'אויב אויבי הוא ידידי'
מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בתימן
כחלק מהמלחמה הקרה בין ישראל למצרים
*
()1967–1956

יוגב אלבז
ב 31-במרץ  ,1964באישון לילה ,הגיח מטוס תובלה ישראלי בשמי תימן .צוות
האוויר בראשות הטייס סגן-אלוף אריה עוז ,ניווט את המטוס לעבר צפון המדינה,
בינות למחנות צבא מצריים .לאחר מספר רגעים זיהה עוז תחתיו מקבץ מדורות קטנות,
והדליק את האור הירוק בבטן המטוס .ההצנחה החלה .תריסר מכולות עץ עמוסות
לעייפה בכלי-נשק ,תחמושת וציוד רפואי ,ריחפו לאטן אל הקרקע ,והמטוס החל
עושה את דרכו חזרה לישראל .הצנחה זו – הראשונה מ 14-פעולות דומות בשנתיים
הבאות – בוצעה במסגרת מעורבות חשאית של מדינת ישראל במלחמת האזרחים
בתימן בשנות השישים .מטרת הפעילות הייתה לחזק את הפלג המלוכני בתימן ,אויב
המצרים ,שפלשו למדינה בשלהי  .1962במאמר זה אסקור את המעורבות הישראלית
בתימן על בסיס מסמכים ארכיוניים שהיו חסויים עד לאחרונה .הסקירה תעמיד את
המעורבות הישראלית בתימן בפרספקטיבה של מלחמה קרה שהתנהלה בין ישראל
למצרים בשנים .1967–1956
בספטמבר  1962פרצה בתימן מלחמת אזרחים .המהפכנים הרפובליקנים ,שניסו לשנות
את טבעה העתיק של הארץ באחת ,הקימו עליהם מתנגדים רבים .בצר להם פנו הקושרים
לגאמל עבד אל נאצר ,אבי המהפכנות הערבית ,ששלח את צבאו לעזרתם .ואולם ,התערבות
*
המאמר מעובד מעבודת סמינר שהוגשה לד"ר ליאת קוזמא במסגרת הקורס 'מצרים בעת החדשה'
באוניברסיטה העברית בירושלים ,בשנת .2011
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מצרית זו רק החמירה את המצב .העימות הפנימי המוגבל בהיקפו הפך למלחמת כול בכול
שנמשכה שמונה שנים תמימות ,ושהשפעתה חרגה מעבר לגבולות תימן ואף מעבר לגבולות
המזרח־התיכון .גורמים רבים מספור ,לעתים קרובות בעלי אינטרסים מנוגדים בתכלית,
בחשו בקלחת התימנית וניתבו את הלחימה לפי צורכיהם .נדמה כי למלחמה זו נוקזו כל
שפעת האינטרסים של השחקנים הראשיים באזור ואף בעולם :היה זה שיאו של המאבק
הבין־ערבי על הבכורה ,שהחל במחצית שנות החמישים וניטש באותה עת בין מצרים,
מבשרת הסוציאליזם הערבי ,לבין סעודיה ,מגינת המשטרים המלוכניים; העימות בתימן
שימש אף ככר־פורה להמשך העימות הקר בין ברית־המועצות לארצות־הברית; ולבסוף,
במלחמה זו אף ניכרים פרפורי הגסיסה האחרונים של הקולוניאליזם המערבי ,שהתבטאו
1
בהתערבות בריטית ניכרת .כל אלו זכו למחקר מעמיק.
אולם ,פן אחר הנוגע לעניין הוזנח במהלך השנים :יחסי ישראל־מצרים נוכח המלחמה
בתימן .בשנים האחרונות התחדד המחסור במחקרים אקדמאיים בנושא ,עת נחשפה
בעיתונות מעורבותה הצבאית של ישראל במלחמה זו 2.יתרה מזאת ,תוך כדי העבודה על
המאמר נגלתה בפניי העובדה כי אף המחקר ביחסי ישראל־מצרים בכללותו לוקה בחסר.
אמנם ,מחקרים רבים נכתבו אודות יחסים אלה ,אך מטבע הדברים ,הם מתרכזים בעיקר
באירועי הקיצון שהתחוללו – העימותים המזוינים ( ,1970–1969 ,1956 ,1948ו־,)1973
והדרך להסכם השלום 3.על רקע זה ,מובן העיסוק המחקרי המועט בשנים שבין מערכת־
סיני למלחמת ששת־הימים ,שהרי הן נחשבות לשקטות ביותר ביחסי ישראל־מצרים ,עד
הסכם השלום .במחקרים המעטים שעסקו בשנים אלו הושם הדגש על הפוליטיקה הבין־
ערבית או על הסוגיה הפלסטינית שקמה לתחייה 4.יחסי ישראל־מצרים בתקופה הזו ,על
כלל היבטיהם ,לא זכו לעיון מעמיק.
במאמר שלפנינו אסקור אפוא את מכלול היחסים בין ישראל למצרים בשנים .1967–1956
עולה שהשקט הצבאי בין המדינות נשמר ,אמנם ,אך מתחת לפני השטח התחוללה בעוז
מלחמת חורמה חשאית ,בעלת מאפיינים של 'מלחמה קרה' .פרד הלידיי ( ,)Hallidayמומחה
בעל־שם לעימות הבין־גושי ובעיקר לביטוייו במזרח־התיכון ,הגדיר מושג זה כעימות
בין שני כוחות יריבים המתחרים על מקורות־כוח ויוקרה ,תוך שלילת הלגיטימציה לקיום
האחר .מלחמה זו ,שאינה מגיעה עד כדי עימות פיזי־חזיתי בין צבאות הניצים ,משלבת
מניפולציות פוליטיות ,תעמולה אגרסיבית ,מרוץ־חימוש ,התערבות במלחמות־אזוריות
5
ושימוש במרגלים על־מנת לפגוע באויב ולהצר צעדיו.
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א .שחר של יום חדש  −שנות החמישים והשישים במזרח־התיכון הערבי
הו ,בני עמנו הגדול הערבי ...אנחנו מיליונים ,והאימפריאליזם מבקש לחנוק אותנו,
אנחנו עשרות מיליונים ,עם ערבי אחד ,מן המפרץ ועד האוקיאנוס ,תרבות אחת,
חברה אחת ,עם משאבים לא מוגבלים ,אז מה חסר לנו כדי להשתחרר? אני אומר
לכם ,חסר לנו רק האיחוד בינינו ,צריך שנאמין בעצמנו ,נזקוף את הראש .זקוף את
6
ראשך ,אחי הערבי !
גמאל עבד אל־נאצר ,נשיא מצרים ,יולי 1956

