירמא תוברועמ יכ וחיש–ןב תא ענכשל לדתשה תאז םעוהסכים, 

עוציב תינכת" םע לארשיל בושל בייח אוהש הנעטב ,תיחרכה איה יהשלכ

ץלאית ,תאזכ תינכת אלל יכ התייה םירבדה תועמשמ .םינקירמאה לש "תשבוגמ
תוימיה תומצעמהש התייה וטסור לש הדיחיה ותבוגת .חוכ ליעפהל לארשי

רשא ,הוויק ךכ ,העדוה אצת בורקב .ןהלש הלועפה תוינכת תא ןנכתל וכישמי

54.רצאנ תא עיתרהל ידכ קיפסת

,אישנה .קסארמ ןופלט תחיש ןבא לביק ,יאמב 62 ,ישיש םוי ,תרחמה רקובב

טנאת וא :הביסה .ןושאר םויל ןבא םע ותשיגפ תא תוחדל שקבמ ,קסאר רמא

םע שגפיי םרטב ולש חווידה תא לבקל ןיינועמ אישנהו ,ריהקמ בושל רומא
םויב הלשממה תבישיל רוזחל חרכומ אוהש הנעטב ,השקבדחה את ה ןבא .ןבא

ךכ ,וז הבישיב ."וניתודלותב רתויב הבושחה הלשממה תבישי ילוא" — ןושאר

יל רוסמי ןוסנו'ג אישנהש םירבדה ןכות לע תססובמה" הטלחה לבקתת ,רמא
הביא תולועפ לש הלחתה הארנ ונחנאש בשוח ינא :תונכב ךל רמוא ...םויה

."תודגנתה הל היהתש הסגר תלטה לש הלועפ היהת" :םייס אוהו ."אבה עובשב

55תשובתו של ראסק הייתה תמציתית. "הבנתי אותך", אמר וניתק.

משם המשיך אבן לפנטגון, לשיחות עם מזכיר ההגנה רוברט מקנמרה ועם

הברית. שני האישים–הגנרל ארל וילר, ראש המטות המשולבים של צבא ארצות

ביטלו כלאחר יד את טענות הישראלים על מתקפה מצרית צפויה, אך גם ביקשו
מאבן להציג פרטים על ההערכה הישראלית החדשה אודות המתקפה המצרית:
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 מקורות מודיעין במערב דיווחו56"אם יש בידך מידע בנושא הזה, שתף אותנו".
שלנאצר אין כל כוונה לפתוח במעשי איבה, אך ייתכן כי הוא רוצה לגרור את

ישראל להתקפה ראשונה מוגבלת בהיקפה, שיהיה בכוחו להדוף, ואז להגיב

57בעוצמה אדירה.

מלא חששות וברגשות מעורבים, פנה אבן אל פגישתו האחרונה והחשובה

 זו עם הנשיא ג'ונסון, בבית הלבן. ג'ונסון היה מוטרד לא פחות מהמצב.—מכל 

הוא חש כי סבלנותו פוקעת נוכח הלחצים שהפעילו עליו קבוצות יהודיות
אמריקניות. הוא כעס על הקנדים שהדליפו את עניין המשט הבינלאומי לעיתונות,

והתמרמר על מה שהצטייר כאולטימטום ישראלי.

השגריר הרמן התלווה לאבן בכניסתו לפגישה. בצד האמריקני נכחו, מלבד
הנשיא, מקנמרה, הגנרל וילר, דובר הנשיא ג'ורג' כריסטיאן, ג'וזף סיסקו ממחלקת

המדינה, וגם וולט רוסטו, אחיו של יוג'ין, שכיהן כיועץ בכיר בבית הלבן. אבן

פתח ואמר כי "אנחנו ניצבים כעת בציפייה דרוכה וכבדה", והזכיר להם את
1957 מכוח אמונתה בהתחייבויות–החלטתה של ישראל לסגת מסיני ב

האמריקניות. הוא סיפר על המברקים שהגיעו אליו מירושלים, החמורים ביותר

שראה מעודו, שעלה מהם ספק לא רק לגבי שלומה העתידי של ישראל, אלא גם
לגבי עצם קיומה. מה שנדרש, אמר אבן, הוא הודעה פומבית שייאמר בה כי

הברית מתאמת את תכניותיה הצבאיות עם ישראל, ויפורט בה כיצד–ארצות

תגיב לכל התקפה מצרית עתידית. "השאלה שעליה אני חייב להביא תשובה
היא, האם יש לכם הרצון והנחישות לפתוח את המצרים?" אמר אבן. "האם

נילחם לבדנו או שאתם לצדנו?"

הברית לא תסתכן במלחמה–תשובתו של ג'ונסון הייתה גלויה וקודרת. ארצות
ובעימות עם הסובייטים רק משום שישראל קבעה ישיבת ממשלה ביום ראשון.

הבעיה שלו, אמר, היא וייטנאם, והצורך הנובע מכך בתמיכה ברורה של הקונגרס

לכל פעולה שהיא במזרח התיכון. "אינני מלך במדינה הזאת", הוא הכריז, "ולא
אביא תועלת לך או לראש ממשלתך אם כל מי שיילך אחרי יהיה רק אני עצמי...

