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 הקדמת המחבר 
למהדורה העברית

ישראל, המגשימה בעצם קיומה את חזון התנ"ך, מוקפת מכל צדדיה  לקשר שבין ארצות־הברית וישראל אין מקבילה, לא בעבר ולא בהווה.    
למאמציה  הודות  השאר,  בין  התאפשרה,  הקמתה  הקנאי.  באיסלאם   
הדיפלומטיים של מעצמה עולמית המרוחקת ממנה אלפי מילין, ואשר ניסיונה 
ההיסטורי שונה בתכלית מניסיונה של ישראל. ישראל נוצקה לתוך סביבה אשר 
סירבה לאורך רוב שנותיה — וברובה הגדול עודנה מסרבת — לקבל את עצם 
המסוגלות  שכנות  מעולם  היו  לא  לארצות־הברית  קיומה.  של  הלגיטימיות 
ברוב  קיומה.  עצם  את  בספק  להעמיד  לומר  שלא  ממשי,  איום  לה  להציב 
תולדותיה היה אפשר לאיים על אמריקה רק באמצעות כוח צבאי ואמצעים 
טכנולוגיים בממדים המוציאים התקפת פתע מכלל אפשרות. מבחינתה של 
ישראל, יש משום איום ממשי גם בשינויים טריטוריאליים שכמעט לא היה 

אפשר להבחין בהם אילו נעשו על מפת ארצות־הברית.
קשרי  וארצות־הברית  ישראל  קיימו  האלה  הפרספקטיבה  הבדלי  אף  על 
ביטחון הדוקים בימיו של כל ממשל משתי המפלגות בוושינגטון ובימיה של כל 
קואליציה בישראל. אולם אי־אפשר היה לקיים קשר זה בלי מתחים ארעיים. 
ההיבט הראוי לציון בקשר הזה אינו החיכוכים הארעיים אלא היכולת להפיק 

מהם מדיניות חוץ בונה.
אסטרטגי.  ממד  מכל,  יותר  לביטחון,  יש  אמריקה  של  ראותה  מנקודת 
מבחינתה של ישראל, לביטחון יש גם היבט פסיכולוגי. לגבי רוב המדינות, 
ההכרה היא דבר שהדיפלומטיה לא תיתכן בלעדיו, דבר שאינו ניתן לניתוק מן 



משבר י
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זכאיות  שהן  פרס  בהכרה  רואות  ישראל  של  שכנותיה  המדינית.  הריבונות 
להעניק או לשלול.

הכוללת  האמריקנית  באסטרטגיה  בהכרח  כרוך  היה  ישראל  של  עתידה 
הייתה תשומת הלב  ופורד  ניקסון  בימי ממשליהם של  כולו.  הנוגעת לאזור 
במצרים,  הסובייטית  הצבאית  לנוכחות  נתונה  העיקרית  הגיאו־אסטרטגית 
ובמידה פחותה מזה — בסוריה. עשרים אלף "יועצים" סובייטיים שולבו במערך 
ההגנה האווירית המצרית לאורך תעלת סואץ; כל הציוד הצבאי של מצרים ושל 
סוריה היה סובייטי. הדבר יצר שלוש בעיות לממשל האמריקני: ויתורים לנוכח 
המערך הזה היו עלולים להזמין התערבות צבאית סובייטית בחלקים אחרים של 
היו  הם  המוסלמי;  בעולם  לקיצוניות  פרס  להעניק  עלולים  היו  הם  העולם; 
עלולים למשוך את אירופה למעורבות באזור ולתמיכה בגורמים הקיצוניים 
זו: )א( לסייע לישראל להשיג את  שבו. לכן האסטרטגיה האמריקנית הייתה 
היכולת הצבאית להרתיע מפני כל התקפה צבאית; )ב( להתנגד לכל דיפלומטיה 
המבוססת על היערכות צבאית סובייטית; )ג( לעודד משא ומתן שיתבסס על 

תיווך אמריקני כאשר שכנותיה של ישראל תפנינה לדיפלומטיה.
עד אוקטובר 1973 יצאו לפועל כמה שליחויות דיפלומטיות, לרבות זו של 
שליח האו"ם גונאר יארינג, וכמו כן יזמה אמריקנית שביקשה לעודד הפרדת 
כוחות לאורך תעלת סואץ. בקיץ 1970 פרץ משבר כאשר הסובייטים הציבו 
טילים לאורך תעלת סואץ, אש"ף חטף ארבעה מטוסים לירדן, המלך חוסיין 
כוננות אמריקנית  לירדן.  סוריים פלשו  וכוחות  מירדן  לגירוש אש"ף  הביא 

מוגברת ולחצים אחרים סייעו לסיים מעללים אלו.
היועץ  איסמאעיל,  חאפז  עם  גישוש  שיחות  שתי  לי  היו   1973 באביב 
ניסיונות של  לביטחון לאומי של סאדאת. השיחות לא הגיעו לכלל סיכום. 
מנהיגי ברית־המועצות להניע אותנו לאמץ את התכנית הערבית הקיצונית 
ולאכוף פתרון על ישראל כשלו, מאחר שאנחנו ביקשנו להביא לתוצאות במשא 
ומתן ולא בכפייה והיה חשוב בעינינו שכל פתרון אשר יושג במשא ומתן יצמצם 
את הנוכחות הצבאית הסובייטית באזור, ואולי אף יחסל אותה. אבל גמרנו אומר 
אז  שנועדו  בישראל,  הבחירות  אחרי  מיד  גדול  דיפלומטי  במאמץ  לפתוח 

