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 مقدمة

الظف، بأف خطة الجولة العربية اإلسرائيمية الثالثة، كانت وليدة تصاعد األزمة السياسية العسكرية في يكوف مف خطأ الرأي، 
، إذ أف الحقيقػة التي ال يرقى إلييا الشؾ، أف خيوط ىذه الخطة، بدأ نسيجيا غداة حرب العدواف الثبلثي في 1967يونيو 
جاء بعد إحكاـ االستعداد لتنفيذ الخطػة، وتوفر الظروؼ المناسبة،  1967، وأف تحديد موعد الجولة ليكوف يونيو 1956أكتوبر 

 وتييئة الرأي العاـ لتقبميا، مع تصويرىا أماـ التفكير السطحي لرجػؿ الشارع، كما لو كانت مبادأة عدوانية سياسية عربية.

حمقات سمسمة طويمة مف أحداث داخمية وحرب األياـ الستة، كما يطمقوف عمييا الكتاب، والمؤرخيف ىذه التسمية، ىي إحدى 
وخارجية، ىزت التوازف العالمي واإلقميمي، الذي ساد بعد زرع إسرائيؿ في المنطقة، وفرض وجودىا، وكاف مف أىـ محددات 

، بفرض حماية إسرائيؿ وتأكيد حدودىا التي 1950ىذا )إعبلف ثبلثي( أصدرتو الواليات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في عاـ 
، كما قدمت الواليات المتحدة الدعـ االقتصادي إلسرائيؿ 1947وليس حدود التقسيـ عاـ  –صمت إلييا عبر اتفاقية اليدنة و 

وكذلؾ لصياغة توازف إقميمي لصالح إسرائيؿ، ينظـ التسميح في المنطقة بطريقة تمنع قياـ أحد األطراؼ بحرب أخرى، فكانت 
سرائيؿ تصبح األخيرة بموجبو عضوا في العائمة اإلقميمية.ىذه محاولة لمتمييد مف أجؿ فرض صمح و   اقعي بيف العرب وا 

ولذلؾ فإف ىذا اإلعبلف، يشكؿ العامود الفقري لئلستراتيجية الغربية، لفرض ىذا الجسـ الغريب في المنطقة. وىي 
سوفيتي في منتصؼ الخمسينات إلى إستراتيجية بدأت بتنظيـ التسمح، والسيطػرة عميو، ثـ سباؽ التسمح حينما دخؿ االتحاد ال

المنطقة، ثـ انتيت باإلصرار عمى تدمير الترسانة العربية لمعودة مرة أخرى لفرض الجسـ الغريب، في ظؿ اختبلؿ توازف القوى 
 لمصمحة إسرائيؿ.

ألىداؼ نقطة التحوؿ الكبرى في اتجاه األحداث وذروة الصداـ بيف األىداؼ الوطنية المشروعة، وا 1956وكانت حرب 
 .1967االستعمارية المرفوضة والتي أدت بدورىا إلى حرب 

، حدد مجمس الحرب اإلسرائيمي، اليدؼ السياسي لمجولة القادمة ضد العرب، ليكوف تثبيت أركاف 1956وفي أعقاب جولة 
 سرائيؿ الكبرىدولة إسرائيؿ عمى الصعيد العالمي، واإلطار المحمي كخطوة مرحمية في الطريؽ المرسـو إلنشاء دولة إ

 ويشكؿ ىذا ىدفًا سياسيًا مركبًا تنبثؽ منو عدة أىداؼ سياسية عسكرية تتبمور في اآلتي:

 . إيقاع نكسة عنيفة بالطفرة العربية التقدمية التي توىج نشاطيا خبلؿ تمؾ المرحمة.1

ا ىدوء نسبي، تستغميا في تنمية الدولة . إيقاع ىزيمة عسكرية ساحقة بكؿ القوات المسمحة العربية المتاخمة إلسرائيؿ توفر لي2
 بمعدؿ عاؿ، مف دوف معوقات.

 . قمب نظاـ الحكـ التقدمية في الدوؿ الميزومة.3

 . تمييع مشكمة البلجئيف الفمسطينييف في المجاؿ الدولي والمحمي.4



دود، بما توفر إلسرائيؿ أمنًا . تحقيؽ مكاسب إقميمية بإقامة عاصمة إسرائيؿ الكبرى في "القدس" وتعديؿ بعض أجزاء مف الح5
 قوميًا أفضؿ، وتأميف المبلحة في خميج العقبة وقناة السويس.

 . فرض الحؿ السياسي المبلئـ لمشكمة فمسطيف مف وجية نظر إسرائيؿ.6

سائؿ، واألمر يحتاج وقفة، ليرى كيؼ تدبر القوات العظمى أزماتيا مع الدوؿ اإلقميمية تحقيقًا لمصالحيا، باستخداـ كؿ الو 
 لـ تحدث مف فراغ. 1967بما في ذلؾ إعداد المؤامرات، واستخداـ القوات المسمحة، وكذلؾ لُيرى أف حرب 
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إعادة السيطرة عمى قناة السويس، وال ىي انسحبت قوات العدواف، مف دوف أف تتحقؽ أيػا مف أغراضيا، فبل ىي حققت 
أسقطت حكـ عبدالناصر، وتـ تطيير القناة مف العوائؽ التي كانت مصر قد وضعتيا في مجرى المبلحة لقفميا، وسمحت 

بمرور السفف التي تدفع الرسـو لييئة إدارة القناة الجديدة. إال أف الدوؿ المنتفعة كانت قد  1957أبريؿ  10مصر بدءًا مف 
عممت الدرس فأخذت مف اإلجراءات المخططة لمواجية احتماؿ غمقيا مرة أخرى، مما انعكس عمى قيمة ىذا اإلجراء في عاـ ت

1967. 

استمر نظاـ "عبدالناصر" وازدادت مكانتو في الببلد العربية، بؿ وفي العالـ، في الوقت الذي اعتػزؿ "ايدف" رئيس وزراء 
يناير  9يرة "جاميكا" إحدى جزر الكاريبي بحجة إرىاؽ ألـ بو، ثـ عاد فاستقاؿ في في جز  1956نوفمبر  20بريطانيا في 

 .1957مايو  21، كما سقطت وزارة "غي موليو" في فرنسا في 1957

البريطاني الموقع في  –بانقضػاء االتفاؽ المصري  1/1957صدر القرار الجميوري بالقانوف رقـ  1957في واحد يناير 
تاريخ العدواف البريطاني عمى قناة السويس. وبذلؾ ألغيت المعاىدة  1956أكتػوبر  31لؾ اعتبارًا مف يـو وذ 1954أكتوبر  19

 المصرية البريطانية.

وصادرت مصر كؿ ما وجد في القاعدة البريطانية في منطقة القناة، مف معدات وذخائر، وأسمحة، ومنشآت، ومخازف، 
 "خروشوؼ" رئيس وزراء االتحاد السوفيتي "بأف مصر قطعت ذيؿ األسد". ومصانع ممموكة لمدولة المعتدية، وقد عمؽ

وصادرت مصر أمواؿ وممتمكات رعايا بريطانيا وفرنسا، وفرضت الحراسة عمييا بما في ذلؾ المؤسسات التجارية والمالية 
 والبنوؾ. كما تـ بناء السد العالي.

د العالي قاؿ عند زيارتو أسواف بعد ذلؾ "كانت غمطتنا الكبرى أننا ويذكػر أف "الرئيس األمريكي" الذي سحب تمويؿ بناء الس
لـ نشارؾ في بناء ىذا السد العظيـ، وكتب "ايزنياور" في كتابو "النضاؿ" مف أجؿ النصر" عف السد "أنو مشروع سيجمب الخير 

 والرفاىية لشعب مصر".

عقبة يعد مياىًا دولية، وأنو ال يحؽ ألي دولة منع المرور أعمف وزير الخارجية األمريكيػة أف خميج ال 1957فبراير  11وفي 
الحر البريء في الخميج والمضايؽ، وأف الواليات المتحدة األمريكية عمى استعداد لممارسة ىذا الحؽ لسفنيا، وتنضـ إلسرائيؿ 

، حينما اعتبرت 1967 أدى إلى االنفجار عاـ –ضمف عوامؿ أخرى  –لضماف االعتراؼ ليا بيذا الحؽ. وكاف ىذا اإلعبلف 
 إسرائيؿ قياـ مصر بغمؽ الخميج أماـ مبلحتيا بمثابة إعبلف حرب عمييا.



وتـ وضع قوات دولية عمى الحدود الشرقية لمصرفي سيناء، ومنطقة خميج العقبة، لضماف حرية المبلحة، وأعطيت مصر 
خبلء ترابيا مف ىذه القوات زاد الموقؼ ، إل1967حؽ سحبيا في أي وقت تشاء. ولكف عندما مارست مصر ىذا الحؽ عاـ 

 اشتعااًل.

وكاف ىناؾ تطور خطير آخر تسبب في تغيير قواعد المعبة الدائرة في المنطقة. فبعد اتفاقية السبلح بيف مصر 
مف الشير نفسو، أصبح االتحاد  27وأعمنيا الرئيس "عبدالناصر" في  1955سبتمبر  15وتشيكوسموفاكيا التي وقعت في 

تي بحكـ الواقع الجديد، شريكًا لمواليات المتحدة في إدارة الصراع وتيديد مستقبؿ السبلـ في المنطقة، وأصبح أسطولو في السوفي
قمب المياه الدافئة ييدد الحمؼ األطمسي في الشماؿ وخطوط مواصبلتو مع عمقػو اإلستراتيجي في أفريقيا، بؿ أصبح موجودًا 

خميج. أو عمى حد تعبير رئيس ىيئة أركاف حرب اإلمبراطورية البريطانية" أصبح االتحاد في قناة السويس والبحر األحمر وال
 السوفيتي خمفنا بعد اجتيازه لمحوائط التي كنا نقيميا أمامو".

ىذا التعبير فرض نفسو عمى تعامؿ البلعبيف في الػدوؿ اإلقميمية مع القوتيف األعظـ. فبداًل مف التعامؿ مع قطب واحد، 
التعامؿ مع قطبيف متنافريف كؿ منيما يريد أف تكوف لو اليد الطولى في إدارة منطقتنا الحساسة، وسبب ذلؾ مف أصبح 

 استقطاب حاد بيف الدوؿ العربية وخمط كبير في تحديد العدو أو الصديؽ.

ثبلثي، والذي شاركت فيو كانت إسرائيؿ قمقة مف استمرار تدفؽ األسمحة السوفيتية لمصر. األمر الذي لـ يعالجو العدواف ال
 أساسًا لتدمير األسمحة الجديدة التي حصمت عمييا مصر قبؿ أف تستطيع قواتيا ىضميا واستيعابيا.

أي أف الحرب انتيت وظؿ المنبع الخطير الذي ييدد أمف إسرائيؿ متاحًا، ويظير ىذا القمؽ في االجتماعات المشتركة بيف 
 ـ األوضاع في المنطقة، والذي كانت تعقد تباعًا عقب العدواف.الوفود األمريكية واإلسرائيمية لتقوي

صفحات مف  8كمثاؿ عمى ذلؾ، مف واقع ممخص وثيقة في  1965نوفمبر  13، 12وأىـ ما ورد في اجتماعيف عقدا في 
والثاني في  1965نوفمبر  12وثائؽ الخارجية األمريكية بعنواف "ممخص لممباحثات اإلسرائيمية األمريكية: االجتماع األوؿ في 

 ".1965نوفمبر  13

كاف الوفد األمريكي برئاسة السفير "تالبرت" مساعد وزير الخارجية والوفد اإلسرائيمي برئاسة الجنراؿ "رابيف" نائب رئيس 
القمقة التي  األركاف وعضوية العقيد "ياريؼ" نائب مدير االستخبارات الحربية وأىمية ىذه الوثيقة أنيا تصور تصويرًا دقيقًا الحالة

 . وأىـ ما ورد في حديث الوفد اإلسرائيمي اآلتي:1967كانت تعيش فييا إسرائيؿ قبؿ عاـ 

. تدفؽ األسمحة السوفيتية عمى مصر مستمر حتى أثناء تأـز العبلقات السياسية بيف البمديف )مصر ػ االتحاد السوفيتي(، 1
خطورة ىذا الوضع عمى قدرة مصر عمى تدريب قواتيا عمى وبأسعار تقؿ كثيرًا عف أسعار السوؽ العالمية، وتتوقؼ 

 األسمحة.

 ، كي تبمغ قوتيا اآلتي:67/1968. تخطط مصر لزيادة حجـ قواتيا حتى عاـ 2



 5 – 4ىميكوبتر، عبلوة عمى  50قاذفة،  70 – 60طائرة مقاتمة،  250 – 200دبابة قتاؿ،  1900 – 1800
 زورؽ دوريات مسمحة بالصواريخ. 12غواصة، و 12ومدمرات،  10جو،  –بطاريات صواريخ أرض 

إلى قدرة مصر عمى تنفيذ ىذا البرنامج. وكذلؾ تيتـ مصر بتنفيذ برنامج  62/1963ويشير معدؿ االستيعاب عاـ 
أرض لتوجيييا إلى التجمعات السكانية. وبناء عمى وثيقة حصؿ اإلسرائيميوف عمييا مف مصدر ألماني  –صواريخ أرض 
كـ، وتركز  380صاروخ مف نوع ظافر ومداه  400كـ،  600صاروخ مف نوع قاىر مداه  500وي إنتاج فإف مصر تن

 مصر عمى مشروع الصواريخ كبديؿ يعوض قدرتيا المحدودة عمى تدريب الطياريف.

حرب ميجاوات. وبينما لـ تحقؽ مصر نجاحًا في ال 200 – 75. وتيتـ مصر بالتسميح النووي عبر بناء مفاعبلت بقوة 3
 البيولوجية، إال أنيا أنتجت ذخائر كيماوية وقنابؿ غاز وتسعى إلنتاج صواريخ ليا رؤوس كيماوية.

 . تتوقع إسرائيؿ أف تقـو مصر بيجـو عمييا بمجرد شعورىا بأنيا أتمت برامجيا.4

إضافية. وتفتقر إسرائيؿ  . دخوؿ أسمحة جديدة إلى المنطقة يسبب إلسرائيؿ مشاكؿ في التخطيط ما لـ تتوافر ليا إمكانيات5
إلى مطارات جديدة إذ ال تممؾ إال ثبلثة، وفترة اإلنذار لدفاعيا الجوي محدودة جدًا، وتحتاج إلى استبداؿ دبابات حديثة بػ 

 دبابة نوع "شيرماف"، كما تحتاج إلى بعض الصواريخ والطائرات. 300

وأكد أف إمكانات مصر محدودة ألسباب عسكرية واقتصادية، . حاوؿ الجانب األمريكي تيدئة مخاوؼ الجانب اإلسرائيمي، 6
وألف المساعدات السوفيتية محدودة أيضًا وقدرة مصر عمى التدريب محؿ تساؤؿ، وأف ما ذكره الجانب اإلسرائيمػي عف حجـ 

وؿ دوف تنفيذ وقدرة مصر ومكانتيا في مجاؿ الصواريخ مبالغ فيو تمامًا. وأف اإلمكانات االقتصاديػة والفنية لمصر تح
 البرنامج الطموح.

ولكف مخاوؼ إسرائيؿ لـ تيدأ، وظمت عمى قناعة بعدـ إمكاف فرض السبلـ الذي تريده ويتفؽ تمامًا مع أغراضيا إال 
 عف طريؽ تدمير القدر القتالية لمصر.

 لصراع.وفي الوقت الذي بدأ سباؽ تسمح رىيب في المنطقة تضاءلت فرص جيود السبلـ لمتوفيؽ بيف أطراؼ ا

البريطانية لجس النبض، إال أف إصرار الرئيس "عبدالناصر" عمى تنازؿ إسرائيؿ عف  –وبدأت االتصاالت األمريكية 
 كؿ النقب. وتمسؾ إسرائيؿ بعدـ التنازؿ عف أي أرض، قضى عمى المحاوالت بعد شيور مف بدايتيا.

اإلسرائيمي فقط، بؿ كاف  –حؿ الصراع العربي ولكف إذا أردنا الدقة فإف غرض القوى العظمى، لـ يكف أبدًا ىو 
 غرضيا األساسي خدمة مصالحيا في المنطقة.

 1956ثانيًا: االنتصار السياسي لحرب 



منتصرة سياسيًا، وتمثؿ انتصارىا في اضطرار بريطانيا وفرنسا، إلى االنسحاب دوف أف  1956خرجت مصر مف حرب 
حدة األمريكية ليما بحرية المبلحة في خميج العقبة، عف طريؽ وجود قوات يحققا غرضيما، باستثناء ضماف الواليات المت

 الطوارئ الدولية في "شـر الشيخ" و "رأس نصراني" عند "مضايؽ تيراف" بعد انسحاب القوات اإلسرائيمية منيا.

ع ذلؾ إلى وجود وكانت ىذه ىي المرة األولى التي ال تحقؽ فييا الحرب نتيجة حاسمة لمطرؼ المنتصر عسكريًا، ويرج
طرؼ دولي جديد متمثؿ في توازف القوى بيف االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية، أصبح مف الممكػف لو أف يؤثر في 
نتائج الحروب المحمية، التي تخوضيا دوؿ صغرى يعتدي عمييا مف دوؿ أقوى منيا، متى استمرت إرادة الصمود السياسي لدى 

 عتدى عمييا، رغـ خسارتيا لمجولة العسكرية.الدولة الصغرى الم

واستطاعت القيادة السياسية المصرية، ممثمة في زعامة "الرئيس جماؿ عبدالناصر"، أف توظؼ ىذه التنمية السياسية الباىرة 
 في خدمػة أىدافيا القومية التحررية في المنطقة العربية بصفة خاصة، وفي العالـ الثالث بصفة عامة.

 نقطة تحوؿ كبرى في نضاؿ الشعوب ضد السيطرة االستعمارية. 1956أصبحت نتائج حرب السويس عاـ وبيذا 

 .1967وكانت أبرز النتائج تتمثؿ في أربع مجاالت ميدت جميعيا لحرب 

 . المجال األول )مجال داخل مصر نفسيا(1

الكامؿ لممرة األولى منذ فترة طويمة  أما عف المجاؿ األوؿ: فكاف تأثير الحرب يتركز في حصوؿ مصر عمى استقبلليا
مف تاريخيا الحافؿ، وتأكيد زعامة "عبدالناصر" في داخؿ مصر وخارجيا سواء عربيًا أو عالميًا، وانتشار االتجاىات 

زالة القواعد األجنبية والتي شكمت خطورة أكيدة عمى النفوذ األجن بي الناصرية التي كانت تنادي بالحياد والقومية العربية، وا 
 في كثير مف البمداف العربية.

ولكف كاف أخطر المجاالت التي تأثرت بمعركة السويس "المجاؿ االقتصادي" فقد تغير اقتصاد مصر التقميدي الذي 
كاف تسيطر عميو المصالح األجنبية إلى اقتصاد وطني حر، ومف اقتصاد يعتمد عمى القطاع الخاص الذي يتعمؽ معظمو 

دارية.بالنشاط الزراعي إلى ا  قتصاد تسيطر عميو الدولة وقادر عمى أف يتسع في مجاالت صناعية ومالية وتجارية وا 

وقد ساعد ذلؾ عمى توفر رأس الماؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ كاف العائد مف قناة السويس بعد إعادة فتحيا أماـ المبلحة في 
، والسفف الفرنسية التي مرت في يونيو 1957مايو  31 – 13سفينة بريطانية بيف  92، ونتيجة لمرور 1957أبريؿ  10

مميوف جنيو حصة مصر السنوية مف الشركة لتأميميا،  2.3مميوف جنيو إسترليني في مقابؿ  24.5مف نفس العاـ ىو 
مبلييف جنيو  110عبلوة عف اإلفراج عف األرصدة المجمدة لدى بريطانيا، وفرنسا، والواليات المتحدة األمريكية والتي بمغت 

 ليني.إستر 

سترالية رأسماليا   مميوف جنيو إسترليني. 50فضبًل عف أف قرارات "التمصير" شممت تسعة مصارؼ بريطانية، وفرنسية وا 



وبذلؾ كاف االنتصار المصري في السويس انتصارًا سياسيًا واقتصاديًا، مما أدى إلى وضع الخطة الخمسية األولى عاـ 
 ف القطاع العاـ.وتكوي 1961، ثـ قرارات التأميـ عاـ 1960

 ولـ يكػف ىذا التطوير مريحًا لمكثيريف في المنطقة وخارجيا خوفًا مف انتشار تمؾ األفكار اليسارية في دوؿ أخرى.

 . المجال الثاني )مجال العالقات العربية مع الدول العظمى(2

نظاـ عالمي جديد تيمش فيو دور  المجاؿ الثاني: والذي يتجو إلى العبلقات العربية الدولية، فقد نتج عف حرب السويس
كؿ مف بريطانيا وفرنسا في المنطقة لتحؿ محميا الواليات المتحدة األمريكية، واالتحػاد السوفيتي. وكاف مف نتيجة ذلؾ، أف 
أنظار دوؿ المنطقة أصبحت تتجو إلى واشنطف وموسكو والقاىرة، بعد أف كانت تتجو إلى لندف وباريس. كما أف بريطانيا 

درسًا قاسيًا مف "المعب مف وراء ظير الواليات المتحدة األمريكية" وتعممت، منذ حكومة "ماكميبلف" الذي خمؼ "ايدف" تمقت 
 أف تكوف سياستيا متوازية مع السياسة األمريكية حتى ال تدفع الثمف الباىظ التي دفعتو في العدواف الثبلثي.

السبلح الذي بدأه "عبدالناصر" لما أحدث مف انقبلب كامؿ  ولكف كاف أخطر العوامؿ ىو ما ترتب عمى كسر احتكار
في إستراتيجية الغرب، وقمؿ مف سيطرتو عمى مجريات األمور، ألف المعب في توازف القوى اإلقميمي أصبح متاحًا ألطراؼ 

 أخرى. وزاد مف صعوبة فرض استقرار إقميمي ترفضو الدوؿ العربية.

تقريبًا كاف قد أتـ إعػادة  1960المصرية والسورية تتزايد كمًا ونوعًا، ففي العاـ  وفي الوقت نفسو كانت القوى العسكرية
تسميح وتنظيـ وتدريب الجيش المصري وفقًا لمنمط السوفيتي، وأثبت في تشكيمو الجديد كفاءة واضحة، حيف تحركت منو 

سورية )التي كانت وقت إذ جزئًا مف  ، إلى سيناء لدعـ1960قوى مؤلفة مف فرقتي مشاة وفرقة مدرعة خبلؿ شير فبراير 
 الجميورية العربية المتحدة( أثناء معركة "التوافيؽ" الواقعة قرب بحيرة "طبريا".

 وكاف ال بد إلسرائيؿ أف تسعى بسرعة لضرب ىذه القوة العسكرية العربية المتعاظمة والتي باتت تيدد قوتيا العسكرية.

 العربية( –ية . المجال الثالث )مجال العالقات العرب3

المجاؿ الثالث: فكاف بخصوص العبلقات العربية، فقد أعطت حرب السويس بعدًا جديدًا لمثورة المصرية. إذ أخذت 
 تتطمع خارج حدود مصر مما أعطى زخمًا لسياسة الحياد ولمقومية العربية.

األجنبية بيا، ثـ وصػؿ الزخـ القومي وأخذت ببلد عربية تخوض معارؾ استقبلليا، وتعمؿ عمى إلغاء القواعد العسكرية 
، إال أنو سرعاف ما 1958يوليو  14، وبنجاح الثورة العراقية في 1958المصرية عاـ  –إلى منتياه بتحقيؽ الوحدة السورية 

 ساد التنافس، الذي لـ يكف لو داع بيف "عبدالكريـ قاسـ" في بغداد و "عبدالناصر" في القاىرة وتولى "سميماف النابمسي"
الحكـ في عماف وألغى المعاىدة البريطانية، واىتز حكػـ "كميؿ شمعوف" في لبناف مما أدى إلى عممية اإلنزاؿ األمريكي في 
بيروت، وتولى "فؤاد شياب" المتعاوف مع "عبدالناصر" السمطة بعد سقوط "شمعوف" ثـ حدث انقبلب اليمف ضد حكـ األئمة، 

 مار البريطاني، وزاد لييب الثورة الجزائرية حتى وقعت اتفاقية "ايفياف".والثػورة في اليمف الجنوبي ضد االستع



 1959، فتكونت حركة "فتح" عاـ 1948وأخطر مف كؿ ذلؾ كاف إحياء الحركة الوطنية الفمسطينية بعد تراجعيا عاـ 
يا ببعض وحدات القوات . وكانت الثورة المصرية وراء الكثير مف ىذه األحداث، بؿ وشاركت في1965لتعمف عف نفسيا عاـ 

 المسمحة، كما حدث في ثورة اليمف، وثورة اليمف الجنوبي، وبإرساؿ بعض الوحدات الرمزية إلى العراؽ والجزائر.

وبقدر ما كانت ىذه القوى العسكرية والسياسية العربية تثير قمؽ إسرائيؿ، فقد كانت الواليات المتحدة األمريكية منزعجة 
العسكري والسياسي المصري في اليمف. الذي بدأ ميددًا لمصالحيا البترولية واإلستراتيجية في المنطقة، لمغاية، مف الوجود 

، 1961وكذلؾ مف التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية داخؿ مصر التي بدأت مسارًا غير رأسمالي منذ العاـ 
االشتراكية بصفة عامة في مختمؼ المجاالت السياسية والتي صاحبيا توثيؽ العبلقات مع االتحاد السوفيتي والكتمة 

 واالقتصادية والعسكرية.

ولما فشمت الجيود األمريكية المبذولة مف أجؿ إجبار النظاـ المصري عمى التخمي عف سياستيا العربية والداخمية عف 
 اليمف. طريؽ الضغوط االقتصادية )قطع المعونات .. ألخ(. واالستنزاؼ العسكري غير المباشر في

"ضرورة إسقاط "عبدالناصر" في مصر وعزؿ مصر عف بقية العالـ  1967وقررت الواليات المتحدة األمريكية في بداية 
العربي" كما قاؿ الدبموماسي األمريكي "دافيدنيس" الذي كاف يعمؿ وقتئذ في السفارة األمريكية في القاىرة، وذلؾ في محاضرة 

 ، بعد أف استقاؿ مف وظيفتو احتجاجًا عمى السياسة األمريكية المذكورة.1968أبريؿ  لو ألقاىا بجامعة "كولورادو" في

وليذا قامت أجيزة وكالة االستخبارات المركزية األمريكية بدراسة خطة اليجـو اإلسرائيمي المعدة مف قبؿ بخطوطيا 
ف القوى وتقارير قياس القدرات القتالية الفعمية، العامة، واختباراتيا في العقؿ اإللكتروني "الكمبيوتر" عمى ضػوء تقديرات ميزا

 .1967وذلؾ خبلؿ شير يناير 

سرائيؿ في اجتذاب مصر إلى حرب مدمرة يتـ فييا تدمير  وىكذا تبلقت مصمحة كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وا 
سقاط نظاميا السياسي، ومف ثـ تحطيـ الجيش السوري أيضًا واالستيبلء عمى الجو  الف، واحتبلؿ الضفة الغربية جيشيا وا 

، وبدأ التخطيط الدقيؽ الستدراج مصر 1948لنير األردف، التي تشكؿ نتوءًا خطيرًا داخؿ األرض المحتمة في فمسطيف منذ 
 إلى ىذه الحرب، في توقيت ال يناسبيا، خاصة وأف قواتيا كانت منشغمة بحرب اليمف.

 ائيمي(.اإلسر  –. المجال الرابع )مجال الصراع العربي 4

المجاؿ الرابع:. فكاف تأثير حرب السويس عمى الصراع العربي اإلسرائيمي خطيرًا فقد أيقف العرب أف إسرائيؿ ىي أداة 
 االستعمار في المنطقة، تتحرؾ بأوامره، وأف نياتيا العدوانية، والتوسعية أمرًا أكيدًا.

حساب اىتماماتيا بالمشاكؿ الداخمية. إال أنو بالرغـ  لذلؾ فقد أصبح التصدي ليا في رأس أولويات الدوؿ العربية عمى
 1965مف وحدة اليدؼ، إال أف توحيد الجيود لمتنفيذ باء بالفشؿ في كؿ المياديف ولكف تطورًا خطيرًا حدث مف بداية عاـ 

أوؿ األمر، عف  في صورة تغيير في السياسة األمريكية في اتجاه إمداد إسرائيؿ باألسمحة. فبدأت واشنطف تتخمى، بحذر في
سياستيا المتحفظة في ىذا المجاؿ، فكانت الصفقة األولى إلمداد إسرائيؿ بطائرات سكاي ىوؾ، ثـ فتحت أمريكا، بعد ذلؾ 



ترساناتيا لمطمبات اإلسرائيمية، وأصبح "بقاء إسرائيؿ دولة مستقمة قوية في قمب المنطقة حقيقة سياسية جغرافية في عداد 
 حيوية" وسدًا أماـ التوغؿ السوفيتي في المنطقة، كما كانت أمريكا تتخيؿ في ذلؾ الوقت.المصالح األمريكية ال

 (1958فبراير  22ثالثًا: الوحدة بين مصر وسورية: )

الحقيقة أف طريؽ الوحدة لـ يكف مفروشًا بالورود والرياحيف كما تصور في بادئ األمر المتفائموف مف البمديف، لقد كاف 
المخاطر. وبرغـ أف التاريخ يحفؿ بكثيرًا مف قصص الدوؿ التي توحدت، ولكف مف النادر أف نرى وحدة الطريؽ محفوفًا ب

 يتربص بيا ىذا العدد الزاخر مف األعداء، بؿ مف األصدقاء الذيف انقمبوا إلى أعداء.

ذ رأت فييا تجاوزًا لدور فعمى المستوى العالمي، نجد أف الواليات المتحدة األمريكية لـ تسعدىا ىذه الوحدة بالمرة، إ
"عبدالناصر" يفوؽ الحد المسموح بو، وكذلؾ بريطانيا، ثـ ىناؾ تركيا، ولقد عبرت عف قمقيا مف الوحدة، عندما قاؿ رئيسيا 
ذا بيذا الجار خمسة وعشروف  "عدناف مندريس" )بتنا وكاف عمى حدودنا الجنوبية جار يبمغ حجمو خمسة مبلييف، وأصبحنا وا 

 مميونًا(.

ما روسيا: فيي أيضًا لـ تكف مف بيف السعداء بحدوث ىذه الوحدة. فبداًل مف أف تكوف الوحدة عونًا وسندًا لممد الشيوعي أ
في البحر األبيض، فوجئت بأف رجؿ االشتراكية األوؿ في المنطقة يقـو باعتقاالت واسعة لمشيوعييف، ليس في مصر وحدىا، 

نما امتدت إلى سورية بمجرد وقوع الو   حدة.وا 

بالنسبة إلسرائيؿ، وعندما توحدت مصر وسورية وقامت الجميوريػة العربية المتحدة بيف قطريف شمالي في سورية وجنوبي 
في مصر. وأصبحت بذلؾ سورية المركز الشمالي لمنشاطات الناصرية المتزايدة المواجية ضد إسرائيؿ، حيث كاف تواجد قوات 

المصرية يعوؽ نشاطات ناصر عمى ىذه الحدود. ومف سورية، فكانت بمثابة قمؽ  –ة األمـ المتحدة عمى الحدود اإلسرائيمي
 إلسرائيؿ نتيجة تطور مركز النشاط المعادي إلسرائيؿ بطوؿ الحدود السورية.

 (1961سبتمبر  28المصري وحركة االنفصال ) –رابعًا: الموقف السوري 

عسكرييف السورييف المػدفوعيف بالروح الوحدوية، والذيف تأثر تمت الوحدة بيف مصر وسورية في عجمة شديدة تحت ضغط ال
 بعضيـ بمعتقدات حزب البعث.

، وىكػذا منذ الوزارة األولى لموحدة، بدأ العسكريوف 1958مارس  6وشكمت الوزارة الجديدة لمجميورية العربية المتحدة يـو 
وزراء يدخموف في السمطة وأصبح الموقؼ في سورية امتداد السوريوف الذيف كانوا بعيديف عف السمطة التنفيذية وعف مناصب ال

 لمموقؼ في مصر، وما داـ بعض العسكرييف قد وصؿ إلى منصب الوزارة فبل بد مف إرضاء اآلخريف.

ترقيات  –مف أعضاء المجمس الثوري الذيف لـ يعينوا وزراء  –وأعد "عبدالحكيـ عامر" نشرة عسكرية يرقى فييا الضباط 
ضابطًا سوريًا. وىكذا سارت عدوى التخمص مف الضباط غير  94لى رتبة عميد مثبًل. وتضمنت النشرة أيضًا تسريح استثنائية إ

المواليف، الذيف تـ تقسيميـ إلى )شيوعييف، إخواف مسمميف، وشاـ، وحمبيف، وعمويف(. وحدث صػداـ بيف "عبدالحكيـ عامر" 



 –عمى نشرة تنقبلت الضباط، والقضية تتمخص في رغبة ضباط البعث و"عفيؼ البزري" قائد الجيش السوري عندما اعترض 
 في أىمية التواجد في المراكز القيادية. -وىـ منتشروف في الجيش

زاد أعداد الضباط السورييف في المناصب الوزارية، وانتيى تواجد األحزاب السورية القديمة، ولـ يسيطر البعث عمى السمطة 
 .1959ديسمبر  31بقبوؿ استقالة الوزراء البعثييف األربعة في الحقيقية. ثـ انتيى األمر 

الضباط السورييف والمصرييف:. فقد بدأت تظير نشرات فصؿ لمضباط السورييف بتيمة االنتماء لحزب البعث، أما عف 
حركػة تنقبلت الضباط الضباط المصرييف فتولوا مناصب قيادية في الجيش السوري، ولـ يكف ذلؾ خطًأ مف ناحية المبدأ، ولكف 

المصرييف أضعفت مف ثقة زمبلئيـ السورييف بيـ، فبعد أف كاف االنتداب إلى سورية قاصرًا عمى أصحاب الكفاءة، تجاوز ذلؾ 
بعد الوحدة إلى الوساطة كمساعدة مادية لظروؼ الزواج أو عذر مالي، مما جعؿ بعض الضباط مف رتبة المبلـز ثاف ينقموف 

 إلى سورية.

 عد خافيًا عمى أحد أف ىناؾ حساسيات تنمو وتزيد بيف الضباط السورييف والقيادات التي يسيطر عمييا مصريوف.ولـ ي

أصدر "عبدالناصر" قرارات التأميـ المشيورة، والقرارات االشتراكية، فتغير مسار حركة القومية  1961ولكف في يوليو 
جتماعية المتوسطة فػي كؿ مف مصر وسورية. كما ألبت عمييا الطبقات العربية، ذلؾ ألف قرارات التأميـ، فرزت الطبقات اال

االجتماعية الرأسمالية واإلقطاعية ذات النفوذ، التي استطاعت أف تتآمر عمى الوحدة في سورية، وتنفذ حركتيا االنفصالية في 
 .1961سبتمبر  28

كفاء بالسفر، أوجد الحساسيات بيف الضباط وأدى وفي النياية التنقبلت المستمرة لمضباط وعدـ إعطاء الحؽ لمضباط األ
إلى ضعؼ الروح المعنوية مما أدى إلى خفض الكفاءة القتالية في داخؿ الوحدات المصرية والتي كانت نتيجتو واضحة في 

 .1967حرب 

 والقتال في اليمن وأثرىما عمى القوات المسمحة 56خامسًا: حرب 

كاف يطمؽ عييا( تأثير عمى سير األمور قبؿ وأثناء اشتباكات سيناء فى يونيو  كما 9000كاف لحممة اليمف )أو العممية 
، سواء مف الناحية السياسية أو العسكرية أو االقتصادية، أو الناحية المعنوية لمقوات المسمحة، ونظرة رجاليا إلى شكؿ 67

حساسيـ بأسموبيا.  الحرب وا 

حد بعيد في تغيير الوضػع غير الطبيعي الذي وجدت نفسيا فيو عامي كاف القياـ بضربة مضادة سياسية مفيدًا لمصر إلى 
، بعد انفصاؿ سورية عنيا، ولكف أيف تكػوف الضربة المضادة؟ وىؿ الجو مييأ ليا؟ وما احتماؿ نجاحيا؟ وما مدى 62، 61

 ىذا النجاح المحتمؿ ؟

االنسحػاب مف سيناء إلى مخطط إستراتيجي وكانت فرصتيا الذىبية، فتحوؿ  1956تمقت أجيزة الدعاية المصرية نتائج 
ُمعد مف قبؿ، كما ُصور قتاؿ بور سعيد الذي استمر لعدة ساعػات قبؿ سقػوط المدينة وكأنو عمؿ خارؽ، ثـ قورنت أعماؿ 

وىكذا المقاومة التي بدأت بعد احتبلؿ المدينة وعزليا، باألعماؿ التي تمت في روسيا وأوروبا إباف الحرب العالمية الثانية. 



ضاعت الحقيقة واختفت معيا األسباب الحقيقية لميزيمة التي وقعت بالقوات المسمحة المصرية، سواء بضرب القواعد الجوية 
وتدمير سبلح الطيراف عف آخره تقريبا قبؿ أف يشترؾ في القتاؿ، أو بالسرعة التي تـ بيا االنسحاب مف سيناء، وما صاحب ىذا 

مى القوات، أو بنجاح القوات اإلنجميزيػة في احتبلؿ مطار الجميؿ ببور سعيد رغـ توقع محاولة مف ىرج ومرج وفقد السيطرة ع
 االستيبلء عميو، بؿ التأكد مف ذلؾ مسبقًا.

إال أنو ال يمكف أف إغفاؿ البطولة الحقيقية التي أبداىا رجاؿ مجموعة المواء المشاة الذي قاتؿ في أبو عجيمة بكؿ شجاعة 
المقاومة، العسكريوف منيـ والمدنيوف، الذيف جعموا مف بور سعيد تحت االحتبلؿ اإلنجميزي جحيما لـ يطقو  وبسالة، أو رجاؿ

المحتموف، ومقبرة ألبناء بعض الموردات المستعمريف، كما ال بد مف اإلشادة بأعماؿ البطوالت الفردية التي عرفت وأذيعت عف 
لذيف قاموا بواجبيـ في القتاؿ عمى الوجو األكمؿ. وقد ذكر نابميوف في ىذا بعض الضباط، وال سيمػا الصغار منيـ، والجنود ا

 الصدد: "ال يمكف تعمـ الحرب إال بالحرب".

وعمى ىذا األساس سارت الحرب في اليمف، دوف أف يكوف لدى األفراد خياؿ محدد لشكؿ المعركة، وتػركز في خياليـ 
بائؿ المسمحة تسميحًا بدائيػًا، والتي كانت تيدؼ بموقفيا المعادي إلى الحصوؿ الشكؿ الذي سارت بو العمميات التأديبية ضد الق

 عمى أكبر مكسب مادي مف القيادة المصرية في اليمف .

قوة ضاغطة عمى  -المستندة إلى وساطات  -وازداد عدد الراغبيف تطوعًا في الرحيؿ إلى اليمف، حتى كونت ىذه الرغبات 
معظـ الرغبات، وازداد حجـ القوات المشتركة في القتاؿ حتى فاقت في وقت مف األوقات حجـ القيادات والرئاسات، فأجيب 

القوات الموجودة داخؿ حدود الجميورية، فتاثرت بذلؾ الخطط الموضوعة لمدفاع عف سيناء لعدـ توفر القوات البلزمة، بؿ تأثر 
 حجـ القوات المتمركزة في مواجية القوات اإلسرائيمية.

االمتيازات الضخمة التي منحت لمقوات المشتركة في حرب اليمف، كانت مغرية إلى حد بعيد لجمع الرتب،  وال شؾ أف
فنشطت أسواؽ صنعاء وتعز وعدف في بيع البضائع األمريكية واألوروبية الصنع، وكانت ىذه البضائع معفاة مف الرسـو 

لى الجمركية، بؿ مف أجر شحنيا، حيث تكفمت وسائؿ النقػؿ العسكري ة، مف طائرات وسفف، بنقؿ ىذه األطناف مف البضائع. وا 
جانب ىذه االمتيازات كانت ىناؾ مزايا أخرى مغرية، كأولوية تأجير المساكف وتركيب التميفونات، وشراء السيارات "نصر" ونقؿ 

في اليمف بتفوقو عمى باقي  األقارب والموظفيف إلى المدف التي يرغبوف فييا، وما إلى ذلؾ مف االمتيازات التي تشعر الجندي
 زمبلئو مف المواطنيف.

وزاد الموقؼ تعقيدًا فتح باب الترقيات االستثنائية لمضباط والجنود عمى مصراعيو، وفي الوقت الذي منح فيو بعض الضباط 
ية قاموا بيا، رتبتيف استثنائيتيف، نقؿ عدد كبير مف الضباط االحتياطييف إلى الجيش العامؿ كمكافأة ليـ عمى أعماؿ بطول

بعضيا حؽ وبعضيا زيؼ وتمثيؿ، وىكذا سارت األمور مف الناحية النفسية في حممة اليمف، وتكوف خياؿ األفراد، قادة وضباطًا 
وجنودًا، عف الحرب وشكميا وأىدافيا، حتى أصبح المنتصر الحقيقي في ىذه الحرب وصاحب المصمحة فييا، باإلضافة إلى 

 ىو كؿ مف حقؽ كسبًا ماديًا أو أدبيًا فييا.مشايخ القبائؿ والتجار، 



أما مف الناحية العسكرية، فمـ تكف االشتباكات، ذات قيمة حربية مف الناحية العممية أو الفنية، بؿ كانت مجرد عمميات 
ي عف المعركة بوليسية وتأديبية لرجاؿ القبائؿ المسمحيف تسميحًا خفيفًا ال يحسـ موقفًا أو يحقؽ نياية، حتى أصبح تصور الجند

ال يختمؼ عف خياؿ أجداده عنيا، ممف قاتموا في السوداف في أواخر القرف الماضي، أو آبائو ممف قاتموا عمى  –أية معركة  –
 الضفة الغربية مف قناة السويس في أوائؿ الحرب العالمية األولى.

ي العصري في تسميحو وفي تفكيره وفي كانت ىذه الظروؼ قاتمة لجيش حديث يعد نفسو أساسًا لقتاؿ الجيش اإلسرائيم
 أسموب قتالو، والذي بنى إستراتيجيتو العسكرية عمى أساس االستفادة إلى أبعد مدى مف خواص قواتو الجوية.

تميز مسرح العمميات في اليمف أيضًا مف الناحية الجغرافية بالجباؿ الشاىقة والييئػات الطبيعية البالغة االرتفاع، األمر الذي 
باحتبلؿ القمـ العالية التي تمنح مواقع ممتازة لممبلحظة والرؤيػة الجيدة، باإلضافة إلى تحكميا الكامؿ في األراضي يغري 

المنخفضة، ولكف ىذه الميزة القاصرة فقط عمى األراضي الجبمية، كانت عيبًا خطيرًا إذا ما اعتدنا عمييا وطبقت في األراضي 
الييئات قميمة االرتفاع كمعظـ أراضي صحراء سيناء الشمالية، وضد عدو يحسف  الصحراوية المنبسطة، والتي بيا بعض

المبلحظة وييتـ أوؿ ما ييتـ بالتعامؿ مع القوات المرابطة عمى خط السماء فينقض عمييا مستخدمًا طائراتو ومدفعيتو. وقد 
ة القبائؿ، فمف ناحيتنا فإف السرعة ػ أو خفة كانت العمميات في اليمف مطبوعة بالبطء الشديد، سواء مف ناحيتنػا أو مػف ناحي

 الحركة ػ كما تسمى عسكريًا، لـ يكف ليا ما يبررىا.

كاف النجاح في المعارؾ التي تمت في اليمف والنتائج العسكرية والسياسية الضخمة التي حققتيا قواتنا العاممة أدت إلى زيادة 
لقيػادات عمى مختمؼ مستوياتيا. وزيادة الثقة بالنفس قد تصؿ في مرحمة مف الثقة بالنفس، بالنسبة لؤلفراد عمى مختمؼ رتبيـ وا

 14مراحميا إلى الغرور، إذ أف القيادة العميا لمقوات المسمحة ورئاسة أركانيا العامة، قد تصرفتا منذ إعبلف حالة الطوارئ يـو 
 ت لمعدو اإلسرائيمي القياـ بيا.بغرور كامؿ ال ُيقّدر ردود الفعؿ السياسية والعسكرية التي مكن 67يونيو 

  



 المبحث الثاني

 الموقف العام في القوات المسمحة

 (1967)قبل معارك يونيو 

 أواًل: الوالء أم الكفاءة

، أصدرت القيادة العميا لمقوات المسمحة حركة تعيينات وتنقبلت واسعة بيف القادة والضباط، شممت 1966في صيؼ عاـ 
 أكبر الرتب إلى أصغرىا، وكاف الدافع إلييا تطبيؽ مبدأ: "الوالء قبؿ الكفاءة".عددًا كبيرًا منيـ، مف 

والواقع أف كممة "الوالء" ىذه كممة مرنة ليا أكثر مف وجو، وقد حار في تفسيرىا الضباط، وربما المدنيوف أيضًا في 
ىي مظاىره؟ ومف ىـ بالػذات أىؿ الوالء؟ ما  قطاعػاتيـ، حيث لـ يكف واضحًا تمامًا أي تفسير ليذا الوالء. لمف بالتحديد؟ ما

لى أي اتجاه عسكري أو سياسي  ىي العبلقة الحقيقية بيف "صاحب الوالء" و"أىؿ الوالء"؟ ما عبلقة بعضيـ بالبعض اآلخر؟ وا 
 أو حتى مذىبي تسير قافمتيـ؟ أسئمة كثيرة متشعبة لـ يكف ليا إجابات واضحة محددة.

رورة ارتباط الضباط بإحدى "الشمؿ" الموجودة، وربط نفسو بيا ميما كانت رتبتو أو القيادة كاف أوؿ مظاىر الوالء، ىو ض
التي يتػوالىا، بؿ ميما كانت المظاىر األخبلقية ألعضاء الشمة التي انضـ إلييا. فانتماء الضابط إلى إحدى الشمؿ يعني والءه 

في النياية في يد مف بيدىـ األمر في القوات المسمحة الذيف يمنعوف  ليا، وبالتالي ألىؿ الوالء، وكانت خيوط الوالء كميا تتجمع
 ويمنحوف، يحمموف ويحرموف، بؿ يفصموف مف الخدمة أو حتى يعتقموف.

أما الكفاءة فيي تعني الكفاءة فػي قيادة الوحدات الميدانية والتشكيبلت، الكفاءة المبنية عمى العمـ العسكري الحديث والخبرة 
 ممارسة قيادة الوحدات، وقد قاؿ "نابميوف" في ىذا الصدد: "ليست ىناؾ وحدات رديئة، ىناؾ ضباطًا تعوزىـ الكفاءة".الميػدانيػة و 

 . إنشاء قيادة لمقوات البرية1

مف األعواـ التي تضخمت فييا مشكمة نقص عدد الضباط عف المطموب، نظرًا إلنشاء عدد كبير مف  1964كاف عاـ 
تداـ الصراع في اليمف، وزيادة عدد المبعوثيف إلى الخارج لمدراسة في االتحاد السوفيتي، ثـ الوحدات الجديدة بعد اح

تضخمت المشكمة بعد ذلؾ، بافتتاح كمية الحرب العميا، واستئناؼ الدراسة في كمية أركاف الحرب، وقد ضمت ىاتاف الكميتاف 
مدة دراستيـ، كما ازداد عدد الذيف يخدموف في الجميورية العربية عددًا كبيرًا مف القادة األكفاء، ال يمارسوف القيادة الفعمية 

 اليمنية، نظرًا ألىمية المسرح مف جية، ولممزايا المادية المفتوحة مف جية أخرى.

ومع ذلؾ، وبالرغـ مف كؿ ىذه الظروؼ غير العادية، فقد أصدرت القيادة العميا لمقوات المسمحة قرارًا بإنشاء قيادة 
لـ تكف موجودة مف قبؿ، ُسميت "بقيادة القوات البرية"، وكاف مف الطبيعي، نتيجة ليذا القرار، أف تحتاج ىذه جديدة ضخمة، 

القيادة الجديدة إلى أعداد ضخمة مف الضباط مف جميع الرتب، يكاد عددىـ يصؿ إلى نفس عدد ضباط رئاسة ىيئة 



إال عمى حساب الوحدات المقاتمة والتشكيبلت وباقي األسمحة األركاف العامة األمر الذي كاف واضحًا أنو ال يمكف تنفيذه 
 والقيادات األخرى الموجودة، ومع ذلؾ فقد بدء فعبًل بإنشاء قيادة لمقوات البرية.

، ورسميًا بإلغائيا بعد انتياء 67يونيو  5وىكذا ولدت قيادة القوات البرية، ثـ ماتت واقعيًا بنشوب القتاؿ صباح يـو 
، بعد أف تبمبمت األفكار وتسببت في خبلفات وخصومات، وفػي أغمب الظػف أف التقاعس الذي بدأ مف القيادة القتاؿ مبػاشرة

والذي أدى إلى عدـ حسـ األمور وبتر الخبلفات، قد يرجع إلى أف يكوف  –وعمى رأسيا المشير "عبدالحكيـ عامر"  –العميا 
أو يكوف التفكير قد ىداه إلى  –وىو حريص أال يفعؿ ذلؾ  –بيف المشير قد أحس أنو بتدخمو، قد يفقد تعاطؼ أحد الجان

الحد مف نفوذ رئيس ىيئة أركاف حرب القوات المسمحة، وسمبو اختصاصو وسمطاتو، كرد عمى الموقؼ الذي واجيو عند 
تصعيد تعييف الفريؽ محمد فوزي في ىذا المنصب، ولـ يكف ىذا التعييف محؿ رضاه الكامؿ، ولـ يشأ في ذاؾ الوقت 

خبلؼ مع الرئيس جماؿ "عبدالناصر" حوؿ ىذا الموضوع، وقد ظير فيما بعد أف الفريؽ "فوزي" ال يكف إخبلصًا أو والًء 
لممشير، بؿ ماؿ كمية نحو الرئيس عندما اشتد الخبلؼ بينو وبيف نائبو، أو قد يكوف ىذا التقػاعس في حسـ الخبلفات، يرجع 

 رار ىذه الوقيعة كإحدى وسائؿ تحقيؽ األمف داخؿ القوات المسمحة.إلى أف المشير كاف يرمي إلى استم

 . تعيين العقيد "شمس بدران" وزيرًا لمحربية2

كاف مف االختصاصات الرسمية لمعقيد "شمس بدراف" اإلشراؼ عمى األجيزة اليامة في القوات المسمحة، مثؿ إدارة 
دارة االستخبارات شؤوف الضباط، وىي اإلدارة المختصة بترقيات الضباط وتن قبلتيـ وتعييناتيـ في الوظائؼ المختمفة، وا 

دارة الشئوف العامة والتوجيو المعنوي، والمباحث العسكرية الجنائية، وىيئة التنظيـ واإلدارة وما يتعمؽ منيا بشؤوف  الحربية، وا 
 األفراد والتعبئة العامة.

العقيد "شمس الديف بدراف"، إلى ارتفاع مكانتو ونفوذه بيف ومف الطبيعي أف تؤدي كؿ ىذه السمطات التي كاف يمارسيا 
الضباط عامة، والقادة وذوي الرتب الرفيعة في القوات المسمحة خاصة. كاف شمس بدراف في الواقع ىو المتصرؼ الحقيقي 

طبلؽ في كافة شؤوف القوات المسمحة مف دوف رقيب. وكانت عبلقتو بالمشير، مبنية ػ كما سبؽ القوؿ ػ عمى كام ؿ الثقة وا 
اليد والفكر، وقد أدى ىذا األسموب إلى تطور كبير وخطير في ُخمؽ القادة وشخصياتيـ، األمر الذي أصبح في النياية غير 

وكاف وقتئذ في  1966مقبوؿ مف الناحية الشكمية عمى األقؿ، بسبب رتبتو، فتقرر تعيينو وزيرًا لمحربية بعد صيؼ عاـ 
 إجازة يقضييا في أوروبا.

إف تفاصيؿ التحقيقات التي تمت في ىػذه القضية )قضية فساد المحيطيف بالمشير "عبدالحكيـ عامر"( ال شؾ محفوظة 
في القيادة العامة لمقوات المسمحة، فبل داعي لمخوض في تفاصيميا لتعمقيا باألعراض والثراء الفاحش واعتقاؿ األبرياء، 

ت أمامنا نتيجة ىذه التحقيقات؛ فقد أحيؿ البعض عمى التقاعد، وُحكـ عمى وتحصيؿ اإلتاوات والرشاوى، ولكف في نفس الوق
عدد مف البعض اآلخر بالسجف واألشغاؿ الشاقة المؤقتة. وال شؾ أف ىذه القضية، قد ىزت األوضاع التي كانت سائدة في 

 خارج حدود الوطف.مكتب المشير، كما أطمقت العناف لكثير مف التعميقات داخؿ القوات المسمحة وخارجيا، بؿ 
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شمؿ التخفيض ميزانية القوات المسمحة، وتحددت تفاصيؿ ما يمكف توفيره، فأجؿ إنشاء تشكيبلت جديدة، ومطارات 
 ىامة كاف مف المقرر إنشاؤىا، وخفض مف نفقات تدريب القوات الموجودة فعبًل، وفي عدد ساعات تدريب الطياريف،
واستغنى عف تكممة الوحدات باألفراد والمعدات التي كػانت تنقصيا، وما إلى ذلؾ مف األمور التي تؤثر حتمًا في كفاءتيا. 
وقد كاف مف التناقض الُمخؿ، أف السنة التي ُىدد فييا أمف الدولة الخارجي ووصؿ فييا إلى حافة الياوية، ىي نفس السنة 

 ضرورة إجراء توفير في كؿ قطاعات الدولة، بما فييا قطاع القوات المسمحة. التي وجد المخططوف لبلقتصاد فييا،

إف الدولة عندما تقرر الحرب، ال تقرر عفوًا، بؿ يجب أف يسبقيا تحضيرات واستعدادات قد تستغرؽ سنوات طويمة، 
تي تشمؿ الدولة بأسرىا، واستعدادات عسكرية واقتصادية وصناعية وسياسية، وما إلى ذلؾ مما تحتاجو الحرب العصرية ال

 والتي قد تمتد لسنوات، حيث أنو مف السيؿ بدء الحرب ولكف مف الصعب إنياؤىا.

ذا لـ يكف في نية الدولة الدخوؿ في حرب، فإف واجبيا أف تكوف مستعدة لمواجية موقؼ قد يضطرىا فيو عدوىا  وا 
أة كاممة، مداـ الموقؼ السياسي في يد السياسييف ػ الطبيعي عمى ذلؾ، وحتى في حالة اليجـو المفاجئ، فمف تكوف المفاج

وىو مرحمة قتاؿ بالدبموماسية ػ تسبؽ القتاؿ المسمح، وعمى قدر كفاءة القوات المسمحة، واستعدادىا، تكوف قوة السياسييف في 
 استخداـ دبموماسيتيـ، وتحديد أىدافيـ.

مسمحة، بينما في النية تصعيد الموقؼ السياسي، أو عمى فإما أف تنفصؿ السياسة عف العسكرية، وتقمؿ نفقات القوات ال
، وال يتفؽ مع األفكار المسمـ بيا  األقؿ في نية العدو استخداـ القوة بعد تصعيده لمموقؼ السياسي، فيذا أمر غير مفيـو

 والسائدة في القرف العشريف.

وضوع خطير، واألخطر منو أف نتركو قاؿ "كميمنصو"، السياسي الفرنسي الشيير منذ أكثر مف نصؼ قرف: "الحرب م
لمعسكرييف وحدىـ". إف العمؿ السياسي يمعب دورًا ىامًا في تقرير نتيجة الحرب، فيو الذي يعد الدولة لممعركة، بما في ذلؾ 

وسائؿ  مف تعبئة لمقوة البشرية واالقتصادية والمعنوية واإلعبلمية، وىػو الذي يختار الموقؼ المناسب دوليًا وداخميًا لتغيير
تحقيؽ سياسة الدولة، مف الدبموماسية إلى العنؼ والصداـ المسمح، بغرض فرض إرادتنا عمى العدو. وقد أجمؿ أساتذة 
العمـو اإلستراتيجية في العالـ في ىذا الموضوع، وىـ يحددوف القانوف األوؿ في صراعات القوى في عصرنا بقوليـ 

ي الطمقة األولى في ميداف القتاؿ"، ومعنى ذلؾ، أف اإلعداد لمحرب، ىو المشيور: "إف مصير أي حرب يتقرر قبؿ أف تدو 
 نصؼ الطريؽ إلى النصر.

تخفيضات تمس الكـ والكيؼ، الكـ مف ناحية  66/67وكانت التخفيضات التي طرأت عمى ميزانية القوات المسمحة عاـ 
مستوى التدريب الذي تصؿ إليو الوحدات تأجيؿ أية توسعات في كافة األسمحة والفروع، والكيؼ مف ناحية تحديد 

والتشكيبلت ذاؾ العاـ، فقد تقرر أف يكوف المستوى ىو مستوى سرية مدعمة لمتشكيبلت بسيناء، ويعتبر ىذا المستوى دوف 
 المطموب بكثير.

 . التدريب عمى القتال4



اضو بدرجة خطيرة في السنة إلى مستوى منخفض تزايد انخف 67وصؿ التدريب عمى القتاؿ في السنوات القميمة قبؿ 
 (. ويمكف إجمالي أسباب ىذا االنخفاض يرجع إلى عدة عوامؿ أىميا:66/67التدريبية األخيرة ػ )

أ. الشكوى المفتعمة مف الضباط مف قسوة التدريػب، واستجابة القيادة العميا ليذه الشكوى متأثرة بإرىاؽ الضباط الذيف خدموا 
 أدى إلى خفض ساعات التدريب.والذي  –لمدد طويمة في اليمف 

ب. النزوؿ بمستوى التدريب إلى مستوى الوحدات الفرعية الصغرى وىو أمر في حد ذاتو يعني أف توقع القتاؿ مع إسرائيؿ 
ال كيؼ أحارب عدو، ومستوى تدريب بعض وحداتنا لـ يزد عف مستوى السرية.  مستبعد. وا 

اء أجازه ميدانية شيرية ذات مدة طويمة، أثرت تأثيرًا كبيرًا عمى ج. منح الضباط وضباط الصؼ الذيف يخدموف في سين
 انتظاـ التدريب وعمى جديتو وعمى السيطرة عميو.

د. تخصيص عدد كبير مف الساعات المخصصة لمتدريب القتالي عمى الموضوعات الرئيسية لصالح التدريب عمى مياـ 
ف ىذه  العمميات، حيث بالغت الوحدات في ىذا التدريب الذي لـ يخرج عف إتقاف احتبلؿ المواقع الدفاعية فقط. وا 

 الوحدات عندما قامت الحرب تركوا المواقع األصمية واحتموا مواقع أخرى.

، مما أثر -عمميات بوليسية وتأديبية لرجاؿ القبائؿ –ىػ. تأثر القوات التي خدمت في اليمف بأسموب القتاؿ الذي ال يعدو 
 ة التي تتطمبيا المعركة مع إسرائيؿ.عمى تنفيذ المبادئ األساسي

و. تنقبلت الضباط المستمر ػ عمبًل بمبدأ األمف الداخمي ػ أثر عمى التدريب أثرًا بالغًا رغـ أف ىذه التنقبلت لـ يكف ليا 
ـ مبررىا بؿ كانت تجري أثناء السنة التدريبية، وعمى سبيؿ المثاؿ تغير جميع القادة تقريبًا في النصؼ الثاني مف عا

نما في أماكف أخرى.1966 نما لشغؿ مناصب عمى نفس المستوى وا   ، ال لشغؿ مناصب أخرى وا 

ز. اختصار مدد الدورات التعميمية في المنشآت التعميمية أثرت عمى مستوى تدريب الضباط فمـ يذودوا بالعمـ الكافي الذي 
 يفيدىـ في عمميـ وفي اإللماـ بجميع ما يمـز لقياداتيـ.

، وأىمية 1954يجدر اإلشارة إليو أف القوات المسمحة المصرية لـ تجري أي مناورة عامة بالجنود مف بعد عاـ ح. ومما 
المناورات معروفة، فيي أقرب تمثيؿ لجو الحرب الحقيقية، وتعطي مناخًا أقرب ما يكوف لمقتاؿ الفعمي وظروفو المختمفة، 

دارة المعارؾ والسيطرة  عمى سير القتاؿ. وأسموب التخطيط لمعمميات وا 

ط. ضعؼ التدريب الفني والنقص في عدد الفنييف والمينييف بدرجة كبيرة أثر عمى ضعؼ الكفاءة القتالية في الوحدات 
 والتشكيبلت.

وخبلصة القوؿ أف التدريب عمى القتاؿ والتدريب التعبوي لـ يأخذا حقيما مف االىتمػاـ بعد التورط في حرب اليمف، 
 دوف مستوى تدريب الجانب اآلخر بدرجة كبيرة. 67دخوؿ حرب فكاف التدريب قبؿ 



 . المعدات5

ألخ وىذه المعدات قد … أسمحة وذخائر وعربات ودبابات  –والمقصود بالمعدات كؿ ما تشتمؿ عمييا مف وسائؿ القتاؿ 
لمدفعية % في قطع ا 24% في األسمحة الصغيرة ػ  3وصمت نسب االستكماؿ فييا إلى نقص شديد يتراوح بيف )

 % في المركبات(. 70% في الدبابات ػ  45والمقذوفات ػ 

والتفوؽ في ىذه الناحية في جانب العدو، أما مف حيث نوعية ىذه المعدات  67يونيو  5لذلؾ خاضت وحداتنا معارؾ 
تيا التي لدى جيش المسمحة بيا القوات المسمحة المصرية، والتي ُأشتريت مف االتحاد السوفيتي، فمـ تكف متفوقة عمى مثيبل

الدفاع اإلسرائيمي، خصوصًا مف ناحية المدى والسرعة والقدرة عمى المناورة، ويمكف القوؿ دوف تردد في أف روسيا لـ تمدنا 
نما سمحت لنا باستيراد أسمحة بقدر محدود، وبقيود تجعمنا نفكر أكثر مف مرة إذا راودتنا أنفسنا عمى  بأحدث ما عندىا. وا 

 لمنطقة. وكذلؾ لـ تفي بكميات الذخائر المطموبة لمعمميات عبلوة عمى قطع الغيار واألجزاء التكميمية.إشعاؿ حرب في ا

ورغـ أف المعمومات التي تجمعت عند القيادة السياسية العسكرية العميا كانت توضح ىػذا القصور في النوع إال أنيا 
 تجاىمت ىذه.

تماـ البلـز مف جانب األجيزة المسئولة لذلؾ تعددت األخطار ونتج عنيا كما أف العناية الفنية بالمعدات لـ تأخذ االى
خسائر مادية وبشرية، ورغـ توضيح ىذه األمور عف طريؽ التقرير إال أنيا أىممت أو عمؿ عمى عدـ وصوليا إلى القيادات 

 المسئولة عف فروع القوات المسمحة حتى ال تسبب االستياء.

الحرب مع إسرائيؿ لـ يحف وقتيا بعد. وعندما بدأ القتاؿ كاف كثير مف الطائرات  وكؿ ىذا عمؿ تحت االعتقاد بأف
 والسفػف الحربية خصوصًا الغواصات وغيرىا يحتاج إلى إصبلحات كبيرة تستغرؽ وقتًا طويبًل لتكوف صالحة لمقتاؿ.

محة لرجؿ الشارع، ولقد استفاد ومف أكبر األخطاء التي وقعنا فييا ىو التخمي عف مبدأ السرية وذلؾ بعرضنا لكؿ األس
العدو النشيط مف ىذا الخطأ الذريع مف حيث التزود باألعداد واألنواع التي تعطيو التفوؽ عمى ما نممؾ. وىكذا سممنا 

 بعنصر ىاـ مف عناصر المفاجأة إلى إسرائيؿ.

 . القوات الجوية والدفاع الجوي6

مف مسؤولية القوات الجوية وقتئذ، لـ يكف بالكفاءة التي تدعو إلى  إف نظاـ الدفاع الجوي عمى سبيؿ المثاؿ، والذي كاف
ذا ما ُأريد تقييمو ووضع الحموؿ لنواقصو، قدـ المسؤولوف فيو حجة بعد حجة عمى رأسيا قمة  الطمأنينة الحقيقية، وا 

مى الدرجة العالية مف الكفاءة اإلمكانيات التي تشمؿ أجيزة الرادار مف األنواع األكثر تقدمًا في العالـ، ووسائؿ االتصاؿ ع
وغير ذلؾ مف األعذار المعادة والتي أصبحت بمضي الوقت مشاكؿ مزمنة، ففي الكثير مف االختراقات الجوية التي تمت 

كاف السبب الرئيسي في عدـ إمكاف اعتراض الطائرات المخترقة يرجع إلى عدـ يقظة  67يونيو  5في مجالنا الجوي قبؿ 
وي، أرضييف أو جوييف. ىذا باإلضافة إلى أف المعدات المتيسرة لـ يكف االىتماـ بصيانتيا والمحافظة عمييا أفراد الدفاع الجػ

محؿ عناية كبيرة. ولـ يكف شكؿ التعاوف بيف القوات الجوية والتشكيبلت البرية واضحًا تفصيميًا لجميع المستويات المناط بيا 



تنفيذ المشروعات المخططة ليذا التعاوف، أو في أحسف الظروؼ تكميؼ أقؿ  ىذا التعاوف نظرًا إلحجاـ القوات الجوية عف
 عدد مف الطائرات لمقياـ بالمشروعات المشتركة.

 . القائد العام، ورئيس األركان7

أـ أف األمر كاف أضخـ مف  1967سببًا في ىزيمة يونيو  66/67ال يعمـ إال اهلل ىؿ كاف القصور في التدريب عاـ 
ب، وىػؿ كانت النتيجة تختمؼ لو كاف القائد العاـ شخصيًا قد اىتـ بتدريب نفسو وآمف بالعمـ العسكري موضوع التدري

وأىميتو في القيادة، يواظب عمى حضور المشروعات اإلستراتيجية والتعبوية ولو مشرفًا ومتأمبًل سائبًل ومفكرًا بدؿ أف ينيب 
دارتيا؟ ىؿ عنو رئيس ىيئة أركاف حرب القوات المسمحة أو رئيس  عممياتيا أو غيرىما لئلشراؼ عمى ىذه المشروعات وا 

ىذا تقصير مف ىيئة الخبراء وىـ يعمموف أنػو سيتولى إدارة المعارؾ واتخاذ القرارات؟ ىؿ كانوا يجيموف أف الثقافة العسكرية 
 "لمقائد العاـ قد وقفت عند حد التخرج مف كمية أركاف الحرب المصرية في األربعينات"؟.

مف المؤسؼ أف نذكر ىنا أيضًا أف رئيس األركاف الذي اختاره القدر ليكوف عمى رأس ا لقوات المصرية في عمميات و 
، لـ يكف مف المؤىميف تأىيبًل عاليًا حديثًا، بؿ كاف مف البعيديف ػ بحكـ عممو في الكمية الحربية أكثر مف سبعة 1967يونيو 

إليو القوات خبلؿ ىذه السنوات الطواؿ، ولـ تكف مناىج طمبة الكمية الحربية  عشر عامًا ػ عف التقدـ العممي الذي وصمت
 بطبيعة الحاؿ تتجاوز في مستواىا الثقافي السرية المشاة أو المدرعة.

 . انشغال قيادات القوات المسمحة.8

 أ. لجنة تصفية اإلقطاع

شكمت لجنة برئاسة  1965وفي عاـ أدت سيطرة الحكـ العسكري بعد الثورة عمى مجريات األمور في الدولة. 
"عبدالحكيـ عامر"، أطمؽ عمييا "لجنة تصفية اإلقطاع" وكاف لو الحكـ المطمؽ فييا دوف بحث أسباب الحكـ، وذكر 
نيػا كانت تمثؿ قمة اإلرىاب،  أنور السادات في وصفو ليذه المجنة "أنيا أقصى وأعنؼ ما شيدتو مصر في تاريخيا، وا 

نيا اتجيت بشراسة ضد السياسييف القدامى باعتبارىـ يقوموف بثورة مضادة.والكبت واإلذالؿ وام  تياف الكرامة" وا 

بؿ أكثر مف ىذا حينما أدت إلى نقؿ ضباط كثيريف إلى وظائؼ مدنية نتيجة وجود أقارب ليـ ممف طبؽ عمييـ 
 قوانيف تصفية اإلقطاع. وكذا بعض الضباط الذيف يمتمكوف أراضي.

ات القوات المسمحة في تعييف عدد كبير مف الضباط في لجاف تصفية اإلقطاع مما كاف لو األثر وكذلؾ انشغاؿ قياد
الكبير عمى نقص الكفاءة القتالية في القوات المسمحة وكذا انخفاض مستوى التدريب والذي كاف سببًا مف أسباب ىزيمة 

67. 

 ب. أنواع أخرى من االنشغال



دالحكيـ عامر" أف تكوف معظـ األمور في نشاطات الدولة في يدىا، فقد فقد حرصت القوات المسمحة برئاسة "عب
سيطرت القوات المسمحة عمى جياز النقؿ العاـ مما استدعى ذلؾ تعييف بعض الضباط لئلشراؼ عمييا وكذا اإلشراؼ 

شغاؿ القوات والسيطرة عمى لعبة كرة القدـ مف خبلؿ النوادي وتعييف ليا ضبػاط متفرغيف، مما أثر كؿ ىذا إلى ان
المسمحة بأمور ليس مف اختصاصيا األمر الذي أدى إلى إضعاؼ الكفاءة القتالية في وحدات وتشكيبلت القوات 

 المسمحة.

 ج. أحداث اإلخوان المسممين

نما وسائؿ لتوقيع العقوبػات مع الخصـو 1953أنشئت المحاكـ العسكرية عاـ  ، ولـ تكف في الحقيقة محاكـ، وا 
ف القبض عمى اإلخواف المسمميف بتيمة أنو يدبروف مؤامرة لمعدواف عمى "عبدالناصر" وقتمو، ويذكر السياسييف، وكا

أف كؿ الثقات يؤكدوف أف قضيػة  –وىو كمسيحي ال يمكف أف يكوف ضالعًا مع اإلخواف  –األستاذ موسى صبري 
ليس الحربي، وأنيا مؤامرة وىمية، وأف اإلخواف التي أعدـ فييا سيد قطب كانت مف اختراع "شمس بدراف" وزبانية البو 

 التعذيب في ىذه القضية ىو قمة المأساة.

ويقرر محمد حسنيف ىيكؿ أف المعتقميف في ىذه القضية وصموا إلى عدة آالؼ، وأف زوار الفجر كانوا يجمعونيـ 
ي األىراـ آنذاؾ عف بغير رحمة، وقد تعرض الكثيروف منيـ لمتعذيب، وكاف "عبدالناصر" يعرؼ ذلؾ، وعندما كتبت ف

زوار الفجر انتقدت أعماليـ، فاستاء "عبدالناصر" مما كتبتو في ىذا الشأف، واتصؿ بي ليذكرني أنني كنت قاسيًا فيما 
 كتبت، وأف "شمس الديف بدراف" الذي كاف يشرؼ عمى تحقيقات اإلخواف المسمميف وقتيا غضب وقدـ استقالتو.

عتقاالت وزج بيـ في السجف، كما تـ نقؿ كثير منيـ إلى وظائؼ مدنية، كما وقد تأثر كثير مف الضباط مف ىذه اال
 صدر تعميمات بعدـ قبوؿ أوالدىـ في الكميات العسكرية.