בשנות החמישים והשישים נשבו רוחות של תקווה ברחבי העולם השלישי .חוויית השחרור
מכבלי האימפריאליזם ,הקצב המהיר של תמורות חברתיות ושלל האפשרויות המדיניות־
אסטרטגיות שנוצרו במציאות של מאבק בין־מעצמתי ,יצרו בשנים הללו את המונח 'גוש
שלישי' .ההנחה הרווחת הייתה כי העולם המשתחרר מהאימפריאליזם עומד להתגבש לכוח
עולמי ,וכי כוח זה יחבור כשותף שווה לתחרות על עתיד האנושות בין שני הגושים הגדולים.
ממערב אפריקה ועד מזרח אסיה ודרום אמריקה עלתה אותה עת רוח חדשה של שיקום עצמי
ושל הצטרפות למערכת העולמית .המזרח התיכון היה לאחד המרכזים המובילים בכך,
והרוח הגלובלית החדשה אף הרימה בו את רף הציפיות ביתר שאת 7.מייצגה של תקווה זו,
ובמידה רבה גם אחד ממחולליה העיקריים ,היה גמאל עבד אל־נאצר 8.ב־ 23ביולי ,1952
עמד קצין מצרי צעיר זה בראש הפיכה צבאית שהדיחה את המלך פארוק משלטונו ושינתה
9
באחת סדרי־עולם.
לאחר התבססות בשלטון וביצורו ,פנה נאצר לעסוק בבעיות המהותיות של ארצו .שורה
של מעשים שנקט בשנים  – 1956–1954סילוק הנוכחות הצבאית הבריטית ממצרים לאחר
מעל שבעים שנות מעורבות 10,פנייה אל הגוש המזרחי ,עסקת הנשק הצ'כית־מצרית,
הלאמתה של חברת תעלת סואץ והרפורמה האגרארית (שהפקיעה את הקרקעות מבעלי־
ההון וחילקה אותם לפלאחים הנדכאים) – העלו את קרנו בעיני נתיני העולם־הערבי כולו.
תבוסתו הצבאית במלחמת סואץ בשלהי  1956לא פגמה כהוא־זה בפופולאריות שלו .להפך;
היא כוננה את דמותו בתור המנהיג שעמד למול שני אויביה הדמוניים של מצרים והעולם־
הערבי – האימפריאליזם והציונים – ויכל להם (ישראל ,שחברה לבריטניה וצרפת במתקפה,
נצבעה בגוון אימפריאליסטי ,ונאלצה לסגת מחצי־האי סיני עקב לחץ אמריקני מאסיבי,
11
מעשה־ידיו של נאצר).
על רקע אירועים אלו ,צמחה ברחבי העולם הערבי תנועה אידיאולוגית חדשה .היא
התגבשה סביב דמותו הכריזמטית של עבד אל־נאצר ,סמל נערץ למנהיג הערבי החדש
אשר לא מוכן לכוף ראשו למול המערב .למרות חשיבות תנועה זו – שכונתה נאצריזם –
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והעדנה המחקרית לה זכתה בשנים האחרונות 12,קשה להגדירּה בבהירות .אולם ,מּכתביו
של נאצר וממעשיו עולות המטרות הבאות :מאבק חורמה באימפריאליזם ובכל מייצגיו;
מיקומה של מצרים כמנהיגה על־אזורית (נאצר ראה את ארצו כקשורה בשלושה מעגלים
– הערבי ,האפריקאי והמוסלמי – ושאף להנהיג את שלושתם); ניטרליות במאבק הבין־
גושי והנהגת 'הגוש השלישי'; חתירה לאיחוד העולם הערבי; ולבסוף ,חלוקה־מחדש של
13
המשאבים הכלכליים בארצות ערב.
תקופה ארוכה היה הנאצריזם הכוח העיקרי שפעל במזרח־התיכון ,ואילץ את הכוחות
האחרים להגדיר עצמם על פי אמות המידה שלו .לאחר עליית נאצר לשלטון ,איים
הנשיא המצרי לייצא את המהפכה אל המשטרים הערביים המלוכנים ,שנתפסו כשרידי
האימפריאליזם .גורמים חתרניים בארצות אלו שאבו עידוד מהצלחתם של 'הקצינים
החופשיים' במצרים ,וגל של הפיכות צבאיות גאה במזרח־התיכון.א זאת ועוד ,בפברואר
 1958התאחדו מצרים וסוריה בהנהגתו של נאצר במסגרת ה'קהילייה הערבית המאוחדת'
(להלן :קע"ם) .איחוד זה ,לצד הפיכה צבאית בעיראק ביולי אותה שנה ,שהוציאה להורג
את נציגי המשטר הפרו־מערבי ושנראתה כי כּוונה מקהיר ,הביאו את שאר מנהיגי מדינות־
ערב המתונות – ירדן ,לבנון וערב־הסעודית – לחשוש מגורל דומה 14.המאבק על ההגמוניה
הפוליטית בזירה הערבית הסלים והפך למלחמה קרה של ממש בין ריאקציונרים מצד אחד,
ובראשם ערב הסעודית ,ובין המהפכנים הנאצריסטים מן העבר השני ,אשר מצרים ומנהיגּה
היו להם מצפן רוחני .למרות התפרקות קע"ם ב־ 1961והיחלשות מסוימת של הנאצריזם,
המשיכה 'המלחמה הקרה הערבית' לשלוט בכיפת הפוליטיקה המזרח־תיכונית .נדמה היה
כי העימות בין העולם הערבי לישראל ,שהיה למרכיב הדומיננטי במזרח־התיכון מאז ,1948
נדחק לקרן־זווית .האמנם?

ב .ישראל והמשטר הנאצרי
שנים ראשונות ()1956—1952
ההפיכה הצבאית במצרים התקבלה תחילה בברכה בישראל .דומה היה כי חבורת הקצינים,
בני המעמד הבינוני־נמוך ,תיטיב לייצג את מצרים מהאליטה העשירה והבלתי־לגיטימית
אשר נתפסה בעיני העם כמשתפת פעולה עם האימפריאליזם המערבי .ישראל קיוותה כי
משטר זה יהיה שבוי פחות ברטוריקה לאומנית ,שאפיינה את מנהיגי המשטר הישן ,והדבר
יהווה בסיס נוח להידברות .באוגוסט  1952בירך בן־גוריון את המשטר החדש מעל בימת
ׂת נאצר) התחוללו בעולם הערבי  35הפיכות
א בין השנים ( 1952–1970מהפיכת 'הקצינים החופשיים' ועד למו
צבאיות .ראה :בארי ( ,)1977נספח בעמ' .266
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הכנסת; ובפברואר  1953החלו מגעים חשאיים בין ישראל ועבד אל־נאצר באמצעות נספח
העיתונות המצרי בפריז ובאמצעות מתווכים מערביים מזדמנים .למרות שמגעים אלו לא
נשאו פרי ,נראה היה כי פניו של נאצר אינם למלחמה 15.במחצית השנייה של  1954התחדשו
המגעים החשאיים בין ישראל למצרים ,והם התמקדו בשני עניינים :שחרור האנייה 'בת־
גלים' וצוותה ,שנתפסו בעת מעברה בתעלת סואץ בספטמבר  ,1954ומניעת מתן גזר־דין
מוות לנידוני רשת הריגול היהודית שפעלה במצרים ,שנתפסו ביולי  .1954המסרים שהגיעו
16
ממצרים העבירו את התחושה כי השלטונות אכן יימנעו מהטלת עונש מוות על הנידונים.
אולם ,שרשרת אירועים שהתרחשו בשנים  1955–1954הפכה את הקערה על פיה ושינתה
מקצה לקצה את יחסי ישראל־מצרים .בנובמבר  1954תרגם אגף המודיעין של צה"ל את
ספרו של נאצר 'הפילוסופיה של המהפכה' ,ואף העבירו למערכות העיתונים .הרעיון שמשך
יותר מכול את תשומת הלב בספרון היה תפקידה המוביל של מצרים בשלושת המעגלים
– הערבי ,האפריקאי והמוסלמי – שנתפרש בישראל ובמערב ככוונה מצרית להשתלטות
עליהם 17.זאת ועוד ,ב־ 27בינואר  1955ניתן גזר־הדין במשפט כנגד עצורי הפרשה –
שני יהודים נידונו למוות ואחרים נידונו לתקופות מאסר ממושכות .התדהמה והאכזבה
בישראל היו גדולות ,והצטיירה תמונה לפיה נאצר הונה במכוון את ישראל ושליחיה;
ובמחצית הראשונה של  1955חלה הרעה נוספת ביחסי שתי המדינות בעקבות הסתננויות
גוברות והולכות מגבולה של מצרים ,אשר הסתיימו לעתים קרובות במעשי חבלה ורצח.
ישראל הגיבה בפעולה כנגד בסיס מצרי בעזה ,ואילו מצרים החלה לתמוך באופן פעיל
במסתננים/18.א עסקת הנשק המצרית־צ'כית (ספטמבר  )1955והלאמת התעלה (יולי )1956
19
מיצבו את נאצר באופן סופי כמנהיג המסוכן ביותר לישראל באזור.