לראשית נובמבר 1973.
יום כיפור. היא הייתה לנו, כשם  אלו היו הנסיבות שבהן פרצה מלחמת 
של  גדול  מכישלון  שנבעה  מוחלטת,  הפתעה  הישראלית,  להנהגה  שהייתה 
המודיעין הישראלי והאמריקני כאחד. אף על פי כן, מן ההתחלה ניסינו להפוך 
הקודמות:  בשנים  שהצבנו  היעדים  את  להשיג  להזדמנות  המלחמה   את 
)ב( לצמצם, ואם אפשר —  )א( להבטיח את קיומה ואת ביטחונה של ישראל; 
לסלק, את הנוכחות הצבאית הסובייטית במזרח התיכון; )ג( לפתוח בדיפלומטיה 
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בחסות אמריקנית כדי לנוע לקראת יישוב הסכסוך; )ד( לתת תיווך אמריקני 
כתחליף לנוכחות צבאית סובייטית.

יעדים אלו הושגו במידה רבה, והדבר השפיע על פניו של המזרח התיכון 
בעשור שלאחר המלחמה. אבל הדרך להשגת היעדים הללו הייתה סבוכה. מאז 
ועד היום מתקיים ויכוח נוקב בשאלה אם התגובה האמריקנית הראשונית הייתה 
מספקת, וכן בשאלת המידה שבה החלקים השונים של הדיפלומטיה האמריקנית 
היו קשורים זה בזה בעיצוב המדיניות, וגם בשאלת התפקיד שמילאו קובעי 

המדיניות השונים.
ישראל התמקדה בהכרח בשאלת חידושו של הציוד הצבאי. ושינגטון לא 
הייתה מודעת לעוצמת הצורך הזה עד היום הרביעי של המלחמה. יתר על כן, 
ושינגטון הייתה חייבת לנהל את יחסי החוץ עם בעלות ברית שנסיקת מחירי 
הנפט הבהילה אותן. וכל זה בצלה של ברית־המועצות, מדינה שהיה ברשותה 
מאגר עצום של חימוש גרעיני, שעדיין הייתה בברית עם מצרים, ושסיפקה את 
היו  באזור  שלה  האינטרסים  ולעיראק.  לסוריה  למצרים,  הצבאי  הציוד  כל 
חשובים לדעתה די הצורך להפעיל רכבת אווירית משלה לבעלות בריתה. משום 
כך לא היינו יכולים להסיח את דעתנו אף לרגע מסכנת הסלמת המלחמה. וכל 
אולי  שהיה  הפנימי  במשבר  נתונה  הייתה  שארצות־הברית  בשעה  אירע  זה 
של  הראשון  השבוע  במהלך  האזרחים.  מלחמת  מאז  ביותר  החמור  המשבר 
המלחמה התפטר סגן הנשיא אגניו; בסוף השבוע השלישי של המשבר התחולל 
האירוע הקרוי "טבח מוצאי שבת", שהביא להדחתו של הנשיא ניקסון, תהליך 
שהחל בעוד ארצות־הברית מכריזה על כוננות גרעינית מוגבלת כתגובה על 

מסרים מאיימים ממוסקבה.
בכתיבת ההיסטוריה של התקופה הנוכחית עולה בדרך כלל בעיה כמעט 
קודמות התקשו במציאת מקורות; תקופתנו  מזו המסורתית. תקופות  הפוכה 
כך  כל  רבים  מסמכים  מייצר  המודרני  הביורוקרטי  התהליך  בהם.  מוצפת 
ניצב בפני הדילמה של הבחירה  ושונות כל כך, עד שהחוקר  למטרות רבות 

ביניהם.
מלחמת יום כיפור יוצאת מכלל זה. המאורעות התרחשו במהירות רבה עד 
כדי כך שהיה צורך לקבל החלטות בלחץ המאורעות. הטלפון הפך מכלי עזר 
לאמצעי קישור עיקרי. התמלילים הכלולים בספר הזה מכילים את כל דיוני 
המדיניות שנערכו בטלפון. הם מוצגים כאן כדי להמחיש את מורכבות הבעיות 

שניצבו לפני הממשל האמריקני ולהניח לקורא לחרוץ את משפטו. 
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מבוא

שהחזקתי  בתקופת שירותי בממשליהם של ריצ'רד מ' ניקסון וג'רלד ר' פורד כיועץ  משרות  המדינה,  כמזכיר  כך  ואחר  לאומי  לביטחון    
הרוב  את  מזכירותיי  תמללו   ,1975 סוף  עד  מ־1973  כאחת  בשתיהן   
המכריע של שיחותיי בטלפון. התמלילים המקוריים לא נערכו אף פעם בשעת 
הקלדתם. מטרת התמלול הייתה לאפשר לי לעקוב אחרי הבטחות שניתנו או 
 1977 הבנות שהושגו ולשלבן בתזכירים לנשיא או ברשומות אחרות. בשנת 
הפקדתי טיוטות אלו בספריית הקונגרס, וב־1980 העמדתי אותן לעיון במחלקת 
המדינה. מאז 1977 שימשו שיחות אלו את ענף ההיסטוריה במחלקת המדינה 
כל  את  העברתי   2001 בשנת  שבהוצאתו.  החוץ  מדיניות  בסדרות  לפרסום 
שיחותיי במועצה לביטחון לאומי לארכיון הלאומי ואת שיחותיי כמזכיר — 
למחלקת המדינה, כדי לאפשר לגופים אלו לעבד אותן במגמה להעמידן לרשות 