אני מודע לכך שדמכם וחייכם תלויים מנגד. דמי וחיי תלויים מנגד במקומות

רבים ועלולים להיות במקומות נוספים. חייבת להיות לי האפשרות לתת לעמי
להתלוות אלי... אין בידיי אפילו קול אחד או דולר אחד כדי לנקוט פעולה לפני

שהעניין יובא לדיון באו"ם". אולם בה בעת ביטא ג'ונסון חוסר אמון קיצוני

באו"ם ("אפס מאופס") ובמזכ"ל האו"ם ("אתה לא צריך להיות מלומד כדי
לדעת מה אני חושב עליו"). בכל זאת הלך הנשיא כברת דרך מסוימת לקראת

ישראל, ונתן הבטחה כללית: "אתה יכול לומר לממשלה שלך שהנשיא, הקונגרס
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הברית כולה יתמכו בתכנית לנקוט כל פעולה דרושה כדי לפתוח את–וארצות
; אך הוא גם הדגיש שהתשובה היחידה למשבר היא משט האניות58המצרים"

הבינלאומי המוצע, אשר יהיה מוכן לצאת לדרך בתוך כשבועיים. הוא ביקש

 וושינגטון כולה עמדה לפני השבתה לרגל סוף—מהישראלים להתאזר בסבלנות 
 ולנצל את קשריהם הדיפלומטיים לקידום—השבוע הארוך של יום הזיכרון 

תכנית המשט. "לכם בישראל יש את המודיעין הטוב ביותר והשגרירויות הטובות

ביותר, אז הפעילו אותם כדי לגייס את כל מי שיש לו עניין להבטיח שנתיב
המים הזה יישאר פתוח".

:ונייה ,"תיללכה היעבה" הניכ ןבאש המב קוסעל החישה הרבע הז בלשב

.הבר תופיקתב אישנה אטבתה ןאכ .ענמ תפקתמב חותפל לארשי לש התייטנ
ריהזה ,ףוקתל הנווכ לכ ןיא םירצמל יכ ,ינקירמאה ןיעידומה תונקסממ וטטצב

:םיידדצ–דח םיכלהמ תובקעב לארשיל תויופצה תונכסה ינפמ לארשי תא ןוסנו'ג

התצירפל תיארחאש ימכ םלועהו םינקירמאה יניעב המצע תוארהל לארשיל הל לא"
לע רזח אוה ."‰„·È˘¯‡Ï Ï‡ ˙ÚÓÂ„ Ï·„‰ ‡Ï‡ ‡Ì ÎÔ ˙ÁÏÈË ÏÙÚÂÏ Ï .המחלמ לש

אל ןבא .לארשי לש היתוינכת לע םיטרפ שקיבו ,םימעפ שולש וז הנורחא הרוש

לעפתש ,תפתושמ תילארשי–תינקירמא הדעו םיקהל עיצה קר אוה ;הבושת קפיס
תא ןוחבל הרמנקמ םיכסה אישנה לש ורושיאב .רבשמה ךלהמב רושיק תיילוחכ

59.רומש דוס תויהל בייח היהי ןודנה ףוגה לש ומויק רבד יכ שיגדה ךא ,ןיינעה

כך הסתיימה הפגישה בת תשעים הדקות, שיאם של שבועות של מאמצים
ישראלית שלישית. היא–דיפלומטיים שהושקעו כדי למנוע מלחמה ערבית

הסתכמה באזהרתו של ג'ונסון לבל תתקוף ישראל ראשונה, ובהבטחתו הכללית

צרים והמפרץ יישארוְְ"לנקוט כל פעולה דרושה שבסמכותו כדי להבטיח שהמ
פתוחים למעבר חופשי ופתוח". מהצד הישראלי הסתכמה הפגישה בהתחייבותו

של אבן להציג את ההבטחה האמריקנית בפני הממשלה. שר החוץ יצא מהפגישה

נבוך ממה שכינה מאוחר יותר "הרטוריקה של חוסר אונים... [של] נשיא משותק".

וג'ונסון, מצדו, לאחר שאבן עזב את החדר, צנח לתוך כיסאו ונאנח: "נכשלתי.

60הם יוצאים לדרך".

מעשה המצרים, ולא הישראלים, היו אלה שהתכוננו באותה עת "לצאתל

לדרך". כפי שחשד המודיעין הישראלי, המנהיגות בקהיר כבר אישרה
 התכנית,61התקפה צבאית גדולה נגד אילת ונגד מטרות אסטרטגיות אחרות בנגב.

שכונתה "אסד", נועדה להתבצע למחרת, בשבת, 27 במאי; והיא הייתה כנראה
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מתבצעת אילולא יצר ג'ונסון "קשר חם" עם הקרמלין, והעביר לו את התראתו
של אבן בדבר ההתקפה המצרית הצפויה. כתוצאה מכך ביקר דמיטרי פוז'דייב,

השגריר הסובייטי בקהיר, אצל נאצר בשלוש לפנות בוקר, כדי למסור לו את

התנגדותה הנחרצת של מוסקבה לכל מהלך מצרי של פתיחה במלחמה. נאצר
62ביטל לאלתר את ההתקפה.