מעימות גלוי למלחמה קרה ( 1956ואילך)
מערכת סואץ בשלהי אוקטובר  1956והשקט הצבאי ששרר לאחריה לא שינו את תפיסת
ישראל בנוגע לנאצר .נהפוך הוא ,מעשיו של נשיא מצרים לאורך סוף שנות החמישים
ותחילת שנות השישים ,בד בבד עם ההכרה באישיותו הכריזמטית ,עוררו מחדש את הפחד
הקמאי של ישראל בדבר מנהיג ערבי בעל שיעור קומה שיאחד את מיליוני הערבים כנגד
המיעוט היהודי/20.ב פחד זה חבר לחשש הכבד של ישראל הצעירה בדבר היתכנות שואה
שנייה .נאצר צויר כדמון המוחלט ,ממשיכו הערבי של אדולף היטלר .העיתונות המערבית
א במהלך  1955הקימה מצרים של נאצר ,שתמכה עד אז באופן חלקי בהסתננויות פלסטינים מרצועת־עזה
לישראל ,גדודי פדאיון פלסטינים למטרות מודיעין ,חבלה ורצח.
ב בנאומו מול מפקדי צה"ל מה־ ,5.7.1955הזכיר בן־גוריון חשש זה באומרו "איש לא יכול להגיד שלא יקפוץ
בכל אחת מהארצות [הערביות] האלה איזה רודן או הרפתקן שימצא במלחמה נגד ישראל האמצעי הנאמן ביותר
להגדיל את שלטונו ולרכז סביבו את כל עמי ערב".

76

זבלא בגוי

נאצר בנאום בו הלאים את תעלת סואץ ,יולי 1956
הנשיא המצרי נחשב למנהיג הערבי הבולט ביותר במאה העשרים; הכריזמה בה ניחן,
יכולותיו הרטוריות הסוחפות ותפיסותיו הלאומניות הפכו אותו למסוכן באויבי ישראל

תרמה לרעיון אף היא – בניו־יורק טיימס הושווה ספרון 'הפילוסופיה של המהפכה' ל'מיין
/21א
קאמפף' ההיטלראי ,ואילו עיתוני בריטניה ראו בהקמת קע"ם הדים לאנשלוס מקומי.
לאחר איחוד קע"ם ונפילת המשטר הפרו־מערבי בעיראק בשנת  1958חששה ישראל
מטבעת־חנק ערבית־סובייטית .בניסיון לצמצם את בידודה האזורי ,נרקם במשרד־החוץ
הישראלי מהלך לכינון התקשרויות מדיניות שכונו 'ברית הפריפריה' .הנחת היסוד בתחום
זה הייתה שעל ישראל לדלג לשולי האזור ,אל מעבר למעגל המדינות הערביות העוינות
א בכינוס של וועדת חוץ וביטחון ב־ 16.7.1958השווה בן־גוריון את נאצר להיטלר ,ופחד שישראל תהיה
מנחת המערב לרודן המצרי ,כפי שהייתה צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השנייה.
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הגובלות בה ,באמצעות כריתת בריתות עם תורכיה ,איראן וחבש' .ברית הפריפריה'
הושתתה על עקרון ההתגייסות סביב אויב משותף .מטרותיה העיקריות היו בלימת
ההתקדמות הסובייטית במזרח־התיכון ומניעת התפשטותה של ההשפעה המצרית באסיה
ובאפריקה .הברית ,שנטוותה במגעים חשאיים בלתי פורמליים בין ישראל לכל אחת
משלוש ארצות הפריפריה ,התבטאה לרוב במאמצים ישראליים ניכרים לארגן בארצות
השוליים הללו שירותי־ביטחון ומודיעין יעילים ,ובהקמת כוח צבאי שיוכל להתמודד עם כל
ניסיון הפיכה פתאומי ,מבית או מחוץ .הקשרים שטופחו במישור הצבאי עם שלוש ארצות
המעגל החיצון הושתתו על ייעוץ ,ציוד ואימונים שסיפק צה"ל .לכך נוסף בשנים שאחרי כן
22
סיוע טכני – בעיקר בתחומי החקלאות ,ניהול משק־המים ,תברואה ורפואה.
באמצעות ברית זו השיגה ישראל דריסת רגל ביבשת השחורה והחלה לפתח יחסים
ידידותיים עם ארצות אפריקניות רבות ,שזה עתה זכו לעצמאות .באמצע שנות השישים
גדל היקף הנוכחות הישראלית באפריקה לממדים ניכרים והדבר חיזק את מעמדה
הבינלאומי של ישראל .אולם ,בסופו של דבר לא השיגה 'ברית הפריפריה' את מטרתה,
ולא חוללה כל תמורה בעמדת הערבים כלפי ישראל .אף על פי כן ,אין להפחית מערכה
של הברית לענייננו :במהלך זה אומצה לראשונה שיטת התמודדות כמו־קונספירטיבית
לנוכח האיום הנאצריסטי 23.מעתה ועד מלחמת ששת־הימים ,תבכר ישראל בחישה מאחורי
הקלעים (הניתנת להכחשה על נקלה) על־פני מלחמה גלויה למול מצרים .עימות חשאי
בילטראלי זה כלל הפעלה הדדית של סוכני־חרש/24,א מאבק על הגמוניה אזורית ,מרוץ
/25ב
חימוש וניסיונות כרסום מתמידים במעמד הבינלאומי של היריבה.
במקביל להתרחשויות שנסקרו לעיל ,פתחו ישראל ומצרים במרוץ חימוש .שורשיו
נעוצים עוד בימים שקדמו למשבר סואץ ,עת מצרים וישראל התחמשו לקראת 'הסיבוב
השני'/26.ג יתר על כן ,באותן שנים ,של טרום מערכת סיני ,החלה מצרים להעסיק בכסף
מלא שורת מומחים גרמניים .הללו סיפקו לה מגוון שירותים שנועדו לחזק את המשטר
הנאצריסטי לנוכח גורמי האופוזיציה ,וכללו בעיקר ארגון מחדש של מנגנוני ביטחון הפנים
27
המקומיים ,אימון של יחידות עילית צבאיות ויצירת מערך תעמולה.
א להלן סוכנים שהופעלו על־ידי מצרים בישראל ,ונתפסו – אולריך שנפט ,רפעת עלי אל־גמאל ,קבורק
יעקוביאן ,שמואל ברוך ,עבד אל־רחים קרמאן; סוכנים שהופעלו על־ידי ישראל במצרים – רשת הריגול
היהודית (פרשת 'העסק הביש') שמנתה למעלה מעשרה צעירים יהודים ,וולפגנג לוץ ,אשרף מרואן וברוך מזרחי.
ב האיבה הייתה כה עמוקה עד כי ישראל ניסתה לפגוע במצרים בכל תחומי החיים .כך למשל ,תלונות תיירי־
חוץ ששהו במצרים על שלטונות המכס במדינה ,שפורסמו בעיתון הצרפתי Journal du Commerce et
 da la Marineבתאריך  ,31.08.1962הועברו על־ידי המחלקה לתכנון מדיני־כלכלי במשרד־החוץ (להלן:
מתמ"כ) לנציגויות ישראל במערב (וושינגטון ,ניו־יורק ,לונדון ,פריס ,רומא ,ברן ,ציריך ,בריסל וקלן) כדי
להבאיש את ריחה של מצרים (המכתב נחתם בשורות" :לניצולכם ,לפי הנסיבות ,ושיקוליכם").
ג
'הסיבוב השני' :הכוונה היא לעימות צבאי נוסף בין ישראל לשכנותיה ,לאחר כישלון הערבים ב'סיבוב
הראשון' ב־.1948
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לאחר הפסקה קצרה ב־ 1958חודש הקשר הגרמני־המצרי ,וזאת במטרה לחזק את דימויה
של מצרים ככוח צבאי אזורי משמעותי .אף המטרות המצריות המוצהרות היו מרחיקות־לכת
הרבה יותר מבעבר :פיתוח מטוסי סילון וטילי קרקע־קרקע מצריים .למרות שפרויקט ייצור
המטוסים הובל על־ידי שני מומחים בעל שם עולמי – מסרשמידט ַ
וּברנדר – ואף הבשיל
לייצור אבטיפוס של מטוסי אימון ,דווקא פרויקט הטילים ,בו הושקעו תשומות מצריות
מעטות יחסית ,נתפס כמאיים יותר וזכה להד תקשורתי נרחב בישראל ובמערב.א גולת
הכותרת של הפרויקט הייתה שיגורם של שני טילים' ,אל־קאהר' ו'אל־ט'אפר' ,במלאת
עשר שנים להפיכת יולי  .1952למפגן המרשים התלוותה הצהרה של עבד אל־נאצר כי
טיליו מסוגלים "לפגוע בכל מטרה דרומית לביירות" .פיתוח הטילים המצריים ,שנעשה
בסיוע מדענים גרמניים שחלקם שירתו את המשטר הנאצי ,חיזק את ההערכה שפניו של
נאצר להשמדת ישראל ואישש את האנלוגיה בין עבד אל־נאצר להיטלר 28.בישראל החליטו
להגיב .לאחר שיגור הטילים המצריים פעל המודיעין הישראלי במרץ כדי לסכלם :מדענים
גרמניים נרצחו בזה אחר זה ,פגמים רבים נפלו במשלוחי חלפים שיועדו למצרים ,ומספר
מומחים גויסו ל'מוסד' .פעולות ישראל ,בצד קשיים כלכליים מצריים ולחץ מערב־גרמני
29
כבד – הביאו ב־ 1965להפסקת מעורבותם של הגרמנים במצרים.
פרויקט הטילים הגרמני־מצרי ,על רבדיו הפסיכולוגיים העמוקים ,הביא ,ככל הנראה,
לחיזוק התפיסה בישראל לפיה על המדינה להשיג 'נשק שובר־שוויון' משל עצמה – הפצצה
הגרעינית .אמנם ,כבר ב־ 1958קיבל בן־גוריון החלטה עקרונית לחתור להשגת יכולת־
גרעין ,אך רק בתחילת שנות השישים ניתנה לפרויקט דחיפה משמעותית (בדרך להשגת
אופציה שכזו בשלהי אותו העשור) .כיוון שנאצר חשד שישראל מנסה להשיג נשק גרעיני,
הוא איים עליה מאז  1960ועד למלחמת ששת־הימים במלחמת־מנע אם 'פרויקט דימונה' לא
ייגנז .נשיא ארצות־הברית ,ג'ון קנדי ,ניסה לתווך בין הניצים בשנים  ,1963–1962ומסר
לנאצר כי יפעיל לחץ על ישראל כדי שזו תפסיק את מיזם הגרעין – באם הוא יחדל מפרויקט
פיתוח הטילים הבליסטיים .נאצר סירב .הירצחו של קנדי ,שהיה המתנגד העיקרי לפיתוח
הגרעין הישראלי ,הסיר סופית את העכבות מישראל .פרויקט הגרעין הישראלי המשיך
כמעט באין מפריע ,וחצה את נקודת האל־חזור בסוף שנות השישים ,בהוסיפו נדבך נוסף
30
לסכסוך הישראלי־ערבי.