הציבור.
ואת  חשובות  החלטות  התקבלו  שבו  הרוח  הלך  את  מוסרות  אלו  שיחות 
העמדות שמהן התגבשה המדיניות הלאומית. מאחר שהחלטות בטלפון משקפות 
את הדחיפות המיידית, לא תמיד הן מכילות את מלוא השיקולים העומדים 
מאחוריהן. היסטוריה מלאה תחייב רישום פרטיהן של הישיבות הבין־משרדיות 
אלו  שיחות  כן,  פי  על  אף  הנשיא.  עם  האישיות  השיחות  ותמלילי  השונות 
בייחוד   — ההחלטות  את  המניעים  העקרונות  של  מהימנה  תמונה  מציגות 
במהלכם של העניינים המתפתחים במהירות המתוארים בספר הזה. לכל חלק 
בספר הוקדם מבוא ובו תיאור אירועים תמציתי, הנמשך בכל מקום שיש בו פער 
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בין תמלילי שיחות הטלפון. במקומות שבהם היה צריך להבטיח את ההמשכיות 
כללתי בספר סיכומי ישיבות בין־משרדיות הנוגעות לעניין.

ספר זה עוסק בשני משברים שנוהלו במידה רבה בטלפון: המלחמה במזרח 
התיכון באוקטובר 1973 והנסיגה הסופית מהודו־סין ב־1975. המלחמה במזרח 
התיכון חייבה שימוש תכוף בטלפון מאחר שהייתי בעצרת הכללית של האומות 
המאוחדות בניו יורק כאשר פרצה, ואחר כך — מאחר שלחצי הזמן סיבכו את 
השימוש באמצעי קשר רשמיים יותר. את היציאה הסופית מווייטנאם היה הכרח 

לנהל בתנאי חירום שתבעו קשר טלפוני תדיר.
שני המשברים הנסקרים בכרך זה היו מלווים במשברים פנימיים בארצות־
הברית. מלחמת יום כיפור התרחשה בעיצומו של משבר ווטרגייט; אכן, שני 
מעשי  החלו  כאשר  המלחמה.  תקופת  בכל  נמשכו  זה  במשבר  השיא  אירועי 
האיבה ב־6 באוקטובר נאלץ הנשיא ניקסון לטפל בהתפטרות סגן הנשיא ספירו 
אגניו. בשבוע השני התדיין ניקסון על הנוהל של מסירת סרטי ההקלטה של 
הבית הלבן. דבר זה הוליך להתפטרותו של אליוט ריצ'רדסון מתפקידו כשר 
האירוע  מיוחד.  כתובע  קוקס מתפקידו  ארצ'יבלד  ולפיטוריו של  המשפטים 
הקרוי "טבח מוצאי שבת" התרחש כשהייתי במוסקבה ב־20 באוקטובר במשא 
הליכי  לתחילת  מיד  הוליך  זה  אירוע  התיכון.  במזרח  אש  הפסקת  על  ומתן 
ההדחה נגד הנשיא ניקסון בבית הנבחרים. כתוצאה מכך, בעוד המאמצים הללו 
נמשכו היה אלכסנדר הייג — כמו ששיחות אלו מראות — אמצעי קשר עיקרי 

עם ניקסון אפילו עבורי.
ביותר  המרות  המחלוקות  אחת  של  סופה  הייתה  מווייטנאם  הנסיגה 
בהיסטוריה האמריקנית, ועמדותיהם של שחקני המפתח עוצבו על פי העמדות 
שבהן החזיקו קודם לכן, אף שבעת הנסיגה בפועל כבר חלפו האירועים על פני 
היה עדיין תוקף  הוויכוח  המחלוקות. מכל מקום, לקטגוריות הבסיסיות של 

במשך החודש האחרון, כשהאסון שטף את הודו־סין.
על הקורא לזכור שהשיחות משקפות את הלך הרוח ברגעי המשבר. לכן, 
חילוקי הדעות היום־יומיים הנובעים מעצם טבעם של מחלקת המדינה ומשרד 
ההגנה נראים דרמטיים יותר מתוצאותיהם הסופיות. בסופו של דבר בדרך כלל 
היינו, שר ההגנה ג'יימס שלזינגר ואני, באותו צד, אפילו אם הגענו לשם בדרכי 
עקיפין, שהושפעו במידה רבה מהמשרדים שעמדנו בראשם. דוגמה טובה היא 

הרכבת האווירית לישראל, שדפים אלו עוקבים אחרי התקדמותה.
רוצה  ואני  הללו,  השיחות  פרסום  את  אישרה  לאומי  לביטחון  המועצה 
להודות לד"ר קונדוליזה רייס על הבדיקה הקפדנית שערכו אנשיה. השמטתי 
את הקטעים שהם ביקשו להשמיט וציינתי את מקומם בדרך הנאותה, בהשמטות 
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מוקפות בסוגריים מרובעים, כך: ]...[. השיחות נערכו עריכה קלה כדי להשמיט 
... הושמטו גם דברי נימוסין  זו צוינה בהשמטות שהוצגו כך:  חזרות. עריכה 