وانشغمت قيادات القوات المسمحة في ىذه األمور، ونسيت أف ىناؾ عدوًا رئيسيًا لمدولة ىو إسرائيؿ "ويجب العدة لو 
تأثرت الكفاءة القتالية نتيجة خروج الضباط التي تـ تدريبيـ والذي يحتاج التدريب لمثميـ  تنظيمًا وتسميحًا وتدريبًا، كما

 إلى وقت كبير.

 ثانيًا: سياسة استخدام القوات المسمحة المصرية ضد إسرائيل

 . توزيع القوات لخدمة اإلستراتيجية الدفاعية1

لة دفاعية في جميع األوقات، لوجدنا لذلؾ أسبابًا عدة، إذا بحثنا عف األسباب التي جعمت اإلستراتيجية العسكرية لمجو 
عمى رأسيا عدـ التفوؽ العسكري عمى قوات إسرائيؿ، وفي معظـ األوقات التي كاف يتـ فييا مقارنة القوات المصرية 

كوف متساوية، باإلسرائيمية لمخروج بنتيجة محددة تؤثر عمى القرار الممكف اتخاذه، كاف يظير أف قوات كبل الجانبيف تكاد ت
وىنا يبرز أثر الحفاظ عمى التوازف العسكري بيف دوؿ المنطقة الذي حرصت الواليات المتحدة األمريكية عمى تحقيقو ولـ 
يعمؿ االتحاد السوفيتي عمى تحطيمو لفترة طويمة في الشرؽ األوسط، ولـ يسمح في وقت مف األوقات أف تشعر مصر بأي 



تراتيجيتيا مف الدفاع إلى اليجـو حتى لو أضافت في حساباتيا قوات أخرى لمدوؿ العربية تفوؽ عسكري يسمح ليا بتغيير إس
 المجاورة لحدود إسرائيؿ.

السبب الثاني: أنو مف الصعوبة بمكاف، إتماـ حشد كبير لقواتنا مف دوف أف يكشفيػا العدو ويقؼ عمى نوايانا مسبقًا. 
إلى اإلستراتيجية اليجومية، منيا ما كاف متعمقًا باألوضاع الدولية، وال كما كانت ىناؾ أسباب سياسية حالت دوف التحوؿ 

التي تتعيد دائمًا ببقاء إسرائيؿ في المنطقة وضماف أمنيا، ومنيا ما كاف متعمقًا باألوضاع  –سيما مواقؼ الدوؿ الكبرى 
بتوحيد الجيود العسكرية، ومف األسباب العربية، والتي اىتمت بالشعارات والتزايدات الوطنية أكثر مف اىتماميا الحقيقي 
 كذلؾ ما ىو متعمؽ باألوضاع الداخمية المحمية، وبمشرعات التنمية وزيادة اإلنتاج.

مف وقت إلى آخر وال  –كانت خطة الدفاع عف سيناء، ومنع العدو مف الوصوؿ إلى قناة السويس تتعدؿ بطبيعة الحاؿ 
سكرية لحممة اليمف تزداد تدريجيًا، وبشكؿ لـ يكف مخططًا ليا مف قبؿ، عندما بدأت المطالب الع 1963سيما منذ عاـ 

وكاف ىذا االزدياد ببل شؾ يأتي عمى حساب القوات التي خصصت لبلشتراؾ في الدفاع عف سيناء، إذ كانت حممة اليمف 
ؿ جماؿ "عبدالناصر" قوؿ بالوعة لمقوات والمعدات، ال ينتيي التسرب منيا، وال يمكف تنظيـ ىذا التسرب، ولمرئيس الراح

مشيور ألحد الوفود العسكرية األجنبية عند مقابمتو ليا، وكاف الحديث يدور حوؿ أىػداؼ مصر مف تدخميا في اليمف "لـ 
 يكف في نيتنا أف نتدخؿ في اليمف، لقد أرسمنا سرية مشاة فقط، ولكننا أجبرنا عمى تعزيز ىذه السرية بثبلث فرؽ أو أربع".

تيجية الدفاعية ىي التي ترسـ الخطط وتحددىا، وتتمخص في الدفاع عف المحور األوسط، الذي كاف كانت اإلسترا
معتبرًا المحور الرئيسي لعممياتنا، نظرًا لطبيعة أراضيو المفتوحة في كثير مف أجزائو، واألكثر صبلحية الستخداـ مدرعاتنا 

وحتى الضربة المضادة المخططة، لـ تكف تيدؼ إلى أكثر مف عميو، واألقؿ كثافة في المستعمرات اإلسرائيمية الحصينة، 
استعادة األرض التي ينجح العدو في االستيبلء عمييا داخؿ حدودنا، والسبب في ىذا واضح، حيث أف التفوؽ في القوات 

اس تسير والمعدات لـ يكف يسمح بأكثر مف ىذا في حسابات تقدير الموقؼ العسكري، أو مقارنة بعضيا بالبعض، وعمى أس
 األحداث بطريقة عادية تسمح بتنفيذ الخطة في ظروؼ ال تخرج عف الخياؿ الطبيعي عند تصور شكؿ المعركة.

 . تقدير الموقف اإلستراتيجي من وجية نظر العدو2

أعمف المسؤولوف في إسرائيؿ، في أكثر مف مناسبة، أنيـ إذا اضطروا لخوض الحرب، فسوؼ تكوف ىذه الحرب حربًا 
 وىـ يعنوف بذلؾ نقؿ القتاؿ إلى خارج حدودىـ، ليضمنوا ألراضييـ وسكانيـ، أمنًا ووقاية. وقائية،

وما كاف ىؤالء المسؤوليف اإلسرائيميوف يستطيعوف أف يجاىروا بيذا لو أحسوا أف اإلستراتيجية العربية عمومًا، والمصرية 
ب قد نبذوا التقاعس والتواكؿ عمى المجيوؿ، انتظارًا لما بصفة خاصة، قادرة عمى القياـ بعمميات ىجومية واسعة، أو أف العر 

تفعمو إسرائيؿ، أو أنيـ )العرب( آمنوا ببديييات اإلستراتيجية العسكرية القائمة بأف اليجـو ىو خير وسيمة لمدفاع كما آمف بيا 
 القادة اإلسرائيميوف.

التي تجعمو حرًا في اختيار اتجاه ىجومو حسبما يكوف  وتسميمًا بالواقع، وسيرًا عميو، ترؾ العرب عدوىـ يتمتع بالمبادأة
 ىذا االتجاه مناسبًا لو، ومحققًا ألىدافو السياسية والعسكرية.



 فأين تكون ضربة العدو؟

وبتحميؿ دراسة المحاور الثبلثة )الشمالي ػ األوسط ػ  –وعند بحث أكثر االتجاىات احتمااًل لضربة العدو الرئيسية 
جية نظر إسرائيؿ أف المحور األوسط أكثر االتجاىات مناسبة لعمميات ىجومية واسعة النطاؽ، وال الجنوبي( يتضح مف و 

بد مف استخداـ المحاور الثبلثة وشغميا بقوات في محاولة لمضغط عمى القوات المصرية التي تواجييا، مع عدـ إغفاؿ 
ف كاف وال بد مف ترتيب المحاور  التعاوف بيف ىذه المحػاور وضرورة العمؿ عمى االتصاؿ بينيا كما كاف ىذا ممكنًا. وا 

حسب أىميتيا وصبلحيتيا مف وجية نظر إسرائيؿ كتقدير القيادة العامة المصرية، فإف المحور الشمالي ىو التالي في 
ناسبة األىمية، ويميو المحور الجنوبي. ومف ىنا يبرز أىمية تواجد احتياطيات قوية عمى مستوى الجبية متمركزة في أماكف م

 لمقابمة ىذا االحتماؿ بسرعة ولكف ما حدث كاف غير ذلؾ تمامًا.

 ثالثًا: النشاط المحتل لمعدو أمام الجبيات العربية األخرى

إذا حدث في المستقبؿ أف التمس بعض المؤرخيف أعذارًا أدت إلى قياـ دولة إسرائيؿ، ثـ إلى نموىا وازدىارىا واتساع رقعتيا 
ف عربي الذيف يكونوف الشعوب العربية مف الخميج إلى المحيط، بثرواتيـ الضخمة، وتاريخيـ العريؽ، فبل بالرغـ مف المائة مميو 

أظف أنيـ سيجدوف أسبابًا مقنعة عند بحث الناحية العسكرية عمى األقؿ، لتقاعس بعض المسؤوليف مف ساسة الدوؿ العربية في 
تاز الذي وجدت ىذه الدولػة نفسيا فيو، وىي محيطة بإسرائيؿ مف جميع ىذا الجيؿ، عف االستفادة مف الوضع اإلستراتيجي المم

، فميس إلسرائيؿ حدود مع أية دولة أخرى غير عربية، ويبمغ طوؿ ىذه الحدود أكثر 1949الجيات حتى بعد ىدنة رودس عاـ 
األراضي اإلسرائيمية التي كـ، خبلؼ حدودىا عمى البحر المتوسط. وتتميز مرتفعػات الجوالف بالتحكـ الكامؿ في  950مف 

تواجييا تحكمًا قؿ أف يكوف لو مثيؿ في حدود دوؿ العالـ، كما تقترب األرض المبنانية قربًا شديدًا مف أغنى مناطؽ إسرائيؿ 
وأكثفيا سكانًا وأنشطيا صناعة أكبرىا ثروة، وفي نفس الوقت يشطر خط البصر ػ لمناظر إلى البحر مف األرض األردنية ػ 

كـ، عند "قمقيمية" وتستطيع قوة تعمؿ مف األرض األردنية، مناسبة في  15إلى قسميف عند خصرىا الذي ال يزيد عف  إسرائيؿ
حجميا صادقة في عزميا إذا ما وصمت إلى البحر المتوسط، أف تشطر إسرائيؿ إلى جزئيف منفصميف، شمالي وجنوبي، يمكف 

 ؿ التي تواجييا.التعامؿ مع كؿ جزء عمى حدة بقوات الدولة أو الدو 

أما عف خميج العقبة، فإف الطبيعة قد قسمت ىذا الخميج الضيؽ بوجود جزيرتي تيراف وصنافرة بالقرب مف الشاطئ المصري 
والصالح لممبلحة عند شـر الشيخ، أما مف الناحية األخرى، ناحية الشاطئ السعودي، فرغـ اتساع الخميج النسبي، فإف ضحالة 

يو ألنواع كثيرة مف السفف، وال تزيد المسافة بيف جزيرة تيراف وشـر الشيخ عف كيمومتر واحد، األمر الذي مياىو تعوؽ المبلحة ف
يجعؿ مف اليسير إصابة أية سفينة تحاوؿ عبور ىذا المضيؽ بالنيراف المباشرة لممدفعية، وليس مف الضروري أف تكوف مدفعية 

االختراؽ المناسبة لمسفف المراد إصابتيا، وىذا يمكف إغبلؽ ىذا الجزء مف  ساحمية بعيدة المدى، بؿ يكفي أف تكوف لمدافع قوة
الخميج بإغراؽ سفف قديمة استغنى عنيا في مياىو، بعد ممئيا بكميات مف األسمنت المسمح الذي ال يمبث أف يتماسؾ بمجرد 

ى غاطس السفف التي تحاوؿ العبور. اختبلطو بالماء مكونًا كتؿ أسمنتية شديدة الصبلبة في قاع المضيؽ تؤثر وال شؾ عم
غبلؽ خميج العقبة يحـر إسرائيؿ مف مزايا حيوية كثيرة سبؽ ذكرىا في غير ىذا الموضع وتؤثر إلى أبعد الحدود عمى  وا 

 مستقبميا السياسي واالقتصادي.



ييا، أو عرقمة الحركة كـ، فإف تيديدىا باإلنزاؿ البحري عم 200أما عف شواطئيا عمى البحر المتوسط والتي تمتد حوالي 
في موانييا، أو التدخؿ في عمميات البتروؿ التي تتـ في حيفا، وخبلؼ ذلؾ مف األعماؿ العسكرية التي يمكف القياـ بيا عمى 
ىذا الشاطئ الطويؿ، كؿ ىذا يعطي لمدوؿ العربيػة حرية في اختيار العمؿ العسكري المناسب، نوعًا ومكانًا وىدفًا، وباإلضافة 

ؾ فإف إحاطة إسرائيؿ بدوؿ عربية مف جميع االتجاىات تقريبًا، تجعؿ مف اليسير عمى القوات الجوية ليذه الدوؿ الوصوؿ إلى ذل
لى الحد الذي يتناسب ومدى عمؿ  إلى جميع األىداؼ المطموب ضربيا وتدميرىا، وبذلؾ تقسيـ الرقعة اإلسرائيمية فيما بينيا وا 

 الطائرات المتوفرة لدى كؿ دولة.

، ولذا كاف مف الطبيعي، بؿ 67ا ىو الوضع اإلستراتيجي مف الناحية العسكرية الذي كانت فيو إسرائيػؿ قبؿ حرب يونيو ىذ
مف الضروري، أف تتمسؾ إسرائيؿ دائمًا بالمبادأة في جميع الظروؼ واألحواؿ، فمو قبعت إسرائيؿ داخؿ حدودىا وسمحت 

لشرؽ والجنوب والبحر، فمف يتحقؽ حمميا، مف النيؿ إلى الفرات، بؿ لف تكوف ألعدائيا بتوجيو ضرباتيـ إلييا مف الشماؿ وا
إسرائيؿ أصبًل، أما لو تمسكت بالمبادأة ثـ صالت وجالت بيف جيرانيا، بينما ىذا يدافع عف حدوده، وذاؾ يستعد التخاذ 

س ال يياجـ إال بأجيزة الدعاية المتواضعة فإف األوضاع المؤدية إلى ذلؾ والثالث يدافع سياسيًا، والرابع يساير وال يسير، والخام
إسرائيؿ في النياية ستجد نفسيا في وضع عسكري ممتاز، تختار المكاف، ثـ الزماف، تختار ترتيب ضرباتيا وتحدد وقت كؿ 

 ضربة منيا، تقرر بمف تبدأ وبمف تنكؿ، وبإيجاز تستفيد أكبر فائدة ممكنة باحتفاظيا بالمبادأة.

التقدير لقوات العدو التي قد تعمؿ عمى جبيتو الجنوبية، ىي كؿ القوات التي يستطيع أف يعبئيا، باإلضافة وعمى ذلؾ، كاف 
إلى جيشو العامؿ، ويستبعد منيا لواءيف مشاة مف االحتياطي، ومف كتيبة إلى كتيبتيف مدرعتيف يضطر إلى االحتفاظ بيما عمى 

مفتوحة ومغرية لمقياـ بمغامرة وقتيا مناسب ونجاحيا محتمؿ، إما إف كانت  الجبيات العربية األخرى حتى ال تكوف حدوده معيا
أطماعو قد تعدت مصر إلى بعض الدوؿ العربية األخرى، فكاف التقدير أف العدو بعد االنتياء مف جبية مصر، سيعمؿ عمى 

لؾ سرعة الحركة التي يتميز بيا، نقؿ جزء مف قواتو إلى الجبية أو الجبيات األخرى التي وقع عمييا اختياره، يساعد في ذ
 وصغر المساحة النسبية التي تشمؿ جبيات القتاؿ، مستخدمًا قواتو الجوية ألقصى مدى ممكف.

 كاف ىذا ىو تقدير القيادة المصرية العميا لما تحتجزه باقي الدوؿ العربية مف قوات إسرائيمية أماميا.

 اعية. واجبات القوات الجوية والبحرية في الخطة الدف1

كـ وقاعدة "المميز" بمطارييا، باإلضافة إلى مطار  50بإنشاء قاعدة "السر" الجوية جنوب العريش بما ال يزيد عف 
أصبح معظـ المناطؽ الواقعة جنوب إسرائيؿ في مدى عمؿ طائراتنا المقاتمة لو عممت مف [1]العريش المنشأ مف زمف طويؿ

ىذه القواعد في مدى عمؿ معظـ أنواع الطائرات اإلسرائيمية، التي يمكف أف  ىذه القواعد األمامية، وفي نفس الوقت كانت
 تعمؿ ضد القوات الجوية بمنطقة القناة، وبعض أنواعيا يمكف أف يصؿ إلى القاىرة.

وقد يبرز ىذا الشرح العاـ، الميزة الكبرى التي يتمتع بيا مف يبدأ بتوجيو ضربتو، والوضع السيئ الذي يجد نفسو فيو 
رًا إلى تمقي ضربة خصمو األولى، وبمعنى آخر، الفرؽ الكبير بيف مف يحرص عمى المبادأة وبيف مف يفقدىا ويركف مضط

 إلى اإلستراتيجية الدفاعية البحتة.



وعمى ذلؾ فعندما كاف التفكير دائرًا لتخصيص واجبات لمقوات الجوية المصرية لمعاونة الخطة الدفاعية في سيناء، وجد 
تخصيص مجيود جوي لمعاونة التشكيبلت الميدانية في قتاليا األرضي، واستبقى ىذا المجيود، أو غالبيتو أنو ال يمكف 

العظمى، لمحصوؿ عمى التفوؽ الجوي خبلؿ الثبلثة أياـ األولى مف القتاؿ، وبعدىا ُينظر في تخصيص مجيود جوي 
 لمعاونة التشكيبلت البرية.

بيا بطبيعة الحاؿ في المعركة الدفاعية منصبًا عمى تأميف شواطئنا في سيناء، أما عف "القوات البحرية"، فقد كاف واج
ولـ تكف ىذه الشواطئ تسمح باستخداـ العدو ليا عمى نطاؽ واسع، وحتى العريش، لـ تكف أكثر مف مرفأ يسمح فقط برسو 

ئيؿ، بمواردىا المحدودة جدًا مف سفف السفف الصغيرة، أما ما يتعمؽ بعمميات اإلنزاؿ البرمائية المحتممة فقد رأى أف إسرا
اإلنزاؿ والمركبات البرمائية ال يمكنيا القياـ بعممية غزو بحري أو حتى بإغارة ليا قيمتيا عف طريؽ البحر، ومع ذلؾ فقد 
كاف مف بيف احتماالت نشاط العدو البحري، إنزاؿ بعض األفراد المحموليف بحرًا غرب العريش إلزعاج خطوط المواصبلت 

ى المحور الشمالي، أو القتناص بعض المركبات، أو نسؼ بعض أجزاء مف خط السكة الحديد. ولذا كاف مف ضمف عم
مـ متحركة ومجيزة برادار  130الخطة الدفاعية لمواجية ىذا االحتماؿ، تمركز وحدة لمدفاع الساحمي في العريش مف عيار 

واصبلت البلزمة لبلتصاؿ الفوري بميناء بورسعيد حيث يكشؼ عف اقتراب السفف عمى مسافات بعيدة، كما جيزت الم
 تتمركز القوة البحرية المخصصة لمتعاوف مع القوات التي تدافع عف سيناء، ومعظميا مف زوارؽ الطوربيد.

 . التجييز اليندسي لمسرح العمميات ومراكز القيادة2

لمعدات والمركبات واألفػراد حسب الخطط لتجييز مواقع القتاؿ لؤلسمحة وا 1964لـ توضع سياسة محددة قبؿ عاـ 
ًعرض تخطيط جديد لمدفاع عف سيناء، واعُتمد ىذا التخطيط مف القائد العاـ، وُوضع معو خطة  1964المقررة، وفي عاـ 

 تفصيمية لتجييز مسرح العمميات تجييزًا ىندسيًا يزيد المواقع منػاعة والخطط نضوجًا، وقدرت الموارد واألدوات وتحولت إلى
اعتمادات مالية، وزعت عمى عدة سنوات لتصبح المواقع الدفاعية في سيناء ثابتة ومجيزة تجييزًا كامبًل يمكف أف يبقى 

 عشرات السنيف، حيث تقرر أف تكوف التكسيات إما بالطوب األحمر أو الحجر مع استخداـ األسمنت لمتثبيت.

منطقة حصينة، وليس مجرد منطقة مجيزة لمدفاع، منطقة ، بدأ النطاؽ الدفاعي األوؿ في الظيور ك1965وفي نياية 
حصينة ال تقؿ عف مناطؽ الدفاع التاريخية كخط ماجينو أو خط زيجفريد. كانت قوات النطاؽ الدفاعي الرئيسي متمركزة 

مرسومة  فعبًل في سيناء، أما فيما يختص بباقي النطاقات في خطة الػدفاع عف سيناء فمـ يبدأ في تجييزىا وظمت مواقعيا
عمى خرائط القادة في شكؿ نقط، في انتظار الظروؼ المساعدة لمبدء فييا والسبب في ىذا بسيط وىو عدـ توفر قوات 

 مخصصة بالذات ليذا الواجب وتعيش في سيناء.

 رابعًا: تقييم الخطط الموضوعة

داخؿ إطار الخطة الموضوعة لـ يكف ينقصو الوقت وال حسف التدبير، فقد زادت  1967إف تنظيـ الدفاعات في سيناء عاـ 
التحصينات الصناعية التي كمفتنا المبلييف مف مناعة المواقع الطبيعية الجيدة التي وقع عمييا االختبار، وأصبحت الصورة تدعو 

. إف مجرد نجاحنا في عبور قناة السويس، 1:3رورة تفوؽ المياجـ عمى المدافع بنسبة إلى الطمأنينة المحسوبة عمى أساس ض



تماـ حشدنا في سيناء، واحتبللنا لمواقعنػا الحصينة، يقفز بنا إلى منتصؼ الطريؽ إلى النصر في المعركة الدفاعية، عمى  وا 
ف القوات والمعدات، ناىيؾ عف مواقعنا الحصينة أساس أف إسرائيؿ ال يمكنيا أف تحشد ثبلثة أضعاؼ ما نستطيع أف نحشده م

 التي ػ تستمـز رفع ىذه النسبة، وعمى أساس التسميح السوفيتي ال يقؿ كفاءة عف التسميح األمريكي أو الفرنسي.

؟ ىؿ كاف في الطريقة التنفيذية 67يونيو  5ولو كانت ىذه االفتراضات صحيحة فأيف كاف الخطأ الذي أودى بنا إلى كارثة 
لتي سارت بيا األمور في إدارة المعركة؟ ىؿ كاف لما أصاب قواتنا الجوية مف خسائر كؿ ىذا التأثير عمى قواتنا البرية التي ا

جعمتيا عاجزة عف حماية نفسيا كوحدات داخؿ مواقعيا أو حتى كأفراد، وبيدىـ ىذه األسمحة؟ ىؿ كانت القيادات العسكرية، 
 دة الجبية عمى مستوى مف الكفاءة أقؿ مف المطموب لمثؿ ىذه العمميات الحربية؟وعمى رأسيا القيادة العامة، وقيا

؟ وىي عمى النحو 67؟ وبالتالي ما ىي مقدمات حرب 67والسؤاؿ الذي يجدر بنا أف نسألو ىو: ىؿ انسقنا إلى حرب 
 اآلتي:.

 67السؤاؿ الميـ: ىؿ انسقنا إلى حرب 

ىو: ىؿ كاف في تخطيط مصر وفي نيتيا، خوض حرب مصيرية مع إسرائيؿ السؤاؿ الكبير الذي يشغؿ جميع المحمميف، 
؟ أـ إنيا انزلقت إلييا، وأجبرتيا الظروؼ عمى مواجيتيا، بالرغـ مف التصريحات السابقة لكبار المسؤوليف بأننا لف 67عاـ 

 ندخؿ حربًا ما لـ نكف نحف فييا المحدديف لزمانيا ومكانيا؟

 ىي: 67إذًا مقدمات حرب 

 مبدأ الوالء قبؿ الكفاءة.. 1

 .67/68، وتخفيض أيضًا في ميزانية 66/67. تخفيض ميزانية 2
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 أ. خبرة قميمة ال تصمح مع إسرائيؿ.
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 كاف كؿ مطار مف المطارات األربعة مستقبًل، ويتبع رأسًا قيادة المنطقة الجنوبية الشرقية. [1]

  



 المبحث الثالث

 1967مايو  15مايو حتى  14تطور األحداث وردود األفعال من 

 أواًل: بداية األزمة

الحرب في توقيت ال يناسبيا. خاصة وأف قواتيا كانت منشغمة بحرب اليمف. بدأ التخطيط الدقيؽ الستدراج مصر إلى ىذه 
، حيف بدأت إسرائيؿ سمسمة مف االنتياكات التفاقية اليدنة 1967األمريكي في أوائؿ أبريؿ  –وكاف تنفيذ المخطط اإلسرائيمي 

ح شرقي بحيرة طبريا، عمى حساب األراضي مع سورية، وذلؾ بتوسيع المناطؽ الزراعية التابعة ليا في المنطقة المنزوعة السبل
 التي يممكيا المزارعوف السوريوف.

طائرات  6أبريؿ عمى ىذا االنتياؾ المتعمد إلى نشوب قتاؿ بالمدفعية والطيراف أسفر عف إسقاط  7وأدى الرد السوري في 
فػي الوقػت نفسػو بعض التحركات  سورية. ثـ بدأت عمى أثر ذلؾ سمسمة مف التيديدات اإلسرائيمية لسورية. وتمت 21ميج 

العسكرية قرب الحدود السورية، توحي بأف ىناؾ حشودًا ضخمة. مع إنكار وجود مثؿ ىذه الحشود لمراقبي اليدنة التابعيف لؤلمـ 
 المتحدة.

، فقد كاف مف الطبيعي أف تتضامف 1966نوفمبر  4ولما كانت مصر تربطيا بسورية معاىدة دفاع مشترؾ، عقدت في 
الجوية،  1966نوفمبر  7مصر مع سورية في مواجية التيديدات اإلسرائيمية الصريحة ليا بالحرب، والتي جسدتيا معركة 

خاصة وأف إسرائيؿ تعمدت استفزاز قيادتيا السياسية في حميـ شعورىا بمسؤوليتيا القومية عندما كررت التيديدات العسكرية 
 لصالح سورية ألنيا ضعيفة نتيجة تورطيا في اليمف. لسورية، وأوضحت أف مصر لف تستطيع التدخؿ

أخذ المسؤولوف اإلسرائيميوف يصعدوف تيديداتيـ، فأعمف "ليفي أشكوؿ" رئيس الوزراء بأف )حرب  1967وفي أوائؿ مايو 
خربيف الذيف العصابات أمر ال يقبمو العقؿ وال يمكف تركو ىكذا ألنو ييدد أمف إسرائيؿ. ومف الواضح أف سورية ىي قاعدة الم

قرر الكنيست اإلسرائيمي  67مايو  9يفدوف إلينا، وربما يوجد بينيـ مخربوف مف الصيف الشعبية كما تقوؿ الشػائعات( وفي 
 وجوب ا لقياـ بعممية حربية انتقامية ضد سورية.

ـ العمؿ عمى إقناع أرسؿ "أبا إيباف" وزير الخارجية اإلسرائيمي إلى سفرائو في الخارج يطمب مني 1967مايو  10وفي 
 اإلسرائيمية. –الدوؿ التي يعمموف فييا بخطورة الموقؼ عمى الحدود السورية 

، صرح "إسحاؽ رابيف" رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، )أننا سنقـو بيجـو خاطؼ عمى سورية، 1967مايو  12في يـو 
ت اإلسرائيمية ىي تمييد لعدواف عمييا، سارعت وحينما شعرت سورية أف التيديدا…( وسنحتؿ دمشؽ لنسقط النظاـ ثـ نعود 

 .1967مايو  13بإببلغ أعضاء مجمس األمف بالموقؼ يـو 

وكانت ىذه التصريحات كفيمة بتحريؾ الموقؼ عمى مختمؼ مستوياتو وفي أركاف الدنيا.. حيث اتجيت كؿ األنظار إلى 
 سورية.. وماذا سيحدث ىناؾ؟!!.



ما يحدث في سورية. حيث كاف أوؿ مف أذاع أنباء الحشود عمى سورية، وقد تـ اإلببلغ وكاف االتحاد السوفيتي مشغواًل ب
األولى بالوسائؿ الرسمية إلى الرئيس "عبدالناصر" في القاىرة، والثانية شبو رسمية، حيث  1967مايو  13بوسيمتيف، يـو 

إلى "أنور السادات" كاف وقتيا رئيسًا لمجمس  –ت أحد قادة االتحاد السوفيتي الثبلث في ذلؾ الوق –أفضى الرئيس "بودجورني" 
الشعب، أف سورية تواجو موقفًا صعبًا، ونحف سنساعد سورية في الموقؼ الذي ستواجيو، وقد أخطرنا الرئيس "عبدالناصر" في 

دعت قوات وقد وصمت في نفس اليـو برقية مف رئيس األركاف السوري تفيد "إسرائيؿ است… القاىرة بما لدينا مف معمومات 
نيا تحشد حوالي  والتوقيت … لواء أماـ الجية السورية، وأنيا تنوي مياجمة سورية مع استخداـ المظمييف بكثافة  15االحتياط، وا 

لواء  13 – 11مايو وأبمغ وزير الدفاع السوري "العماد حافظ األسد" المشير عامر بأف العدو يحشد  22 – 15المنتظر مف 
 عمى الحدود السورية.

قبؿ ذلؾ بحوالي عشرة أياـ طمب الممؾ "حسيف" حضور الفريؽ "عبدالمنعـ رياض" ػ الذي كاف يشغؿ وقتيا رئيس أركاف و 
القيادة العربية الموحدة ػ لمقابمتو في عماف وقد كاف مضموف الرسالة يعتبر ذا أىمية خاصة لمصر ولمشعوب العربية بالكامؿ 

مصر وتوريطيا بحيث يمكف ضربيا وأف سورية ىي طعـ االستدراج أو التوريط، حيث تمخصت في أف "ىناؾ مؤامرة الستدراج 
وأف موعد التنفيذ قريب وأف الممؾ حسيف ػ برغـ كؿ االعتبارات ػ قرر أف يحذر مصر لسبب رئيسي ىو خشية أف تصؿ 

 المخاطر إلى مممكتو لصعوبة حصر ألسنة النار إذا اشتعمت في المنطقة.

كاالت األنباء تنقؿ أنباء حشود عسكرية، وتصريحات لرئيس الوزراء اإلسرائيمي، ولبعض القادة وبعد ىذا وذاؾ، كانت و 
العسكرييف بحتمية المواجية بيف إسرائيؿ وسورية التي تشجع أعماؿ الفدائييف، وأف المواجية في ىذه المرة تختمؼ تمامًا عف 

مايو بمناسبة ذكرى إنشاء الدولة  15بتنفيذ العرض العسكري يـو  المواجيات السابقة، وأنو قد تستغؿ الحشود العسكرية القائمة
 في توجيو الضربة إلى سورية.

كؿ ىذا لخمؽ الذريعة، والخداع في توجيو الضربة الرئيسية، وجر مصر )التي وقعت اتفاؽ إحياء معاىدة الدفاع المشترؾ 
 .1967بدء عدواف يونيو ( التخاذ إجراءات لتكوف ىي الذريعة ل1966نوفمبر  4مع سورية يـو 

وقبؿ أف نتعمؽ في سير األحداث والمبلبسات التي اكتنفتيا، واالستعدادات التي قاـ بيا كؿ مف الطرفيف عمينا أف نتفيـ 
 بعض أوضاع األجيزة والقيادات المسؤولة عف التخطيط لمحرب وسير القتاؿ.

 ثانيًا: القيادة العسكرية المسؤولة عن العمميات الحربية

ويرأسيا المرحـو "المشير عبدالحكيـ عامر"، الذي احتفظ دوف باقي  1966د تشكيؿ القيادة "العميا لمقوات المسمحة" عاـ أعي
بمنصب نائب القائد األعمى لمقوات المسمحة. وتضـ وزير الحربية "شمس بدراف" والذي كاف  1952أعضاء مجمس قيادة ثورة 

ر مكتب نائب القائد األعمى لمشؤوف العامة. وكذلؾ مساعدي نائب القائد األعمى ػ قبؿ تعيينو في ىذا المركز يشغؿ منصب مدي
وشغبل بالفريؽ أوؿ "أحمد حميـ إماـ" والفريؽ أوؿ "ىبلؿ عبداهلل ىبلؿ" ػ ورئيس ىيئة أركاف  1964وىما منصباف استحدثا عاـ 

أُنظر األركاف بالقيادة العميا المواء "عمي عبدالخبير". )حرب القوات المسمحة الفريؽ أوؿ "محمد فوزي"، وباإلضافة إلى ذلؾ مدير 
 (جدول القيادة العسكرية المصرية



وكانت ىذه القيادة ىي المسؤولة عف التخطيط اإلستراتيجي، وعف إصدار توجييات العمميات الحربية والسيطرة عمى القوات 
 المحاربة مف خبلؿ القيادات التي تنشأ.

كانت القيػادة العميا فيما يختص  1967مايو  14ركز القيادة الرئيس ومكانيا القاىرة، وحتى يـو وتعتبػر ىذه القيادة ىي م
بالعمميات الحربية عمى الجبية الشرقية ىي "القيادة العسكرية الشرقية" التي يرأسيا الفريؽ "صبلح محسف" والتي سميت عندما 

لميداني" ولقد أنيط بيذه القيادة ميمة وضع الخطط الحربية لمدفاع عف تأـز الموقؼ والح شبح الحرب في األفؽ بقيػادة "الجيش ا
سيناء، وكذلؾ الخطط التعرضية في حالة التحوؿ مف الدفاع إلى اليجـو حسب تطوير المعركة الدفاعية التي كػانت تعتبر 

د لخوض حرب تعرضية مف المرحمة االفتتاحية لمحرب مع إسرائيؿ. باعتبار أف مصر في ىذه الفترة لـ تكف عمى استعدا
 اختيارىا.

وقامت ىذه القيادة "القيادة العسكرية الشرقية" بوضع الخطة الدفاعية عف سيناء والتي أخذت االسـ الرمزي "قاىر" وصدقت 
وتـ تدريب  1966القيادة العميا عمى ىذه الخطة التي وضعتيا بعد عمميات استطبلع استغرقت وقتػًا طويبًل في ديسمبر 

والتشكيبلت والقيادات التي حددتيا الخطة "قاىر" وفيما عدا ذلؾ لـ تكف ىناؾ قيادة مشتركة عمى الجبية السورية  الوحدات
وبالشكؿ المعروؼ، لمتنسيؽ في ظؿ اتفاقية الدفاع المشترؾ. عممًا بأف رئيس أركاف حرب القوات المسمحة المصرية كاف معينًا 

ا التعييف لـ يخرج عف حدود الورؽ. ولـ تكف ىناؾ خطط منسقة بيف الدولتيف كما أخذ قائد لمقوات المصرية السورية إال أف ىذ
عمى ىػذا الشكؿ مآخذ كثيرة مف الناحية العسكرية إذ أف الفريؽ أوؿ "محمد فوزي" رئيس أركاف حرب القوات المسمحة المصرية، 

الذي ىو مرؤوس فيو لقيادة جبية مف ىذه الجبيات.  يقػـو بمياـ قيادتو عمى مستوى الجبيات المشتركػة في القتاؿ في الوقت
 أعني الجبية المصرية.

وعمى ذلؾ عندما نشب القتاؿ ظير عدـ التنسيؽ وعدـ االستجابة لتنفيذ التعميمات الحربية، مما تسبب في انفصالية تامة 
صري بالكامؿ دوف تدخؿ مف الطيراف بيف الجبيتيف ػ السورية والمصرية ػ وأعطيت الفرصة إلسرائيؿ، لتنقض عمى الطيراف الم

 السوري وكذلؾ عدـ نشوب قتاؿ يعتد بو مف الجانب السوري قد يخفؼ الضغط عمى الجبية المصرية.

 (أُنظر شكل توزيع قوات الطوارئ الدوليةثالثًا: تصاعد الموقف السياسي والعسكري في الشرق األوسط )

ا تبايف غير مسبوؽ في القرارات بيف أطراؼ الصراع. ويجد قمة الخداع تقدير المحمؿ لؤلحداث خبلؿ تمؾ الفترة، يجد فيي
السياسي واإلستراتيجي في سبيؿ إنجاح خطة إسرائيؿ لمعدواف. ويجد أف تقدير القيادات العربية "بالكامؿ" لمموقؼ كاف خطئًا مف 

ف الجانب اإلسرائيمي يبني تقديراتو بناءًا األساس وبني عمى اعتبارات غير حقيقية، ومعمومات مضممة، وقدرات قاصرة، بينما كا
 عمى معمومات صحيحة بنسبة كبيرة، وتعاونو الواليات المتحدة األمريكية بكؿ ما تممؾ إلنجاح وتحقيؽ اليدؼ.

وفي مصر، تـ الحشد الرئيسي في سيناء بيدؼ معمف وىو معاونة سورية في حالة اعتداء إسرائيمي عمييا طبقًا لمعاىدة 
شترؾ بينيما، وكاف الحشد في صورة مظاىرة عسكرية، حيث تعمدت القيادة المصرية أف تخترؽ القوات المتجية إلى الدفاع الم

سيناء بعض شوارع القاىرة الرئيسية لتعمف عف توجييا في نفس الوقت كاف ىناؾ قصورًا شديدًا في خطة التعبئة، أما سورية 



 –تناسب مع الموقؼ، وعمى الجانب اإلستراتيجي كانت إجراءات التنسيؽ العربي واألردف، فمـ تتخذ مف اإلجراءات الدفاعية ما ي
 العربي ضعيفة، وكانت إجراءات التنسيؽ مع الدوؿ الصديقة قاصرة، وبواسطة شخصيات ال ترتقي مستوياتيا مع الموقؼ.

تحقيؽ حمـ إسرائيؿ في االستيبلء ومف ىنا شاعت العبارة بأف مصر والعرب تـ استدراجيـ إلى الحرب، إليقاع اليزيمة بيـ و 
عمى الضفة الغربية، وىي األرض التوراتية التي كاف يأمؿ كؿ قادة إسرائيػؿ باالستيبلء عمييا واحتبلؿ سيناء حتى تكوف فاصبًل 

سرائيؿ، واحتبلؿ ىضبة الجوالف السورية التي كانت تشكؿ ت يديدًا كبيرًا بيف التجمعات المصرية الرئيسية غرب قناة السويس وا 
لمتجمعات السكانية شماؿ إسرائيؿ وكؿ ىذا جزء مف إسرائيؿ الكبرى. والمبلحظ أف لفظ "االستدراج" ال يتناسب مع الموقؼ ألف 
االستدراج ال يتـ إال مف خبلؿ ثبات وعدـ قصور الجانب اآلخر وتدؿ كؿ الحقائؽ أنو كاف يوجد قصور عربي في جميع 

 (1967أُنظر ممحق مقدمات حرب يونيو اجة لبلستدراج. )المجاالت وبالتالي لـ تكف ىناؾ ح

 1967مايو  14رابعًا: أحداث يوم األحد 

 . في القاىرة1

 أ. "إجراءات رفع درجات االستعداد لمواجية الموقف

بمجرد تمقي القيادة السياسية والعسكرية في مصر أنباء التجمعات اإلسرائيمية أماـ الجبية السػورية، تـ عقد اجتماع 
بيف الرئيس "عبدالناصر"، والمشير "عامر" واتفقا في الرأي: "أف الجميورية  1967مايو  13في السادسة مساء يـو 

وتقرر عقد  ػ العربية المتحدة ال تستطيع أف تقؼ ساكنة، وأف الحوادث تفرض عمييا أف تكوف مستعدة لكافة االحتماالت
 مايو لتدارس الموقؼ، واتخاذ القرار المناسب. 14اجتماع لمقيادة العامة لمقوات المسمحة صباح يـو 

 ب. اجتماع القيادة العسكرية

مايو، عقد المشير "عبدالحكيـ عامر" اجتماعًا مع الفريؽ "محمد فوزي" رئيس األركاف )دوف اشتراؾ  14صباح يـو 
والذي يعتبر حضوره ضروريًا معظـ قادة القوات المسمحة الرئيسية ومنيـ رئيس ىيئة العمميات الفريؽ "أنور القاضي". 

أنو فوجئ  1988يونيو  8لبحث مواقؼ العمميات ويقوؿ الفريؽ "القاضي" في حديث لو نشر بمجمة آخر ساعة في 
بقرارات المشير ألنو يعمـ جيدًا قدرات القوات المسمحة، ولكنو فيـ مف المشير أف األمر ال يتعدى أف يكوف "مظاىرة 

 1/67الجتماع صدور العديد مف القرارات العسكرية منيا تعميمات العمميات الحربية رقـ عسكرية" وقد ترتب عمى ىذا ا
 (أُنظر ممحق تعميمات عمميات حربيةمايو. ) 14التي صدرت قبؿ ظير يـو 

تؤكد المعمومات مف مصادرىا المختمفة نية إسرائيؿ في العدواف عمى الجميورية العربية المتحدة. وفي ضوء اتفاقية 
المشترؾ بيف الجميورية العربية المتحدة والجميورية العربية السورية قررت القيادة العميا لمقوات المسمحة في  الدفاع

الجميورية العربية المتحدة التدخؿ جوًا وبرًا في حالة قياـ إسرائيؿ بعدواف شامؿ عمى األراضي السورية بقصد احتبلليا 
 ة.أو جزء منيا أو تدمير القوات الجوية السوري

 ج. القرارات



ترفع درجات استعداد القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات البحرية وقوات الدفاع المدني اعتبارًا مف  أواًل:
 إلى درجة االستعداد الكاممة. 14/5/1967يـو 

يقاؼ فرؽ التع17/5/1967إتماـ التعبئة العامة لمقوات المسمحة العربية قبؿ  ثانيًا: ميـ بالمعاىد وبالمنشآت التعميمية ، وا 
 في الجميورية العربية المتحدة فورًا، وتوزيع الضباط لتدعيـ القيادات والوحدات.

 .17/5/1967إتماـ التحشدات أماـ جبية الجميورية العربية المتحدة في اتجاه إسرائيؿ برًا وجوًا قبؿ يـو  ثالثًا:

 المشتركة المقررة باالتفاؽ مع القيادة العامة السورية.تجييز الخطط التعرضية والدفاعية  رابعًا:

 التوزيع اإلستراتيجي لمقوات البرية طبقًا لمخطط المقررة مع التجييز لتنفيذ العمميات التعرضية البحرية. خامسًا:

 بإتماـ االستعداد الكامؿ لمدفاع الجوي يبدأ استطبلع جوي في إسرائيؿ. سادسًا:

 رئيس األركاف الفريؽ محمد فوزي(.)الوثيقة موقعة بإمضاء 

وصدرت قرارات مكممة ليذه التعميمات منيا قرار التعبئة الذي وجو المشير "عامر" فيو )أف يكوف االعتماد فييا عمى 
حتى ال تتأثر كفاءة اإلنتاج بالقطاع المدني أو اقتصاديات  –أقؿ مما جاء بالخطة  –القطاع المدني في أضيؽ الحدود( 

عمى أف تستكمؿ التعبئة يوـ  –بدرجة كبيرة، وحتى يمكف تطبيؽ سياسة النفس الطويؿ إذا لـز األمر ذلؾ الجميورية 
. وتقرر أف يتوجو الفريؽ "محمد فوزي" بالسفر فورًا إلى دمشؽ الستطبلع الموقؼ عف قرب والتنسيؽ [1]26/5/1967

 مع القيادة السورية.

لقيادات والشخصيات السياسية والعسكرية خالل الجولة العربية/ اإلسرائيمية أُنظر جدول اد. اجتماع القيادة السياسية )
 (الثالثة

في نفس توقيت اجتماع القيادة العسكرية، كانت ىناؾ اجتماعات ىامة عمى المستوى السياسي. حيث تدارس 
محي الديف"، ورئيس الوزراء الرئيس "عبدالناصر" الموقؼ مع المجموعة السياسية )نائب رئيس الجميورية السيد/ "زكريا 

السيد/ "صدقي سميماف"، ووزير الخارجية الدكتور/ "محمود فوزي"، وأميف عاـ االتحاد االشتراكي السيد/ "عمي صبري" 
 .. ومعو عدد مف أعضاء المجنة التنفيذية العميا لبلتحاد االشتراكي العربي(.

حيث توجيت األنظار إلى أنو في حالة انييار  –حميًا وكاف اتجاه التحميؿ السياسي العسكري قوميًا أكثر منو م
وبالتالي فسيتـ عزؿ مصر ولكف لؤلسؼ )لـ يتوصؿ أحد في تقديره أف  –الجبية السورية، فسيؤثر ذلؾ عمى العراؽ 

 مصر ىي المستيدفة(.

 . في األمم المتحدة2



عمى "منظمة فتح" ألف عممياتيا تؤدي إلى إشعاؿ أصدر "أوثانت" السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة تصريحًا يمقي فيو المـو 
سرائيؿ.وطمب المندوب السوري اجتماع المجموعة العربية في األمـ المتحدة لمتباحث في اإلجراء الذي  الموقؼ بيف سورية وا 

 يمكف أف يتخذ.

 . في إسرائيل3

ـ التالي بذكرى إعبلف قياـ دولة كانت إسرائيؿ تتابع الموقؼ عف كثب، وتستعد قياداتيا وشعبيا لبلحتفاؿ في اليو 
إسرائيؿ .. ولكف الجنراؿ "أىاروف ياريؼ" مدير االستخبارات كانت عيناه تركزاف عمى جبية سيناء لمتابعة الموقؼ أواًل 

 بأوؿ.

 خامسًا: ردود فعل أمر العمميات عمى القوات المسمحة

تمة والييئات واإلدارات، والتي كاف عمييا أف تتخذ إجراءات كاف األمر مفاجأة كاممة لقيادات القوات المسمحة ولموحدات المقا
. وما ىي الميمة؟ وىؿ ىذا لمتظاىر أـ الضغط عمى إسرائيؿ [2]عديدة لتنفيذ التعميمات. ودارت تساؤالت عديدة عف أسباب ذلؾ

 .. أـ ىناؾ حرب فعمية؟؟.

". وىي خطة العمميات المحددة والمصدؽ عمييا في وبدأت طبلئع القوات تعبر إلى سيناء التخاذ أوضاعيا في الخطة "قاىر
 تمؾ الفترة.

 . زيارة الفريق محمد فوزي إلى سورية "رواية الفريق محمد فوزي"1

ساعة تفقدت فييا قيادة جبية سورية، كما سألت المسؤوليف  24"سافرت فعبًل إلى دمشؽ في اليـو نفسو، ومكثت 
صحة المعمومات الخاصة بحشد القوات اإلسرائيمية عمى الحدود السورية. وكانت العسكرييف في قيادة األركاف والجبية، عف 

النتيجة أنني لـ أحصؿ عمى أي دليؿ مادي يؤكد صحة المعمومات بؿ كاف العكس صحيحًا، إذ أنني شاىدت صورًا 
، فمـ أالحظ أي تغيير 1967مايو  13، 12فوتوغرافية جوية عف الجبية اإلسرائيمية، التقطت بمعرفة الطيراف السوري يومي 

 لمموقؼ العسكري العادي.

وأثناء وجودي في دمشؽ أخطرت رئيس األركاف السوري المواء "أحمد سويداف" باإلجراءات العسكرية التي اتخذت في 
و مصر )ج.ع.ـ( وأكدت عميو لممرة األخيرة ضرورة تنفيذ ما تـ االتفاؽ معو مف تنسيؽ بيننا لمخطط العسكرية، وتبادلت مع

جراءات اتفؽ عمييا مسبقًا.  وثائؽ االتصاؿ الكودي لجميع النداءات البلسمكية والمترجمة، لخطط وا 

قدمت تقريري إلى المشير "عبدالحكيـ عامر"، وىو التقرير الذي ينفي وجود  1967يونيو  15وعندما عدت لمقاىرة يـو 
سمبية الوضع عمى الحدود السورية اإلسرائيمية .. مما أية حشود عمى الجبية السورية، فمـ أالحظ أي ردود فعؿ لديو عف 

دعا إلى االعتقاد أف الحشد عمى سورية لـ يكف ىو السبب الػوحيد في إجراءات الحشد مف وجية نظر المشير .. وكاف ىذا 
روؼ، وال يعني وجود انفصاـ بيف الفكر السياسي والعسكري، والتي يجب أف يكوف الرباط بينيما متينًا في مثؿ ىذه الظ

يجب أف تحجب القيادة السياسية أسرار عف القيادة العسكرية إال في "حدود أدنى" ألف الحرب ىي عمؿ سياسي يدار بوسائؿ 



عسكرية، وحجب الفكر السياسي عف رئيس أركاف القوات المسمحة، وىو أكبر رتبة عسكرية يؤدي إلى فقداف فكر القيادة 
خاذ قرار يتناسب مع الفكر السياسي. ألف العسكرييف ىـ أقدر عمى اتخاذ مثؿ ىذا القرار العامة لمقوات المسمحة بالكامؿ الت

 إلدراكيـ بإمكانياتيـ والعمؿ العسكري المناسب في الوقت المناسب.

 (.1967مايو  14. المخابرات المصرية تشكك في المعمومات التي وصمتيا )يوم 2

وقعت في خطأ كبير لذلؾ بدأت "تتحوؿ مف حالة اليقيف والتأكد إلى الغريب ىنا أف المخابرات المصرية شعرت أنيا 
 حالة التشكؾ وعدـ االطمئناف ولـ يمر بعد بضعة ساعات بيف الحالتيف.

مايو، تـ حديث تميفوني بيف مدير االستخبارات الحربية وقائد المنطقة العسكرية الشرقية،  14ففي حوالي ظير يـو 
حشد سبعة ألوية تجاه الجبية السورية ويحتمؿ أف يزيدىا إلى خمسة عشر، وأف العدو قد  تمخص في أف العدو اإلسرائيمي
 مايو. 21ػ  17مايو أو بيف  17ػ  15يبدأ عممياتو الحربية فيما بيف 

ؿ وبحموؿ مساء ىذا اليـو أرسمت إدارة االستخبارات الحربية المصرية تحميبًل لمموقؼ إلى القيادة العميا، نوىت فيو باحتما
 أف تكوف األزمة وليدة خطة مفتعمة ونصحت بالتريث انتظارًا لمعمومات مؤكدة.

أي أف االستخبارات الحربية بدأ الشعور ينتابيا بأف العممية كميا ال تخرج عف أف تكوف فخًا إليقاع مصر فيو، وىو ما 
 حدث فعبًل.

 . القيادة العربية الموحدة3

االستخبارات بالقيادة العربية الموحدة وىو سوري الجنسية صرح بأف الحكومة السورية مما يمفت النظر أف رئيس شعبة 
سرائيؿ.  تقـو بحركة سياسية تستيدؼ تدعيـ مركزىا داخميًا وأنو يستبعد حدوث أي اشتباكات بيف سورية وا 

ؾ الوقت. إال أف ورغـ خطورة ىذا التصريح وأنو صادر ممف يفيـ العقمية السورية والجو السوري السائد في ذل
 المسؤوليف لـ يعولوا كثيرًا عمى ىذا.

 : "بداية الحشد والتعبئة"1967مايو  15سادسًا: أحداث يوم االثنين 

 . القاىرة1

 صدرت قرارات نائب القائد األعمى لمقوات المسمحة لتوضيح الموقؼ السياسي والعسكري وتنص عمى اآلتي:

أُنظر ممحق صورة من أصل قرار رفع درجة لمقوات المسمحة القرارات التالية: )أصدر السيد المشير نائب القائد األعمى 
، ويحمل 1967مايو  15استعداد القوات المسمحة وتحريك جزء من تشكيالتيا إلى سيناء، وىو صادر بتاريخ 

ضافات بخط المشير "عبدالحكيم عامر"  (.تصحيحات وا 



   1967مايو  14يـو  2.30درجة االستعداد الكامؿ لمقتاؿ اعتبارًا مف الساعة ترفع درجة االستعداد لمقوات المسمحة إلى. 

  .تتحرؾ التشكيبلت والوحدات المقررة في خطط العمميات مف أماكف إيوائيا الحالية إلى مناطؽ تمركزىا المحددة 

  سرائيؿ في ضوء تطورات الموقؼ.تكوف القوات المسمحة مستعدة استعدادًا كامبًل لتنفيذ جميع مياـ القتاؿ عمى جبية إ 

 أ. الموقف السياسي والعسكري

   .تشير المعمومات مف المصادر المختمفة إلى أف إسرائيؿ قد بدأت في حشد قواتيا أماـ الجبية السورية 

    سحاؽ رابيف" رئيس األركاف نوايا إسرائيؿ العدوانية تكشؼ في تصريحات "أشكوؿ" رئيس الوزراء اإلسرائيمي، "وا 
 اإلسرائيمي .. بغزو سورية.

    جراءات حشد قواتيا مع مخططاتيا التوسعية في المنطقة العربية اعتمادًا عمى أوضاع تتمشى نوايا إسرائيؿ، وا 
سقاطيا وىي دولة عربية متحررة  كمرحمة مف مراحؿ المخطط  –وسياسات الحكومات الرجعية بضرب سورية وا 

 نطقة، فإذا نجحت تتبعيا بضربات أخرى لباقي الدوؿ العربية المتحررة.الصييوني االستعماري في الم

    إف ج.ع.ـ يحتـ عمييا دورىا أف تتدخؿ أيضًا ضد أي عمميات عسكرية إسرائيمية تستيدؼ احتبلؿ الضفة الغربية
 لنير األردف أو أي بقعة في الوطف العربي.

   لمتحدة يحتـ عدـ السماح لممخططات الصييونية بأي توسع عمى أف اعتبارات األمف القومي لمجميورية العربية ا
 حساب أي دولة عربية.

    إف تكاتؼ القوى العربية التقدمية في تنسيؽ دفاعيا المشترؾ ضد أي عدواف إسرائيمي كما جاء في اتفاقية الدفاع
 الدوؿ التقدمية. المشترؾ بيف الجميورية العربية المتحدة وسورية ليو ضماف ألمف وسبلمة واستقبلؿ

    إف قوة الجميورية العربية المتحدة تزداد بزيادة قوة معسكر الكتمة التقدمية داخؿ الدوؿ العربية والعكس صحيح، وىو
يعني عزلنا ثـ تكتؿ القوى الرجعية ضدنا، لذلؾ ينبغي أف يكوف واضحًا أف دور ج.ع.ـ الرئيسي في مساندة المعارؾ 

العربي، إنما ينبع أصبًل مف مصالحيا القومية وأمنيا الذي يتأثر ويؤثر في كؿ المحيط العربي، المصيرية في العالـ 
 وىذه المساندة ىي خط الدفاع األوؿ عف أمننا القومي.

    إف ج.ع.ـ لحريصة كؿ الحرص، ويقظة لكافة تطورات األحداث السياسية العسكرية لتحديد الزمػاف والمكػاف
العسكرية الناجحة .. أي أنيا لف تسمح لنفسيا بالقياـ بعمميات عسكرية إال عمى أساس التقدير المناسبيف لمعمميات 

 الكامؿ لكافة االحتماالت محافظة عمى أمنيا وسبلمتيا.



    إذا حاولت القوى االستعمارية التي تحرؾ إسرائيؿ وترسـ ليا دورىا العدواني في العالـ العربي. أف تتخذ مف إسرائيؿ
فإف المعسكر الشرقي لف يقؼ بمعزؿ  1956لمقط في توسيع وتعميؽ العمميات الحربية، كما حدث في عدواف  مخمباً 

 عف األحداث وتطوراتيا ويترؾ القوى الغربية االستعمارية لمتصرؼ بحرية في المنطقة العربية.

   ف تقدـ عمى غزو سورية ..إف تحرؾ قواتنا إلى سيناء استعدادًا لممعركة يجعؿ إسرائيؿ تفكر مرتيف قبؿ أ 

 بتحميؿ ىذا التوجيو نجد اآلتي:.

( والحقيقة أنيا 1) ( اختبلؼ توقيت درجة االستعداد عف تعميمات العمميات الحربية الصادرة مف رئيس األركاف )في اليـو
 فعبًل وقعت في الساعة الثانية والنصؼ كما جاء في قرارات نائب القائد األعمى.

)الموقؼ السياسي والعسكري( منيا .. جاء في صورة بيانات حماسية أكثر منيا توجيو سياسي إستراتيجي، ( أف القرارات 2)
وليس المفروض أف يصدر في ذلؾ الوقت. )عمومًا فإف األسموب الذي كتب بو .. يتمشى مع األسموب الدارج خبلؿ 

 تمؾ الفترة.

ألمف مصر والوطف العربي، ولكف الحقيقة كانت أنو ال يوجد ( تعدد ذكر "القوى التقدمية العربية" عمى أنيا ضماف 3)
تنسيؽ عممي عمى أرض الواقع مع ىذه القوى .. ويأتي لفظ "القوى التقدمية" مف نبت االصطبلحات الشيوعية ا لتي 

 كانت تغزو الوطف العربي في ىذا الوقت.

ت عسكرية عمى أساس التقدير الكامؿ لكافة ( جاء في البند الثامف "أف مصر ال تسمح لنفسيا في القياـ بعمميا4)
االحتماالت" .. وىذا أسموب يحقؽ مسؤولية القيادة عمى أمف وسبلمة مصر ولكف الواقع أف ىذه القيادة لـ تضع خطوطًا 
خضراء أو حمراء لمستوى االندفاع أو حجـ المعاونة لآلخريف .. أو وضعت حدودًا لتصاعد الموقؼ .. بؿ أنيا اندفعت 

 ب غير محسوب مف ناحيتيا، بؿ أف العدو ىو الذي استدرجيا، وورطيا في جميع القرارات بعد ذلؾ.بأسمو 

( سمح التوجيو لنفسو أف يتكمـ باسـ دولة كبرى )االتحاد السوفيتي( في مواجيتيا لمواليات المتحدة األمريكية وىذا خطأ 5)
 باتيا ومواقفيا الخاصة.كبير في الحسابات والتقديرات .. ألف ا لقوى الكبرى ليا حسا

وىذا يمثؿ … ( كاف تقدير القائد العاـ أف مجرد تحرؾ قواتنا إلى سيناء سيجعؿ إسرائيؿ تفكر مرتيف قبؿ أف تغزو سورية 6)
في حد ذاتو عدة أخطاء منيا.. أف القيادة لـ تقدر نوايا العدو الحقيقية .. وال أخذت في اعتبارىا أف تكوف مصر ىي 

 تقدر قدرة العدو الحقيقية .. وأخذت الخط القومي قبؿ أف تحقؽ التأميف الوطني.. الخ. المستيدفة، ولـ

( ومف كؿ ما تقدـ فإف ىذه القرارات كانت بداية اإلعبلف عف "الخمؿ" الذي ستخوض بو مصر .. والعرب .. المعركة 7)
 القادمة.

د بدأت القوات تتحرؾ لتأخذ أوضاع الخطػة وطبقًا لخطة التحرؾ التي وضعتيا ىيئة عمميات القوات المسمحة، فق
"قاىر" في سيناء، وبدأت خطة التعبئة بكؿ التزاماتيا، وقد خططت ىيئة العمميات طرؽ سير بعض القوات المتمركزة 



غرب القاىرة، بحيث تمر أماـ بعض الشوارع الرئيسية في القاىرة لتشعؿ مشاعر الجماىير .. وكانت القوات المتمركزة 
 القناة قد سبقت قوات القاىرة في عبورىا إلى سيناء الحتبلؿ أوضاع الخطة. في منطقة

مايو بحيث غزت قموب  15وقد صاحبت ىذه "المظاىرة العسكرية" خطة إعبلمية ضخمة بدأت اعتبارًا مف يـو 
غزت قموب الجماىير في مصر، والتي كانت تفيـ أف قواتيا المسمحة ىي "أقوى قوات مسمحة في الشرؽ األوسط" كما 

الشعوب العربية التي كانت تفيـ "أف تحرير فمسطيف سيكوف عمى يد الجيش المصري" .. كما انتشرت ىذه األنباء في 
جميع أنحاء العالـ، وأصبحت ىي الشغؿ الشاغؿ لمدراسة والتدقيؽ في اإلدارات السياسية الميتمة باألوضاع في الشرؽ 

 األوسط.

 ب. تحديد اختصاصات لمقادة

صدر المشير "عامر" أمر قيادة بتعييف الفريؽ أوؿ "عبدالمحسف مرتجى" قائدًا عامًا لمجبية في حالة بدء وقد أ
)عممًا بأف الفريؽ "صبلح محسف" كاف ىو قائد القيادة الشرقية .. وصدر أمر بأف تتحوؿ القيادة  –العمميات مع إسرائيؿ 

دة القيادة المشتركة، التي كاف يجب أف يعيف ليػا قائد واحد إلى جيش ميداني( وىػذه التعيينات كانت تعني تفتيت وح
 ولكف كانت حجة المشير عامر بأنو ىو الذي سيقـو بميمة التنسيؽ بيف القادة جميعًا.

 . إسرائيل2

توالت المعمومات إلدارة االستخبارات العسكرية اإلسرائيميػة عف تدفؽ القوات المصرية إلى سيناء .. حيث قاـ الجنراؿ 
"أىاروف ياريؼ" مدير االستخبارات العسكرية بتبميغ الجنراؿ "إسحاؽ رابيف" عف تحميمو لمموقؼ، وقد قاـ إسحاؽ بدوره بتبميغ 
رئيس الوزراء )الذي يعتبر رئيسًا لمجمس الحرب في حالة وجود أي تيديد إلسرائيؿ( .. وعقد مجمس الحرب فعبًل صباح ىذا 

عبلف تقدير القادة لمموقؼ، واإلجراءات التي يجب أف اليـو في مركز العمميات الرئيسي  لمقيادة اإلسرائيمية لشرح األحداث وا 
 تتخذ.

وقد اجتمعت آراء العسكرييف عمى أف ىذه ىي الفرصة الكبرى التي كانوا ينتظرونيا منذ زمف وىي التي كاف يخطط ليا 
سرائيؿ عمى انتياز الفرصة لمتخمص مف "ناصر" ( طبقًا لبلتفاؽ الضمني بيف الواليات المتحدة األم1964منذ عاـ ) ريكية وا 

.. ومف ىنا ضعفت مقاومة "ليفي أشكوؿ" رئيس الوزراء .. وأصبح القرار لمعسكرييف بالدرجة األولى .. وتـ إعبلف التعبئة 
المتحدة األمريكية، واتفؽ عمى إجراء التنسيؽ النيائي لمخطة داخؿ إسرائيؿ مع الواليات  [3]الجزئية لمواجية المواقؼ

 وبريطانيا إلى جانب البدء في تنفيذ الخداع اإلستراتيجي بما فيو تحييد االتحاد السوفيتي.

وعندما وصمت المعمومات لػ "بف جوريوف" كاف طمبو الرئيسي مف رئيس الوزراء ومف القادة العسكرييف ىو أف يتـ تدقيؽ 
 وافقتيا قبؿ البدء في تصعيد الموقؼ.الموقؼ مع الواليات المتحدة األمريكية، وتؤخذ م

وفي ىذا اليـو جرى احتفاؿ بالذكرى التاسعة عشر لبلستقبلؿ، وسط مشاعر الطمأنينة التي أشاعتيا تكينات رئيس 
 األركاف.



 . موسكو3

ستر وبيف م –الذي كاف في زيارة لموسكو  –في ىذا اليـو دار حديث بيف "إيجاؿ آلوف" وزير العمؿ اإلسرائيمي آنذاؾ 
"سيمونوؼ" نائب وزير خارجية االتحاد السوفيتي وقد سأؿ "إيجاؿ آلوف" لماذا تطمقوف المزاعـ عف حشود إسرائيمية ضد 
سورية خبلفًا لمواقع؟ ولماذا تتجاىموف االستفزازات السورية المتكررة عمى حدود إسرائيؿ؟.ويعقب "إيجاؿ آلوف" "إف السبلـ ال 

 .[4]ؼ"يتجزأ" فبل يجيب عميو "سيمونو 

 . واشنطن4

في نفس اليـو في واشنطف، كاف السفير اإلسرائيمي يقيـ حفبًل اقتصر عمى اإلسرائيمييف وخبلؿ خطبتو القصيرة اتصؿ 
"لوشيوس بانؿ" وكيؿ الخارجية األمريكية لشؤوف الشرؽ األوسط والذي كاف مف قبؿ سفير لببلده في القاىرة، نبأ تحرؾ 

سيناء، ويعمؽ وكيؿ الخارجية األمريكية عمى ذلؾ "إف ىذا ليس أكثر مف استعراض لمقوة، وال القوات المسمحة المصرية نحو 
 يتجاوز األمر أف يكوف ردًا عمى تصرفاتكـ، أنتـ تحركوف قواتكـ في عرض عسكري، وىـ أيضًا يحركوف قواتيـ".

 

 

 
% مف القوات  45كانت خطة التعبئة طموحة أكثر مف البلـز في سبيؿ تحقيؽ أكثر قدر مف التوازف مع إسرائيؿ، واستعواض غياب  [1]

% مف 30% مف حجـ فرؽ المشاة  75ووضعت الخطة عمى أساس تشكيؿ وحدات جديدة تصؿ إلى نسبة  .اليمف..المصرية في 
سب متفاوتة مف األسمحة األخرى .. وتنفذت معظـ بنود الخطة بصعوبة بالغة، نظرًا % مف الحرس الوطني. ون 100وحدات الصاعقة، 

لبلرتباؾ في أسموب االستدعاء، ونظاـ التسجيؿ .. وقد أدى ذلؾ إلى دفع وحدات احتياط إلى الجبية وبعض أفرادىا ما زالوا يرتدوف 
 الفنية التي تستخدـ األسمحة.الزي المدني، كما دفعت وحدات أخرى ينقصيا نسبة كبيرة مف الكوادر 

لتوضيح الموقؼ السياسي  15/5/1967ربما تكوف ىذه التساؤالت ىي التي أدت إلى صدور توجييات العمميات في اليـو التالي  [2]
 والعسكري.

ي انضماـ حوالي مائة ألؼ شاب مف االحتياط وانخراطيـ في صفوؼ وحدات عسكرية، وىذا بالطبع يؤثر عمى التعبئة الجزئية، تعن [3]
وليذا فإف قرار رئيس الوزراء يعتبر ىامًا في ىذا األمر حيث يعتبر قرار سياسي/ عسكري/ اقتصادي/  .إسرائيؿ..اإلنتاج في 
 إال إذا كاف ىناؾ نية لمحرب، أو تشعر بتيديد مباشر. والمعروؼ أف إسرائيؿ ال تمجأ إلى التعبئة .اجتماعي..

كاف وجود قوة الطوارئ الدولية عمى الحدود المصرية ػ اإلسرائيمية، وفي الجانب المصري مف ىذه الحدود يشكؿ إحراجًا مف نوع خاص  [4]
، وكانت ىذه االنتقادات تجيئ مف األخوة لمقيادة المصرية الثورية وقد تعرضت مصر لمعديد مف االنتقادات مف وراء وجود ىذه القوات

العرب بأساليب شتى سواء مف خبلؿ المؤتمرات أو المكاتبات أو وسائؿ اإلعبلـ، وكانوا يتيموف مصر، بأف ىذه القوات تحمي مصر 
ث كاف تفكير ، عند عودة أوؿ لواء مشاة مف اليمف، حي1965وقد سبؽ التفكير في سحبيا عدة مرات. كاف أوليا عاـ إسرائيؿ.. مف 

الرئيس عبدالناصر والمشير عامر المذاف كانا في استقبالو ىي مفاجأة العالـ بإرسالو إلى شـر الشيخ وقفؿ مضيؽ العقبة. والثانية عاـ 
عندما كاف المشير عامر يرأس وفدًا عسكريًا في باكستاف وسمع انتقادات عنيفة جعمتو يرسؿ برقية إلى الرئيس عبدالناصر يطمب  1966

رأت القيادة السياسية استغبلليا وقد أدى  1967منو إغبلؽ مضيؽ العقبة في وجو المبلحة اإلسرائيمية. وعندما الحت الفرصة في مايو 
جراءات سحب ىذه القوات مف خبلؿ اجتماعاتو مع المشير عامر، والدكتور محمود  ذلؾ إلى قياـ الرئيس عبدالناصر ببحث قانونية وا 

ر الرئيس أال تتصاعد ىذه المشكمة بحيث تعمو عمى األزمة الرئيسية وىي مساعدة سورية، في نفس الوقت كاف فوزي. وكانت وجية نظ
يريد أف يقتصر االنسحاب عمى الحدود الشرقية ػ دوف غزة وشـر الشيخ ػ وكانت غزة تشكؿ بطبوغرافيتيا مشكمة ألي قوات تحاوؿ 
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القوات الدولية تأمينًا ليا مف االحتبلؿ اإلسرائيمي. كذلؾ لـ توضع أي خطة في الفتح  استعادتيا لو قامت إسرائيؿ باحتبلليا وكاف وجود
اإلستراتيجي لمقوات بشأف شـر الشيخ .. ألف قفؿ خميج العقبة كاف سيجذب األنظار إليو، وبذلؾ تضيع المشكمة الرئيسية وىي تيديد 

 أساس السيادة ألف ىذه القوات عمى أرض مصرية. سورية وكاف سحب قوات الطوارئ حؽ مشروع لمحكومة المصرية عمى

  



 المبحث الرابع

 مايو 22مايو حتى  16تطور األحداث وردود األفعال من 

 (أُنظر شكل سيناء بعد انسحاب الطوارئ"قرار سحب قوات الطوارئ الدولية" ) – 1967مايو  16 –أواًل: الثالثاء 

 . القاىرة1

ىي سحب قوات الطوارئ واستقر الرأي أف يصدر  –القوات المصرية في سيناء بعد حشد  –كانت الخطوة التالية 
خطاب مف رئيس أركاف حرب القػوات المسمحة إلى الجنراؿ "ريكي" قائد قوات الطوارئ يخطره بقرار مصر سحب ىذه 

دوب القيادة مايو، بينما حمؿ من 16القوات .. وقد عرضت صورة الخطاب عمى الرئيس جماؿ "عبدالناصر" صباح يـو 
العامة "العميد عز الديف مختار" النسخة األصمية مف الخطاب بتسميميا إلى الجنراؿ "ريكي" في غزة .. وكانت مبلحظة 

" أي إعادة االنتشار .. Redeployment" أي االنسحاب بكممة "Withdrawalالرئيس عمى الخطاب ىو استبداؿ كممة "
ريكي" حامبًل الكممة األولى حيث لـ يمكف االتصاؿ بمندوب القيػادة العامة قبؿ أف وعمومًا فقد سمـ الكتاب إلى الجنراؿ "

يصؿ الساعة العاشرة مساءًا إلى غزة ويسمـ الخطاب إلى الجنراؿ "ريكي" .. وقد اتفقت القيادة عمى تصحيح المفيـو بيف 
عادة االنتشار خبلؿ االتصاالت التي ستتـ   لخطاب.عقب تسميـ ا –حتما  –االنسحاب وا 

غزة. "أحيطكـ عممًا بأنني أصدرت  –قائد قوة الطوارئ الدولية  –كاف نص الرسالة اآلتي: الجنراؿ "أ. ح. ريكي" 
تعميمات إلى جميع القوات المسمحة لمجميورية العربية المتحدة لتكوف مستعدة لمعمؿ ضد إسرائيؿ فور قياميا بعمؿ عدواني 

 ضد أي دولة عربية.

يمات تجمعت قواتنا في سيناء عمى حدودنا الشرقية. ولضماف أمف القوات الدولية المتمركزة في نقط وتنفيذ ليذه التعم
المراقبة عمى حدودنا أطمب إصدار أوامركـ بسحب ىذه القوات فورًا .. وقد أصدرت تعميماتي لقائد المنطقة العسكرية 

رئيس أركاف حرب القوات المسمحة  –ع فريؽ أوؿ "محمد فوزي" الشرقية فيما يتعمؽ بيذا الشأف .. "أفاد بتنفيذ الطمب" "التوقي
 بجميورية مصر العربية".

