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ניסוי כלים מול הסובייטים

חוסל כבוגד ,הוספד
כפטריוט .אשרף מרואן

יש לציין שפעולתו של המוסד כנגד הספר ,אם
הייתה כזו ,לא הייתה אפקטיבית במיוחד .את ’הקשר
המרובע’ ניתן כיום למצוא בקלות בכל הספריות
הגדולות בארץ ,האוניברסיטאיות והכלליות .הוא אף
הועלה לאינטרנט והפך זמין לכל גולש ,בלי שאיש
ינסה לחסום אותו.
ד”ר עמירם אזוב ממכללת אורנים ,שכתב
עבור מחלקת ההיסטוריה של צה”ל את ההיסטוריה

פרופ’ אורי בריוסף” :מרואן לא היה סוכן
כפול ,והדבר הוכח כבר בהרבה צורות
שונות ,אבל מי שמאמין בתיאוריות קשר
יאמין גם לסיפורים האלה .אם אמ”ן
היה מתייחס בצורה נכונה להתרעות
שמרואן ומקורות מוסד אחרים העבירו,
סביר להניח שלא היינו מופתעים כלל,
והמלחמה הייתה מסתיימת בתוך ימים
ספורים בניצחון ישראלי גדול”
צילום :איתן האריס ,לע”מ
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תחושה באוויר שמשהו לא בסדר” ,הוא מספר.
”התחלתי לחקור ,ונדהמתי .הגעתי לאנשים שהיו
מעורבים במבצעים מסוימים ,אנשי מודיעין שידעו
דברים רבים .לצערי ,איני יכול למסור את שמותיהם.
התברר לי למשל שצה”ל דאג לפני המלחמה להשמיד
מיליון מוקשים שהיו אמורים להאט כל חדירה של צבא
ערבי .למה?
”גיליתי עוד דברים רבים נוספים והעליתי אותם
על הכתב .התברר לי למשל שבכל מוצב ליד תעלת
סואץ היה מכל סולר גדול ,שאותו היו אמורים לשפוך
לתעלה אם המצרים יחצו ,אבל ממה שראיתי אף מכל
לא היה מלא .כלומר ,צה”ל לא טרח לשמור על הכללים
שנקבעו .התקן של היחידות היה בין שלושים לארבעים
חיילים בכל מוצב ובין ארבעה לשמונה טנקים .בעת
פרוץ המלחמה היו שם רק בין ארבעה לשישה חיילים,
חלקם לא לוחמים ,וטנקים היו רק אחד או שניים ,או
שלא היו בכלל”.
מ’הקשר המרובע’ הדפיס חכימי ,לדבריו5,000 ,
עותקים” .הספר לא אושר בידי המוסד ,והם באו אליי,
לקחו ממני  4,900עותקים והשמידו אותם .נשארו רק
מאה עותקים .ניסיתי לתרגם לאנגלית ,אבל המו”ל
באנגלית קיבל איומים מהמוסד ונרתע”.
אתה משוכנע שהתיאוריות שהעלית נכונות?
”אני עומד מאחורי כל מילה .יום אחד יגלו שכל מה
שכתוב שם נכון ,ואין לי מה להוסיף על כך”.

ניצחון מוגבל למצרים יניב הסכם שלום .גולדה מאיר והנרי קיסינג’ר

המוסמכת של המלחמה בחזית המצרית ,דוחה מכול
וכול את טענותיו של חכימי” .אין שום הוכחות לסיפור
פינוים של המוקשים בימים שלפני המלחמה .מקור
הידיעה הוא מפוקפק מאין כמוהו .זהו חייל הלום קרב.
אני יכול לומר לך שבדקתי את זה עם חיילים שהיו
בשטח ,חקרתי אותם בנושא ,ואין שום עדות לכך
שמשהו מעין זה התרחש .אני רוצה להוסיף שהייתי
לפני כמה חודשים במפגש שקיים ההיסטוריון אורי
מילשטיין )גם הוא מתומכי תיאוריית הקונספירציה –
א”א( ,וכל הטענות שהובאו שם אפשר לסתור בקלות
אחת לאחת .יש קונספירציות בעולם ,נכון ,אבל לא
הייתה שום קנוניה כזאת לגבי מלחמת יום הכיפורים”.
למרות הקביעה הנחרצת הזו ,בחלוף השנים
צברה תיאוריית הקונספירציה של חכימי יותר ויותר
תומכים ,והללו הצביעו על אלמנטים מוזרים נוספים
בהתנהלות הישראלית .כך למשל ב־ 1981יצא לאור
’תיק נמסיס  -רומאן על מלחמת יום הכיפורים’,
ספרו של מרדכי סקר ,שהוצג כקצין בכיר בחיל
המודיעין .במסגרת ספרותית של רומאן מתח העלה
סקר שורה של שאלות :הייתכן שהמלחמה הייתה פרי
יוזמה של הדרג הבכיר ביותר בממשל האמריקני?
הייתכן שנשיא מצרים היה סוכן צמרת של המודיעין
האמריקני? וכיצד השפיעה ארה”ב על ההכנות
הישראליות לקראת המלחמה?
’תיק נמסיס’ לא זכה לתשומת לב ונעלם מהמדפים,
אך הוא ו’הקשר המרובע’ היו רק סנוניות ראשונות
לגרסאות שהלכו והקצינו ,וכיום ניתן למצוא אותן בשפע
בפורומים שונים באינטרנט .כזו היא למשל טענתו של
בנצי צפוני ,חוקר עצמאי המתחקה אחר הקונספירציה
של יום הכיפורים ,ומשוכנע כי ארה”ב נתנה לישראל
נשק רק בגלל שחיל האוויר החל לחמש את מטוסיו
בפצצות גרעיניות .לדבריו ,הוא יודע זאת משני נהגי
סמיטריילרים שהובילו בעצמם את הנשק הגרעיני.
וריאציה אחרת של תיאוריית הקשר הוצגה בספר
’מי רצח את ג’ו אלון’ ,מאת פרד ברטון וג’ו ברונינג,
ובתוכנית טלוויזיה שהתבססה עליו .אלון ,הנספח
הצבאי של ישראל בארה”ב ,נרצח ב־ 1ביולי ,1973
ורוצחיו לא נתפסו עד היום .בנותיו הקדישו את
חייהן לחקור את הרצח המסתורי ,שלרוב הדעות יוחס
למחבלים ערביים ,ובמהלך השנים למדו שיש בידי
שירותי הביטחון מידע בנושא שהם מסרבים לחשוף.
לפי מחברי הספר ,ג’ו אלון חוסל אחרי שחשף
קשר שרקמו ישראל ומצרים .אשתו דבורה טענה
שבעלה גילה כי האמריקנים מעוניינים לאפשר
תקן של ארבעה עד שמונה
טנקים בכל מוצב ,בפועל היו
רק טנק או שניים

