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במוקד הקונספירציה :מדוע לא גויסו כוחות המילואים מבעוד מועד? מילואימניקים

דורון חכימי“ :הגעתי לאנשים שהיו
מעורבים במבצעים ,אנשי מודיעין שידעו
דברים רבים .התברר לי למשל שצה“ל
השמיד לפני המלחמה מיליון מוקשים
שהיו אמורים להאט כל חדירה של צבא
ערבי .הדפסתי מהספר ‘הקשר המרובע‘
 5,000עותקים ,אבל מהמוסד באו אליי,
לקחו  4,900עותקים והשמידו אותם“
>

המהלומה הראשונית.
התיאוריות הללו נשענו על שאלות שנותרו
פתוחות סביב התנהלות הממשלה ערב המלחמה .כך
למשל ההימנעות מגיוס כוחות המילואים בעוד מועד,
ולו באופן חלקי וחשאי  -וזאת למרות הערכה שהשמיע
שר הביטחון דיין כשלושים שעות לפני פרוץ המלחמה,
ולפיה ייתכן שמדינת ישראל עומדת בפני התקפת
פתע קרובה .בדיעבד הוסבר שגם באותו פרק זמן
קריטי חשש דיין כי גיוס מילואים עלול לגרום נזק
מדיני :ישראל תואשם במהלכים שגרמו למלחמה
אזורית ,והתוצאה תהיה הגברת הלחץ הבינלאומי
לסגת מהשטחים שכבשה ב־ .‘67לצד זאת נטה דיין
כנראה לביטחון מופרז ביכולת הכוחות הסדירים של
צה“ל לבלום כל התקפה ערבית.
מצדדי הקונספירציה אינם מסתפקים
בהסברים האלה ,וטוענים שמשה
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דיין רצה שתפרוץ מלחמה .מדוע? כאן כבר נחלקות
התיאוריות לזרמים שונים ,שמייחסים מידות שונות
של זדון ,יהירות או טיפשות לקברניטי המדינה .אחרים
סבורים שאדם אחד הצליח להוליך שולל את ‘המוסד‘,
ובעקבותיו את ההנהגה כולה .דבר אחד משותף
למאמיני התיאוריות השונות :כפירה במסקנותיה של
ועדת אגרנט ,וניקוי הכתם שדבק בחיל המודיעין ,שלא
התריע על כוונותיהן של מדינות ערב.

מלחמה למטרות שלום

את הגרסה הראשונה ,שנכנה כאן תיאוריית
הקנוניה קטנה ,אפשר למצוא למשל בספר ‘שיגיון
ללא כיפורים :ההפתעה שלא הייתה והאסטרטגיה
שכשלה‘ ( .)2005המחברים ,דוד ארבל ואורי נאמן,
בכירים לשעבר בקהיליית המודיעין ,גורסים שהתרעה
מודיעינית הייתה גם הייתה .גולדה ודיין ,הם קובעים,
קיבלו התרעות מודיעיניות אמינות ידעו שהערבים
עומדים לתקוף  -אבל היו מעוניינים במלחמה מתוך
ביטחון עמוק שצה“ל ינחיל למצרים ולסורים תבוסה
קשה ,גם מתוך תנאי פתיחה בלתי נוחים.
לפי תיאוריה זו ,הניצחון על מדינות ערב היה אמור
לשרת את האינטרסים האסטרטגיים של ישראל ,לחזק
את עליונותו של צה“ל ,ולכרסם בניסיונות לקדם
תהליך מדיני שבמרכזו נסיגה ישראלית מהשטחים
שנכבשו במלחמת ששת הימים .גולדה ודיין אף ניסו
לפתות את מצרים וסוריה להאמין שישראל
אינה מוכנה כהלכה למלחמה .בהתאם
לכך ,הרמטכ“ל דדו שאף לעכב
ככל האפשר את גיוס המילואים –
שכן גיוס נרחב היה מבהיר לכולם
שישראל מודעת היטב לתוכניות
הערביות.
הכול היה טוב ויפה עד התחילה
המלחמה הצפויה־לכאורה .אז
שהצלחות
התברר
טעות של המוסד.
אלי זעירא
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המצרים והסורים כבר בשעות הראשונות של המתקפה
עולות בהרבה על כל מה שהעריכו הבכירים הישראלים.
צה“ל ,הבינו בדיעבד ,אכן לא היה ערוך למלחמה.
תיאוריה שנייה מציגה קנוניה מרחיקת לכת הרבה
יותר .לפיה ,שר החוץ האמריקני הנרי קיסינג‘ר ארגן
את מלחמת יום הכיפורים כ“מלחמה נשלטת“ ,בתיאום
עם ההנהגה הישראלית והערבית גם יחד .מטרתו של
קיסינג‘ר הייתה להביא בעקבות המלחמה להסכם שלום
בין ישראל למצרים בתיווך אמריקני ,מה שיצמצם את
המעורבות הסובייטית במזרח התיכון (לפי הווריאציה
הקיצונית של התיאוריה ,הוא עשה זאת בשיתוף
פעולה עם ברית המועצות של ברז‘נייב וגרומיקו) .אלא
שהמלחמה יצאה מכלל שליטה ,ועלתה בחייהם של
אלפי ישראלים.
התיאוריה הזו מובאת בין היתר בספר ‘הקשר
המרובע‘ ( )1978מאת דורון חכימי ,שחתם על הספר
בשם הבדוי “חי דורון“ .בספרו ,הכתוב כהיסטוריה של
המלחמה אך מבלי לציין מקורות ,טוען חכימי שקיסינג‘ר
יזם פרויקט של “מלחמה מבוימת תחת פיקוח מעצמות־
העל“ בין ישראל והערבים .לפי התוכנית ,ישראל
תאפשר לערבים להשיג ניצחון מוגבל ,ולאחר שכבודם
הוחזר אפשר יהיה להגיע עמם להסכם שלום “לדורי
דורות“ .ישראל ,שקיבלה את התוכנית ,הניחה לצבאות
הערביים להתקדם ולהתחמש היטב בגבולותיה ,ונמנעה
מלגייס כוחות מילואים שיכלו לבלום את המצרים
והסורים .לאחר שהמתקפה הערבית הסבה לצה“ל
אבדות מעבר למתוכנן ,השיגה ישראל ניצחון צבאי
מזהיר שאף הוא לא נכלל בסיכומים המוקדמים .מאידך
גיסא ,קשה להאמין שלדיין היו עצבים חזקים כל כך,
עד שהעז לקחת סיכון שהיה עלול להזיק לישראל
בצורה משמעותית ,כפי שאכן התברר בדיעבד.
חכימי ,מהנדס במקצועו ,חתום על שלושה ספרים
נוספים ,בהם מחקרו ‘מיהו מוחמד :נביא או מייסד
תנועה לוחמת?‘ (“ .)2010במלחמת יום הכיפורים
ואחריה שהיתי בסיני כמעט שישה חודשים ,והייתה
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