מקובלים, כברכת שלום בתחילת השיחה וברכת פרידה בסופה.
כל הזמנים הוצגו לפי שעון החוף המזרחי.
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קביעת אסטרטגיה

ב־6:15 בבוקר ב־6 באוקטובר ישנתי בסוויטה שלי בוולדורף טאוארס בניו יורק, 
המטה שלי למושב השנתי של העצרת הכללית של האומות המאוחדות, והנה 
התפרץ לחדרי ג'וזף ג' סיסקו הנמרץ והמבריק, עוזר מזכיר המדינה לענייני 
קולו  את  ושמעתי  להתעורר  את עצמי  הכרחתי  אסיה.  ודרום  הקרוב  המזרח 
מצרים  ערביות,  מדינות  ושתי  ישראל  כי  בתוקף  הטוען  סיסקו,  של  הצרוד 
וסוריה, עומדות לצאת למלחמה. הוא היה משוכנע, בכל זאת, שהייתה זו שגיאה 
בלבד; כל צד שגה למעשה בהבנת הכוונות של הצד האחר. אם אעמיד את 
הדברים על תיקונם מיד ובתוקף, אוכל להביא את המצב לכלל שליטה לפני 
שתיפתח האש. הייתה זו הערכה מחניפה ליכולתי. לרוע המזל, התברר שהיא 

מוגזמת.
הדבר שהקפיץ את סיסקו היה שדר דחוף משגריר ארצות־הברית בישראל, 
הממשלה  ראש  הזעיקה  לכן  קודם  קיטינג. שעתיים  קנת  לשעבר  הסנאטור 
גולדה מאיר את קיטינג למשרדה בתל אביב. הימצאותו של מנהיג ישראלי 
היום  הכיפורים,  יום  זה  היה  שכן  ביותר,  חריגה  הייתה  יום  באותו  בעבודה 
הקדוש ביותר בשנה ליהודים. זהו יום של צום, תפילה וחשבון נפש; הוא אמור 
הימים  של  שיאם  והוא  לאלוהים,  יחסית  ערכו  פחיתות  את  לאדם  להזכיר 
גורלם של כל בני־תמותה  גוזר את  הנוראים, שבהם, לפי המסורת, אלוהים 

בשנה הבאה.
המסר המבהיל של גולדה היה למעשה שמפגשה של ישראל עם הגורל כבר 
החל: "ייתכן שאנחנו בבעיה", אמרה לקיטינג. תנועות הצבא המצרי והצבא 
הסורי, שישראל וארצות־הברית כאחת ראו בהן תמרונים גרידא, קיבלו לפתע 
מפנה מאיים. קיטינג הזכיר לה כי פחות משתים־עשרה שעות קודם לכן הרגיעו 
אותו אנשי מערכת הביטחון הישראלית שהמצב אינו מסוכן. דבר זה אינו נכון 
עוד, השיבה גברת מאיר; הישראלים משוכנעים עתה שהתקפה מצרית וסורית 
מתואמת תיפתח בשעות אחר הצהריים המאוחרות. מכיוון שברור כי הערבים 
של  כוונותיה  את  הבינו  לא  שהם  מכך  בוודאי  נובע  המשבר  אמרה,  יובסו, 
ולשכנותיה  לברית־המועצות  מיד  להבהיר  ארצות־הברית  התואיל  ישראל. 
הערביות של ישראל שאין לישראל כל כוונה לתקוף את מצרים או סוריה? 
השלום שלה  לכוונות  כהוכחה  אבל  מילואים,  יחידות  "כמה"  גייסה  ישראל 
נמנעה מגיוס כללי. קיטינג שאל אם ישראל מתכננת מכת מנע, גולדה חזרה 
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ואמרה בתוקף שישראל רוצה להימנע משפך דם; היא לא תיזום בשום פנים 
פעולות איבה. 

כאשר סיסקו העיר אותי נותרו רק תשעים דקות של שלום במזרח התיכון. 
כך  כדי  עד  רבה  במיומנות  שלהן  המלחמה  הכנות  את  הסוו  וסוריה  מצרים 
שאפילו בשלב זה ציפו הישראלים שההתקפה תבוא ארבע שעות מאוחר יותר מן 
הזמן שנקבע למעשה. ידעתי כי שום דיפלומטיה לא תוכל לפעול אם ההתקפה 
הדו"חות  עקב  שגויה  הייתה  עדיין  גישתי  אבל  מראש.  מתוכננת  הערבית 
הישראליים העקביים, שאושרו בשדרי המודיעין האמריקני, שלפיהם התקפה 
כזאת לא תיתכן כמעט. לכן פרצתי בסיבוב מטורף של מאמץ דיפלומטי למנוע 
התנגשות, מתוך מידה רבה של אמונה שהפעולות המצריות והסוריות נבעו מאי־

הבנת הכוונות הישראליות.
צעדי הראשון היה פנייה טלפונית לשגריר הסובייטי אנטולי דוברינין, כפי 

שביקשה ראש ממשלת ישראל, ואין ספק שעוררתי אותו משנתו:

השגריר הסובייטי אנטולי דוברינין — קיסינג'ר
שבת, 6 באוקטובר 1973 

6:40 בבוקר

איפה השגנו אותך? ק: 
בבית. ד: 

אתה במרילנד? ק: 
אני בשגרירות. ד: 

שש  בתוך  התקפה  מתכננים  והסורים  שהערבים  מהישראלים  לנו  נודע  ק: 
השעות הבאות ושהאנשים שלכם מפנים אזרחים מדמשק וקהיר.