א סדרת הכתבות הבאות ,שחלקן בעלות אופי אפוקליפטי מובהק ,ממחישה את הדבר :ה .יוסטוס' ,קצרה
הדרך למינכן' ,מעריב ;27.07.1962 ,אורי דן' ,הופר המאזן בכוח־ההרתעה' ,מעריב ;03.08.1962 ,ישראל נוימן,
'"נאצר הגיע למקום בו עמד היטלר ב־ – "1943סבורים עיתוני פאריס' ,דבר .24.07.1962 ,זאת ועוד ,בישיבת
"תפתח
ֵ
חוץ־וביטחון מאוגוסט אותה שנה ,צוטט ראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל ,יצחק רבין ,כמי שאומר שישראל
כושר־חדירה מהיר עד לבסיסי שיגורי הטילים" .לעניין זה ראו 'עקרונות מדיניות הביטחון החדשה יסוכמו
בשבוע הבא על־ידי בן־גוריון' ,דבר.08.08.1962 ,
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אימאם תימן המודח ,חסן אל־בדר
בספטמבר  1962שרד בדר ניסיון התנקשות וברח להרים שבצפון המדינה;
מעמדו הדתי המיוחד ,לצד נאמנויות שבטיות עתיקות,
הביאו לתמיכת תושבי האזור במאבקו להחזרת השלטון

ג .מלחמת האזרחים בתימן
פרוץ המלחמה והמעורבות הזרה
ב־ 26בספטמבר  1962ביצעה כת צבאית ,בשיתוף עם מנהיגים תימנים רפובליקניים שישבו
בעדן ,הפיכה נגד משטרו של האימאם הזיידי ,מוחמד אל־בדר ,שאך שבוע לפני כן ירש את
כס אביו שנפטר .הקושרים הפגיזו את ארמון האימאם ,השתלטו על תחנת הרדיו והכריזו על
הקמת 'הרפובליקה הערבית של תימן' .ימים אחדים לאחר ההפיכה התארגן מחנה מלוכני
בראשותו של הנסיך אל־חסן ,נציג תימן באו"ם ודודו של בדר .באמצע אוקטובר התברר כי
בניגוד להודעת הקושרים האימאם בדר לא נהרג ,והוסכם כי הוא ישמש כאימאם וחסן יהיה
ראש־הממשלה .הם הצליחו לקבץ סביבם שבטים נאמנים ואיימו על קיומה של הרפובליקה
31
הצעירה.
בתחילת אוקטובר נוכחו הרפובליקנים לדעת כי לא יוכלו לעמוד בפני המלוכנים בכוחות
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עצמם ופנו למצרים בבקשת עזרה .כבר ב־ 7באוקטובר נמסר על היענותה של מצרים
לבקשה ועל שיגור צבאה לתימן .צירוף של כמה גורמים דחף את מצרים להיענות לפנייה
התימנית :הזדמנות להשיג דריסת רגל ובסיס השפעה בדרום חצי האי ערב ,בסמוך למדינות
הנפט העשירות; קשרים קודמים עם חלק מהמהפכנים התימנים; ובעיקר ,הרצון לסייע
למהפכה 'מתקדמת' בארץ ערבית .ואולם ,כשהחליטו המצרים להתערב ,לא התחשבו
באופיה הטופוגרפי של הארץ ובמבנה המיוחד של האוכלוסייה .הם העריכו כי כמה גדודים
מובחרים יוכלו לבער במהירות את קני ההתנגדות המלוכניים .תוך זמן קצר התברר למצרים
כי הסתבכו בבעיות צבאיות ומדיניות קשות שהצריכו הקצאה גדלה והולכת של אמצעים
32
וכוח־אדם.
ההתערבות המצרית בתימן עוררה חששות כבדים במדינות ערביות שמרניות – כסעודיה
וירדן – ובמדינות מערביות בעלות אינטרסים באזור – בעיקר בריטניה ,ששלטה בעדן
ובסביבתה .החשש היה כי נאצר ומדיניותו יתפשטו לכל ארצות־ערב ויפילו את המשטרים
המלוכניים בזה אחר זה .בריטניה אף זיהתה סכנה לנוכחותה באזור לנוכח האנטי־
אימפריאליזם המובהק שאפיין את הנאצריזם .מדינות אלו היו הגורמים העיקריים שהגישו
סיוע למלוכנים במלחמתם בצבא המצרי 33.ואולם ,בעוד סעודיה וירדן סייעו רשמית לתומכי
האימאם באספקה ובמימון כספי ,נקטו הבריטים במדיניות מעורפלת במתכוון 34.על ה־
( MI6ארגון הביון הבריטי) הוטל לעמוד בקשר חשאי עם המלוכנים .זה החליט להשתמש
בשירותיה של חברת שכירי חרב פרטית בבעלותו של קולונל דיוויד סטרלינג (,)Stirling
מייסד ה־ ,)Special Air Service( SASיחידת העילית הבריטית .דרך־פעולה זו לא הייתה
בבחינת חידוש בבריטניה .מלחמות האזרחים הרבות שהתחוללו בעידן פוסט מלחמת העולם
השנייה היוו מוקד משיכה למעורבותה המעצמתית של בריטניה ,שנועדה לשמור על נכסיה
באותו האזור .כך קם בבריטניה 'צבא צללים' – צבא של שכירי חרב בריטיים שפעל ברחבי
העולם ,תוך הסכמה־שבשתיקה מערכתית .בדרך זו ניתן היה להכחיש על־נקלה מעורבות
35
בריטית בסכסוך מסוים עקב היותם אנשים פרטיים.
מכל מקום ,סטרלינג גייס למבצע כמה עשרות מיוצאי יחידתו ,שנשלחו לתימן על תקן של
יועצים לאימאם אל־בדר ולכוחותיו .להלן החשובים לענייננו :ג'ים ג'ונסון ,מפקד הכוחות
הבריטיים החשאיים בתימן; דייוויד סמיילי ,אשר שימש בשלוש השנים שלפני המלחמה
כמפקדו של צבא אמירות מסקט;א וטוני בויל ,טייס לשעבר בחיל־האוויר המלכותי ,שכיהן
כיועץ־צבאי לנציב הבריטי בעדן .על כל אלה ניצח חבר־הפרלמנט הבריטי ,ניל 'בילי'
36
מקלין ,ששימש כְ עין שר־החוץ של המעורבות הבריטית בתימן.
א נסיכות קטנה בדרום חצי האי ערב ,שעמדה בחוזי הגנה עם בריטניה לאורך המאה ה־ 19והמחצית הראשונה
של המאה העשרים .כיום היא משמשת כעיר הבירה של עומאן.
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המעורבות הבריטית הביאה להצלחות חלקיות של המלוכנים ולשיפור עמידתם למול
התוקפנות המצרית .מצרים הלכה והסתבכה במערכה ,תגברה שוב ושוב את חיל־המשלוח
(שהגיע בשיאו לכ־ 50,000איש ,כשליש מהצבא המצרי דאז) ,ובמרס  1963אף חדלה
מהמתקפה .אט־אט החל משתרר במדינה קיפאון צבאי ,כשכל צד מתבצר בעמדותיו:
37
המצרים החזיקו בחלק הדרומי של תימן ,ואילו בחלקה הצפוני שלטו המלוכנים.