איום המלחמה נמנע בקושי, אך המשבר נותר בעינו. בשבת שב אבן לישראל

ומצא בה תחושת מתח כמעט בלתי נסבלת. הצבא חישב ומצא שכל יום שעובר
ללא פעולה עולה למדינה 20 מיליון דולר, ושקיימת סכנה לעוד אלפי נפגעים

בשדה הקרב כאשר תפרוץ המלחמה. רבין, המום מן התחושה שהוא לבדו נושא

באחריות לגורלה של ישראל, ופגוע מהביקורת שהוטחה במנהיגותו הצבאית
גוריון ודיין, סבל מהתמוטטות זמנית.–מפי מחנכיו לשעבר בן

ביום ראשון, 28 במאי, התכנסה הממשלה לשמוע את דיווחו הסופי של אבן.

יגאל אלון ושרי ממשלה אחרים שמעו בתחושת הקלה שג'ונסון לא איים להעניש
את ישראל אם תתקוף, ושלדידו היא רשאית "לפעול לבדה" אם תרצה בכך.

שרים אחרים לא השתכנעו בכך. הבעיה הייתה לא רק חוסר הבהירות של העמדה

האמריקנית, אלא גם חוסר הביטחון ביכולתה של ישראל לנחול ניצחון. "יש לי
יותר ביטחון בהבטחות האמריקניות מאשר ביכולת של צה"ל לשבור את הצבא

 בהזהירו שהדורות הבאים יגנו את הממשלה63המצרי", הודה שר הפנים שפירא.

אם לא תמצה כל חלופה אפשרית למלחמה, המליץ אבן בפני הממשלה, למרות
המצב הקשה מנשוא, לדחות את החלטתה בשלושה שבועות, כדי לאפשר

לאמריקנים לארגן את המשט הבינלאומי.

העניין יושב לבסוף על ידי מסר מג'ונסון שהגיע לממשלה במהלך הדיון. הוא
הזהיר מפני אפשרות של התערבות סובייטית לטובת הערבים במקרה של מלחמה,

והפציר בישראל "לא לנקוט פעולת מנע צבאית, שבגללה תהיה היא האחראית

לפריצתם של מעשי איבה". מזכר נוסף שקיבלה הממשלה, הפעם מאת ראש
הממשלה הסובייטי קוסיגין, כלל תיאור מפורט יותר של הסכנות שישראל תעמוד

בפניהן אם תתקוף ראשונה. מסרים אלה היטו את המאזניים לצד הצעתו של

אבן, והממשלה החליטה לתת למהלכים הדיפלומטיים האמריקניים סיכוי נוסף.
למרות הפסימיות שלו לגבי סיכויי הצלחתו של המשט בים סוף, הסכים לבסוף

אשכול לעיכוב של שלושה שבועות, ורוב השרים הלכו בעקבותיו. באופן חשאי

החליט ראש הממשלה לשלוח את ראש המוסד מאיר עמית לדרוש הבהרות
נוספות בעניין מדיניותה של ושינגטון, ובה בעת לנסות למקד ביתר שאת את

 למרות תחושתו של ג'ונסון כי לא64אמריקני על הבית הלבן.–הלחץ היהודי
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הצליח למנוע מכה ישראלית, הממשלה בישראל החליטה, בעצם, להיענות
להפצרותיו ולדחות את ביצוע הפעולה בתקווה למצוא פתרון דיפלומטי.

למחרת היום, 29 במאי, הגיעו מוושינגטון שני דיווחים שהצדיקו לכאורה

החלטה זו. הראשון היה דיווחו של וולוורת ברבור, השגריר האמריקני בישראל,
על פגישתו של אבן בבית הלבן. ברבור הדגיש במיוחד את הבטחתו של ג'ונסון

לנקוט "כל פעולה דרושה" כדי לפתוח את המפרץ מחדש. דיווח שני, מאת מזכיר

המדינה ראסק, תיאר את "ההתקדמות הממשית" שהושגה בהרכבת המשט
גול שיגר מברק, ובו חזר והבטיח כי יתמוך בעקרון המעבר–הבינלאומי. גם דה

החופשי דרך המצרים. לראשונה נראה היה כי המשבר מתקדם במסלול שונה

65מזה של צעידה בלתי נמנעת לקראת מלחמה.