הסורים ומי? ד: 
והמצרים מתכננים לתקוף בתוך שש השעות הבאות. ק: 

כן. ד: 
ושהאנשים שלכם מפנים כמה אזרחים מדמשק וקהיר. ק: 

. . .
הם ביקשו ממך להגיד לנו את זה? ד: 

הם ביקשו להגיד את זה. קיבלתי זה עתה את המסר הזה מהישראלים. ק: 
זה מה שהם אמרו? ד: 

נכון. ק: 
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]אי־אפשר לשמוע[ ד: 
זמן קצר  וסוריה מתכננות לתקוף תוך  לנו שמצרים  הישראלים מספרים  ק: 

מאוד, ולפי דבריהם, האנשים שלכם מפונים מדמשק וקהיר.
כן. ד: 

אם הסיבה לפינוי שלכם —  ק: 
ְלמה? ד: 

כן. לפינוי הסובייטי, היא הפחד מהתקפה ישראלית, אז הישראלים מבקשים  ק: 
מאיתנו להגיד לכם וגם לערבים.

הישראלים? ד: 
כן. שאין להם שום תכניות לתקוף. ק: 

כן. ד: 
אבל אם המצרים והסורים יתקפו, תגובת הישראלים תהיה חריפה ביותר. ק: 

כן. ד: 
אבל הישראלים יהיו מוכנים לשתף פעולה בהפגת המתח הצבאי. ק: 

מה? ד: 
לשתף פעולה בהפגת המתח הצבאי. ק: 

כן. ד: 
טוב. מאיתנו אליכם. הנשיא מאמין שלנו ולכם יש אחריות מיוחדת לרסן את  ק: 

ידידינו.
כן. ד: 

אנחנו מתקשרים בדחיפות לישראלים. ק: 
אתם? ד: 

כן. ק: 
מתקשרים לישראלים? ד: 

אם זה יימשך כך, עומדת — תפרוץ מלחמה לפני שתבין את ההודעה שלי. ק: 
אני מבין. התקשרתם עם הערבים והישראלים.  ד: 

כן. במיוחד עם ישראל. הזהרנו אותה מצעד פזיז. ק: 
אני מבין. ד: 

השפעתכם  כל  את  ותנצלו  הדבר  אותו  תעשו  שאתם  מקווים  ואנחנו  ק: 
האפשרית עם ידידיכם.

רגע אחד. זהו סוף ההודעה? ד: 
נכון. ואני רוצה להגיד לך, כמו שאתה ללא ספק — שהדבר חשוב ביותר  ק: 

ליחסים שלנו, שלא תהיה לנו התפוצצות במזרח התיכון עכשיו.
מהם היחסים שלנו? ד: 
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עד לפני שעה לא התייחסתי לזה ברצינות, אבל קיבלנו עכשיו צלצול דחוף  ק: 
מאוד מירושלים, האומר שהישראלים מאמינים שזה יקרה בתוך שש שעות 

והם מגייסים.
מי? הישראלים? אתה לא חושב שהישראלים מנסים לעשות משהו על דעת  ד: 

עצמם?
אם כך או כך, אנחנו אומרים להם שלא יעשו כלום. אינני יכול לקבוע מה  ק: 
המצב. ההערכה שלנו עד אתמול הייתה שהמצרים והסורים עוסקים בהכנות 

צבאיות, אבל חשבנו ]שזו הייתה[ עוד אחת מאותן הצגות. אתה מבין?
אני מבין. ד: 

עד אתמול הישראלים לא עשו שום הכנות שהתגלו לנו, אבל אתה יודע  ק: 
שהם יכולים לנוע במהירות.

אני מבין ואני אעביר את ההודעה. אעשה את זה ואנקוט את כל האמצעים  ד: 
הדרושים.

דחופים  שדרים  לישראלים  מעבירים  שאנחנו  למוסקבה  להבטיח  תוכל  ק: 
ביותר.

. . .

הישראלית  בשגרירות  המשלחת  ראש  סגן  שלו,  למרדכי  התקשרתי  ואז 
בוושינגטון )השגריר, שמחה דיניץ, היה בישראל לרגל החג היהודי(.

סגן ראש המשלחת הישראלית מרדכי שלו — קיסינג'ר
שבת, 6 באוקטובר 1973 

6:55 בבוקר

קיבלנו דו"ח מקיטינג ]שגריר ארצות־הברית בישראל[ שאתם צופים פעולות  ק: 
צבאיות בתוך שש שעות.

כן.  ש: 
קודם כל עליי לומר לך שהייתם צריכים לבוא עם ההודעה שלכם אתמול.  ק: 
]ההודעה  כאן.  כשאני  בוושינגטון  הודעה  על  לסמוך  צריכים  הייתם  לא 
ביקשה מארצות־הברית להבטיח למצרים ולסוריה שאין לישראל כל כוונה 

לתקוף.[
ההודעה לא הייתה בידי באותו זמן. אמרו לי שלא תוכל עוד לפגוש אותי. ש: 

אתה צוחק? בוא נעזוב את זה. ק: 
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קיבלת את ההודעה? ש: 
כן, אבל מאוחר מאוד בלילה. ק: 

הודענו לפני רבע שעה שנקטנו אמצעי זהירות והכנסנו את הצבא לכוננות,  ש: 
ובכלל זה גיוס כמה יחידות.