תגובת ישראל למעורבות מצרים במלחמת האזרחים בתימן
בתחילה לא ייחסה ישראל חשיבות רבה להפיכה הצבאית בתימן .ואולם ,עם התערבותה של
מצרים בנעשה הפכה משימת השגת המידע על המתרחש לראשונה במעלה ,ומשרד־החוץ
הורה לשגריריו לפתוח בשורת בירורים בעניין 38.הדיווחים באותה העת היו מושפעים בעיקר
ממקורות זרים ,לוטים בערפל ולא אחת מנותקים מהמציאות ששררה בשטח .כך לדוגמה
העביר שגריר ארצות־הברית בלונדון למקבילו הישראלי ,אפרים עברון ,הערכת־מצב של
מחלקת־המדינה האמריקנית הטוענת כי "גורל המערכה נחרץ[ ].שלטון הרפובליקנים
יציב וארצות הברית ובריטניה הסכימו עקרונית להכיר בם" 39.שגריר ישראל בפריס,
וולטר איתן ,קיבל גם הוא מסר דומה ממשרד־החוץ הצרפתי" :הבריטים מודים שטעו בכל
הערכותיהם[ ].בניגוד לתחזיותיהם לא הייתה כל התנגדות מצד השבטים המונרכיסטים
ושום ניסיון להיענות לקריאות חסן ובדר .לא נערכו קרבות ...משום כך החליטו [הבריטים]
להכיר ברפובליקנים" 40.ברם ,בזמן שהערכות מעין אלו נשמעו בבירות אירופה ,הצליח
41
האימאם המודח בדר לעלות בראש צבא שבטי על צעדה שבצפון המדינה ולכבשה.
בחלוף הזמן ועם העמקת המעורבות המצרית בתימן השתפר איסוף המודיעין :במחלקת
המזרח התיכון במשרד החוץ הושם דגש מיוחד על ניתוח המידע בנוגע למלחמה בתימן,
ואף נפתחו תיקים מיוחדים בנושא 42.יתרה מזאת ,על המודיעין הצבאי הוטל להביא את
מירב המידע על המתרחש ולבארו למקבלי ההחלטות .שימת הדגש ,מטבע הדברים ,נגעה
למעורבות המצרים במלחמה .ניתוחי אגף המודיעין (להלן :אמ"ן) ,כְ אלו של משרד־החוץ,
ראו את ההתערבות המצרית בתימן כשלב חדש ומסוכן במדיניותו של נאצר .בניתוח
שנשלח מאמ"ן לנציגויות ישראל בניכר נכתב:
"האמצעים בהם השתמש ע[בד אל] נאצר עד כה במזרח־התיכון ובאפריקה היו
שילוב בין תעמולה לחתירה ,תוך עקיפת ממשלות ונסיונות להתסיס המונים .בתימן
הכניס ...מימד חדש למערכתו הפוליטית ,דהיינו ,הפעלת צבא מצרי ...בתוך מדינה
אחרת[ .זהו] תקדים מסוכן למזרח־התיכון"...
בהמשך המסמך מצוינות הסכנות האורבות במידה ומצרים תכריע את תומכי האמאם:
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"החרפת המאבק הבינערבי על־ידי מצרים ,שתגרור בוודאי ניסיונות השתלטות
נוספים ];[...עידוד פרו נאצרים במדינות ערביות ואפריקאיות להפיכות תוך
אפשרות להסתמך על סיוע פוטנציאלי של הצבא המצרי ;[...זאת ועוד ],ביסוס מעמד
מצרים בתימן ובפתח ים־סוף ,מאפשר עמדה אסטרטגית להשפעה 'ניטרליסטית'־
/43א
סובייטית ...ונקודת חיכוך נוספת במאבק הבין־גושי".