بمطمب الجميورية العربية المتحدة، ويتمقى منيا التعميمات  [1]كاف عمى الجنراؿ "ريكي" إببلغ رئاستو في األمـ المتحدة
ضايا األخرى، وأصبح ىو مثار البحث ومف لحظة وصوؿ مضموف ىذا الخطاب في األمـ المتحدة، فقد طغى عمى كؿ الق

والمناقشات. ومف خبلليا تـ استيضاح قرار مصر بأف المطموب ىو إعادة االنتشار بسحب القوات عمى الحدود، وليس كؿ 
تبنى نظرية أف "عمؿ قوة الطوارئ وحدة ال تتجزأ بميمة منع  [2]القوات ومع ذلؾ فإف مساعد السكرتير العاـ "رالؼ يانسف"

سرائيؿ، وىي تؤدي الدور مف مجرد تواجدىا وليس بقوة السبلح".وقوع اش  تباؾ مسمح بيف مصر وا 

صرح المشير عامر في مؤتمر صباح ىذا اليـو بأف سحب ىذه القوات سيقمؿ مف السياسة الدعائية لمدوؿ العربية 
قوات المطموبة لذلؾ رغـ أف المعارضة ليذه القوات، عبلوة عمى أنو وجو أنظار القادة إلى عزؿ ايبلت، وخصص حجـ ال

ذا دؿ عمى شيء دؿ عمى اإلرباؾ السياسي العسكري.  ىذه القوات ليا دور أساسي في الخطة "قاىر" وا 



 . نيويورك2

استدعى "رالؼ يانسف" المندوب المصري في األمـ المتحدة "السفير محمد عوض القوني" لبلجتماع بالسكرتير العاـ 
أي السكرتير العاـ ىو "أف حكومة جميورية مصر العربية ىي السمطة التي تخاطب لؤلمـ المتحدة .. وكاف ممخص ر 

السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة في مثؿ ىذه األمور .. وبالتالي فإف الجنراؿ "ريكي" ال يمكنو االستجابة لخطاب الفريؽ فوزي 
 ذي موضوع... كما أف انسحاب القوات مف أي جزء مف خطوط اليدنة يجعؿ وجودىا كمو غير 

بريطانية مع فرنسا، وبعض الدوؿ األخرى في محاولة لتكويف جبية موحدة  –عمى جانب آخر بدأت اتصاالت أمريكية 
 ضد مسار القرار المصري .. ولكف مندوب فرنسا لـ يستجب لؤلمر.

 . إسرائيل3

اؽ رابيف" اجتماعًا في إحدى القواعد طبقًا لؤلسمػوب اإلسرائيمي في صنع القرار فقد عقد رئيس األركاف اإلسرائيمي "إسح
الجوية في النقب حضرىا رئيس الوزراء "ليفي أشكوؿ" لدراسة الموقؼ واحتماالت العمؿ في المرحمة القادمة. وكاف مف بيف 
رؤساء األركاف السابقيف الذيف حضروا االجتمػاع الجنراؿ "موشي دياف" الذي تنبأ بأف الخطوة التالية لمصر ىي سحب قوات 

 الطوارئ الدولية. وبالتالي فإف الجيش اإلسرائيمػي يجب أف يكوف مستعدًا لمعمؿ في أي وقت اعتبار مف ىذه المحظة.

 ىل كان سحب قوات الطوارئ الدولية ضرورة يتطمبيا الموقف؟

ال يأتي مف كاف اليدؼ األساسي لمحشد في سيناء ىو مساندة سورية ضد أي أعماؿ إسرائيمية معادية. ومفيـو المساندة 
طرؼ واحد بقوتو المجردة وىي مصر، ولكف األمر يتطمب حشد رأي عاـ ومساندة إقميمية ودولية .. وكاف قرار سحب قوة 
الطوارئ يؤدي إلى عكس اليدؼ تمامًا، ألف القوى العالمية بداًل مف الوقوؼ إلى جوار "عدالة القضية" سيقفوا ضد قرار سحب 

 المفيـو الدولي "االستعداد لمحرب". القوات الدولية الذي يعني في

وكانت القيادة السياسية تعمـ أف مثؿ ىذا القرار سيثير إسرائيؿ، وسيثير الواليات المتحدة األمريكية وبرغـ ذلؾ تـ اتخاذه .. 
 حيث استغمت إسرائيؿ الفرصة بتحويؿ اتجاه جيودىا الرئيسية في اتجاه مصر وخمقت مف قضية "حرية المبلحة في خميج

سرائيؿ  –العقبة" الذريعة لحرية عمميا العسكري .. وىنا نشأ موقؼ سياسي  عسكري جديد وأصبح الصراع مركزًا بيف مصر وا 
والحقائؽ تحدد  –ساعة مف رفع درجة االستعداد  48بعد أقؿ مف  –التي تساندىا الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا وكندا 

اف قرارًا عاطفيًا إعبلميًا أرادت منو القيادة السياسية المصرية إزالة آثار اليجمات اإلعبلمية في أف قرار سحب قوات الطوارئ، ك
المضادة ليا .. ولـ يكف ىو القرار السياسي اإلستراتيجي الذي يمكف اتخاذه في مثؿ ىذا الوقت، وتمؾ الظروؼ التي يتحتـ فييا 

واليات المتحدة األمريكية أثناءىا تضمر لمصر أشد العداء، وكاف عمى الجيش المصري أف يحارب في جبيتيف والذي كانت ال
 العالـ العربي منقسمًا عمى نفسو في عدة جبيات.

والمبلحظ مف قراءة الوثائؽ .. أف القيادة السياسية العسكرية لـ تعطي قدرًا مناسبًا لتقدير ردود الفعؿ التي تترتب عمى اتخاذ 
ىذا القرار .. ربما يكوف نتيجة ضعؼ المعمومات المتاحة عف قدرة إسرائيؿ في ىذا الوقت، وربما يكوف مف جراء إعطاء حجـ 



مميوف  2في مواجية الواليات المتحدة األمريكية، وربما مػف تصور خاطئ لقدرات مصر لتعبئة  أكبر لدور االتحاد السوفيتي
 مقاتؿ "طبقًا لتصور "المشير عامر" في تمؾ المرحمة".

وقد الـز سوء التقدير .. عدـ وجود ىدؼ سياسي عسكري .. منظـ بأسموب عممي إلى جانب مركزية القيادة، وعدـ وجود 
راطية في أسموب اتخاذ القرار حيث كاف يحتشد في القيادة العامة العديد مف الضباط ذوي الكفاءة العممية، أي نوع مف الديموق

ولكف "ال يعمو صوتيـ عمى صوت المشير" الذي يصدر قراراتو عشوائيًا دوف مناقشة مما يزيد األمر تعقيدًا أف "القرار السياسي" 
 دائمًا يفرض نفسو دوف أي اعتبارات أخرى.

ف كؿ ما سبؽ، فإف قرار سحب قوات الطوارئ الدولية يعتبر قرار غير مدروس، وكاف مف نتيجتو تغيير مسار المعركة وم
 لصالح إسرائيؿ عسكريًا وسياسيًا، وىذا ما كانت تسعى إليو إسرائيؿ منذ فترة طويمة.

 ـ طمب سحب قوات الطوارئ رسمياً  1967مايو  17ثانيًا: األربعاء ـ 

 . القاىرة1

ناء عمى تبميغ السفير القوني، بأف طمب سحب القوات يجب أف يكوف مف الحكومة المصرية، فقد عقد الرئيس ب
"عبدالناصر" اجتماعًا لمييئة السياسية .. وكاف رأي الرئيس جماؿ "عبدالناصر" أف العجمة قد دارت، وليس مف المستطاع 

صدر أوامره إلى وزير الخارجية "السيد محمود رياض" بطمب سحب حاليًا التراجع فيما اتخذناه مف اإلجراءات، وعمى ذلؾ أ
قوات الطوارئ الدولية بالكامؿ .. وكاف نص الرسالة التي أرسميا "محمود رياض" إلى أوثانت ىي: "إف حكومة الجميورية 

ؤلمـ المتحدة عمى أراضي العربية المتحدة تتشرؼ بإخطار سعادتكـ أنيا قد قررت إنياء وجود قوات الطوارئ الدولية التابعة ل
الجميورية العربية المتحدة وقطاع غزة، وعمى ىذا األساس فإنني أطمب اتخاذ اإلجراءات البلزمة لسحب ىذه القوات في 

 …".أسرع وقت ممكف. وأنتيز ىذه الفرصة ألعبر لسعادتكـ عف عرفاني وأصدؽ تحياتي 

ؿ قواتيا الغالبية العظمى مف قوة الطوارئ لمتنسيؽ معيا في نفس الوقت جرت اتصاالت باليند ويوغسبلفيا التي تشك
وحتى تقوما مف جانبيا باإلعبلف عف سحب قواتيما مما يزيد مف قوة موقؼ مصر .. وكذلؾ تمت اتصاالت مع باقي الدوؿ 

قرار التي ليا قوات ضمف قوة الطوارئ لنفس الغرض. يوضح الرئيس "السادات" بعض تفاصيؿ االجتماع الذي اتخذ فيو 
إرساؿ خطاب وزير الخارجية إلى "أوثػانت" في الجزئية اآلتية: "قاؿ لنا الرئيس في االجتماع أف وجودنا في سيناء تجعؿ 

% ثـ التفت إلى المشير عامر وقاؿ لو: ىؿ  100%، أما إذا قفمنا المضايؽ فالحرب مؤكدة  50الحرب محتممة بنسبة 
 ع المشير يده عمى رقبتو وقاؿ: برقبتي ياريس، كؿ شيء عمى أتـ استعداد".القوات المسمحة جاىزة يا عبدالحكيـ؟ فوض

ألوية  6ألوية أماـ الجبية السورية، وحوالي  7 – 5وفي ىذا اليـو أفادت االستخبارات أف الجيش اإلسرائيمي حشد 
 وبعض الكتائب المستقمة أماـ الجبية المصرية.

 . إسرائيل2



اجتماعيف لمجمس الحرب في رئاسة الوزراء، حضرىا  17أعمى مستوى .. وتـ يـو  بدأت الخطط تتبمور، وتناقش عػمى
أعضاء المجمس برئاسة رئيس الوزراء وبعض الوزراء المحدوديف، وبعض القادة اإلسرائيمييف في رئاسة األركاف .. وتـ 

استغرؽ االجتماع الثاني بعد  استعراض الخطط وعرض مطالب القادة العسكرييف إلنجاح الخطة .. ومطالب التنسيؽ .. وقد
 ساعات متصمة". 7الظير "

 . الواليات المتحدة األمريكية3

كاف تقدير واشنطف لما يحدث في الشرؽ األوسط ىو أف الرئيس "عبدالناصر" انخدع وراء التقارير الغير صحيحة الواردة 
 بيانات التي تخرج عمى لساف قادة إسرائيؿ.مف سورية "والتي تحرص سورية عمى تغذيتيا باستمرار" وقد ساعد عمى ذلؾ ال

وأف اإلجراءات التي تمت حتى اآلف في الجميورية العربية المتحدة "تتسـ بالزىو واستعراض القوة" .. وقد حركت مصر 
تيا قواتيا فعبًل إلى سيناء .. وأف الرئيس "عبدالناصر" سيشعر بأف ىيبتو ستتأثر بشدة لو تخمى عف مساعدة دولة عربية ىاجم

إسرائيؿ. وخصوصًا أف الممؾ "حسيف" قد انتقض مصر بشدة عندما لـ تيرع لنجدة األردف عندما ىاجمت إسرائيؿ قرية "السموع" 
 .1966في شير نوفمبر 

وتحميبًل لكؿ األمور في الشرؽ األوسط، فإف إسرائيؿ ال يمكنيا اآلف أف توجو ضربة محػدودة ضد سورية لبلنتقاـ مف أعماؿ 
ف .. ألف الوضع اختمؼ عف ذي قبؿ. وقد أشارت وزارة الخارجية التي أعدت ىذا التقرير بأف يرسؿ الرئيس "جونسوف" الفدائيي

أُنظر ممحق . )1967مايو  19رسالة إلى "ليفي أشكوؿ" بممخص ىذا التقدير ورأي واشنطف، وفعبًل أرسمت ىذه الرسالة يـو 
مايو  21نسون" إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي "ليفي أشكول" يوم صورة صفحة من رسالة شفرية بعث بيا الرئيس "جو 

1967) 

 (أُنظر جدول حجم القوات) . قوة الطوارئ الدولية4

نرويجيًا،  58برازيميًا، و 431سويديًا، و 530يوغسبلفيًا، و 579كنديًا، و 795جنديًا ىنديًا، و 978كانت تضـ وقتئذ 
 دنماركييف. 3و

 "قرار تمركز قوات مصرية في شرم الشيخ" 1967مايو  18 –ثالثًا: الخميس 

 . القاىرة1

كانت القاىرة عمى اتصاؿ دائـ باألمـ المتحدة، وقياس ردود الفعؿ، واستجابة مطالبيا حيث قرر "أوثانت" إصدار 
 و موعدًا لمزيارة.ماي 22تعميماتو بسحب القوات، كما طمب زيارة القاىرة التي وافقت فورًا عمى الطمب، وتحدد يـو االثنيف 

غبلؽ مضيؽ العقبة في وجو المبلحة اإلسرائيمية بمجرد  وكاف عمى القيادة المصرية أف تقرر خطة لتأميف شـر الشيخ وا 
انسحاب قوات الطوارئ الدولية .. وكانت الخطة "قاىر" تحدد لواء مشاة ليحتؿ ىذه المنطقة، ولكف رأت القيادة العامة أف 



مشاة قد يستغرؽ وقتًا طويبًل، وقررت أف يتـ احتبلؿ شـر الشيخ بواسطة قوات مظبلت تنقؿ جوًا، استعدادات وتحرؾ لواء 
 عمى أف تدعـ بأسمحة ثقيمة تنضـ عمييا بعد ذلؾ، وتخصيص قوات مناسبة مف البحرية إلغبلؽ الممر البحري.

 . تل أبيب2

متابعة الموقؼ عمى الجبيات المختمفة، استمرت اجتماعات القيادة العامة، ومجمس الحرب لتنسيؽ الخطط .. و 
 وخصوصًا الجبية المصرية.

 "بدء تمركز قوات في شرم الشيخ" – 1967مايو  19رابعًا: الجمعة ـ 

 . األمم المتحدة1

أصدر "أوثانت" أوامره إلى قوات الطوارئ الدولية في الجميورية العربية المتحدة باالنسحاب وشيدت أروقة األمـ المتحدة 
 شديد بيف المواقؼ المختمفة لمدوؿ.تبايف 

 وصرحت أغمب دوؿ الغرب باستيائيا مف أف يتخذ ىذا القرار قبؿ استشارة جميع الدوؿ المعنية.

 . القاىرة2

تعيف العميد أركاف حرب "عبدالمنعـ محمد خميؿ" قائدًا لقوات شـر الشيخ، ووضع تحت قيادتو لواء مظبلت وكتيبة 
 –قطع بحري )مدمرة  4مـ،  130وكتيبة مدفعية ميداف، وسرية مدفعية ساحمية ذات مدفعيف مدرعات، وكتيبة حدود، 

مف مطار الغردقػة .. يصؼ العميد "عبدالمنعـ خميػؿ" ظروؼ تكميفو  19 –ناقمة( ويعاونو سرب طائرات ميج  2 –فرقاطة 
لى القيػادة العامة لمقوات المسمحة، وقابمت استدعيت بصفتي قائد لقوات المظبلت إ 1967مايو  19بالميمة": في مساء يـو 

الفريؽ "أنور القاضي" رئيس ىيئة العمميات، والمواء "بيي الديف نوفؿ" نائبو، حيث كمفت بناء عمى تعميمات المشير "عامر" 
سبة لقوات بميمة لـ تكف في الحسباف، ولـ تكف في الخطة العامة لمقوات المسمحة سواء الخطة الدفاعية أو اليجػومية بالن

المظبلت، وكانت الميمة تأميف منطقة شـر الشيخ بغرض حرماف العدو مف االستيبلء عمييا، "أما المبلحة فيي ليست 
 .67مايو  20مسؤوليتي" .. عمى أف تكوف القوات في مواقعيا قبؿ أوؿ ضوء يـو 

د الميمة. وطمب مني المرور عمى وقابمت الفريؽ أوؿ "محمد فوزي" رئيس ىيئة أركاف حػرب القوات المسمحة، لتأكي
والحمد هلل … الفػريؽ أوؿ "صدقي محمود" قائد القوات الجوية لتنسيؽ خطة التحرؾ الجوي إلى منطقة شـر الشيخ ىذه الميمة 

مايو .. ووجدت قوات الطوارئ ال زالت في المنطقة، ولـ تخمي  20تـ التحرؾ ووصمت إلى شـر الشيخ قبؿ أوؿ ضوء يـو 
وفي خبلؿ األياـ التالية بدأت القوات البرية والمدرعات والمدفعية يتوالى وصوليا … ساعة مف وصولي  24ال بعد مواقعيا إ

 إلى شـر الشيخ، حيث كنت قد انتييت مف وضع الخطة الدفاعية".

 . إسرائيل3



يس األركاف و"أىاروف مايو بدأ الموقؼ يتصاعد في إسرائيؿ، وضغط الجنراالت "إسحاؽ رابيف" رئ 19اعتبارًا مف يـو 
ياريؼ" مدير االستخبارات عمى رئيس الوزراء "لػيفي أشكوؿ" التخاذ إجراءات التعبئة العامة وكانت األسباب التي استندوا 
عمييا .. "أف الطيراف المصري بدأ يستطمع منطقة النقب، ووصؿ تعداد القوات المصرية في سيناء إلى أربعيف ألؼ جندي، 

لواء مشاة وكتيبتي دبابات مف العامميف في اليمف، وصمت إلى السويس وتوجيت فورًا إلى الجبية، وىذا وأف  –دبابة  500
معناه أف مصر بدأت تدعـ الجبية بقوات اليمف مما يغير حسابات القيادة اإلسرائيمية" .. في نفس الوقت اشتد ضغطيمػا، 

 ف القواعد األمريكية في ألمانيا إلى إسرائيؿ.ليتدخؿ بنفسو بسرعة وصوؿ معدات كانت مف المفروض أف تصؿ م

عمى حشد القوات المصرية في سيناء، ونشاط األعماؿ الفدائية  –وألقت إسرائيؿ تبعة التوتر في منطقة الشرؽ األوسط 
 العربية داخؿ إسرائيؿ.
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ئيمية في الواليات المتحدة األمريكية،"والذي تـ تعيينو مندوبًا بدأ ػ "أفراييـ أيفروف" الوزير المفوض في السفارة اإلسرا
اإلسرائيمي في  –"نشاطو لمتنسيؽ األمريكي  –لممخابرات اإلسرائيمية، ومختص بالتنسيؽ مع مجمس األمف القومي األمريكي 

أف إغبلؽ خميج العقبة معناه مجاؿ االستخبارات .. وكػاف رأي إسرائيؿ كما نقمو "أفراييـ" أف الوضع اآلف أصبح حساسًا، و 
 الحرب مف وجية نظر إسرائيؿ وكانت الواليات المتحدة األمريكية، تتابع الموقؼ لصالح إسرائيؿ تمامًا.

في الصباح وقع "جونسوف" رسالة موجية إلى رئيس الحكومة السوفيتية تفيد بأف كبل: الحكومتيف سوؼ تساند الطرؼ 
 –متدىور في المنطقة ومف ثـ يجب اتخاذ إجراء مشترؾ يمكنيما منو حؿ األزمة  التابع ليا. ومف ثـ سوؼ ينشأ موقؼ

 –ونبلحظ أف المعالجة األمريكية كانت تستيدؼ تحييد االتحاد السوفيتي وتعد تموييًا جيدًا ألف الواليات المتحدة األمريكية 
 بأف إسرائيؿ تخطط لمحرب منذ فترة. –بؿ ومتورطة  –كانت تعمـ 

 "القرار السياسي إلغالق خميج العقبة" 1967مايو  26ـ الجمعة  20سبت خامسًا: ال

 القاىرة

 بعد أف أتمت القوات المصرية الفتح اإلستراتيجي في سيناء، كاف أماـ القيادة المصرية مسألتيف ىامتيف:

 تتعمؽ بوضع خميج العقبة، وىؿ ستسمح مصر بمرور السفف اإلسرائيمية. األولى:

بنوايا إسرائيؿ، ومتابعة تحركات قواتيا، حتى تصؿ القيادة العامة إلى الفكر الذي يمكف مجابيتو بخطة مصرية  تتعمػؽ والثانية:
 إلحباطو.

وكاف رأي الرئيس جماؿ  21/5/1967فقد دارت منػاقشة في المجنة التنفيذية لبلتحاد االشتراكي يـو  وعن النقطة األولى:
مف  –إلجراءات التي تحافظ عمى حقوؽ وسيادة الدولة، وكانت احتماالت الحرب أف الظروؼ تحتـ تطبيؽ ا… "عبدالناصر" 
% ..  50أما بعد إغبلؽ الخميج فستصؿ إلى  -%  25أنو بعد سحب قوات الطوارئ الدولية فإنيا تصؿ إلى  –وجية نظره 



ف لـ تغمؽ مصر مضيؽ العقبة  ألنو لو حدث أي شيء عمى  –وكاف رأي المشير عامر أف احتماالت القتاؿ واردة حتى، وا 
الحدود السورية فإف مصر لف تقؼ مكتوفة األيدي "وىو يعرؼ شعور القوات المسمحة، ويثؽ مقدمًا أنو ال يمكف ضبط أعصاب 

 أي قوة مصرية في شـر الشيخ إذا ما رأت أماميا عممًا إسرائيميًا فوؽ سفينة إسرائيمية".

رض الوحيد فكاف لمميندس "صدقي سميماف"، حيث كاف رأيو "أف الحرب في وترددت آراء أخرى عديدة .. أما الصوت المعا
كؿ األحواؿ مغامرة محفوفة بالمخاطر، وحسابيا صعب، ولذلؾ فقد يكوف مف األفضؿ العمؿ بكؿ الوسائؿ عمى تجنب رفع 

 نسب المخاطرة".

مف المرور .. كما اتفؽ عمى أف يتـ اإلعبلف وفي نياية االجتماع .. تـ االتفاؽ عمى إغبلؽ الخميج ومنع السفف اإلسرائيمية 
اآلف بواسطة الرئيس "عبدالناصر" شخصيًا .. قبؿ وصوؿ "يوثانت" إلى القاىرة .. حيث أف زيارتو تيدؼ أساسًا إلى الحصوؿ 

ئيس عمى ضمانات بعدـ إغبلؽ المبلحة في وجو السفف اإلسرائيمية. وتـ االتفاؽ عمى أف يتـ اإلعبلف مف خبلؿ زيارة الر 
 .1967مػايو  22"عبدالناصر" لقاعدة "أبو صوير" الجوية يـو 

أُنظر وثيقة خطاب الرئيس جمال عبدالناصر في زيارتو إلى مركز القيادة المتقدمة لمقوات ) 1967مايو  22سادسًا: يوم 
 (1967مايو  22الجوية يوم 

زيارتو لقاعدة "أبو صوير" الجوية، التي  –بدالناصر" يـو الشرارة الذي تسبب في تفجير األزمة عندما أعمف الرئيس "جماؿ ع
وصميا حوالي الثانية والنصػؼ بعد الظير، واجتمع بالطياريف، وشرح ليـ الموقؼ، "وأسباب األزمة التي افتعمتيا إسرائيؿ بحشد 

.. ولقد قررنا أف  1967مايو  17قوات أماـ الجبية السورية .. الحتبلؿ مواقع مشروعات نير األردف وحددت لتنفيذىا يـو 
مايو ثـ طمبنا بعد ذلؾ أف تنسحب قوات الطوارئ. ثـ أعمف بعدىا قرار إغبلؽ خميج  14نتحرؾ بسرعة، وتحركنا فعبًل يـو 

ذا ىددتنا  العقبة، وأف العمـ اإلسرائيمي لف يمر بعد اآلف في خميج العقبة .. إف سيادتنا عمى الخميج ال ينازعنا فييا أحد، وا 
 الحرب، فإف جوابنا عمى ذلؾ سيكوف مرحبًا بالحرب.إسرائيؿ ب

 وينص القرار الذي أصدره نائب القائد األعمى بعنواف تعميمات قفؿ مدخؿ خميج العقبة عمى اآلتي:

، أماـ جميع السفف التي تحمؿ العمـ اإلسرائيمي، وكذلؾ ناقبلت 23/5/1967يقفؿ مدخؿ خميج العقبة اعتبارًا مف باكر   أواًل:
 وؿ عمى اختبلؼ جنسياتيا والمتجية إلى ايبلت.البتر 

 يسمح لمسفف الخارجة مف الخميج عمى اختبلؼ جنسياتيا بالخروج منو.  ثانيًا:

يقـو لنش طوربيد نيارًا، والسفينة رشيد ليبًل بمعارضة السفف التي تحمؿ العمـ اإلسرائيمي وكذلؾ ناقبلت البتروؿ مف  ثالثًا:
 إلى ايبلت في المنطقة جنوب خميج العقبة لتحذيرىا مف دخوؿ الخميج. الجنسيات المختمفة المتجية

يقـو لنش الطوربيد أو السفينة  –إذا لـ تستجب إحدى السفف المذكورة إلى تحذير لنش الطوربيد نيارًا أو السفينة رشيد ليبًل  رابعًا:
 "تيراف".رشيد بإببلغ قائد منطقة شـر الشيخ باسـ السفينة وموعد وصوليا إلى مضيؽ 



عند وصوؿ إحدى ىذه السفف إلى مضيؽ "تيراف" تقوـ المدفعية بضرب طمقة إنذار أماـ السفينة وتحذيرىا بواسطة  خامسًا:
 محطة اإلشارة البحريػة، ويصير تكرار الضرب والتحذير أماـ السفينة مرة أخرى إذا لـ تستجب لمطمقة األولى.

 اإلنذار يصير ضرب السفينة بغرض تعطيميا أواًل ثـ إغراقيا إذا لـ تمتثؿ بعد ذلؾ.إذا لـ تستجب السفينة إلى طمقتي  سادسًا:

يصرح بالمرور لمسفف التي تحرسيا سفف حربية، وال يتـ االعتراض أو االشتباؾ مع السفينة أو السفينة الحربية، حتى لو  سابعًا:
 كانت السفينة المحروسة ترفع العمـ اإلسرائيمي.

التعميمات إلى قائد قوات شـر الشيخ عمى دفعتيف بواسطة العميد بحري أركاف حرب "محمود عبدالرحمف وقد تـ تسميـ ىذه 
 فيمي" وكانت التعميمات األولى تقؼ عف البند سادسًا، ثـ وصؿ تعميمات بإضافة البند السابع.

قدير االستخبارات الحربية لحجػـ أوضاع التي بحثت في اجتماع المجنة التنفيذية لبلتحاد االشتراكي، ىي ت أما النقطة الثانية
إسرائيؿ بعد أسبوع مف رفع درجات االستعداد، وكانت كؿ التعميمات تشير إلى أف الحشد الرئيسي يتـ حاليًا في اتجاه الجبية 

حشد أماـ المصرية، وال يوجد أماـ الجبية السورية سوى لواءيف، مع عػدـ وجود قوات تجاه الجبية األردنية .. أما تفاصيؿ ال
الجبية المصرية، فإف المعمومػات تؤكد عمى أف الحشد الرئيسي يتـ في اتجاه القطاع الجنوبي لمجبية .. "وربما يكوف موضوع 
الخميج قد طغى عمى الفكر االستخباراتي، وتصور أف الضربة الرئيسية لمقوات اإلسرائيمية ستكوف في اتجاه شـر الشيخ لفتح 

 يذا التقدير تأثير ضار عمى الخطة المصرية التي تعدلت عدة مرات.خميج العقبة" .. وكاف ل

أما ردود فعؿ إعبلف الرئيس إلغبلؽ خميج العقبة فكاف عنيفًا في تأييده مف الجماىير العربية، وعنيفًا في نقده مف الواليات 
سرائيؿ.  المتحدة األمريكية ودوؿ الغرب عمومًا وا 
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مف اإلجراءات التخطيطية والتنفيذية، كاف أىميا عمى اإلطبلؽ، ىو صدور تعميمات التخطيط فقد شيدت العديد 
مايو ..  28مايو لمتصديؽ، وتحدد توقيت االستعداد يـو  25مايو، بحيث تعرض قراراتيا يـو  23لمعمميات التعرضية يـو 

أعماؿ عدائية تجاه سورية، كما كانت ضرورية  وىذه العمميات كانت ضرورية مف وجية نظر القيادة العسكرية لمرد عمى أي
لمجابية تطورات الموقؼ عمى الجبية المصرية ذاتيػا، وخصوصًا فكر العدو في التركيز عمى المحور الجنوبي، ومحاولة 

ثارة قضية قديمة، وىي قرية "أـ رشرش" التي استولت عمييا القوات اإلسرائيمية منتصؼ مارس  ، 1949إحباط نواياه، وا 
 ولتيا إلى ميناء ايبلت.وح

وقد صاحب التخطيط لمعممية إجراءات الحشد لمقوات التي تشترؾ في تنفيذىا، وىي قوات مخصصة أساسًا ضمف 
التجميع القتالي لمخطة "قاىر الدفاعية" وقد تطمب األمر إلى إعادة تخصيص قوات أخرى لسد الفراغات الناشئة عف ذلؾ، 

رارات بتعبئة قوات أخرى، مما جعؿ مسرح العمميػات تسيطر عميو فوضى التحركات، وقرارات بإنشاء وحدات جديدة، وق
رىاؽ الوحدات مف كثرة تنقبلتيا، وكاف سيبًل عمى الجانب اآلخر أف يركز جيوده في التعرؼ عمى نوايا قواتنا، وفعبًل نجح  وا 

وؿ عمى معمومات عف استعداد قواتنا لتنفيذ بطريقة ما "ربما يكوف مف أحد العناصر المتواجدة في مطار العريش" في الحص



الخطة "أسد" وىي إحدى الخطط الفرعية "لمخطة فجر" وكانت ذلؾ سببًا في تطور المواقؼ التي أدت إلى إلغاء تنفيذ 
 الخطط التعرضية بالكامؿ.

 . موسكو2

القادة السوفيت سممت إلى بعد أكثر مف أسبوع بدأ أوؿ رد فعؿ لبلتحاد السوفيتي، وكاف الرد عمى ىيئة رسالة مف 
مايو )قبؿ عمميـ بإغبلؽ مضيؽ العقبة( وتحوي الرسالة تأييدًا لمموقؼ المصري وقد  22الرئيس "عبدالناصر" مساء يـو 

طمب الرئيس "عبدالناصر" مف السفير السوفيتي أف يكوف موقفيـ أكثر فعالية، ألف الموقؼ تغير، ولـ يعد التيديد موجو إلى 
عمى مستوى مواجية القوة العظمى األخرى  –كقوة عظمى  –مصر وال بد أف يكوف موقؼ االتحاد السوفيتي  سورية، بؿ إلى

التي تؤيد إسرائيؿ وتدعميا تدعيمًا مطمقًا وقد لبى االتحاد السوفيتي فعبًل طمب الرئيس مف  –الواليات المتحدة األمريكية  –
مايو يذكر في أحد فقراتو "إف كؿ مف يغامر بشف عدواف في الشرؽ  23خبلؿ بياف قوي أعمنتو القيادة السوفيتية يـو 

 األوسط لف يواجو فقط القوى المتحدة لمدوؿ العربية، بؿ سيواجو مقاومة صمبة مف االتحاد السوفيتي والدوؿ المحبة لمسبلـ".

اف" إلى موسكو ، سافر وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الحربية "شمس بدر 1967مايو  25وفي يـو 
بيدؼ التنسيؽ في مجاالت األمف المتبادؿ، واستعجاؿ تنفيذ صفقات السبلح وتقديـ مطالب جديدة تتناسب مع الموقؼ 

بتوجييات محددة مف الرئيس  –واستطبلع رأي موسكو فيما يجري حػاليًا في منطقة الشرؽ األوسط .. ووصؿ الوفد 
مايو، وكاف أوؿ اجتماع ليـ مع الجنراؿ "جريتشكو" وزير الدفاع السوفيتي  25إلى موسكو يـو  –"عبدالناصر والمشير" 

حيث كاف رأيو الذي نقمو إلى الوفد "أنو يرى أف االستعمارييف لف يجرءوا عمى شف حرب، فالشعوب العربية قوية ومتحدة 
مسمح. ثـ اجتمع الوفد مع  ومستعدة لمحرب بعنؼ، ومع ذلؾ فيو يرى مف األفضؿ عدـ تطوير الموقؼ الحالي إلى اشتباؾ

وزير الخارجية السوفيتي "أندريو جروميكو" الذي تمخص موقفو في "أف لدى االتحاد السوفيتي قوة بحرية ضخمة في 
المنطقة، وأنيـ عمى أساس ما قدموه مف معمومات لمجميورية العربية المتحدة، وعمى أساس البيانات التي أعمنوىا يعتبروف 

 أييد الجميورية العربية المتحدة وسورية.موقفيـ واضحًا في ت

وفي صباح اليـو التالي قابؿ الوفد رئيس الوزراء السوفيتي "ألكسي كوسيجيف" حيث نقؿ لموفد تػأييد االتحاد السوفيتي، 
ضًا وشرح وجية نظر القيادة السوفيتية "أنو مف الناحية السياسية انتصرتـ )يقصد مصر( ومف الناحية العسكرية انتصرتـ أي

.. ماذا تريديوف اآلف .. رأيي أنو مف الممكف االكتفاء بما وصمتـ إليو .. انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثـ سيطرتكـ عمى 
المضيؽ. ماذا تريدوف أكثر؟؟" .. وواصؿ تقديره لمموقؼ "يوثانت" قدـ لكـ اقتراحػات، وأنتـ قبمتموىا، والميـ أف يكوف 

ال تتطور األمور بصورة مختمفة، عمومًا أفضؿ النقاش عمى المائدة بداًل مف المعركة  الطرؼ اآلخر عمى عمـ بذلؾ حتى
في الحرب" ثـ جرت مباحثات بالنسبة لمطالب مصر مف األسمحة، رأى مف خبلليا رئيس الوفد المصري .. أنو ال بد مف 

االت، وافؽ بعدىا السوفيت عمى إمداد مصر تدخؿ القاىرة لحث القيادة السوفيتية لبلستجابة ليذه المطالب، وفعبًل تمت اتص
 …عاجبًل بالتعاقدات السابقة عمى أف ينظر في الطمبات الجديدة في خبلؿ شير 

مايو صباحًا .. "ذكر السيد شمس بدراف في مذكرة رفعيا إلى المشير عامر" أنو  27وأثناء وداع الوفد المصري يـو 
ئنوا لكؿ طمباتكـ سنعطييا لكـ )يقصد األسمحة(.. وأريد أف أوضح لؾ أنو إذا "جريتشكو" وزير الدفاع السوفيتي قاؿ لو "اطم



دخمت أمريكا الحرب فسوؼ ندخميا بجانبكـ، إف أسطولنا في البحر األبيض قريب مف شواطئكـ اآلف، وبو مف المدمرات 
ؤكد لكـ أنو إذا حدث شيء والغواصات المسمحة بصواريخ وأسمحة ال تعمموىا .. ىؿ فيمت تمامًا ما أعنيو؟ أريد أف أ

[3]واحتجتـ لنا فمجرد إرساؿ إشارة نحضر لكـ فورًا في بور سعيد أو أي مكاف
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أعمف الرئيس "جونسوف" فور سماع النبأ "أف إغبلؽ خميج العقبة في وجو المبلحة اإلسرائيمية عمؿ غير شرعي وأف 
زالت ممتزمة بالمحافظة عمى سبلمة جميع دوؿ منطقة الشرؽ األوسط. لقد فزعنا بسبب  الواليات المتحدة األمريكية ما

االنسحاب المتسرع لقوات الطوارئ وعمومًا كاف موقفيا ذا شقيف متعارضيف تمامًا األوؿ دبموماسي يتمخص في الرسالة 
المضيؽ .. وتطمب إذا كاف ىذا حقيقة  مايو تطمب تأكيد قرار إغبلؽ 23الواردة مف واشنطف إلى سفيرىـ في القاىرة يـو 

"فعمية أف ينقؿ لمحكومة المصرية" قمؽ واشنطف الشديد مف ىذا اإلجراء" .. كذلؾ مف رسالة الرئيس "جونسوف" إلى الرئيس 
"عبدالناصر" التي جاءت في عبارات رقيقة ويقوؿ فييا "أدعوؾ إلى أف تجعؿ أولويتؾ األولى لشعبؾ ولمنطقتؾ ولممجتمع 

مايو يحدد النقاط  23لمي ىدؼ تجنب قياـ أعماؿ عدوانية". وقد أعقب ذلؾ بياف رسمي صدر مف البيت األبيض يـو العا
التي أدت إلى التوتر مف خرؽ اتفاقيات اليدنة إلى سحب قوة الطوارئ الدولية، إلى الحشود العسكرية، ثـ يحدد الموقؼ في 

اإلسرائيمية قد أضاؼ بعدًا جديدًا وخطيرًا لؤلزمة، إف الواليات المتحدة  "أف ما قيؿ عف إغبلؽ خميج العقبة في وجو السفف
األمريكية تعد ىذا الخميج ممرًا مائيًا دوليًا، وتشعر بأف فرض حصار عمى سفف إسرائيؿ أمر غير مشروع، وفيو احتماؿ 

لو أىميتو الحيوية لممجتمع الدولي".  لكارثة تحؿ بقضية السبلـ .. إف حؽ المرور الحر البريء في ىذا الممر المائي الدولي
 (.1967مايو  23أُنظر وثيقة رسالة جونسون لمرئيس عبدالناصر في )

مايو مف خبلؿ ترحيؿ األسر األمريكية مف مصر، ومف إجراءات الرئيس  26، 25أما الشؽ الثاني فقد تكشؼ يومي 
ؿ تحركات بحرية كثيفة لتعزيز األسطوؿ السادس في "جونسػوف" لتكويف أسطوؿ عالمي لفتح خميج العقبة بالقوة، ومف خبل

البحر األبيض، والسابع في المحيط اليندي، في نفس الوقت ىناؾ ظواىر كثيرة لمتنسيؽ بيف األسطوليف األمريكي 
 والبريطاني.

 

 

 
مصر، يكوف توقيت نيويورؾ  مساءًا في 10يبلحظ أف الفارؽ في التوقيت بيف مصر ونيويورؾ ىو سبع ساعات فعندما تكوف الساعة  [1]
 عصرًا.3

فقد كاف ينفذ السياسة األمريكية مف خبلؿ األمـ المتحدة، واستغؿ في ذلؾ نقاء شخصية أوثانت  .الجنسية..رالؼ يانسف أمريكي  [2]
 السكرتير العاـ.

مطمؽ .. وقد أدى الفيـ الخاطئ وكانت تصريحات جريتشكو األخيرة، ىي التي فيمت خطأ بأف دعـ االتحاد السوفيتي يعتبر بشكؿ  [3]
 ليذه التصريحات إلى اتخاذ القرار الخاطئ في الوقت القاتؿ

  



 المبحث الخامس

 يونيو 4مايو حتى  23تطور األحداث وردود األفعال من 

 (أُنظر ممحق خطاب "يوثانت" إلى الرئيس "جمال عبدالناصرأواًل: زيارة "أوثانت" لمقاىرة )

مايو إلى القاىرة، حيث أجرى اتصاالت تمييدية، وبدأت مباحثاتو الرسمية اعتبارًا مف  23يـو وصؿ "أوثانت" بعد ظير 
مايو مع وزير الخارجية "محود رياض"، ثـ كاف المقاء في الثامنة مساء مع الرئيس "عبدالناصر" .. حيث دار  24صباح يـو 

ذي كاف متفيمًا أيضًا مف جانبو لمموقؼ المصري. وفي حديث طويؿ، وكاف الجانب المصري متفيمًا لميمة األميف العاـ، ال
النياية تـ االتفاؽ عمى أف يصدر "أوثانت" نداءًا إليقاؼ اإلجراءات التي اتخذتيا مصر لتفتيش السفف المارة في الخميج عمى أف 

لحؿ المشكمة عف طريؽ  تمتنع إسرائيؿ عف المرور .. وتحدد التوقيت بأسبوعيف تتصاعد فييا المساعي مف األطراؼ المختمفة
مايو ..  24مايو ليمحؽ بجمسات مجمس األمف التي بدأ انعقادىا مساء يـو  25األمـ المتحدة .. وغادر أوثانت القاىرة يـو 

 حيث عكؼ بعد وصولو إلى نيويورؾ عمى إعداد التقرير الذي سيقدمو عف الزيارة إلى مجمس األمف.

نداءه" الموجو إلى رئيس الجميورية العربية المتحدة "طبقًا التفاؽ القاىرة" ويشمؿ أصدر "أوثانت" " 1967مايو  27وفي يـو 
النداء مقدمة ثـ يدخؿ في صميـ الموضوع حيث يشمؿ "إنني أطمب وقتًا، ولو فسحة محدودة مف الوقت، لكي أستطيع أف 

لحرج الراىف. وأريد أف الفت انتباىكـ أعطي فرصة لممشاورات ولمجيود الدولية التي تحاوؿ أف تبحث عف مخرج مف الموقؼ ا
مايو .. إنني أرى أف إيجاد مخرج سممي مف ىذه األزمة  26بصفة خاصة .. إلى ما قمتو في تقريري إلى مجمس األمف بتاريخ 

 يتوقؼ عمى فسحة اللتقاط األنفاس تسمح بتخفيؼ حدة التوتر مف مستواه المتفجر الحالي .. وبناء عمى ذلؾ فإنني ىنا أدعو
لى تجنب أي أعماؿ عدائية يكوف مف شأنيا زيادة التوتر.  جميع األطراؼ المعنية إلى ممارسة أقصى قدر مف ضبط النفس، وا 

 وىدفي مف ذلؾ أف أعطي مجمس األمف فرصة لعبلج المشاكؿ التي تنطوي عمييا األزمة، والبحث عف حموليا.

نني أناشدؾ يا سيادة الرئيس كما أناشد رئيس الوزراء  "أشكوؿ"، وكؿ األطراؼ المعنية إلى ممارسة أقصى درجات الحذر وا 
عند ىذا المنعطؼ الخطير .. وبالذات وبدوف طمب أي تعيدات منكـ .. أو حتى رد، فإني أريد أف أعرب عف األمؿ في أف 

التي تطمب المرور  تمتنعوا خبلؿ مدة أسبوعيف مف لحظة استبلمكـ ليذه الرسالة، عف أي تدخؿ في المبلحة غير اإلسرائيمية
 عبر مضايؽ "تيراف".

وفي ىذا الخصوص فيػؿ لي أف أخطركـ، وفي كؿ األحواؿ، أف لدي مف األسباب ما يجعمني أفيـ أنو في الظروؼ العادية 
فإنو ليس متوقعًا أف تحاوؿ أي باخرة تحمؿ العمـ اإلسرائيمي عبور مضيؽ "تيراف" خبلؿ مدة األسبوعيف المحدديف، بؿ أني 

طيع أف أؤكد لكـ حسب أدؽ المعمومات لدي، أنو خبلؿ السنتيف والنصؼ األخيرة في واقع األمر لـ تقـ أي باخرة ترفع العمـ أست
 اإلسرائيمي بالمرور في مضايؽ "تيراف" .. .

ًا وأستطيع أف أكرر لكـ يا سيادة الرئيس، أنني بصفة خاصة، وكذلؾ المجتمع الدولي كمو بصفة عامة، سوؼ نقدر تقدير 
أف وقؼ اإلجراءات يتـ في  –التي وافقت عمى النداء فورًا  –كبيرًا ىذه المبادرة مف جانبكـ ..". )وكاف تقدير القيادة المصرية 

 يونيو(. 12حتى  –مايو "توقيت وصوؿ الخطاب"  29الفترة مف 



 إسرائيل

لمخطة وعقب إعبلف الرئيس "عبدالناصر"  استمرت االستعدادات العسكرية اإلسرائيمية عمى قدـ وساؽ، مع التنسيؽ الكامؿ
إغبلؽ خميج العقبة، فقد بدأت مرحمة جديدة في التخطيط اإلسرائيمي عمى المستوييف السياسي والعسكري قادىا العسكريوف الذي 

"مجمس  بدا عمييـ اإلصرار عمى اتخاذ قرار الحرب وكاف أخطر االجتماعات في ىذه المرحمة، وىو اجتماع القيادة اإلسرائيمي
مايو، ودارت فيو خبلصة فكر القادة اإلسرائيمييف في التخطيط  23الحرب" الذي يضـ القادة السياسييف والعسكرييف صباح يـو 

لمحرب وفكر القادة السياسييف إلدارة الحرب ومف الناحية العسكرية التي تولى شرحيا الجنراؿ "رابيف" رئيس األركاف كاف ىناؾ 
 العسكري ضد مصر وىـ:ثبلث اقتراحات لمعمؿ 

"إما عممية محددة تيدؼ احتبلؿ شـر الشيح وفؾ الحصار المصري عنيا ويعتبر ىذا التصرؼ خطأ سياسي وعسكري 
والثانية توجيو ضربة جوية شاممة لتدمير الطيراف المصري واحتبلؿ قطاع غزة، ثـ انتظار الرد المصري والتصرؼ عمى أساسو 

 فيو الحرب الشاممة.ولكنو عمؿ ناقص أما الثالث 

أما الموقؼ السياسي فتمخص في ضرورة تشكيؿ وزارة حرب يشترؾ فييا كؿ األحزاب .. وال بد مف التثبت مف الموقؼ 
األمريكي .. وال بد مف حساب الموقؼ السوفيتي .. وأخيرًا التصرؼ إزاء برقية مف الرئيس "جونسوف" تطمب إيقاؼ أي عمؿ 

ساعة .. وتقرر في االجتماع سفر وزير الخارجية "أبا إيباف" إلى الواليات المتحدة  48مدة عسكري قد تقـو بو إسرائيؿ ل
األمريكية لمتنسيؽ عمى أف يمر خبلؿ سفره عمى كؿ مف لندف، وباريس لتأكيد المواقؼ. وقد وصؿ األمر بضغط العسكرييف 

عضوًا في الكنيست إلسقاط حكومة  50تكتؿ مف  لضرورة تشكيؿ وزارة حرب إلى الحد الذي قاـ فيو "شيموف بيريز" بتكويف
 "أشكوؿ".

وتوجو أبا "إيباف" إلى فرنسا حيث وجد أف رأي الجنراؿ "ديجػوؿ" محػدد في "أف إسرائيؿ ال ينبغي ليا أف تقـو بشف الحرب 
 عمى األقؿ ال تكوف ىي البادئة بيا، وال تبادر بالطمقة األولى".

انيا متحمسة لمعمؿ العسكري ضد مصر وأف مجمس الوزراء البريطاني وافؽ عمى االشتراؾ وفي لندف وجد أبا "إيباف" أف بريط
بوحدات بحرية مع الواليات المتحدة األمريكية وآخريف في عممية منسقة لفتح خميج العقبة بالقوة، وفي نفس الوقت فإف "ويمسوف" 

 "ال يريد تحريض إسرائيؿ عمى العمؿ المباشر والسريع ضد مصر".

واشنطف كانت بداية زيارة وزير الخارجية اإلسرائيمي، ومعو وزير الدفاع األمريكي، لغرفة العمميات في البنتاجوف حيث  وفي
بادر الجنراؿ "ايرؿ ىويمر" رئيس األركاف المشتركة" في الجيش األمريكي: "أنني ال أريدؾ أف تقمؽ عف أي اعتبار، فسواء بدءوا 

نتـ )يقصد اإلسرائيمييف(، فميس لدينا شؾ في النتيجة، فنحف نعرؼ ما ىو حجـ المتاح لكـ، ىـ )يقصد المصرييف( أو بدأتـ أ
كما أننا نقدر كفاءتكـ في إدارتو" .. "وحساب المعركة كميا في صالحكـ ىذه تقديرات جميع خبارئنا، ولـ يعترض منيـ واحد، 

 فمديكـ كؿ ما ىو الـز وزيادة".

دقيقة تميزت بالود الخالص .. وأكد "جونسوف" خبلليا  85نسوف" واستمرت المباحثات بينيما ثـ قابؿ أبا "إيباف" الرئيس "جو 
أنو "يتمنى لمعمـ اإلسرائيمي ذو المونيف األزرؽ واألبيض أف يمر خبلؿ ىذا المضيؽ وأكد لو دعمو الكامؿ إلسرائيؿ، ولكنو يريد 



متحدة، وتأييد الرأي العاـ العالمي لنضمف عزلة االتحاد السوفيتي وقت لمدة ساعات حتى يحقؽ تأييد الكونجرس، وتأييد األمـ ال
وفي نياية المقابمة قاؿ لػ "أبا إيباف" لينقؿ لحكومتو: قؿ ليـ أف إسرائيؿ تستطيع أف تعتمد عمّي. إنني لف أنكص عف وعد ولف 

 متـ االنتظار ساعات".أنسى كممة قمتيا. ولكنني ال أريد أف أترؾ ثغرة الحتماؿ تدخؿ سوفيتي بسبب أنكـ سئ

وبينما كاف الحاؿ يجري عمى النطاؽ الخارجي لصالح إسرائيؿ .. كاف ىناؾ بركانًا في داخميا يثيره القادة العسكريوف 
لئلسراع باتخاذ قرار الحرب حيث يسجؿ "ليفي أشكػوؿ" رئيس الوزراء "أنو كاف في زيارة لمجبية في القطاع الجنوبي )الجبية 

مايو .. وعاد مقتنعًا أنو إذا لـ تدخؿ إسرائيؿ الحرب بسرعة، فإف ىناؾ خطر أف يستولي بعض القادة  25المصرية( يـو 
العسكػرييف عمى السمطة" .. ولـ يقتصر ذلؾ عمى الجبية فقط .. بؿ أف "أشكوؿ" واجو الجنراؿ "عيزرا وايزماف" مدير العمميات 

شكوؿ" أف "وايزماف" يقوؿ لو "إنني في دىشة مف أمرؾ، فتحت تصرفؾ أثناء عرض األخير بعض التقارير عميو، حيث فوجئ "أ
أقوى جيش ييودي تجمع منذ أيػاـ "داود"، وىو ال ينتظر إال إشارة "داود" منؾ، ومع ذلؾ تتردد حتى اآلف في إعطائيا لو" .. 

ؤية مقتضيات السياسة، وأف أي ولـ يتمالؾ "أشكوؿ" نفسو، ورد بعصبيػة: "إني مذىوؿ ألف الجنراالت عاجزوف تمامًا عف ر 
عمؿ إسرائيمي ال يمكف تأميف نجاحو العسكري والسياسي وتحقيؽ نتائجو واالحتفاظ بيا، إال باشتراؾ الواليات المتحدة األمريكية 
والرئيس "جونسوف" شخصيًا وما يروعو ىو أف الجنراالت ليسوا عمى استعداد النتظار ساعات كي يحققوا حمـ عمرىـ 

 ".الطويؿ..

مايو .. وصمت معمومات استخبارية، بأف مصر تجيز ليجـو عمى إسرائيمي سوؼ تشنو في ظرؼ ساعات  26وفي مساء 
.. وأبرؽ "أشكوؿ" فورًا إلى وزير الخارجية اإلسرائيمي، الذي كاف متواجد في واشنطف إلببلغ وزير الخارجية األمريكي بيذه 

. المعمومات .. و نفذ وزير الخارجية ذلؾ فوراً   .. لتبدأ سمسمة مف االتصاالت إليقاؼ ىذا اليجـو

 : "ضمانات الحرب"1967مايو  31األربعاء  – 27ثانيًا: السبت 

 القاىرة/ موسكو

اتخذت بداية ىذه المرحمة الشكؿ الدرامي، وتدخؿ الدوؿ الكبرى "إليقاؼ شف اليجـو المصري" .. وحقيقة األمر أف القيادة 
قرارات لخطط تعرضية تنفذ بأوامر، وعرضت عمى الرئيس "عبدالناصر" في اجتماعو بالقيادات  المصرية كانت قد صدقت عمى

مايو، وكاف رأيو الذي أبمغو لممشير "عامر" ىو عدـ تنفيذ ىذه الخطط لعدة أسبػاب .. منيػا الموقؼ السياسي  25العسكرية يـو 
صؿ إسرائيؿ عمى دعـ مطمؽ مف الواليات المتحدة األمريكية، المصري الذي سيكوف صعبًا إذا بدأنا نحف الطمقة األولى، وستح

التي قد تشترؾ معيا في مواجية قواتنا، وبالتالي فسوؼ نحػارب إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية بداًل مف إسرائيؿ منفردة، 
ذا كاف يمكننا تحقيؽ أىدافنا  بدوف حرب، فذلؾ سيكوف أفضؿ بكثير واألمر الثاني، ىو أف كؿ اإلجراءات حاليًا في صالحنا، وا 

 مف المخاطرة بالحرب .. وقد أدى ذلؾ إلى إصدار المشير "عامر" أوامره بإيقاؼ تنفيذ العممية التعرضية "أسد"، وفجر.

مايو عما حدث، فقد سارع وزير الخارجية "أبا إيباف" باالتصاؿ  26وعندما تسربت معمومات إلى الجانب اإلسرائيمي يـو 
 .[1]الخارجية األمريكي ليطمعو عمى النوايا المصريةبوزير 



وفي الحاؿ، سارعت الواليات المتحدة األمريكية باتخاذ إجراءات دبموماسية في محاولة إثناء مصر عف نواياىا، حيث تـ 
ة .. إخطار السفير المصري في واشنطف بطمب "مناشدة الحكومة األمريكية التمسؾ بضبط النفس وتجنب أي أعماؿ عسكري

وأف ىذه األعماؿ التي ال يتصوروف وقوعيا ستؤدي إلى نتائج خطيرة جدًا .. وتؤكد أف الواليات المتحدة األمريكية مف جانبيا 
تبذؿ كؿ جيد مف أجؿ منع إسرائيؿ مف القياـ بأعماؿ عسكرية تجاه مصر .. وأف الرئيس "جونسوف" يتابع األمر بنفسو وأف ىذا 

 ..". التبميغ بناء عمى أوامره

، وتطمب منو الضغط عمى مصر  ولـ تكتِؼ واشنطف بذلؾ، بؿ اتصمت باالتحاد السوفيتي تحذره مف قياـ مصر باليجـو
لعدـ اشتعاؿ الموقؼ في الشرؽ األوسط .. ولـ يتوانى االتحاد السوفيتي في سرعة تنفيذ الضغوط بيذا الشأف، حيث توجو 

مايو ليبمغ رسالة عاجمة مف  28ر" الساعة الثالثة إال عشر دقائؽ فجر يػـو السفير السوفيتي إلى منزؿ الرئيس "عبدالناص
"كوسيجيف" مضمونيا" أف الرئيس "جونسػوف" اتصؿ عمى الخط السػاخف مف البيت األبيض والكرمميف قبؿ ساعة وأبمغو أف 

وأنو إذا حدث ذلؾ، فإف الواليات  القوات المصرية تػرتب ىجومًا عمى المواقع اإلسرائيمية، وأف موعد ىذا اليجـو وشيؾ ..
المتحدة األمريكية سوؼ تعتبر نفسيا في حؿ مف تعيداتيا التي أعطتيا لبلتحاد السوفيتي بممارسة ضبط النفس، وأنو )أي 
الرئيس جونسوف( لـ يشأ أف يضيع وقتًا في ساعات خطيرة يمكف أف تؤثر تأثيرًا فادحًا عمى الموقؼ .. ليذا استخدـ الخط 

 ف".الساخ

وكاف رد الرئيس "عبدالناصر": "أف ىذه الرسالة ليست مفاجأة"، وتـ تبميغ محتواىا إلى السفير المصري في واشنطف وأبمغنا 
بذلؾ .. واستطرد .. أنو ال بد أف يعرؼ أف مصر ال تريد الحرب وال تسعى إلييا. ولكف ستدافع عف نفسيا إذا ىي ىوجمت .. 

سرائيؿ يعرفوف حقيقة أنو يريد أف يتجنب الحرب وأف  وىو واثؽ أف كؿ األطراؼ األخرى بما فييا الواليات المتحدة األمريكية وا 
اآلخريف ىـ الذيف يريدوف الحرب وليس مصر .. وأف االتحاد السوفيتي عميو أف يحاذر حتى ال يجد نفسو منساقًا وراء ألعاب 

 اآلخريف بتأثير إلحاحيـ وأصواتيـ العالية ..".

ت تسمـ الرئيس رسالة االتحاد السوفيتي .. كاف السفير السوفيتي في تؿ أبيب، يسمـ "أشكوؿ" رسالة مماثمة وفي نفس توقي
بإطبلؽ الطمقة األولى .. وكاف رد "أشكوؿ" عمى ذلؾ .. بأف الطمقة  –بما فييا إسرائيؿ  –.. ويطمب تعيدًا بأال يقـو أي طرؼ 

 ".األولى جرى إطبلقيا فعبًل بحصار خميج العقبة

أُنظر وثيقة كممة الرئيس جمال عبدالناصر في وفد مؤتمر العمال ) 1967مايو  26وعمى المستوى الداخمي وفي يـو 
 (العرب

اجتمع الرئيس "جماؿ عبدالناصر" مع وفد مؤتمر العماؿ العرب الذي قدـ مف دمشؽ لمقابمتو والذي استمر لمدة خمسة 
ؿ أحداث الساعة التي يعيشيا العالـ العربي وأكد أف مصر لف تتنازؿ عف حقيا عشر دقيقة وكاف ىذا االجتماع حافبًل يمس ك

في الخميج، والجيش المصري والجيش السوري يقفاف اآلف جبية واحدة، وفي الطريؽ إلييا قوات مف العراؽ، ومف الجزائر، ومف 
 الكويت.



مؤتمر الصحفي الذي عقده في القاىرة لمراسمي أُنظر وثيقة بيان الرئيس جمال عبدالناصر في ال) 1967مايو  28في يوم 
 (الصحافة العربية والعالمية حول األزمة الراىنة

تحدث الرئيس جماؿ "عبدالناصر" إلى العالـ في مؤتمره الذي عقده لمصحافة العالمية، والذي أعمف فيو، أف القضية ىي 
غبلؽ خميج العقبة أماـ إسرائيؿ، مجرد ظواىر لممشكمة الرئيسية في العالـ  فمسطيف، وأف سحب قوات الطوارئ الدولية، وا 

العربي، المشكمة الحقيقية ىي العدواف الذي تعرض لو شعب فمسطيف، ومػا زاؿ مستمر ويتسع تيديده ضد األمة العربية كميا 
 وفي نياية الحديث، أجاب عمى جميع أسئمة الصحافييف.

 1967مايو  29يوم 

ف" نائب رئيس الجميورية قائدًا لمدفاع الشعبي، وتحددت "القيادة المشتركة" مقرًا لو وبدأ تـ تعييف السيد "زكريا محيي الدي
 يزاوؿ ميامو باجتماع "المجمس األعمى لممقاومة الشعبية المصرية" لتنظيـ الدفاع عف كؿ شبر مف أرض مصر.

 (1967مايو  30األردنية )يوم  –ثالثا: اتفاقية الدفاع المشترك المصرية 

المممكة األردنية بعيدة عف أحداث الشرؽ األوسط في تمؾ المرحمة وكاف التقدير أف تصاعد األزمة سيؤدي حتمًا إلى  لـ تكف
االنفجار، وأف األردف ستكوف أحد األىداؼ اإلسرائيمية "بدليؿ أنيا كانت الذريعة في فترة ما قبؿ العدواف الثبلثي .. كما كاف 

ض عميو إال سبعة أشير فقط" .. وكاف الشعب األردني متأثرًا بما يجري مف أحداث عمى العػدواف عمى قرية )السموع( لـ يم
إنيـ  –الساحة، ويؤيد الموقؼ القومي العربي بشدة، كما كاف وضع الفمسطينييف فػي الضفة ال يغيب عف نظر القيادة األردنية 

برغـ أف  –ف قرار الممؾ "حسيف" بالتوجو إلى القاىرة سيكونوف أحد األىداؼ اإلسرائيمية في حربيا ا لمنتظرة .. ومف ىنا كا
ويبحث مع الرئيس "عبدالناصر" الموقؼ عمى الجبيات العربية وينسؽ الموقؼ  –العبلقات لـ تكف عمى المستوى المناسب 

 الثنائي مع مصر.

ية وحضر منيا "أحمد األردن –بدأت اجتماعات القمة المصرية  1967مايو  30وفي الساعة الحادية عشرة والنصؼ يـو 
الشقيري" رئيس منظمة التحرير الفمسطينية .. وقد تدارس الجميع الموقؼ وانتيى االجتماع بتوقيع اتفاقية دفاع مشترؾ بيف 

 مصر واألردف وتـ االتفاؽ عمى عدة نقاط أىميا:

جراء التنسيؽ النيائي .. فقد سافر . قبوؿ األردف لتمركز قوات عراقية عمى أراضييا، وقد تحدد بحوالي أربعة لواءات، )وإل1
بناء عمى اتصاؿ تـ بيف الرئيس "عبدالناصر"  31/5يـو  [2]السيد "زكريا محيي الديف" والفريؽ "عبدالمنعـ رياض" إلى بغداد

 ألخ.  والرئيس "عبدالرحمف عارؼ" لتحديد مياـ ىذه القوة، وأسموب عمميا، وتوقيت وخطوط تحركاتيا

المنعـ رياض" قائدًا لمجبية األردنية )طبقًا لمطمب شخصي مف الممؾ حسيف( عمى أف يتجو فورًا إلى . تعييف الفريؽ "عبد2
 األردف لمزاولة مياـ عممو.

 . التخفيؼ مف قيود عمؿ المقاومة الفمسطينية مف الجبية األردنية.3



دفاع جوي مصرية تعمؿ مف األراضي . مداومة التنسيؽ بيف الجبيتيف المصرية واألردنية والسماح بتواجد وسائؿ إنذار 4
 األردنية.

وقد أثارت ىذه االتفاقية حفيظة إسرائيؿ، والتي كانت تربط بيف العمؿ العسكري في اتجاه الجبيػة األردنيػة، مػع ما تقـو بو 
 ".ىذه الجبية لتيديد أمف إسرائيؿ وقد دفع ىذا االتفاؽ "ليفي أشكوؿ" إلى سرعة إعبلف "حكومة الوحدة الوطنية

كتيبة  2بوصفو نائبًا لممشير "عبدالحكيـ عامر"، ومعو  1967يونيو  2أما الفريؽ "عبدالمنعـ رياض" فقد سافر في يـو 
 صاعقة، ومجموعة عمميات صغيرة، وأجيزة رادار دفاع جوي إلى عماف وقاـ بفتح مركز عمميات رئيسي لمجبية الشرقية.

 . تل أبيب ـ واشنطن1

 الجنراالت في مطالبة رئيس الحكومة بالقرار السياسي لمحرب وكانت مطالبيـ محددة في ثبلث نقاط رئيسية:لـ تيدأ ثورة 

أُنظر جدول تشكيل الحكومة اإلسرائيمية، التي أدارت الصراع حتى أ. تشكيؿ وزارة وحدة وطنية تستطيع أف تقود الببلد. )
 (1967عام 

 ليستطيع أف يقود الجيش.ب. تعييف الجنراؿ "دياف" وزيرًا لمدفاع 

ج. صدور قرار سياسي يستطيع جيش الدفاع اإلسرائيمي أف يتصرؼ في إطاره الدستوري والقانوني بأسرع ما يمكف قبؿ أف 
 تضيع الفرصة ويصبح أمف إسرائيؿ مكشوفًا أماـ الخطر.

بيف: )األوؿ( سبب شخصي، وقد نجح الجنراالت في تضييؽ الحصار عمى رئيس الوزراء الذي كاف يقاـو مطالبيـ لسب
في أنو يعتبر نفسو ىو الذي أعد جيش إسرائيؿ ووصؿ بو إلى ىذه الدرجة مف الكفاءة، "بصفتو رئيس وزراء، ووزير دفاع 
في نفس الوقت"، وال يريد أف يأتي شخص آخر ليحصد ثمار جيوده .. و)الثاني( ىو مسؤوليتو السياسية في أف يضمف 

ييد إسرائيؿ مف الواليات المتحدة األمريكية، وعمى مستوى الرأي العاـ العالمي، وتحييد السوفيت عوامؿ النصر السياسية وتأ
 في نفس الوقت.

فقد نجحوا في الحصوؿ عمى تأييد الكنيست واستقطاب وزير  –مف أجؿ ضغطيـ عمى رئيس الوزراء  –أما الجنراالت 
مف وصولو إلى تؿ أبيب أنو أعطى الميمة الزمنية التي طمبتيا ساعة  48الذي أعمف بعد مرور  –"أبا إيباف"  –الخارجية 

 الواليات المتحدة األمريكية .. وكاف تيديد الجنراالت "ألشكوؿ" يحوي تمميح "بانقبلب عسكري" وذلؾ كاف كؿ ما يخشاه.

ناحـ بيجيف" وزير وفي النياية فقد وافؽ "أشكوؿ" عمى تأليؼ حكومة وحدة وطنية ضمت "موشي دياف" وزيرًا لمدفاع، و"م
 دولة.



بأف إسرائيؿ مستعدة لبلنتظار فترة قصيرة  1967مايو  23ومف األحداث اليامة تصريح وزير خارجية إسرائيؿ يـو 
إلتاحة الفرص أماـ الدوؿ الكبرى الستئناؼ المبلحة الحرة في خميج العقبة ولف نصبر إال أيامًا قميمة قبؿ أف نضطر إلى 

 شيء في سبيؿ تحقيؽ حرية المبلحة في الخميج. التضحية والمغامرة بكؿ

 . الممسات النيائية الستكمال الخطة2

األمريكي في الحرب المقبمة، وقد قاـ بيذه الميمة "مائير  –كاف ال بد لمجميع أف يطمئنوا إلى حدود التحالؼ اإلسرائيمي 
يادة الجيش أواًل، ثـ ناؿ دعـ "ليفي أشكوؿ" رئيس ياميت" رئيس الموساد اإلسرائيمي، الذي سافر إلى أمريكا بالتنسيؽ مع ق

قامتو بإجراءات أمف  الوزراء عندما عمـ بيذا السفر. وكانت ميمة "ياميت" غاية في السرية، وأحيطت مقاببلتو وتنقبلتػو وا 
الموقؼ، وجعؿ "ليفي  غير عادية وأرسؿ تقاريره المبدئية إلى إسرائيؿ، ثـ كتب تقريره بعػد عػودتو "وىذا التقرير ىو الذي غير

 أشكوؿ" يعطي الضوء األخضر لمجنراالت بتحديد خطوات الحرب".

ونسجؿ بعض النقاط التي وردت في التقرير .. والتي تؤكد منح الواليات المتحدة األمريكية التأييد المطمؽ إلسرائيؿ في 
 شف الحرب ضد مصر:

واضحة مف خبلؿ جميع تصرفاتو وال يحؽ لنا أو لكـ أف أ. أف ناصر يريد تحقيؽ انتصار بغير حرب، وىذه سياستو ال
 نسمح لو بذلؾ.

 ب. أف "جونسوف" سوؼ يسعده أف تأخذ إسرائيؿ زماـ األمر في يدىا وتبدأ الخطوة األولى.

مما مدير وكالة االستخبارات المركزية" يقولوف: ما الذي تنتظره إسرائيؿ أكثر  –ج. أف كثيرًا في واشنطف "وأوليـ "إنجمتوف" 
بأف وكالػة االستخبارات المركزية جاىزة لشحف  –حصمت عميو؟، وكاف "إنجمتوف" قد أخطر "ياميت" ردًا عمى تساؤؿ منو 

ثبلثة أسراب مف طائرات "سكاي ىوؾ" اشترتيا الوكالػة مف ميزانيتيا، وحصمت عمى أولوية باستبلميا بتصريح استثنائي 
جاىزة باثنيف وسبعيف طيارًا متطوعًا جرى تدريبيـ  –طبقًا لتفاىـ سابؽ  –نيا مف "روبرت ماكنمارا" وزير الدفاع، كما أ

 عمى المستوى البلـز لمعمميات.

دبابة مف طراز "ليوبارد"  62ج. أف الوكالة رتبت "سربيف ميراج" إلسرائيؿ تـ تسميميا قبؿ أياـ عف طريؽ ىولندا مع 
 األلماني.

ؿ إلييا فعبًل خبلؿ األسبوعيف السابقيف عمى طائرات أمريكية مباشرة مف قواعد في د. أف كؿ ما طمبتو إسرائيؿ مف ذخائر نق
 ألمانيا الغربية.

ىػ. رأيو ىو أف إسرائيؿ لدييا كؿ ما تحتاج إليو، وتستطيع أف تبدأ، وتستطيع أف تنتصر، وأنو بحجـ االنتصار الذي تحققو 
ذا كاف – االنتصار كبيرًا يغطي مساحة واسعة مف االىتماـ األمريكي  بحجـ ما تستطيع أف تضمف تأييد "جونسوف" .. وا 

بحيث يؤثر عمى "فيتناـ" .. فإف إسرائيؿ تستطيع أف تضمف "جونسوف" معيػا إلى النياية، ميما كاف مف شأف أىدافيا 
 المستقمة. "يقصد أىداؼ إسرائيؿ في الضفة الغربية".



ذا تدخموا بما ىو أكثر مف البيانػات واإلنذارات، فإف و. أف الروس ليسوا في وضع يسمح ليـ بالتدخؿ ضد إس رائيؿ، وا 
 الموقؼ كمو سوؼ يختمؼ. وحينئذ يصبح موقؼ الرئيس األمريكي مبررًا دستوريًا ودوليًا في أي إجراء يتخذه.

لمتحدة ز. في حالة انعقاد مجمس األمف لبحث الموقؼ في الشرؽ األوسط أعقاب عمؿ تقـو بو إسرائيؿ، فإف الواليات ا
 األمريكية ممتزمة باآلتي:

( لػف تسمح الواليات المتحدة األمريكية بأي اتياـ يوجو إلسرائيؿ بأنيا البادئة بالعدواف )بما يعني استخداـ حؽ الفيتو 1)
 األمريكي ضد أي قرار بإدانة إسرائيؿ(.

أف ينص كما ىي العادة عمى ( أي قرار يصدر عف مجمس األمف بوقؼ إطبلؽ النار بعد نشوب عمميات، ال يجب 2)
 عودة القوات إلى الخطوط التي كانت عندىا قبؿ بدء العمميات.