אני רוצה לומר את הדברים הבאים. אנחנו בקשר עם הסובייטים והמצרים  ק: 
ודוחקים בהם לנהוג ריסון מרבי. דוברינין אמר שהם ישתפו איתנו פעולה. 
שום  לנקוט  מכם שלא  תובעים  אנחנו  מיוחדת.  מקימים תקשורת  אנחנו 

פעולת מנע, מפני שהמצב יחמיר ביותר אם תזוזו.
כן. ש: 

אם תוכל להעביר את זה. ק: 
אני אעביר את זה מיד. ש: 

הישאר צמוד  לנו.  ועל כל השיחות שתהיינה  נודיע לכם על כל תגובה  ק: 
לטלפון.

כעבור חמש דקות התקשרתי אל שר החוץ המצרי, שהיה בניו יורק.

שר החוץ המצרי מוחמד אל־זייאת — קיסינג'ר
שבת, 6 באוקטובר 1973 

7:00 בבוקר

דןןןן ןןןןן ןןןן ןןןןן  דןןן ןן ןןןןן ןןן ןןןןן ןןןןןן ןןן ןןןןןן  ן ןן 
ןןןןןן ןןן ןןןןן ןןןןןןןןןן הטוענים שהכוחות שלכם והכוחות הסוריים 

מתכננים לתקוף בתוך כמה שעות.
כמה שעות? ז: 

כן. היינו בקשר עם הישראלים. הם ביקשו מאיתנו לומר לכם שהמצב רציני  ק: 
וכן שאין להם שום כוונה לתקוף, כך שאם ההכנות שלכם נובעות מחשש 

להתקפה ישראלית, אין להן יסוד.
כן. ז: 

ומצד שני, אם אתם עומדים לתקוף, הם ינקטו אמצעים רציניים ביותר. זהו  ק: 
מסר שאני מעביר לך מישראל. אני רוצה להגיד לך שצלצלתי זה עתה לציר 
הישראלי ]סגן ראש המשלחת[ ואמרתי לו שאם ישראל תתקוף ראשונה נבחן 
את המצב באורח חמור ביותר ואמרתי לו בשמה של ארצות־הברית שעל 
ישראל להימנע מהתקפה, ותהיה אשר תהיה דעתם על ההתגרות. אז אני 

רוצה לבקש ממך, אדוני שר החוץ, למסור זאת לממשלתך.
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משרד ההגנה )די־או־די(   יג, 23, 50, 69, 

 ,180 ,165 ,153 ,150 ,92 ,79 ,77
 ,361 ,344 ,314 ,208-207 ,185-184
 ,421 ,415-414 ,396 ,387-385 ,363

 ,448 ,446 ,441 ,436 ,429 ,427
462 ,450

משרד המודיעין של מחלקת המדינה   
227

נאט"ו   298, 303, 338, 369
נאצר )ראה עבד אל־נאצר, גמאל(

נורפולק  145
ניו אורליאנס   429-428

ניו אינגלנד   408
ניוזוויק   371-370, 403

ניו יורק   יג, 8, 12, 16, 21, 25, 36, 46, 
 ,118 ,114-113 ,88 ,68 ,51-50 ,48

 ,263 ,174 ,172 ,139 ,131-130 ,128
320 ,312 ,283 ,273 ,265

ניו יורק טיימס   308, 312, 366, 376, 

418 ,414
ניקסון, טרישיה   312

ניקסון, פט   312
ניקסון, ריצ'רד מ'   יב, יג, 7, 19, 25, 
 ,95 ,80 ,73 ,68 ,59 ,42 ,29 ,27

 ,210-209 ,185 ,172 ,162 ,127 ,121
 ,250 ,247 ,244 ,234 ,220 ,213

 ,279-278 ,271 ,263 ,259 ,257 ,256
-312 ,304 ,302-299 ,297 ,294 ,289

 ,343 ,339 ,337 ,333 ,325 ,313
404 ,379-374 ,359 ,357

נסיכויות המפרץ   140, 279, 344, 347
נסן, רון   378, 382, 395, 404, 442

סאדאת, אנואר   7-6, 18, 65, 84, 93-90, 
 ,185 ,164-161 ,144 ,134 ,132 

 ,206 ,204 ,201 ,197-194 ,190-187
 ,246 ,228 ,220 ,218 ,211 ,209
 ,277 ,274 ,272-271 ,266 ,248 

-313 ,304 ,301-299 ,297 ,289 ,279
 ,339 ,334 ,331 ,324 ,320 ,317

352 ,341
סאם )טיל קרקע-אוויר(   77, 102, 117, 

245 ,210 ,169 ,134
סאמנר, גורדון   181-180, 184

סא"ק )הפיקוד האווירי האסטרטגי(   306
סאקאף, עומר   228, 237

סואץ, המבצע )ראה מבצע סואץ(
סואץ, המפרץ )ראה מפרץ סואץ(

סואץ, העיר   291, 313, 315, 349-348, 
352-351

סואץ, התעלה )ראה תעלת סואץ(
סודאן   111
סוחנה   17

סוריה   4, 11-8, 14-13, 17-16, 23-22, 
 ,87 ,81 ,68-67 ,61-60 ,42 ,34 ,26
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-140 ,136-134 ,127 ,121-120 ,91
-163 ,159-158 ,156 ,151 ,147 ,142