אט־אט ההחלה התמונה להתבהר .נראה כי מצרים נקלעה לקשיים ניכרים וכי הלחימה
עומדת להיות ארוכה ומתישה .כבר בנובמבר  ,1962כחודשיים לאחר ההפיכה ,התקבלה
ידיעה מהימנה ממחלקת־המדינה האמריקנית כי "מצב הצבא המצרי בתימן בכי רע .חיילים
מצריים אינם יודעים לעמוד בהתקפות גרילה ."...זאת ועוד" ,הנטל הכספי המוטל על
44
מצרים בתימן ניכר ביותר .הסכום נאמד במליון שטרלינג ליממה".
במקביל לכך ,מערכות העיתונים בישראל החלו לעסוק בהרחבה בנושא תימן ,תוך
הדגשת החשש הישראלי מהתפשטות נאצר והפאן־ערביות 45.ביולי  1963התפרסמו ידיעות
על שימוש מצרי בנשק כימי נגד אוכלוסייה אזרחית .הכתבות כללו תיאורים גרפיים
מחרידים של הנפגעים ופצעיהם ,תוך שימת דגש על אכזריות החיילים המצרים 46.הגדילו
לעשות כתבי 'מעריב' ,אשר קישרו לא־אחת בין הגז המצרי לזוועות הנאצים ואף פרסמו
ידיעה בדבר הגעת מומחים גרמניים לתימן לשם הקמת בסיס טילים במדינה 47.שוב ,הפחד
הישראלי מפני נאצר השתלב בפחד מהשמדה .גמאל עבד אל־נאצר היה לצורר היהודים
החדש .ראיונות עיתונאיים עם אישים ישראלים בכירים ודעתם על המלחמה בתימן רק
ב
החריפו הדאגה הכללית.
בישראל הוחלט להשתמש בפעולות המצרים בתימן כנשק תעמולתי־הסברתי .הפעולה
הממשית הראשונה התייחסה למישור הכלכלי :בפברואר  1963הגיעה לידי משרד־החוץ
ידיעה ,לפיה איגוד בעלי־האניות הצרפתי מאיים בהשבתת קווי־האניות המובילות אספקה
למצרים עקב הלנת־שכר (בעניין זה יש לציין כי רוב הצי המצרי היה צמוד למבצע־תימן,
ולכן נפח הזמנת אניות זרות גדל) .הידיעה נשלחה בחשאי אל הנספחים והיועצים הכלכליים
א להערכה בדבר היתכנות מוקד חדש לסכסוך הבין־גושי היה בסיס איתן .ברית המועצות כבר התערבה
בתימן עוד מראשית שנות השישים ,כאשר סיפקה לצבאה נשק .במלחמת האזרחים גדלה מעורבותה כאשר
הכירה במשטר הרפובליקני ,העמידה אספקה לידי חיל־המשלוח המצרי ואף שלחה את טייסיה להפציץ בסיסי
המלוכנים.
ב אבא אבן ,שר החינוך והתרבות דאז ,טען בראיון כי "[אנו] רואים את הסכנה האמיתית בנאצר ובנטיות
ההתפשטות שלו ...פעולות[יו] בתימן הן דוגמה טובה לכך ".מתוך ראיון לרענן אביב ,דבר .15.11.1962 ,סגן
שר הביטחון דאז ,שמעון פרס ,ניתח בהרצאה בקיבוץ עין־חרוד את פעולות נאצר כניסיון לכבוש עמדות חדשות
כנגד ישראל ,תוך הפלת המשטרים בסעודיה ובירדן .לדידו ,מהלכיו האחרונים של הנשיא המצרי חייבים "לעורר
בישראל דאגה חמורה ,כי פירושם עשוי להיות שליטה מצרית בלעדית בים־סוף מצד אחד ,והצבת מיטב הנשק...
[המצרי] החדיש לאורך הגבול המזרחי שלנו מצד שני" .דבר.18.11.1962 ,
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של שגרירויות ישראל במערב ,כדי שיפרסמו זאת בעיתונות המקצועית ובחוגי־הכלכלה
48
בארצות אלו.
מלבד זאת ,נעשה ניסיון להציג את נאצר באור שלילי .לאחר ועידת הפסגה הערבית
שנערכה בקהיר בינואר  ,1964נראה כי הסכסוך עומד בפני פתרון .מנהיגי שני הניצים,
נאצר וסעוד (מלך ערב הסעודית ,מובילת הגוש האנטי־נאצרי בעולם הערבי) ,נפגשו
למשא־ומתן ,והקרבות שככו .ברם ,לא חלף זמן רב ושוב הגיעו לישראל ידיעות בדבר
חידוש הלחימה והזרמת כוחות מצריים נוספים לתימן ,בניגוד גמור לכל ההבנות .אמ"ן שלח
ידיעה זו בדחיפות לנספחי צה"ל בחו"ל" ,במגמה שמאמרים וכתבות בנושא זה יופיעו –
49
שלא בשמנו – בעתונות בניכר .נא דווחו לנו תוצאות מידת ביצוע ההדלפות"...
מאמץ נוסף לפגוע במצרים ,וכנראה העיקרי שבהם ,כוון לעניין השימוש בנשק כימי.
אמנם ,ברחבי העולם ואף בישראל נתקבלו דיווחים בעניין עוד בקיץ  ,1963אך אלו היו
מבוססים בעיקר על עדויות המלוכנים ותומכיהם ,ללא ראיות של ממש .רק בתחילת
 1965הגיעו לידי משרד־החוץ עדויות מפלילות של ממש ,ואלו הועברו מיד לעיתונאי
מה'ניו־יורק טיימס' שעמד בקשר עם השגרירות בוושינגטון ,לשם פרסומן ללא טביעות־
50
אצבעותיה של ישראל.

"המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים" 51:מבצעי 'רוטב' ו'דָרּבן'
כאמור ,צבא השבטים המלוכני שלט בהרים שבצפון תימן ,ויצא מאזור זה להתקפות על
המצרים .ברם ,קיום ואחזקה שוטפת של כוח מזוין שכזה היה תלוי באספקה מתמדת של
תחמושת ,ציוד רפואי ומזון .בתחילת העימות ,תמכה ערב הסעודית במלוכנים והעמידה
להם אספקה באמצעות בשיירות גמלים נושאות ציוד צבאי .אך לעזרה הסעודית היו
נקודות־תורפה רבות :המצרים גילו את נתיבי שיירות־האספקה ושאפו לנתקם; מחיר
השלמונים ,שניתנו לאוכלוסייה המקומית הבדווית ,על־מנת שהשיירות לא יישדדו ,הלך
והאמיר; ולבסוף ,שיירת גמלים ,ארוכה ככל שתהיה ,לא יכולה לשאת די ציוד לכוח צבאי
גדול .ואכן ,התארכות הלחימה והחשש המתמיד לניתוקם ,הביאו את המלוכנים לחפש
52
דרכים חדשות לאבטחת רציפות האספקה.
שכירי־החרב הבריטיים של צבא האימאם מצאו את הפתרון :אספקה מוטסת .אולם ,חיל־
האוויר המלכותי לא יכול היה לבצע זאת ישירות ,עקב הצהרת המדינאים הבריטים על
אי־מעורבות במלחמת־האזרחים בתימן .לאחר גישושים עקרים בדבר הטסה שכזו בקרב
מנהיגי מדינות האזור המתונות ,ולאחר שקיבלו הסכמה עקרונית מנציגי האימאם ,פנו
/53א
הבריטים לאפיק הישראלי.
א כבר ביולי  1963גישש מקלין בנושא זה אצל מספר שתיים בהירארכיה המלוכנית ,יורש־העצר חסן ,וקיבל
את אישורו העקרוני .מאוחר יותר ,כאשר החל להתהוות המבצע ,פנה ג'ונסון אל אחמד אל־שאמי ,שר החוץ של
האמאם ,שאישר את הרעיון בשנית.
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בקיץ  1963יצר מקלין קשר עם נספח צה"ל בלונדון ,אלוף־משנה דן חירם ,לגבי
האפשרות שישראל תעזור למלוכנים .ימים אחדים לאחר מכן המריאו דייוויד סמיילי וג'ים
ג'ונסון לישראל ,ומאוחר יותר ,הגיע מקלין לתל־אביב ופגש את משה דיין ,שהיה אז שר
החקלאות ,ואת מאיר עמית ,ראש המוסד .ישראל נתנה הסכמתה העקרונית ,ובמהלך סתיו
54
 1963התגברו המגעים בין הצדדים והחלה להתגבש התכנית האופרטיבית.
על אף ההסכמה העקרונית שנתנה ,חששה ישראל מסיבוכים פוטנציאליים :כישלון,
הנושא בחובו את חשיפת מעורבותה ,היה עלול לגרום להתלקחות צבאית בגבולות .אם לא
די בזאת ,התכנית שהותוותה הייתה על קצה גבול היכולת המבצעית של חיל האוויר באותם
הימים – מלבד אורכו של נתיב הטיסה ,מיקומה של תימן חייב את הטייסים הישראלים
לעבור בקרבת מצרים וירדן ובתוך שטחה של ערב־הסעודית .זאת ועוד ,עם ההגעה לתימן
בעיות הטייסים היו צפויות רק להחריף :קרבת הכוחות המצריים לאתר ההטלה כדי 25
קילומטרים ,וטיסת הלילה הנמוכה הנגזרת מעובדה זו ,בשילוב עם הטופוגרפיה של אותו
האזור ועם היעדר אמצעי־ניווט מתקדמים בחיל האוויר של אותם הימים – יצרה אתגר
של ממש לטייסים וחשש כבד בלב מקבלי ההחלטות הישראליים 55.לכן ,חיפשה ישראל
באופן תמידי ערובות לביטחונה .כך ,עזר ויצמן ,מפקד חיל האוויר דאז ,דרש מבויל
להתלוות לטיסות לכשייצאו לפועל; 56ואילו הממסד הישראלי התנה את המשך ההתקשרות
בהתחייבות בריטית לספק תמונות של האתר המיועד ,כמו גם להחדיר לתימן מומחים
ישראליים שיבדקו את היתכנות ההצנחה .שכירי החרב מילאו התחייבויותיהם .המבצע,
שכונה בצה"ל 'מבצע רוטב' (ומאוחר יותר 'מבצע דרבן') החל קורם עור וגידים .ב־20
במרס  1964טס בויל לעדן בלוויית שני המומחים הישראלים ,שנשאו דרכונים מזויפים
על שם רוברט ליכטנר מאוסטריה ואלבר באביאה־פור מאיראן .שם נפגשו השלושה עם
שני סוכני 'מוסד' שטסו עמם לנסיכות ביחאן ,מובלעת עצמאית בקרבת צנעא ,ועזרו להם
לגנוב את הגבול ולהגיע אל מעוזי המלוכנים שבהרים .אתר ההצנחה המיועד הניח את דעת
57
הישראלים ,והם דיווחו על כך לארץ.
ב־  31.03.1964יצא המבצע לדרך .מטוס תובלה ישראלי הצניח למלוכנים כלי נשק,
תחמושת וציוד רפואי 58.הצלחת ההצנחה חיזקה את ביטחון שני הצדדים .כתוצאה מכך,
במהלך השנתיים הבאות קיימה ישראל עוד  13טיסות לתימן שנועדו לחזק את המלוכנים.
ברם ,עקב רגישות העניין ,הייתה חובה לשמור על סודיות מרבית :מלבד קומץ בצמרת
ההנהגה המלוכנית ,לא ידעו שאר הלוחמים מיהי המדינה המעניקה להם אספקה; אף
/ 59א
לסעודים לא נמסרה זהותה של בעלת בריתם ,עקב החשש שהם ימשכו ידיהם מהאימאם.
א פייצל (אחיו של המלך סעוד ויורש־העצר המיועד ,שהיה למעשה האיש החזק בערב־הסעודית) חשד
שישראל תומכת בנאצר .לפי תיאוריית הקונספירציה שטווה ,היה הסכם סודי בין ארצות־הברית ,ישראל
ומצרים :נאצר הסכים לא לתקוף את ישראל בתמורה לכסף אמריקני ועזרה חשאית ישראלית.
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מפת תימן ,מאי  − 1964אזורים בשליטת הניצים
המורדים המלוכנים התישו את הצבא המצרי והשיגו שליטה במרבית החלק הצפון־מזרחי של המדינה