( إف الواليات المتحدة األمريكية ال يجب أف تدخؿ في مشاورات أو اتفاقات أو تنسيؽ لممواقؼ مع أي طرؼ مف 3)
 ئيؿ.األطراؼ، ال في نطاؽ األمـ المتحدة أو خارجيا مف دوف عمـ وقبوؿ وموافقة إسرا

 يونيو "الممسات النيائية لمحرب" 4األحد  – 1رابعًا: الخميس 

، اتخذت إسرائيػؿ قػرار الحػرب .. وُيجمع القادة اإلسرائيميوف في مذكراتيـ عمى أف اتفاقية الدفاع 1967في األوؿ مف يونيو 
مذكراتو "إف السبب األساسي في الحرب األردنية ىي التي حسمت اتخاذ القرار، ويقوؿ "شيموف بيريز" في  –المشترؾ المصرية 

كاف الحمؼ العسكري الذي عقد بيف الرئيس "عبدالناصر" والممؾ حسيف .. فقد شعرنا أننا محاطوف بشبكة مف األسمحة 
وبدأت في نفس المحظة المرحمة النيائية مف التخطيط، وتـ وضع المياـ اإلستراتيجية والتكتيكية، وأسبقيات شف  [3]الروسية

. وقد شممت 1967اليجمات المختمفة التي شممتيا الخطة التعرضية اإلسرائيمية "ضربة صييوف" التي نفذتيا إسرائيؿ في يونيو 
الخطة العديد مف إجراءات الخداع التي تنفذ مصاحبة إلجراءات الحشد الحقيقي عمى طوؿ الجبيات. وفي أوائؿ ىذا الشير 

في العواصـ العالمية، كاف ىناؾ عنصراف واضحاف بالنسبة لئلسرائيمييف، وىما "أنيـ لف  وبينما كانت الدبموماسية تأخذ مجراىا
بؿ العكس ىو الصحيح في أف  1956يتعرضوا لضغط أو سخط رئيس الواليات المتحدة األمريكية مثؿ ما حدث ليـ عاـ 

السوفيتي لف يتدخؿ، "ومف المستحيؿ القوؿ بما الواليات المتحدة األمريكية تؤيد خطوات إسرائيؿ وتدعميا، والثاني أف االتحاد 
إذا كاف ذلؾ مجرد تقدير يتسـ بالفطنة مف جانب االستخبارات اإلسرائيمية، أو إذا كاف ىناؾ في الواقع نوع مف التمميح تمقتو 

 إسرائيؿ مف "جونسوف" بطرؽ غير رسمية.

ب الشرقي )إسرائيؿ( تحدد خطواتيا بػأسموب صحيح وكانت االستعدادات تتصاعد عمى الجانبيف بفارؽ كبير، ىو أف الجان
صراره  وبتخطيط سميـ .. بينما كاف الجانب الغربي )مصر( تتصؼ خطواتو باالرتباؾ نتيجة النفراد المشير "عامر" بالقرار، وا 

 إذا حدثت. –عمى تصور إستراتيجي واحػد لمحرب المقبمة 

ت تعقد عمى كبل جانبي النزاع، ففي القاىرة عقد اجتماع المجمس وفي نفس الوقت كانت االجتماعات عمى أعمى المستويا
 5وكاف تقدير الرئيس أف احتماؿ الحرب ىو يـو  2/6/1967األعمى لمقوات المسمحة برئاسة الرئيس "عبدالناصر" مساء يـو 



يونيو، لتنسيؽ  4يمية يـو يونيو وأنو يقبؿ الضربة األولى، واستيعابيا، ثـ الرد عمييا كذلؾ كاف اجتماع الحكومة اإلسرائ
 اإلجراءات النيائية لمحرب وكاف ىذا االجتماع ىو أخطر اجتماع إسرائيمي في تمؾ المرحمة.

وما بيف العواصـ العالمية كانت تتطاير آثار األزمة فػ )الواليات المتحدة األمريكية( كانت تضع "تصور إدارة األزمة، ودورىا 
( .. كاف الرئيس "ديجوؿ" مصرًا عمى عقد مؤتمر رباعي لبحث الموقؼ. وفي )االتحاد في مساندة إسرائيؿ .. وفي )فرنسا

السوفيتي(، كاف ىناؾ اصطناع أزمة إلمداد مصر بأسمحة مطموبة عمى وجو السرعة، وتـ تحديد ىذه السرعة ليبدأ وصوليا يـو 
قد مؤتمر قمة عربي، وأرسمت الكويت كتيبة يونيو )أي أنيا لف تشترؾ في الحرب(. وفي الكويت كاف ىناؾ مطمبًا أف يع 9

مغاوير لبلشتراؾ المعنوي لمجيش الكويتي مع الجيش المصري .. والتي كاف مقدرًا ليا أف تصؿ بالقطار إلى العريش الساعة 
ظير لو أثر يونيو .. حيث تستقبؿ استقبااًل عسكريًا وشعبيًا. أما التنسيؽ بيف الجبيات المختمفة فمـ ي 5السابعة والنصؼ يـو 

السوري عند زيارة الفريؽ أوؿ محمد فوزي إلى سورية  –فاعؿ إال مف خبلؿ بداية األزمة حيث كاف التنسيؽ العسكري المصري 
مايو عند توقيع اتفاقية الدفاع المشترؾ حيث سافر بعدىا الفريؽ "عبدالمنعـ رياض" إلى  30مايو .. ومع األردف يـو  14يـو 

 . وكاف الوقت المتيسر ال يسمح بإجراءات تنسيؽ مناسبة.يونيو . 2األردف يـو 

وفي البحر األبيض كانت عشرات القطع البحرية بمختمؼ أنواعيا تقؼ لمتابعة الموقؼ، فقد تـ تدعيـ األسطوؿ السادس 
ر األمريكي، األمريكي، ووصمت السفينة "ليبرتي" المخصصة لمتجسس وفؾ الشفرات المعقدة، وبدأت تنفيذ مياميا لصالح القرا

كما عبرت قطع بحرية عديدة مف األسطوؿ السوفيتي لتقؼ في مناطؽ إستراتيجية في البحر األبيض تنتظر أوامر القيادة 
 السوفيتية.

، في نفس الوقت الذي كاف يجري فيو قادة الوحدات  ومساء الرابع مف يونيو، تمقى الطياروف اإلسرائيميوف تعميمات اليجـو
.. تحت االسـ الرمزي "ضربة صييوف"  1967يونيو  5جبية تنظيـ المعركة التي تبدأ صباح اليػـو التالي البرية عمى طوؿ ال
 والتي تتمخص في.

 . ضربة رئيسية موجية ضد مصر.1

 . موقؼ دفاعي بحت أماـ سورية برد قواتيا إذا تحركت.2

 ي ىذه النقطة أال تحدث مناقشات.. امتناع عف مياجمة األردف إال إذا بدأت ىي باليجـو "وقد طمب دياف ف3

 خامسًا: اجتماعات القمة العسكرية

عمى مستوى القمة العسكرية ومنذ بدأ الحشد في سيناء تمت اجتماعات عسكرية بصورة يومية تقريبًا في مكتب المشير 
ا المسرح. حضر معظـ "عبدالحكيـ عامر" في مقر القيادة بمدينة نصر، بيدؼ تحضير وتجييز خطط العمميات المنتظرة في ىذ

ىذه االجتماعات كؿ أو بعض قادة األفرع الرئيسية لمقوات المسمحة أو رؤساء أركانيـ ورئيس ىيئة عمميات القوات المسمحة 
ومساعدوه وقائد عاـ الجبيػة أو رئيس أركانو وقائد الجيش الميداني وأعضاء مكتب المشير جميعيـ، ورئيس األركاف. يبدأ 



حاضريف ألىداؼ العمميات المتوقعة ويستمع منيـ إلى اقتراحاتيـ ويوافؽ عمييػا، أو يعدليا، كما يستمع إلى المشير بتوجيو ال
 طمباتيـ ذات األىمية العاجمة مف معدات أو تسميح أو معدات إدارية وفنية أو وحدات دعـ معاونة الستكماؿ قدراتيـ القتالية.

عمميات القوات المسمحة خرائط القرارات لخطط االجتماع السابؽ لمتصديؽ  وفي االجتماع التالي يحضر القادة ورئيس ىيئة
عمييا مف المشير ويقـو رئيس ىيئة العمميات بإصدار توجيو العمميات الحربية المصادؽ عمييا مف المشير ويوزعيا عمى 

 .1967التشكيبلت الميدانية لمتنفيذ، ىكذا كاف أسموب إعداد وتجييز خطط عمميات معركة يونيو 

، وىذه االجتماعات 4/6/1967حتى  15/5/1967وقد حضر الرئيس "عبدالناصر" ثبلثة اجتماعات فقط خبلؿ الفترة مف 
 ىي:

 25/5/1967. اجتماع يوم 1

بدأت الساعة الثامنة والنصؼ مساء وكانت أوؿ مرة يحضر فييا الرئيس، وظؿ مستمعًا طواؿ االجتماع الذي تركزت 
احتماالت قياـ العدو بالعمؿ ضد قطاع غزة، كذلؾ عمى المحور الجنوبي "الكونتبل"، وشرح رئيس ىيئة فيو المناقشة عمى 

العمميات والقادة اإلجراءات العسكػرية التي تمت لتأميف قطاع غزة والمحور الجنوبي. كما عرض قائد الجيش خططو 
تعرضية في المحور الشمالي، ووافؽ المشير عمييا التعرضية ضد القوات اإلسرائيمية في النقب الجنوبي، كذلؾ الخطط ال

وأمر بزيادة التنسيؽ والتدريب والتحركات البلزمة لنجاح ىذه الخطط التعرضية. وقبؿ انتياء االجتماع أشار الرئيس إلى 
قاء مغمؽ أىمية قطاع غزة مف الناحية السياسية، والمعنوية، خاصة عمى الشعب الفمسطيني، ثـ انفرد الرئيس بالمشير في ل

لمدة نصؼ ساعة عاد بعدىا المشير لبلجتماع وأصدر قارًا بإلغاء العمميات الجوية اليجومية التي كاف قد صادؽ عمييا في 
 .27/5/1967نفس اليـو وىي الخطة الجوية "أسد" والمزمع تنفيذىا فجر يـو 

 28/5/1967. اجتماع يوم 2

لعسكري العاـ في سيناء والمنطقة بالذات خميج العقبة وانتيى بدأ الساعة التاسعة مساء وتـ خبلؿ عرض الموقؼ ا
االجتماع الذي ظؿ الرئيس طوالو مستمعًا، وبعد االجتماع تـ لقاء منفرد بيف الرئيس والمشير ولـ نعػمػـ شيئػًا عمػا تـ فيو 

طمب المشير الفريؽ "أنور سوى ما صدر بعد ذلؾ مف قرار بتعييف السيد "زكريا محيي الديف" قائدًا لمدفاع الشعبي ثـ 
القاضي" رئيس ىيئة عمميات القوات المسمحػة في وقت متأخر مف نفس الميمة وأصدر إليو توجييات جديدة تعدؿ وتغير 

 التوجييات السابقة ليكوف الدفاع عف سيناء دفاعًا وقائيًا، كما ألغى جميع الخطط التعرضية ضد إسرائيؿ.

 2/6/1967. اجتماع يوم الجمعة 3

اف أىـ االجتماعات التي تمت بمكتب المشير "عبدالحكيـ عامر"، بالدور، )الطابؽ( السادس مف مبنى القيادة العامة ك
 بضاحية مدينة نصر.



شيد ىذا االجتماع الرئيس "عبدالناصر" والمشير "عامر"، و"شمس بدراف" وقػادة األفرع الرئيسية وقادة الميداف ورئيس 
ة ورئيس أركػاف القوات الجوية، ومديرو مكتب المشير جميعيـ ورئيس أركاف حرب القوات ىيئة عمميات القوات المسمح

 المسمحة.

 ونظرًا ألىمية ىذا االجتماع، وألنو سبؽ بداية المعركة بثبلثة أياـ فقط فسنتعرض لو بالتفصيؿ.

والعسكري داخؿ إسرائيؿ. ثـ بدأ الرئيس "عبدالناصر" الحديث محمبًل الموقؼ السياسي العالمي، ثـ الموقؼ السياسي 
أشار إلى الرأي العاـ العالمي وخص بالذكر اتجاه الواليات المتحدة األمريكية مف حيث احتماؿ تقديميا مساعدة مباشرة 

 إلسرائيؿ في حالة تعرض أمنيا العسكري لمخطر.

بعد أف أنيت إجراءاتيا الداخمية  وأنيى الرئيس حديثو التحميمي بالتأكيد عمى قياـ إسرائيؿ، بالضربة األولى الوقائية
أو  4، وتوقع أف تبدأ الحرب خبلؿ يوميف، أو ثبلثة عمى األكثر، أي في يـو 1956المعتادة، وأشار في ىذا الصدد تجربة 

 .[4]يونيو 5يونيو، إال أنو عاد فأكمؿ حديثو الذي كاف أقرب إلى تأكيد إنذاري، بأف إسرائيؿ ستبدأ ىجوميا يـو  5

الحديث بعد ذلؾ إلى تفصيؿ إجراءات الحرب الوقائية وحتمية قياـ إسرائيؿ بالضربة األولى، مشيرًا أيضًا إلى وقد تحوؿ 
، وفي ىذه المرة كانت اإلشارة في الحديث موجية إلى الفريؽ أوؿ "محمد صدقي محمود" قائد القوات 1956ما حدث عاـ 

 الجوية والدفاع الجوي.

مكانية توفير القدرة ليا. لشف ضربة مضادة، حوؿ ىذه النقطة قاـ نقاش انحص ر في الخسائر المحتممة لقواتنا الجوية وا 
في المائة، ولكنو قاؿ: إف ىذا  20إلى  15وقد قدر الفريؽ أوؿ "صدقي محمود" الخسائر المتوقعة لقواتنا الجوية مف 
الجوية، وقد نطؽ الفريؽ أوؿ "صدقي محمود" اإلجراء يعني فقد المبادأة مف جانبنا، وربما أدى ىذا إلى "تكسيح" قواتنا 

 "تكسيح" بالمغة اإلنجميزية.

تطورت المناقشة التي اشترؾ فييا الرئيس والمشير والفريؽ أوؿ صدقي محمود إلى استحساف مبلقاة الضربػة الجوية مف 
لرئيس "عبدالناصر" احتماؿ دخوليا إسرائيؿ أواًل، بداًل مف فقد عطؼ العالـ وخاصة الواليات المتحدة األمريكية والتي قدر ا

إلى جانب إسرائيؿ، في حالة قيامنا نحف بالضربة األولى، كما أنيا ستقـو بتسجيؿ وفضح اعتدائنا عمى إسرائيؿ، وما 
 سيترتب عمى ذلؾ مف موقؼ سيئ بالنسبة لنا عالميًا.

واتنا الجوية لمتقميؿ مف تأثير الضربة وفي آخر المناقشة تـ االتفاؽ عمى اتخاذ اإلجراءات الوقائية الضرورية في ق
 الجوية األولى مف إسرائيؿ، وتوفير القدرة ليا لشف ضربة جوية مضادة.

وقد وافؽ المشير عمى ذلؾ ُمصدرًا أوامره لمفريؽ أوؿ "صدقي محمود" باتخاذ إجراءات تأميف القوات الجوية ضد الضربة 
% مف الضربة األولى ونحارب  20عيًا بشكؿ عاـ وأف خسائر الجوية األولى، خصوصًا وأف واجب قواتنا أصبح دفا

سرائيؿ معًا. إال أف المشير الحظ عبلمات الضيؽ عمى الفريؽ  إسرائيؿ أفضؿ مف أف نبدأ الضربة األولى ونحارب أمريكا وا 
ظروف دور أوؿ صدقي، فتعمد اختصار الجمسة عمى ما تـ مف مناقشة، مما لفت أنظار الحاضريف. فقد كاف الجميع ينت



 5المشير نفسو في الحديث. لكف الرئيس "عبدالناصػر" أنيى االجتماع بتأكيده عمى نية إسرائيؿ في شف ىجوميا صباح يـو 
يونيو وقاؿ إنو يعمػـ تمامًا الخطوات التي تتخذىا إسرائيؿ داخميًا وخارجيًا في مثؿ ىذه األحداث والظروؼ متمثبًل بما تـ عاـ 

 رية، وحرب قصيرة المدة ونقؿ المعركة إلى أرضنا.. أي مفاجأة عسك1956

بعد االجتماع مباشرة اتصؿ المشير تميفونيًا بالفريؽ أوؿ "جماؿ عفيفي" نائب قائد قوات الدفاع الجػوي والقوات الجوية، 
 األولى.وكاف جالسًا بمكتب الفريؽ أوؿ "صدقي محمود"، وأخطره بقراره الذي يقضي بتأميف القوات الجوية ضد الضربة 

حضر الفريؽ أوؿ صدقي محمود وأخطر المشيػر، بعدـ إمكانية التغير الشامؿ في  3/6/1967وفي صباح اليـو التالي 
أوضاع أسراب المقاتبلت في سيناء، بإعادة تمركزىا، وأخبره بأنو اقتصر عمى نقؿ سرب واحد مف مطارات سيناء إلى مطار 

ف تخوفو مف إعادة الطياريف لمخمؼ مما يؤثر عمى روحيـ المعنوية، ووافؽ كبريت. وكاف الفريؽ صدقي قد بدأ كبلمو ع
إلى سيناء يوـ  –أي المشير  –المشير عمى ىذا الرأي بأنو ما زالت ىناؾ فرصة لممراجعة عمى الطبيعة عند زيارتو 

 ، وأنو أخطر قائد الجبية الفريؽ أوؿ "مرتجى" بيذه الزيارة.5/6/1967

أرى ضرورة تحميؿ مواقؼ أطرافو المختمفة، فقد أوضح الرئيس "عبدالناصر" تطورات المعركة  وألىمية ىذا االجتماع
المتوقعة، ونية العدو تمامًا، كما حدد توقيت وتاريخ بدء المعركة مع إسرائيؿ، وحدد أف بداية المعركة ستكوف بضربة جوية 

 أولى مف إسرائيؿ.

ماع تستطيع أف تقوؿ إنو لـ يقتنع بتقديرات الرئيس السياسية والعسكرية، أما المشير "عامر"، فمف خبلؿ مواقفو في االجت
، بدليػؿ أنو استمر في تنفيذ برنامجو المعتاد، 5/6/1967كما أنو لـ يبالي باإلنذار الصريح مف الرئيس بميعاد المعركة وىو 

 وقيامو بزيارة سيناء في نفس اليوـ الذي حدده ىذا اإلنذار.

دة الحاضريف سمبيًا، فيـ لـ يتمقوا مف المشير أي تحذير أو إنذار باحتماؿ قياـ إسرائيؿ ببدء عممياتيا وقد كاف موقؼ القا
، بؿ إف ىذا الكبلـ سمعوه مف الرئيس "عبدالناصر" وبالتالي فيـ لـ يخطػروا أحد بما سمعوه مف الرئيس، 5/6/1967يـو 

أي  –ا منقولة عف المشير نفسو تقوؿ: "ىو يعني كانت تقديراتو بؿ أكثر مف ذلؾ فقد سرت ىميمة بعد االجتماع أعتقد أني
"، إذًا فالقادة الحاضروف لـ يقتنعوا بموقؼ الرئيس وتحذيراتو، تشبيًا بقائدىـ المشير 1956سميمة عاـ  –"عبدالناصر" 

 "عبدالحكيـ عامر".

، عقب االجتماع مباشرة ويرجح 2/6/1967وزاد مف حدة ىذا الموقؼ وصوؿ ممخص تقرير االستخبارات الحربية يـو 
أف إسرائيؿ لف تقدـ عمى عمؿ عسكري تعرضي، وأف الصبلبة العربية الراىنة، ستجبر العػدو ببل شؾ عمى أف يقدر العواقب 

 المختمفة المترتبة عمى اندالع شرارة الحرب في المنطقة".

و، أمر بإعادة طبع ىذا التقرير وتوزيعو عمى ولعدـ اقتناع المشير بتحميبلت الرئيس "عبدالناصر"، وتأكيد لموقفو ى
القوات بشكؿ واسع، وبدأ ىذا التقرير يصؿ إلى مستوى الوحدات الفرعية، خبلفًا لما كاف يحدث ألي تقرير استخباراتي 

 سابؽ.



رر حتى نعطي صورة حقيقية عف حالة قيادتنا، ودرجة انشغاليا بتمقي توجييات مف المشير ومحاولة تنفيذىا، وىي تتك
بشكؿ مستمر يوميًا، بما في ذلؾ التحركات التي لـ تنتو حتى بدء القتػاؿ، سنتعرض ألحداث مؤتمر  –أي التوجييات  –

 .3/6/1967قائد الجيش الميداني الذي تـ مساء يـو 

عقد الفريؽ "صبلح محسف" قائد الجيش الميداني ىذا االجتماع في مقر قيادة الجيش في "ريشات لحماف" قبؿ بدء 
 المعركة بيوميف، وحضره جميع قادة التشكيبلت مف فرؽ وألوية مستقمة متمركزة في سيناء.

والتي وصمتو في اليـو السابؽ ثـ شرح  24في ىذا االجتماع وزع قائد الجيش صورة توجييات نائب القائد األعمى رقـ 
 زيعيا كتابة في اليـو التالي عمى التشكيبلت.ميمة كؿ تشكيؿ بالنسبة لما جاء في ىذه التوجييات، وقد قاـ قائد الجيش بتو 

، وبسبب تحضير وتجييز ما 4/6/1967كما أبمغ القادة بمواعيد عرض قراراتيـ عمى التوالي وذلؾ بعد ظير يـو 
يطمب منيـ في االجتماعات اليومية لقائد الجيش، لـ يتمكف القادة مف مباشرة مياميـ األصمية في المرور عمى قواتيـ أو 

 ـ خبلؿ األسبوع األخير مف الفتح التعبوي، وىذا ىو نفس ما حدث بالنسبة لمرؤساء في تشكيبلتيـ.جنودى

، 5/6/1967نبأ زيارة نائب القائد األعمى لمقوات المسمحة يـو  –وىذا قبؿ المعركة بيـو واحد  –وقد أذاع قائد الجبية 
منتظر لوصولو إلى مطار "بئر تمادا" وقد حدد في ىذا االجتماع بيف الساعة الثامنة والساعة التاسعة صباحًا، وىو الميعاد ال

 قائدًا يحضر بعضيـ بيميوكوبتر لبلستقباؿ. 28عدد المستقبميف ووظائفيـ التي تراوح بيف الفريؽ أوؿ والعميد، وىـ 

االستقباؿ في واستكمؿ قائد الجيش خطة مرور المشير، كذلؾ برنامجو خبلؿ ىذه الزيارة بأف قاؿ: "يحضر المشير بعد 
ظيرًا، وىو  12المطار، مؤتمر تنظيـ التعاوف لمتشكيبلت الميدانية، الذي سيديره قائد الجبية الفريؽ أوؿ مرتجى الساعة 

إجراء يتـ ألوؿ مرة "رغـ أنو مرحمة ضرورية مف إجراءات الفتح التعبوي لمقوات" ثـ يتوجو المشير بعد ذلؾ إلى مقره في 
 الميداف.

مر أيضًا استكمؿ قائد الجيش تعميماتو اليومية، بأف أمر بإجراء ضرب نار فردي لممقاتميف، الذيف لـ وفي ىذا المؤت
يسبؽ ليـ الضرب، وأعطى تعميمات تدريب لمفرؽ: عمى اليجـو مف العمؽ ومف الحركة حتى مستوى الكتيبة في ثبلث فرؽ 

 مشاة.

التي تصؿ إلى العريش في وقت مناسب، لبلحتفاؿ بيا، كما سرد قائد الجيش تعميماتو باستقباؿ القوة الكويتية، 
 واستقباليا استقباؿ األخوة األشقاء في السبلح، وحدد قائد الجيش وصوليا حوالي الساعة الثامنة صباحًا.

 . اليوم األخير قبل بدء المعركة4

ضاء واحد وعشريف يومًا . فمف الغريب أنو بعد انق4/6/1967كي تكتمؿ الصورة ال بد وأف نعرؼ ماذا حدث في يـو 
عمى بدء إعبلف حالة التعبئة والفتح التعبوي في سيناء، لـ يكف الجيش الميداني قد وصؿ إلى حالة مناسبة في اإلعداد، أو 

.  االستعداد سواء لمدفاع أو لميجـو



د الستارة المضادة ففي الصباح وصؿ المواء توفيؽ "عبدالنبي"، وكاف ممحقًا عسكريًا في باكستاف، كي يتولى منصب قائ
لمدبابات الجديدة، وعند استبلمو لمقيادة ظير لو أف كتيبة دبابات ثقيمة، وسرية مدفعية ذاتية الحركة، وكتيبة ىاوف ثقيؿ لف 

دبابات فقط وصمت مف كتيبة دبابات أخرى، وأف جميع أفراد الستارة المضادة لمدبابات مف االحتياطي  7تصؿ بعد. وأف 
 ص كبير جدًا في المرتبات واألسمحة، والمعدات واألصناؼ اليندسية إلقامة التجييزات.غير المدرب مع نق

 وفي ىذا اليـو تـ تحرؾ قيادة فرقة مشاة ولواء مشاة مف نخؿ إلى "الكونتبل".

ولـ تكف وحدات الفرقة قد وصمت بعد، فقد  3/6/1967المدرعة والمشكمة حديثًا قد وصؿ يـو  9ولما كاف قائد الفرقة 
 المدرعة بالضربة المضادة. 4أمر قائد الجيش بوضع لواء مدرع لـ يستكمؿ بعد تحت قيادتو، وكمفو باالشتراؾ مع الفرقة 

مشاة مف اليمف، عدا كتيبة مشاة، وكتيبة مدرعة، وكتيبة مدفعية ميداف، وكتيبػة  18كما وصمت بعض عناصر المواء 
 18بة مشاة، وكتيبة ىاوف مف لواء احتياطي، وضميا إلى المواء مضادة لمطائرات، واضطر قائد الجيش إلى حجز كتي

 مشاة.

وفي الساعة السابعة مساء. اتصؿ الفريؽ أوؿ "مرتجى"، بالفريؽ "صبلح محسف" وأخطره عف ميعاد وصوؿ المشير إلى 
ارة، تنظيـ التعاوف ثـ بئر تمادا حوالي الساعة التاسعة في صباح اليـو التالي، وحدد لو خط سير المشير، وىو: قوات الست

مشاة، ثـ التوجو إلى قيادتو في الميداف، كما حددت لو عدد المستقبميف مف رتبة العميد حتى رتبة الفريؽ أوؿ،  18لواء 
 قائدًا وىو تكرار لما أذاعو في اليـو السابؽ. 28وعددىـ 

اليومي، وبدأه باالتصاؿ بالفريؽ  وفي الساعة الحادية عشرة مساء، عقد قائد الجيش الفريؽ "صبلح محسف" مؤتمره
"أنور القاضي" لمعرفة المجيود الجوي المخصص لمعممية الدفاعية، والعمميتيف اليجوميتيػف "فجر" و"غسؽ" ثـ نظـ احتياطي 

 18الجيش، وطمب حصر األسمحة التي ال تتوافر ليا ذخيرة، ووعد بإحضارىا ثـ دبر النقص الموجود في ضباط المواء 
 مشاة.

سائؽ، وبدراسة موقؼ المواصبلت الخطية اكتشؼ نقصيا في الخط المباشر  300ظير أف كتائب النقؿ ينقصيا كما 
 .8/6/1967بيف قيادة الجيش وبيف القوات المتمركزة عمى المحور الجنوبي، وأصدر أوامره بأف يتـ تدبير ذلؾ قبؿ يـو 

حتياطي كاف في القرش غرب القناة إلى الستارة المضادة جيازًا السمكيًا تخص لواء مشاة ا 16وفي ذلؾ اليـو تـ نقؿ 
 لمدبابات التي ال تممؾ أي جياز السمكي.

لى محطات الرادار  كما تمت تحركات كثيرة مف وحدات مضادة لمطائرات زودت بتعميمات حديثة إلى مطارات سيناء، وا 
وحداتيا األصمية في المناطؽ العسكرية األخرى، في سيناء، والتي كانت مفتقرة إلى ىذا العنصر، وجاءت ىذه العناصر مف 

 أو مف المطارات الداخمية في غرب القناة أو الدلتا أو المنطقة المركزية.

وتـ إصدار تعميمات تنظيـ عممية استقباؿ كتيبة المغاوير الكويتية التي ستصؿ في اليـو التالي بالقطػار إلى العريش، 
 ي تتـ حفاوة واستقباؿ جيديف، وىو اىتماـ زائد عمى أعمى مستوى ميداني.مع التنسيؽ في مواعيد وقوؼ قطارىا ك



، وىي ال تقؿ في حجميا 5/6/1967وفي النياية نظـ قائد الجيش أيضًا التحركات التي ستتـ في اليـو التالي أي يـو 
 وكثافتيا عف أي تحركات تمت في ذلؾ اليـو أو األياـ السابقة.

أقامت الشؤوف العامة لمقوات الجوية، حفبًل ترفيييًا لمقوات الجوية والدفاع الجوي المتمركزة أما عف القوات الجوية، فقد 
في منطقة أنشاص. وكانت التعميمات إلقامة ىذا الحفؿ قاصرة عمى الشاي والموسيقى، ولكف أمورًا أخرى خافية حولت ىذا 

ر الذي جعؿ اإلشاعات المغرضة واألكاذيب، تأخذ الحفؿ البريء إلى حفؿ ساىر امتد إلى ساعة متأخرة مف الميؿ األم
 الفرصة في التشنيع واالفتراء عمى القوات الجوية وقياداتيا.

  

 

 

 
األوؿ استقطاب دعـ الواليات المتحدة األمريكية والثاني ىو عدـ فرض توقيت بدء المعركة  .ليدفيف..لجأت إسرائيؿ إلى ىذا األمر  [1]

 تييأت لو المستوى السياسي والعسكري الذي كاف يتطمب وقتا أكبر برغـ )ثورة الجنراالت(.عمييا، والتي لـ تكف قد 

 كاف الفريؽ عبدالمنعـ رياض في ىذا الوقت يشغؿ رئيس أركاف القيادة العربية الموحدة. [2]

رار النيائي، وتستغؿ تمؾ الفترة في التعبئة، يـو مف اتخاذ الق 5 – 4طبقًا لمنظاـ اإلسرائيمي في ىذا الوقت، فإف الحرب الفعمية تتـ بعد  [3]
 واالستعداد وتدقيؽ الخطط.

 بنى الرئيس تقديره عمى أساس أف إسرائيؿ دائمًا تبدأ عممياتيا يـو اثنيف حيث أف يـو السبت مقدس عند الييود ػ واألحد تكوف فيو إجازة [4]
 العالـ الغربي.

  



 المبحث السادس

 وخطة الخداع عمى الجبية المصريةالخطط اإلسرائيمية لميجوم 

 (أٌنظر خريطة الخطة اإلسرائيمية لميجوم) 1967أواًل: الخطة اإلسرائيمية لميجوم "ضربة صييون" يونيو 

، والتي دربت عمييا قواتيا مسبقًا طبقًا لمبادئ نظرية األمف  كأي دولة ليا تطمعات كاف إلسرائيؿ خططيا الخاصة باليجـو
ومف خبرتيا ودراستيا  –لمخبرات التي حصرتيا مف متابعتيا لتطبيؽ أساليب القتاؿ األمريكية في فيتناـ  اإلسرائيمية، وطبقاً 

ستراتيجية الدفاع عنو طبقًا لعقيدة القتاؿ الشرقية التي تتبعيا مصر وسورية واستفادتيا مف خبرات  لمسرح العمميات السينائي، وا 
تي ارتكبتيا القوات اإلسرائيمية في ىذه الحرب .. كؿ ذلؾ كاف يتـ بيف أركاف وتصحيحيا ألوجو القصور العديدة ال 1956حرب 

 إستراتيجية حديثة اتبعتيا إسرائيؿ.

 . إستراتيجية الحرب الحديثة لدى إسرائيل1

 تتمخص ىذه اإلستراتيجية في اآلتي:

 األمريكية أو االتحاد السوفيتي.أ. االعتماد عمى الذات لشف أي حرب جديدة حتى ال يتكرر موقؼ الواليات المتحدة 

ب. تحقيؽ المفاجأة، وأخذ المبادأة منذ المحظة األولى لبدء الحرب، وحتى إيقاؼ النيراف بعد أحداث نصر كبير، ألف 
 إسرائيؿ ال تتحمؿ اليزيمة داخؿ حدودىا.

حراز ج. السيطرة عمى سماء المعركة، ومنع الجانب اآلخر استخداـ قواتو الجوية، حتى تضمف أكب ر نجاح لقواتيا البرية، وا 
نصر سريع في جبيات القتاؿ )وكانت إستراتيجية تنفيذ الضربة الجوية، وتأثيراتيا .. درس استفادتو إسرائيؿ مف حرب 

1956.) 

د. تطبيؽ نظرية االقتراب غير المباشر بأسموب متطور لموصوؿ إلى أىداؼ منتخبة رئيسية ػ خالية مف العدو بقدر اإلمكاف 
استدراج الجانب اآلخر إلى مسرح عمميات غير مجيز، وفي توقيت مف اختيار القوات اإلسرائيمية، حيث يتـ ػ و 

اصطيادىا في كمائف مدبرة .. ومف أجؿ تطبيؽ ىذه النظرية. فإف إسرائيؿ تستخدـ في أنساقيا األولى الدبابات المدعمة 
أضيؽ مواجية بأكبر حشد ممكف )تطبيقًا لنظرية الجنراؿ بالمشاة الميكانيكيػة وليس العكس، كما يتـ االختراؽ في 

"جوردياف" خبير المدرعات األلماني والذي أوؿ مف طبؽ ىذه النظرية في اختراؽ خط "ماجينو" الفرنسي في الحرب 
مع  ثـ االندفاع بأقصى سرعة مع إطبلؽ كؿ النيراف المؤثرة في جميع االتجاىات بالتعاوف الوثيؽ –العالمية الثانية( 

القوات الجوية التي تبلحؽ الخصـ بقبضاتيا وتميد الطريؽ لتقدـ القوات البرية إلى أعمؽ األىداؼ داخؿ النطاؽ 
 الدفاعي لمعدو.



ىػ. استخداـ المناورات الواسعة في ميداف المعركة بإجراء عمميات التطويؽ وااللتفاؼ عمى أجانب ومؤخرة المواقع، وتجنب 
جباره  مياجمتيا بالمواجية لتقيؿ جبار الجانب اآلخر عمى إدارة معركة ليست مف اختياره، وا  الخسائر بقدر اإلمكاف، وا 

 عمى تعديؿ خططو، وبالتالي القضاء عميو في وقت قميؿ.

و. استخداـ أسموب "مناوشة الدفاعات مف بعد لجذب نيرانيا، وبالتالي كشؼ الخطط الدفاعية، واالشتراؾ مع الطيراف في 
 اقع.تدمير ىذه المو 

ز. كؿ ذلؾ يتطمب وضع نظاـ دقيؽ لمسيطرة عمى القوات، وتواجد القادة في أماكف مشرفة عمى المعركة، واستخداميـ 
 لمطائرات الخفيفػة والمروحية في تنقبلتيـ مع استخداـ أقصى إمكانيات حديثة إلفقاد سيطرة الجانب اآلخر عمى قواتو.

ط دقيقة لمسرح العمميات مع اإللماـ الدقيؽ بطبوغرافية األرض، واستخداـ كافة ح. ويتطمب ذلؾ أيضًا تجييز القيادات بخرائ
 الوسائؿ في تحديد طرؽ االقتراب بدقة، والتعرؼ السميـ عمى األىداؼ.

 1967. اليدف السياسي واألىداف اإلستراتيجية لجولة يونيو 2

لة القادمة ضد العرب ليكوف تثبيت أركاف حدد مجمس الحرب اإلسرائيمي اليدؼ السياسي لمجو  1956في أعقاب جولة 
دولة إسرائيؿ عمى الصعيد العالمي واإلطار المحمي كخطوة مرحمية في الطريؽ المرسـو إلنشاء دولة إسرائيؿ الكبرى وكاف 

عربية ىذا يشكؿ ىدفًا سياسيًا مركبًا تنبثؽ منو عدة أىداؼ سياسية عسكريػة تتبمور في إيقاع ىزيمة بكؿ القوات المسمحة ال
 –المتاخمة إلسرائيؿ، كما توفر إلسرائيؿ مرحمة ىدوء نسبي تالية تستغميا في تنمية قدرة الدولة بمعدؿ عاؿ دوف معوقات 

كما تتسبب ىذه اليزيمة في إجبار العرب عمى التوصؿ إلى حؿ سياسي لمشكمة فمسطيف، وتوقيع معاىدات سبلـ مع 
 إسرائيؿ.

 1967فذت في يونيو . مراحل تطور خطة اليجوم التي ن3

 مع التسميـ بأف خطط العدواف كانت معدة مف قبؿ إال أف سير األحداث جعؿ ىذه الخطة تمر بمراحؿ ثبلث:

ولكف  –وكانت الرغبة اإلسرائيمية ممحة في تنفيذ العدواف طبقًا لمخطة المعدة مف قبؿ  –مايو  23 – 14أ. في الفترة مف 
السياسيوف يتشككوف في إحراز نجاح يتناسب مع أىدافيـ .. ووصؿ ىذا التشكؾ تصاعد الموقؼ، بسرعة جعؿ القادة 

وقد مرت ىذه المرحمة … إلى درجة القمؽ عمى مصير إسرائيؿ نفسيا، بينما كاف العسكريوف مصمموف عمى الحرب 
ثانية استيدفت الرغبة بمرحمتيف فرعيتيف، استيدفت األولى منيا تأميف األوضاع عمى الجبيات اإلسرائيمية المختمفة، وال

 في عمؿ عسكري محدود مع االلتزاـ بمياـ الدفاع.

، وكانت تستيػدؼ القياـ بعممية تعرضية 1967ب. بدأت عقب إعبلف مصر إغبلؽ خميج ا لعقبة، وحتى نياية شير مايو 
شرح رئيس األركاف محدودة لتحقيؽ بعض األىداؼ السياسية العسكرية التي تأتي عمى رأسيا مشكمة خميج العقبة )وقد 

 مما أجؿ اتخاذ قرار بشأنيا. –في ىذا الوقت المخاطر التي قد تنجـ عف العممية المحدودة( 



ج. استغرقت األياـ القميمة مف شير يونيو، وبعد أف نجح العسكريوف في الضغط عمى رئيس الوزراء لتشكيؿ حكومة الوحدة 
الشاممة، تحت إشراؼ الجنراؿ "موشي دياف" الذي عيف وزيرًا  حيث صار التخطيط بكؿ أبعاده لشف الضربة –الوطنية 
 لمدفاع.

 . العوامل المؤثرة عمى اتخاذ قرار الحرب "من ناحية التوقيت"، وىناك عدة عوامل أىميا4

ألردنية المصرية، ثـ ا –أ. توالي إجراءات التنسيؽ العربي لمدوؿ المجاورة إلسرائيؿ بدءا مف اتفاقية الدفاع المشترؾ السورية 
مػايػو، والتػي قػاـ بيا الفػريؽ "عبدالمنعـ رياض"،  31األردنػي يػـو  –مايو ثـ التنسيؽ العراقي  30المصرية يـو  –

.  والسيد "زكريا محيي الديف"، ومعيـ رئيس األركاف األردني أثناء زيارتيـ لمعراؽ في ىذا اليـو

 يونيو. 5اء وصؿ منيـ لواء واحد فقط( يـو لو  4ب. توقع وصوؿ القوات العراقية المدعمة لؤلردف )

ج. بدء تدفؽ القوات المصرية مف اليمف إلى الجبية مما اعتبرتو القيادة اإلسرائيمية نوعًا مف قمب موازيف الحسابات 
 اإلستراتيجية.

ية المصري إلى مايو أثناء زيارة وزير الحرب 26الروسية المعقودة يـو  –د. الرغبة في إحباط فاعمية الصفقة المصرية 
 موسكو ومنعيا مف تغيير حالة المقارنة العامة السائدة وقتئذ )عممًا بأف ىذه الصفقة لـ يكتب ليا التنفيذ قبؿ الحرب(.

 . فكرة العممية اليجومية وتطورىا5

قوات استيدفت العممية أساسًا الجبية المصرية مع تثبيت الجبيات األخرى، ولكف مع تطور القتاؿ السريع لصالح ال
 اإلسرائيمية فقد شممت الخطة الجبيات الثبلث تباعًا وتمخصت في اآلتي:

 أ. توجيو ضربة جوية تستيدؼ تدمير الغطاء الجوي لدوؿ المواجية الثبلث، وتحقؽ السيادة الجوية لمقوات اإلسرائيمية.

 ب. توجيو ضربة لمقوات المصرية، واحتبلؿ سيناء، والوصوؿ إلى قناة السويس.

ر بوادر النجاح عمى الجبية المصرية توجو ضربة أخرى في اتجاه الجبية األردنية، لتحقيؽ أمؿ إسرائيؿ ج. بظيو 
 باالستيبلء عمى الضفة الغربية لنير األردف.

 د. وبعد وقفة تعبوية قصيرة، توجو الضربة الثالثة باتجاه الجبية السورية، بيدؼ احتبلؿ مرتفعات الجوالف.

ئيسي لمضربات الثبلث ىو دفع قوات الدوؿ العربية المحيطة بإسرائيؿ إلى الجانب البعيد مف معنى ذلؾ أف اليدؼ الر 
مرتفعات الجوالف(. لكي تستند إسرائيؿ في دفاعاتيا القادمة  –نير األردف  –ىيئات طبوغرافية وموانع طبيعية )قناة السويس 

ستيبلء عمى أراض "توراتية" في نطاؽ إنشاء دولة عمى تمؾ الموانع وتحقؽ مف خبلليا أنسب مناطؽ أمنية وتحقؽ اال
 "إسرائيؿ الكبرى" الذي يمثؿ حمـ األجداد في إسرائيؿ.



 . الفتح التعبوي وتخصيص القوات لمجبيات المختمفة6

 كاف التخصيص األولى لمجبيات المختمفة يتحدد في اآلتي:

 (أُنظر خريطة الخطة اإلسرائيمية) ()ثالث مجموعات عمميات –أ. المنطقة الجنوبية "المسرح السينائي" 

   "القائد: "الجنراؿ يشيعاىو جافيتش 

   :قادة المجموعات العممياتية 

   "المجموعة الشمالية: "العميد إسرائيل طال 

وتتكوف المجموعة مف لواء مشاة، ولواء مشاة ميكانيكي، ولواءيف مدرعيف، ولواء مظبلت، وفوج استطبلع 
 ميكانيكي.

 العريش ثـ غربًا حتى القنطرة شرؽ. –عمؿ المجموعة المحور الشمالي: رفح واتجاه 

   .مجموعة المحور األوسط: العميد إرييل شارون 

تتكوف المجموعة مف لواءيف مشاة، ولواءيف مدرعيف، ولواء مظبلت، وفوج استطبلع وتتحدد اتجاه عمؿ 
 ثـ غربًا. –الحسنة  –المجموعة عمى محور أـ قطؼ 

   موعة الكمين )المحور الجنوبي(: العميد إبراىام يوفيو:مج 

تتكوف المجموعة مف لواء مشاة ميكانيكي، ولواء مدرع وفوجيف مدرعيف. وفوج استطبلع يتحدد عمؿ المجموعة 
في تدمير االحتياطي اإلستراتيجي المصري في منطقة بير لحفف .. ثـ تنطؽ غربًا إلى متبل وتستولي عمى خط 

 المضايؽ.

   .االحتياطي العاـ لمجبية يتكوف مف لواء مدرع، ولواء مظبلت 

 ب. المنطقة الوسطى: الجبية األردنية: )مجموعة عمميات(

   "القائد العميد: "عوزي ناركيس 

 لواء مشاة، لواء مدرع. 3وتتكوف مف مجموعة عمميات مف 

بية السورية بقيادة العميد "ديفيد وقد انضمت عمى ىذه الجبية مف بدء العمميات مجموعة عمميات مف الج
 كذلؾ لواء مظبلت مف الجبية المصرية. –اليعازر" 



 ج. المنطقة الشمالية "الجبية السورية": )مجموعتين عمميات(

   "القائد: العميد "ديفيد اليعازر 

.. ثـ انتقمت وتتكوف مف مجموعتيف عمميات أحدىما بقيادة العميد "ديفيد اليعازر" )التي دعمت جبية األردف 
 إلى الجبية السورية(.

 وكؿ مجموعة تتكوف مف أربعة لواءات.

 6لواء مف جميع األنواع، عبلوة عمى  13وطبقًا لمحسابات .. فإف إسرائيؿ حشدت لمعمؿ عمى الجبية المصرية 
 30ات بنسبة لواء 9% مف حجـ قواتيا المعبئة لخوض الحرب. وحشدت في اتجاه الجبية األردنيػة  45لواءات بنسبة 

 % مف حجـ القوات اإلسرائيمية. 25لواءات بنسبة  8% وحشدت في اتجاه الجبية السورية 

تطور ىدؼ وفكرة العممية: بنجاح الضربة الجوية، وبدء انسحاب القوات المصرية مف سيناء تغير ىدؼ العممية، 
 ة:وكما حدده الجنراؿ "موشي دياف" في مذكراتو فقد تمخص في األىداؼ اآلتي

( تدمير أكبر حجـ ممكف مف السبلح السوفيتي في المنطقة )ألف ذلؾ يرضي الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب 1)
 تأميف إسرائيؿ(.

ذاللو حتى ال يقبؿ مرة أخرى أف يقاد إلى معركة ضد إسرائيؿ ميما كانت 2) ( تحطيـ معنويات الجيش المصري وا 
 الظروؼ.

ية إلى حد اإلىانة حتى ال تعود مصر ميما كانت دعاوييا أي مكاف الصدارة في العالـ ( الوصوؿ باليزيمة العسكر 3)
لى المستقبؿ المنظور(.  العربي )اآلف وا 

( الجمع بيف ىذه العوامؿ كميا معًا بحيث تؤدي إلى إسقاط النظاـ "وجماؿ عبدالناصر" عمى رأسو، بحدوث ردود فعؿ 4)
 .غاضبة لدى الجماىير المصرية والعربية

( بتحقيؽ ذلؾ فإف إسرائيؿ تستطيع أف تفمت بيدفيا األكبر في العممية كميا، وىو الضفة الغربية لؤلردف بما فييا 5)
دوف أف تتعرض ألي ضغط مف جانب الواليات المتحدة األمريكية. ذلؾ ألنيا سوؼ تعطي "جونسوف" كؿ  –القدس 

 بؿ مف كؿ ما تريده.ما أراده، وبالتالي فيو ال يستطيع أف يحرميا في المقا

.. أـ كاف ىدفيا فقط جبية سيناء  1967ىؿ كانت إسرائيؿ ليا أىداؼ في الضفة الغربية لنير األردف خبلؿ جولة 
 "والتخمص مف ناصر".

ينظر الغرب عمومًا وفي مقدمتو الواليات المتحدة األمريكية لوضع األردف عمى أنيا أقرب األنظمة العربية ارتباطًا 
كما أف وضعيا اإلستراتيجي يجعميا منطقة عازلة بيف الدوؿ الغنية بالبتروؿ والتي تمثؿ مصالح الغرب بالغرب .. 



وبيف إسرائيؿ التي تمثؿ مف "وجية نظر دوؿ البتروؿ" المصدر الرئيسي لمتيديد في  –اإلستراتيجية في "الشرؽ األوسط" 
 المنطقة.

أثناء االتفاؽ عمى شف العدواف الثبلثي ػ أف ال تقوـ  –إسرائيؿ وقد كاف واضحًا اىتماـ بريطانيا في التأكيد عمى 
بتجنيب االعتداء عمى األردف،  67باليجـو عمى األردف ػ كذلؾ كاف تأكيد الواليات المتحدة األمريكية عمى إسرائيؿ عاـ 

المتحدة األمريكية  ولكف إسرائيؿ كاف ليا ىدؼ آخر، حاولت تجنب مناقشتو مع الواليات –والتركيز في اتجاه سيناء 
بقدر اإلمكاف .. وأرادت أف تنفذه عندما يصؿ حجـ انتصارىا إلى الدرجة المبيرة التي ال تضعيا موضع المساءلة في 

ويذكر األستاذ ىيكؿ في كتاب "االنفجار" عدة شواىد لنية  1956ىجوميا عمى األردف أو يتكرر ما حدث ليا في عاـ 
 ردف نوجزىا في اآلتي:إسرائيؿ تجاه الضفة الغربية لؤل

والذي لـ يكف بحجـ التأثر الذي  –( إصرار إسرائيؿ عمى شف الحرب التي تبدأ بمصر بذريعة إغبلؽ خميج العقبة 1)
يخنؽ إسرائيؿ كما كانت تذكر .. ولكنيا عندما تبدأ كاف يجب أف تكوف الجبية المصرية ىي األولى حتى يقتنع 

 الغرب باليدؼ اإلسرائيمي.

تولى "القيادات التاريخية" لمنصب إدارة الحرب في إدارة "وزارة الوحدة الوطنية" كاف يدؿ داللة قاطعة عمى ( أف 2)
االتجاه لتحقيؽ أحد األحبلـ القديمة إلسرائيؿ لبلستيبلء عمى األراضي "التوراتية" والتي تمثؿ الضفة الغربية أىـ 

 أجزائيا.

سرائيمية "كانوا عمى عجمة مف أمرىـ في االستيبلء عمى الضفة الغربية اإل –( أف قادة الجبية الوسطى: األردنية 3)
إال أف الجنراؿ رابيف "كما سنرى في إدارة الحرب" لـ يصدر  –والقدس ووصفوىا بأنيا "الحؿ الوحيد لفتح المضايؽ" 

ي استكماؿ األمر باليجـو إال عندما وجد أف حجـ النصر عمى الجبية المصرية سوؼ يقضي عمى أية معارضة ف
 إسرائيؿ لتحقيؽ أىدافيا.

( أف "ليفي أشكوؿ" كاف "يحمـ" أثناء نومو باالستيبلء عمى القدس وفي شيادة زوجتو "مرياـ أشكوؿ" عندما سألتو عف 4)
مصدر األرؽ الذي ينتابو أثناء النـو قاؿ ليا "أنني قمؽ ألننا قريبًا جدًا سوؼ نجد أنفسنا أماـ أرامؿ وأيتاـ نتحمؿ 

ليتيـ .. ثـ قاؿ ولكف عزائي الوحيد أننا سوؼ نستعيدىا" .. ولما سألتو عما ىي قاؿ "القدس .. سوؼ نأخذىا مسؤو 
 .. كاممة".

 ويقوؿ الجنراؿ إسحاؽ رابيف رئيس األركاف اإلسرائيمي في ذلؾ الوقت:

كانت الخطة األصمية تقضي بتوجيو ضربة حاسمة لمقوات المصرية وقواتيا المدرعة، واحتبلؿ قطاع غزة والتقدـ، 
مايو لتشمؿ االستعداد لمتقدـ نحو  25نحو العريش دوف تحديد عمؽ العمميات في سيناء. إال أف الخطة تعدلت في يـو 

عميماتو بعدـ احتبلؿ قطاع غزة خبلؿ المرحمة األولى لمحرب تفاديًا قناة السويس وبعد تعييف "ديػاف" وزيرًا لمدفاع أصدر ت
لمقتاؿ منذ البداية في المناطؽ اآلىمة بالسكاف، وأنو يجب احتبلؿ شـر الشيخ في وقت مبكر عما ىو محدد بالخطة .. 

فإذا أمكف  ويضيؼ في حديثو .. إف عمؽ اليجـو كاف يتوقؼ عمى نجاح الضربة الجوية ضد مطارات العدو )مصر(.



الحصوؿ عمى السيطرة الجوية الكاممة، ونجحنا في المرحمة األولى مف الخطة، يمكننا توسيع نطاؽ العمميات بتدمير 
 العريش(. –قوات الجيش المصري في كؿ سيناء، وليس المحور الشمالي فقط )رفح 

قدرتنا عمى احتبلؿ كؿ سيناء، ولكنني وكنت أتوقع أنو في حالة اشتراؾ سورية واألردف في الحرب فإني أشؾ في 
كنت مقتنعًا بقدرتنا عمى توجيو ضربة حاسمة لمجيش المصري. وقبؿ تحركات الدبابات لميجػـو .. وضعنا مصيرنا في 

وقبؿ … أيدي السبلح الجوي الذي كاف عميو تدمير الطائرات المصرية عمى األرض حتى يصبح لنا السيطرة الجوية 
كنت أسأؿ نفسي كثيرًا: ماذا كاف يحدث لو كانت الضربة الجوية ضد مصر استغرقت وقتًا  –ب وبعد الحر  –اليجـو 

أطوؿ مف ثبلث ساعات. وقاـ الطيراف السوري واألردني بمياجمة إسرائيؿ، بينما كؿ مقاتبلتنا فوؽ مصر ؟؟!!! لقد كاف 
تفظ بيا خصوصًا بالنسبة لمحصوؿ عمى السيطرة االعتماد الكمي عمى المبادأة التي توفر مزايا لمجانب المياجـ الذي يح

 الجوية، والمحافظة عمييا، ألف ذلؾ يعني تسييؿ عمؿ القوات البرية والبحرية".

 ثانيًا: خطة الخداع اإلسرائيمية

خفاء  –تركزت خطة الخداع اإلسرائيمي في اتجاىيف رئيسييف، وىما تضميؿ القيادة المصرية عف اتجاه الضربة الرئيسية  وا 
.ت  وقيت اليجـو

وعف التضميؿ في تحديد اتجاه الضربة الرئيسية: فإف إسرائيؿ أوحت لمقيادة المصرية بأف الضربة ستوجو مف اتجاه المحور 
الجنوبي في اتجاه شـر الشيخ، وسربت معمومات عديدة عف حشود وتحركات وخبلفو .. وكانت القيادة المصرية مستعدة لتقبؿ 

ر إجراءات إغبلؽ خميج العقبة، وما صاحبو مف إجراءات دولية )مثؿ تكويف قوة بحرية دولية لفتح ىذه المعمومات نظرًا لتطو 
المبلحة في الخميج بالقوة( أو منع السفف اإلسرائيمية أو التي تحمؿ مواد إستراتيجية إلسرائيؿ مف المرور، وخبلفو وقد بدأ تقدير 

بناء عمى معمومات مخابرات، واستمرت ىذه  26/5/1967وب اعتبارًا مف يـو القيادة المصرية لمحشد اإلسرائيمي في اتجاه الجنػ
لدرجة أف الرئيس "عبدالناصر"، وجو سؤااًل إلى قائد الجيش األردني المصاحب لمممؾ حسيف يـو  –المعمومات في التدفؽ 

قائد الجيش عمى ىذه  دبابة" فصدؽ 500عف معموماتو عف الحشود اإلسرائيمية في الجنوب. "والتي وصمت إلى  30/5
المعمومة. وقد أدت تمؾ المعمومات إلى اتخاذ قرار مصري بتركيز الجيود الرئيسية عمى المحور الجنوبي .. مما ساعد عمى 

 سرعة اختراؽ القوات اإلسرائيمية التي كانت تحتشد لميجـو فعبًل مف االتجاه الشمالي واألوسط.

 . أما عن التوقيت ونية الحرب1

يونيو، "أف الوقت تأخر  3ح "موشي ديػاف" "الذي تعيف وزيرًا لمدفاع منذ ثبلثة أياـ فقط" في مؤتمر صحفي يـو أ. فقد صر 
كثيرًا لمقياـ برد فعؿ عسكري تمقائي ضد الحصار الذي فرضتو مصر عمى مضيؽ تيراف، وأف الوقت ال يزاؿ مبكرًا 

وأف الحكومة قبؿ أف نصبح عضوًا فييا كانت  –دبموماسي لمغاية الستخبلص أية آراء مف النتيجة المحتممة لمعمؿ ال
 تسير في طريؽ العمؿ الدبموماسي، وال بد مف أف نتيح ليا الفرصة ..".

ب. وفي مساء الجمعة الثاني مف يونيو، زار المراسؿ الصحفي لجريدة "إيفننج نيوز أوؼ ذي ورلد" الجنراؿ موشي دياف في 
يب، وسألو أليس صحيحًا أف إسرائيؿ قد فاتتيا الفرصة، ولـ يعد باستطاعتيا أف بيتو في "زجاال" عمى مشارؼ تؿ أب



تتصرؼ. وأف النتيجػة سوؼ تحدد في الجو، حيث تغير التوازف اإلستراتيجي قميبًل .. فأجاب وزير الدفاع "إف النظر إلى 
ليس مف المرجح أف يحقؽ أي طرؼ و  –األمور قمما تكوف بيف طريقيف ال ثالث بينيما، بؿ يغمب عمييا الرأي الوسػط 

 مف الطرفيف تفوقًا جويًا شامبًل".

حيث صدر عقب اجتماعات  –لتخفيؼ حدة التوتر بطريقة محسوبة  –ج. قامت الحكومة اإلسرائيمية بدور في الخداع 
يونيو، ولـ  5مجمس الوزراء الذي اتخذ فيو قرار المبادرة بالحرب .. بيانًا لنشره في الصحؼ التي تصدر صباح يـو 

يتضمف البياف سوى جدوؿ أعماؿ عادي يضـ مسائؿ، مثؿ إجراءات سندات جديدة، والتصديؽ عمى اتفاقية ثقافية مع 
 بمجيكا.

تمقت مكاتب الصحؼ في أنحاء العالـ صورًا فوتوغرافية لمقوات اإلسرائيمية، وىـ  –يونيو  4 –د. وفي اليـو السابؽ لمحرب 
وقد سمح لعدة آالؼ مف الجنود اإلسرائيمييف بالحصوؿ عمى إجازات في  –عمى الشواطئ استرخاءًا  –يقضوف عطمتيـ 
 نياية األسبوع.

 . ىل خدعت القيادة المصرية من ىذه اإلجراءات؟2

ال شؾ أف اإلجراءات اإلسرائيمية، منذ بداية األزمة خدعت القيادة المصرية ليس باإلجراءات فقط، ولكف ألف المخابرات 
كانت تعتمد عمى مصادر محدودة المستوى "االستخباراتي" ػ وليست صادقة ػ بؿ ربما يكوف بعضيا عميؿ مزدوج المصرية 

 يتمقى تعميمات محددة مف إسرائيؿ .. ويدؿ عمى ذلؾ:

ورد فيو: "أف الروح المعنوية لمشعب اإلسرائيمي منخفضة، وىناؾ حالة منتشرة  17/5/1967أ. أف تقرير االستخبارات يـو 
الخوؼ والتساؤؿ" )وىذا تقرير غير صحيح ويدلؿ عمى حالة خاطئة بالنسبة لمشعب اإلسرائيمي .. تعكس انطباعات  مف

 غير سميمة عمى قواتنا المسمحة(.

.. ورد فيو: "األحداث التي جرت في المنطقة قممت فرص إسرائيؿ في تحقيؽ  19/5/1967ب. تقرير ا لمخابرات يـو 
 وىذا غير صحيح ويؤدي إلى االستيانة بقوة العدو.… اذ موقؼ التريث والحذر" المبادأة ودفعيا إلى اتخ

جنوب النقب ػ والظروؼ الراىنة  –ورد فيو "ظير نشاط نقؿ جوي إلى الجنوب  – 21/5/1956ج. تقرير االستخبارات يـو 
فاجأة ػ عبلوة عمى حاجتيا ليست مبلئمة مف وجية نظر إسرائيؿ لشف عمميات شاممة نظرًا لفقدىا عامؿ المبادأة والم

"وبدأ ىذا التقرير يجذب نظر القيادة المصرية إلى المحور الجنوبي .. عبلوة … الماسة إلى الدعـ العسكري الخارجي 
 …".عمى أنيا تحوي معمومات غير صحيحة عف إسرائيؿ 

 ة. وذكرىا التقرير اآلتي:عف مقارنة لقواتنا وقوات العدو عمى الجبي 24/5/1967د. شمؿ تقرير االستخبارات يـو 

 السالح القوات المصرية القوات اإلسرائيمية

 المشاة 3 1



 المدرعات 3 1

 المدفعية "بالقطعة" 1000 عدد غير معروؼ

 وبينما كانت النسب الحقيقية التي عرفت فيما بعد ىي:

 السالح القوات المصرية القوات اإلسرائيمية

 المشاة 0.59 1

 المدرعات 0.6 1

 المدفعية 2 1

 طائرات 0.4 1

 طياروف 0.37 1

 مركبات جنزير صفر 1

 مركبات نصؼ جنزير صفر 1

)وكاف ىذا التقرير ىو أخطر التقارير التي جذبت تقديرات القيادة المصرية في  26/5/1967ىػ. تقرير االستخبارات يـو 
ورد بالتقرير: اىتماـ إسرائيؿ بمنطقة إيبلت، وجمع اتجاه المحور الجنوبي، وأثر تمامًا عمى القرار المصري( .. وقد 
 –لواء ميكانيكي  –لواءات مشاة  3 –ألوية مدرعة  3قوات إضافية بيا، وأف حجـ القوات اإلسرائيمية فييا وصؿ إلى )

ر بعد كتيبة مدرعة( )ولؤلسؼ كانت الحقيقة ىي وجود لواء ميكانيكي واحد فقط( واستمرت التقاري 2 –لواء مشاة احتياط 
 ذلؾ تضيؼ عناصر جديدة في االتجاه الجنوبي.

ورد فيو: "عـز العدو الوشيؾ عمى القياـ بعممية تعرضية ىجومية ضد االتجاه  – 1/6/1967و. تقرير االستخبارات يـو 
ي واحتماؿ إسقاط جوي معادي جنوب الكونتبل" .. وقد أدى ىذا التقرير إلى صدور التعميمات إلى القوات ف –الجنوبي 

، وأجريت العديد مف التغييرات في الخطة الدفاعية.  الجبية لبلستعداد لصد اليجـو

.. اتجو إلى عكس التقرير السابؽ تمامًا. حيث ورد فيو: "أف إسرائيؿ لف تقدـ عمى  2/6/1967ز. تقرير االستخبارات يـو 
عمى أف يقدر العػواقب المختمفة  عمؿ عسكري تعرضي "ىجومي وأف الصبلبة العربية الراىنة ستجبر العدو ببل شؾ

 المترتبة عمى اندالع شرارة الحرب في المنطقة".



"وكاف أوؿ تقرير حقيقي بعد طمعة استطبلع جوي ناجحة حيث حدد أف المحور  3/6/1967ح. تقرير االستخبارات يـو 
 الجنوبي يتمركز فيو لواء ميكانيكي وكتيبة دبابات وكتيبة "ناحاؿ" فقط.

وظؿ الوضع عمى  –لـ تحاوؿ القيادة تعديؿ قرارىا أو إستراتيجية الدفاع عف سيناء بناءا عمى ىذا التقرير )وبرغـ ذلؾ 
 ما ىو عميو(.

 ثالثًا: خطط العمميات الحربية عمى الجبية المصرية

 (أُنظر شكل خطة الدفاع الرئيسية لسيناء: )الخطة "قاىر . الخطة الدفاعية1

، مقتصرًا عمى تطبيؽ تجييز وتدريب القوات 1967ي العسكري في سنوات ما قبؿ عاـ كاف مفيـو الدولة اإلستراتيج
المسمحة المصرية عمى أسس ومفيـو الخطة "قاىر" الدفاعية عف سيناء، والحدود الشرقية لمصر، كما تحدد ليذا االتجاه 

السنوات التي تمت االعتداء الثبلثي  اإلستراتيجي بحيث يكوف ىو األساس بالنسبة لمجيود القوات المسمحة المصرية، طواؿ
، أي أف الفيـ اإلستراتيجي العسكػري كاف دفاعيًا تجاوبًا مع االتجاه العسكري في منع إسرائيؿ مف 1956عمى مصر عاـ 

 التوسع في األراضي العربية.

ىيئػة عمميات  ، وأضػافػت1966وضعت أسس الخطة قاىر بمعرفة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، في بداية عاـ 
وقامت  1/12/1966القوات المسمحة بعض التعديبلت عمييا، وعرضت عمى المشير "عبدالحكيـ عامر" وصادؽ عمييا في 

القوات الجوية بوضع خطة جوية اشتقت مف الخطة "قاىر"، أطمؽ عمييا اسـ كودي "فيد" وىي لممعاونة المباشرة 
سناد لمقوات البرية لحماية أجناب القوات البرية في الدفاع عف واالستطبلع، كما وضعت القوات البحرية خطة مس اعدة وا 

 سيناء، ونظمت الفتح التعبوي لقواتيا في البحر األبيض واألحمر مسبقًا.

وأصدرت ىيئة عمميات القوات المسمحة تعميمات مشتقة مف الخطة "قاىر" لكؿ المناطؽ العسكرية، وأفرع القوات 
يبلت الميدانية، كانت ىي واجبات العمميات الحربية لمقػوات المسمحة، كي تتدرب عمييا وتقوـ المسمحة الرئيسية، والتشك

عداد القوات، واستكماؿ المطالب الفنية واإلدارية والمواصبلت، وبناء ىيكؿ الدفاع عمى أساس ىذه  بتجييز مسرح عممياتيا وا 
 الخطة.

دو مف االختراؽ والوصوؿ إلى قناة السويس، وتدمير قوات بنيت فكرة الدفاع في الخطة "قاىر": عمى أساس منع الع
العدو التي تنجح في االختراؽ، توطئة لمقياـ باليجـو المضاد العاـ، بالتعاوف مع االحتياطي اإلستراتيجي لمقضاء عمى 

 العدو.

يث يمكف لمقوات وكانت فكرة الدفاع في ىذه الخطة، ترمي في جوىرىا إلى السماح لمعدو بالتورط في ىجمات قوية، ح
المدافعة أف توقع بو خسائر كبيرة، مف ىنا كاف فرض قبوؿ الضربة الجوية األولى عمى مصر، وتقبؿ المبادأة مف العدو في 
المرحمة االفتتاحية مف العممية البرية، عامبًل مؤثرًا عمى فكرة قرار قائد المنطقة العسكرية الشرقية، وكانت تقديرات القيادة 

 قوات العدو التي ستقـو باليجـو أقرب لما حدث فعبًل. بالنسبة لحجـ



وقد بنى ىيكؿ الدفاع إجمااًل كما يمي: نطاؽ أمف: يتمثؿ في منطقة الحدود الشرقية. وخصصت لو الوحدات المناسبة 
 مف كتائب االستطبلع المدرع، وأفواج الحدود، وكتائب الصاعقة.

 دفاعيين ىما:. العمق الدفاعي التكتيكي ويتكون من نطاقين 2

لواء  2منطقة العريش، ويحتمو ويجيزه ويدافع عنو فرقة مشاة،  –أـ قطؼ  –القسيمة  –أ. النطاؽ الدفاعي األوؿ: التمد 
 مشاة مدعماف، وفوج مدرع.

 ب. أما النطاؽ الدفاعي الثاني فيو منطقة جبؿ الحبلؿ، ويدافع عنو فرقة مشاة.

 (، فوج مدرع شماؿ نخؿ.1رقـ )احتياطي المنطقة: ويتكوف مف االحتياطي 

 لواء مشاة وقيادة فرقة في منطقة الحسنة. 2( ويتكوف مف: 2احتياطي رقـ )

 ( بالطريؽ األوسط.161( ويتكوف مف لواء مدرع في الكيمو )3احتياطي رقـ )

 احتياطي عاـ القيادة العميا: ويتكوف مف فرقة مدرعة، ولواء مظبلت.

 أما المياـ فيي:

 دفاعي التعبوي األوؿ، تقـو قواتو باحتبللو، والدفاع عف الحد األمامي لممضايؽ.( النطاؽ ال1)

 ( النطاؽ الدفاعي التعبوي الثاني، تقـو قواتو باحتبللو، والدفاع عف الحد الخمفي لممضايؽ.2)

 ( محور دفاعي منفصؿ، في شـر الشيخ مكوف مف لواء مشاة، تسانده قوات بحرية محدودة.3)

ؿ الدفاع ىذه عف سيناء سميمة، ونبلحظ أنيا قد حققت عدة اعتبارات. فقد أصبح قطاع غزة كانت فكرة ىيك
رطؿ،  25دبابات شيرماف، وقطػع مدفعية ميداف  10منفصبل، ووضعت لو أسمحة دعـ ثقيمة في العريش مكونة مف 

 وقطع مدفعية مضادة لمدبابات، وبعض ىاونات متوسطة.

معتمدة عمى قوات متماسكة، وعمى نقطة ارتكاز قوية، أساسيا محاور سيناء  كما تحقؽ ىذه الخطة دفاعات قوية
الرئيسية وخطوط الدفاع المثالية في العمؽ. وتجدر اإلشارة إلى أف عمؽ الدفاع، كاف مكونا مػف نطاقيف تكتيكيف، 

احتياطات فرعية، نطاقيف تعبوييف. كما نبلحظ تواجد احتياطي المنطقة "الجيش" ومرونتو، في تقسيمو إلى ثبلث 
 باإلضافة إلى احتياطي عاـ القيادة العميا، المكوف مف أكبر تشكيؿ مدرع لدى القوات المسمحة، ولواء مظبلت.

تجدر اإلشارة أيضا إلى وجود النطاقيف الدفاعييف التعبوييف شرؽ وغرب المضايؽ، وىى المنطقة الحساسة، والتي 
سيناء مف وجية النظر العسكرية البحتة. كما نسميو خط الدفاع القومي عف  تعتبر حد المناورة الخمفي لقوات الجيش في

. ومف الغريب أف القوات البرية 1917 - 1915وادي النيؿ، منذ عمميات اإلنجميز واألتراؾ في الحرب العالمية األولى 



قوات التي حشدت التي كانت مخصصة لشغؿ ىذا الييكؿ الدفاعي، في الخطة "قاىر" تزيد قميبل عف نصؼ عدد ال
 .1967بدوف فكرة أو ىدؼ أو حتى وعى في مايو ويونيو 

 . الخطط التعرضية3

، كاف البد لمقيادة المصرية إعادة النظر في الخطط عمى الجبية بما 1967مايو  14في أعقاب تطور األحداث بعد 
والتي بدأ في تنفيذىا مع بدء الحشد وكاف المخطط فعبل ىو الخطة الدفاعية "قاىر"، … يتناسب مع تطورات الموقؼ 

وتعرضت لمعديد مف التعديبلت .. وكانت ىذه الخطة ال تتناسب مع ىدؼ الحشد ذاتو الذي تحدد في الرد بقوة عمى أي 
حباط أي نوايا إسرائيمية  عدواف إسرائيمي ضد الجبية السورية". كما أف تطور الموقؼ تطمب خططا لتنشيط الدفاع. وا 

 شـر الشيخ" وىو أحد التقديرات الرئيسية التي توصمت إلييا القيادة المصرية". لبلستيبلء عمى

، وتحدد وقت 23/5/1967وصدرت تعميماتيا يـو  - 18/5/1967وقد بدأ التفكير في وضع الخطط اعتبارا مف 
 (28/5/1967يـو  2000)االستعداد لتنفيذىا اعتبارا مف سعت 

تخطيطيا، وحشد القوات لتنفيذىا، إال أنو سيطر عمييا الطابع السائد في ىذا  ولؤلسؼ أف ىذه الخطط برغـ الجػيد في
الوقت، وىو االرتباؾ، وعدـ الجدية عبلوة عمى أف تخطيطيا أصبل لـ يكف يتوافؽ مع حجـ وأوضاع العدو "الحقيقية" في 

الخطػط ىو: إزعاج وتعطيؿ  المنطقة، بؿ أنيا خططت بناءا عمى معمومات "مشكوؾ في صحتيا" .. وكاف اليدؼ مف ىذه
حباط أي نوايا إسرائيمية في العمؿ ضد شـر الشيخ  وفى نفس  –احتياطات العدو عمى طرؽ التقدـ، وعزؿ النقب الجنوبي، وا 

 الوقت إحباط أي نوايا لمعدو لمعمؿ في اتجاه غزة، وتتـ جميع العمميات بالتعاوف بيف التشكيبلت البرية والجوية والبحرية.

 مت الخطط التعرضية عمى ثبلث خطط رئيسية ىي:وقد اشتم

 أ. العممية "فجر"

وىى العممية التي توجيت الجيود الرئيسية إلنجاحيا وتيدؼ إلى عزؿ النقب الجنوبي بالكامؿ، واالستيبلء عمى 
مف إيبلت .. ويحشد ليا مف القوات البرية،مجموعة قتاؿ أكبر مف فرقة مشاه تعاونيا مجموعة صاعقة، وحشد ضخـ 

 المدفعية واألسمحة المضادة لمدبابات.