178-177 ,171 ,165
סטניס, ג'ון   96, 117, 251-250, 325, 

359
סטראטון, סמואל   395

סי־5־ֵאי )מטוס תובלה(   185, 191
סי־130 )מטוס תובלה(   180, 182, 184-

 ,435-434 ,431-429 ,413 ,314 ,185
441-440 ,438-437

סי־141 )מטוס תובלה(   192-191, 198-
199

סי־איי־איי   7, 23, 25, 92, 122, 152, 
451 ,408 ,369 ,295 ,255 ,164

סי־בי־אס )רשת טלוויזיה(   308, 312, 
442 ,419

סיהאנוק, נורודום   392-388, 396, 400-
401

סייגון   358, 361-360, 368-367, 370, 
 ,409 ,407 ,401 ,399 ,381-380 
 ,428-425 ,421 ,419 ,416 ,412 
 ,456-455 ,453 ,449 ,438 ,430 

463 ,461
סיידווינדר )טיל אוויר-אוויר(   77, 79
סיימינגטון, סטיוארט   174, 191, 223

סילאסוואו, אנסיו   341, 350, 352
סין   5, 278, 284, 295

סיני   3, 5, 22, 24, 27, 71, 102-101, 
-185 ,183 ,179-178 ,151 ,122-120

 ,211-210 ,205 ,199 ,196 ,188 ,186
231 ,218 ,214

סיסקו, ג'וזף ג'   9-8, 26, 46, 98, 118, 
 ,227 ,181 ,166 ,157 ,154-153 ,150

319 ,303-302 ,270 ,257
סיקס, בוב   179

סמית, הומר, הבן   434, 438-436, 441-
442

סן פרנציסקו   88, 367

סן קלמנטה   210
הסנאט   86-85, 89, 96, 100-99, 104-

 ,229 ,174 ,168 ,125 ,117 ,105
398 ,251

סקאלי, ג'ון   43, 48, 52, 61-60, 72, 84, 
 ,142 ,118 ,110 ,108 ,100 ,90 ,88

 ,177 ,170 ,161 ,157 ,147 ,144
 ,284 ,282-280 ,265 ,263-261 ,204

338 ,300 ,289-288
סקוט, יו   101-98, 104-103

סקוקרופט, ברנט   14-13, 16, 21, 23, 
 ,121-120 ,114 ,81 ,49 ,42 ,25
 ,154 ,152 ,150 ,147 ,145-143
 ,198 ,189 ,185 ,161-160 ,157
 ,255-254 ,247 ,245 ,237 ,202
 ,305 ,298-297 ,294 ,286 ,267
 ,367 ,343 ,340 ,332-330 ,326
 ,399 ,385 ,380 ,378 ,375 ,371
 ,421 ,419-418 ,414 ,409 ,407

458 ,434-429 ,425-424
סקייהוק )ֵאי־4, מטוס תקיפה(   156, 170, 

214-213

עבד אל־מגיד, אחמד עיצמת   18, 111-
112

עבד אל־נאצר, גמאל   6-3, 91
עוביידה, פרידון   142

עיראק   4
העצרת הכללית )של האו"ם(   יג, 8, 29-
 ,52 ,50 ,48 ,45-44 ,42-41 ,37 ,31
 ,118 ,112 ,85 ,75 ,68 ,64 ,58-57

196
ערב הסעודית   21, 141-140, 182, 209, 

279 ,232 ,228 ,226 ,211

פאולוס, השליח   156
פאלם ספרינגס   367-366

פאלמר, ויליאם ו'   386
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פאן אמריקן איירליינס   253
פהמי, איסמאעיל   313

פולאריס )טיל(   199
פולברייט, ויליאם   85, 97, 240, 274, 

340
פוליטביורו   55, 173, 270-269, 285

פולין   303, 338
פוסדיק, דורותי   377
פוסיידון )טיל(   199

פופר, דייוויד   52, 84, 259, 281
פוצ'נטונג )שדה התעופה של פנום פן(   

386
פורד, ג'רלד ר'   יב, 172, 174, 209, 

 ,372 ,368-365 ,360-359 ,357 ,312
-422 ,409 ,404 ,384 ,382 ,376-375

429-428 ,423
פורט סעיד   112

פטרוס   156
פי־אר־ג'י )הממשלה המהפכנית הזמנית 
הקומוניסטית של דרום וייטנאם(   

463 ,456 ,428 ,426-425 ,418
פיינברג, אייב   223

פייסל, מלך ערב הסעודית   209
פיליפינים   366-364, 413

הפיקוד האווירי האסטרטגי )ראה סא"ק(
הפיקוד האווירי המבצעי )ראה טא"ק(

הפיקוד האירופי של ארצות־הברית )ראה 
יוקו"ם(

פלורידה   419
פלסטין   4, 205

פנום פן   368-367, 371, 386-383, 388-
452 ,434 ,400 ,392

הפנטגון   150, 153, 166, 268-266, 
417 ,385 ,374 ,362-361

פנטום אף־4 )מטוס קרב(   76, 102, 120, 
 ,170 ,158 ,156 ,149 ,146-145 ,126

223 ,217-216 ,191 ,174
פנסילבניה   99-98

פקיסטן   375
פרו   146

פרוג )טיל(   50
פרל הרבור   78

פרנקלין דלאנו רוזוולט )נושאת מטוסים(   
298

פרנקפורט   273
פרס נובל   225-224, 238-237

פרס, שמעון   385

צ'ו אן לאי   245
צ'ו לאי   365
צ'ו סו   390

הצי השישי )של ארצות־הברית(   21, 
162

צ'ילה   81
הצלב האדום   329, 340-339

"צלילת הנשר"   390-389, 393-392
צרפת   188, 190, 211, 419
צ'רץ', פרנק   126-125, 369