למרות זאת ,חשדו המצרים ובעלי בריתם הסובייטים במעורבות צה"ל בתימן .כך למשל,
באוקטובר  1966פרסם ביטאון הצבא האדום' ,קרסניה זבזדה' (הכוכב האדום) ,מאמר
פרשנות לגבי מלחמת תימן ,בו נטען כי אנשי צבא ישראלים משתתפים בקרבות כנגד
הרפובליקנים – אולם לא נמצאו לדבר ראיות 'חותכות' 60.לעומתם ,האמריקנים גילו את
המעורבות ,וטרחו לחשוף זאת בפני ישראל .כך ,בשיחה של ציר ישראל בוושינגטון ,מרדכי
גזית ,עם מנהל מחלקת מזרח־תיכון במחלקת־המדינה ,שמע הראשון את האחרון אומר,
כבדרך אגב ,ש"סעודיה ,בריטניה ,איראן וישראל מגישות סיוע צבאי למלוכנים" .גזית,
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שידע על המעורבות ,השתומם וניסה למשוך את השיחה לכיוונים אחרים ,אך האמריקני
הזכיר שוב ושוב את העניין 61.אולם ,זליגת המידע החריפה ביותר הגיעה מכיוון בלתי
צפוי – האימאם בדר בעצמו .הלה חשף את העזרה שקיבל מישראל בשורת ראיונות נרחבים
שהעניק לעיתון איטלקי בנובמבר " :1965למה שנוגע לעתיד אאמין רק לאנגליה .ו[אשר]
לישראל ,כתמורה על העזרה המכריעה שנתנה לעמי ולי במלחמת־השחרור כנגד המצרים,
החלטתי כבר להעניק לה את כל הזכיונות בשטח המכרות ,הכספים והמסחר שתרצה בהם".
מתורגמן האמאם ,האמיר מוחמד אל־חוסיין ,הוסיף (בחשפו פן אפשרי נוסף של מעורבות
ישראל)" :ואיך היינו מסתדרים לו ישראל לא הייתה נותנת לנו אשראי? מי אתה חושב שילם
62
עבור כל הנשק ,התחמושת ,המכוניות שיש לנו?"
בינואר  1965חידשו המצרים את הקרבות ביתר שאת .המלוכנים נפגעו קשות ועמדו
בפני שבירה .הדבר הביא את בויל להציע תכנית נועזת :חיל־האוויר הישראלי יפציץ את
בסיסי המצרים בצנעא וחודידה ,והמלוכנים ידווחו כי היו אלה מטוסים שהוטסו בידי שכירי־
חרב אירופיים .עזר ויצמן ואנשי צוות האוויר תמכו ברעיון ,אך הרמטכ"ל יצחק רבין וראש־
63
הממשלה לוי אשכול אסרו זאת.
מכל מקום ,חילופי גברי בשלטון הסעודי ,לצד השחיקה הניכרת בכוחות המצריים בתימן,
הביאו לחתימת 'הסכם ג'דה' באוגוסט  .1965ההסכם נערך בין מצרים ,סעודיה ונציגים
תימנים משני הצדדים ,וכלל הפסקה מיידית של כל ההתנגשויות המזוינות ,קיום משאל
עם תימני בנוגע לשלטון הרצוי ,הפסקת המעורבות הסעודית ונסיגת הצבא המצרי 64.הדבר
הביא להפסקת המימון הסעודי את המלוכנים ,על שכירי החרב המייעצים להם .האחרונים
ניסו להתנגד לרוע הגזירה ,אך לבסוף הכירו במצב אי־הלוחמה .במאי  ,1966לאחר ההצנחה
הארבע־עשרה במספר ,פנו לישראל על־מנת שתשהה את הרכבת האווירית לעת־עתה.
65
הטיסות לא חודשו מעולם.
במקביל ,ניסתה ישראל להתערב בנעשה בתימן בדרכים נוספות – במגמה להחליש
את נאצר .כך ,באפריל  ,1965עדיין בעיצומם של המבצעים המוטסים ,נוצר קשר עם
דיפלומט אמריקני ,ג'י לבסטון ,שניסה להניע מהלך של שליחת שכירי חרב אמריקנים
לתימן בתמיכה ישראלית .הדבר לא יצא אל הפועל בעיקר בגלל אמינותו המפוקפקת של
לבסטון 66.באוגוסט אותה שנה ,נפגש נציג המוסד באיראן ,יעקב נמרודי ,עם ניל מקלין,
נציג המלוכנים .מקלין שטח בפניו ובפני ראש הסאוואּכ (ארגון הביון האיראני) הצעה לפיה
מדריכים ישראלים יאמנו את כוחות המלוכנים במקצועות חבלה בשטח איראן .בישראל
67
דחו ההצעה והורו לנמרודי לנתק מגע.
ההכרזה הבריטית בדבר נסיגתה ממושבת־עדן בשנת  1966עוררה בירושלים את החשש
כי נאצר ישתלט על עדן ויחסום את מיצרי באב אל־מנדב לשיט ישראלי 68.ישראל פעלה
לפיכך לחזק את הגורמים המתונים ב'פדרציה של דרום־ערב' (ישות שהוקמה על־ידי
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הבריטים ב־ ,1963ואיחדה מספר נסיכויות קטנות באזור עדן) .במשרד ראש הממשלה הוכן
נייר עמדה המפרט הצעות אפשריות לפעולה בנושא .אלו כללו ,בין היתר ,ניסיון ישראלי
לגיוס תמיכה של מדינות ערב המתונות ,מדינות אפריקניות שונות ,ארצות הברית וצרפת
למען חיזוק הפדרציה .מלבד זאת' ,התנדבה' ישראל להקים במדינה החדשה מערכות ביטחון
פנים ומודיעין ,לעזור לה בהסברה הדיפלומטית ,לספק לה סיוע כלכלי ולעזור בהקמת חיל־
69
האוויר המקומי .המסמך גם ציין כי יש להקים ב'מוסד' כוח משימה מיוחד לעניינים אלו.
חודשים אחדים לאחר מכן ,בתחילת  ,1967הצטברו סימנים מקדימים להתלקחות נוספת
של הקרבות בתימן ,וישראל נתנה הסכמתה לחידוש ההצנחות .בפברואר נפגשו נציגי ישראל
עם מקלין (ככל הנראה באירופה) .מקלין ,שהתעתד לצאת לסעודיה בקרוב ,הביא מסרים,
לכאורה ,ממלך ערב־הסעודית ,פייצל .הלה ,שרצה לחזור ולתמוך במלוכנים ,חשש בעיקר
מהתקפה מצרית על יישוביו ,וביקש ערבויות ישראליות לביטחון ארצו ולביטחון שכנתו
המתונה ירדן .זאת ועוד ,פייצל אף גישש בדבר מוכנות ישראל לתקוף את סוריה ,במידה וזו
תתקוף את ירדן 70.מלבד זאת ,באפריל אותה שנה נפגשו נציגים ישראליים בזהות בדויה,
עם מנהיגי 'הכוח השלישי' התימני ,שהיה קבוצה פוליטית שהציעה דרך ביניים לעתידה של
תימן (הם הגדירו עצמם כרפובליקנים תומכי האימאם) ,וביררו עמדותיהם לגבי הסכסוך
הישראלי־הערבי ולגבי אפשרות תמיכה ישראלית עתידית 71.אולם ,תוך חודשיים נזנח
העניין בעימות־תימן .המלחמה הקרה למול נאצר עמדה להפוך למלחמה של ממש.