كما يحشد ليا مف القوات الجوية جيود عدة أسراب مف الطائرات لتنفذ عدة ضربات جوية تحت اسـ الخطة "أسد" 
لحرماف العدو مف استخداـ مطارات القطاعيف الجنوبي واألوسط، عبلوة عمى ضػرب األىداؼ الحيوية في إيبلت 

في تنفيذ مياميا، وتدمير االحتياطيات المقتربة في اتجاه إيبلت. أما القوات البحرية فتتحدد ومعاونة القوات البرية 
مياميا في حصار إيبلت مف اتجاه البحر، وتدمير األىداؼ الحيوية فييا، ومعاونة القوات البرية المياجمة عمى 

 الساحؿ.

. كما كانت تقديرات القيادة المصرية في وكاف مقدرا استغبلؿ نجاح العممية في استمرار الضغط عمى العدو .
احتماؿ قياـ العدو بعزؿ ىذه القوات داخؿ إسرائيؿ، واختراؽ الحدود المصرية الجنوبية في اتجاه شـر الشيخ لبلستيبلء 



 عييا.. وتـ تعديؿ الخطة الدفاعية الرئيسية "قاىر" إلعادة تمركز قوات مدرعة في االتجاه الجنوبي، مما أدى إلى تفتيت
 االحتياطي اإلستراتيجي المصري في سيناء.

 ب. العممية "غسق"

بير المبلقى" وىى عممية مكممة لمعممية فجر، وتيػدؼ إلى تشتيت  -العوجة  -في اتجاه المحور األوسط " بيريف 
اؿ تصؿ جيود العدو لمعرفة االتجاه الرئيسي وجذب جزء مف احتياطاتو في اتجاه المحػور األوسط، وتنفذ بمجموعات قت

وتوقيت العممية محدد … حجميا إلى مجموعة لواء مشاه مدعـ، وتسيطر عمييا قيادة الفرقة المدافعة عف ىذا االتجاه
 بتوقيت زمني طبقا لقرار قائد الفرقة.

 ج. العممية "سيم" والتي تعدلت فيما بعد تحت اسم " سميمان"

وتدمير حشوده المحتمؿ أف تقـو بأعماؿ عدوانية عمى تنفذ في اتجاه المحور الشمالي بميمة إحباط نوايا العدو 
قطاع غزة.. وقد خصص لتنفيذ العممية مجموعة قتاؿ قوية تشترؾ فييا قوات مصريػة " مجموعة فرقة مشاه مدعمة " 

 " التي تؤمف قاعدة اليجـو عمى الحدود -ومجموعات قتاؿ فمسطينية وفدائييف فمسطينييف، كذلؾ كتيبة "مغاوير كويتية" 
 المصرية، ويكوف اشتراكيا معنوي/قومي".

وقد خطط النسحاب قوات العممية" سيـ" بمجرد تنفيذ عممياتيا إلى داخؿ الحدود المصرية ووضعت خطط تأميف 
 االنسحاب.

 د. األعمال التعرضية لمقوات الخاصة

صاعقة مف الجبية  129المجموعة بعد توقيع معاىدة الدفاع المشترؾ المصرية /األردنية، تـ إخبلء مياـ عمميات 
المصرية )كانت مخصصة ضمف قوات العممية فجر حيث نقمت مباشرة بالطائرات إلى األردف لتوضع تحت القيادة 
المباشرة لمفريؽ/ عبدالمنعـ رياض الذي تعيف قائدا لمجبية األردنية: طبقا لطمب الممؾ حسيف ..وقد خططت المجموعة 

عيف شيمر"،  -كفار سيركف -ر األىػداؼ الحيوية في مطارات إسرائيؿ الشػمالية: ىيرسيميا القياـ بإغارات قوية لتدمي
 ومطارات القطاع الجنوبي" المد، والرممة، وعكير".

 ىـ. تطور فكر المشير وتعديل الخطط

كانت الخطط الحربيػة الصادرة عف توجييات عمميات المشير، متجية جميعيا إلى فكرة  26/5/1967حتى يـو 
الدفاع الوقائي، مع تحضير خطط عمميات برية وجوية وبحرية تعرضية )ىجومية( محدودة، عمما بأف خطط الدفاع عف 
سيناء نفسيا، خرجت عف أي أسس عممية لمدفاع عف مسرح عمميات متكامؿ بسبب اقتناع المشير بضرورة التمسؾ 

يناء نفسيا غير متوازف، وغير متماسؾ وليس لو والدفاع عف الكونتيبل، وقطاع غزة، األمر الذي جعؿ الدفاع عف س
عمؽ أو احتياطي إستراتيجيي مرف. يضاؼ إلى ذلؾ أف المواقع الدفاعية التي احتمتيا القوات، ليست مجيزة مف قبؿ 

 فيما عدا منطقة، أـ قطؼ والقسيمة.



، لمحشد في مناطؽ تجمع، بذلؾ تمركزت القوات التي تحركت مف المنطقة المركزية )القاىرة(، ومف منطقة القناؿ
وليس في مناطؽ دفاعية. وظير جميا أف تخطيط المشير لمعمميات الحربية، منذ البداية، كاف أبعد ما يكوف عف تنفيذ 

 وتطبيؽ الخطة "قاىر:الدفاعية المجيزة مف قبؿ.

شير لمعمميات، لمقوات ثـ جػاء التحوؿ الكبير المفاجئ أيضا لمقوات في الخطط العسكرية، وبالتالي في توجييات الم
التي فتحت تعبويا في سيناء. وبدء التساؤؿ لماذا التحوؿ المفاجئ؟. بؿ لماذا ىذا التراجػع؟ وظمت القوات معمقة ال تعمـ 

 28اليدؼ مف ىذه التحوالت، والتغيرات في خطط المشير لمدرجة التي اضطر فييا قائد الجيش الميداني يـو
إلى ىيئة عمميات القوات المسمحة لمحصوؿ عمى إجابة بعض أسئمة خاصة بالخطة  إليفاد رئيس عممياتو 1967مايو

وما ىو تخطيط القيادة العميا الستخداـ الجيش؟ ما ىي خطط العمميات  -ىي : ما ىي ميمة الجيش الميداني بالتحػديد 
 التعرضية ومدتيا؟ ما ىي أوضاع وتجميع قوات العدو ونواياه؟.

تحدد اليدؼ العاـ لمعمميات، وىو صد ىجـو العدو  29/5/1967في  18/67مشير رقـ وأخيرا صدرت توجييات ال
المفاجئ وىزيمة قواتو وتدميرىا؟ واالستعداد لبلنتقاؿ إلى العمميات التعرضية في اتجاه سيناء/فمسطيف في أقؿ وقت 

 ممكف طبقا لمخطة "قاىر".

د التنفيذ بسبب القيد الذي شغؿ قوات كبيرة نسبيا في وىذه أوؿ مرة يذكر فييا اسـ الخطة "قاىر" لكػف لؤلسؼ جم
 االستعداد لتنفيذ الخطط التعرضية.

" باحتماؿ قياـ العدو بضربة مفاجئة بأكبر حشد  30/5/1967في  20/67صدرت توجييات عمميات المشير رقـ
حور الجنوبي لسيناء". ممكف مف مدرعاتو في وادي لصاف والمعيف وجنوبيا، في اتجاه بئر مالح، المطمة. وىو الم

جبؿ  -وأصػبح مف مياـ المنطقة العسكرية الشرقية عمؿ ستارة مضػادة لمدبابات عمى الخط العاـ )جبؿ واسطة البحيري 
المطمة( وال يسمح باختراقيا، وخمؽ أنسب الظروؼ القتحاـ الفرقة الرابعة المدرعة وىى االحتياطي اإلستراتيجي  -خـر 

 العاـ لبلشتباؾ.

لغاء جميع الخطط التعرضية )اليجومية( ثـ االلتجاء، ال إلى الدفاع الوقائي وىنا  نبلحظ التراجع في نية المشير وا 
بؿ إلى دفاع تقميدي. يضاؼ إلى ىذا أشغاؿ القوات بعمؿ ستارة مضادة لمدبابات)ىي قوات ثابتة أي تنتظر قدـو العػدو 

اإلستراتيجي بدفعو لبلشتباؾ جعؿ لو ميمة أخرى خبلؼ ميمتو  لتشتبؾ معو مف موقع الثبات(. كما أف فقد االحتياطي
 كاحتياطي إستراتيجيي عاـ.

"، والتي تحركت 1خاصة بالقوة الخفيفة رقـ" 31/5/1967في  21/67وصدرت توجييات عمميات المشير رقـ 
 - 22ط مف أياـ فق 6باتجاه الجنوب، مف المحور الشمالي إلى المحور الجنوبي )ظمت في المحور الشمالي 

( لميمة تأميف وادي لصاف والمعيف، والعمؿ عمى جنب العدو ومؤخرتو، وقفؿ الثغرة بيف جبؿ أـ حصيرة 28/5/1967
.  وجبؿ خـر



ىذه التحركات العرضية الطويمة لمقوات، وأخرى مف الخمؼ لؤلماـ عمى كؿ المحاور بطريقة جنونية أرىقت القوات 
 ف دفاعا تقميديا مصحوبا بخوؼ مف العدو.وضاع المفيـو في الفكر العسكري ليكو 

تقضى بأف تكوف ميمة المنطقة الشرقية ىي  2/6/1967. في 24/67وصدرت توجييات عمميات المشير رقـ 
الدفاع عف منطقة الكونتبل، القسيمة، أـ قطؼ، رفح، العريش بغرض ىزيمة العدو، وتدمير قواتو ومنعيا مف الوصوؿ 

 جيود الرئيسي لمدفاع عف الكونتبل والقسيمة، أـ قطؼ، الحسنة، المطمة.إلى قناة السويس، ويركز الم

إلى قائد الفرقة الرابعة المدرعة، بالتعاوف مع  3/6/1967في  27/67وصدرت توجييات عمميات المشير رقـ
الدفاعي بالنص "عميكـ تدمير قوات العدو التي تحاوؿ اختراؽ النطاؽ  -احتياطي المنطقة العسكرية الشرقية قائبل 

الثاني في اتجاه بئر المالح، المطمة. تستعد لمعمؿ في االتجاىات المقررة في الخطة "قاىر". تدمير قوات مظبلت العدو 
 التي يحتمؿ نزوليا في نخؿ، بئر الحمة، الميوؿ الشرقية لمضايؽ الخاتمية، الجدى، صدر الحيطاف".

عف احتماؿ قياـ العدو أثناء تقدمو باحتبلؿ  4/6/1967في  28/67وصدرت توجييات عمميات المشير رقـ 
مجموعة المضايؽ ليبقى بيا، ويركز عمييا بغرض تيديد القناة. خصص المشير القوات وأعطى الفرقة السادسة مشاة 

والمواء  124،125باإلضافة إلى المواء االحتياطي  15/5/1967رابع واجػب زمني منذ بدء حشدىا في سيناء يـو 
ز في المضايؽ، وكانت ىذه آخر توجييات تعطى لمقوات البرية في سيناء "استعدادا لممعركػة". إال أف المدرع، لمتمرك

 ىذه التوجييات لـ تصؿ إلى القوات في سيناء !!!.

 يوماً  20و. أربع خطط عسكرية في 

ائيمي يـو وىذه ىي خبلصة التحميؿ لما حدث في سيناء منذ إعبلف حالة الطوارئ إلى لحظة بدء اليجـو اإلسر 
 وىذا يشكؿ حجـ غير مسبوؽ مف تنفيذ الخطط الدفاعية. 5/6/1967

واتخذت أوضاعيا الدفاعية طبقا  14/5/1967فقد بدأ حشد القوات المسمحة في االتجاه اإلستراتيجي سيناء: يوـ 
عػداد وثائقو في الخطة الدفاعية "قاىر"، كما صدرت أولى توج ييات عمميات نائب لمتخطيط العسكري السابؽ تجييزه وا 

القائد األعمى في نفس اليـو وأشارت باعتماد قطاع غزة في الدفاع، عمى موارده الذاتية ودعـ بسيط مف أسمحة معاونة 
مشاه مع  4كانت مخصصة لو مف قبؿ في العريش، ويصبح بيذا الشكؿ منطقة دفاعية منفصمة. كما حشد المواء 

 "قاىر" لمتمركز في منطقة شـر الشيخ.القوات في سيناء، وكاف مخصصا في الخطة 

برفض السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة بقاء قوات الطوارئ الدولية في منطقتي غزة وشـر الشيخ حدث فراغ عسكري 
في ىاتيف المنطقتيف لـ يكف في حساب المشير مف قبؿ وىنا جاء التطور األوؿ في تغيير أوضاع القوات كما جاء في 

مشاة وىى إحدى الفرؽ األربع التي تشكؿ ىيكؿ الدفاع المتزف عف  7ر المشير إلى دفع الفرقة الخطة "قاىر". واضط
 سيناء، إلى منطقػة رفح لتأميف قطاع غزة ضد أي تيديد مف العدو.



 7ومنطقة رفح تكوف بروزًا جغرافيا، ليس لو عمؽ دفاعي، فاضطر المشير كي يوازف الدفاع في تمركز قوات الفرقة 
مشاة في منطقة الكونتبل عمى الجانب اآلخر عف مواجية  6روز رفح، أف يصدر توجيياتو لتمركز الفرقة مشاة في ب

الدفاع عف سيناء، وترتب عمى ذلؾ تغيير أوضاع بقية القوات في سيناء بدفعيا لؤلماـ، الستكماؿ اتزاف الدفاع، واستمر 
 .23/5/1967تعديؿ أوضاع القوات حتى يـو 

ي بعد عممية فرض الحصار البحري ضد المبلحة اإلسرائيمية في خميج العقبة، وخوؼ المشير مف وجاء التطور الثان
قياـ العدو والدوؿ البحرية التي تؤيده بتيديد الخميج، فكاف ىذا االحتماؿ ىو باكورة الفكر التعرضي في التخطيط 

وفى الساعة العاشرة صباح يـو  العسكري لممشير، وأصدر توجيياتو بإعداد خطط تعرضية محدودة ضد إسرائيؿ،
صادؽ المشير عمى الخطة التعرضية: فجر ضد النقب الجنوبي، والخطة التعرضية "غسؽ" ضد النقب  26/5/1967

الشمالي، كما أصدر توجيياتو إلى القوات الجوية إلعداد الخطة "أسد" لمعاونة الخطة "فجر" ضد النقب الجنوبي 
يبلت/ وأمر المواء  االستعداد لمقياـ بعمؿ تعرضي في اتجاه الخالصة )النقب الشمالي(، كما بدأ اىتماـ المدرع ب 14وا 

شـر الشيخ(، واستعداد القوات البحرية لمقياـ بعممية بحرية داخؿ  -الطور  -المشير بفتح محور فرعى جديد )الشط 
 خميج العقبة ضد إيبلت.

مي استجابت لو االستخبارات الحربية، عف وجود حشود وجاء التطور الثالث في تخطيط المشير نتيجة لخداع إسرائي
إسرائيمية كبيرة في النقب الجنوبي مما جعؿ المشير يصدر توجيياتو بنقؿ ثقؿ القوات في سيناء إلى المحور الجنوبي 

نشاء الستارة المضادة لمدبابات التي ضمت وحدات فرعية كثيرة وانتقاؿ القوة الخف -التمد  -)الكونتبل  يفة الحركة نخؿ( وا 
شراؾ االحتياطي اإلستراتيجي )الفرقة 1رقـ ) ( 4( مف الشيخ زويد في الشماؿ، كي تعاوف الستارة المضادة لمدبابات، وا 

المدرعة في عمميات الجيش، بدعوى إمكانية تدمير القوات المدرعة اإلسرائيمية إذا حاولت االختراؽ في ىذا المحور ونتج 
برية في سيناء في ىذا المحور. وفى ىذه المرحمة ظمت الخطط التعرضية البرية السابؽ عف ذلؾ تجميع أغمب القوات ال

 ذكرىا قائمة.

وجاء التطور الرابع في تخطيط المشير بعد اقتناعو بموقؼ الدوؿ الكبرى في ىذا الصراع مع إسرائيؿ، ومعرفتو 
جوى ناجح مف قواتنا الجوية، ثـ اقتناعو المتأخر  المتأخرة بعدـ وجود الحشود المدرعة اإلسرائيمية، نتيجة ألوؿ استطبلع

أيضا بعدـ قدرة قواتنا البرية عمى القياـ باألعماؿ التعرضية، وقبولو مبدأ قياـ إسرائيؿ بالضربة الجوية األولى، فاصدر 
"قاىر" ولكف  توجيياتو األخيرة بالتزاـ القوات المسمحة بالدفاع التقميدي عف سيناء والعودة إلى أسس الخطة الدفاعية

المشير ترؾ القوات في سيناء في أوضاعيا وظؿ يؤكد آلخر لحظة عمى تدمير القوات اإلسرائيمية، بعد اختراقيا حدودنا 
والقوات البرية في سيناء في أوضاع غير متزنة،  5/6/1967بواسطة قوات الستارة المضادة لمدبابات، وجاء يـو 

العدو مف المحور الشمالي ولـ يتعرض إطبلقا لمقوات الضخمة التي تشكمت والدفاع عموما غير متماسؾ، وبدأ ىجـو 
 منيا الستارة والقوات المعاونة ليا، بما فييا االحتياطي اإلستراتيجي في المحور الجنوبي.

يوما، إلى إنيػاؾ الفكر واألجيزة  20وقد انتيت ىذه التطورات في التخطيط العسكري الذي تغير أربع مرات في 
يطية في القيادة العامة، وفى قيادات القوات الميدانية، كما أنيكت القوات نفسيا مف كثرة التغير وما تبعو مف التخط



تحركات لؤلفراد والمعدات باإلضافة إلى حدوث البمبمة في الفكر وفى التنفيذ نتيجة لكثرة التبديؿ في المواقع والمياـ، 
 انتيى بعدـ وضوح الرؤية عند الجميع.وفقداف الثقة بيف الجنود وبيف القيادة الذي 

كما أظيرت ىذه التطورات عدـ وجود إستراتيجية عسكرية ثابتة وواضحة، حيث إف التخطيط لـ يكف يتعدى ردود 
الفعؿ ألعماؿ ومبادرات ومعمومات خداعية، يقـو بيا العدو ومف يسانده. وأظيػرت الفرؽ الشاسع بيف األىداؼ 

ف االنفصاؿ بيف نظريات وأسس الخطة، وبيف واقع السياسية، وبيف استعداد ال قوات المسمحة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، وا 
 األوضاع في الميداف في الفترة الحرجة، قد ضيع جيودا مضنية ذىبت ىباء، وبدد أمااًل عريضة.

لمجيود رغـ ذلؾ ظمت نيات المشير قائمة بالنسبة لمعمميات التعرضية "فجر وغسؽ"، مع تحوؿ كبير في اتجاه ا
الرئيسي لمقػوات في الدفاع عف سيناء. ىذا المجيود انتقؿ بثقؿ كبير، مف المحور الشمالي إلى المحور الجنوبي، حيث 

أف إسرائيؿ سوؼ تقـو باليجـو بثقؿ  -أصبح مؤكدا ػ مف وجية نظره ػ وطبقا لتقارير االستخبارات الحربية الخاطئة 
 ى ىذا تـ نقؿ القوات إلى الجنوب بينما ترؾ المحور الشمالي.مدرعاتيا في اتجاه المحور الجنوبي. وعم

صدر إنذار مف المشير نفسو إلى جميع القوات وتـ تعميـ نشره في القوات المسمحة،  28/5/1967وفى يـو 
 ".29/5/1967"يقضى بأف الموقؼ بمغ أقصى درجات التوتر وعمى الجميع أف يتوقعوا الصداـ المسمح ابتداء مف 

أيضا تـ أسر عربة استطبلع تحمؿ اثنيف مف قادة كتائب مدفعية الميداف والمضادة  28/5/1967وفى يـو 
لمطائرات، ورئيس عمميات مشاة، أثناء استطبلع منطقة العوجة في نطاؽ األمف األمامي، نتيجة اإلىماؿ وعدـ المباالة 

عف قواتنا، ورغـ ىذا ظمت نية المشير وحصؿ العدو عمى وثائؽ وخرائط عسكرية، كما حصمت إسرائيؿ عمى معمومات 
 قائمة بالنسبة لمعمميات التعرضية وتحويؿ أغمب القوات إلى المحور الجنوبي.

بتحرؾ مركز القيادة المتقدـ لممشير مف اإلسماعيمية إلى  28/5/1967مساء يـو  9كما صدر األمر في الساعة 
. وقد تبيف فيما بعد أف المشير كاف 29/5/1967ا يـو صباح 2الميثاف عمى الطريؽ األوسط كي يفتحو قبؿ الساعة 

 حسب تقديره. 29/5/1967ينوي التواجد في ىذا المقر قبؿ بدء العمميات يـو 

  



 المبحث السابع

 الحرب عمى الجبية المصرية "مرحمة االشتباكات"

، كانت معركة الستينات 1967يونيو  5ما بيف الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشر والنصؼ مف صباح يـو االثنيف 
 قد بدأت وانتيت بيزيمة مؤلمة لمصر ولؤلمة العربية كميا. –ضمف الصراع اليائؿ في الشرؽ األوسط وعميو 

منذ بدأت إسرائيؿ تقـو بدور رئيس فيو، وبيدؼ استنزاؼ طاقة  –والحقيقة أف الذي يتابع مجرى الصراع في الشرؽ األوسط 
ال يستطيع إال أف يبلحظ أنيا كانت معركة متجددة تفرض نفسيا عمى امتداد الحقب  –وتطويع إرادتيما مصر واألمة العربية 

سرائيؿ تركزت كميا في نفس المواقع واحدة بعد واحدة، حقبة  األربع التي تمت الحرب العالمية الثانية، وأف المعارؾ بيف العرب وا 
 بعد حقبة.

تبقى أخطر معارؾ الحرب في الشرؽ األوسط. كما أنيا أكثرىا إثارة وأشدىا  – 1967 –ومع ذلؾ فإف معركة الستينيات 
ضراوة وأبعدىا تأثيرًا وأحفميا بالمفاجآت. وبالتأكيد فقد كانت المفاجأة الكبرى والحاسمة فييا ىي قصر المدة التي استغرقتيا 

منة إلى الساعة الحادية عشر والنصؼ مف المعركة. والتي لـ تزد في الواقع عف )ثبلث ساعات ونصؼ(. مف الساعة الثا
 .1967يونيو  5صباح يـو االثنيف 

وكانت ىذه المدة القصيرة )ثبلث ساعات ونصؼ( ىي لحظة الزمف التي استغرقتيا الضربة الجوية اإلسرائيمية والتي جاءت 
 ضربة قاضية .. أدت مباشرة إلى نتيجتيف.

 أعصابيا وتوازنيا. وىذا ىو اليدؼ األوؿ لفكرة الحرب الخاطفة.أف القيادة العسكرية المصرية فقدت  األولى:

أف الجيش المصري أصبح في وضع عسكري ال يطاؽ، فبدوف غطاء مف طائراتو، ومع سيطرة كاممة عمى األجواء  والثانية:
نما يتحوؿ إلى قتؿ ميما كانت شجاعة الرجاؿ  .!لمعدو، وفي صحراء مكشوفة. فإف القتاؿ ال يعد قتااًل، وا 

نما 1956ىي نفس خطة  1967وكانت الخطة اإلسرائيمية سنة  . والخطط في العادة ال تتغير ألنيا محكومة بالجغرافيا، وا 
 تتغير أساليب القتاؿ والتحركات ومبلبسات الخداع، والمفاجأة .. ألخ.

، وضع خطة تمكف ألمانيا [1]كانت ىي نفسيا خطة الجنراؿ "شميفيف" 1940وعمى سبيؿ المثاؿ فإف خطة غزو فرنسا سنة 
مف شف حرب ظافرة عمى جبيتيف، وىذه الخطة تقضي بأف توجو األلماف الكثرة العظمى مف قواتيـ نحو الغرب وااللتفاؼ حوؿ 
فرنسا مف طريؽ بمجيكا وىولندا حتى إذا تـ ليـ إنزاؿ اليزيمة الخاطفة بالقوات الفرنسية ارتدوا إلى مقاتمة الروس في الجية 

بميمة المدفعية والخيالة في خطة سنة  1940أثناء حرب السبعيف، ولكف الطيراف والدبابات كانت ىي التي قامت سنة  الشرقية،
1870 

نما كانت إعادة ليا بالنص، خصوصًا بعد أف 1956مجرد استمياـ لخطة  1967ولـ تكف الخطة اإلسرائيمية سنة  ، وا 
ف البريطاني أثناء الغزو الثبلثي بواسطة "جيمس أنجمتوف" )االستخبارات تمكنت إسرائيؿ مف الحصوؿ عمى ممؼ عمميات الطيرا



أثناء فترة اإلعداد لضربة "اصطياد الديؾ الرومي"!  –" )االستخبارات البريطانية( M. 16المركزية األمريكية( بالترتيب مع إدارة "
 (أُنظر خريطة مراحل اليجوم اإلسرائيمي)

ىو الذي استمـ الخطة  1967طيراف اإلسرائيمي الذي انتقؿ ليصبح مديرًا لمعمميات سنة وكاف "عيزرا وايزماف" ػ قائد ال
البريطانية، وقاؿ في مذكراتو أنو لسنوات كاف يعيش مع الخطة، ويحمـ بيا ويدرب رجالو عمييا. وقد تولى مع عدد مف مساعديو 

 خمفو في قيادة الطيراف الجنراؿ "موردخاي ىود".ميمة ترتيبيا لمبلءمة األوضاع المستجدة ثـ تسمـ الخطة منو نائبو و 

والواقع أف إسرائيؿ استعدت ليذه الحرب جيدًا، وعاونتيا ػ بكؿ إمكانياتيا ػ الواليات المتحدة األمريكية، بينما كاف النقيض 
الوطف الواحد  عمى الطرؼ اآلخر حيث كانت تعـ الفوضى التخطيط ويسود التفرؽ ػ ليس عمى المستوى اإلقميمي ػ لكف داخؿ
 نفسو ػ وربما يكوف استقبلؿ كؿ سبلح رئيس "القوات الجوية، والبحرية، والبرية" بنفسو، وىو أكبر دليؿ عمى ذلؾ.

ومف المحقؽ أف مصر ػ سواء قدرت ذلؾ قيادتيا السياسية أو لـ تقدره ػ كانت في وضع ال يسمح ليا ميما فعمت، 
ـ التعاوف األمريكي إلسرائيؿ فيكفي حجـ معمومات االستخبارات األمريكية التي باالنتصار في معركة الستينات، نظرًا لحج

 أعطيت عف مصر مف جميع النواحي اإلستراتيجية شاممة لما ىو عسكري واقتصادي وسياسي.

ـ كامؿ وكانت الشفرات المصرية الحربية والمدنية مكسورة ومفتوحة ومقروءة لمواليات المتحدة، وبالتالي، فقد كانت عمى عم
 بالنوايا المصرية وبالخطط وبالتحركات وباالتصاالت، وبكؿ ما يمكف أف يعتبر سرًا يستحؽ الحرص عميو.

وأكثر مف ذلؾ فإف االستخبارات المركزية األمريكية كانت مستعدة ألف تعطي إسرائيؿ أكثر مما تقوؿ بتوجييات الرئيس 
 األمريكي إلى حكومتو الخفية.

نما كاف ىناؾ أيضًا مجاؿ ولـ تكف االستخبارات  ىي وحدىا المجاؿ الذي اقتصرت عميو اإلمكانيات األمريكية الضخمة، وا 
إمداد السبلح ػ وبالتوازي مع إمداد السبلح ػ بعد اإلمدادات بمعمومات االستخبارات ػ فقد كانت الحكومة الخفية في الواليات 

 لمصري في معارؾ اليمف.المتحدة األمريكيةتقود بنفسيا عمميات استيبلؾ السبلح ا

وتظير تقارير االستطبلع البحري واقعة لـ يتيسر تفسيرىا أو فسرت خطأ في وقتيا، وىي اقتراب اثنيف مف حامبلت 
الطائرات األمريكية مف شواطئ إسرائيؿ إلى درجة أعطت االنطباع بأنيما شاركتا في العمميات الجوية عمى الجبية األردنية، ثـ 

 األمريكية بعد ذلؾ الحقيقة، ولـ تكف الحقيقة أقؿ خطرًا مف االشتراؾ في العمميات.كشفت المصادر 

كانت خطة العمميات اإلسرائيمية التي استقر عمييا الرأي بعد أف تـ االتفػاؽ في البيت األبيض، أف تبدأ إسرائيؿ أواًل ثـ 
، 1967يونيو  5الساعة الثامنة والتاسعة مف صباح يـو  يمحؽ بيا "جونسوف" ػ وىنا تظير ثغرة واحدة، وىي ثغرة الفترة ما بيف

كاف الخوؼ أف يتسرب شيء )عف طريؽ السوفيت أو غيرىـ( إلى مصر حوؿ موعد الضربة الجوية األولى، ومف ثـ يكوف في 
بت الطائرات مقدور الطيراف المصري أف يقـو في نفس الوقت بغارات عمى المطارات اإلسرائيمية بقصد تدمير مدارجيا، فإذا ذى

اإلسرائيمية إلى ضرب المطارات المصرية وجدتيا خالية ألف الطيراف المصري ىناؾ فوؽ إسرائيؿ. فإذا عادت الطائرات 



اإلسرائيمية بعد غاراتيا إلى مطاراتيا وجدت مدارجيا مضروبة فاستحاؿ عمييا النزوؿ في حيف أف الطائرات المصرية إذا وجدت 
 اعت أف تنزؿ في مطارات أردنية أو سعودية أو سودانية.نفسيا في ىذا الموقؼ استط

وىكذا بدا لواضعي الخطة أف ثغرة الساعة المكشوفة ال بد مف تغطيتيا، وكانت ىذه ىي الميمة التي تولت تحقيقيا حاممتا 
شدود الجنوبي، ثـ قامت الطائرات "أمريكا" و"ساراتوجا" فقد وقفت األولى في مقابؿ ميناء حيفا شمااًل، والثانية أماـ ميناء أ

نما أيضًا لتأميف أية أىداؼ داخؿ إسرائيؿ قد ُتغير  –أسرابيما بنشر مظمة حماية جاىزة وليست فقط لتأميف القواعد اإلسرائيمية  وا 
 عمييا في تمؾ الساعة أية طائرات عربية.

 أواًل: مرحمة االشتباكات

سرائيمي بدأ بضربة جوية عمى جميع القواعػد المصريػة الجوية في أجمع المراقبوف والكتاب والمعمقوف عمى أف االعتداء اإل
. دمرت فييا معظـ الطائرات وىي جاثمة 1967يونيو  5حدود الساعة الثامنة وخمسة وأربعيف دقيقة مف صباح يـو االثنيف 

 ئرات المغيرة.عمى األرض، وأتمفت ممرات المطارات بالفجوات العميقة التي أحدثتيا القنابؿ التي ألقتيا الطا

وفي الواقع أف ىذا القوؿ صحيح بصفة عامة ولكنو غير دقيؽ بالقدر البلـز لُتجمع عميو كافة المصادر، إذا حدث أف 
ىجومًا بريًا قد وقع في الساعة السابعة والنصؼ مف صباح ذلؾ اليـو قامت بو طبلئع القوات اإلسرائيمية عمى المحور األوسط 

يا لموقع متقدـ داخؿ حدودنا كاف يدافع عنو سرية مف المشاة مدعمة في منطقة أـ بسيس األمامية، في سيناء وتـ فيو احتبلل
 أي قبؿ اليجـو الجوي الكاسح بحوالي تسعيف دقيقة.

والغريب في األمر أف ىذا اليجـو لـ يأبو لو القادة المحممػوف، بؿ لـ يعتبروه حدثًا ىامًا ينبئ عف أحداث أكثر جسامة ال بد 
تقع في أعقابو، وما لبث أف قمت أىميتو بالنسبة لميجمات الجوية في الساعة التاسعة إال ربعًا بتوقيت القاىرة، ثـ اختفى ىذا أف 

الحػادث نيائيًا بعد أف أصبح جزءًا مف اليجـو البري الكبير الذي استيدؼ منطقة أبي عجيمة كمرحمة أولى مف مراحؿ تدمير 
 لوصوؿ إلى قناة السويس شرقي مدينة اإلسماعيمية.قواتنا عمى المحور األوسط وا

ذا ناقشنا ىذا العمؿ تفصيميًا، نجد أف إسرائيؿ قد بدأت الحرب ضد مصر في الساعة السابعة والنصؼ مف صباح يـو   5وا 
 بالنيراف.يونيو باجتيازىا خط الحدود وىجوميا عمى الموقع األمامي في أـ بسيس، واستيبلئيا عميو بعد اشتباؾ قصير 

يونيو. في ىذا اليـو أبمغت قيادة الجبية بأف المشير  4ويجدر بنا أف نشير إلى ما كاف يشغؿ باؿ القادة مساء يـو 
"عبدالحكيـ عامر" سيزور قواتيا في اليـو التالي، وكاف مف الطبيعي أف يستعد القادة ليذه الزيارة، فيجيز كؿ منيـ تقريرًا عف 

الدور الذي سيقـو بو في المعركة، خاتمًا ىذا التقرير باالقتراحات التي يراىا، حتى يقـو بواجبو عمى  حالة قواتو وتعميقو عمى
أحسف وجو، وُعممت الترتيبات ليكوف القادة باستقباؿ قائدىـ العاـ عند ىبوط طائرتو بمطار تمادا، وتنفيذًا ليذا وضمانًا لو، 

، 5/6قعيـ الممتدة عمى طوؿ جبية القتػاؿ المتسعة في الصباح الباكر مف يـو استخدمت الطائرات اليميكوبتر في نقميـ في موا
 وفعبًل اكتمؿ عددىـ بالمطار قبؿ الساعة الثامنة والنصؼ وانتظروا مف ىذا الوقت وصوؿ طائرة المشير وصحبو.



كـ، موقؼ متشابو  50حوالي وفي نفس الوقت تقريبًا كاف في منطقة فايد، الواقعة غرب القناة وجنوب مدينة اإلسماعيمية ب
حيف أعدت الترتيبات الستقباؿ طائرة أخرى تقؿ السيد حسيف الشافعي، وبصحبتو السيد طاىر يحيى نائب رئيس الوزراء العراقي 
وقتئذ والوفد المرافؽ ليما. لذلؾ صدرت األوامر بتقييد وسائؿ الدفاع الجوي، وقد لعب ىذا الموقؼ دورًا كبيرًا في مستقبؿ 

 داث وساعد عمى خمؽ ظروؼ غير مواتية لمدفاع عف سماء مصر.األح

لبلشتراؾ  –فقد اختير ىذا اليـو بالذات لبلحتفاؿ بالوحدات العربية التي قدمت إلى مصر  –والستكماؿ دراما الحدث 
ويتي الرمزي في المعركة .. حيث كانت بعض القيادات المصرية تقؼ عمى محطة سكة حديد العريش تستقبؿ الفوج الك

 "المغاوير" الذي وصؿ بالقطار في نفس توقيت بدء الضربة الجوية.

والغريب أنو في نفس الوقت تقريبًا، بدأت الطائرات اإلسرائيمية المعادية قياميا مف قواعدىا، متجية إلى أىدافيا المختمفة في 
فأسرعت بتبميغ ىذه المعمومات السمكيًا مصر، األمر الذي ظير معظمو واضحًا عمى شاشات الرادارات في الجبية األردنية. 

إلى كؿ مف القيادة العامة لمقوات المسمحة المصرية، وفي نفس الوقت إلى قيادة قواتيا الجوية، وكاف مف الممكف أف تكوف ىذه 
مف ناحية البرقية نقطة تحوؿ لصالحنا في تاريخ المعركة لو أنيا وصمت في الوقت المناسب، ولكف القدر مف ناحية، واإلىماؿ 

أخرى، وعدـ أخذ األمور بالجدية البلزمة مف ناحية ثالثة، حالت دوف االستفادة مف ىذه المعمومات الثمينة، بؿ التي ال تقدر 
، ولـ يتمكف 1967يونيو  5بثمف، ومف الطبيعي أف ترسؿ الرسالة مشفرة، ولكف قد تغير مفتاح الشفرة في الدقائؽ األولى مف 

ىماؿ  1967يونيو  5رة مف فؾ رموزىا، حيث أنو استخدـ مفتاح الشفرة عف الفترة التي سبقت يـو مف استقبميا في القاى بجيؿ وا 
 شديد.

وىكذا بدأت مرحمة االشتباكات في معركة األياـ الستة رسميًا، بداية لـ تكف متوقعة، وكانت الدقائؽ األولى فييا حاسمة إلى 
واألرض ومعو قائد القوات الجوية وكبار المعاونيف، وقائد الجبية، وقادة التشكيبلت  أبعد الحدود، فالقائد العاـ كاف بيف السماء

كانوا بعيديف عف مراكز قيادتيـ، والجنود في وحداتيـ ال يأتمروف إال بأوامر صغػار الضباط الذيف بقوا معيـ. ومع ذلؾ وفوؽ 
تدمير معظـ الطائرات في جميع المطارات، ناىيؾ عما ذلؾ كمو فقد أخذت قواتنا الجوية عمى غرة، وبطريقة قاتمة أدت إلى 

أصاب الممرات نفسيا مف تمؼ يستدعي إصبلحو وقتًا ثمينًا، وتعتبر عممية اإلصبلح السريع نفسيا عممية فدائية بعد أف أسقط 
 العدو في كؿ مطار بعض القنابؿ الزمنية غير المعروؼ ميعاد انفجارىا.

تـ صياغتيا وتقسيميا بأسموب يوميات المعركة عمى الجبيات المختمفة، ولكف التقسيـ وحتى يمكف تمخيص أحداث الحرب في
سيكوف بالجبيات حيث أف كؿ منيا منفصؿ عف اآلخر وتمثؿ معركتو معركة مستقمة بذاتيا )مع مبلحظة أف التوقيتات 

ؾ بسبعة ساعات، ويسبؽ توقيت ستحسب عمى توقيت مصر وىو يسبؽ إسرائيؿ واألردف وسورية بساعة، ويسبؽ توقيت نيويور 
 جرينتش بساعتيف(.

 1967يونيو  9الجمعة  - 5ثانيًا: المعارك عمى الجبية المصرية " االثنين 



يونيو كانت شبو عادية، ولو أنيا حممت بعض اإلشػارات التي لـ تفيميا القيادة المصرية ػ أو تجاىمتيا ػ فبعد  5بداية يـو 
جوية المصرية "الروتينية" بعدىا وفى حوالي الساعة الثامنة صباحا تـ تقييد نيراف الدفاع أوؿ ضوء كانت طمعات المظبلت ال

 الجوى تمييدا إلقبلع طائرة المشير عامر إلى تمادا، وطائرة السيد حسيف الشافعي إلى مطار فايد.

 يونيو ليجوميا 5ثالثًا: سبب اختيار إسرائيل يوم 

حيث تؤثر التعبئة الشاممة بشكؿ حاد عمى اقتصاديات إسرائيؿ، واستمرار الحياة  –يمة . عدـ االستمرار في التعبئة لمدة طو 1
يونيو، وأف إسرائيؿ ال يمكنيا أف تستمر في حرب لمدة طويمة،  4اليومية الطبيعية فييا. ونظرًا ألف التعبئة ستنتيي في يـو 

 يونيو ىو بداية الحرب. 5فقد سارعت بأف يكوف 

يسبب مشاكؿ خاصة بالعقيدة الدينية الييودية المتزمتة لممتطرفيف مف مذاىب الييود والذيف يمتنعوف عف  . كما أف يـو السبت2
.  أداء أي عمؿ في ىذا اليـو

. الحصوؿ عمى المفاجأة الكاممة التي مف ضمف عناصرىا وجوب الحصوؿ عمى السرية التامة بمختمؼ الوسائؿ، والتي منيا 3
عمؿ عسكري عف سفارات الدوؿ األجنبية التي كانت تترقب كؿ حركة بسبب تصاعد التوتر  إخفاء ما اعتزمتو وشيكًا مف

 في المنطقة، وحيث أف يـو األحد ىو يـو عطمة في جميع السفارات، فإف يـو االثنيف يكوف مناسبًا.

ليضع الخطوط النيائية لممعركة  يونيو لمجبية والذي أعمف قبميا بيوميف 5. احتماؿ عمـ اإلسرائيميوف بزيارة المشير عامر يـو 4
المرتقبة ويعيد تنظيـ التعاوف، يجعؿ ىذا اليـو مناسبًا، وكذا الستغبلؿ فرصة التعمؽ لدى القوات لعدـ االستقرار عمى القرار 

 النيائي واليدؼ الواضح.

، والكويتية إلى سيناء 1967يونيو  5. التوقع بأف تصؿ طبلئع القوات العراقية البرية إلى جبية األردف اعتبارًا مف صباح يـو 5
 في نفس الوقت، وعدـ إعطائيـ الفرصة إلعادة التجمع وتنسيؽ جيودىا.

 . عبلوة عمى ما سبؽ ذكره ىناؾ بعض العوامؿ التي ساعدت عمى اختيار ىذا اليـو منيا:6

إسرائيؿ، بعد أف تـ توقيع اتفاقيات أ. عدـ إعطاء فرصة لمجبيات العربية لتنسيؽ األعماؿ العسكرية المشتركة بينيا ضد 
 الدفاع المشترؾ مع األردف والعراؽ.

 ب. عدـ إعطاء الفرصة لفتح مركز القيادة المتقدـ لمقيادة المصرية األردنية المتحالفة في عّماف.

 ج. بدأ وصوؿ قوات عراقية وجزائرية وسودانية وليبية إلى مصر قد يؤدي إلى خمؿ في التوازف.

 عض القوات المصرية مف مسرح اليمف إلى سيناء وىو يؤدي إلى خمؿ في التوازف.د. بدء نقؿ ب

 مايو، ووصوليا قد يغير كذلؾ في توازف القوى. 26ىػ. توقع وصوؿ الصفقة المصرية الروسية المعقودة يـو 



 67، وحرب 56رابعًا: أوجو الشبو بين يومي اليجوم في حرب 

تشابو في جممة تفاصيميا مع  56ث األياـ الخمسة السابقة عمى اليجـو في عاـ في الحديث عف أوجو الشبو نجد أف أحدا
 1967حيث شكمت وزارة الحرب اإلسرائيمية وفرضت التعبئة الشاممة يـو أوؿ يونيو  1967مايو  31انطبلقًا مف يـو  67عاـ 

 وازدياد النشاط السياسي اإلسرائيمي ووجو الشبو يتمخص في اآلتي:

 اممة تعمنيا وزارة الحرب.. التعبئة الش1

 29يونيو مثمما بدأت مساء يـو االثنيف 5. بدء الحرب في مدى خمسة أياـ مف إعبلف التعبئة، حيث بدأت صباح يـو االثنيف 2
 .1956أكتوبر  25بعد عقد جمسة وزارة الحرب يـو  1956أكتوبر 

 . أف بدء الحرب يكوف يـو االثنيف.3

 إلسرائيؿ تعني العـز األكيد عمى شف الحرب.. أف إعبلف التعبئة الشاممة 4

. ازدياد النشاط السياسي الخداعي في الفترة السابقة لمعدواف مباشرة لتخفيؼ حدة األزمة ظاىريًا، بغية إخفاء التحضيرات 5
 لمغزو المسمح وكذا نية اليجـو الوشيؾ.

 خامسًا: ميزان القوى العسكري عشية بدء الحرب

 ألف مقاتل 190نحو تضم  القوات المصرية

   القوات البرية

 ألؼ مقاتؿ. 160تقدر بنحو  القوة البشرية

دبابة  30"، فضبًل عف نحو 55"، "ت 34"، "ت 3دبابة مف أنواع "ستاليف  1000نحو  الدبابات
 "76ت  –" وبعض الدبابات البرمائية الخفيفة "ب 13 –"اـ أكس  20"سنتوريوف"، 

مـ، وقوازؼ متعددة السبطانات لصواريخ 152مـ، 122مـ، 100يرة مدفع ذات أع 1000 المدافع
"، "س يو 100 -مدفعا ذاتي الحركة "س يو  150"كاتيوشا" ذات عيارات مختمفة، وحوالي 

مـ، عديـ 107مـ، 85مـ، 57"، ومئا ت مف المدافع المضادة لمدبابات عيار 152 -
دافع المضادة لمطائرات عيار مـ، ومئات مف الم160مـ، 120االرتداد، وىاونات عيار 

 مـ .57مـ، 37

 ".50 –"، و"ب ت ر 152 –"، و"ب ت ر 40 –أنواع "ب ت ر  1160نحو  ناقمة جنود مدرعة

 ".2 –صاروخ "ساـ  120نحو  جو -صواريخ أرض 



   القوة الجوية

 ".17،15"ميغ  180"، 19"ميغ  40"، 21مقاتمة "ميغ  120نحو  مقاتبلت

قاذفة قنابؿ خفيفة "اليوشف  40"، و16"قاذفة قنابؿ متوسطة ت يو  30"سوخوي"،  20 مقاتمة قاذفة
28." 

 ".6"، "مي 4"، "مي 2"مي  60نحو  ىميكوبتر

 "12 –"، و"أنتينوؼ 14"اليوشف  90نحو  طائرات نقؿ

   القوة البحرية

 بريطانيتيف. 2منيا سوفيتية مف طراز "سكوري"،  4مدمرات ) 6تضـ  مدمرات

 غواصة )سوفيتية الصنع( 12 غواصات

 زورؽ طوربيد )سوفيتية الصنع ويوغسبلفية( 43 زوارؽ طوربيد

 ألف مقاتل "عند استكمال التعبئة"( وأمام الجبيات الثالث 260تضم نحو  القوات اإلسرائيمية

   القوة البرية

"، و"اـ 48 –"سنتوريف"، و"باتوف ـ دبابة مف أنواع  1400، 1200لدييـ عدد يتراوح بيف  الدبابات
 "، و"سوبر شيرماف".13 –أكس 

 ".3 –"، "ـ 2 –عدة مئات أنواع مف "ـ  ناقبلت الجنود المدرعة

مـ الميدانية  155مـ،  105رطؿ/ و 25عدة مئات مف المدافع المختمفة مف عيار  المدافع
عديمة  106رطؿ،  17مـ،  57مـ،  160مـ،  120والياوتزر والياونات الثقيمة 

 مـ، مضادة لمطائرات. 40مـ،  30مـ،  20مـ وكميا مضادة لمدبابات،  90االرتداد،و

 صاروخًا مف طراز "ىوؾ". 50نحو  جو -صواريخ أرض 

 طائرة حربية 300تضـ نحو  القوة الجوية

"، 2فوتور  25"، و4ير "مست 50"سوبر مستير"، و 24س"،  3طائرة "ميراج  92تضـ  المقاتبلت والمقاتبلت القاذفة
 "فوجا ماستر". 60"أوراغاف"، و 48و



 طائرة. 25 ىميكوبتر

 طائرة. 40 طائرات نقؿ

   القوة البحرية

 مدمرات. 3 مدمرات

 مضادة لمغواصات. 1 فرقاطة

 غواصة. 2 غواصة

 سفينة حراسة ساحميتيف. 2 سفف حراسة

 زورؽ طوربيد. 12 زوارؽ طوربيد

 بيجوم العدو لم يتم استغالليماسادسًا: إنذاران 

 . اإلنذار األول1

مف مكتب مخابرات العريش. تـ تبميغو الساعة السابعة صباحا إلى مكتب وزير الحربية، يفيد" تجمعت لدى الدوريات 
األمامية لوحدات نطاؽ األمف، مشاىدات أنوار وسماع أصوات عربات جنزير في مناطؽ فتح وحدات العدو واستعداده 

" .. وكػاف إرساؿ التبميغ إلى مكتب الوزير يمثؿ إجراءًا روتينيًا 1967يونيو  5ـ حوالي الساعة الرابعة مف صباح يـو لميجو 
.. ولكف التصرؼ في الببلغ تـ باألسموب الخاطئ وببل وعى، حيث أرسؿ إلى مكتب المشير عامر )وكاف وقتيا ال يزاؿ 

بعد أف كاف اليجـو قد بدأ  9.40ت .. وىى الجية الرئيسة لمتصرؼ إال الساعة ولـ يرسؿ الببلغ إلى ىيئة العمميا –نائمًا( 
 3مف فترة .. في نفس الوقت كاف تصرؼ قائد مكتب االستخبارات خاطئًا مف األساس.. حيث استغرؽ تحميمو حوالي 

ي واألوسط تقـو بتغيير (، وتمخص التحميؿ: أف الوحدات األمامية إلسرائيؿ عمى كبل المحوريف الشمال7 - 4ساعات )مف 
.  عناصرىا مف احتياطي المنطقة.. بينما لـ تكف ىذه التحركات سوى االستعدادات النيائية لميجـو

 . اإلنذار الثاني2

إشارة باإلنذار مف محطة "عجموف باألردف")وىى محطة إنذار مبكر ذات موقع ممتاز يغطى مساحة كبيرة مف إسرائيؿ( 
مى جيازي السمكي األوؿ في مكتب وزير الحربية، والثاني بغرفة العمميات الرئيسية لمقوات .. وترتبط السمكيا بشفرة ع

الجوية والدفاع الجوى وقد بثت المحطة في الساعة الثامنة بتوقيت مصر عف وجود موجات متتالية مف طائرات العدو تتجو 
قبؿ الغرفة الرئيسية اإلنذار لخطأ جسيـ مف عنب .. عنب .. عنب " .. ولـ تست -نحو الجنوب الغربي "بالمفظ الكودي 



عامؿ اإلشارة .. أما مكتب وزير الحربية فقد استمميا، ولكف لـ يتصرؼ فييا" نتيجة عدـ وجود السيد الوزير في المكتب أو 
 في مدينة نصر".

 سابعًا: الخداع اإلسرائيمي إليجاد الذريعة، وتغطية موقفيا من العدوان

طبلقيا الطمقة األولى .. فقد حاولت إيياـ العالـ باف مصر ىي التي تبدأ لكي تتنصؿ إسرائيؿ مف  مسؤولية بدء الحرب وا 
العدواف، ووضعت سيناريو ليذاع عمى العالـ، ويبمغ لؤلمـ المتحدة في أسرع وقت )وقد تزامف ىذا السيناريو مع بدء الضربة 

 الجوية عمى الجبية المصرية( ويتسمسؿ السيناريو كاآلتي:

أصدرت قيادة الجيش اإلسرائيمي ببلغًا رسميًا أعمنت فيو )أنيا تمقت مف القيادة الجنوبية اإلسرائيمية في بئر  8.50الساعة . 1
سبع( أف مصر بدأت ىجوميا البرى والجوى ضد إسرائيؿ.. وإلحباؾ السيناريو، فقد أطمقت صفارات اإلنذار في تؿ أبيب 

 نة.معمنة وقوع غارة جوية وىمية عمى المدي

 . في الساعة التاسعة .. أعمنت إسرائيؿ أنيا في حالة حرب مع مصر.2

. في التاسعة وعشر دقائؽ.. أبمغ مندوب إسرائيؿ الدائـ لدى األمـ المتحدة .. رئيس مجمس األمف بالعدواف المصري )وىو 3
 وىمي طبعا(.

 ية وىي:عبلوة عمى بعض إجراءات الخداع األخرى التي اتخذتيا القيادة اإلسرائيم

 . دعوة االحتياط بصورة تدريجية سرية خبلؿ األسابيع الثبلثة قبؿ بداية الحرب.1

. فتح اإلجازات لمجنود قبؿ الحرب بأياـ قميمة ودعوة الصحفييف األجانب لمشاىدة ىؤالء الجنود وىـ يستحموف عمى شواطئ 2
 البحر.

 . وقؼ االستطبلع الجوي قبؿ الحرب بخمسة أياـ.3

شكيبلت قوية مف الطائرات قبؿ الحرب باتجاه خميج العقبة وجنوب سيناء لحمؿ المصرييف عمى االعتقاد بأف اليجـو . إرساؿ ت4
 سيتـ مف ذلؾ االتجاه.

. التركيز في اإلذاعات ووسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية عمى لجوء إسرائيؿ إلى المحافؿ الدولية، وىيئة األمـ المتحدة، والقوة 5
 ع عف تشكيميا لفتح مضايؽ تيراف مف قبؿ أمريكػا وانجمترا وفاء اللتزاماتيا بتأميف المبلحة اإلسرائيمية.البحرية التي أذي

. إتقاف أعماؿ اإلخفاء والتمويو لمقوات والتشكيبلت في مواقع اليجـو وبذلؾ استطاعت إسرائيؿ تحقؽ المباغتة واإلمساؾ 6
 بالمبادأة.



لدى الرأي العاـ العالمي في تحديد مف الذي بدأ العدواف وىذا يفيدىا عمى األقؿ  وىكذا نجحت إسرائيؿ في إيقاع البمبمة
 في تحديد مواقؼ الدوؿ مف العدواف في األياـ األولى مف الحرب. -
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 المبحث الثامن

 المصرية "العمميات الجوية" الحرب عمى الجبية

 (أُنظر شكل الضربات الجوية اإلسرائيميةأواًل: الضربة الجوية اإلسرائيمية الشاممة: )

عندما سئؿ الجنراؿ "موردخاي ىود" قائد القوات الجوية اإلسرائيمية، كيؼ حقؽ ىذا النصر؟ كاف رده لقد أنفقنا عصارة ستة 
ه السنوات كنا نعيش مع الخطة ونناـ مع الخطة، ونتغذى بالخطة التي ىضمناىا عشر عاما مف اإلعداد والتخطيط، وفى ىذ

تماما. وكانت معمومات مخابراتنا عف تحركات طيراف العدو ونشاطو، وعف أماكػف قواعده وعف التفاصيؿ الدقيقة حوليا، وعف 
جة عالية مف االمتياز .. وكانت إدارة أماكف وجود طائراتو وأجيزة الرادار والصواريخ، وكانت كؿ ىذه المعمومات عمى در 

ببلغ الطيار في الجو عف وجود أىداؼ جديدة، كؿ ىذا لعب دورا حيويا في  العمميات بكفاءة وتطعيـ الخطة بكؿ ما ىو جديد وا 
وع نجاح الخطة. كما كانت طريقة تنفيذ الطياريف لمتعميمات ىي الشرط األساسي لمنجاح .. وقد تدرب الطياروف عمى ىذا الن

يونيو، كانت كفاءة الطيراف  5مف صباح االثنيف  8.45مف اليجـو في صحراء النقب لمدة عدة أعواـ طويمة.. وأنو في الساعة 
 %".99اإلسرائيمي ىي 

 تحديد توقيت بدء الضربة الجوية "من وجية نظر إسرائيمية"

المفاجأة .. وكانت الحسابات نتيجة لرصد تـ حساب التوقيت في رئاسة األركاف اإلسرائيمية بحيث تحقؽ أقصى قدر مف 
الروتيف اليومي لمقوات المصرية واإللماـ التاـ بأسموب االستعداد القتالي، وفكر القادة المصرييف، وقد كانت ىناؾ أربعة 

سة بتوقيت إسرائيؿ كموعد لبدء اليجـو "الثامنة وخم 45أسباب رئيسية وراء اختيار إسرائيؿ لمساعة السابعة والدقيقة 
 وأربعوف دقيقة بتوقيت مصر":

أ. كانت حالة االستعداد المصرية قد بمغت الذروة. وكاف مف الصواب االفتراض بأف المصرييف كانت لدييـ منذ أف بدءوا 
" تقؼ عمى أىبة االستعداد في نياية الممر في فجر كؿ 21-في حشد قواتيـ في سيناء عدة طائرات مف طراز "ميج

استعداد لمتحميؽ في الجو في مدى خمس دقائؽ، كما كاف مف المحتمؿ أيضا أف لدييـ صباح بحيث تكوف عمى 
وىي الفترة التي  -" في ىذه الفترة مف اليـو 21-دوريات تحمؽ في الجو وتتألؼ مف طائرة أو طائرتيف مف طراز "ميج

 مف المرجح فييا عمى األغمب أف يقع ىجـو العدو.

إلى حد كبير، أف يستمر المصريوف في ىذه الحالة مف االستعداد إلى فترة غير غير أنو رؤى أنو ليس مف المرجح، 
محدودة، وبما أنو لـ يقع أي ىجـو خبلؿ ساعتيف أو ثبلث ساعات بعد الفجر، فمف المرجح أف المصرييف كانوا 

أنو مف الصػواب  يخففوف مف حالة استعدادىـ ويطفئوف بعض أجيزة الرادار لدواعي الصيانة. وقد شعر اإلسرائيميوف
 بتوقيت القاىرة(. 0830) 0730االفتراض بأف المصرييف كانوا يقمموف مف درجة استعدادىـ في الساعة 

ب. أف اليجمات الجوية تقع في أغمب األحياف في الفجر، ولذلؾ كاف البػد عمى الطياريف أف يكونوا داخؿ طائراتيـ قبؿ 
ومعنى ىذا أنو كاف ال بد عمييـ أف يستيقظوا في حوالي منتصؼ ثبلث ساعات عمى األقؿ مف تحميقيـ في الجو، 



لتوجيو الضربة األولى، أصبح في استطاعة  0745الميؿ، أو ال يناموا عمى اإلطبلؽ في تمؾ الميمة. وبتحديد الساعة 
 صباحا أو نحوىا.. 0400الطياريف اإلسرائيمييف أف يناموا حتى الساعة 

ضباب في الصباح فوؽ مناطؽ واسعة مف النيؿ والدلتا وقناة السويس. وفي الساعة  ج. في ىذا الوقت مف العاـ يوجد
يكوف الجو عادة صافيا ألقصى درجة،  0800يكوف ىذا الضباب عمى وشؾ أف ينقشع. وفي حوالي الساعة  0730

امؿ تعتبر عمى وتكوف الرؤية واضحة إلى أقصى حد بسبب زاوية الشمس، ويكوف الجو ساكنا إلى حد كبير، وىذه العو 
 جانب كبير مف األىمية في حالة إلقاء القنابؿ وتصويبيا بدقة عمى ممرات الطائرات.

بتوقيت مصر. فمماذا حدد الموعد في ىذه الساعة، ولـ يحدد في  0845)بتوقيت إسرائيؿ( تقابؿ الساعة  0745د. الساعة 
بوف إلى مكاتبيـ في الساعة التاسعة. وتوجيو الضربة قبؿ الساعة الثامنة أو الساعة الثامنة والربع؟.. إف المصرييف يذى

ىذا الموعد بخمس عشرة دقيقة معناه مفاجأة كبار الضباط وقادة السبلح الجوي وىـ في طريقيـ إلى مكاتبيـ، ومفاجأة 
 الطياريف وأفراد القوات الجوية وىـ في طريقيـ إلى أداء تدريباتيـ وغير ذلؾ مف األعماؿ األخرى.

ف الجنراؿ "موردخاي ىود"، قائد السبلح الجوي اإلسرائيمي، في مركز قيادتو عندما قامت آخر دورية مف وقد كا
الدوريات التي كانت الطائرات المصرية تقـو بيا في الساعات األولى مف الصباح بالتحميؽ في الجو، وأخذت تظير عمى 

كاف يعرؼ بالضبط المدة التي يمكف لمطائرة الميج أف تبقى شاشات الرادار اإلسرائيمية، ثـ ضغط عمى ساعتو الميقاتية، و 
 تكوف الدورية قد استنفذت وقودىا تقريبا وفي طريقيا إلى اليبوط.. 0745أثناءىا في الجو. وفي الساعة 

"، وطائرات 21-وكانت األىداؼ األولية ىي جعؿ الممرات غير صالحة، وتدمير أكبر عدد ممكف مف طائرات "الميج
" ىي الطائرات المصرية التي كاف باستطاعتيا أف تمنع بطريقة فعالة السبلح الجوي اإلسرائيمي مف تحقيؽ ىدفو 19-"الميج

الرئيسي، وىو تدمير قاذفات القنابؿ المصرية البعيدة المدى والتي تشكؿ تيديدا كبيرا لمسكاف المدنييف في إسرائيؿ. وقد تـ 
 " عندما كانت تربض في نياية الممرات..21-تدمير ثمانية تشكيبلت مف طائرات "الميج

طائرة مف طائرات الخطوط  20وقبؿ نشوب الحرب بيوميف تمكف اإلسرائيميوف مف أف ُيحمموا المصرييف عمى نقؿ 
( مف المنطقة المحيطة بالقاىرة والقناة، حيث 19-طائرات مف طراز ميج 8، و21-طائرة مف طراز ميج 12األمامية )

وية المصرية إلى الغردقة في الجنوب، حيث كانت بالفعؿ بعيدة عف االشتراؾ في القتاؿ. وقد حقؽ تتمركز القواعد الج
اإلسرائيميوف ذلؾ بأف أرسموا عدة دوريات استطبلع جوية كثيفة إلى الجنوب فوؽ خميج العقبة مما حمؿ المصرييف عمى 

طرؼ الجنوبي لشبو جزيرة سيناء بدال مف اليجـو مف االعتقاد بأف اإلسرائيمييف ربما يدبروف شف ىجـو مف اليسار حوؿ ال
 مثمما حدث بالفعؿ. -اليميف مف حوؿ البحر المتوسط 

وقد كانت ىذه الطائرات، وىي في الغردقة بعيدة بالفعؿ عف المنطقة الرئيسية لمنشاط الجوي اإلسرائيمي. وقد توجيت 
ماال إلى القواعد القريبة مف القناة حيث لـ تجد أماميا أية ىذه الطائرات الميج العشروف بعد وقوع اليجـو اإلسرائيمي ش

 ممرات لميبوط، ووقعت فريسة لمسبلح الجوي اإلسرائيمي. وكانت مف الضحايا الجديدة لمخديعة اإلسرائيمية..

 (أُنظر شكل الضربة الجوية اإلسرائيميةثانيًا: الضربة الجوية اإلسرائيمية في اتجاه الجبية المصرية )



الضربة الجوية عمى ىجمتيف رئيسيتيف، وىجمات جوية منفصمة، واستيدفت المطارات والقواعد الجوية ومحطات شممت 
الرادار وقواعد الصواريخ، والدفاع الجوي وأىداؼ أخرى. وقد استخدمت إسرائيؿ في تمؾ الضربة .. ألوؿ مرة في الشرؽ 

، قبؿ وصوؿ الطائرات 8ر45مكي المصريتيف اعتبارا مف الساعة اإلعاقة اإللكترونية عمى شبكات الرادار والبلس -األوسط 
اإلسرائيمية ألىدافيا مباشرة.. ولـ تستخدميا قبؿ ذلؾ، حتى ال تكوف ىناؾ إجراءات مصرية مضادة يتـ بسببيا اكتشاؼ الضربة 

 الجوية اإلسرائيمية.

 (األولى أُنظر شكل تسمسل الضربة الجوية. اليجمة الجوية اإلسرائيمية األولى )1

حتسريـ( اعتبارا مف  -حاتسور  -رامات دفيد  -طائرة إسرائيمية مف قواعدىا داخؿ إسرائيؿ )عكير  183بدأت بإقبلع 
صباحا.. واشترؾ في ىذه اليجمة أفضؿ الطياريف اإلسرائيمييف والمتطوعيف الييود مف الطياريف الذيف  8ر14الساعة 

وقد تشكمت أسراب ىذه اليجمة في خمسة موجات متتالية، كؿ موجة )األربعة  انضموا إلى الجيش اإلسرائيمي قبؿ الحرب.
 مطارات مصرية في وقت واحد وىي: 10طائرة، تياجـ  40األولى بالذات( تتكوف مف 

 مطارات في سيناء 4أ. 

تيبلء العريش ػ السر ػ تمادا ػ المميز )عمى أف ال تقصؼ ممرات مطار العريش، والذي خطط الستخدامو بعد االس
 عميو مف القوات البرية(.

 مطارات في منطقة القناة 3ب. 

 كبريت. -فايد  -أبو صوير 

 مطارات في وسط الدلتا والوادي : 3ج. 

 بني سويؼ. -غرب القاىرة  -أنشاص 

 22.5وبذلؾ فقد خصص لمياجمة كؿ مطار أربعة طائرات، حددت توقيتات عمميا بكؿ دقة )الوصوؿ لميدؼ "
دقيقة" ػ اإلجمالي  7.5دقيقة" ػ زمف اليبوط " 20دقيقة" ػ زمف العودة " 7.5دورة " 4 – 3يؽ فوؽ اليدؼ دقيقة" ػ التحم

 40مرة، وتستمر الطائرات فوقو لمدة  5 – 4دقيقة". كما حسبت توقيتات تتابع الموجات بحيث يضرب اليدؼ  57.5"
دقيقة لتبدأ الموجة الثانية  3قة ثـ تخمي اليدؼ لمدة دقي 7دقيقة تقريبا )بما يعني أف الموجة تستمر فوؽ اليدؼ  50 –

( .. 40، والخامسة س +30، والرابعة س +20دقيقة" والموجة الثالثة تبدأ عمميا مف س + 10عمميا اعتبارا مف "س +
 وىكذا.

وتحدد خط سير الضربة، بأف تتجو الطائرات غربا ثـ شماال وتطير عمى ارتفاع منخفض جدا فوؽ سطح البحر 
قدمًا"، وتحافظ عمى اتجاىات سيرىا بواسطة منارات السمكية عمى سفف في عرض البحر.. وفي نقط محددة تتجو  30"

سمكي أثناء الطيراف، وخصوصًا الموجات مجموعات الطائرات كؿ في اتجاه عمميا.. عمى أف تحافظ عمى صمت البل



لمطارات سيناء وفيما بيف  08ر45 - 08ر42األولى. وقد وصمت جميع الطائرات إلى أىدافيا فيما بيف الساعة 
 لمطارات الوادي. 9.10 – 08.55لمطارات القناة، وفيما بيف الساعة  08.50 – 08.48الساعة 

 (أُنظر شكل تسمسل الضربة الجوية األولى. اليجمة الجوية اإلسرائيمية الثانية )2

بدأت مباشرة بعد انتياء اليجمة األولى بدوف فاصؿ زمني، بحيث وصمت طائرات الموجة األولى إلى أىدافيا الساعة 
.. وتمت بنفس النظاـ السابؽ في تنفيذ الطمعات والموجات.. وكانت قيادة الطيراف اإلسرائيمي مف المرونػة بحيث  9ر34

ف تعديؿ أىداؼ ىذه اليجمة طبقا لمنتائج التي تحققت في اليجمة األولى. ولـ تكف ىناؾ حاجة لصمت البلسمكي تمكنت م
نظرا ألف المفاجأة قد تحققت فعبل، وأف حجـ التدمير في القوات الجوية المصرية كاف كبيرا بحيث ال يشكؿ الباقي تيديدا 

طائرة قامت باستكماؿ تدمير المطارات والطائرات المصرية بيا ..  164لمطيراف اإلسرائيمي. وقد اشتركت في ىذه اليجمة 
 ، عبلوة عمى األىداؼ األخرى.[1]محطة رادار 13وتدمير 

وبالحساب الزمني لمضربة الجوية يتضح أنيا استمرت لمدة أكثر مف ساعتيف بشكؿ متواصؿ فوؽ المطارات واألىداؼ 
 المصرية.

 (ر شكل تسمسل الضربة الجوية األولىأُنظ. اليجمات الجوية المنفصمة )3

خططت بيدؼ استكماؿ تدمير باقي المطارات المصرية، والتدخؿ لمنع إصبلح المطارات المدمرة، وقصؼ محطات 
 الرادار.. وقد استمرت ىذه اليجمات طواؿ اليـو ومف خبلؿ ىجمات ليمية بيدؼ منع إصبلح المطارات، واستمرار تعطيميا.

 نتيجة الضربة الجوية. الخسائر المصرية 4

عندما توجو الفريؽ أوؿ "صدقي محمود" حوالي الساعة الحادية عشرة صباح الخامس مف يونيو إلى مركز قيادتو في 
"الجيوشي" )بعد عودة طائرة المشير(.. كاف أوؿ ببلغ أمامو ىو "أف معظـ القواعد والمطارات قد ىوجمت، أو انتيى 

" 21، 17مقاتمة "ميج  30% مف قواتو الجوية، ولـ تبقى لديو سوى  80ا عمـ أنو فقد تدميرىا والطائرات عمى األرض، كم
وأف جميع القاذفات الثقيمة والخفيفة قد دمرت وكاف ىذا ىو الببلغ المبدئي الذي يحدد الخسائر المصرية بعد أقؿ مف ثبلث 

 ساعات مف بدء الحرب.

 (أُنظر شكل خطة استخدام الطيران اإلسرائيمياألردنية والسورية: )ثالثًا: الضربة الجوية اإلسرائيمية عمى الجبيتين 

أعطى األردف الذريعة إلسرائيؿ لكي تنفذ خطتيا المأمولة ضده، فمع تصاعد أعماؿ القتاؿ عمى الجبية المصرية بدأت 
نت" ثـ بياف رئيس "أف ساعة االنتقاـ قد حا 9ر27إذاعة األردف في بث بيانات حماسية، حيث أذاع الممؾ حسيف الساعة 

الوزراء "إننا نعيش اليـو أكثر ساعات حياتنا قدسية، ونخوض اآلف سويا مع الجيوش العربية، معركة الشرؼ والبطولة ضد 
"أف  9.11العدو المشترؾ، إف ىذه الحرب التي انتظرناىا سنيف طواؿ ستغسؿ العار" وقد سبؽ ىذا البياف بياناف األوؿ الساعة 

ـ العدو" والثاني نداء إلى الطياريف "نسور األردف األبطاؿ .. انشروا أجنحتكـ .. إف نياية إسرائيؿ بيف األردف تعرض ليجو 
 أيديكـ .. اضربوا في كؿ مكاف حتى النصر..".



وطبقا لمعاىدات الدفاع المشترؾ بيف مصر، وكؿ مف سورية، واألردف فقد جرت اتصاالت لمحاولة تنفيذ خطط القصؼ 
مطارات إسرائيؿ الشمالية .. ولكف ىذا الطمب لـ ينفذ بينما قامت الطائرات األردنية منفردة بقصؼ مطار "ناثانيا" الجوي عمى 

 في إسرائيؿ وقاعدة الصواريخ الجوية اإلسرائيمية في "كيفارسيكيف".

طار عماف العسكري" وم -وفي الساعة الثانية عشرة والنصؼ وجيت إسرائيؿ ضربتيا الجوية ضد مطارات األردف "المفرؽ 
مطارات( ػ وقاعدة الحبانية العراقية ويقوؿ الجنراؿ "موردخاي ىود" "أف الطيراف اإلسرائيمي قضى  5ػ وجميع مطارات سورية )

 دقيقة فقط". 25عمى الطيراف األردني والسوري في ظرؼ 

الجانب األكبر مف قوتيا الجوية،  وعندما انتصؼ النيار كانت الدوؿ العربية الثبلث )مصر واألردف وسوريا( قد خسرت
وأصبحت سماءىا مكشوفة أماـ الطيراف اإلسرائيمي الذي يمكف مف إحراز السيادة الجوية المطمقة، وأىدى النصر المبكر ألي 

 قوات برية في ميداف القتاؿ.