ברם, תוחלת חייו של שינוי אווירה זה הייתה קצרה. במאמץ להרגיע מעט

את הרוחות בארץ ובעולם, נשא אשכול עוד באותו יום נאום לאומה, שהיה

 אך נאומו של ראש66 כמחווה נוספת כלפי ג'ונסון.—שזור ביטויים מפייסים 
הממשלה, שגם במיטבו לא התברך בכושר רטורי מזהיר, היה מגומגם ומהוסס,

ויצר את הרושם שאשכול עצמו עומד על סף התמוטטות. פאניקה החלה להתפשט

בציבור, ובצבא הרקיעה שחקים מורת הרוח ממנהיגותו של אשכול. "היום ניסרנו
 הפחד מפנינו", הכריז האלוף אריאל שרון—במו ידינו... את הנשק העיקרי שלנו 

בפגישה בין אשכול למפקדי האוגדות בצה"ל. "ברור שבעתיד נצטרך לשלם מחיר

הרבה יותר יקר על דבר שבלאו הכי נצטרך לעשות... העם מוכן למלחמה צודקת...
צרים. הבעיה היא קיום עםְהעם מבין וחש שהוא צריך לשלם... הבעיה אינה המ

 ישראל טל, עוזי נרקיס, ישעיהו גביש, דוד אלעזר—ישראל". האלופים האחרים 

 הביעו את הסכמתם עם דברי שרון והאשימו את הממשלה—ואלעד פלד 
משנה ישראל ליאור, עוזרו–בנטישת תפקידה ההיסטורי ובסיכון המדינה. אלוף

הצבאי של אשכול, חשש מן האפשרות שראש הממשלה לא יעמוד בלחץ, או

 אך למרות הכל עמד אשכול67לחלופין ייפול קרבן לתשישות פיזית ונפשית.
במחויבותו להחלטת הממשלה לדחות פעולה צבאית.

בינתיים נמשכה ההידרדרות במעמדה האסטרטגי של ישראל. באו"ם חדל

 נאצר דחה את הצעת המזכ"ל—או תאנט ממאמצי התיווך שלו כמעט לחלוטין 
להשהיית ההסגר הימי בשבועיים, ואילו מועצת הביטחון הגיעה למבוי סתום

משמעית נגד–כתוצאה מהתנגדותם של הצרפתים והסובייטים לפעולה חד

 בישראל, בשל ההסגר, החל להיווצר מחסור חמור בשמן ובמוצרי68המצרים.
מזון בסיסיים. וכלי התקשורת במוסקבה החלו להשמיע מסרים מאיימים בגנות
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"הפעילות החבלנית הננקטת בחוגים תאבי מלחמה" בישראל, והזהירו מפני
69התוצאות החמורות שתהיינה לכל תוקפנות ישראלית.

דוע םיגיאדמ םיחוויד ועיגה ,מהזירה הבינלאומית תואכדמה תושדחה דצל

תדגואש חוויד ל"הצ לש ןיעידומה ףגא .יברעה םלועב תויוחתפתה לע רתוי
תויוצמ תייווכמו קריעמ ,ןדוסמ תודיחיש ,יניסל הסנכנ תפסונ תירצמ ןוירש

םע לובגה ךרואל .לילגל השילפל םיננוכתמ םיירוס תוחוכשו ,תיזחל ןכרדב

ירי לש תוירקתו ,ף"שא לש תודיחי ידיעל  ם"ואה חוכ יבצומ נתפסו הזע
םילבחמ לש תורידחה רפסמ םג ומכ ,גיאדמ בצקב םש וברתה םינעטמ תחנהו

רחאל םילארשיל יופצה לרוגה לע םיאנותיע לש םתלאשל .הירוסמו ןדרימ

דמחא ,ף"שא שאר בשוי בישה ,האבו תשמשממה המחלמב וחצני םיברעהש
אל םהמ דחא ףאש ךירעמ ינא .ןיתשלפב וראשיי ודרשיש הלא" ,ירייקוש

:הטוב תוחפ היה אל ףראערחמן מוחמד –עבד אל יקריעה אישנה 70."דורשי

תא תוחמל ונלש תונמדזהה יהוז .הנקתל שיש האיגש אוה לארשי לש המויק"
ינפ לעמ לארשי תא תוחמל :רורב ונדעי .8491 זאמ ונכותב התייהש הפרחה

71."הפיחבו ביבא לתב ,לאה תרזעב ,שגפינ .הפמה

ההסלמה בהכנות הערביות למלחמה הגיעה לשיאה למחרת היום, 30 במאי,
בשעה שחוסיין מלך ירדן חתם על חוזה הגנה הדדי עם מצרים והכפיף את צבאו

לפיקודה של קהיר. חוסיין חזר לרבת עמון עם גדוד לוחמי קומנדו מצריים

 הוא לא72מוכנים לפעולה, והכריז ש"כל צבאות ערב צרים כעת על ישראל".
הגזים: ישראל מצאה את עצמה ניצבת מול הסתערות אפשרית משלוש חזיתות,

810–3,000 טנקים ו–של צבאות המונים בסך הכל 465,000 חיילים, קרוב ל

 כוח גדול פי כמה מזה של צה"ל, בעוד ישראל מבודדת כמעט לחלוטין—מטוסים 
 אין ספק כי עד שלב זה השיג נאצר ניצחון מזהיר בלי שירה73בזירה הבינלאומית.