פלישה ערבית לישראל כדי לבדוק איך הציוד הצבאי
שלהם מתמודד עם זה הרוסי .כמו בספרו של חכימי,
גם כאן נטען כי קיסינג’ר ,סאדאת וגולדה חתרו כולם
יחד למלחמה קטנה ,שתחזיר למצרים את כבודה האבוד
ותאפשר לה לשבת לשולחן המשא ומתן.
תיאוריה מסוג שונה טוענת שישראל לא ידעה
מראש על מתקפת הפתע ,משום שנפלה בפח – פח
שאותו טמנה בעצמה ,בדמות סוכן בצמרת המצרית
שבדיעבד התגלה כסוכן כפול .האב המייסד של
תיאוריה זאת הוא האיש שנחשב לאחד האחראים
העיקריים לכישלון של  ,’73ראש אמ”ן )אגף מודיעין(
דאז אלי זעירא .לצדו עומדים כמה עיתונאים בכירים,
כמו רונן ברגמן ,שמאמצים את גרסתו.
לדעת זעירא ,מקור הכשל במלחמת יום הכיפורים
לא היה בו ובארגונו ,אלא במוסד ,שהוטעה בידי אותו
סוכן .ראש המוסד לשעבר צבי זמיר טען כי זעירא אף
חשף ברבים את זהותו של האיש :אשרף מרואן ,חתנו
של נאצר ועוזרו הקרוב של סאדאת .זעירא הגיש
כנגד זמיר תביעת דיבה ,אך בסופו של הליך בוררות
שהתקיים ביניהם קיבל השופט בדימוס תיאודור אור
את טענותיו של ראש המוסד .שלושה שבועות לאחר
הפסיקה מצא מרואן את מותו באופן מסתורי כשנפל
ממרפסת דירתו בלונדון .החשד נפל על שירותי הביון
המצריים – שאולי האמינו גם הם במשך יותר משלושה
עשורים שמרואן היה סוכן כפול – אך לא ניתן היה
להוכיח זאת.

להאמין שמאות קצינים משקרים

פרופ’ אורי בר־יוסף ,מומחה לחקר מלחמת יום
הכיפורים ,ידוע בהתנגדותו המוחלטת לכל תיאוריות
הקנוניה שצמחו סביבה .בימים אלו יוצאת לאור מהדורה
חדשה ומורחבת של ספרו ’הצופה שנרדם :הפתעת יום
הכיפורים ומקורותיה’ .ספר אחר שלו’ ,המלאך :אשרף
מרואן ,המוסד והפתעת מלחמת יום כיפור’ ) (2011חוקר
בצורה יסודית את פרשת המרגל המצרי.
על הטענה שלפיה אפשרה ישראל למצרים לרשום
הישגים מסוימים בשדה הקרב שישיבו להם את גאוותם,
אומר בר־יוסף” :התיאוריה הזו כל כך מופרכת ,שאני לא
יודע מאיפה להתחיל להתייחס אליה .הנקודה הראשונה
היא שברור לגמרי שיש הסבר חלופי למה שאירע .היה
כשל מודיעיני שכל הפרטים עליו ידועים ,הוא ממוסמך
היטב בדו”חות המפורטים של ועדת אגרנט ובעדויות
שהשתחררו ממנה ,והרבה מאוד אנשים שהיו מעורבים
בו מעידים עליו .כלומר ,יש מציאות מאוד ברורה ,וכדי
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