 (جوي اإلسرائيميأُنظر شكل توزيع المجيود ال) 1967يونيو  10 - 5. الطمعات الجوية التي نفذتيا إسرائيل من 1

% وقد قسمت ىذه 75.1طمعة في اتجاه الجبية المصرية بنسبة  3260طمعة جوية خصص منيا  4338اإلجمالي 
 الطمعات عمى أياـ القتاؿ المختمفة كاآلتي:

 يونيو 5أ. يوم 

 %75.5طمعة بنسبة  695طمعة عمى الجبية المصرية منيا  918اإلجمالي 

 يونيو 6ب. يوم 

 %.82.2طمعة بنسبة  650معة عمى الجبية المصرية منيا ط 790اإلجمالي 

 يونيو 7ج. يوم 

 %.62.6طمعة بنسبة  470طمعة .. عمى الجبية المصرية منيا  750اإلجمالي 

 يونيو 8د. يوم 

 %.90.6طمعة بنسبة  530طمعة .. عمى الجبية المصرية منيا  585اإلجمالي 

 يونيو 9ىـ. يوم 

 %64.8طمعة بنسبة  475الجبية المصرية منيا طمعة .. عمى  705اإلجمالي 

 يونيو 10و. يوم 



 %31.1طمعة بنسبة  190طمعة .. عمى الجبية المصرية منيا  610اإلجمالي 

 . أسموب الطائرات اإلسرائيمية في قصف األىداف2

والتحميؽ فوؽ كاف لمسمبية المطمقة في مجابية الطيراف اإلسرائيمي أف أعطى الفرصة لتحقيؽ ميمتو بحرية تامة 
المطارات واختيار أىدافو، لدرجة استخدامو لمرشاشات في تدمير الطائرات العربية الرابضة في المطار "وىذا األمر ال 
يتحقؽ إال عندما ال تتواجد أي مقاومة عمى اإلطبلؽ.. ويذكر "عيزرا وايزماف" في ىذا المجاؿ "إف ىناؾ مثبل أمريكػا يقوؿ 

ؿ اليدؼ فيذا شيء رائع( .. ولكف طيارينا لـ يذىبوا في ميمتيـ ألداء ذلؾ فقط، فقد قاـ الطياروف )لو قمت بدورة واحدة حو 
اإلسرائيميوف بعدة دورات حوؿ أىدافيـ لتحقيؽ قدر أكبر مف الدقة، ومف إنزاؿ قدر أكبر مف الخسائر في السبلح الجوي 

د كبير وبفاعمية شديدة، وىذا ىو السبب في أننا لـ نستخدـ لمعدو. وقد استخدموا طريقة االنقضاض في إلقاء القنابؿ إلى ح
قاذفات إستراتيجية، فمـ نكف نيتـ بقذؼ المدنييف بالقنابؿ، وبالنسبة لتدمػير الممرات والطائرات كانت المقاتبلت أكثر فاعمية" 

الحفر التي نجمت عف قذؼ في نفس الوقت، استخدمت إسرائيؿ قنابؿ تدمير الممرات.. التي ذكر الممؾ حسيف عنيا: "إف 
ىذه القنابؿ كاف عمقيا يصؿ إلى متر أو متريف، وأف القنابؿ التي تنفجر في زمف الحؽ لوقت إلقائيا جعمت عممية إصبلح 
الممرات مستحيمة. وقد انتظرنا حتى ييدأ الموقؼ، ولكف الطائرات اإلسرائيمية كانت تتابع في أمواج متعاقبة، وقد كنا نظف 

 سمح لنا بالتحرؾ فوؽ األرض ولكنيـ كانوا يشعموف الحرائؽ ويحولوف الظبلـ إلى نيار".أف الميؿ سي

 . ىل كانت ىناك محاوالت ـ ولو فردية ـ العتراض الطائرات اإلسرائيمية؟3

في مطار السر في سيناء، تمكف الرائد طيار خيري حسنيف مف اإلقبلع بطائرتو أثناء قصؼ العدو، واشتبؾ مع 
 سرائيمية في معركة خاسرة.الطائرات اإل

وأسقطت طائرتيف  -واعترضت الموجة الثانية لطائرات العدو  21-وفي مطار أبو صوير صعدت ستة طائرات ميج
 معاديتيف.

 في مطار الغردقة نفذت القوات الجوية إجراءات التصدي لموجات ىجـو العدو، وتـ إسقاط ثبلث طائرات لمعدو.

تـ إصبلحيا أو التي لـ تدمر بالعديد مف الطمعات في سيناء لتدمير قوات العدو كما قامت بعض الطائرات التي 
مكانياتيا في مواجية سبلح الجو  ومساندة قواتنا )ولكف ىذه المعاونة كانت قميمة وال تتناسب مع حجـ الطائرات وا 

 اإلسرائيمي(.

 ولكف فارؽ القوتيف كاف كبيرا.وفي األردف قامت الطائرات األردنية باعتراض طائرات العدو المغيرة، 

 . خسائر الطيران "من وجية نظر إسرائيمية"4

 5/6عقد الجنراؿ "موردخاي ىود" قائد سبلح الطيراف اإلسرائيمي مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة بعد منتصؼ ليمة 
حرزتو إسرائيؿ، وحدد "لقد ساعة مف الضربة الجوية( ليعمف نتيجة الضربة الجوية، ومدى النصر الذي أ 15يونيو )بعد 



طائرة  29طائرة سورية،  60طائرة مصرية،  309طائرة عمى األرض وبعضيا خبلؿ المعارؾ الجػوية، منيا  411دمرنا 
محطة رادار مصرية.. أما  25مطارا،  19طائرة عراقية، وطائرة لبنانية واحدة مف طراز ىنتر، كما قمنا بتدمير  12أردنية، 

فوجا  4ميراج، طائرة فوتور،  2سوبر ميستير،  2ميستير،  4أورجاف،  4طائرة ) 19يونيو فكانت  5خسائر إسرائيؿ في 
 مفقود". 11قتمى،  8طيارا، منيـ  19ماستر( وخسائر الطياريف 

)وقد يكوف الجنراؿ ىود مبالغا بالنسبة لمخسائر عمى الجبية المصرية .. ولكف ماذا تفيد المبالغة مع حقيقة الموقؼ 
 أصبحت عميو فعبل القوات الجوية المصرية(. الذي

 . ولماذا كل ىذه الخسائر في ذلك الوقت المحدود5

يرجع المحمموف أف نجاح الضربة الجوية اإلسرائيمية بيذا الحجـ يتوقؼ بنفس القدر إلى قصور في الجانب العربي .. 
ة بالكامؿ خارج مراكز قيادتيا في توقيت بدء الضربة، بدءا مف البلمباالة في مسؤوليات القيادة التي جعمت القيادات المصري

وتقييد نيراف الدفاع الجوي ومنع وجود مقاتبلت في الجػو بسبب زيارة المشير لمجبية في ىذا التوقيت القاتؿ. ويرجع إلى 
ة في الشوشرة عمى شمؿ فكر القيادة نتيجة لممفاجأة التي حققتيا إسرائيؿ، كذلؾ استخداـ وسائؿ الحرب اإللكترونية الحديث

شبكات الرادار والبلسمكي، وىو نوع جديد مف الوسائؿ لـ تتعود القوات العربية عميو مف قبؿ ويرجع إلى فقداف التنسيؽ بيف 
الجبيات العربية، ولنا أف نعيد التصور الذي سبؽ أف طرحو "اسحؽ رابيف" فيما لو قاـ الطيراف السوري واألردني بضرب 

ائراتيا تياجـ مصر؟ ونضيؼ عميو ولو قاـ الطيراف المصري في نفس الوقت باعتراض الطائرات مطارات إسرائيؿ، وط
اإلسرائيمية بجدية وحسـ..؟ أعتقد أف الحرب كانت ستنقمب رأسا عمى عقب، ويحدث إلسرائيؿ ما حدث لنا بالضبط .. بؿ 

 أكثر ألف ذلؾ كاف سييدد وجودىا مف األساس.

 1967يونيو  5العامة لمقوات المسمحة المصرية يوم رابعًا: الموقف في القيادة 

يعطي الفريؽ أوؿ "محمد فوزي" رئيس أركاف حرب القوات المسمحة في ىذه المرحمة الصورة الحقيقية لما جرى في القيادة 
 العامة صباح الخامس مف يونيو، واستمر بعد ذلؾ لفترة ليست بالقصيرة.

مود" قائد القوات الجوية والدفاع الجوي والفريؽ "أنور القاضي"، إلى مقر القيادة "وصؿ المشير ومعو الفريؽ أوؿ "صدقي مح
يونيو حيث غادر الفريؽ "صدقي محمود القيادة" العامة إلى  5صباح يـو  10.30العامة بضاحية مدينة نصر حوالي الساعة 

طة التي جيزت عقب التصديؽ عمى الخطة "قاىر" قيادتو فورا. أصدر المشير األوامر إليو بتنفيذ الخطة الجوية "فيد" وىي الخ
 . ولكف، لـ يتـ تنفيذ ىذا األمر لعدـ وجود أداة التنفيذ.1966الدفاعية منذ 

صباحا كمفني المشير باالتصاؿ بالقيادة السورية إلخطارىا بالموقؼ، ومحاولة تنفيذ خطط القصؼ  11وفي حوالي الساعة 
وىي جزء مف الخطط التي كنت قد نسقتيا مع رئيس أركاف الجيش السوري "المواء أحمد الجوي عمى مطارات إسرائيؿ الشمالية، 

 سويداف".



اتصمت بو السمكيًا، وطمبت منو تنفيذ الخطة التعرضية "رشيد" لكنني لـ أحصؿ عمى رد إيجابي، وكاف كؿ ما نطؽ بو ىو 
الجانب السوري باتخاذ أي موقؼ مضاد أو تعرضي  جممة واحدة "نحاوؿ سيدي" ثـ عممت بعد ذلؾ أنو لـ تصدر أية أوامر مف

 أو حتى تدخؿ في أي عمميات إطبلقًا ضد إسرائيؿ.

كما كاف الفريؽ عبدالمنعـ رياض في عماف قد طمب مف القيادة السورية نفس طمبي قبؿ ساعة أو أكثر. إال أف تصرؼ 
 القيادة السورية كاف سمبيًا أيضًا.

والفريؽ أوؿ  [2]جماؿ عبدالناصر"، كما حضر أعضاء مجمس قيادة الثورة السابقوفبعد ظير نفس اليـو حضر الرئيس "
"عمي عمي عامر"، إلى مقر القيادة العامة، حيث جمس أعضاء مجمس قيادة الثورة صامتيف في غرفة المشير يستمعوف إلى 

ات قيادة القوات الجوية والدفاع الببلغات التي كاف يحوليا المقدـ "عمي شفيؽ صفوت" مدير مكتب المشير مف غرفة عممي
 الجوي إلى وسائؿ اإلعبلـ المختمفة، وكانت كؿ الببلغات عف إسقاط أعداد كبيرة مف طائرات العدو، وكميا بيانات كاذبة.

أما الرئيس "عبدالناصر" فقد جمس بجوار المشير الذي كاف يدير المعركة ويتصؿ بالقادة سواء الموجوديف في الميداف، أو 
كز عمميات القوات الجوية والدفاع الجوي والذي كاف يبمغو شخصيا بعدد الطائرات اإلسرائيمية التي دمرت. ولـ تكف في مر 

 األعداد بالطبع صحيحة.

كانت االتصاالت في ذلؾ اليـو مركزة مع قائد الجيش الميداني، الفريؽ "صبلح محسف" وقائد الجبية الفريؽ أوؿ 
ور الشمالي الذي كاف العدو قد بدء يخترقو، وكاف المتكمـ مف العريش دائما ىو المواء "نصر "عبدالمحسف مرتجي" وقائد المح

 الديب" قائد المنطقة اإلدارية.

حتى تمؾ المحظة لـ يكف قد ظير شيء في الموقؼ العاـ بالنسبة لمقوات البرية ونية العدو الحقيقية، فيما عدا قوات المحور 
 مشاة". 11الفرقة السابعة مشاة ببروز رفح، "والمواء الشمالي "شماؿ العريش" وقوات 

كاف التأثر باديا فقط عمى ضياع قواتنا الجوية، وكانت لغة التشجيع بالدفاع والتمسؾ باألرض، ىي الشعور السائد حتى 
بأفضمية ترؾ الساعة السادسة مساءا. في تمؾ المحظة غادر الرئيس "جماؿ عبدالناصر" مبنى القيادة، مشيرا إلى الجالسيف 

دارة المعركة، خاصة وأف الجالسيف كميـ، ال يؤدوف أي عمؿ أو مساعدة فعمية.  المشير يتفرغ لعممو، وا 

خبلؿ االتصاالت التي تمت مع المشير مف قوات سيناء تردد طمب واحد مشترؾ مف الجميع وىو طمب المعاونة الجوية 
المدرع ولواء مشاة، لوقؼ تقدـ قوات العدو  14محسف" أنو ينوي دفع المواء والغطاء الجوي. كما عمـ المشير مف الفريؽ "صبلح 

المتجية إلى العريش، فأمر المشير الفريؽ أوؿ "صدقي" بمحاولة جمع أعداد مف الطياريف لبلشتراؾ في معاونة قوات النطاؽ 
. ول6/6/1967الدفاعي األوؿ صباح  ـ ينـ أحد مف الموجوديف في مبنى . وقد اعتزؿ المشير في غرفتو ليبل في ذلؾ اليـو

 القيادة العامة في تمؾ الميمة.



. 5/6/1967بدأت االتصاالت تقؿ مف سيناء نتيجة خمؿ المواصبلت، حيث تـ قطع الخط المحوري الرئيسي مساء يـو 
االتصاؿ بالعريش كما أف التداخؿ والتشويش عمى المحطات البلسمكية الرئيسية تـ صباح نفس اليـو كما ذكرت سابقا. استمر 

 وكاف المتكمـ دائما ىو المواء "نصر الديب" قائد المنطقة اإلدارية الذي حفظ الجميع اسمو مف كثرة ما تردد أماميـ.

دقيقة فقط  20عاد الرئيس "عبدالناصر" إلى القيادة ومعو "شمس بدراف"، ودخؿ عمى المشير في غرفتو ثـ خرج بعد حوالي 
في حالة عصبية، بدت في احمرار وجيو بشدة، وقمت أنا بتوصيػؿ الرئيس إلى الباب الخارجي مف دخولو حيث وجد المشير 

حيث قاؿ لي: "إف حالة المشير لـ تسمح حتى بالكبلـ أو المناقشة. كما أشار إلى أف األخبار الواردة مف اإلذاعات الخارجية 
 مزعجة".

قيادة العامة صباح ذلؾ اليـو رأيت "عبدالناصر" يخرج مف ويمخص الرئيس "السادات" ىذا الموقؼ أيضا عندما ذىبت لم
الصالوف، ثـ بدأ عامر يمقي المـو كمو عمى األمريكاف قائبل.. إف سبلح الطيراف األمريكي ىو الذي ضربنا وليس إسرائيؿ، ورد 

تدت عمينا.. إال إذا أتيت عبدالناصر .. أنا لست مستعدا لتصديؽ ىذا الكبلـ وال إلصدار بياف رسمي بأف أمريكا ىي التي اع
لي بجناح طائرة واحدة عمييا العبلمة األمريكية ولكنو بعد ذلؾ أدرؾ مدى الكارثة حيث تراجع وأصدر بيانا يتيـ فيو أمريكا 

يونيو  5بالعدواف عمينا.. وكاف ىدفو مف ذلؾ تغطية الموقؼ سياسيا أماـ الشعب. ومف األمور العجيبة التي حدثت يـو 
، أ دراكو ما حدث.. أرسؿ في طمب السفير السوفيتي لكي يطمب منو المشئـو نو بمجرد ىبوط طائرة عامر )بعد عودتو لمقاىرة( وا 

."  وقؼ إطبلؽ النار بعد بدء الحرب بساعة واحدة.. وكاف ىذا ىو سر وجود السفير السوفيتي في القيادة العامة صباح ىذا اليـو

موقؼ مف وجية نظره ويقوؿ "ذىبنا إلى مبنى القيادة العامة لمجيش، وتقابمنا مع ويمس السيد "عبدالمطيؼ البغدادي" نفس ال
طائرة،  73عبدالحكيـ عامر، وسألناه عف الموقؼ، وكانت الساعة الواحدة بعد الظير، فأخبرنا أننا أسقطنا لمعدو حتى اآلف 

نما قاؿ: أننا خسر  نا أغمب طائراتنا وأثناء وجودنا معو، الحظنا أف وسألناه عف خسائرنا في الطائرات فمـ يحدد لنا العدد، وا 
"صدقي محمود" قائد القوات الجوية كثير االتصاؿ بو، وقاؿ أف استمرار موجات غارات العدو عمى مطاراتنا يؤكد انو البد وأف 

نجميزية تقـو بمساعدة الطائرات اإلسرائيمية، ألف العدو ال يممؾ ىذا العدد مف الطائرات..  يكوف ىناؾ طائرات أخرى أمريكية وا 
 فيطمب منو المشير "عبدالحكيـ عامر" إحضار ما يثبت لو ذلؾ.

وطمب "عبدالحكيـ" تميفونيا "جماؿ عبدالناصر"، وأخبره أف عدد الطائرات المغيرة كثير جدًا، وأكثر مما يممؾ العدو، وأف 
 ىناؾ طائرات أمريكية تغير عمى مطار األقصر.

" عف خسائرنا في الطائرات، لكف عبدالحكيـ تيرب مف اإلجابة عميو، بحجة أف بياف الخسائر ثـ سأؿ "جماؿ .. عبدالحكيـ
 35طائرة منيا  47لـ يصمو بعد.. وبعد إلحاح مف جماؿ نظر عبدالحكيـ إلى كشؼ أمامو عمى المكتب وقاؿ: المتبقي لدينا 

 تجييزىا".صالحة لبلستعماؿ، والباقي في اإلصبلح، ويمكف استخداميا بعد أف يتـ 
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 المبحث التاسع

 الحرب عمى الجبية المصرية "العمميات البرية"

 (أُنظر خريطة توزيع القوات المصريةالقوات المصرية: )عشية بدء الحرب( )أواًل: توزيع 

 الفمسطينية: التابعة لجيش التحرير الفمسطيني في قطاع )غزة(. 20. الفرقة 1

د  مـ ـ/57رطؿ والمدافع  25وتتشكؿ مف لوائي مشاة وفوج مغاوير )صاعقة( تدعميا بعض بطاريات المدفعية عيار 
 "شيرماف". ونحو كتيبة دبابات

 العريش( –. الفرقة المشاة السابعة: في قطاع )رفح 2

 100ألوية مشاة لواءاف في )رفح( ولواء في )ممر خروبة(، ولواء في )بير لحفف( وفوج مدرع يضـ نحو  4وتتشكؿ مف 
ركز أساسًا في " موزع بيف "رفح"، والشيخ زويد"، ولواء مدفعية متم100"، ومدافع "سي يو 3"، و "ستاليف 34دبابة "ت 

 "رفح".

 القسيمة( –. الفرقة المشاة الثانية: في قطاع )أبو عجيمة 3

وتتشكؿ مف لواءي مشاة )أحدىما في أبو عجيمة والثاني في القسيمة( وفوجيف مدرعيف )أحدىما في أبو عجيمة والثاني 
 في القسيمة( ولوائي مدفعية موزعيف عمى النحو السابؽ.

 بير الحسنة( –ة: في قطاع )جبل النبي . الفرقة المشاة الثالث4

عمى المحور األوسط في مؤخرة الفرقة الثانية، وتتشكؿ مف ثبلثة ألوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولوائي مدفعية، وكانت 
 بمثابة خط دفاعي ثاني عمى المحور األوسط.

 النخل( –التمد  –. الفرقة المشاة السادسة: في قطاع )الكونتال 5

ألوية مشاة محمولة وفوج مدرع ولواء مدفعية، وكانت تسطير عمى طرؽ االقتراب  4الجنوبي وتتشكؿ مف عمى المحور 
 المؤدية إلى جنوب صحراء النقب وميناء "إيبلت" وتحمي طريؽ االقتراب مف "السويس" عبر "ممر متبل".

لى الشماؿ الغربي مف الفرقة السادسة كانت توجد مجموعة مدرعة تعرؼ بمجمو 6 عة "الشاذلي" المدرعة وتتشكؿ مف لواء . وا 
، بالتعاوف مع وحدات مف الفرقة السادسة لقطع طريؽ "بئر  مدرع ولواء مغاوير ميكانيكي ولواء مدفعية وىي معدة لميجـو

 إيبلت". –السبع 

 بئر تمادة( –. الفرقة المدرعة الرابعة: في قطاع )بئر جفجافة 7



محموؿ ولواء مدفعية، وتشكؿ خط دفاع ثالث في العمؽ العممياتي قرب ممري وتتشكؿ مف لواءيف مدرعيف ولواء مشاة 
"جفجافة" و"الجدي" وتعد أيضًا احتياط إستراتيجي. كما يوجد لواء "مغاوير" في "رمانة"،، و"بالوطة" عمى المحور الشمالي، 

خرى مؤلفة مف كتيبتي مشاة في ولواء مشاة آخر في "جبؿ الطور" عمى الساحؿ الشرقي لخميج السويس، فضبًل عف قوة أ
 "شـر الشيخ" حمتا محؿ وحدة المظمييف التي أمنت الموقع عند بدء إخبلء قوات الطوارئ الدولية.

دبابة ومدفع ذاتي الحركػة، وقانص لمدبابات،  950ألؼ مقاتؿ لدييـ حوالػي  90ويبمغ العدد اإلجمالي ليذه القوات نحو 
أف أكثر مف ثمث ىؤالء الجنود كانوا مف قوات االحتياط التي استدعيت عمى عجؿ،  ناقمة جنود مدرعة، إال 1000ونحو 

ولـ يعاد تدريبيا بصورة مرضية، ثـ جرى دمجيا داخؿ التشكيبلت العاممة األصمية في عػديد مف الفرؽ، مما أدى إلى 
نقموا إلييا أو عينوا عمييا قبؿ نشوب إضعاؼ القدرة القتالية ليذه الفرؽ إلى حد كبير، كما أف عددًا مف قادة التشكيبلت 

 القتاؿ بوقت قصير، مما جعميـ ال يعرفوف حقيقة مستوى تشكيبلتيـ القتالي وال يعرفيـ رجاليا في الوقت نفسو.

ويعكس توزيع القوات المصرية عمى النحو المذكور آنفًا إضطرابًا وعدـ وضوح في الخطة اإلستراتيجية العامة، التي 
فييا تحقيؽ القدرة عمى امتصاص الضربة األولى وتقميؿ نتائجيا إلى أقصى حد مستطاع، ثـ االنتقاؿ  كاف مف المفترض

إلى ىجـو مضاد فعاؿ يزيؿ أي آثار لمضربة اإلسرائيمية األولى، ويمحؽ خسائر كبيرة بالمياجميف وذلؾ لردعيـ عف 
 تقدير.عمى أقؿ  1948مواصمة العدواف والتوسع، والقبوؿ بحدود ونتائج حرب 

 ثانيًا: خطة اليجوم البري اإلسرائيمي في الجبية المصرية

وضعت القيادة العسكرية اإلسرائيمية خطتيا العامة لمعمميات البرية في سيناء وقطاع غزة عمى أساس أنيا لف تبدأ إال بعد 
المبدئي مف نجاح الضربة الجوية. عودة طائرات الموجة األولى مف اليجـو الجوي المفاجئ عمى المطارات المصرية، والتأكد 

 (.أُنظر شكل أوضاع القوات المصرية واإلسرائيميةوطبقًا ألوضاع القوات اإلسرائيمية والمصرية )

وقد قامت الخطة العامة لمعمميات البرية عمى أساس توجيو الضربة الرئيسية في المحور الشمالي، وخرؽ الدفاعات في "أـ 
ؽ المحور األوسط، وتأميف الجناح الجنوبي لميجـو الرئيسي في الشماؿ، الذي سيتخذ شعبتي قطؼ" و"أبو عجيمة"، لفتح طري

العريش" واألخرى ثانوية عبر وادي "الحريضيف" الواقع إلى الجنوب مف  –رفح  –تقدـ، واحدة أساسية عمى محور "خاف يونس 
جنوب أو حوؿ "أبو عجيمة" مف الشماؿ. وبعد أف كـ في اتجاه "بير لحفف" لبللتفاؼ حوؿ "العريش" مف ال 20"رفح" بنحو 

تخترؽ المواقع األمامية عمى الحدود، أو ما نستطيع أف نسميو )الخط الدفاعي األوؿ(، التي تتحكـ في مداخؿ الطريقيف 
تة إلعادة األساسييف في شماؿ ووسط سيناء المؤدييف إلى "القنطرة" و"اإلسماعيمية" يتـ االندفاع بسرعة ودوف مرحمة توقؼ مؤق

التجميع والتنظيـ نحو الممرات األربعة المتحكمة في طرؽ المواصبلت. وبقفؿ الممرات تعزؿ بقية القوات المصرية التي لـ يجر 
تحطيميا خبلؿ معارؾ المرحمة األولى، ويجري تدميرىا أو إجبارىا عمى االستسبلـ أثناء محاولتيا االنسحاب عبر الممرات نحو 

 ممري "الجدي" و"متبل".القناة، خاصة عبر 

أما االستيبلء عمى "شـر الشيخ" وفتح المبلحة في "مضائؽ تيراف"، الذي كاف المبرر والذريعة األصمية لنشوب الحرب، فقد 
ترؾ أمرىما لعممية تكميمية صغيرة تقـو بيا قوة مف مشاة البحرية والمظمييف بعد االنتياء مف العمميات الرئيسية في شماؿ ووسط 



ء"، ولكف اتخذت عدة تدابير إلشعار القيادة المصرية أف "شـر الشيخ" ستكوف ليا األولوية في العمميات التعرضية وذلؾ "سينا
عف طريؽ مضاعفة نسبة طمعات االستطبلع الجوي فوقيا بالنسبة لمطمعات فوؽ )قطاع غزة(، وبواسطة إعطاء انطباع مبالغ 

بي عند "الكونتبل"، حيث حشد ىناؾ في الحقيقة لواء مدرع واحد معزز بقوة فيو عف قوة الحشد المدرع عمى المحور الجنو 
إضافية )في مواجية القوة المدرعة التي يقودىا الشاذلي وفرقة المشاة السادسة( إال أنو جرى حشد لواء آخر مف الدبابات 

حًا في الصور الجوية لطائرات االستطبلع الييكمية عمى مقربة منو وبطريقة تمويو لـ تراع فييا الدقة الكاممة التي يبدو واض
 المصرية.

وتركت ميمة االستيبلء عمى قطاع غزة لعممية تكميمية أخرى تقـو بيا قوة خاصة مف المشاة والمظمييف تعززىـ كتيبة 
ف يونس " غير المعدلة، بعد أف يتـ اقتحاـ دفاعات "خا3 –" وبعض دبابات "شيرماف" القديمة طراز "ـ 13 –دبابات "أـ أكس 

 رفح" في الضربة الرئيسية األولى بالقطاع الشمالي. –

وحشدت القيادة اإلسرائيمية الجزء الرئيسي مف قوات جيشيا تجاه الجبية المصرية لتنفيذ ىذا المخطط )الػذي ستسبقو ضربة 
سرائيميون في حرب يونيو أُنظر جدول القادة اإلالطيراف المفاجئة(. وكاف تشكيؿ القيادة العسكرية طبقًا لمممحؽ المرفؽ )

 (م1967

مجموعات قتالية  3وأخضعت ىذه القوات لقائد المنطقة الجنوبية العميد "يشعيا ىو جافيش"، الذي قاـ بتوزيع قواتو في شكؿ 
"، وىي تشكيبلت متباينة الحجـ والتشكيؿ وفقًا لطبيعة ميمة كؿ مجموعة، Ugdaليا قوة الفرقة، ويطمؽ عمييا بالعبرية اسـ "

وكانت كؿ منيا ذات اكتفاء ذاتي مف وحدات الميندسيف والخدمات الطبية واإلشارة ووحدات الشئوف اإلدارية )التي كانت تضـ 
شاحنات تحمؿ إمدادات وتمويف يكفي لمقوات المقاتمة لمدة ثبلثة أياـ بخبلؼ الكميات المخزونة في القاعدة اإلدارية لممجموعة(. 

موعات الثبلث باسـ قائدىا كما ىي عادة الجيش اإلسرائيمي، وكانت مشكمة عمى النحو وقد سميت كؿ مجموعة مف المج
 (أُنظر خريطة اليجوم اإلسرائيميالتالي:.)

وكانت مؤلفة مف أفضؿ ألوية الجيش اإلسرائيمي، وتضـ: المواءيف المدرعيف السابع والثالث، ولواء مظمييف  . مجموعة "تال":1
ولواء مشاة ميكانيكي، وتدعميا كتائب مدفعية وكتيبة ميندسيف، فضبًل عف كتيبة دبابات مستقمة  ميكانيكي)باستثناء كتيبة(،

لدعـ وحدات المظمييف الميكانيكية، وكتيبة دبابات أخرى لدعـ لواء المشاة الذي سيياجـ قطاع غزة، وتقدر قوة مجموعة 
 ًا.مدفع 60عربة مدرعة نصؼ مجنزرة ونحو  100دبابة و 300"تاؿ" بنحو 

وكانت ميمة ىذه المجموعة خبلؿ المرحمة األولى مف العمميات )وىي مرحمة اختراؽ خط الدفاع األوؿ عند الحدود( 
خرؽ دفاعات كؿ مف الفرقة الفمسطينية العشريف في "خاف يونس" والفرقة المصرية السابعة في "رفح"، ثـ االندفاع بعد ذلؾ، 

ؽ العممياتي لمفرقة في "العريش" مف خبلؿ اختراؽ مواقع "الشيخ زويد" و"ممر لتحقيؽ أىداؼ المرحمة الثانية، نحو العم
خروبة" التي تشكؿ امتدادا في العمؽ لمفرقة المصرية السابعة، وذلؾ كجزء مف أىداؼ المرحمة الثانية مف العمميات، وىي 

صرية كي تعيد توزيع قواتيا فيو وتدفع إليو اختراؽ خط الدفاع الثاني بسرعة قبؿ أف تتوفر الفرصة والوقت الكافي لمقيادة الم
باحتياطياتيا المدرعة والميكانيكية بعد أف تفيؽ مف أثر الضربة األولى، وبعد ذلؾ كاف عمى قوة "تاؿ" أف تنقسـ إلى قسميف: 

ر لحفف" أحدىما ثانوي يواصؿ الزحؼ عمى المحور الشمالي صوب "رمانة" و"القنطرة"، واآلخر رئيسي يزحؼ جنوبًا نحو "بي



ثـ "جبؿ لبنى" ليشارؾ مجموعة "يوفو" في تدمير الفرقة الثالثة، ثـ يزحؼ عمى المحور األوسط تجاه "بير جفجافة" ليدمر 
 الفرقة المدرعة الرابعة، وبذلؾ ينيي مياـ المرحمة الثالثة، ويواصؿ الزحؼ بعد ذلؾ نحو القناة في مواجية اإلسماعيمية.

ؤلفة مف لواء مدرع، ولواء مشاة، وكتيبة مظمييف )ىي الكتيبة الثالثة مف المواء المظمي الموجود وكانت م . مجموعة "شارون":2
كتائب مدفعية،  6ضمف قوات جافيش(، ومجموعة خاصة تضـ كتيبة دبابات ووحػدة استطبلع ووحدة مشاة ميكانيكية، و

 مدفع. 100مدرعة نصؼ مجنزرة و عربة 100دبابة و 200ووحدات ميندسيف اقتحاـ. وتقدر قوة "شاروف" بنحو 

أبو عجيمة( التي تدافع  –وكانت ميمة ىذه القوات خبلؿ المرحمة األولى مف العمميات ىي اختراؽ دفاعات )أـ قطؼ 
عنيا فرقة المشاة الثانية بحوالي نصؼ قوتيا، وفي الوقت نفسو يجري تثبيت النصؼ اآلخر مف الفرقة في دفاعات 

درع مستقؿ، إلى أف تنتيي مجموعة "شاروف" ميمة المرحمة األولى وتقـو بعد ذلؾ في المرحمة "القسيمة" بواسطة لواء م
الثانية، بمياجمة دفاعات "القسيمة" مف الشماؿ الغربي. وبعد تصفية ىذه الدفاعات تندفع الوحدات المدرعة والميكانيكية مف 

ىناؾ لقوات "مجموعة الشاذلي" وفرقة المشاة السادسة لدى ىذه القوة بسرعة نحو "نخؿ" عمى المحور الجنوبي لتقيـ كمينُا 
انسحابيا المتوقع نحو "ممر متبل"، وبيذا تتـ ىذه القوة مياميا في المرحمة الثالثة مف العمميات، ثـ تشارؾ بعد ذلؾ في 

لؾ ينتيي دورىا في عمميات المطاردة األخيرة نحو قناة السويس عبر ممري "متبل" و"الجدي" مع قوات مجموعة "يوفة"، وبذ
 المرحمة الرابعة واألخيرة مف العمميات في سيناء.

وكانت مؤلفة مف لواءيف مدرعيف فقط، بدوف وحدات مشاة أو مدفعية مقطورة )كاف بكؿ لواء كتيبة مف  . مجموعة "يوفو":3
 –ؿ عمى ىيكؿ دبابة "أـ أكس مـ المحم 105المشاة الميكانيكية ومدفعية ذاتية الحركة، ومعظميا مف النوع الفرنسي عيار 

كـ إلى الجنوب  30"(. وتـ حشد لواء مف ىذه المجموعة في المنطقة الواقعة بيف "رفح" و"أبو عجيمة" عمى مسافة نحو 13
مف مواقع "رفح" الدفاعية لمتقدـ عبر وادي "الحريضيف"، الذي كاف عبارة عف مجرى ماء جاؼ ممتد بيف كثباف الرماؿ غير 

اآلليات الممتدة مف جنوب "رفح" حتى "أبو عجيمة"، وذلؾ لمياجمة الموقع الدفاعي المصري في "بير  الصالحة لسير
لحفف"، في بداية المرحمة الثانية مف العمميات التي تعقب اختراؽ مواقع "رفح" و"أبو عجيمة"، وصد اليجمات المعاكسػة التي 

جبؿ لبنى" ضد قوات "تاؿ" مف الجنوب أو قوات "شاروف" مف الغرب. قد تحاوؿ فرقة المشاة الثالثة القياـ بيا مػف منطقة "
قد أرسمت جماعة استطبلع لدراسة طبيعة أرض ىذا الوادي  1956وكانت القيػادة اإلسرائيمية أثناء احتبلليا سيناء عاـ 

 وتأكدت مف إمكانية اجتيازه بعربات نصؼ مجنزرة بشيء مف الصعوبة.

تابع لمجموعة "يوفو" فقد حشد في مؤخرة "مجموعة شاروف" وتقرر أف يبقى ىناؾ حتى يتـ أما المواء المدرع الثاني ال
أبو عجيمة"، ثـ يندفع عبر ىذه القوات، ويمتقي بالمواء األوؿ المتقدـ مف اتجاه "بير لجفف" عند  –اختراؽ دفاعات "أـ قطؼ 

ي، ثـ يتقدما صوب "بير الحسنة" ثـ مف ىناؾ نحو "بير "جبؿ لبنى" ليستكمبل تصفية الفرقة الثالثة، أي الخط الدفاعي الثان
تمادا" و"ممر متبل" لممشاركة في تصفية الفرقة المدرعة الرابعة والقوات المنسحبة عبر "ممر متبل"، وبذلؾ ينييا مياـ 

اعيا الجنوبي، المرحمة الثالثة مف العمميات، وتتقدـ القوة بعد ذلؾ عبر ممري "الجدي" و"متبل" نحو قناة السويس في قط
عربة مدرعة  100دبابة، و 200وبذلؾ ينييا مياـ المرحمة الرابعة واألخيرة مف العمميات. وقدرت "مجموعة يوفو" ىذه بنحو 

 ونصؼ مجنزرة.



وباإلضافة إلى ىذه المجموعات الرئيسية الثبلث التي ستركز ضرباتيا األولى عمى المحوريف الشمالي واألوسط، ثـ 
نوبي بمناورة اقتراب غير مباشر تستيدؼ القضاء عمى القوة الرئيسية المصرية ىناؾ عف طريؽ قطع تطوؽ المحور الج

خطوط مواصبلتيا وغمؽ طرؽ انسحابيا، كاف ىناؾ لواء مدرع مستقؿ حشد أما "القسيمة". وكانت ميمتو المناورة مف دوف 
شاة الثانية أثناء اليجـو عمى النصؼ األوؿ مف الفرقة التورط في قتاؿ فعمي، وذلؾ لتثبيت قوات النصؼ الثاني مف فرقة الم

في "أبو عجيمة". كما كاف ىناؾ لواء مستقؿ مدعـ حشد أماـ "الكونتبل" لمشاغمة قوة "الشاذلي" المدرعة وفرقة المشاة 
ثناء انسحابيا السادسة الموجودة ىناؾ إلى أف تصؿ قوات "شاروف" إلى مؤخرتيا عند "نخؿ"، ثـ يقـو بمطاردة ىذه القوات أ

نخؿ". وحشدت كتيبة مشاة معززة ببعض الوحدات الصغيرة األخرى في "إيبلت" لحمايتيا  –التمد  –عبر طريؽ "الكونتبل 
"ووحدات 13 –أثناء العمميات اليجومية التي تجري بعيدًا عنيا. كما حشد لواء مشاة وكتيبة مظمييف وكتيبة دبابات "أـ أكس 

غزة" )بخبلؼ قوات الدفاع المحمي الموجودة داخؿ المستعمرات األثني عشرة القائمة ىناؾ(، مدفعية في مواجية "قطاع 
 وذلؾ لمياجمتو خبلؿ المرحمة الثانية مف العمميات عقب اختراؽ دفاعات "خاف يونس" بواسطة قوات مجموعة "تاؿ".

 وسيتـ عرض المعارؾ التي دارت عمى الجبية المصرية بشيء مف التفصيؿ وىي:

 المعارك عمى المحور الشمالي. 4

عمى الجبية المصرية وقد سمعت أصوات الجنازير  67يونيو 4/5بدأ حشد واستعداد القوات اإلسرائيمية خبلؿ ليمة 
واضحة لنقاط االستطبلع األمامية لقواتنا، وأبمغت عف ذلؾ، إال أف تحميؿ قيادة الجيش كاف خاطئا، وفسره بأنو إجراء لغيار 

 بقوات أخرى دوف اتخاذ أي إجراءات تأميف أو تكثيؼ لبلستطبلع. قوات إسرائيمية

 (أُنظر شكل معركة رفح( )1967يونيو  5. معركة رفح: )5

 2القوات اإلسرائيمية: "مجموعة عمميات المحور الشمالي بقيادة العميد "إسرائيؿ طاؿ" وتتكوف مف  أ. القوتين المتضادتين:
ميكانيكي ػ لواء مظبلت ػ فوج استطبلع ميكانيكي ػ وتعاونيا حشد كبير مف المدفعية،  لواء مدرع ػ لواء مشاة ػ لواء مشاة

 والقوات الجوية.

الفرقة السابعة المشاة بقيادة المواء "عبدالعزيز سميماف" الذي لـ يحضر المعركة نتيجة إلصابتو في  ب. القوات المصرية:
لكتيبة الكويتية وتولى المواء "عبدالوىاب جماؿ الديف" رئيس أوؿ ضربة جوية وىو متجو إلى محطة العريش الستقباؿ ا

مشاة بقيادة العميد "محمد  16مشاة بقيادة العميد "مصطفى شاىيػف"، والمواء  11أركاف الفرقة قيادتيا وتتكوف مف المواء 
أوضاع دفاعيا  احتياط وتتخذ الفرقػة 121والمواء  -حرس وطني  27كماؿ حسف"، ويوضع تحت قيادة الفرقة المواء 

كـ. وتبدأ ىػذه الدفاعات بالقرب مف البحر في منطقة  12كـ، وبعمؽ حوالي  15عمى مواجػية حوالي 
كـ،  10 - 5ويمتد جنوبًا حتى "درب المصري" وتبعد عف الحدود المصرية/ اإلسرائيمية بمسافة تراوح مف  [1]المجرونتيف

 121والمواء  -حرس وطني لمدفاع عف رفح  27تخصص المواء فيتـ تغطيتيا بنقط اسػتطبلع ومفارز األمف. كما 
 احتياط في العريش.



وتعتبر الكفاءة القتالية لمفرقة متوسطة المستوى، بينما تفتقر بشدة إلى عناصر التأميف مف الدفاع الجوي، واألسمحة 
دبابة متنوعة. أما تنظيـ المعركة  50المضادة لمدبابات، والدبابات ذاتيا التي كاف ال يتعدى الصالح منيا في الفرقة عف 

 ومستوى التعاوف والتنسيؽ فكاف ضعيفا نتيجة لتغير الخطط القتالية، وسحب قوات، والدعـ بقوات جديدة وىكذا.

 ثالثًا: اليجوم اإلسرائيمي

أوراجوف،  بدأ اختراؽ لواءات العدو المدرعة لخط الحدود الدولية، وتزامنت معو طمعات جوية مف طائرات 9.15الساعة 
.  وفوجا ماجستير لقصؼ مركز قيادة الفرقة والقوات عمى المحاور الرئيسية وفي اتجاىات اليجـو

وبنيت الخطة اليجومية الختراؽ الدفاعػات الرئيسية عمى توجيو ثبلث ىجمات )في المواجية لمتثبيت ومف األجناب 
طويقيا مف الخمؼ، وقد قاـ المواء السابع مػدرع إسرائيمي بقيادة لمتطويؽ( حيث تدفع القوات في اتجاه الفواصؿ بيف الوحدات ثـ ت

باختراؽ الحد األمامي لمدفاعات مف أقصى اليسار وفي الفاصؿ بيف المواء   10.30العقيد "شيموئيؿ جونيو" اعتبارا مف الساعة 
اة مف اليسار بينما اتجو المواء مش 16حرس وطني .. عند نقطة "المجرونتيف. ثـ اتجو لتطويؽ المواء  27مشاة والمواء  16

المشاة مف الخمؼ ولضماف عدـ قياـ  11المدرع اآلخر بقيادة العقيػد "مناحـ إفيراـ" بااللتفاؼ مف أقصى الجنوب لتطويؽ المواء 
دة العقيد القوات المصرية بإجراء أي مناورات لمتصدي ليذا التطويؽ عمى كبل جانبي الفرؽ، فقد شف لواء المشاة الميكانيكي بقيا

 المشاة. 16، 11"روفائيؿ إيتاف" ىجـو تثبيتي بالمواجية مع التركيز عمى االختراؽ في الفاصؿ بيف لوائي الفرقة 

ساعد المواءات اإلسرائيمية لتنفيذ ىذا الحجـ الكبير مف المناورة عدـ وجود موانع بكثافة مناسبة بينما كانت الموانع المتوفرة 
 تتوفر ليا الحماية، ومف السيؿ تطييرىا أو فتح ثغرات بيا، وىذا ما قاـ بو العدو.)مف األلغاـ أساسا( ال 

دارت المعركة منذ بداية اكتشاؼ اختراؽ العدو لخط الحدود الدولية، وصػوبت القوات المصرية كؿ إمكانياتيا النيرانية 
اإلسرائيمية التي حػافظت عمى ىدفيا في االختراؽ  دبابات إسرائيمية في بداية االختراؽ، إال أف سػرعة اندفاع القوات 6ودمرت 

 العميؽ في أقؿ مواجية ممكنة حتى تتفادى مناطؽ تركيز النيراف األمامية، قمؿ مف تأثير نيراف قواتنا عمى العدو.

 (1967يونيو  5المشاة ) 16. معركة المواء 1

مشاة وكتائب  16ع احتياطي دبابات المواء بنجاح العقيد "جونيف" في الوصوؿ إلى منتصؼ ومؤخرة المواء، اشتبؾ م
مدفعية، وقامت الدبابات اإلسرائيمية باستخداـ أسموب "اضرب أوال ثـ احكـ التصويب" والذي يكفؿ إنتاج  49المدفعية لمواء 

نيراف كثيفة في وقت قصير لشؿ مقاومة ىذه العناصر إلى أف ظير الطيراف المعادي ليتولى تشتيت عناصر المدفعية 
 لدبابات.وا

مشاة تتبلشى مف خبلؿ انسحاب كتيبة  16واعتبارا مف الساعة الثانية بعد الظير بدأت مقاومات نسؽ أوؿ المواء 
اليسار لتنضـ عمى النسؽ الثاني في الخمؼ ومف ىنا ظيرت الثغرة التي استغميا العقيد "جونيو" في اكتسػاح مواقع المواء مف 

 .[2]الي الثالثة بعد الظيرالجنب حيث تمكف مف تحقيؽ ميمتو حو 



ثـ حاوؿ العقيد "جونيو" استغبلؿ النجاح : التقدـ غربا تحت حماية القوات الجوية اإلسرائيمية التي لـ تتخمى عنو في أي 
لحظة .. واتجو تجاه قيادة الفرقة السابعة واحتياطي دباباتيا التي لـ تصمد كثيرا وانسحبت غربا .. حيث تابعيا الجنراؿ 

 " ليستولي عمى الشيخ "زويد"."جونيو

 (1967يونيو  5مشاة ) 11. معركة المواء 2

مشاة تقريبا.. حيث انسحب نطاؽ األمف وانضـ إلى القوة الرئيسية لمواء  16بدأت معركة المواء في نفس توقيت المواء 
اإلجراءات لمقاومة التفاؼ العدو عمى  وقد أبدى ىذا المواء كفاءة في إدارة معركتو الدفاعية، حيث اتخذ قائد المواء العديد مف

جانبو األيمف برغـ صعوبة االتصاؿ )نتيجة لمتشويش اإللكتروني وانقطاع المواصػبلت الخطية( ونتيجة لمقصؼ الجوي 
المتواصؿ .. حيث لجأ قائد المواء باستخداـ ضباط االتصاؿ لتبميغ أوامره. وظؿ المواء متمسكا بأوضاعو حتى انكشؼ جانبو 

 مشاة. 16ر بعد ارتداد المواء األيس

ومف المفارقات أف الجنراؿ اإلسرائيمي "طاؿ" أصدر أوامره حوالي الثالثة والنصؼ بعد الظير إلى العقيد "جونيو" لدفع 
مشاة.. وتقدمت الكتيبة مف اتجاه الغرب )حيث كانت متوقفة  11كتيبة دبابات لمعػاونة العقيد "إفيراـ" في معركتو ضد المواء 

مشاة مف الخمؼ وقد ظف الجنود المصريوف أف ىذه الدبابات  11مشاة( إلى الشرؽ لتياجـ المواء  16مطاردة المواء  بعد
 مصرية، أتت لتعاونيـ، وخرج البعض مف الخنادؽ الستقباؿ الدبابات، التي باغتتيـ بفتح نيرانيا وأحدثت فييـ خسائر كبيرة.

يد "إفيراـ" تنظيـ قواتو ليستأنؼ اليجـو مف جديد بمعاونة كثيفة مف الطيراف اعتبارًا مف الساعة الرابعة .. أعاد العق
مشاة حيث دار قتاؿ متبلحـ بيف قواتنا والعدو استمرت  11اإلسرائيمي، حيث تمكف مف اختراؽ مواقع الكتيبة اليمنى لمواء 

تمرت معارؾ المواء لمدة حوالي عشرة مشاة. وارتدت قواتنا غربا )واس 11إلى ما بعد آخر ضوء حيث سقطت مواقع المواء 
 ساعات(.

 (1967يونيو  6 - 5. معركة العريش )3

مشاة، صدرت األوامر إلى العقيد "جونيو" لبلنطبلؽ بموائو  16بنجاح المواء السابع المدرع في اجتياح مواقع المواء 
ف يدافع عف العريش مجموعة غير متجانسة مف "السابع" في اتجاه العريش )بعد أف يترؾ كتيبة لمعاونة لواء "إفيػراـ"(، وكا

مشاة  121القوات )أساسا مف االحتياط والحرس الوطني، تدعميا قمة مف الوحدات العاممة( وتتكوف مف المواء 
ويتخذ الجميع مواقع خارجية عمى طرؽ … مشاة  11المشاة مف المواء  36والكتيبة  [4]حرس وطني 28والمواء  [3]احتياط

شرؽ العريش  38المؤدية إلى العريش.. أي تنظـ الدفاع عمى النطاؽ الخارجي لممدينة وأىميا دفاعات الكيمومتر االقتراب 
، وباستعراض الكفاءة القتالية ليذه القوات نجػد أنيا دوف المستوى، وتفتقر إلى التسميح 11التي تحتميا كتيبة مشاة المواء 

حيوي، في نفس الوقت الذي لـ توضع خطة محكمة إلنشاء مواقع لتاميف  الذي يتناسب مع إدارة معركة لمدفاع عف ىدؼ
 ىذا اليدؼ )مدينة العريش(.

بدأت المعركة )كاذبة( اعتبارا مف الساعة الحادية عشرة صباحا عندما انفجرت عربة ذخيرة في منطقة المساعيد، ثـ 
اية لعممية إبرار بحري تجاه منطقة المساعيد مما حرس وطني بد 28التبميغ بأنيا قصؼ بحري معادي، وقدرىا قائد المواء 



أحدث إرباكا عمى جميع المستويات وكاف أسوأ ما تعانيو القوات في ىذه المنطقة ىو انقطاع االتصاالت، وتدفؽ العناصر 
مواء السابع المنسحبة مف رفح .. مما أثر عمى الروح المعنوية لمقوات المدافعة والذي ترجـ عمميا في سرعة اختراؽ مقدمة ال

ثـ موقع  38دبابة( لموقع كيمومتر  20عربات مجنزرة )والتي تـ اإلببلغ عنيا  5دبابة +  15المدرع المعادي المكونة مف 
 الجرادة والريسة واألبطاؿ مف دوف مقاومة تذكر.

ؿ الدبابات صدرت أوامر الجيش بسرعة تنظيـ الدفاعات حوؿ العريش والتمسؾ بالمواقع وقد أدى ذلؾ إلى توقؼ رت
حتى ينضـ إليو باقي المواء حيث عاودت اليجـو واخترقت الدفاعات ووصمت إلى مشارؼ العريش حوالي الساعة السادسة 
مساءا ثـ دخمت بعض الدبابات إلى داخؿ المدينة تطمؽ نيرانيا عشوائيا ضد المباني الرئيسية وتطمؽ النيراف عمى المناطؽ 

 كة.اإلدارية وأرتاؿ الذخائر المتحر 

أما القوة الرئيسية لمواء، فقد بقيت خارج النطاؽ الخارجي لمعريش، حتى تـ إعادة المميء بالذخيرة والوقود، ليعاود المواء 
المدرع ىجومو ليبل واكتسح باقي المواقع الدفاعية المصرية، وسقطت مدينة العريش في الساعة الثالثة فجر السادس مف  7

بجزء مف المواء ليستولي عمى مطار العريش قبؿ أوؿ ضوء، ويسممو إلى قائد القوات الجوية  .. ثـ اندفػع "جونيو"67يونيو 
ولتستولي القوات اإلسرائيمية  67يونيو  6اإلسرائيمية ليستخدـ ىذا المطار في إعماؿ اإلمداد واإلخبلء اعتبارا مف ظير يـو 

حيث  -لدفاعية التعرضية فجر، وغسؽ ووثوب وأسد عمى العديد مف الوثائؽ اليامة والتي توضح بعض تفاصيؿ الخطط ا
رساليا إلى األمـ المتحدة كوثيقة حتى "يشيد  يرسميا العقيد "جونيو" لرئاستو في تؿ أبيب، التي تقـو بدورىا بإعبلنيا عالميا وا 

 …!!!العالـ النوايا المصرية لتدمير إسرائيؿ" 

(.. فقد تـ إلغاء اإلبرار  80الت ممتازة في التقدـ )وبيذا النجاح الذي حققو العميد "طاؿ" وأنجز فيو معد كيمو / يـو
عادة تخصيصو لينضـ إلى جبية األردف التي يقودىا العميد  الجوي لمواء المظبلت بقيادة العقيد "موردخاي جور" .. وا 

 "عوزي ناركيس".

مف قواتو بالعريش وتقاطع  ( صدرت األوامر لمعميد "إسرائيؿ طاؿ" بالتمسؾ بجزء1967يونيو  6وفي نفس اليـو )
الطرؽ شرقيا، والمطار .. واالنطبلؽ بالجزء الرئيسي لمقوات لمتابعة النجاح ومطاردة القوات المصرية في اتجاه القنطرة 

 شرؽ.

 "1967يونيو  7ـ  5. معارك قطاع غزة "4

كـ،  40شريحة مف األرض بطوؿ الطبيعة الطبوغرافية لقطاع غزة تحدد أسموب دفاعاتو، وطريقة اليجـو عميو، فيي 
سرائيؿ جنوبا وشرقا، ورفح المصرية غربا لذلؾ فقد قسمت دفاعاتو إلى قطاعيف في  وعرض عشرة كـ يحدىا البحر شماال، وا 
)غزة( نفسيا، وفي بمدتي )خاف يونس ودير البمح( مع توزيع القوات عمى طوؿ القطاع المعرض لمتمزيؽ في أي جزء يتـ 

 مياجمتو.

 الجانبين أ. قوات



 حرس وطني فمسطيني. 27( قطاع غزة: الفرقة 1)

( القوات اإلسرائيمية: مجموعة قتاؿ مكونة مف المواء العاشر المشاة، وكتيبة مظبلت وكتيبة مدرعات وفي االحتياط 2)
 لواء مشاة ميكانيكي.

 ب. سير المعركة

نيو مف خبلؿ مجموعتي قتاؿ وبدعـ كامؿ مف بدأ اليجـو المعادي اعتبارا مف الساعة العاشرة صباح الخامس مف يو 
الطيراف .. وقد نجحت المجموعة األولى في االستيبلء عمى دير البمح والوصوؿ إلى مشارؼ غزة مع آخر ضوء، حيث 
توقؼ القتاؿ إلى صباح اليـو التالي ثـ قامت القوات بمعاودة اليجـو واقتحاـ مدينة غزة حيث دار القتاؿ المتبلحـ داخؿ 

يـو  1.45نة مما دفع المواء "عبدالمنعـ حسني" الحاكـ اإلداري لقطاع غزة أف يطمب وقػؼ إطبلؽ النيراف الساعة المدي
 يونيو حفظا لمدماء. 6

يونيو دوف أف تتمكف القوات  6، 5أما المجموعة الثانية تجاه بمدة خاف يونس، فقد استمرت المعارؾ طواؿ أياـ 
يونيو وبعد تمييد  7بمدة رغـ تكرار محاولة اليجـو ثبلث مرات.. وبعد أوؿ ضوء يـو اإلسرائيمية مف االستيبلء عمى ال

شديد مف قصؼ الطيراف تكررت المحاولة الرابعة القتحاـ المدينة، ونجح اإلسرائيميوف في االستيبلء عمييا عند منتصؼ 
 .1967يونيو  7نيار يـو 

 . المعارك عمى المحور األوسط5

 (أُنظر شكل معركة كمين بير لحفن: )1967يونيو  5/6"المصيدة لتدمير احتياطي الجيش الميداني "أ. كمين بير لحفن 

فعبلقتيا … وبير لحفف منطقة تقاطع طرؽ متسعة جنوب شرؽ العريش .. وىي منطقة ليا تاريخ ديني وعسكري 
طبلع أرسميا النبي موسى عميو السبلـ بالديف والتاريخ ترجع إلى القرف الثالث عشر قبؿ الميبلد منذ أف مرت جماعة است

مف عيف قديس "قودش العيد القديـ" بقيادة الفتى "عوشيا" نجؿ "يوشع بف نوف"، وبرفقتو اثني عشر شابا مف األسباط 
مدججيف بالسبلح الستطبلع أرض كنعاف ومعاينة دفاعات غزة وجات، فعادوا يحمموف قطوؼ العنب، ويقصوف عمى 

األرض التي تفيض بالمبف والعسؿ، والتي تحمييا الحصوف المنيعة ذات األسوار واألبراج العالية قوميـ أنباء عمى تمؾ 
ِإنَّا َلْن َنْدُخَمَيا َأَبًدا َما َداُموا ِفيَيا َفاْذَىْب َأْنَت [ والقـو الجباريف فتقاعس القـو ورفضوا دخوؿ تمؾ األرض، وقالوا لموسى

 (24 المائدة: اآلية) w ]ا َقاِعُدونَ َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َىاُىنَ 

أما في تاريخيا العسكري، فقد كانت مسرحا لمعركة في الحرب العالمية األولى بيف القوات البريطػانية )فرقة اإلنزاؾ 
–ANZAK بقيادة الجنراؿ "شوفيؿ" القتحاـ الدفاعات التركية التي تؤمف آبار المياه العذبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي )

 1948ديسمبر  29مف بير لحقف وكاف مسرحا لحرب بيف قوات مصر وقػوات إسرائيمية بقيادة العميد "إيجاؿ ألوف". يـو 
.. ثـ كانت مسرحًا لعمميات بيف المواء العاشر بقيادة المقدـ "إسرائيؿ طاؿ" وبيف دفاعات المواء السادس المشاة المصري 

 .1956نوفمبر  2في 



خططو الجنراؿ "يشيعا ىو جافيتش" فكاف نتيجة تقدير سميـ تماما في أف االحتياطيات أما فكرة الكميف الذي 
المصرية سوؼ تيرع الستعادة العريش فيما لو سقطت أو ىددت بقوات إسرائيمية والطريؽ الطبيعي التي ستسمكو ىذا 

ت خاصة بقيادة العميد االحتياطيات البد أف يمر ببير لحفف. لذلؾ كاف التخطيط مسبقا، وخصصت مجموعة عمميا
لواء مدرع. وفي البداية فقد كاف "يوفيو" مستاء لصغر ىذه الميمة عمى مكانتو  2"إبراىاـ يوفيو"، ووضع تحت قيادتو 

العسكرية ووضعو بيف باقي القادة "ولكف الجنراؿ "رابيف" رئيس األركاف أكد لو أف عممية الكميف تعتبر أىـ المعارؾ 
، وأف النجاح فييا سوؼ يكوف األشد تأثيرا عمي سير القتاؿ في األياـ التالية عف [5]ة الحمراءالحاسمة في خطة المبلء

 أية معارؾ أخرى تدور في نفس الجبية.

وفكرة الخطة اإلسرائيمية تمخصت في االستفادة بالموقع اإلستراتيجي لبير حفف، وىي عقدة المواصبلت الرئيسية بيف 
ولتقديراتيـ السميمة لمخطة  56، 48ي سبؽ دراستيا جيدا لمقوات اإلسرائيمية خبلؿ حربي المحور الشمالي واألوسط، والت

خفاءىا جيدا، وانتظار القوات المصرية حتى تصؿ إلى  المصرية في أنو يتـ السيطرة عمييا مسبقا بقوات مدرعة وا 
 المنطقة في طريؽ تحركيا في اتجاه العريش، وتدميرىا.

 ب. القوات المصرية

 مشاة احتياط تحتؿ مواقع دفاعية في بير لحفف. 121كتيبة مشاة مف المواء  عن بير لحفن: الدفاع

مدرع والمواء  141عناصر مف قيادة الفرقة الثالثة المشاة بقيادة المواء "عثماف نصار" ومعو المواء  االحتياطي العام:
 مشاة. 112

يونيو في نفس الوقت  6شخصيا باستعادة العريش فورا يـو تمقاىا المواء "عثماف نصار" مف المشير "عامر"  الميمة:
الذي تمقت فيو كتيبة المشاة تعميمات مف مختمؼ مستويات القيادة بضرورة التمسؾ بأوضاعيا آلخر طمقة وآخر 

 رجؿ ومعاونة مجموعة المواء "عثماف نصار" بتأميف اندفاعو تجاه العريش .

 ج. القوات اإلسرائيمية

مدرع والذي يتصؼ قائده العقيد "إيسكار شاومي"  37لواء مدرع منيـ المواء  2وفيو" مكونة مف مجموعة العميد "ي
بكفاءة نادرة في استخداـ المدرعات لمثؿ ىذه المياـ وقد عدؿ الجنراؿ "يشيعا ىو جافيتش" في الخطة في أف يوضع 

قيادة العميد "يوفيو"، ويشترؾ في الكميف،  تحت -المواء السابع المدرع مف مجموعة المحور الشمالي بعد تنفيذ ميامو 
رباؾ خطة القوات المصرية. 161عمى أف يتـ دفع المواء المدرع اآلخر في اتجاه تقاطع الكيمو   غرب الحسنة وا 

مدرع واجتاز الحدود المصرية بالقرب مف بير المبلقي عبر وادي الحريضيف في اتجاه بير لحفف،  37وتقدـ المواء 
تسع ساعات نظرا لطبيعة التربة الناعمة التي تتقدـ فييا القوات المدرعة .. وكاف ىذا التحرؾ مكشوفا كـ في  50وقطع 

بتبميغ القيادات المختمفة بتقدـ  -بقدر اإلمكاف  -تقريبا لكتيبة المشاة المصرية المدافعة عف بير لحفف، والتي قامت 
 المواء المدرع.



فة تبلفي االشتباكات العنيفة مع القوات المدافعة في سبيؿ تحقيؽ ميمتو بوصوؿ المواء إلى مواقع الكميف المستيد
 الرئيسية.

 وعمى الجانب اآلخر:

، 141فقد تمقى المواء "عثماف نصار" الميمة مف المشير "عامر" الذي كاف منطوقيا "عثماف نصار" يأخذ المواءيف 
اندفع بأقصى سرعة، وبدوف اتخاذ أي إجراءات أمف، يقود ، ويطمع بيما فورا عمى العريش ليطرد منيا العدو" حيث 112

لواءاتو )في أرتاؿ تقدـ( وىو في مقدمتيا بيدؼ سرعة الوصوؿ إلى العريش، وجميعيا تضيء األنوار.. كأنو تحرؾ 
طبيعي في وقت سمـ .. وقد أدى ىذا إلى تتبع الكميف لتحرؾ القوات المصرية وقد حاولت الكتيبة المدافعة إرساؿ 

بط اتصاؿ لتحذير المواء "عثماف نصار" وتمت المقابمة فعبل، ولكف لـ يؤخذ بيا حتى توقفت مجموعة نصار أماـ ضا
لواء  2نيراف الكميف وظؿ الموقؼ متجمدا حتى الصباح حيث أطبقت ثبلثة لواءات مدرعة عمى القوات المصرية )

بع المدرع مف اتجاه الشماؿ والغرب وقبميا انقض مجموعة "يوفية" مف اتجاه الشرؽ والجنوب الشرقي( والمواء السا
الطيراف اإلسرائيمي يحطـ القوات المصرية ويميد ليجـو المدرعات واستمرت المعركة مف الساعة السادسة صباحا حتى 

 .161الساعة الثانية عشرة حيث تشتت القوات المصرية، واندفعت مجموعة يوفيو في اتجاه الكيمو 

 ر الجنوبي. المعارك عمى المحو 6

 (أُنظر شكل معركة أم قطف الثانية) 1967يونيو  5/6أ. معركة أم قطف "الثانية" ـ ليمة 

وىي المعركة الرئيسية عمى المحور األوسط، والتي تكمؿ الخطة اإلسرائيميػة في طي الدفاعات المصرية عمى شكؿ 
اليجـو عمى ىذا المحور ليتـ ليبل بيدؼ وكانت فمسفة الخطة في تأخير … مروحة في اتجاه الغرب والشماؿ الغربي

جذب االحتياطيات المصػرية وتدميرىا تجاه الساحؿ حتى يتوفر أنسب الظروؼ إلنجاح قوات المحور األوسط، والذي 
 تتصؼ دفاعاتيا بشدة التحصيف.

 ب. قوات الجانبين

لواء مدفعية )ويتمركز منيا في  4عيا ، وم116، 12، 10الفرقة الثانية المشاة المكونة مف المواءات  القوات المصرية:
 مشاة المدعـ(. 12أـ قطؼ المواء 

 لواء مدرع، لواء مشاة، لواء مشاة ميكانيكي، وكتيبة مظبلت. 2مجموعة العميد "أرييؿ شاروف" ..  القوات اإلسرائيمية:

قتحاـ "أـ قطؼ" التي يقوؿ "شاروف" في مذكراتو عف ىذه المعركة " أنو حرص في ىجومو، عمى أف يبدأ المعركة با
إذا سقطت فقدت الدفاعات المصرية في )القصيمة( قيمتيا فضبل عف تعرضيا لمقطع والتطويؽ إذا ما استمرت في 

 التثبيت بأماكنيا المنعزلة".



وىذا يعني أف منطقة )أـ قطؼ( تمثؿ مفتاح المحور األوسػط ولذلؾ آثر باقتحاميا برغـ طبيعة طبوغرافيتيا، 
 30الذي آثر أف يياجـ )القصيمة( )عمى مسافة  56عات بيا عمى عكس قرار العقيد "واالش" في حرب وتحصيف الدفا

 27كـ جنوب أـ قطؼ( أوال: وقد احتؿ "شاروف" قاعدة ىجومو في منطقة )جيغات راحيؿ( عمى الحدود اعتبارا مف 
منطقة كثباف رممية عمى يسار الدفاعات مايو وراح يدرب قواتو عمى االختراؽ مف أرض مشابية )لمكسر الفناجيؿ( وىي 

 المصرية، وىي التي اخترؽ منيا.

وتمخصت خطة "شاروف" في أف يتـ اليجـو ليبل باالختراؽ مف األجناب وتطويؽ الدفاعات عمى أف يتـ التخمص 
محدودة مف االحتياطيات المدرعة المصرية في عممية نيارية قبؿ أف يبدأ اليجـو الرئيسي، وذلؾ باصطناع معركة 

تجذب ىذه االحتياطيات، وتخرجيا في األرض العراء، حيث يتولى الطيراف اإلسرائيمي تدميرىا والتخمص منيا.. وىذا ما 
 2تـ في الساعة الحادية عشرة قبؿ ظير الخامس مف يونيو في منطقة )الباطور( شماؿ الدفاعات الرئيسية حيث تدمرت 

.كتيبة + فوج دبابات ومعظـ المدفعيات خبل  ؿ نيار ىذا اليـو

وبينما كانت معارؾ االحتياطيات تحتدـ مع الطيراف المعادي .. كانت القوات الرئيسية اإلسرائيمية تتخذ أوضاع 
اليجـو انتظارا لتوقيت "بدء العممية" العاشرة مساءا حيث بدأ تمييد عنيؼ لممدفعية استمر أربعوف دقيقة أعقبو حركات 

لة طي الدفاعات مف األجناب.. ودارت معركة شرسة طواؿ الميؿ اعتمدت فييا وحدات المناورة عمى األجناب لمحػاو 
كذلؾ فإف دبابات التعاوف الوثيؽ لـ يتوفر ليا وسائؿ الرؤية   المشاة عمى نيرانيـ الذاتية، نتيجة لتدمير الوسائؿ األخرى

ت نتيجة لعنؼ اليجـو إلى جانب القصؼ يونيو، كانت الدفاعات قد انيار  6ومع شروؽ صباح يـو  -الميمية المناسبة 
 مشاة بجوار مركز قيادتو. 12العنيؼ لمطيراف واستشياد قائد المواء 

 بعدىا صدرت األوامر إلى العميد "شاروف" بالتقدـ في اتجاه نخؿ.

 ج. الخداع في اتجاه الكونتيال

اتجاه المحور الجنوبي السينائى، ووصمت  اكتشفت القيادة اإلسرائيمية أف القيادة المصرية تركز جيودىا الرئيسية في
الحشود فيو إلى حوالي عشرة لواءات ما بيف مشاة ومدرعات ومدفعية وصممت عمى تجميد أوضاع ىذه القوات في 
أماكنيا حتى تضمف عدـ القياـ بالمناورة بيا في اتجاه النجاحات اإلسرائيمية شماال .. لذلؾ كمفت العقيد "إبراىاـ مندلر" 

المدرع بالقياـ بتحركاتو كثيفة، والقياـ بيجمات محدودة لتثبيت أوضاع تمؾ القوات وقد نجح في ذلؾ تماما طواؿ بموائو 
 .1967يونيو  6،  5أياـ 

 د. الدفاع عن النطاق الثاني

يونيو .. فقد اقترح رئيس ىيئة عمميات القوات المسمحة  5أماـ الموقؼ الذي تعرضت لو القوات في سيناء يـو 
( أف تنسحب القوات مف خط الدفاع األوؿ، وتدافع عمى 1967يونيو  6ريؽ أنور القاضي" عمى المشير عامر )يـو "الف

النطاؽ الثاني الممتد مف تمد، ونخؿ، والحسنة إلى جبؿ لبني .. ولما كانت االتصاالت شبو مقطوعة تماما ما بيف 



ئد حرس الحدود في العريش لبلتصاؿ بقادة التشكيبلت التشكيبلت والقيادة العامة، فقد صدرت ىذه األوامر إلى قا
 وتبميغيـ.

  

 

 

 
المجرونتيف ىي موقع قديـ اشتير بوجود شجرتيف متجاورتيف مقرونتاف ويروى أف عمرو بف العاص تمقى عندىا رسالة أمير المؤمنيف  [1]

إف لـ يكف قد دخؿ مصر بعد.. فمما سأؿ أصحابو، أخبروه عمر بف الخطػاب رضي اهلل عنيما، يأمره فييا بأف يعود إلى المدينة المنورة 
 بأف ىاتيف الشجرتيف المقرونتيف تقعاف داخؿ حدود مصر. فمضى في ميمة فتح مصر تحرسو عناية اهلل.

 مشاة حوالي ستة ساعات فقط. 16استغرقت معركة المواء  [2]

 ولـ يستكمؿ التسميح. -ولـ يستكمؿ التجييز اليندسي مايو  29مشاة احتياط استمـ واجب العمميات يـو  121المواء  [3]

 حرس وطني شكؿ مف أبناء سيناء ومسمح بأسمحة خفيفة. 28المواء  [4]

 .1967)المبلئة الحمراء( ىي خطة اليجـو اإلسرائيمي عمى مصر يونيو  [5]

  



 المبحث العاشر

 الحرب عمى الجبية المصرية "قرار االنسحاب"

 (1967يونيو  6)يوم أواًل: قرار االنسحاب 

، بظبلليا عمى فكػر القيادات العسكرية، وشكمت صدمة عنيفة لـ تمكف ىذه القيادات مف 1967يونيو  6، 5خيمت أحداث 
رؤية بصيص ضوء في ظبلـ دامس صنعتو تمؾ األحداث وقد لخص الفريؽ أوؿ محمد فوزي في كتابو حرب الثبلث سنوات 

، وتطوراتو وردود فعمو، ونظرا لموقعو كرئيس أركاف حرب القوات المسمحة في تمؾ المرحمة لحظات اتخاذ قرار االنسحاب أسبابو
 فإننا ننقؿ أجزاء منيا كشيادة لمتاريخ ونذكر منيا األتي:

ظيرت أوؿ نية لممشير بانسحاب القوات مف سيناء عندما صدرت إشارة السمكية مف القيادة العميا إلى قائد منطقة شـر 
يطمب فييا وضع خطة كاممة النسحاب قواتو مف شـر الشيخ إلى غرب  6/6/1967صباح يـو  5.50عة الشيخ في السا

، قائبل لي: "عاوزؾ تحط لي خطة سريعة النسحاب القوات مف سيناء إلى 6/6/1967القناة. وقد طمبني المشير بعد ظير يـو 
 دقيقة فقط". 20غرب قناة السويس، ثـ أضاؼ أمامؾ 

، إذ أنو أوؿ أمر يصدر إلي شخصيا مف المشير، الذي كانت حالتو النفسية والعصبية منيارة، باإلضافة فوجئت بيذا الطمب
إلى أف الموقؼ لـ يكف يسمح بالمناقشة أو الجدؿ، أو معرفة دوافع التفكير في مثؿ ىذا األمر. فقد كانت القوات البرية في 

 ، ولـ يكف ىناؾ ما يستدعي إطبلقا التفكير في انسحابيا.مشاة متماسكة حتى ىذا الوقت 7سيناء عدا قوات الفرقة 

أسرعت إلى غرفة العمميات حيث استدعيت الفريؽ "أنور القاضي" رئيس الييئة، والمواء "تيامي" مساعد رئيس الييئة وجمسنا 
دير الموقؼ إلى فترة قصيرة نفكر في أسموب وطريقة انسحاب القوات، بعد أف أعطيت طمب المشير إلى كمييما. وانتيى تق

طار واسع لتحقيؽ الفكرة، ودّونيا المواء "تيامي" في ورقة، وكاف ىذا اإلطار يحدد خطوط انسحاب  وضع خطوط عامة جدا، وا 
 القوات وتوقيت التمركز عمى ىذه الخطوط.