ולו כדור אחד. "אנחנו מוכנים לפתור את בעיית פלשתין", הוא אמר בשמחת

ניצחון, עוד באותו היום, למועצה העממית המצרית. "אנחנו נקבע את מועדו של
194874".–הקרב ואת מקומו, ולא נשאיר את ההחלטה בידי ישראל כפי שקרה ב

גם בלי לפתוח במעשי איבה הגיעה קהיר כעת לעמדת כוח, שאיפשרה לה להדק

סביב ישראל טבעת חנק כלכלית, או לחלופין לגרור אותה למלחמה שממנה
75 אם בכלל.—הייתה צפוייה לצאת, ככל הנראה, מושפלת וחשופה לגינויים 

בינתיים נתקלה תכנית המשט הבינלאומי בקשיים. אפילו ההולנדים והקנדים,

שתחילה תמכו בה בהתלהבות, נסוגו בחשש מפני עימות צבאי עם מצרים וניתוק
אספקת הנפט מהמזרח התיכון. הנשיא ג'ונסון, מתוסכל יותר ויותר, הרהר בפעולה
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צדדית, אך הפנטגון התנגד לכך בתוקף: במקרה הטוב, טענה מחלקת ההגנה,–חד
הברית תהיה רתומה דרך קבע לתפקיד של יחידת סיור–יגרום הדבר שארצות

ימית לאורך המצרים; במקרה הגרוע, המצרים יפתחו באש, מה שיביא בעקבותיו

 לידיעת הישראלים לא הובא76שרשרת של אירועים העלולה להסתיים בכליה.
כמעט דבר ממהלכים אלה. בשיחותיהם עם הרמן ואברון, עמדו ראסק ורוסטו

על כך שג'ונסון השיג התקדמות רבה בגיוס תמיכה בגבעת הקפיטול, וכי ספינות

אמריקניות ובריטיות כבר עושות את דרכן לעבר טיראן. מתוך חשש שהישראלים
עצמם יעמידו את ההסגר למבחן על ידי משט של אחת מספינותיהם, המשיכו

האמריקנים כל העת להפציר בישראל לנהוג בסבלנות ובאיפוק: בכל נסיבות

77שהן אל תהא ישראל המדינה שירתה את הירייה הראשונה.

רק ביום רביעי, 31 במאי, גילתה ישראל את האמת בעניין מצב המשט

הבינלאומי. ההוכחה הסופית לכישלונה של התכנית הגיעה בצורת חילופי מסרים

בין אשכול לג'ונסון. ראש הממשלה שלח מברק לבית הלבן ובו בירך על הבטחתו
של ג'ונסון לפתוח את המצרים "בכל דרך אפשרית". לישראל ברור לחלוטין

שניסיון מצרי לחסום את השיירה הבינלאומית ייענה במהלומה ימית, הוא כתב.

הברית אינה יכולה בשום–ג'ונסון מיהר להורות לרוסטו להודיע להרמן שארצות
 השגריר הישראלי השיב בהזכירו לרוסטו78אופן למלא אחר התחייבות כזאת.

את "המהלך הגורלי" שנקט אבן, כאשר הפציר בממשלת ישראל לדחות את

הפעולה על בסיס מילתו של ג'ונסון. "הדברים שאמרת לי עכשיו יתקבלו במרירות
צדדית. הציבור בישראל–רבה בישראל וייצרו בוודאי מומנטום לקראת פעולה חד

79אינו יכול עוד לסבול את זה", אמר.

הציבור בארץ אכן הגיע לנקודת שבירה. בכל רחבי הארץ מילאו אנשים שקי
חול כאמצעי הגנה ותרמו דם כחלק מן ההיערכות לפגיעות הצפויות בנפש.

עשרה אלף מיטות הוכנו בבתי החולים, וקברי המונים נחפרו בגן מאיר–ארבע

בתל אביב. ראש אג"ם עזר וייצמן התפרץ למשרדו של ראש הממשלה: "אם
תיתן את ההוראה לתקוף, ההיסטוריה היהודית תרשום אותך כמנהיג גדול. אם

לא תיתן, היא לא תסלח לך לעולם". שר המשפטים יעקב שמשון שפירא, שהיה

 ביטויי רגשות מסוג זה הפכו להיות שכיחים80נוכח במקום, התמוטט בבכי.
31–בקרב מנהיגי האומה, ולאשכול כבר לא היו הרצון והיכולת לעמוד בהם. ב

במאי הוא נכנע ללחצים להקים ממשלת אחדות לאומית שתכלול את מנהיג

האופוזיציה מנחם בגין, ולמחרת קיבל את משה דיין כשר הביטחון שלו.
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ויה אל ןיידע ןייד לש ויונימו תימואל תודחא תלשממ לש התבכרהש אלא
המייקתהש תרעוס הלשממ תבישיב .המחלמל תאצל הטלחהל םילוקש

םיפולאו הלשממ ירבח ונעט ,ינויב 2 ,ישיש םויב ל"הצ לש יללכה הטמה ידרשמב

:תיניעידומ הריקסב חתפ בירי ןיעידומהאגף  דקפמ .תיאבצ הלועפ דגנו דעב
לועפל תירבה–תוצרא תעדב ןיאש איה ונתעד ...םירצמ לש הלודגה התעש יהוז"

תכל יקיחרמ םידעצ תושעל התעדב ןיאו חוכב ימיה רגסהה תצירפל תוניצרב

רביד בירי ירחא ."םירצמ ןיבל וניניב רצונש בצמה תא רותפל ידכ בורקה ןמזב
תינידמ–תיאבצ קנח–תעבט תרגסנו תכלוה" יכ ותעד תא אטיבו בשש ,ןיבר