ד .אחרית־דבר
ב־ 5ביוני  1967פרצה מלחמה בין ישראל לבין ירדן ,סוריה ומצרים.א תוך שישה ימים
כבש צה"ל את חצי־האי סיני וחבל עזה ,את רמת־הגולן ואת הגדה המערבית (על ירושלים
המזרחית).ב תוצאות המלחמה היממו את העולם הערבי בכלל ובעיקר את העומדת בראשו
מצרים .מבחינתה ,התבוסה הייתה בבחינת אסון :מלבד המחיר האישי הכבד שגבתה
ממנהיגיה ,היא נשאה בחובה גם מחיר כלכלי כבד – סגירת התעלה ואבדן שדות־הנפט
בסיני שמטו מידי המצרים נכסים כלכליים חשובים ,צמצמו את הכנסות מצרים במטבע־
א מספר אירועים שהתרחשו בשנת  – 1966בעיקר עליית מפלגת הבעת' הניצית לשלטון בסוריה ,ומספר
התכתשויות־גבול בין צה"ל לצבאות סוריה וירדן – הביאו לשינוי במערך הכוחות הבין־ערבי .דעת הקהל
הירדנית ,שלא הייתה נוחה מהבלגות השלטון למול ישראל ,קיבלה עתה חיזוק מהשכנה מצפון .מלך ירדן ,חוסיין
בן טלאל ,נאלץ להחריף את התבטאויותיו כנגד הציונות ,ואף חבר לבסוף לכוחות הלאומנים במצרים ובסוריה.
הסלמה זו הגיעה לשיאה ביוני .1967
ב הימצאותו של כשליש מהצבא המצרי בתימן הקל ,בוודאי ,על ההחלטה לצאת למלחמה ועל הכיבושים
הטריטוריאליים.
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חוץ ,והגדילו את תלותה במפיקות הנפט הערביות/72.א במצב עניינים זה ,לא יכלה מצרים
להמשיך ולקיים את הנוכחות הצבאית בתימן .ב־ 30באוגוסט ,בעת ועידת ח'רטום ,נפגשו
נאצר ופייצל והגיעו להסכם .באוקטובר החל הפינוי המצרי ,וב־ 15בדצמבר  1967יצא
אחרון החיילים המצרים מתימן .במקביל ,הבריטים עזבו את עדן בנובמבר  .1967על שטחה
של 'פדרציית דרום־ערב' הוקמה דרום־תימן ,ולאחר שלוש שנים הפכה לקומוניסטית.
עשרים שנה מאוחר יותר ,ב־ ,1990עם התמוטטות ברית־המועצות ,התאחדו דרום־תימן
וצפון־תימן למדינה אחת.
לגבי מעורבות ישראל ,מלבד היתרונות הברורים שהשיגה – ריתוקו של שליש מהצבא
המצרי – הושגו דיבידנדים נוספים .שכירי החרב סיפקו לישראל מידע מדויק על הצבא
המצרי ,כמו גם שרידי פצצות מצריות שנחשדו כנגועות בגז כימי (לטובת מחקר והתגוננות
מפניהן ,כמו גם לתעמולה אנטי־מצרית) 73.ישראל הוקירה תודה על כך .לאחר המלחמה
הוזמנו שכירי החרב לארץ והיו אורחי הכבוד של שר הביטחון משה דיין ,ואף הוענק להם
74
ציון לשבח על פעילותם.

מסקנות
א .יחסי ישראל־מצרים בין מערכת־סיני למלחמת ששת־הימים – בניגוד להשקפת המחקר
המקובלת בארץ ,אחת־עשרה השנים הללו לא התאפיינו ברגיעה ביחסי שתי המדינות .כפי
שעולה מהעבודה ,יחסי ישראל־מצרים בתקופה הנדונה מתאימים להגדרת המלחמה הקרה
של הלידיי (שלילת הלגיטימיות של האויב ,תעמולה אגרסיבית ,מרוץ חימוש ,מניפולציות
פוליטיות וחתירה תמידית למקורות־כוח) .יתרה מכך ,הצעדים שננקטו בעימות הקר
ביניהן ,רק העמיקו את הקרע בין ישראל לעולם הערבי ,שהגיע לשיאו במלחמת ששת־
הימים.
ב .מדוע התערבה ישראל בנעשה בתימן? – למראית עין ,נראה הדבר טריוויאלי :ככל
שנאצר יעמיק לשקוע בבוץ התימני וככל שיגדיל את כוחותיו הצבאיים בארץ זו ,כך ייטב
לישראל .אלא שהמחיר הצפוי במקרה של כישלון – הוקעה מצד מדינות המערב ,איום
מוחשי במלחמה נגד מצרים ואיחוד העולם הערבי כנגדה – נראה עצום ביחס לתמורה
שתתקבל אם יצלח המבצע .מה גרם לישראל לקחת את הסיכון? מהבחינה המעשית ,ניסיונה
(הטוב) בהקמת קשרים עם מדינות רחוקות העוינות את הנאצריזם ('ברית הפריפריה') חיזק
א סגן הנשיא והרמטכ"ל ,עבד אל־חכים עאמר ,אולץ להתפטר מתפקידו ,הושם במעצר־בית והתאבד .נאצר
עצמו התפטר לקראת סוף המלחמה ,אך חזר בו בלחץ ההמונים שיצאו לרחובות .למרות זאת ,מעולם לא חזר
להיות המנהיג הכל־יכול שהיה ,ונפטר כשלוש שנים אחר־כך.
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את ביטחונה בדבר פעילות חשאית .אולם ,אין להסתכל על מדיניות ישראל בנוגע למצרים
בתקופה הנידונה בפריזמה שכלתנית בלבד .החלטות מנהיגיה היו נטועות עמוק במישור
פסיכולוגי ,והושפעו לא־אחת מדימויי התקופה .כך ,הרטוריקה המתלהמת בנאומי נאצר,
העסקת המומחים הגרמניים ,הקמת קע"ם ,חתירתו להשגת נשק מרתיע ושימוש חייליו בגז
קטלני – חברו לעיסוק הגובר במוראות השואה בעקבות משפט אייכמן שהתנהל ב־1961
בארץ .אלו הובילו למסקנה שנאצר הינו צורר היהודים החדש ,והביאו לתפישה דיכוטומית
בקרב מקבלי־ההחלטות הישראלים .החשש מפני שואה שנייה היה נוכח תמידית במדינה
הצעירה מוקפת־האויבים ,והביא לאמונה בצדקת־הדרך לצד תחושת־ההכרח של המלחמה.
תחושות אלו ,של מצור ושל 'אין־ברירה' ,הביאו ,בהכרח ,להסלמת תגובותיה של ישראל
במלחמת־החורמה כנגד מצרים ונאצר ,האויבים הדמונים ,והוסיפו עוד לבנה ל'חומת
הברזל' הקשיחה בין ישראל לעולם הערבי.
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