ومرتكزا بذقنو  توجينا نحف الثبلثة إلى المشير، وكاف منتظرا واقفا خمؼ مكتبو. واضعا إحدى ساقيو عمى كرسي المكتب،
 عمى ساقو الموضوعة فوؽ الكرسي.

بادرت المشير بقولي: "عمى قدر اإلمكاف، وقدر الوقت، وضعنا خطوطا عامة لتحقيؽ فكرة سيادتؾ، ونرجو اإلذف بأف 
ـو كذا وأف يتـ يقرأىا المواء "تيامي"، وبدأ المواء "تيامػي" في القراءة بقولو: ترتد القوات إلى خط كذا يـو كذا ثـ إلى خط كذا ي

ارتداد القوات بالتبادؿ عمى ىذه الخطوط لحيف وصوليا إلى الخط األخير غرب قناة السويس بعد أربعة أياـ مف يـو البدء في 
 أي أف يتـ االنسحاب في أربعة أياـ وثبلث ليالي". -االنسحاب 

ميبل موجيا الحديث لي: "أربعة أياـ وثبلث عندما سمع المشير الجممة األخيرة الخاصة بتحديد مدة االنسحاب، رفع صوتو ق
لياؿ يا فوزي، )أنا أعطيت أمر االنسحاب خبلص(. ثـ دخؿ إلى غرفة نومو التي تقع خمؼ المكتب مباشرة بطريقة ىستيرية، 

ذلؾ  بعد أف كاف وجيو قد ازداد احمػرارا أثناء توجيو الحديث، بينما انصرفنا نحف الثبلثة مندىشيف مف حالة المشير. بعد



وصػمت األخبار مف سيناء عف طريؽ اإلسماعيمية "قيادة القناة" أف المشير قد أصدر أمره إلى قائد قوات العريش بانسحاب قواتو 
بأسمحتيا الشخصية فقط إلى غرب القناة في ليمة واحدة. والغريب أنو ال يمكف وصوؿ ىذه المعمومات عف قرار االنسحاب بعد 

لي الساعة الخامسة مساء، إال إذا كاف األمر قد صدر فعبل قبؿ الظير مف المشير، إلى قائد ، أي حوا6/6/1967ظير يـو 
 ما، لـ نكف نستطيع حتى تمؾ المحظة االستدالؿ عميو.

وقد قاـ ىذا القائد بتنفيذ األمر بالنسبة لشخصو، وفرقتو فقط، دوف أف يخطر قيادتو العميا والقوات التي تجاوره، وىذا عمؿ 
 اؿ التي تحـر عسكريا في جميع القوانيف العسكرية إذا أنو يمس أمف وسبلمة بقية القوات مسا مباشرا.مف األعم

الغريب أف الفريؽ أوؿ "مرتجي" قائد الجبية قد عرؼ بأمر االنسحاب، مف القوات المنسحبة نفسيا، وقرر أف مدير الشػرطة 
بأنو الوحيد الموجود في الموقع بعد انسحاب القوات فعبل، أي لـ يتـ  العسكرية توجو إلى قيادتو، وأخبره باألمر مدلبل عمى ذلؾ

إخطاره ال مف القيادة العميا وال مف الجيش الميداني، كما قرر أنو سأؿ الضابط عف مصدر األمر فرد عميو الضابط بأنو أمر 
د نفذ الفريؽ أوؿ "مرتجي" بالفعؿ ىذا المشير شخصيا. وىنا أعود لنتذكر أف كممة "أمر المشير" ليا فعؿ السحر والطاعة، ولق

 األمر وعاد بقيادتو إلى اإلسماعيمية.

، أف المواصبلت الداخمية بيف قيادتو وبيف قيادة الجيش، وبيف 7/6/1967كما قرر لي عند مقابمتو في اإلسماعيمية يـو 
وؿ "مرتجي" قرر فيما بعد أنو اتصؿ ، غير أف الفريؽ أ5/6/1967قيادتو وبيف التشكيبلت والمحاور كانت مقطوعة مف ليمة 

 مرتيف بخصوص موقؼ القوات البرية. 5/6/1967بالمشير شخصيا وكممة يـو 

أما قائد الجيش الميداني، الفريؽ "صبلح محسف" فكاف عمى اتصاؿ بالفريؽ "أنور القاضي"، والمشير شخصيا طواؿ النيار 
واء "نصر الديب" في العريش، وقد عرض عمى الفريؽ "أنور القاضي" مرة مباشرة وبقية المرات عػف طػريؽ الم 5/6/1967يـو 

 فكرتو االبتدائية عف ارتداد القوات إلى النطاؽ الثاني، ولكنو طمب التصديؽ مف المشػير قبؿ أي تنفيذ.

يمة الذي أصدر فيو المشير أمر االنسحاب إلى غرب قناة السويس، وفي ل 6/6/1967وألىمية االتصاالت في ذلؾ اليـو 
 واحدة فسنوردىا كما رواىا القادة كاآلتي:

صباحا تـ اتصاؿ بيف "المشير" وبيف الفريؽ أوؿ "مرتجي" تكمـ فيو األخير عف اقتراحاتو بالنسبة النتقاؿ  11.30. الساعة 1
 القوات إلى خط الدفاع الثاني وموقؼ الفرقة الرابعة، كاحتياطي عاـ"

ميفوني بيف الفرؽ "صبلح محسف"، والفريؽ أوؿ "مرتجي"، أخطره فيو أف المشير بعد الظير تـ اتصاؿ ت 3.30. الساعة 2
 يطمب قياـ الفرقة الرابعة المدرعة بيجـو مضاد لفؾ حصار القسيمة,

 مساء، صدر أمر المشير الشفوي باالنسحاب إلى غرب القناة لمف؟ ال أحد يعمـ, 4. الساعة 3

 تراح أو مشروعا النسحاب القوات.مساء كمفني المشير بوضع اق 4ر30. الساعة 4

 ثانيًا: إشاعات حول خبر االنسحاب



لعدـ وجود قرار مكتوب ومنظـ ألمر االنسحاب، تطوع ضباط كثيروف خاصة مف أفراد الشرطة العسكرية واالستخبارات 
ضافات عمى األمر نفسو، فزاد الغموض أكثر. وحدثت بمبمة في التنفيذ، و  أصبحت حالة انييار الحربية، بزيادة تفصيبلت وا 

 القوات ماديا ومعنويا ىي السائدة وانقمب االنسحاب غير المنظـ إلى فوضى وىبلؾ.

لقد انتشر خبر االنسحاب بأي طريقة، وبأي شكؿ، وبسرعة انتقؿ األمر مف مصادر غير مسؤولة أو متأكدة مف القرار أو 
إلى غرب القناة، ومرة إلى وسط الدلتا مف دوف تحديد مكاف توقيتو، فتعارضت أماكف تمركز المنسحبيف، وطرؽ انسحابيـ مرة 

 معيف، مرة إلى ىايكستب، ومرة أخرى إلى دىشور.

كانت كؿ ىذه األوامر صادرة مف ضباط، وضابط صؼ الشرطة العسكرية التي كانت ُتمقف مف ضباط وأفراد مكاتب 
 نضـ إلى مكتب مخابرات اإلسماعيمية.االستخبارات الحربية، وأىميا مكتب االستخبارات في العريش الذي ا

باإلسماعيمية، المصدر الرئيسي  6ووصؿ الحاؿ إلػى أف أصبػح عػريؼ الشرطة العسكرية الواقؼ عمى مخرج المعبر رقـ 
لممعمومات عف عمميات انسحاب القوات مف سيناء، أي التي عبرت قناة السويس ومنيا تـ انتقاؿ الوحدات اإلدارية لمفرقة الرابعة 

 بقيادة نقيب اسمو ضرغاـ. 6/6/1967المدرعة مف سيناء إلى معسكر المطار شرؽ القاىرة مباشرة مساء يـو 

 ثالثًا: ىل كانت ىناك ضرورة لالنسحاب؟ ومن ىو صاحب ىذا القرار الخطير؟

وال  –ستراتيجية يعتبر مقبواًل مف الوجية اإل 1967يونيو 5كاف موقؼ القوات المسمحة المصرية في سيناء حتى نياية يـو 
ألف القتاؿ كاف دائرًا عمى النطاؽ األوؿ فقط، ولـ يحقؽ العدو نجاحًا إال –يدعو إلى اليأس برغـ خروج قواتنا الجوية مف الحرب 

في اتجاه المحور الساحمي فقط، أما باقي أوضاع القوات في النطاقات الدفاعية فكاف ثابتا، ومعظميا لـ يتعرض ألي ىجوـ 
بأف وصوؿ القوات المعػادية إلى العريش، ال يعنى انييار الجبية، وال يعنى عدـ القدرة عمى استخداـ باقي القوات  عمماً  00برى

 البرية في سيناء بعد مرور يـو واحد مف أياـ القتاؿ لمدفاع عف النطاقات الدفاعية األخرى.

ب سميـ بعد تدمير الطيراف المصري والموازنة بيف ولؤلسؼ الشديد فإف القيادة العامة في القاىرة لـ تقدر الموقؼ بأسمو 
أعماؿ قتاؿ القوات في العراء، أو مف خبلؿ مواقع حصينة وقبوؿ الحصار لحيف صدور قرار سياسي بإيقاؼ النيراف.. فكاف 

ي أطمؽ عميو قرار القيادة أوال بشف اليجمات والضربات المضادة حتى تصبح فريسة لمطيراف المعادى.. ثـ قرار "االنتحار" الذ
 "االنسحاب".

وقد استعرضنا في شيادة الفريؽ أوؿ "محمد فوزي" عف ظروؼ إصدار القرار ومبلبساتو.. وحتى ندقؽ.. مف ىو صاحب 
القرار؟ وىؿ المشير ىو الذي اتخذ القرار منفردًا بصفتو الشخصية كقائد عاـ؟ عممًا بأف مثؿ ىذا القرار البػد أف تكوف لو الصفة 

 أـ أف كمييما اتفقا عمى اتخاذ مثؿ ىذا القرار؟.… وىؿ ىي فكرة الرئيس "عبدالناصر"؟… الً السياسية أو 

يذكر الفريؽ أوؿ "محمد فوزي": دار حديث تميفوني بيف المشيػر "عػامر" والػرئيس "عبدالناصر" يطمب فيو األوؿ الرأي عف 
فمـ يتمقى ردًا مف الرئيس سوى جممة واحدة كما عممت فيما إمكانية الصمود في المضايؽ بداَل مف االنسحاب، إلى غرب القناة، 

خبلؿ ليمة  00وجاي دلوقت تسألني رأيي عف المضايؽ(. "ويضيؼ 00بعد وىى )يعني كنت أخذت رأيي في االنسحاب األوؿ



مكتبو ببدرـو  يونيو كاف المشير يصارع انييارًا نفسيا تتيحو الموقؼ. فقد قضى طوؿ الميؿ في غرفة نومو التي تقع خمؼ 6/7
كاف الكؿ تخيـ عمييـ حالة  000ولعؿ صدمة تحطيـ القوات الجوية كانت العامؿ األساسي في ىذا االنييار اليائس 000القيادة

مف الوجـو واليأس واالنييػار، وقػد قاـ "شمس بدراف" بدور الحارس عمى غرفة المشير طواؿ الميؿ، حيث كاف يدخؿ ويخرج 
نية انحصرت في مكالمة مع الرئيس "عبدالناصر" وأخرى مع السفارة السوفيتية، وثالثة مع وزارة الخارجية.. ليتمػقى مكالمات تميفو 

انتيت بمناقشة ولغط كثير برز عمى لساف "شمس بدراف" في صورة استدعائو لمفريؽ "أنور القاضي" حيث سألو عف إمكانية 
"والمفيـو ىنا أف الرئيس "عبدالناصر" لـ يكف … رابعة لمتمسؾ بالمضايؽوصوؿ أمر إلى قيادة الجيش الميداني، وقيادة الفرقة ال

 راضيا عف قرار االنسحاب".

يذكر الفريؽ أوؿ عبدالمحسف مرتجى، "سألت المشير "عامر" في زيارة لو بعد الحرب مباشرة عف مدى معرفة رئيس 
القرار ولـ يطمع عميو القائد األعمى ولـ يأخذ موافقتو.. الجميورية بيذا القرار وىؿ وافؽ عميو أـ أف المشير عامر ىو صاحب 

ومف الضروري أف تشترؾ السياسة مع اإلستراتيجية في اتخاذه.. وكاف  –فمثؿ ىذا القرار االستراتيجي لو نتائج سياسية خطيرة 
 ر بدوف عممو".رد المشير أنو اتفؽ مع الرئيس "عبدالناصر" عميو. وأنو أخذ رأيو وال يمكنو أف يتخذ ىذا القرا

يذكر المشير الجمسي في مذكراتو: أنو كعػضػو في لجنة التاريخ بعد الحرب كاف يستمع إلى شيادة العميد "عبدالستار أميف" 
يونيو، وأخطره بقرار االنسحاب بقولو: )سقطػت  6مدير مكتب المشير "أف المشير "عامر" اتصؿ بالرئيس "عبدالناصر" يـو 

يمو ما يعادؿ كتيبة.. دمرت مدفعية أـ قطؼ .. موقع القسيمة يجرى حصاره ػ ولـ يبقي إال ثغرة تعادؿ العريش، بقي في أبو عج
وعمينا  -نصؼ كيمومترا اتجاه الكونتبل سميـ قررت االنسحاب بالقوات المسمحة إلى غرب القناة ػ يجب أف نتخمى عف المسؤولية 

 أف نخمي السبيؿ إلى جيؿ آخر يتحمؿ المسؤولية(.

يونيو: "عدنا في المساء إلى مكتب "عبدالحكيـ عامر"،  6ر السيد "عبدالمطيؼ البغدادي" في مذكراتو عف خػواطره يـو يذك
وسألتو عف موقؼ المعركة ففاجأني بقولو )قررنا االنسحاب العاـ إلى غرب القناة( )إف الطائرات تصطاد مدرعاتنا في الصحراء 

راعية تختفي بيا( ولما سألتو عف رأى "جماؿ عبدالناصر" في ىذا االنسحاب.. فقاؿ، المكشوفة والبد أف تنسحب إلى مناطؽ ز 
 ىو الذي اتخذ القرار لينقذ أوالدنا".

ويذكر السيد "محمود رياض" وزير الخارجية وقتيا في مذكراتو "عندما حضر بوتفميقة وزير خارجية الجزائر، وأصطحبتو 
عندئذ طمب جماؿ "عبدالناصر" خريطة  -ى الجزائر عدـ قبوؿ وقؼ إطبلؽ النار لمقابمة الرئيس "عبدالناصر" أبمغو أف رأ

لسيناء وبدأ يوضح عمييا لموزير المعالـ الرئيسية الموجودة عمى الخريطة.. ثـ أشار إلى خط المضايؽ، وذكر أف القوات 
د صدؽ شعوري فيما بعد، ألني لق… المصرية سوؼ تنسحب إلى ىذا الخط وتتمسؾ بو حتى يمكف إيقاؼ التقدـ اإلسرائيمي

تبينت أنو في الوقت الذي كاف "جماؿ عبدالناصر" يتحدث فيو عف الصمود عند خط المضايؽ، كاف "عبدالحكيـ عامر" قػد 
 يونيو باالنسحاب الشامؿ لقواتنا إلى غرب القناة". 6أصدر أوامره فعبًل مساء يـو 

عمؿ في قيادة جبية سيناء في ىذه المرحمة "ال أتصور أف المشير يذكر المشير "محمد عبدالغني الجمسي" والذي كاف ي
عامر كاف مف السذاجة السياسية والعسكرية بحيث يتخذ ىذا القرار منفردًا، وال أتصور أف الرئيس "عبدالناصر" كاف مف السذاجة 

والرأي عندي أف قرار االنسحاب العاـ مف السياسية والعسكرية بحيث يسمح لمقائد العاـ بأف يتخذ ىذا القرار بدوف عممو وموافقتو 



سيناء كاف قرارًا خاطئا، كما أف طريقة تنفيذه كانت سيئة وتتعارض مع العمـ العسكري فالموقؼ السياسي كاف يتطمب استمرار 
 6القتاؿ في سيناء أطوؿ وقت ممكف، ولـ يكف ىناؾ سبب سياسي يستدعى إخبلء سيناء كما أف الموقؼ االستراتيجي يـو 

 يونيو لـ يكف يستدعى االنسحاب العاـ إلى غرب القناة.

لقد أصدر الفريؽ "صبلح محسف" قائد الجيش الميداني أوامره لمواء "صدقي الغوؿ" قائد الفرقة الرابعة المدرعة بأف تتمسؾ 
 حت سترىا.يونيو كي تنسحب باقي قوات الجيش إلى غرب القناة ت 7بخط المضايؽ حتى الساعة الثانية عشرة ظير يـو 

وكاف البد أف يشمؿ قرار االنسحاب عمى التشبث بخط المضايؽ بكؿ القوات تحت قيادة قائد الجيش وليس معنى عدـ 
تجييز خط المضايؽ قبؿ أو أثناء االستعداد لمحرب ىو التخمي عنو أو عدـ صبلحيتو لمدفاع.. فالمعروؼ عسكريا أف ىناؾ 

 ؿ إلى "دفاع ثابت" والطبيعة الطبوغرافية لمنطقة المضايؽ تسمح بذلؾ"."دفاعا عاجبًل يتـ قيو القتاؿ حتى يتحو 

واعتقد أف حقيقة القرار وضرورتو أصبحت أماـ تقدير القارئ ويبقى أف نذكر شيئًا واحدًا وىو أف قرار االنسحاب المبكر ىو 
والدليؿ عمى ذلؾ … وجو اإلطبلؽ الذي أدى إلى اندحار القوات المصرية، ولـ تكف معارؾ سيناء مع العدو ىي السبب عمى

فقرة مف مذكرات "موشى دياف" يصؼ فييا احتبلؿ شـر الشيخ، التي كانت مف البداية ىي مفتاح األزمة وتصعيد األحداث إلى 
والتي لـ تكف قد  -درجة الحرب.. حيث يقوؿ: "عند نياية اليـو الثاني لمحرب، أخذت القوات المصرية في المواقع المتقدمة 

 في االرتداد، فقد صدرت األوامر إلييا مف القاىرة باالنسحاب. -ت لمحصار تعرض

وعندما عممنا أف قوات شـر الشيخ بدأت تترؾ مواقعيا سارعنا بتقديـ ميعاد احتبلليا، وأرسمت وحدة مظبلت إلييا دوف 
 انتظار الستيبلء القوات البرية عمى الطريؽ البرى.

 المدرعةرابعًا: مأساة الفرقة الرابعة 

عندما تمركزت الفرقة في سيناء كانت تعمؿ "احتياط الجبية".. أي أف دفعيا لمعمميات يكوف متأخرًا عف توقيت عمؿ 
األنساؽ األولى والثانية ولكف ىذه الفرقة كانت مف البداية ضحية األوامر العشوائية فقد اصدر إلييا المشيػر أوامره باستعادة 

يونيو ولـ ينفذ األمر وعند صدور األوامر باالنسحاب إلى قائد الجيش الميداني "الفريؽ صبلح  6العريش بعد سقوطيا فجر يـو 
أصدر أوامره إلى قائد الفرقة الرابعة بالتمسؾ بخط المضايؽ حتى الساعة الثانية عشرة يـو السابع مف يونيو لستر  -محسف" 

مكانيات انسحاب القوات بينما صدرت أوامر أخرى لمفرقة باالنسحاب حي ث كانت أوؿ مف عبر القناة غربًا.. نظرًا لقربيا، وا 
السير عمى مختمؼ أنواع األراضي بالجنازير وبوصوليا إلى غرب القناة تشتت في عدة أماكف حتى أف المجموعات اإلدارية 

ودة مرة أخرى إلى سيناء لمفرقة تمركزت شرؽ القاىرة. وعندما تعدلت قرارات القيادة العامة، صدرت األوامر إلى الفرقة بالع
والتمسؾ بخط المضايؽ حيث عبرت الفرقة فعبًل بعد مناقشات ومداوالت وتأخير في الوقت وكاف ذىابًا ببل عودة، ولـ يكف ذلؾ 
نتيجة لمعارؾ، ولكف ألمر جديد باالنسحاب نتيجة لوصوؿ العدو إلى المضايؽ وتعرضيا لقصؼ جوي عنيؼ وعندما وصمت 

 سور عمى القناة قد نسفت حيث تركت معظـ دبابات الفرقة سميمة.الدبابات وجدت الج

 خامسًا: إيقاف إطالق النيران



منذ السادس مف يونيو كانت المشاورات في مجمس األمف تجرى الستصدار قرار لوقؼ النيراف، وكانت الواليات المتحدة 
يروي محمود رياض" في مذكراتو عف قرار مصر يونيو "و  4تعارض أف يشمؿ القرار "انسحاب القوات المتحاربة إلى حدود 
يونيو، طمبني الرئيس "عبدالناصر" تميفونيا في مكالمة لف  8بقبوؿ وقؼ إطبلؽ النار فيقوؿ: "في الساعة التاسعة مساء يـو 

طرني بأف أنساىا مطمقًا، وبدأ يحدثني بنبرة مؤلمة ومفجعة في صوتو، كانت في حد ذاتيا كافية لتصوير الموقؼ كمو، فقد أخ
االنييار في القوات المسمحة كاف كامبًل وفوؽ أي تصور، وأنو لـ يعد في إمكاننا مواصمة القتاؿ، وأنو يجب أف تخطر "القوني" 

 إلببلغ مجمس األمف بموافقتنا عمى وقؼ العمميات العسكرية.

أعنؼ صدمة يتمقاىا في حياتو لقد  وعندما أبمغت القوني العاشرة ليبًل بالموقؼ، أدركت مف نبرة صوتو أف ما سمعو كاف
كنت طواؿ األياـ القميمة الماضية أنقؿ إليو البيانات التي تصمني مف القيادة عف الموقؼ العسكري، والتي اتسمت جميعيا بعدـ 

ار مطابقتيا لمواقع وبالتالي فقد كاف القوني يرفض تصديؽ المعمومات التي تصمو مف السفراء األجانب في نيويورؾ عف انيي
 الجبية.

 67فجر التاسع مف يونيو  3.20وفى أعقاب مداوالت مجمس األمف تـ إصدار قرار وقؼ النيراف لينفذ اعتبارًا مف الساعة 
 )بتوقيت الشرؽ األوسط(.

 سادسًا: القوات المسمحة المصرية بال قيادة

 ة بعد يوميف مف الحرب:يروى الفريؽ أوؿ "محمد فوزي" في كتػابة حرب الثبلث سنوات صورة القيادة العام

لـ أجد المشير في نفس حالتو العصبية التي تركتو بيا  7/6/1967"عندما عدت إلى مقر القيادة العامة بالقاىرة مساء يـو 
في الصباح ولو أنو كاف منفعبًل وىو يتكمـ عف االتحاد السوفيتي ويقوؿ أنو سيتدخؿ بثقمو في الميداف ووعدوا بدعـ جوى عاجؿ 

الجوية واستطرد المشير موجيا الكبلـ إلى "بس خمى بالؾ مف القوات المسمحة سامع يا فوزي، خمى بالؾ مف القوات لقواتنا 
ذا كنت عاوز حاجة إبقى اتصؿ "بشمس"". -المسمحة   كررىا مرتيف، وا 

ادة العامة لمقوات انصرؼ المشير مف القيادة العامة بعد ىذا القوؿ، وكانت ىذه آخر جممة ينطؽ بيا المشير في مقر القي
 المسمحة والتي لـ يدخميا بعد ذلؾ.

لـ أدرؾ في ذلؾ الوقت معنى كممات المشير ولـ أعمـ إلى إيف أتجو بعد ذلؾ. وبانصراؼ المشير مف مقر القيادة العامة 
 أصبحت القوات المسمحة ببل قيادة.

 .8/6/1968زمالؾ وقضى فييا ليمة وعممت بعد ذلؾ أف المشير توجو إلى شقة خاصة بالمواء "عصاـ خميؿ" بال

وبقى "شمس بدراف" في القيادة، عمى مكتب المشير، وناـ في غرفة نومو في تمؾ الميمة، وقد قابمت شمس بدراف فأخبرني أف 
مصر قبمت وقؼ إطبلؽ النيراف قائبًل "الروس حيساعدونا، وأنت ستمسؾ القوات المسمحة، والمشير قدـ استقالتو، وأنا كماف 

ـ استقالتي إلى الرئيس "عبدالناصر". إف الواجب يحتـ عمى جميع القادة أف يقدموا استقاالتيـ أيضا، وأنا قمت كده لمفريؽ سأقد



"صدقي محمود"، إلعطاء الفرصة لمرئيس لمعمؿ بحرية بالنسبة لمقوات المسمحة". في تمؾ المحظة أدركت معنى كممة "المشير 
 سمحة".مساء أمس " خمى بالؾ مف القوات الم

أخطرت القادة اآلتية أسماؤىـ بعد، بما ذكره لي "شمس بدراف" وىـ: "فريؽ أوؿ سميماف عزت"، فريؽ أوؿ "صدقي محمود"، 
فريؽ أوؿ "أحمد حميـ إماـ"، فريؽ أوؿ "ىبلؿ عبداهلل ىبلؿ"، فريؽ أوؿ "عبدالمحسف كامؿ مرتجى"، فريؽ أوؿ "جماؿ عفيفي"، 

إلى استقاالتيـ في اليـو التالي فجمعتيا وسممتيا إلى سامي شرؼ، مدير مكتب الرئيس  فريؽ "أنور القاضي". بدأت ترد
 .10/6/1967مساًء يـو 10لممعمومات في الساعة 

عمـ القادة أف المشير موجود بمنزلو بالحممية، فذىب إليو عدد كبير منيـ وعمى رأسيـ  8/6/1967ومع مساء نفس اليـو 
والفريؽ أوؿ "صدقي محمود"، والفريؽ أوؿ "سميماف عزت" ومعظـ القادة مف رتب الفريؽ أوؿ الفريؽ أوؿ "عمي عمي عامر"، 

 والفريؽ والمواء وبعض الضباط مف الرتب األخرى باإلضافة إلى "شمس بدراف". وجميعيـ كانوا مف الضباط المقربيف.

اختمى "بشمس بدراف" ثـ خرجا معًا مف باب  وصمت إلى ىذا الجمع متأخرًا، وعػرفػت أف الكػؿ ينتظر مقابمة المشير، الذي
المنزؿ الخمفي، دوف أف يعمـ أحد مف القادة بذلؾ، إال بعد انصرافيما بفترة طويمة فغادروا المنزؿ مف دوف أف تتاح ليـ فرصة 

 رؤية ومقابمة المشير".

ذيع عمى الشعب أنباء االنتصارات وىكذا كانت الحالة التي تسود أرجاء القيادة العامة، بينما كانت اإلذاعة المصرية ت
، والذي تنحى 1967يونيو  9وليذا كانت الصدمة قاسية، لحظة مصارحة الرئيس لمجماىير في خطابو مساء يـو  -الكاذبة 

 فيو عف الرئاسة باعتباره الرجؿ األوؿ المسؤوؿ عما حدث وعف ىذه النياية التي لـ تكف في الحسباف.

 مةسابعًا: تطورات ما بعد اليزي

، بيزيمة عسكرية صعبة لمقوات المسمحة أدت إلى تخمي القيادة العسكرية عف مسئوليتيا بمجرد 1967انتيت حرب يونيو 
 ، حيف ترؾ المشير "عبدالحكيـ عامر" مقر القيادة العامة آلخر مرة.67يونيو  8توقؼ القتاؿ يـو 

ناصر" كما قدميا وزير الحربية "شمس بدراف". الذي طمب يونيو قدـ المشير "عامر" استقالتو لمرئيس "عبدال 8/9ففي ليمة 
مف كؿ كبار القادة تقديـ استقاالتيـ "إلعطاء الفرصة لمرئيس لمعمؿ بحرية بالنسبة لمقوات المسمحة". وقد تضمنت ىذه 

ة، ورئيس ىيئة عمميات االستقاالت مناصب: قائد القوات الجوية وقائد القوات البرية، ومساعد نائب القائد األعمى لمقوات المسمح
 القوات المسمحة.

يونيو، فاجأ الرئيس "عبدالناصر" الشعب المصري واألمة العربية بإعبلف تنحيتو عف رئاسة  9ساعة، مساء يـو  24وبعد 
كما أعمف القرار إسناد المسئولية بموجب الدستور … معمنًا مسئوليتو عف كؿ ما حدث، وتحممو ليذه المسئولية … الجميورية 

إلى السيد "زكريا محيي الديف". وقد سرد "عبدالناصر" في خطاب التنحي أبعاد المؤامرة اإلسرائيمية األمريكية .. واعترؼ بأف 
 حجـ اليزيمة لـ يكف متوقعًا، ثـ ناشد جميع المصرييف بأف يعمؿ كؿ فرد في موقعو".



مصري والقوات المسمحة، امتدت لمستوى الشعوب أحدث ىذا القرار دويًا ىائبًل، وردود فعؿ ضخمة عمى مستوى الشعب ال
العربية كميا التي كانت ترى في "عبدالناصر" زعيمًا قوميًا يمثؿ أمميا القومي في نيوض األمة العربية وصحوتيا. فقد رفض 

ذا يونيو. كذلؾ رفضت الشعوب العربية ى 10، 9الشعب المصري بكؿ فئاتو ىذا التنحي، وخرج في مظاىرات عارمة يومي 
 القرار .. كما أعمف مجمس األمة المصري رفضو ليذا القرار، بينما أعمف "زكريا محيي الديف" رفضو ترشيح الرئيس لو.

أعمف فيو ىذا التراجع، وأنو  1967يونيو  10وأماـ ىذه الضغوط تراجع "عبدالناصر" عف قرار التنحي وأصدر بيانًا يـو 
 اف.سوؼ يبقى حتى ينتيي مف إزالة آثار العدو 

 ثامنًا: خسائر الطرفين

 . القوات المصرية1

 أ. الخسائر بالنسب  

 ( األفراد1)    

   % مف القوة لمطياريف. 4في القوات الجوية والدفاع الجوي 

   في القوات البحرية صفر % مف القوة.

   % مف القوة. 17في القوات البرية 

 ( المعدات2)    

   %. 85الجوي في القوات الجوية والدفاع 

   %. 85في القوات البحرية 

   %. 85في القوات البرية 

 ب. الخسائر بالعدد  

 ( األفراد1)     

 3280ضابطًا،  481فردًا أسيرًا، ) 3799فرد عاد منيـ،  13.600الرقـ اإلجمالي ىو 
 فرد(. 9800مدنيًا( وبالتالي يصبح القتمى ) 38جنديًا، 

  

 ( المعدات2)     



 دبابات        دبابة وقانص. 800حوالي 

 مدافع        مدفع. 450حوالي 

 مركبات        مركبة أنواع. 10000حوالي 

 . القوات اإلسرائيمية )عن مصادر إسرائيمية(2

 األفراد طياريف وقعوا في األسر. 3جريح،  800قتيبًل،  275بمغت 

 الدبابات دبابة. 61

 الطائرات طائرة 12

  

  



 المبحث الحادي عشر

 الحرب عمى الجبية األردنية

 أواًل: العمميات البرية

 قوات الجانبين

 (أُنظر خريطة توزيع القوات األردنيةأ. القوات األردنية: )

دبابة في أقصى  176ألؼ مقاتؿ،  56كانت القوات األردنية التي تتكوف مف  1967صباح الخامس مف يونيو 
 أوضاعيا عمى الحدود األردنية ػ اإلسرائيمية كاآلتي:درجات استعدادىا وتتخذ 

 مشاه )خالد بف الوليد( ومعو كتيبة دبابات باتوف غير مستكممة في )منطقة جنيف(. 25( المواء 1)

 ( لواء مشاه )األميرة عاليو( في منطقة نابمس وطوؿ كـر وقميقيمو.2)

 ( لواء مشاه )الياشمي( في منطقة راـ اهلل.3)

 شاه )اإلماـ عمى بف أبى طالب( في منطقة القدس.( لواء م4)

 ( لواء مشاه )حطيف( في منطقة الخميؿ.5)

 مشاه بيف أريحا والقدس. 27( المواء 6)

 مدرع غرب أريحا. 60( المواء 7)

 مدرع منطقة جسر دامية. 40( المواء 8)

 ( لواء مشاه )الحسيف( موزع بيف عماف والعقبة.9)

 ي عماف.( لواء الحرس الممكي ف10)

 ( القوات العربية المساندة:11)

 )أ( المواء الثامف العراقي في المفرؽ ثـ جسر دامية.

 كتيبة صاعقة مصرية في منطقتي جنيف وراـ اهلل. 2)ب( 

 )لـ يشترؾ في الحرب(. 7، 6)ج( لواء سعودي وصؿ يومي



 بعد إيقاؼ النيراف. 7مدرع سوري وصؿ يـو  17)د( المواء 

 (أُنظر جدول القادة األردنيون في حرب يونيوالعسكرية فكاف تشكيميا طبقًا لمممحؽ المرفؽ )وأما القيادة 

وكانت الميمة الرئيسية ليذه القوات دفاعية فقط ويذكر الممؾ حسيف "لـ يكف لدينا نحف األردنييف سوى خطة دفاعية 
مف ىذا النوع اعتمادا عمى اإلمكانيات  ولـ يكف واردا في األذىاف إعداد خطة ىجومية أو مجرد التفكير في خطة -

 العسكرية المحدودة المتوافرة لدينا".

 ب. القوات اإلسرائيمية

 مدرع (. 1مظمي +  1مشاه +  3لواءات ) 5( مجموعة عمميات العميد "عوزي ناركيس" وتتػكوف مف 1)

 .مشاه( 2مدرع +  2لواءات ) 4( مجموعة ضد الجبية الشمالية ) أماـ سوريا( مف 2)

وينظـ عمؿ المجموعتيف عمى أساس أف يتولى العميد "ناركيس" االستيبلء عمى القدس وما حوليا، ويتولى العميد 
 "ديفيد اليعازر" قائد المجموعة الشمالية لبلستيبلء عمى منطقة جنيف وما حوليا.

أي خطة ىجومية ضد إسرائيؿ، وقد أدت بعثرة األولوية األردنية عمى طوؿ الجبية وافتقاد قيادة الجيش األردني إلى 
رغـ وجود نتوءات مف أرض الضفة الغربية تشكؿ نقاط انطبلؽ ىجومية ممتازة مف الناحية الجغرافية )مثؿ نتوء قمقيمية 

كـ فقط ويقع في وسط المنطقة الحيوية مف األرض المحتمة(، إلى  15الذي يبعد عف شاطئ البحر المتوسط بنحو 
مكاف تقريبًا، خاصة وأف األردنييف لػـ يعدوا مسبقًا موانع ىندسية وحقوؿ ألغاـ كثيفة عمى ضعؼ الدفاع األردني في كؿ 

المحاور الرئيسية لمتقدـ اإلسرائيمي المحتمؿ، والتي كانت تجتاز عديدًا مف نقاط االختناؽ بيف التبلؿ والجباؿ المنتشرة 
الفمسطينية عمى تسييؿ الزحؼ اإلسرائيمي عبر ىذه  في الضفة الغربية. وساعد عدـ وجود أي تنظيـ لممقاومة الشعبية

 المحػاور )عمى خبلؼ الحاؿ في قطاع غزة( واالستيبلء عمى مدف وقرى المنطقة.

 (أُنظر شكل الخطة اإلسرائيمية لمضفة الغربيةثانيًا: خطة اليجوم اإلسرائيمي عمى الضفة الغربية )

الغػربية ومدينة القدس بتوجيو ضربة رئيسية إلى شماؿ القدس لمسيطرة قامت الخطة اإلسرائيمية عمى أساس احتبلؿ الضفة 
عمى سمسمة التبلؿ الحيوية الموجودة ىناؾ، والتي تسيؿ عممية تطويؽ المدينة واإلشراؼ عمى طرؽ المواصبلت التي تربطيا 

ة شكؿ شعب ثبلث لمتقدـ، )واحدة( باألردف، كما تفتح طريؽ التقدـ شمااًل نحو نابمس عبر محور راـ اهلل. واتخذت ىذه الضرب
مف منطقة الشيخ عبدالعزيز نحو النبي صموئيؿ. و)الثانية( تتجو نحو تؿ الرادار ثـ تتقدـ شرقًا نحو النبي صموئيؿ أيضًا حيث 

تتجو جنوبًا راـ اهلل ويتوزعا إلى قوتيف: واحدة  –تمتقي بالشعبة األولى ويتقدماف معًا شرقًا إلى بيت حنينا ليقطعا طريؽ القدس 
نحو جبؿ سكوبس شماؿ القدس مباشرة واألخرى تتجو شمااًل نحو راـ اهلل. أما الشعبة الثالثة لمضربة المذكورة فقد حددت 
النطبلقيا منطقة المطروف، ثـ تتقدـ شرقًا نحو راـ اهلل حيث تمتقي ىناؾ بالقوة المتقدمة مف بيت حنينا. ومف راـ اهلل تتجو قوة 

مس، وتتجو قوة أخرى إلى الجنوب الشرقي نحو أريحا الواقعة بيف القدس ونير األردف. وفي الوقت نفسو تشكؿ شمااًل نحو ناب
 قوة إسرائيمية لتطويؽ القدس مف الجنوب بعد االستيبلء عمى قرية صور باىر، ثـ تقتحـ المدينة مف جية الشرؽ.



ي شكمت مجموعة قتالية ضمت لواء مدرع ولواء مظميًا كاف وقد أسندت ىذه المياـ القتالية إلى قيادة الجبية الوسطى الت
ألوية مشاة. وخضعت  3المفروض أف يحتؿ العريش بعممية ابرار جوي ثـ ألغيت العممية نظرًا لسرعة استيبلء قوات تاؿ عمييا و

دة "يوري بف آري" القائد السابؽ ىذه المجموعة لقيادة قائد المنطقة الوسطى العميد "ناركيس". وقد عيد "ناركيس" لمواء المدرع بقيا
راـ  –لمواء السابع المدرع الذي استدعى مف االحتياط عشية الحرب باحتبلؿ تؿ الرادار والشيخ عبدالعزيز وقطع طريؽ القدس 

ا اهلل، عمى أف يقـو المواء المظمي ولواء مشاة آخر مف مجندي القدس الجديدة، بتنفيذ المياـ القتالية حوؿ المدينة وداخمي
بالتعاوف مع المواء المدرع وكتيبة دبابات "شريماف" مساندة المواء المشاة. أما منطقة "المطروف" فقد عيد بيا إلى لواء مشاة 
ميكانيكي. وفي القطاع الشمالي مف الضفة الغربية، حيث توجد مدف نابمس وجنيف وطولكـر وبمدة قمقيمية، فقد عيدت القيادة 

عميد "ايبلد بيميد" بمياـ القضاء عمى القوات األردنية الرئيسية الموجودة ىناؾ، واحتبلؿ ىذا القطاع، اإلسرائيمية إلى مجموعة ال
والوصوؿ إلى نير األردف. وكانت ىذه المجموعة تتألؼ مف لواءيف مدرعيف تابعيف لمقيادة الشمالية أصبًل، ولواءي مشاة: 

الوسطى، فضبًل عف كتيبة دبابات مستقمة ووحدات مساندة أخرى تضـ:  أحدىما مف القيادة الشمالية أيضًا واآلخر مف القيادة
 حاميات دفاع إقميمي. 3كتائب ناحاؿ، و 8كتائب مدفعية، وكتيبة ميندسيف، و 3كتيبة استطبلع مدرعة، و

 ووضعت الخطة اإلسرائيمية عمى أساس توجيو ضربتيػف أساسيتيف بموائي المدرعات غرب جنيف وشرقيا، عمى أف تتقدـ
نابمس وتياجـ جنيف مف الجنوب  –األولى مف الشمالي الغربي لجنيف نحو قرية الياموف، ثـ تتجو شرقًا حتى تقطع طريؽ جنيف 

عبر سيؿ عرابة، ويقود الثانية المواء المدرع الثاني الذي يتقدـ مف شماؿ جنيف عمى طريؽ عفولة، ثـ يتجو شرقًا إلى قرية دير 
جنيف. وىناؾ يتجو رتؿ  –قباطيا  –ة جمقموس وتمفيت ثـ قرية الزبابدة حيث يقطع طريؽ طوباس أبو ضعيؼ ثـ جنوبًا إلى قري

مف المواء المدرع شمااًل نحو قباطيػا، ورتؿ آخر جنوبًا نحو طوباس ونابمس، وفي الوقت نفسو يزحؼ لواء مشاة ميكانيكي نحػو 
الغرب مف جنيف بواسطة كتيبػة دبابات وقوة مف المشاة جنيف مباشرة عف طريؽ حيفا. كما خطط لتوجيو ضربة ثالثة إلى 
نابمػس عند عرابة ثـ التقدـ جنوبًا نحو سيمة الظير ثـ  –الميكانيكية مف اتجاه سيمة الحارث ويعبد بيدؼ قطع طريؽ جنيف 

لجنوب بواسطة مياجمة نابمس مف الغرب، وبذلؾ يتـ تطويؽ نابمس مف الشماؿ بواسطة المدرعات المتقدمة مف طوباس ومف ا
 قوة مدرعة مف لواء "بف آري" تتقدـ مف راـ اهلل ومف الغرب.

الذي كانت تعززه سريتا دبابات باتوف مف  25وكانت جميع الضربات الثبلث المذكورة تقع في قطاع لواء المشػاة األردني 
 .12الكتيبة المدرعة 

، تعززىما ولقد خطط العدو أيضًا لتوجيو ضربتيف ثانويتيف بواسطة لواء  مشاة مف المنطقة الوسطى ضد قمقيمية وطولكـر
سريتا دبابات شيرماف، أي في قطاع لواء األميرة عالية ثـ تتقػدـ الوحدات المياجمة عمى ىذيف المحوريف نحو نابمس أيضًا. كما 

 تجاه جسر دامية.خطط باإلضافة إلى ذلؾ ىجومًا مخادعًا تقـو بو وحدة مشاة مف اتجاه بيساف قرب نير األردف في ا

 (أُنظر خريطة اليجمات اإلسرائيمية عمى األردنثالثًا: المعارك عمى الجبية األردنية )

 (شكل القتال داخل القدسو ) (أُنظر شكل الخطة اإلسرائيمية لمقدس. معركة القدس )1
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كانت بو معركة القدس محتدمة، كاف لواء مشاة إسرائيمي تدعمو وحدة مف دبابات "شيرماف"  . وفي الوقت الذي5/6في 
حزيراف  6يياجـ ممر باب الواد الضيؽ ومركز شرطة المطروف المحصف، ولقد تـ االستيبلء عمييما في صباح اليـو التالي، 

يؽ راـ اهلل، واستولت عمى مطار القدس مطار )يونيو(، وبعد ظير اليـو نفسو، تقدمت وحدة استطبلع المواء جنوبًا طر 
قمنديا، عمى حيف اشتركت بقية وحدات المواء مع كتيبتي دبابػات مف المواء المدرع الذي يقوده "ابف آري" مساء اليـو نفسو 

 في معركة القدس.

 (أُنظر خريطة اليجمات اإلسرائيمية عمى األردن) . معركة جنين:2

األردني موزعة شماؿ جنيف لتحمي طرؽ االقتراب منيا، خاصة محور عفولة الواقع إلى  25كانت وحدات لواء المشاة 
وزعتا عمى  12( تابعة لكتيبة الدبابات 47 –الشماؿ الشرقػي والذي يمر عبر أرض سيمية، وتعززىا سريتا دبابات باتوف )ـ 

جنيف. وقد فتحت المدفعية  –ر زرعيف يعبد، ومحو  –جنيف، ومحور عيف السيمة  –محاور التقدـ الثبلثة: محور حيفا 
والدبابات األردنية النار عمى األىداؼ اإلسرائيمية المواجية ليا، ومنيا مطار رامات دافيد الواقع إلى الغرب مف جنيف، منذ 

التابع  حزيراف )يونيو( لمدة ساعتيف تقريبًا. وفي الخامسة مساء بدأ المواء المدرع اإلسرائيمي 5الساعة العاشرة مف صباح 
لمجموعة "بيميد" ىجومو عمى قطاع جنيف مف الشماؿ الغربي نحو قرية الياموف بواسطة كتيبة دبابات "شيرماف" وكتيبة مشاة 
ميكانيكية تنقصيا سريػة ووحدة استطبلع. وفي الوقت نفسو كانت كتيبة دبابات أخرى ومعيا سرية مشاة ميكانيكية أي بقية 

ه سيمة الحارثة نحو قرية يعبدإلى الغرب مف جنيف، كما كاف اليجـو المخادع الذي قامت بو المواء المدرع تياجـ مف اتجا
وحدات مشاة إسرائيمية مف اتجاه بيساف نحو جسر دامية قد بدأ في حوالي الساعة الرابعة بعد الظير وحقؽ تقدمًا عمى 

قوة اإلسرائيمية عف مواصمة التقدـ بعد أف تبادلت كـ حتى حموؿ الظبلـ. وتوقفت ال 16الضفة الغربية لنير األردف بمغ نحو 
 بعض الطمقات مع وحدة أردنية صغيرة كانت تحرس حدود ىذه المنطقة.

نابمس، وأخذت تتقدـ  –وقد وصمت المدرعات اإلسرائيمية التي ىاجمت قرية اليافوف بعد حموؿ الظبلـ إلى طريؽ جنيف 
يت مقاومة أردنية محدودة، ثػـ توقفت إلعادة التنظيـ. أما القوة المدرعة نحو جنيف مف الجنوب عبر سيؿ عرابة بعد أف واج

اإلسرائيمية األخرى التي تقدمت نحو قرية يعبد فقد واجيت مقاومة مف قوة أردنية صغيرة قاتمت بشدة حتى تـ اجتياحيا 
ئرات اإلسرائيمية تقدـ في جميع ىذه كـ مف القرية عند حموؿ الظبلـ. وكانت المدفعية والطا 6عمميًا، ثـ توقفت عمى مبعدة 

 العمميات اليجومية اإلسرائيمية دعمًا قويًا بالنيراف لممدرعات المياجمة.

حزيراف )يونيو( بدأت كتيبة الدبابات اإلسرائيمية التي تدعميا  6 – 5وفي حوالي الساعة الثالثة مف بعد منتصؼ ليمة 
رع، والتي سبؽ ليا أف توقفت في سيؿ عرابة، ىجوميا نحو جنيف، إال أنيا كتيبة المشاة الميكانيكية التابعة لمواء المػد

( كانت مختفية داخؿ أشجار الزيتوف، ففشؿ 47دبابة )باتوف ـ  15اصطدمت بمواقع دفاعية أردنية بيا نحو كتيبة مشاة، و
ثانيًا إال أنو فشؿ أيضًا، وبدأت اليجـو ودمرت بعض الدبابات واآلليات اإلسرائيمية. وشنت المدرعات اإلسرائيمية ىجومًا 

الدبابات اإلسرائيمية تنسحب عند بزوغ الفجر، فقامت الدبابات األردنية بمطاردتيا إال أنيا تعرضت لقصؼ جوي معاٍد. 
،  8وتكبدت خسائر شديدة تمثمت في إصابة  دبابات. وبعد ذلؾ عاودت المدرعات اإلسرائيمية ومشاتيا الميكانيكية اليجـو

ىا عدة مرات بنيراف المدافع المضادة لمدبابات، إال أنيا استطاعت اختراؽ الدفاعات األردنية في حوالي الساعة وأمكف صد
حزيراف )يونيو(، وأخذت تياجـ جنيف نفسيا، حيث دارت بعض معارؾ في الشوارع خاصة عند مركز  6السابعة مف صباح 



حًا، وسقطت جنيف أثر ذلؾ في أيدي القوات اإلسرائيمية الشرطة المحصف، استمرت حتى الساعة السابعة والنصؼ صبا
التي ىاجمت المدينة مف الشماؿ أيضًا عند الفجر عبر طريؽ حيفا بمواء مشاة ميكيانيكي، وكانت جميع الدبابات األردنية 

 قد دمرت عند سقوط المدينة. 12التابعة لمكتيبة المدرعة 
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 "(.48 –دبابة "باتوف ـ  90المواء يتكوف مف كتيبتي الدبابات الثانية والرابعة )لدييما معًا حوالي كاف ىذا 

( وكتيبة المدافع ذاتية الحركة الثامنة. وكاف 113 –وكتيبة المشاة الميكانيكية األولى )محمولة عمى عربات مدرعة ـ 
 5جسر دامية. وقد أمره الفريؽ "عبدالمنعـ رياض" ظير يـو المواء المدرع المذكور محتشدًا عند بدء القتاؿ في منطقة 

الذي أمر بالتقدـ إلى الخميػؿ لمواجية احتماؿ  60حزيراف )يونيو( بالتوجو نحو أريحا لكي يحؿ محؿ المواء المدرع األردني 
عة الشالي المدرعة وقوع ىجـو مدرع إسرائيمي مف منطقة بئر السبع أو االشتراؾ في ىجـو مضاد نحوىا لبللتقاء بمجمو 

حاؿ قياميا بيجوميا عبر الكونتبل نحو )بئر السبع( لتطويؽ إيبلت. ولقد رأى الفريؽ رياض أف مف الضروري أف يحؿ 
في جسر دامية المواء الميكانيكي الثامف الذي كاف قد وصؿ إلى منطقة المفرؽ قرب الحدود األردنية  40محؿ المواء المدرع 

إلى أريحا وأراد مواصمة التقدـ خبلؿ الميؿ نحو منطقة الخاف األحمر إال أف طيراف  40مواء المدرع العراقية. وقد وصؿ ال –
العدو ىاجمو أثناء تحركو، وعدؿ المواء عف مواصمة تقدمو بعد تمقيو أمرًا جديدًا بالتحرؾ إلى قطاع )جنيف( لصد ىجـو 

و(. وبدأ المواء في التحرؾ مف أريحا في حوالي الساعة التاسعة حزيراف )يوني 5العدو ىناؾ في الساعة الثامنة مف مساء يـو 
والنصؼ مف مساء اليـو نفسو، وقد انقسـ إلى رتميف: الرتؿ األوؿ ويتألؼ مف الكتيبة المدرعة الرابعػة ومعيا قيادة المواء 

جنيف في اتجاه  –ى طريؽ طوباس وغالبية كتيبة المشاة الميكانيكية األولى وبطارياتيا مدفعية ذاتية الحركة، وقد تقدـ عم
مفترؽ قباطيا. أما الرتؿ الثاني، ويتألؼ مف الكتيبة المدرعة الثانية وسرية مشاة ميكانيكية وبطارية مدفعية ذاتية الحركة، فقد 

 دير ش رؼ في اتجاه مفترؽ عرابة. –تقدـ عمى طريؽ نابمس 

لى قريرة الزبابدة، انقسـ إلى قوتيف: ضمت القوة القوة جنيف إ –وعند وصوؿ الرتؿ المدرع المتقدـ عمى طريؽ طوباس 
األولى إلى سريتي دبابات وسرية مشاة ميكانيكية. ولقد واصمت ىذه القوة تقدميا حتى مفترؽ قباطيا، وضمت القوة الثانية 

ريرة الزبابدة لصد ىجـو سرية دبابات وسريتا مشاة ميكانيكية وبطاريتي مدفعية ذاتية الحركة ولقد بقيت ىذه القوة في منطقة ق
 المواء المدرع اإلسرائيمي اآلخر المتقدـ نحو قريتي جمقموس وتمفيت.

 أ. معركة قباطيا

مف  4.30وصمت سريتا دبابات الكتيبة الرابعة ومعيا سرية مشاة ميكانيكية إلى مفترؽ قباطيا في حوالي الساعة 
وأنزلت بيا خسائر فادحة اضطرتيا لبلنسحاب نحو ، وىاجمت سرية دبابات إسرائيمية كانت ىناؾ 6/6/67صباح 

مف الصباح المذكور، كانت المدرعات األردنية قد استكممت سيطرتيا عمى المفترؽ،  7.30جنيف، وفي حوالي الساعة 
اباتو ولكنيا توقفت عف مواصمة التقدـ نظرًا لحاجاتيا إلى إعادة التزود بالوقود والذخيرة، ولذلؾ أخذ قائد الكتيبة يرسؿ دب



إلى المؤخرة القريبة واحدة تمو األخرى إلتماـ ىذه الميمة، األمر الذي أتاح لقائد المواء المدرع اإلسرائيمي في جنيف أف 
 يحشد قواتو ويتقدـ بيا نحو مفترؽ قباطيا لمياجمة القوة األردنية.

مفتػرؽ قباطيا فتراجعت الدبابات وفي حوالي الحادية عشرة مف صباح اليـو نفسو تقدمت الدبابات اإلسرائيمية نحو 
األردنية أماميا وانتشرت في الحقوؿ والتبلؿ الواقعة في جنوب سيؿ عرابة، وتبعتيا الدبابات واآلليات اإلسرائيمية حيث 

صابة نحو  دبابة  17مركبة مدرعة إسرائيمية مف بينيا  30وقعت في كميف مف نيراف الباتوف األردنية نتج عنػو تدمير وا 
ف". واثر ذلؾ شنت المدرعات اإلسرائيمية ىجومًا آخر لتتمكف مف سحب آلياتيا المعطمة وجرحاىا، ولكف اليجـو "شيرما

الثاني فشؿ أيضًا، ولذلؾ قامت الطائرات اإلسرائيمية بشف غارتيف بعد ظير اليـو نفسو لتمكيف رجاؿ المدرعات مف 
كتيكي سيئًا بالنسبة لئلسرائيمييف الذيف كانوا منتشريف في سحب آلياتيـ المصابة، وعند حموؿ الظبلـ كاف الموقؼ الت

الوادي عمى حيف كانت المدرعات األردنية ال تزاؿ مسيطرة عمى المفترؽ والوادي مف التبلؿ المشرفة عميو، وتوقؼ 
ؽ الحدود عند القتاؿ خبلؿ الميؿ. وفي الوقت نفسو كاف المػواء المدرع اإلسرائيمي الثاني ضمف مجموعة )بيميد( قد اختر 

إلى الغرب مف جبؿ جمبوع، وقد اصطدـ بموقع دفاعي أردني مجيز ببعض المدافع المضادة  6/6/67فجر يـو 
لمدبابات قرب قرية أبو ضعيؼ، حيث أصيبت بعض الدبابات اإلسرائيمية في محاولة اقتحامو األولى الفاشمة، ثـ وجيت 

ى حيف ىاجمتو الدبابات مف الجناح ونجحت في اختراقو. وفي حوالي نيراف المدفعية والطيراف إلى الموقع المذكور عم
مف صباح اليـو نفسو كاف المواء المدرع اإلسرائيمي قد استولى عمى قريتي جمقموس والزبابدة، وفي  10.15الساعة 

تركت لحماية مؤخرتيا في الكفير اشتبؾ في معركة عنيفة مع السرية المدرعة الثالثة األردنية التابعة لمكتيبة الرابعة والتي 
دبابات سنتوريوف إسرائيمية، وتراجع الباقي إلى الخمؼ بعض الشيء  3قرية الزبابدة. وقد أسفر االشتباؾ عف إصابة 

واستمر تبادؿ إطبلؽ النار بيف الدبابات األردنية المحتمية في مواقع جيدة اإلعداد، والدبابػات اإلسرائيمية المكشوفة، 
 مف دوف أف يحرز المواء المدرع اإلسرائيمي أي تقدـ جديد. حتى حموؿ الظبلـ،

األردني بات يشعر بحرج موقفو في قبػاطيا مف جراء تيديد  40: ولكف قائد المواء المدرع 40انسحاب المواء المدرع 
 المدرعة الرابعة.المواء المدرع اإلسرائيمي اآلخر لقرية الزبابدة التي سيترتب عمى سقوطيا قطع خط انسحاب بقية الكتيبة 

ولذلؾ قرر االنسحاب مف قباطيا، وبدأت الكتيبػة تنفذ أوامر االنسحاب في الساعة الثالثة والنصؼ مف بعد ظير 
، بعد أف كانت قد فقدت عشر دبابات نتيجة لمقصؼ الجوي المعادي، باإلضافة لمدبابات األربع التي كانت قد 6/6يـو 

وصمت إلى قرية الزبابدة أصيبت دبابتاف أخريتاف، ثـ شاركت في القتاؿ الدائر عند  فقدتيا خبلؿ قتاؿ الدبابات، وعندما
الكفير بالتعاوف مع سرية الدبابات الثالثة التابعة ليا والتي كانت ال تزاؿ توقؼ تقػدـ المواء المدرع اإلسرائيمي الثاني، 

دبابات أخرى  5أيضًا، ونتج عف ذلؾ تدمير  حيث ركز الطيراف اإلسرائيمي ضرباتو طواؿ ساعات المساء وخبلؿ الميؿ
ناقبلت مف كتيبة المشاة الميكانيكية، كما دمر عدد مف شاحنات الوقود والذخيرة وىػي في طريقيا إلمداد المواء  6و

عدد قميؿ مف ذخيرة الرشاشات. ولذلؾ سحبت القوة  7 – 6المدرع بحاجاتو، ولذلؾ أصبح لدى كؿ دبابة خبلؿ ليمة 
، وقد واصمت بقايا سريتي الدبابات التي كانت أصبًل في 7 – 6ألردنية المتبقية إلى سد عقابة خبلؿ ليمة المدرعة ا

دبابات فقط، أما السرية المدرعة الثالثة  8قباطيا انسحابيا حتى وصمت إلى الضفة الشرقية لنير األردف. وكاف فييا 
في الكفير، فقد توقفت في سد عقابة لعرقمة تقدـ المػدرعات  وبقايا سريتي المشاة الميكانيكية التي كانت تقاتؿ أصبلً 



، ولكنيا لـ تنجح في اختراؽ مواقعيا، 7 – 6اإلسرائيمية التي ىاجمتيا ىناؾ في الساعة الواحدة بعد منتصؼ ليمة 
استمر القصؼ . و 6/7ولذلؾ قامت المدفعية اإلسرائيمية بقصؼ المواقع األردنية المذكورة في الساعة الرابعة مف صباح 

دقيقة، وأعقبو عند طموع الضوء قصؼ جوي،وفي الساعة الرابعة وخمس وأربعيف دقيقة بدأت المدرعات  15لمدة 
اإلسرائيمية ىجوميا. ولكنيا لـ تواجو أي مقاومة نظرًا النسحاب المدرعات األردنية المتبقيػة إلى الضفة الشرقية عبر 

ت اإلسرائيمية تنظيـ صفوفيا وتقدمت نحو طوباس، ثـ اتجيت سريتا دبابات جسر دامية. وعمى اثر ذلؾ أعادت المدرعا
 حزيراف )يونيو(. 7منيا نحو جسر دامية فبمغتو في الساعة العاشرة مف صباح 

وفي الوقت نفسو كانت وحدات أخرى مف المشاة اإلسرائيمية تعززىا وحدات مف دبابات "الشيرماف" قد استولت عمى 
، خبلؿ المعارؾ الرئيسية التي كاف المواء المدرع كؿ مف قمقيمية وطول منشغبًل بيا عند جنيف ونابمس، ولقد جوبو  40كـر

اإلسرائيميوف خبلؿ احتبلؿ المدينتيف بمقاومة أردنية محدودة ومقاومة فمسطينية عنيفة أبدتيا قوة صغيرة مف رجاؿ 
 لبمدة قبؿ اقتحاـ اإلسرائيمييف ليا بعدة ساعات.المقاومة الشعبية في طولكـر رغـ انسحاب الحامية األردنية مف ا

 ب. معركة )عرابة(

وصمت الكتيبة المدرعة الثانية األردنية ومعيا سرية مشاة ميكانيكية، وبطارية مدفعية ذاتية الحركة، إلى مفترؽ 
مواقع دفاعية ، وسيطرت فورًا عمى المفترؽ، متخذة لنفسيا 6/6/67عرابة في حوالي الساعة السادسة مف صباح يـو 

حولو، بحيث كانت ىناؾ سرية دبابات قرب المفترؽ، وسرية أخرى قرب سيؿ عرابة والسرية الثالثة أبقيت كاحتياطي 
كـ إلى الجنوب مػف مفترؽ عرابة، وكانت ميمتيا مواجية احتماؿ وقوع ىجـو  8عمى مفترؽ )صانور( عمى مسافة 

بة نحو خط قباطيا. وفي ىذه األثناء كاف الرتؿ المدرع اإلسرائيمي إسرائيمي مف اتجاه سيؿ صانور أو مف اتجاه عرا
 334بعد قتاؿ عنيؼ مع قوة أردنية مف المشاة كانت تحمي التؿ  6/6الزاحؼ نحو قرية يعبدقد استولى عمييا فجر يـو 

جنيف  –بمس ، ثـ تقدـ نحو طريؽ نا6 – 5المشرؼ عمى القرية انتيى في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصؼ ليمة 
حيث اصطدـ مع سرية الدبابات باتوف األردنية قرب مفترؽ عرابة. وحاولت المدرعات اإلسرائيمية عبر ثبلث ىجمات أف 

دبابات  3تخترؽ الدفاع األردني إال أنيا صدت عف التقدـ في كؿ مرة، وأصيب عديد مف معدات العدو مف بينيا 
، ولـ تخسر الكتيبة 7 – 6ي إلى التوقؼ عف التقدـ بقية اليـو وطواؿ ليمة "شيرماف"، مما اضطر الرتؿ المدرع اإلسرائيم

دبابات. إال أف صدور أمر االنسحاب العاـ وبدء تنفيذه بالنسبة  4المذكور سوى  6/6المدرعة الثانية خبلؿ قتاؿ يـو 
إلى صدور أمر مف قيادة المواء  ، أدى6/6لمكتيبة المدرعة الرابعة عند قباطيا في الساعة الثالثة والنصؼ بعد ظير يـو 

 إلى قائد الكتيبة المدرعة الثانية باالنسحاب ىو اآلخر مف مفترؽ عرابة إلى قرية سيمة الظير. 40المدرع 

أتمت الكتيبة انسحابيا واحتمت مواقع جديدة عند القرية المذكورة. وفي  6/6وفي الساعة الثامنة مف مساء يـو 
اشتبكت إحدى سرايا الكتيبة بالرتؿ المدرع اإلسرائيمي المتقدـ مف عرابة،  7/6ح يـو حوالي الساعة الثامنة مف صبا

 ودمرت دبابتيف إسرائيميتيف وأجبرت الباقي عمى التوقؼ.

ثـ صدر أمر جديد لمكتيبة باالنسحاب إلى المشارؼ الغربية لمدينة نابمس، ووصمت غالبية الكتيبة إلى قرية دير 
، بعد أف فقدت  دبابػات نتيجة لميجمات الجوية  6شوؼ في حوالي الساعة التاسعة والنصؼ مف صباح نفس اليـو



ؼ أبقيت الكتيبػة سرية واحدة كحرس مؤخرة وواصمت اإلسرائيمية التي تعرضت ليا خبلؿ االنسحاب. وفي قرية دير شو 
انسحابيا نحو نابمس حيث اصطدمت فجأة مع قوة مف الدبابات اإلسرائيمية كانت قد دخمت المدينة مف الجية الشرقية 
 )جزء مف المواء المدرع الذي كاف ييػاجـ الكفير والزبابدة نجح في الوصوؿ إلى نابمس مف الشرؽ بعد انسحاب الكتيبة

دبابات نتيجة لذلؾ االشتباؾ المفاجئ، كما أصيب عدد آخر مف الدبابات األردنية في كـر  5المدرعة الرابعة وفقد 
زيتوف غربي نابمس بواسطة طيراف العدو، وىنا شعر قائد الكتيبة بخطورة موقفو، فحاوؿ االندفاع عبر أحد مداخؿ 

يع مف كانوا فييا، واثر ذلؾ تولى نائبو القيادة واستمر في المدينة، إال أف دبابتو أصيبت إصابة مباشرة وقتؿ جم
االشتباؾ مع طيراف العدو ومدرعاتو المياجمة مف الشماؿ والجنوب حتى الساعة الخامسة مف مساء اليـو نفسو،ثـ أمر 

ى األقداـ عبر رجالو بتدمير الدبابات بواسطة القنابؿ اليدوية، بعد أف نفذت الذخيرة والوقود، ثـ االنسحاب سيرًا عم
المرتفعات نحو الضفة الشرقية لؤلردف. ويبدو أف عمميات التخريب المطموبة لمدبابات لـ تكف ناجحة بالقدر الكافي، إذ 

 13دبابة باتوف أردنية سميمة في الممر الجبمي الضيؽ غربي نابمس، فضبًل عف  15عثرت القوات اإلسرائيمية عمى 
 سبسطية.دبابة أخرى وجدت معطمة قرب قرية 

 60ج. تحركات المواء المدرع 

األردني لقصؼ الطائرات اإلسرائيمية أثناء التقدـ مف أريحا إلى الخميؿ تنفيذًا ألوامر الفريؽ  60تعرض المواء المدرع 
"عبدالمنعـ رياض" األولى، وكذلؾ خبلؿ انسحابو مرة أخرى إلى أريحػا عندما فيمت القيادة األردنية حقيقة ثقؿ اليجـو 

 اإلسرائيمي في الضفة الغربية، وتركزه قرب جنيف في الشماؿ.

وقد حاولت قوة إسرائيمية تابعة لمجموعة "ناركيس" في منطقة القدس كانت تضـ كتيبة مشاة وسرية دبابات "شيرماف" 
ة حزيراف )يونيو(، وأف تحوؿ دوف انسحاب بقي 6القدس قرب قرية صور باىر فجر يـو  –أف تقطع طريؽ بيت لحـ 

، ولكنيا فشمت في تحقيؽ ىدفيا، واستطاعت وحدات المواء األردني المذكور أف تصؿ إلى أريحا مرة 60المواء المدرع 
حزيراف )يونيو( مع وحدة االستطبلع التي تقدمت في اتجاه كتيبتي دبابات  7أخرى، حيث اشتبكت بعد ظير يـو 

 القدس واستولى عمى راـ اهلل، أي لواء العقيد "بف آري".إسرائيمية تابعتيف لمواء المدرع الذي اشترؾ في معركة 

وقد انتشرت الدبابات اإلسرائيمية فور إطبلؽ الدبابات األردنية النار عمى وحدة االستطبلع المقتربة مف أريحا، وقاـ 
يحا بحركة كماشة، الطيراف اإلسرائيمي عمى الفور بتقديـ الدعـ القريب بنيرانو، ثـ التفت الدبابات اإلسرائيمية حوؿ أر 

واندفعت وحدة دبابات منيا إلى داخؿ المدينة وىي تطمؽ نيراف مدافعيا بعد أف انسحبت مدرعات المواء المدرع األردني 
إلى الضفة الشرقية، وىكذا سقطت أريحا بيد القوات اإلسرائيمية في حوالي الساعة السابعة والنصؼ مف مساء يـو  60
 حزيراف )يونيو(. 7

سيطرة الطيراف اإلسرائيمي عمى األجواء بشكؿ مطمؽ، وعدـ امتبلؾ المدرعات األردنية ألسمحة متطورة  لقد كانت
ومضادة لمطائرات ومضادة لمدبابات، ىما السبب الرئيسي النحدار المدرعات األردنية أماـ المدرعات والقوات اإلسرائيمية 

 يسمح بيا ميزاف القوى البري.التي حققت في الضفة الغربية انتصارات ال تستحقيا، وال 
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اعتبارًا مف صباح السادس مف يونيو، بدأت مظاىر اليأس تعتمى وجوه القيادة األردنية عمى أثر احتبلؿ جنيف، وأجزاء 
إلى كؿ ىذا ببلغات القتاؿ مف القدس عبلوة عمى ورود األنباء الحقيقية عف سوء الموقؼ في الجبية المصرية يضاؼ 

 المتشائمة التي يرسميا القادة الميدانيوف مف جبية القتاؿ األردنية / اإلسرائيمية.

ويروى الممؾ حسيف في كتابو "حربنا مع إسرائيؿ": " في الساعة الخامسة والنصؼ صباح الثبلثاء، اقترح عمّى الفريؽ 
وقؼ إطبلؽ النار بالطرؽ الدبموماسية أو إصدار األمر الفوري عبدالمنعـ رياض الفكرة التالية: أما الحصوؿ عمى 

باالنسحاب إلى مراكزنا عند الضفة الشرقية مف نير األردف خبلؿ الميؿ وأضاؼ الفريؽ رياض: إذا لـ تتخذ قرارا خبلؿ 
الغربية، فتصبح األربعة والعشريف ساعة، يمكنؾ القوؿ وداعا لجيشؾ، ولكؿ أراضى األردف، فنحف معرضوف لفقداف الضفة 

 جميع قواتنا معزولة ومدمرة".

ويمضى الممؾ حسيف في حديثو: "فكرت لحظة، ثـ طمبت مف الفريؽ رياض أف يستشير عبدالناصر في األمر وفى 
الساعة السادسة استطاع رياض أف يتصؿ بعبدالناصر، وشرح لو الوضع، ثـ حولو إلى .. وجرى الحديث بيننا كالعادة 

 عادى، وىذا الحديث ىو الذي سجمو اإلسرائيميوف مف دوف عممنا، وعدلوا فيو، وأذاعوه في كؿ مكاف". بواسطة خط ىاتفي

ثـ يقوؿ الممؾ حسيف "بناء عمى اقتراح عبدالناصر، أرسؿ رياض ظير الثبلثاء برقية )بالشفرة( إلى القاىرة تنص عمى 
لمتكرر يتػوالى عمينا ليبل ونيارا .. وال نستطيع أف نفعؿ أف )الوضع في الضفة الغربية أصبح يائسا، اليجـو اإلسرائيمي ا

ضده شيئا الواقع أف القسـ األكبر مف السبلح الجوى السوري واألردني والعراقي عطؿ تماما.. والنتيجة أصبح خيارنا 
 محصورا بيف ثبلثة حموؿ:

 أ. إما المجوء إلى حؿ سياسي لوقؼ االشتباكات فورا.

 الغربية ابتداء مف ىذه الميمة.ب. وأما إخبلء الضفة 

 ج. أو البقاء في الضفة أربعة وعشريف ساعة أخرى، لكف في ىذه الحالة يصبح الفناء التاـ لمجيش األردني أمرا حتميا.

 كمفني الممؾ حسيف أف أطمعكـ عمى ىذا الوضع لمعرفة رأيكـ وقراركـ في أسرع وقت..".

يف برقية شخصية إلى الرئيس عبدالناصر يدعـ فييا أقواؿ الفريؽ وبعد ىذه البرقية بنصؼ ساعة أرسؿ الممؾ حس
عبدالمنعـ رياض .. ويقوؿ " الوضع يتدىور في القدس .. الوضع دقيؽ جدا .. باإلضافة إلى خسائرنا الجسيمة في الرجاؿ 

ر دقائؽ، والعدو والمعدات .. تتعرض دباباتنا حاليا لمقصؼ وىى دوف غطاء جوى ... وتعطب بمعدؿ دبابة واحدة كؿ عش
يركز الجزء األكبر مف قواتو عمى الجيش العربي األردني .. البد أف الفريؽ رياض أطمعكـ في برقية سابقة عمى ما عرضتو 

 عميكـ اآلف ... آمؿ أف تطمعونا عمى وجية نظركـ بسرعة ..."...!!!.