ונלש תירקיעה הרטמה ...התוא חתפי רחא והשימש ןימאמ יניאש ונביבסמ

חרזמה ךרעמ לכב יונישל ,יתעדל ,איבנ ךכבו רצאנל תחצינ הכמ תויהל הכירצ
טטרשש ,ריוואה ליח דקפמ ,דוה יטומ ףולאל רובידה תושר הנתינ זא ."ןוכיתה

תוליעפל ןכומ ריוואה ליח" ."דקומ" עצבמ לש םידעילו עוציבה יכרדל םיווק

."תועש עבראו םירשע םג ולו תוכחל ךירצ אוה ןיא" ,דוה םייס ,"תידימ
על אף הרושם שיצרו הדברים, בטחונו של הוד לא הספיק כדי לשכנע רבים

מבין השרים. "מה היא ההגנה על הערים שלנו מפני הפצצות?" שאל שר הפנים

משה חיים שפירא. "מה האחוז הסביר של אבידות [במטוסים] במקרה של התקפה
שלנו על שדות התעופה שלהם?" שאל שר החינוך זלמן ארן. הוד הכין מבעוד

מועד תשובות לכל השאלות, מלבד לזו שהציג שר הבריאות ישראל ברזילי, אשר

העלה את האפשרות של התערבות סובייטית בעקבות מכה ראשונה מוצלחת.
בשלב זה קם שרון ממקומו והביע התנגדות נמרצת להתרפסות המתמדת של

ישראל בפני המעצמות. "אם רוצים אנו להתקיים כאן לאורך ימים, אנו חייבים

לעמוד על משמר הזכויות שלנו", הכריז, בהתבטאות שעוררה את אשכול להעיר
כי אותה "התרפסות" היא שהביאה לישראל את הנשק שבו היא מחזיקה עכשיו

כדי להגן על עצמה. "במדינה בת שני מיליון איש חייב אדם לשאול את עצמו אם

בכל עשר שנים נצטרך להילחם, יהיה עלינו לחשוב אם יש לנו בעל ברית שיעזור
לנו", אמר ראש הממשלה, "או שהיום אנו מדברים עם בעל הברית ומחר אנו

81אומרים לו: אנו מצפצפים עליך?"

מי שבלט בשתיקתו במהלך חילופי הדברים היה משה דיין. שר הביטחון
פורמלית, בפני כמה שרי ממשלה–החדש כבר הבהיר את עמדתו, בצורה לא

ומפקדי צבא: הוא היה בעד מתקפה ביום שני, 5 ביוני, במטרה לחסל את חיל

האוויר המצרי ואת נוכחותה הצבאית של מצרים מזרחית למעברי המיתלה
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והגידי בסיני; והוא שלל כל התקדמות ישראלית לעבר תעלת סואץ, לתוך שטחי
 אלא שאפילו יעדים מוגבלים אלה לא זכו82יהודה ושומרון או לרמת הגולן.

להסכמתו הבלתי המסויגת של אשכול: הוא עיכב את אישורו עד לקבלת רשמיו

האחרונים של ראש המוסד עמית, שהיה עתיד לשוב ארצה באותו לילה
מוושינגטון.

עמית נפגש עם מזכיר ההגנה מקנמרה ועם כשלושים מומחי מודיעין

י רופוסֵא–איי–י ריצ'רד הלמס, סגן מנהל הסיֵא–איי–אמריקניים, ביניהם ראש הסי
ל' טיילור ואיש הקשר הוותיק של הסוכנות עם המוסד, ג'יימס אנגלטון. בכל

מהלך השיחות ביקש עמית להישמע פרובוקטיבי ככל האפשר, באמרו לאמריקנים

 הוא למד שהמודיעין האמריקני83שהוא מתכוון לשוב עם המלצה למלחמה.
מסכים עם ההערכות הישראליות בנוגע לעוצמה הצבאית הערבית, ואף מסכים

לחלוק עם צה"ל חלק מן המידע שבידיו. אולם, החשוב ביותר עבור עמית, מה

שהתבהר לו במיוחד בשיחותיו עם מקנמרה, היה שאין התנגדות תקיפה של
צדדית של ישראל.–האמריקנים לפעולה צבאית חד

3 ביוני לפנות בוקר, נכנס עמית לפגישה עם אשכול,–עם שובו לישראל ב

אבן, דיין, אלון והשגריר הרמן, ששב גם הוא מוושינגטון. המסר של עמית היה
הברית אין כל כוונה לפתוח את המצור על ידי–קצר וענייני: למרות שלארצות

שימוש בכוח, היא לא תתנגד אם ישראל תפעל להענשת מצרים. ואז, בתפנית

חדה, הוא יעץ לממשלה לחכות שבוע נוסף, ובסיומו לשלוח ספינה ישראלית
דרך המצרים. הרמן הסכים. אלון, לעומתו, התנגד: "המצרים יבינו שאם נשלח

אנייה ישראלית למצרי טיראן יש לכך קשר ברור עם שעת השין". דיין הצטרף

לדעתו: "כל מי שמחכה שהמצרים יפתחו בפעולה חייב לדעת שעל ידי כך אנו
84מאבדים את הארץ!" הוא צעק, "זהו טמטום לחכות להם!"