קאלב, מרווין   140, 309-308, 312
קבוצת ושינגטון   21, 23, 25, 68, 77, 

-219 ,213 ,157 ,150 ,123-121 ,91
 ,292 ,268-267 ,255 ,234-233 ,221

427 ,410 ,363
קדרון, אברהם   176

קהיר   5, 10-9, 16-15, 18, 56-55, 62-
 ,218 ,187 ,144 ,113 ,67-65 ,63

-243 ,240 ,238 ,234 ,230-229 ,220
 ,297 ,295 ,264 ,262 ,254 ,244

 ,346 ,344 ,342 ,339 ,314-313 ,305
348

קובה   277
קולבי, ויליאם   25, 122, 255, 294, 324
הקונגרס   יב, 46, 52, 54, 93, 101, 107-

 ,222 ,191 ,175 ,166 ,116 ,108
 ,361-357 ,310 ,301-300 ,233 
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-379 ,377 ,375 ,373-372 ,366-365
 ,406 ,404 ,399 ,396 ,384-382 ,380

460 ,454 ,425 ,423 ,411-409
קונטיננטל איירליינס   179

קונייטרה   25
קוסיגין, אלכסיי   116, 220, 230-229, 

 ,243 ,241-240 ,238 ,236 ,234 ,232
248

קופנהגן   253
קוקס, ארצ'יבלד   יג, 251-250, 257

קי ביסקיין   19, 23, 52, 59, 68, 74, 87
קיטינג, קנת   9-8, 11, 14, 18

קלארק )בסיס חיל האוויר בפיליפינים(   
426 ,413

קלארק, דיק   424, 454
קליפורניה   104, 371, 376, 379, 427

קלמנטס, ויליאם )ביל(   50, 174, 199, 
 ,459 ,430 ,414 ,306 ,268 ,233

463-462
קמבודיה   233, 360-358, 368-367, 

 ,396 ,390 ,388 ,386-385 ,373 ,371
456-455 ,446 ,437 ,413 ,399

קמפ דייוויד   310, 320
קנדי, ג'ון פיצג'רלד   268, 375, 403
קנדי, טד   105-104, 411, 455-454

קניה   146
קרוליינה הדרומית   417
קרוליינה הצפונית   251

קרומר, ג'ורג' רולנד סטנלי ברינג   47, 
 ,175 ,172 ,159 ,130 ,97 ,82 ,67

 ,286 ,211 ,201-200 ,190 ,186 ,177
330 ,300 ,298
קריית שמונה   22

קרנסטון, אלן   104

ראדר, דן   312
ראסק, דין   420
רבין, יצחק   78

רבת עמון   123
רודמן, פיטר   102, 380

רויטרס )סוכנות ידיעות(   366
רומניה   338

רוסטו, וולט   420
רוקפלר, נלסון א'   370, 403, 423, 444, 

462
רייט, מרשל   222

רייס, קונדוליזה   יג, טו
ריצ'רדסון, אליוט   יג, 250, 257, 408

רמת הגולן   3, 22, 27-24, 32, 92, 101-
 ,184 ,164 ,151 ,127-126 ,121 ,102

196 ,193
רסטון, ג'יימס )"סקוטי"(   308, 376, 

401-400
רקלסהאוז, ויליאם   250, 257

רש, קנת   122

השאח של איראן   90, 209, 226
שארם א־שייך   193
שכטר, ג'רולד   416

שלו, מרדכי   11, 15, 19, 24, 35, 39, 
180 ,171 ,169 ,166 ,152 ,71 ,44
שלזינגר, ג'יימס   יג, 26, 76, 81, 92, 

 ,150 ,145 ,141-140 ,129 ,127 ,122
 ,178 ,174 ,170 ,165 ,158 ,156-154

 ,221 ,217 ,207 ,198 ,185 ,181
-305 ,294 ,281 ,268-266 ,255 ,223
-364 ,362 ,351 ,349-347 ,344 ,306
 ,391-390 ,387-385 ,371 ,367 ,365
 ,415 ,413-412 ,410 ,402-401 ,396
 ,440-439 ,436 ,432 ,427 ,423 ,420

458-457 ,442

תאילנד   399, 413
תארמונד, סטרום   417

תוניסיה   172
תיה, נגוין ואן   364-363, 367, 371, 
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 ,412 ,409-408 ,404 ,379 ,376-374
447 ,428

תיקון ג'קסון   116
תל אביב   8, 50, 161, 176-175, 199, 

  ,289 ,281 ,277-276 ,236 ,229 ,208
348

תעלת סואץ   4, 7, 17, 26-22, 33-32, 
 ,113-112 ,102 ,78-77 ,67 ,58 ,35

 ,193 ,188 ,178 ,156 ,151 ,134
 ,238-237 ,231 ,221-220 ,218 ,199

 ,323 ,296 ,284 ,278 ,259 ,246
348 ,341 ,336

הגדה המזרחית   50, 156, 193, 273, 
296 ,293 ,277 ,275

הגדה המערבית   4-3, 259, 275, 
296 ,277