האירועים של עשרים וארבע השעות הבאות רק חיזקו את מסקנותיו של

דיין והסירו את הסתייגויותיו האחרונות של אשכול לגבי היציאה למלחמה.
האכזבה הקשה מן המדיניות האמריקנית העמיקה עם היוודע דבר תכניתה החדשה

של מחלקת המדינה לפתרון המשבר, יזמה שזכתה לתמיכתו של נאצר זה מכבר:

צרים לדיון בפני בית המשפט הבינלאומי. נראה היהְלהעביר את סוגיית המ
שהיסוסיו של הממשל לגבי יזמת המשט גוברים כל העת, והוא מעדיף להתמקד

ברעיון שהמעצמות הימיות תצאנה בהצהרה בלבד על תמיכתן במעבר חופשי

דרך המצרים. ההתרשמות בארץ, כי ושינגטון מוכנה להשלים עם המצור ועם
סילוק כוח האו"ם, קיבלה חיזוק משיגורם של שני נציגים אמריקנים בכירים
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 התוצאה של שליחות השניים הסתכמה בהזמנה לסגן הנשיא המצרי85לקהיר.
7 ביוני, וביקור גומלין של סגן הנשיא–זכריה מוהאידין לבקר בוושינגטון ב

האמריקני יוברט ה' המפרי לאחר מכן במצרים.

למעשה המסר המעודד היחיד שקיבלה ישראל בשלב זה, וגם הוא רק בעקיפין,
הגיע מארתור קרים ומאייב פורטס, שניהם ממקורבי ג'ונסון. השניים סיפרו

לאברון שהנשיא נואש מפתרון דיפלומטי, וכי הוא מעריך את העובדה שישראל

נתנה סיכוי למצוא אותו למציאתו. ארתור גולדברג, השגריר האמריקני באו"ם,
ניגש אל עמיתו הישראלי גדעון רפאל והזכיר לו ש"אתם ניצבים לבדכם, ועליכם

להבין את ההשלכות", ואז הוסיף הערה אישית: "אני מבין שאם תהיו מוכרחים

לפעול לבד, תדעו כיצד לפעול". מסרים אלה, שהתקבלו על רקע יכולת ההרתעה
של ישראל ההולכת ומידרדרת משעה לשעה, נוספו על הרשמים שהעביר עמית,

 שהגיעה העת— המתנגד העיקש ביותר למלחמה —ושכנעו לבסוף גם את אבן 

הברית תתייצב מאחורי ישראל בנאמנות אם–לפעול. לפחות נראה היה שארצות
זו תפעל, ולא תראה פגם בכך שישראל תגן על עצמה.

ואולם עוד באותו יום קיבל אשכול שדר נוסף מג'ונסון. למרות שהוזכרה בו

"החלפת הדעות עם האלוף עמית", הבליט המזכר את חשיבותם של ההצהרה
והמשט של המעצמות הימיות, כמו גם את הצורך בתיאום מהלכים עם הקונגרס

ועם האו"ם. ג'ונסון הבטיח "להציע תמיכה אמריקנית יעילה ככל האפשר כדי

לשמור על השלום ועל החירות של מדינתכם ושל האזור", אך מיד סייג הבטחה
הברית אסור לפעול–זו באמרו: "המנהיגות שלנו מאוחדת בדעתה שלארצות

לבדה". הוא סיים בהדגשת הדרישה מישראל להימנע "מהטלת האחריות על

עצמה" להתפרצות מלחמה, וחזר על האזהרה: "ישראל לא תעמוד לבדה אלא
86אם כן תחליט לפעול לבדה".

עם פתיחת ישיבת הממשלה הגורלית ביום ראשון, 4 ביוני, לא נמצאה תשובה

הברית תגנה את מכת המנע הישראלית או–משמעית לשאלה האם ארצות–חד
תצדיק אותה. נוסף על כך לא היה שר או קצין צבא שיכול לומר בוודאות מה

תהיה התגובה הסובייטית. הישיבה, שהתכנסה בשעה 8:15 בבוקר, נפתחה בסקירת

המצב מפי הרמן ומפי יריב. נשמע ניתוח של קווי המדיניות של ג'ונסון, ונמסר
דיווח על תנועת הצבא המצרי ממצב הגנתי למצב התקפי, מתוך כוונה לכאורה

לכבוש את אילת. השרים שפירא וברזילי המשיכו להעלות התנגדויות שונות,

וביטאו חשש מפני גינוי בינלאומי אם תהיה ישראל הראשונה לירות. "שיגנו
אותנו", הצליף אלון, "ושנמשיך לחיות". הישיבה נמשכה עוד כשבע שעות, במהלכן

הוחלט, בין היתר, להבהיר לחוסיין מלך ירדן כי לארצו לא יאונה כל רע אם היא
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תימנע מהצטרפות לעימות. בסוף הישיבה הצביעה הממשלה, המותשת גופנית
והעייפה נפשית, פה אחד, בעד "פעולה צבאית אשר תשחרר את ישראל מן

הכיתור ותמנע את ההתקפה העומדת להיערך עליה על ידי כוחות המפקדה

87הערבית המאוחדת".

בכך באו אל קצם שלושה שבועות של מתח בלתי נסבל, של מאמצים עילאיים

הברית, את האו"ם ואת הקהילה הבינלאומית–מצד ישראל להניע את ארצות

לפעול להחזרת המצב לקדמותו ולמנוע התפרצותה של מלחמה. ישראל החליטה
בלית ברירה "לפעול לבדה". לפני השעה שמונה בבוקר למחרת, חדרו מטוסים

ישראליים לתחומה האווירי של מצרים.

5 ביוני 1967–מסמכים הדיפלומטיים הישראליים מן התקופה שקדמה לה

 מספקים ראיות מכריעות נגד הטענה כאילו ישראל הייתה מעוניינת
במלחמה עם הערבים. כמו כן, עשרות אלפי המסמכים ששוחררו עד כה אינם

מכילים כל איזכור לרצון הצמרת הישראלית להסיט את דעת הקהל מן המצב

הכלכלי, להדיח שליטים ערבים או לכבוש את הגדה המערבית, את סיני או את
רמת הגולן. להפך: התמונה המצטיירת היא של מדינה ומנהיגות מלאות חששות

עמוקים מפני עימות צבאי, ועושות כל שבכוחן כדי למנוע עימות כזה, כמעט

בכל מחיר. המפתח העיקרי להגשים שאיפה זאת, סברו הישראלים, נמצא אצל
האמריקנים. אולם, ממשל ג'ונסון, על אף עמדתו האוהדת כלפי ישראל, היה

מוגבל ביותר על ידי ריסונים פוליטיים פנימיים ומעורבותו הכושלת בווייטנאם.

מגבלות אלה מנעו מהאמריקנים לנקוט פעולות שייתכן כי היו מספיקות כדי
להחזיר את מצב הדברים בסיני ובמצרי טיראן לקדמותו, ולגדוע באיבו את

המירוץ שפתח בו נאצר לעבר מלחמה.

יתרה מכך: אין מקום לטענה שישראל שגתה בשיקוליה להשתמש בכוח.
משעה שהועמדה מול מצור כלכלי חמור, בריתות צבאיות בין שכנים חמושים

למכביר שמטרתן המוצהרת לנקוט תוקפנות נגד ישראל, ומאות אלפים של

 היה זה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה—חיילי אויב שרוכזו לאורך גבולותיה 
הייתה מכינה את עצמה למכת מנע. גם אין למצוא פגם בנכונותה ‡Ïאם ישראל 

במישור הברית להתערבות–בכוח כדי להניע את ארצות ÈÂÌ‡של ישראל להשתמש ב

 חזרה על הבטחותיה של—הדיפלומטי. הפעולות הספורות שג'ונסון אכן נקט 
1957 בנושא טיראן, הצעת המשט בים סוף והפניות למנהיגים–הברית מ–ארצות

 ננקטו בזיקה ישירה לאותן אזהרות ישראליות. במבחן הסופי, ישראל—הערבים 
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עיכבה כל פעילות צבאית מצדה עד לחלוף ההזדמנות האחרונה בהחלט ליישוב
דיפלומטי של הסכסוך, חרף הידיעה שכל יום נוסף של המתנה עלול לגבות מחיר

יקר במשאבים, במוכנות ובמוראל, ואף להגביל את יכולת התמרון של ישראל

במצב של מלחמה בלתי נמנעת.
כשברשותנו עתה התיעוד הארכיוני, נראה כי ההיסטוריונים החדשים יעמדו

1967 היו לישראל כוונות–בפני משימה קשה ביותר כאשר ינסו להוכיח שב

עוינות. אך למעשה, הקרב ההיסטוריוגרפי על מלחמת ששת הימים בקושי החל.
נוסף על הארכיונים הישראליים יש צורך ללקט חומר ממספר מקורות ראשיים

ומשניים אחרים, ולהתייחס לסוגיות נוספות השנויות במחלוקת. החוקרים יידרשו

להתמודד עם סדרה של נושאים רגישים למדי, ביניהם כיבוש הגולן, מנוסתם של
פליטים משטחי יהודה ושומרון, סוגיית סיפוחה של ירושלים ושורשיו של תהליך

 הגם—השלום. לכן יש להתייחס למה שנכתב כאן כאל מסקנות ביניים בלבד 

שאינן מהוות את הסיבוב הראשון בקרב, ודאי יש בהן משום יריית פתיחה.

„¢¯ ÓÈÎ‡Ï ‡Â¯Ô ‰Â‡ ÚÓÈ˙ ·ÎÈ¯ ·Ó¯ÎÊ ˘ÏÌÆ ‰Â‡ ÁÂ˜¯ ÎÚ˙ ‡˙ ˙ÂÏ„Â˙ ÓÏÁÓ˙ ˘˘˙
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