ف المشير عامر تنص عمى "نحف موافقوف عمى وأماـ ىذه التبريرات لـ يكف أماـ القيادة المصرية إال أف ترسؿ برقية م
سحب قواتكـ مف الضفة الغربية، وعمى تسميح المدنييف ..". وفى المساء صدر قرار االنسحاب.. بينما أصدرت األمـ 

.. ولكف إسرائيؿ لـ تمتـز بو  1967يونيو  6/7المتحدة قراراىا بإيقاؼ النيراف عمى الجبية األردنية في منتصؼ ليمة 
 .1967ت في عدوانيا حتى سيطرت عمى الضفة الغربية لنير األردف بالكامؿ مع حموؿ ظبلـ السابع مف يونيو واستمر 

وقد كتب الفريؽ عبدالمنعـ رياض تقريرا في أعقاب الحرب بعنواف"مناقشة موضوعية لسير العمميات في الجبية 
المعركة بكؿ أمانة، ويتعرض ألسبػاب القصور األردنية، واالستنتاجات والدروس المستفادة منيا " يشرح فيو ظروؼ 

انظر وثيقة برقية الفريق عبد المنعم رياض، قائد مركز القيادة العربية وتأثيراتيا عمى المعركة وكيفية تبلفييا مستقببل )
 (.1967المشتركة المتقدم في عمان، إلى الرئيس جمال عبد الناصر حول الوضع العسكري في الضفة الغربية 

 : خسائر الجانبينرابعاً 

 . الجانب األردني1

أسيرًا، وقد فقدت كتيبتا المغاوير والصاعقة، المصريتاف  643جريحًا، و 792قتيبًل ومفقودًا، و 6094تقدر بنحو  أ. األفراد:
 40قتيبًل، و 40في عممياتيما التي جرت في عمؽ األراضي المحتمة بالقرب مف مطار "المد" ومف مدينة "الرحمة" نحو 

 مقاتؿ. 240سيرًا مف مجموع قوتيما البالغ عددىا نحو أ

 دبابة "سنتوريوف". 25دبابة "باتوف"، و 150نحو  ب. الدبابات:

 مدفع. 150حوالي  ج. المدافع:

 . الجانب اإلسرائيمي2

 جريحًا. 1453قتيبًل،  302حوالي  أ. األفراد:

 دبابة. 100تدمير نحو  ب. الدبابات:

  



 المبحث الثاني عشر

 الحرب عمى الجبية السورية

 (1967يونيو  10 – 9)

كاف مف المفترض أف تكوف الجبية السورية ىي األشد اشتعاال منذ المحظة األولى إلطبلؽ النيراف، حيث أف شرارة الحرب 
وكاف مف المفترض أف يكونوا ىـ األشد تحمسا وتوجييا  -التي تورطت فييا مصر واألردف  -تصاعدت مف ىذه الجبية 

ؤلحداث وليس كما صرح العديد مف المسؤوليف السورييف " أنيـ بوغتوا باألحداث " وقد سبؽ ليؤالء المسؤوليف أف أدعو صباح ل
الخامس مف يونيو عندما طمبت منيـ القيادة المصرية األردنية قياـ الطيراف السوري بضرب مطارات شماؿ إسرائيؿ أف ردوا "أف 

أة لمحرب، وأنيا قائمة برحمة تدريبية" وطالبوا بإمياليـ نصؼ ساعة ثـ ساعة واحدة ثـ ساعة القوات الجوية السورية غير متيي
أخرى. إلى أف وجو إلييـ الطيراف اإلسرائيمي ضربتو، وسكتت بعد ذلؾ القوات الجوية السورية إلى نياية الحرب )ولـ تشترؾ إال 

 ب(.في قصؼ أىداؼ قميمة شماؿ إسرائيؿ ال تؤثر عمى مجريات الحر 

والجبية السورية ػ اإلسرائيمية ليست كباقي الجبيات مف الناحية الطبوغرافية، ولكنيا تمتاز بمرتفعػات في الجانب السوري 
وىى االمتداد الجنوبي المنخفض لجبؿ الشيخ )الحرموف( الذي ىو جزء مف جباؿ أنتي بمبناف ويطؿ  –وىى مرتفعات الجوالف 

خة وتبدأ حافة اليضبة الغربية بالقرب مف الحافات الشرقية لوادي األردف مباشرة حيث جبؿ الشيخ عمى اليضبة كقمعة شام
قدـ  3000، 1000يرتفع سطحيا تدريجيا مف تحت مستوى سطح البحر حتى يصؿ أعمى اليضبة التي يتراوح ارتفاعيا بيف 

وسيؿ الحولو ثـ ترتفع تدريجيا كما تقدمنا فوؽ سطح البحر، أما األراضي في الجانب اإلسرائيمي فيي منبسطة في وادي األردف 
غربا حيث تبدأ سمسمة الجميؿ التي تمتد غربا حتى سيؿ عكا عمى البحر المتوسط وتسيطر ىذه السمسمة عمى الطرؽ المؤدية 

تتوفر  مف سورية إلى فمسطيف ومف ىنا نجد أف مرتفعات الجوالف تسيطر تماما عمى التحركات اإلسرائيمية أماميا وىذه ميزة ال
في أي جبية أخرى، وتعطى حصانو ومناعة زائدة لمدفاعات السورية وتسيطر إستراتيجيًا عمى سيؿ الحولو وشماؿ فمسطيف، 
وتيدد مستعمرات العدو ومواقعو بيف الحدود المبنانية وبحيرة طبرية، كما تسيطر عمى مصادر مياه نير األردف مف المنبع. ومف 

رية بتحصيف ىذه المرتفعات تحصينا جيدا جعميا أشبو بالقمعة الممتدة عمى طوؿ الحدود. وعمى ىنا كاف اىتماـ القيادة السو 
النقيض كاف اىتماـ اإلسرائيمييف في االستيبلء عمييا تأمينا لحدودىـ الشمالية، وتأمينا لمنابع نيػر األردف الذي تستفيد منو 

ألف األراضي السورية في الشماؿ وشرؽ الجوالف تعتبر مفتوحة حتى إسرائيؿ وفى نفس الوقت تيديد المناطؽ الحيوية في سورية 
العاصمة دمشؽ وننقؿ صورة الدفاعات عف الجوالف في مختصر مف كتاب " سقوط الجوالف "أف تنظيػـ الدفاعات شمؿ كؿ 

دـ العدو، إال موقع وكؿ مخفر في أرض الجبية، حتى لنكاد نقوؿ بمطمؽ الثقة. أنو ما مف شبر مف أرض الجبية صالح لتق
وىو مغطى بالنيراف واأللغاـ واحتماالت الدفػاع واحتماؿ اليجمات المقابمة، بحيث تكوف أرض المعركة أشبو بجحيـ، تنبعث منيا 
النيػراف وتتساقط عمييا الحمػـ مف الجو ػ فبل تدع مجاال لعدو مياجـ أف يتقدـ شبرا واحدا دوف أف يغطيو بجثث القتمى وحطاـ 

 اآلليات.".



ويصؼ "رودلؼ تشرشؿ" في كتابو "دفاعات الجوالف" طيمو تسعة عشر عاما كاف السوريوف منكبيف عمى إقامة خط 
تحت األرض، وخنادؽ لوضع الدبابات، وأماكف إلطبلؽ نيراف البنادؽ عمى طوؿ  [1]"ماجينو" ضخـ يتكوف مف مخازف الفحـ

 عمى التبلؿ الواطئة في غرب إسرائيؿ". الطريؽ مف الشماؿ حتى بحر الجميؿ، وكاف ىذا الخط يسيطر

بدأت القوات السورية أعماليا التعرضية يـو السادس مف يونيو في شكؿ ثبلث ىجمات محدودة كؿ منيا بقوة كتيبة مشاه 
 مدعمة بالدبابات ضد ثبلث مستعمرات إسرائيمية في " تؿ واف "، " كيبوتز داف "، " شيار ياشوؼ " وجميعيا في الركف الشمالي
البعيد مف إسرائيؿ ولـ تحقؽ القوات السورية أىدافيا في االستيبلء عمى تمؾ المستعمرات، ولكف القيادة اإلسرائيمية اعتبرت أف 
ىػذا اليجػـو يوجو نظرىا إلى اتجاه ثانوي. ويقوؿ الجنراؿ "ديفيد اليعازر" في مذكراتو "لقد كػانت ىذه اليجمات عبارة عف حيمة 

يدؼ تركيز جيود قواتنا في ىذه المنطقة وربما يكوف في اإلمكاف إحراز مكاسب إقميمية عمى نطاؽ صغير، ثانوية األىمية تست
 وحينئذ يصبح العدو قادرا عمى الزىو بأنو نجح في االستيبلء عمى مستعمرة أو مستعمرتيف".

 أواًل: قوات الجانبين

 (أُنظر شكل توزيع القوات السورية. القوات السورية )1

لواء )مشاه ومدرعات( والقوات المساعدة األخرى، تدافع منيا في الجوالف خمسة لواءات  15القوات حوالي  كاف حجـ
 مشاه ولواءيف مشاه ميكانيكي، ولواءيف مدرعيف كاآلتي:

 المشاة )في مواجية مستعمرتي شيار ياشوؼ، وكيبوتزوداف(. 11أ. في القطاع الشمالي: المواء 

 المشاة )تأميف قطاع جسر بنات يعقوب(. 80المواء ب. في القطاع األوسط: 

 المشاة )تأميف قطاع بحيرة طبرية(. 90ج. في القطاع الجنوبي: المواء 

 مدرع )في منطقتي مسعده وجنوب القنيطره(. 44المشاة، المواء  123د. احتياطي تكتيكي: المواء 

 مدرع )شرؽ القنيطرة(. 17لمدرع ، والمواء ا25ىػ. احتياطي الجبية: المواء المشاة الميكانيكي 

 و. باقي القوات: احتياطي إستراتيجي داخؿ سورية.

 ز. وتركز سورية جيودىا الرئيسية في القطاع األوسط )جسر بنات يعقوب(.

 (1967أُنظر جدول القادة السوريون في حرب يونيو وكاف تشكيؿ القيادة السورية كاآلتي: )

 يجوم. القوات اإلسرائيمية المخصصة لم2

لواءات مدرعة(. والقوات المساندة  4لواءات مشاه +  4لواءات. ) 8مجموعتي عمميات المنطقة الشمالية بإجمالي 
 األخرى.



 30(، كما كانت ىناؾ نحو 100 –( وقانصات الدبابات )سي يو 34وكاف لدى كؿ لواء مشاة كتيبة مف دبابات )ت 
 –زعة في مواقع ثابتة )معظميا في القطاع الشمالي( كمدافع مضادة لمدبابات دبابة مف دبابات "الفيد" األلمانية القديمة مو 

مدفعًا مف  265دبابة وقانص، وجممة المدفعية المساندة لمقوات نحو  260وبمغت جممة المدرعات السورية في الجوالف نحو 
خاصة الموجودة منيا في  مدفع مضاد لمطائرات. وكانت ىذه القوات، 100مـ. ونحو  130مـ، و 152مـ، و 122عيار 

الخط الدفاعي األمامي موزعة داخؿ مواقع محصنة، تضـ خنادؽ ومنعات لمرمي ومبلجئ تحت األرض مشيدة باألسمنت 
المسمح،ومراكز قيادة محمية تمامًا ضد قصؼ ا لطائرات والمدفعية والقصؼ الكيماوي، وتحيط بالمواقع أسبلؾ شائكة 

 دبابات.وحقوؿ ألغاـ وموانع أخرى ضد ال

ولـ تكف كثافة القوات في الخط األمامي كافية لتحقيؽ سيطرة قوية عمى طوؿ الخط. إذ كاف كؿ لواء مف األلوية الثبلثة 
كـ في المتوسط نظرًا ألنيا تقـو بالدفاع عمى جبية  20المسند إلييا دفاعات ىذا الخط موزعًا عمى مواجية عرضيا نحو 

رئيسية عمى المحور األوسط الذي اعتبر أكثر المحاور أىمية نظرًا لسيولة اختراقو جبمية عريضة. وتركزت الدفاعات ال
 نسبيًا بالمدرعات.

وكانت القيادة السورية تعتمد، فيما يبدو، عمى توجيو ىجمات مضادة بواسطة ألوية المشاة األربعة الموجودة في العمؽ 
ترض تحقيؽ درجة معينة مف السيطرة الجوية السورية عمى ىضبة العممياتي، ولوائي المدرعات المدعميف ليا، األمر الذي يف

 الجوالف، التي يتعذر بدونيا شف مثؿ ىذه اليجمات المضادة خبلؿ ساعات النيار.

 (أُنظر خريطة خطة اليجوم عمى الجوالنثانيًا: الخطة اإلسرائيمية لميجوم )

المنطقة الشمالية، التي كاف يتوالىا العميد "دافيد اليعازر"، لـ يكف لدى قيادة  1967حزيراف )يونيو(  5عند بدء الحرب في 
سوى لواء مشاة واحد )ىو لواء غوالني(. ولواء مدرع واحد بقيادة العقيد "ابراىاـ مندلر". وعقب انتياء العمميات الحربية في 

لجبية السورية، كما نقؿ إلييا لواء الجبية األردنية دفعت األلوية المدرعة الثبلث التي كانت مشتركة في القتاؿ ىناؾ إلى ا
المظمييف الذي اشترؾ في معركة القدس ولواء مشاة آخر ووحدات أخرى. بحيث أصبح لدى القيادة الشمالية عشية بدء اليجـو 

 3وألوية مدرعة وكتيبة دبابات "باتوف" مستقمة. ولػواء مظمييف وكتيبة مظمييف مستقمة،  4ما جعمتو  9/6/67عمى الجوالف يـو 
ألؼ جندي. وحوالي  30ألوية مشاة )أحدىما ميكانيكي وىو لواء غوالني( وكتائب مدفعية وىندسية ونقؿ ألخ. تضـ جميعًا نحو 

دبابة )وذلؾ نتيجة لمخسائر المختمفة التي نتجت خبلؿ معارؾ الجبية األردنية(. ووضعت خطة اليجـو اإلسرائيمي عمى  250
بضربة رئيسية في القطاع الشمالي مف الجوالف، حيث األرض أكثر وعورة مف القطاع أساس اختراقات الدفاعات السورية 

األوسط، ومف ثـ فإف االختراؽ ىناؾ أقؿ توقعًا مف جانب السورييف. وكػانت القوة المكمفة بتنفيذ ىذه الضربة تضـ كؿ مف المواء 
حتياطي لواء مدرع آخر )وىو المواء الذي احتؿ جنيف( بقيادة المدرع الذي يقوده العقيد "مندلر"، ولواء "غوالني" ويساندىما في اال

 العقيد "موشي". ولقد وضعت خطة اليجـو المذكور أعبله عمى النحو التالي:

. يقـو الجزء الرئيس مف لواء "مندلر" المدرع بخرؽ الدفاعات السورية عند موقع البحيرات، ثـ يندفع عبر مواقع "غور العسكر" 1
زعورة" لمياجمة موقع "القمع" مف الشماؿ، عمى حيف تشاغمو قوة أخرى مف المواء نفسو مف اتجاه موقع و"نعموش" نحو "



"سراديب" الواقع إلى الشماؿ الغربي منو. وبعد االستيبلء عمى "القمع" يتقدـ المواء المدرع جنوبًا إلى "واسط" ومف ىناؾ يتقدـ 
 غربًا لبلستيبلء عمى "القنيطرة".

نفسو يقـو لواء "غوالني" بتأميف الجناح الشمالي ليجـو المواء المدرع بواسطة احتبلؿ موقعي "تؿ الفخار" . وفي الوقت 2
و"العزيزيات"، وتطيير منطقة "بانياس"، وتدعمو في عممياتو ىذه سريتا دبابات "شيرمػاف" مف المواء المدرع المذكور. ولتثبيت 

يجـو الرئيسي قررت القيادة اإلسرائيمية توجيو بعض اليجمات الثانوية عمى الجيود السورية وتحويؿ انتباىيا عف اتجاه ال
المحور األوسط تجاه مواقع "راوية" و"تؿ ىبلؿ" و"عشمورة" و"الدرباشة" و"جميبينة" بواسطة وحدات مختمطػة مف لواء مشاة 

نفيذىا بعد بدء اليجـو في القطاع وفوج مظمييف ولواء مدرع. أما في الجنوب فقد خطط لتوجيو ضربة رئيسية أخرى، يتـ ت
الشمالي، وتقـو بيا قوة تضـ لواء مدرعًا ولواء مشاة محموؿ، وفوج مظمييف منقوؿ بطائرات ىميكوبتر يتـ إبراره في العمؽ 
العممياتي عمى المحور الجنوبي في كؿ مف "فيؽ" و"العاؿ" ثـ "البطمية"، وتعاوف قوات ىذه المجموعة قوة مدرعة مف ضمف 

ت المحور األوسط تتقدـ مف "الدرباشية" جنوبًا نحو "البطمية". كما تتقدـ قوة مدرعة أخرى مف قوات المحور األوسط مف قوا
"راوية" إلى "واسط"، ثـ تتجو نحو "القنيطرة" مرورًا "بكفر نفاخ" لتدعيـ عمميات قوات "مندلر" المدرعة الزاحفة نحو "القنيطرة" 

 مف "القمع".

 (أُنظر شكل اليجمات اإلسرائيمية عمى سوريةعمى الجبية السورية )ثالثا: المعارك 

 .عمميات القطاع الشمالي1

بقصؼ جوي مركز عمى المواقع الدفاعية  9/6بدأت القيادة اإلسرائيمية ىجوميا البري في الجبية السورية في فجر يـو 
جبيتيف المصرية واألردنية. وقد بقيت الجبية السورية السورية األمامية، وذلؾ بعد أف تـ حسـ الموقؼ العسكري نيائيًا في ال

طائرة ميج  12شبو راكدة طواؿ األياـ السابقة لمحرب باستثناء بعض اليجمات الجوية التي قامت بيا الطائرات السورية )
ئيمية عمى مصافي البتروؿ في حيفا ومطار مجدو، وقد ردت الطائرات اإلسرا 5/6مف صباح يـو  11.45( في الساعة 21

مف اليـو نفسو عمى المطارات السورية القريبة مف دمشؽ ومف الجبية عمومًا أسفر عف تدمير  12.15بيجـو في الساعة 
طائرة سورية مف مختمؼ األنواع، وانسحاب باقي الطيراف السوري إلى مطارات الشماؿ البعيدة عف الجبية ومدى  60نحو 

صغيرة بشف ثبلث ىجمات عمى مستعمرات "شرياشوؼ" و"داف" و"دفنا" صباح طيراف العدو. كما قامت وحدات مشاة سورية 
وأمكف صدىا بسيولة. وبعد ذلؾ اقتصر نشاط الجبية السورية عمى القصؼ المدفعي لممستعمرات اإلسرائيمية التي  5/6يـو 

 تشرؼ عمييا ىضبة الجوالف.

فيا عمى بطاريات المدفعية واالستحكامات الموجودة صباحًا، ركزت الطائرات اإلسرائيمية قص 9.40وابتداء مف الساعة 
صباحًا بدأت وحدات لواء العقيد "مندلر" المدرع تقدميا عبر الحدود  10في الخط األمامي المباشر وفي تماـ الساعة 

، 211السورية مف مستعمرة "كفر سمط" في شكؿ ثبلث مجموعات قتاؿ مدرعة تضـ كتيبة الدبابات "شيرماف" رقـ أ/
وعة الدبابات ب، وكتيبة المشاة الميكانيكية التابعة لمواء المدرع. ورغـ ا لدعـ الجوي القريب لميجـو فقد تكبدت وحده ومجم

جرافات )بمدوزرات(، خسائر شديدة نتيجة رمي مدافع الياوتزر  8االستطبلع ووحدة الميندسيف، التي كانت تركب في 
جرافات وقتؿ العديد مف جنودىا وىـ  3عربات المدرعة اإلسرائيمية، كما دمرت السورية الذي بدأ فور بدء تقدـ المدرعات وال



يشقوف طريقًا لمدبابات واآلليات وسط حقوؿ األلغاـ السورية. وأصيبت كذلؾ عدة سيارات جيب لجماعة االستطبلع التي 
االنحراؼ  211تيبة الدبابات أ/كانت تبحث عف الممر الذي تستخدمو الدوريات السورية وسط حقوؿ األلغاـ، حتى يتسنى لك

شرقًا في الوقت المناسب والتقدـ مباشرة نحو "زعورة" وتحاشي االصطداـ مع موقع "سراديب" الدفاعي القوي أو التعرض 
 لنيراف مواقع "القمع" المنيعة التي تميو في العمؽ.

المناسب. وقد نجحت كتيبة  ولكف جماعة االستطبلع المذكورة أخفقت في تحديد مكاف ممر الدوريات في الوقت
الدبابات المشار إلييا في التغمب عمى مقاومة مواقع "غور العسكر" و"نعموش" و"عقدة" األمامية مستخدمة أسموب الخرؽ 

 بالحركة والنيراف، تاركة لممشاة الميكانيكية الزاحفة في أثرىا مياـ تصفية المقاومة المتبقية في المواقع المذكورة.

اقتحاـ الدبابات لموقع "العقدة" أف تقدمت نحو موقع "سراديب" بداًل مف أف تتجو يسارًا نحو "زعورة"،  وكاف مف نتيجة
 وىناؾ تعرضت لنيراف شديدة مف المدافع المضادة لمدبابات التي نجحت في إصابة عدد مف الدبابات.

الذي ألحؽ نيراف مدافعو خسائر فادحة  وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظير اصطدمت الكتيبة بموقع "القمع" المنيع،
 دبابة فقط، وجرح قائدىا وقتؿ نائبو وتولى قيادتيا أثر ذلؾ قائد إحدى السرايا. 21بالكتيبة، وأصبحت قوتيا تضـ 

 أ. معركة القمع

ثـ اتصؿ وفور تولي قائد السرية قيادة الكتيبة ربط سريتو ببقية سرايا الكتيبة السمكيًا واستعمـ منيا عف موقفيا، 
بالعقيد "ألبرت مندلر" قائد المواء المدرع، وأخبره بموقؼ الكتيبة الحرج أماـ تحصينات "القمع". وقد أمره "مندلر" 
باالستمرار في مياجمة "القمع"، عمى حيف تولي ىو قيادة بقية وحدات المواء، واتجو يسارًا نحو "زعورة" تنفيذًا لخطتو 

 ف المؤخرة.األصمية لبللتفاؼ حوؿ "القمع" م

والقمع عبارة عف قرية صغيرة تقع عمى ىضبة مرتفعة تسيطر عمى المنطقة المحيطة بيا سيطرة تامة، وينحدر 
الطريؽ المؤدي مف "سراديب" إلى "القمع" انحدارًا شديدًا ثـ يرتفع فجأة ويستدير يسارًا ويمينًا حتى مدخؿ القرية. وفي 

مف األسمنت المسمح مضادة لمدبابات )أسناف التنيف( عمى مسافة نحو  وسط المنحدر شيدت القوات السورية حواجز
ـ مف مرتفع "القمع"، وحوؿ الطريؽ كانت تتناثر مجموعة مف المنعات المبنية باألسمنت المسمح، وعند القرية  1800

سيطر بالنيراف عمى نفسيا كانت توجد بعض الدبابات والمدافع ـ/د الموزعة بيف المنازؿ بطريقة جيدة اإلخفاء وبحيث ت
لى الشماؿ مف القرية كاف يوجد موقعاف دفاعياف بيما دبابات ومدافع ـ/د أحدىما يسمى  الطريؽ المؤدي إلى القمع. وا 

 "جيب الميس" واآلخر مرتفع يشبو نعؿ الفرس، وفي جنوب الطريؽ قمة أخرى منبسطة وضعت فييا مدافع ـ/د أيضًا.

سرايا، وقد عيد قائد  3موزعة عمى  112رائيمية المتبقية لدى كتيبة الدبػابػات أ/وكانت اإلحدى والعشريف دبابة اإلس
الكتيبة إلى إحدى سرايا دباباتو بمياجة الموقع الشمػالي الشبيو بنعؿ الفرس بعد أف قاـ الطيراف بقصفو، ثـ قامت سريتا 

ادة لمدبابات الموجودة جنوبي الطريؽ، عمى الدبابات األخريتاف بإطبلؽ قذائؼ دخاف لتحجب رؤية المدافع السورية المض
حيف قدمت دبابات السرية األولى دعمًا ناريًا مف فوؽ موقع نعؿ الفرس لدبابات السريتيف األخريتيف أثناء تقدميا عبر 

طبلقيا النار بمدافعيا عيار  مـ عمى المنعات الدفاعية برمي مستقيـ مف مسافات قصيرة. وفي الوقت  105الطريؽ وا 



كانت المدفعية اإلسرائيمية تقدـ دعمًا بالنيراف يقـو بتصحيح اتجاىو قائد كتيبة الدبابات السمكيًا، ثـ أصاب مدفع  ذاتو
ـ/د دبابة القائد فعطميا وأصاب القائد نفسػو بجروح خفيفة، وانقطع اتصالو البلسمكي بالمدفعية، فاضطر لمغادرة الدبابة 

أمر السرية الموجودة عمى المرتفع الشمالي بالنزوؿ إلى الطريؽ لممشاركة في وانتقؿ إلى دبابة قائد الفصيمة، حيث 
لى عشر دبابات كانت ال نزاؿ قادرة عمى ‘اقتحامو بعد أف تعطؿ ودمر العديد مف دبابات السريتيف األخريتيف. وعيد إ

حركة، ولـ تصؿ قرية "القمع" الحركة بمواصمة اليجـو تحت حماية نيراف بقية الدبابات المصابة وغير القادرة عمى ال
" مؤخرتيا واشتعمت فييا النيراف. وأثر ذلؾ شاىد قائد 7 –دبابات أصيب أحدىا في أزقة القرية بقذيفة "ر ب ج  3سوى 

دبابات  7" تتقدـ نحو القرية كطميعة لقوة مف 100" وقانصي دبابات "سي يو 34الكتيبة دبابة سورية مف طراز "ت 
القمع". وشعر عمى الفور بحرج موقفو، خاصة وأنو لـ يعد لديو غير دبابتيف، وما زالت منػازؿ عدة سورية جاءت لتعػزيز "

في القرية مميئة بجنود سورييف يطمقوف نيراف رشاشاتيـ وقذائؼ اؿ قواذؼ المضادة لمدبابات، ولذلؾ سارع باالتصاؿ 
احتبلؿ موقع "زعورة" طالبًا منو سرعة تقديـ دعـ جوي  السمكيًا بقائد المواء المدرع، العقيد "مندلر"، الذي كاف يستكمؿ

ال تعرضت دباباتو لمفناء المؤكد، ولكف "مندلر" أخبره أنو ال تتوفر طائرات حاليًا، وأف عميو أف يصمد قميبلً حتى  قريب وا 
 يصؿ ىو بمدرعاتو مف "زعورة" ويياجـ "القمع" مف الخمؼ.

النيار وأدى ظيورىا إلى رفع معنويات جنود الدبابات اإلسرائيمية،  وظيرت الطائرات اإلسرائيمية في آخر لحظات
وبدء انسحاب الدبابات اإلسرائيمية المختفية داخؿ "القمع"، والحقتيا الطائرات بنيرانيا وكذلؾ دبابات "مندلر" التي وصمت 

أنقذت بقايا القوة اإلسرائيمية مف "زعورة" وىاجمت "القمع" مف الخمؼ، وكانت الساعة قد بمغت السادسة والنصؼ، وىكذا 
المدرعة وسقطت القمع بعد دفاع عنيد أبدتو حاميتيا، تحت قيادة ضابط برتبة رائد يدعى "محمد سعيد يونس"، استشيد 

دبػابة إسرائيمية ولكف  40مع عدد كبير مف رجالو خبلؿ المعركة، ولقد أدى ىذا الدفاع إلى تدمير وتعطيؿ أكثر مف 
لـ تثمر في وقؼ االختراؽ اإلسرائيمي لمقطاع الشمالي، نظرًا ألف سيطرة العدو الجوية حالت دوف دفع  بسالة ىذا الموقع

المدرعات السورية االحتياطية لشف ىجمات معاكسة أو تعزيز دفاع المواقع الحصينة األخرى مثؿ "زعورة" و"تؿ الفخار"، 
عـ بعضيا البعض ودعـ القوات االحتياطية المدرعة والتي اضطرت أف تقاتؿ معاركيا الضاربة بصورة منفصمة عف د

 والميكانيكيػة ليا، فضبًل عف انعداـ المساندة الجوية.

بؿ وضعؼ المدفعية خبلؿ المرحمة األولى مف الخرؽ لخط الدفاع األمامي، نظرًا ألف الكتمة الرئيسية مف المدفعية 
 ائيمي تركز نيرانيا عمى المستعمرات اإلسرائيمية.السورية استمرت خبلؿ ىذه المرحمة الحرجة مف اليجـو اإلسر 

 (أُنظر خريطة ىجوم المواء الجوالنيب. االستيالء عمى "زعورة" و"تل الفخار" )

ساعات  5وفي الوقت نفسو خاضت حامية "زعورة"، التي كانت تقدر بقوة كتيبة مشاة، معركة ضارية استغرقت نحو 
الثانية ومعيا بقية المواء المدرع بقيادة "مندلر" نفسو. ولقد اصطدـ المياجموف  ىاجمتيا خبلليا دبابات الكتيبة المدرعة

بمواقع الدفاع السورية التي كانت موزعة أسفؿ القرية وأعبلىا، وتـ اليجـو تحت دعـ جوي قريب فعاؿ تمامًا، لـ يقابمو 
سرائيمية أف تستولي عمى "زعورة" في مف الجانب السوري دعـ مدفعي كاؼ لمقوات المدافعة، ولذلؾ أمكف لمدبابات اإل

 حوالي الساعة الرابعة مساء.



وفي ىذه األثناء كاف لواء المشاة الميكانيكي "غوالني" يياجـ مواقع "تؿ الفخار" و"برج بابؿ" و"تؿ العزيزيات"، ابتداء 
خط الدفاع السوري، وأمكف ليذا  مف الساعة الثانية بعد ظير اليـو نفسو، وذلؾ عبر الثغػرة التي فتحيا المواء المدرع في

 30المواء الميكانيكي أف يستولي عػمى "تؿ الفخار" في حوالي الساعة السادسة والنصؼ بعد قتاؿ عنيؼ أسفر عف قتؿ 
أسيرًا، كما استولى المواء بعد ذلؾ عمى موقعي "بػرج بابؿ"  20قتيبًل سوريًا و 60آخريف مقابؿ  70جنديًا إسرائيميًا وجرح 

لعزيزيات" بفضؿ ىجـو مدعـو بدعـ جوي قريب استخدـ فيو النابالـ عمى نطاؽ واسػع، وقد تـ االستيبلء عمى "تؿ و"تؿ ا
العزيزات" خبلؿ الميؿ، وبذلؾ تـ تأميف الجناح الشمالي ليجـو المواء المدرع، وفتح الطريؽ إلى "مسعدة" و"بانياس"، 

 "الجوالف". واستكمؿ خرؽ لمقطاع الشمالي مف الجبية السورية في

 ج. العمميات في القطاعات األخرى

إلى الجنوب مف الثغرة التي أحدثيا لواء "مندلر" المدرع بكيمومترات قميمة، فتح سبلح الميندسيف اإلسرائيمي خبلؿ 
ساعات الصباح وجزء مف ساعات بعد الظير ممرات وسط حقوؿ األلغاـ اإلسرائيمية والسورية، عبرت مف خبلليا بعد 

(، تابعة لمواء المدرع الذي اشترؾ مف قبؿ في معركة "الكفير" بالجبية األردنية، 13 –دة مف دبابات )أـ أكس ذلؾ وح
وبعض الوحدات مف لواء مشاة حيث ىاجمت موقعيف سورييف صغيريف تحت دعـ جوي كامؿ. واستولت عمى قرية 

لمدبابات، وأصبحت عاجزة عف االستمرار في  دبابات إسرائيمية بنيراف المدافع المضادة 3"راوية"، بعد أف أصيبت 
لى الجنوب بنحو  كـ أخرى  9القتاؿ، وتوقفت ىذه القوة بعد ذلؾ عف التقدـ، وكانت الساعة قد بمغت السادسة مساء. وا 

( باالستيبلء عمى قرية "الدباشية" في الساعة 13–قامت سرايا أخرى مف المشاة تعززىا سرية مف دبابات )أـ أكس 
مساء، بعد أف اجتازت ممرات في حقوؿ األلغاـ إلى الشماؿ مباشرة مف بحيرة "الحولة" المجففة مستفيدة مف السادسة 

دعـ جوي قوي. واستولت وحدات أخرى مف المشاة عمى "تؿ ىبلؿ" ومواقع أخرى كانت تشرؼ عمى مستعمرة "شامير" 
 في وادي "الحولة".

ماف"، مف المواء المدرع المذكور أيضا، المواقع السورية القريبة مف وىاجمت سريتا مظمييف تدعميا سرية دبابات "شير 
المحور األوسط، واستولت خبلؿ معركة بدأت في الساعة الواحدة بعد منتصؼ الميؿ عمى قرية "جميبينة" كخطوة تمييدية 

وكانت ىذه اليجمات لفتح الطريؽ العاـ المار مف جسر بنات يعقوب، وذلؾ في حوالي الساعة الرابعة والنصؼ فجرًا، 
كميا، تشكؿ أعمااًل ثانوية مساعدة لبلختراؽ الرئيس في القطاع الشمالي، فضبًل عف كونيا تيدؼ إلى تشتيت جيود 

 المدافعيف. وىكذا تـ اختراؽ خط الدفاع األوؿ السوري في أكثر مف مكاف في الشماؿ والوسط.

 حزيران )يونيو( 10. عمميات يوم 2

حزيراف )يونيو( بأي ىجـو معاكس، واكتفت بقصؼ القوات اإلسرائيمية قصفًا  9/10لـ تقـ القوات السورية خبلؿ ليمة 
متقطعًا بنيراف المدفعية، رغـ نشاط المدفعية والطيراف اإلسرائيمييف المضاد طواؿ الميؿ، ويرجع ذلؾ إلى عدـ وجود عدد 

رؤية الميمية وانخفاض مستوى تدريب المشاة والمدفعية بالنسبة لمقتاؿ الميمي، " المجيزة بمعدات ال55كاؼ مف الدبابات "ت 
حزيراف )يونيو( واصؿ لواء  10فضبًل عف حالة االرتباؾ المعنوي الذي أصاب القيادات السياسية العسكرية. وفي فجر يـو 



ض الدبابات السورية مف طراز "ت "مندلر" المدرع تقدمو مف "القمع" نحو "واسط" تحت حماية دعـ جوي، واشتبؾ مع بع
 "، إال أف القصؼ الجوي واليجمات عمى األجناب دفعت ىذه الدبابات )وىي جزء مف لواء مدرع سوري( إلى االنسحاب.54

واحتؿ المواء المدرع اإلسرائيمي أثر ذلؾ "واسط" ثـ أعاد تنظيـ صفوفو، وواصؿ تقدمو نحو قرية "المنصورة"، التي تبعد 
 ى الشرؽ مف "واسط"، واستولى عمييا بعد اشتباؾ قصير.كـ إل 8نحو 

ثـ واصؿ المواء المدرع انطبلقو بسرعة نحو "القنيطرة"، وذلؾ اثر بدء حركة انسحاب عاـ سورية مف "الجوالف"، بدأت 
تنسحب  حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، استطاعت خبلليا األربعة ألوية االحتياطية التي لـ تشارؾ في القتاؿ أف

 بنظاـ.

وفي الساعة الثانية والنصؼ مف بعد ظير اليـو نفسو دخمت المدرعات اإلسرائيمية مدينة "القنيطرة" فوجدتيا خالية مف 
أي قوات سورية. وانتشرت معظـ المدرعات اإلسرائيمية شرقي المدينة لقطع الطريؽ المؤدي إلى "دمشؽ"، عمى حيف اتجيت 

ية" عمى المحور الجنوبي، ووصمتيا في الساعة الرابعة والنصؼ، حيف التقت ىناؾ بوحدات دورية مدرعة إلى بمدة "البطم
المظمييف الذيف أنزلوا بطائرات اليميكوبتر عمى طوؿ المحور الجنوبي. وفي الوقت نفسو كاف لواء "غوالني" يدعمو لواء مدرع 

استولى عمييا في الساعة العاشرة مف صباح اليـو نفسو، لـ يسبؽ لو االشتراؾ في معارؾ ا ليـو السابؽ، قد ىاجـ "بانياس" و 
ثـ ىاجـ "مسعدة" واستولى عمييا في ساعات بعد الظير دوف قتاؿ، بسبب انسحاب القوات السورية منيا وقياميا بنسؼ 

ت إلى وتخريب الطريؽ المؤدي إلييا، األمر الذي أخر استيبلء القوات اإلسرائيمية عمييا حتى بعد ا لظير ألنيا اضطر 
 استخداـ المسالؾ الترابية الواقعة جنوبي "زعورة".

وأثر ذلؾ شكمت قوة ضمت كتيبة دبابات "شيرماف" وسريتي مشاة ميكانيكية مف لواء "غوالني" زحفت نحو "جبؿ الشيخ" 
النخيمة" عند وسيطرت عمى قمتو الجنوبية في ساعات النيار األخيرة. وىكذا جرى االستيبلء عمى شماؿ "الجوالف" كمو حتى "

 الحدود المبنانية.

وزحفت كتيبتا دبابات المواء المدرع الذي استولى عمى "راوية" في اليـو السابؽ، بعد تمييد جوي قوي، نحو قرية "قّنعبة" 
و"واسط"، حيث التقت ىناؾ بقوة مف لواء "مندلر" المدرع، ولذلؾ اتجيت كتيبتا الدبابات جنوبًا نحو "كفر نفاخ"، واشتبكتا 

دبابة سورية بالقرب مف "تؿ شيباف"، األمر الذي اضطرىما لمقياـ بحركة التفاؼ لتجنب القتاؿ  15أثناء ذلؾ التقدـ بنحو 
بالمواجية مع الدبابات السورية، ولذلؾ تـ ليما االستيبلء عمى "كفر نفاخ" في الساعة الثانية والنصؼ مف بعد الظير، حيث 

 عيا قبؿ ذلؾ بنحو ساعتيف أثر صدور األمر العاـ باالنسحاب مف القيادة السورية.كانت القوات السورية قد أخمت مواق

ألقى "دافيد اليعازر" بمواء العقيد "ابف آري" المدرع، الذي كاف يشكؿ احتياطيو المدرع الوحيد المتبقي  10/6وفي يـو 
جنوبًا نحو "البطمية" حيث التقى في نياية  ألوية مدرعة في القتاؿ، وذلؾ في منطقة "الدرباشية" ومف ىناؾ تقدـ 3بعد زج 

اليـو بقوات المظمييف اإلسرائيمييف الذيف أنزلوا بطائرات اليميكوبتر، وتقدـ اثر ذلؾ ليحتؿ قرية "الرفيؿ" وقد توقؼ القتاؿ في 
 "الجوالف" في حوالي الساعة السادسة والنصؼ مف مساء اليـو نفسو.



 66بدء اليجـو اإلسرائيمي، وفقداف السيطرة فقد أعمنت القيادة السورية بيانيا رقـ ونتيجة النسحاب القوات السورية قبؿ 
يونيو عف سقوط "القنيطرة"، ولـ يكف العدو قد وصؿ إلييا بعدما أثار موجة مف  10في التاسعة والنصؼ صباحًا يـو 

النسحاب وىي مذعورة وىكذا سقطت االنييار المعنوي، وجعؿ القوات السورية التي ال تزاؿ متمسكة بمواقعيا تسرع با
 ساعة قتاؿ. 24"الجوالف" السورية "المنيعة" في أقؿ مف 

وفي العاشر مف يونيو كاف يحؽ إلسرائيؿ أف تتباىى بنصرىا المبيف، وتعمف عمى العالـ أف جيشيا ال يقير وتتحدث 
 العرب.عف الفجوة الحضارية بينيا وبيف العرب ويعمف "دياف" شروط إسرائيؿ الستسبلـ 

 وقد أعمنوا اإلسرائيمييف عف الخسائر كاآلتي:

 رابعًا: خسائر الجانبين

 . الجانب السوري1

 أسيرًا. 560قتيؿ، و 1000: بمغت نحو أ. األفراد

 دبابة. 40دبابة، واستولوا عمى  70: تدمير ب. الدبابات

 . الجانب اإلسرائيمي2

 آخريف. 306وجرح  152: مقتؿ أ. األفراد

 دبابة 100: تقدر بأكثر مف الدبابات .ب

 : لـ تعمف المصادر اإلسرائيمية أرقامًا نيائية عف خسائرىا.المعدات .ج

 وبعد سرد لمعمميات الحربية عمى مختمؼ الجبيات نخمص إلى اآلتي:

 (اإلسرائيميةأُنظر شكل تسمسل الضربات الرئيسية ) خامسًا: تسمسل الضربات الرئيسية اإلسرائيمية ضد الجبيات العربية

 . عمى الجبية المصرية1

ساعة وانتيت الساعة السابعة  105واستمرت لمدة  1967يونيو  5بدأت العمميات الحربية الساعة التاسعة والربع يـو 
 .1967يونيو  9مساء يـو 

 . عمى الجبية األردنية2



ساعة وانتيت  50دس واستمرت لمدة يونيو في اتجاه الق 5بدأت العمميات الحربية الساعة الحادية عشر ونصؼ يـو 
 .1967يونيو  7الساعة السابعة مساء يـو 

يونيو في اتجاه "نابمس وجنيف" واستمرت لمدة ساعة وانتيت الساعة التاسعة مساء  5كما بدأت الساعة الثالثة ظيرًا يـو 
 .1967يونيو  7يـو 

 . عمى الجبية السورية3

ساعة إلعادة الحشد لقوات "اليعازر" مف جبية األردف إلى جبية  39.5مدة وبعد وقفة تعبوية لمقوات اإلسرائيمية ل
 الجوالف.

ساعة وانتيت  31يونيو واستمرت لمدة  9تبدأ العمميات الحربية عمى الجبية السورية الساعة الحادية عشر ونصؼ يـو 
 .1967يونيو  10الساعة السادسة والنصؼ مساء يـو 

 دةسادسًا: الخسائر لمقوات المتضا

نشر جميع المشاركيف في الحرب تقارير رسمية، عف الخسائر في األرواح والمعدات، بدرجات مفاوتة مف الدقة. وألسباب 
مختمفة، تفتقد ىذه التقارير، حتى الرسمي منيا، إلى المصداقية الكاممة. فمثبًل، ال يتضمف عدد القتمى، الذي وافتنا بو إسرائيؿ، 

تشمؿ إحصائيات الجرحى، ذوي الجروح الطفيفة، الذيف لـ ينقموا إلى المستشفيات العامة. وتختمؼ مف توفوا، مف الجرحى، وال 
 مصادر األرقاـ، المسجمة أدناه، وتعد تقديرًا شامبًل، دقيقًا قدر المستطاع، مف البيانات غير السرية المتاحة.

  

إجمالي الخسائر  الدبابات الطائرات
 البشرية

األسر / 
 المفقودين

   القتمى الجرحى

40 394[2]
 إسرائيؿ 983 4517 15 5515 

 )مقابؿ مصر( 303 1450 11 1764 122 ػػ

 )مقابؿ األردف( 553 2442 0 2995 112 ػػ

 )مقابؿ سورية( 127 625 4 756 160 ػػ

444 965[3]
 العرب 4296 6121 7550 17967 

356[4]
 )مصر( 3000 5000 4980 12980 700 



إجمالي الخسائر  الدبابات الطائرات
 البشرية

األسر / 
 المفقودين

   القتمى الجرحى

18 179 3117 2000[5]
[6])األردف( 696 421 

 

 )سورية( 600 700 570 1870 86 55

 )العراؽ( ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ 15

  

 

 

 
 غالبا يستخدـ في التدفئة. [1]

 أصمح نصؼ تمؾ الدبابات، عمى األقؿ، وعادت إلى كامؿ طاقتيا التشغيمية. [2]

( التي كانت في األسر، ووضعت في مخازف بعد الحرب، T-54/55` )54/55 –دبابة، مف الدبابات تي  150عّدؿ اإلسرائيميوف  [3]
 خسائرىا غير القابمة لمتصميح، أثناء الحرب. –إلى حد كبير  –معّوضة 

 طائرة، في اليـو األوؿ. 322فقد منيا،  [4]

 أسرى حرب. 530منيـ  [5]

 د القتمى والجرحى، لتقدير الخسائر، مف بيف المفقوديف.% لعد 20تعد األرقاـ الحديثة، رسمية، عدا تقدير المفقوديف، وتضاؼ نسبة  [6]

  



 المبحث الثالث عشر

 1967النتائج و اآلثار المترتبة عمى حرب يونيو 

 1967أواًل: النتائج واآلثار عقب حرب يونيو 

جوالت قتالية ، خاضت القوات المسمحة المصرية، دوف غيرىا مف القوات العربية، ثبلث 1967، وعاـ 1948فيما بيف عاـ 
( مف أجؿ 1956( صراعًا مف أجؿ البقاء )بقاء إسرائيؿ(، والثانية )عاـ 48/49مع الجيش اإلسرائيمي، كانت األولى منيا )عاـ 

 ( لفرض إرادة إسرائيؿ. وتثبيت أركانيا في المنطقة.1967تحقيؽ الصالح )وصالح القوى العظمى في المنطقة(، والثالثة )عاـ 

متعاقبة، تفصميا أزمنة قصيرة نسبيًا في عمر الصراعات، فقد كاف بيف نياية الجولة األولى وبداية الجولة وكانت الجوالت 
الثانية سبع سنوات، ومف نياية الثانية وبداية الثالثة عشر سنوات ونصؼ وىذا يؤكد أف الكثير مف ضباط القوات المسمحة. قد 

ثـ  1956، أصبح قائدًا لسرية عمى األقؿ في حرب 1948ًا في حرب اشترؾ في الجوالت الثبلث. فمف كاف ضابطًا صغير 
 كقائد كتيبة أو أعمى. وتنطبؽ ىذه الفرضية عمى القيادات األكبر مف ذلؾ. 1967اشترؾ في حرب 

ويعني ذلؾ أف مواجية العدو لـ تكف مفاجأة لمغالبية العظمى مف الضباط المفروض أف يكونوا قد عركوا ىذا الصراع الممتد 
واستوعبوا عوامؿ ضعفو وقوتو إال أف ىذه الحقيقة كانت غائبة تمامًا عف القيادات .. فقد تمقت القوات المسمحة المصرية ثبلث 

 ىزائـ في ثبلث جوالت متتالية كاف أشيرىا وقعًا عمى اإلطبلؽ )ىزيمة الجولة الثالثة التي أطمؽ عمييا النكسة(.

سرائيؿ.  إف النجاح العسكري الذي حققتو إسرائيؿ لـ يكف يعكس تعبيرًا أمينًا وسميمًا عف حقيقة موازيف القوى بيف العرب وا 
وفي ضوء ىذه الحقيقة يمكف القوؿ، إف المحصمة العسكرية ليذه الحرب جاءت في معظميا نتاجًا لمسمبيات العربية، وليس 

لقوات المسمحة المصرية، وعمى وضعيا في أعيف آثارىا العميقة مع ا 1967لئليجابيات اإلسرائيمية. ولقد تركت ىزيمة يونيو 
 (.1970-68المدنييف. األمر الذي عانت منو ىذه القوات كثيرًا، إلى أف بدأ ىذا الوضع يتغير أثناء حرب االستنزاؼ )

 .1973ثـ يتحوؿ إلى تقدير كامؿ في ضوء النجاح الكبير، واألداء المتميز لمقوات المصرية في حرب أكتوبر 

أماـ القادة والمحمميف العديد مف األسباب لتكرار تمقي اليزائـ. كاف البعض منيا سياسيًا واآلخر عسكريًا وقد  ولقد تجمعت
ُبذؿ االىتماـ بجميع تمؾ األخطاء وعرضيا بكؿ صراحة عمى القيادتيف السياسية والعسكرية التخاذ القرار البلـز نحو اإلصبلح. 

 ب تطبيقيا عمى مختمؼ المستويات حتى ال تكرر ىذه األخطاء مرة أخرى.وما ترجـ بعد ذلؾ إلى دروس مستفادة يج

 وىذه األخطاء تتمخص في اآلتي:.

. اتخاذ قرارات ال تتفؽ مع القدرات المتاحة، وال بد أف تكوف القرارات مستندة إلى قوى سياسية وعسكرية كافية .. لحماية ما 1
خاصة عندما تكوف الترجمة العممية ليا ىو إضافة مسئوليات عسكرية سوؼ يترتب عمى ىذه القرارات مف تداعيات سياسية 

جسيمة، بحيث تكوف القوات المسمحة مستعدة لتحمميا بكفاءة تامة. األمر الذي لـ يتوافر عند وقوع األزمة. وبدا واضحًا أف 
افية، أو التقديرات اإلستراتيجية القيادة المصرية كانت مطمئنة لقدراتيا السياسية والعسكرية .. دوف توافر المعمومات الك



السميمة والتي تعكس مثؿ ىذا االطمئناف، والواقع أف بالبحث لـ يظير وجود تقديرات إستراتيجية استندت إلييا القيادة 
 السياسية، أو كانت عامبًل مشجعًا يدفعيا إلى اتخاذ قرارات تدفعيا لمدخوؿ في مخاطرة غير محسوبة جيدًا.

السياسية العسكرية بقضية اليمف، عف واقع المخاطر المحيطة بأمف مصر القومي المباشر. فمـ تتخذ التدابير  . انشغاؿ القيادة2
الدفاعية لمواجية التيديدات اإلسرائيمية والغربية المحتممة. الموجية ضد مصر وشعبيا. ولعؿ أبرز ما أثر عمى تردي 

بيف أعمى قيادتيف في مصر. وىي القيادة السياسية متمثمو في  األوضاع الداخمية ذلؾ الصراع الخفي الذي كاف محتدماً 
الرئيس "جماؿ عبدالناصر"، والقيادة العسكرية متمثمة في المشير "عبدالحكيـ عامر" األمر الذي أدى إلى حدوث انفصاؿ 

ليذه القوات. وحدد المياـ شبو كامؿ بيف القيادتيف. والذي أدى إلى عدـ عمـ القائد األعمى لمقوات المسمحة بالموقؼ الحقيقي 
التي يمكف أف تؤدييا بكفاءة، وفقًا لمقدرات المتاحة ليا فعبًل، في ظؿ عممية استنزاؼ مستمرة لمقوات في مسرح اليمف، عمى 
مدى خمسة أعواـ. كاف مثؿ ىذا الوضع يعني وجود خمؿ استراتيجي خطير في صناعة القرار السياسي المصري. خاصة 

 ذا القرار التزامات أمنية وعسكرية تتحمؿ القوات المسمحة مسؤوليتيا.إذا ما ترتب عمى ى

. تأثير القرارات السياسية التي تتخذ في أوقات وظروؼ، وطبقًا إلمكانيات غير مناسبة عمى أعماؿ قتاؿ التشكيبلت 3
وماسية، وتحدي الدوؿ، والوحدات، فقد تتابعت سمسمة مف األخطاء في اتخاذ القرارات السياسية وخوض المواجيات الدبم

ومحاولة فرض اآلراء كما أدى إلى ىزيمة ثقيمة، وكاف مف غير المتصور سعي مصر إلى الدخوؿ في مواجية مع إسرائيؿ، 
 بينما نصؼ تشكيبلتيا العاممة متورطة في أرض اليمف.

رة، فقد تجمى غياب اليدؼ عاـ . غياب اليدؼ الرئيسي. وما يترتب عميو مف فقد دوافع التصميـ والتعاوف والحشد والسيط4
جراء تحركات طويمة شاقة 1967 ، وغموضو في جميع األوقات، مما أدى إلى انتشار الفوضى في مسرح العمميات، وا 

عادة التجميع عدة مرات، كاف نتيجيا إرىاؽ التشكيبلت والوحدات وفقدىا كفائتيا القتالية قبؿ اشتعاؿ الحرب.  لمتشكيبلت، وا 

داد التشكيبلت والوحدات تنظيمًا وتسميحًا وتدريبًا مع تزويدىا بوسػائؿ السيطرة. وكاف ليذا القصور أسبابو . القصور في إع5
نتيجة توقيت اتخاذ قرار الحرب قبؿ أف يكتمؿ وصوؿ عقود التسميح. أو إتماـ برامج التدريب، كما ترتب ىذا القصور أيضًا 

قيادة التشكيبلت والوحدات قبؿ الحرب مباشرة. ولـ يكونوا عمى عمـ  عمى أسموب اتخاذ القرارات. حيث تولى أىؿ الثقة
بإمكانيات تشكيبلتيـ أو وحداتيـ. ولـ يكف ىناؾ تفاعؿ بينيـ وبيف مرؤوسييـ، وبالتالي فقد كانت اليزيمة ىي النتيجة 

 الطبيعية لتولييـ القيادات.

ة التي تنقسـ إلى وسائؿ مادية، وأسموب عممي. وقد تكوف . القصور في أسموب السيطرة عمى مختمؼ المستويات تمؾ السيطر 6
الوسائؿ المادية "الشرقية" محدودة اإلمكانيات، ولكف األسموب العممي كاف غائبًا تمامًا، حيث قامت القيادة العامة بتطبيؽ 

وقيادة جيش ميداني "مركزية السيطرة" مف القاىرة عمى التشكيبلت والوحدات في الميداف الذي تواجدت بو قيادة جبية، 
تعمبلف في سيناء. وكانت األقدر عمى قيادة التشكيبلت والوحدات المتمركزة حوليما، وقد نتج عف ىذه المركزية الشديدة 
اتخاذ قرارات ال تمت لمواقع بأي صمة، وحدوث بمبمة ىائمة في صفوؼ قادة الوحدات والوحدات الفرعية نتيجة رؤيتيـ واقع 

القيادة العامة التي راحت تصدر المياـ بما ال تتفؽ مع األمر الواقع بالمسرح. وبالتالي فسرعاف ما األحداث الغائبة عف 



سادت البلمباالة وتواكؿ كؿ قائد عمى قيادتو األعمى، وكؿ فرد عمى قائده المباشر، وكانت النتيجة ىي إسراع ا لجميع لتنفيذ 
 أوامر االنسحاب.

ر االنسحاب إليو، وبيذا حدثت المأساة التي نتجت عف تكدس الطرؽ ومعظميـ لـ يواجو عدو حتى صدور أم
 85فأصبحت القوات ىدفًا سيبًل لمطائرات المعادية التي أخذت تعمؿ عمى تدميرىا مما ضاعؼ الخسائر حتى تجاوزت إلى 

 % مف إجمالي معدات وأسمحة القوات المسمحة.

اف نظامًا قاصرًا تمامًا، وقد أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة تسبب في . أف نظاـ الحصوؿ عمى المعمومات وتحميميا ونشرىا ك7
وقوع اليزيمة، والغريب أف أسموب الحصوؿ عمى المعمومات لـ يصحح نفسو مف واقع خبراتو السابقة بؿ استمر عمى ما ىو 

عمى جياز مخابرات متطور،  عميو، عممًا بأف كؿ الجيات كانت تؤكد باستمرار، أف نظرية األمف التي يعتنقيا العدو تعتمد
 وكاف يجب تحقيؽ التوازف البلـز معو في مجاؿ المعمومات.

عداد القادة والمقاتميف. فقد كانت المشروعات التدريبية 8 . القصور في تدريب الوحدات نتيجة غياب المفيـو العممي لمتدريب وا 
إعداد القادة يقتصر عمى الدورات التدريبية التي  المشتركة قميمة لمغاية ويتـ معظميا في شكؿ بيانات عممية. كما كاف

يحصموف عمييا مع تطبيؽ ضعيؼ لتدريب القيادات في وحداتيـ وتشكيبلتيـ. والتدريبات المشتركة عمى مستوى التشكيبلت 
ممتزمة غائبًا تمامًا، ولـ تطبؽ في القوات المسمحة، وبالتالي فإف أسموب إدارة العمميات كاف يتصؼ بالعشوائية غير ال

 باألسموب العممي بما انعكس أثره عمى ىذه القوات مع بداية العمميات.

. القصور في التنظيـ وعدـ تكامؿ عناصره، فمثبًل المواء المدرع يسمح بمدفعية مجرورة، وشئوف إدارية محمولة عمى عربات 9
لقتالية تقؿ بنسبة كبيرة عف المطموب، وىناؾ ذات إطارات ال تصمح لمسير عبر الصحراء. وبالتالي فإف كفاءة المواء المدرع ا

 أمثمة عديدة عمى القصور في التنظيـ. ليس مجاؿ بحثيا ىنا.

. القصور في التعبئة نتيجة غياب األسموب العممي في التعبئة لمحرب، وعدـ بذؿ العناية الكافية بو. مما أدى إلى استدعاء 10
ما الجنود ال يزالوف بزييـ المدني. وليس لدييـ أية مقومات لبلشتراؾ وحدات ووضعيا في مناطؽ تمركزىا داخؿ سيناء بين

 في قتاؿ، وكاف المردود الرئيس ليذا القصور ىو االنسحاب غير المنظـ ووقوع خسائر جسيمة في األفراد.

 ثانيًا: النتائج العامة لمحرب

سترا –أسفرت الحرب العربية   تيجية كاف أبرزىا النتائج التالية:اإلسرائيمية الثالثة عف عدة نتائج عسكرية وا 

. حطمت القوة العسكرية الرئيسية لمصر واألردف وجانبًا ىامًا مف القوة العسكرية السورية، عمى حيف أف الخسائر اإلسرائيمية 1
اختػبلؿ في األسمحة والعتاد واألفراد كانت ضئيمة لمغاية بالقياس لمخسائر العربية الفادحة، وبطبيعة الحاؿ أدى ذلؾ إلى 

اإلسرائيمي بدرجة خطيرة خبلؿ العاـ التالي لمحرب حتى أتـ االتحاد السوفيتي إعادة تسميح  –ميزاف القوى العسكري العربي 
 مصر وسورية.



. كاف ليذه النتيجة العسكرية المادية آثارىا المعنػوية السيئة في الجانب العربي، كما أنيا رفعت في الوقت نفسو معنويات 2
لجيش في إسرائيؿ إلى درجة كبيرة، وأوجدت ثقة مبالغ فييا في القدرة العسكرية اإلسرائيمية داخؿ وخارج إسرائيؿ، الشعب وا

 بؿ وفي قطاعات ىامة مف الرأي العاـ العربي أيضًا.

كـ  20.700. سيطرت إسرائيؿ عمى مساحات كبيرة مف األراضي العربية المحتمة تفػوؽ بكثير مساحتيا األصمية البالغ قدرىا 3
كـ مربع،  363كـ مربع، ومساحة قطاع غزة  61.198، إذ تبمغ مساحة شبو جزيرة سيناء 1967مربع عشية حرب 

كـ مربع، وبذلؾ أصبحت جممة األراضي التي تسيطر  1150كـ مربع، ومساحة الجوالف  5878ومساحة الضفة الغربية 
االستراتيجي إلسرائيؿ إلى درجة كبيرة، نظرًا  –ضع الجغرافي كـ مربع. وأدى ذلؾ إلى تحسيف الو  89.359عمييا إسرائيؿ 

ألف ىذه األراضي أضافت عمقًا استراتيجيًا أفضؿ بكثير مما كاف متاحًا ليا قبؿ ذلؾ، بحيث أصبح في مقدورىا إتباع 
ا، كما تحسف دوف أف يشكؿ ذلؾ خطرًا مباشرًا عمى أمني 1973إستراتيجية دفاعية عمى الجبية المصرية في بداية حرب 

وضعيا الدفاعي كثيرًا عمى الجبية الشرقية بعد إزالة نتوء الضفة الغربية، الذي كاف يمثؿ خطرًا كبيرًا عمى قمب إسرائيؿ في 
 83.5كـ فقط )مف بينيا  480كـ إلى  650حالة تواجد قوات عسكرية عربية فعالة ىناؾ، وتقميص حدودىا مع األردف مف 

 ا فضبًل عف زواؿ الخطر العسكري السوري المباشر عمى مستعمرات سيمي الحولة وطبريا.كـ طوؿ البحر الميت(. ىذ

. نتيجة الحتبلؿ شبو جزيرة سيناء والجوالف والضفة الغربية أصبح الطيراف اإلسرائيمي في وضع وقدرة أفضؿ عمى مياجمة 4
قمت الفترة الزمنية لئلنذار بالنسبة ألجيزة العمؽ العربي، خاصة بالنسبة لمصر بعد أف أصبحت لو قواعد جوية متقدمة، و 

الرادار العربية. وبالمقابؿ تحسف وضع الدفاع الجوي اإلسرائيمي نتيجة ابتعاد القواعد الجوية المصػرية المتقدمة مسافة ال تقؿ 
والضفة الغربية  كـ عما كانت، وإلقامة أجيزة رادار إسرائيمية متقدمة فوؽ الجباؿ والمرتفعات القائمة في سيناء 200عف 

 والجوالف، ومف ثـ زادت فترة اإلنذار باليجـو الجوي العربي كثيرًا عما كانت عميو مف قبؿ.

. فتحت إسرائيؿ المبلحة في مضايؽ "تيراف" وسيطرت عمى "شـر الشيخ" بشكؿ يضمف ليا حماية المبلحة إلى ميناء إيبلت 5
 الحيوي.

 وصار بوسعيا تأميف حاجاتيا النفطية محميًا.. احتمت إسرائيؿ منابع النفط في سيناء 6

. وصمت إسرائيؿ إلى خطوط دفاعية طبيعية منيعة )قناة السويس ونير األردف ومرتفعات الجوالف وجبؿ الشيخ( بحيث صار 7
 بوسعيا تطبيؽ المناورة عمى الخطوط الداخمية بكفاءة أكبر.

 واريخ( لـ تمبث أف عدلتيا وأدخمتيا في الخدمة داخؿ قواتيا المسمحة.. ربحت إسرائيؿ أعتدة حربية كثيرة )دبابات ومدافع وص8

. زاد عدد العرب الخاضعيف لبلحتبلؿ، وزادت مساحة األرض المحتمة، األمر الذي خمؽ ظروفًا أكثر مبلئمة لنمو الثورة 9
 الفمسطينية.

الرىينة في سبيؿ إخضاع الدوؿ العربية  . حصمت إسرائيؿ عمى رىينة كبيرة )أراض وسكاف عرب(، وأخذت تساـو عمى ىذه10
جبارىا عمى قبوؿ السمـ اإلسرائيمي، األمر الذي أعد المناخ المبلئـ لمحرب العربية   (.1973اإلسرائيمية الرابعة ) –وا 



 ثالثًا: تأثيرات الحرب عمى المجتمع اإلسرائيمي وعمى مؤسساتو السياسية والعسكرية

 عرفة شعور اإلسرائيمييف قبؿ الحرب وما بعد الحرب كالتالي:وقبؿ أف نبدأ في ىذه اآلثار يجب م

. إف لدى اإلسرائيمييف ما وصفو أحد المؤلفيف "بموىبة القمؽ" فتجاربيـ الرىيبة في الماضي تؤثر عمى الحاضر بقوة، ولقد 1
بالنسبة لئلسرائيمييف كتب "رودريؾ ماكميش" في كتابو "وتوقؼ دوراف الشمس" عف حرب يونيو يقوؿ: "لـ يكف النصر يعني 

سوى استمرار الوضع القائـ"، وفي أفضؿ األحواؿ، استمراره في شكؿ أحسف قميبًل، ومف ناحية أخرى فإف اليزيمة كانت 
 ستعني حرفيًا نياية الوجود الييودي".

بؿ فيما يتصوره وجوده. لقد . ما كاف يتصوره كؿ اإلسرائيمييف تقريبًا عشية الحرب. فالحقيقة أحيانًا ال تتمثؿ فيما ىو قائـ 2
أخذت صيحة "اذبحوا الييود" بمعناىا الحرفي لمغاية. وكاف التيديد مموسًا لمغاية، وكانت اليزيمة في نظر اإلسرائيمييف تعني 
اإلبادة، ونياية إسرائيؿ. وفي ىذا السياؽ ينبغي النظر إلى مطالب الجيش بتوجيو ضربة إجياض وقائية. فمـ يكف قادة 

ستعديف لتحمؿ مخاطرة مروعة في وجو التعبئة العربية العامة حوؿ حدود إسرائيؿ. وليذا كاف ىناؾ توافؽ فعمي الجيش م
 في الرأي في إسرائيؿ عمى أف ضربة اإلجياض الوقائية كانت ضرورية.

في الوجود في وطنو، لقد . كاف تأثير النصر أكبر ما يكوف وكاف النصر بالنسبة لئلسرائيمي العادي، يعني إقرارًا تامًا لحقو 3
زاؿ الخطر، وينبغي اآلف استخداـ النصر كوسيمة لصنع السبلـ مع الجيراف العرب، وفي جو االنتشاء واإلثارة الذي أعقب 
حرب يونيو، كاف معظـ اإلسرائيمييف يؤمنوف بأف السبلـ أصبح حينذاؾ أمرًا يمكف بموغو، ولـ تأت اليقظة العنيفة مف ىذا 

، وحددت السياسة العربية بأنيا "ال سبلـ مع 1967 إال في سبتمبر ، عندما عقدت القمة العربية الرابعة في الخرطـو
 إسرائيؿ، وال اعتراؼ بإسرائيؿ، وال مفاوضات معيا".

. الجػانب اإلسرائيمي لـ يشعر بأف األمر يقتضي القياـ بأي مبادرة خاصة، حيث أنو أصبحت لديو اآلف األراضي التي 4
مييا، ويمكنو استخداميا كورقة مساومة لصنع السبلـ. وكانت مبلحظة "موشي دياف" الذي كثر ترديدىا وتكرارىا استولى ع

ىي "إننا ننتظر مكالمة تميفونية مف الممؾ حسيف" في حيف أصرت "جولدا مائير" بصفة خاصة عمى أف إسرائيؿ ينبغػي أال 
انيا. وتجاىمت عمميات جس النبض التي قاـ بيا الفمسطينيوف تتزحزح عف أي أراضي قبؿ التفاوض عمى السبلـ مع جير 

القياديوف الذيف كانوا يرغبوف في إبراـ السبلـ مع إسرائيؿ في صفقة تمنحيـ كيانًا مستقبًل. وأصرت "ىي وليفي أشكوؿ" عمى 
 ئيؿ.أف السبلـ ال يمكف التفاوض بشأنو إال مع دوؿ ذات سيادة، تمؾ التي كانت في حالة حرب مع إسرا

. وفي كتاب نشر بعد الحرب بفترة قصيرة اسمو بالعبرية "سياه لوىايـ" )مناقشات بيف المحاربيف( ناقش الجنود الذيف قاتموا في 5
الحرب موقفيـ مف الحرب، ومف النصر، ومف العرب. فمـ تكف ىناؾ كراىية، وال حتى غضب، بؿ رغبة في التسوية 

 .والتفاىـ والسبلـ. ولكف ذلؾ لـ يتحقؽ

 رابعًا: تأثير الحرب عمى مصر

 . تأثير الحرب عمى االقتصاد1



فادحة، وكاف ال بد مف امتصاص آثارىا عسكريًا وسياسيًا  1967أ. كانت الخسائر االقتصادية التي ترتبت عمى حرب 
قتصاد ىو الوضع الجيد نسبيًا الذي انطمؽ منو اال 1973واقتصاديًا. والذي مكف مف ذلؾ حينئذ وحتى نصر أكتوبر 

. فضبًل عف سيطرة الدولة عمى االقتصاد في ذلؾ الحيف. وبالتالي تمكنت مصر مف أف تقـو 1961المصري عاـ 
 ، باالعتماد عمى القدرات االقتصادية والحيوية لمدولة.1973بعممية تعبئة لئلعداد لحرب أكتوبر 

ية، اتخػذت الحكومة المصرية العديد مف ب. ففي إطار ترشيد استخداـ الموارد وتحويؿ جزء منيا لؤلغراض العسكر 
اإلجراءات لمحد مف االستيبلؾ، وتعديؿ الميزانيػة، ورفع أسعار بعض السمع والخدمات، وفرض ضرائب إضافية، وزيادة 
نسب االدخار اإلجباري لمعامميف المدنييف، خاصة وأف الزيادة في النفقات العسكرية لـ تصاحبيا زيادة في الموارد الكمية، 

 ؿ أف كثيرًا مف موارد الدولة قد اعتراىا النقص مثؿ:.ب

 ( انخفاض إيرادات القطاع العاـ نسبيًا.1)

 ( انخفاض إيرادات السياحة.2)

 ( توقؼ إيرادات قناة السويس.3)

 ( توقؼ إيرادات صادرات بتروؿ سيناء.4)

إلى تيجير سكانيا، ونشوء الحاجة لموارد ( تأثرت الطاقة اإلنتاجية بسبب الحرب بالذات في منطقة القناة، مما أدى 5)
 إضافية إلعادة تسكينيـ بعيدًا عف المناطؽ العسكرية.

 ( انخفضت حصيمة بعض الضرائب نتيجة لمتراخي في بعض فروع النشاط االقتصادي.6)

 12ليصؿ إلى إلى تخفيض اإلنفاؽ الجاري المدني، والحد مف اإلنفاؽ االستثماري  1967/1968ج. ولذلؾ اتجيت ميزانية 
مميوف دوالر )وىذا االتجاه نحو زيادة النفقات  718% مف الناتج المحمي اإلجمالي، وزيادة اإلنفاؽ العسكري إلى 

 – 1442 – 1263 – 740بمبلييف الدوالرات عمى النحو التالي ) 1974 – 1968العسكرية استمر خبلؿ الفترة مف 
% سنويًا  3النمو واالستثمار واالدخار. )انخفضت إلى حوالي ( وبالتالي تأثرت معدالت 2295 – 1829 – 1320

لى حوالي 1973 – 1967في الفترة   (.1973% مف الناتج القومي عاـ  8، وا 

وحمت محميا خطة ثبلثية، لمواجية االختناقات في إطار  1970 – 1965د. وأيضًا توقفت الخطة الخمسية الثانية 
، 1974ولـ يعد التخطيط منذ ذلؾ الوقت إلى مجراه الطبيعي إال في يوليو  االستعداد لمحرب )سميت خطة اإلنجاز(
 شيرًا. 18حيث وضعت خطة انتقالية قصيرة مدتيا 

بدأت مصر في اإلعداد الفعمي لحرب التحرير بعد إعادة بناء القوات المسمحة، وكاف ىذا يقتضي  1968ىػ. وبحموؿ مايو 
االستمرار في دعـ التنظيـ الواحد )بإعادة بناء االتحاد االشتراكي عف طريؽ منيا بعض التوجيات االقتصادية في إطار 

 االنتخاب مف القاعدة إلى القمة( وأىـ ىذه التوجيات ىي:.



 ( زيادة طاقة التشغيؿ بوجو عاـ، واستغبلؿ الطاقة العاطمة وزيادة دورات االنتاج في المشروعات.1)

الحربي، مما يؤدي إلى نقص القدر المتاح مف السمع المخصصة لئلنتاج  ( توجيو قدر أكبر مف المشروعات لئلنتاج2)
المدني، وانخفاض مستواىا، وبالتالي تتجو أسعار السمع المدنية لبلرتفاع. خاصة مع اتجاه األفراد لتخزيف السمع 

 التموينية، خشية نقصانيا بالسوؽ أثناء الحرب.

التعاقد عمى استيراد سمع حربية أو متعمقة بجياز الحرب مف الببلد  ( استقطاع نسبة طيبة مف األرصدة األجنبية في3)
 الصديقة، وكاف عمى رأسيا في ذلؾ الوقت االتحاد السوفيتي.

 ( زيادة المخزوف في مختمؼ السمع وقطع الغيار، لضماف توافر قدر كاؼ منيا حينما تنشب الحرب.4)

وسويت عمى  1967أغسطس  29وعقد مؤتمر قمة الخرطـو في و. وقد توطدت العبلقات المصرية العربية بعد الحرب، 
ىامشو معظـ الخبلفات بيف "الممؾ فيصؿ" عاىؿ السعودية، والرئيس "جماؿ عبدالناصر" بسبب مشكمة اليمف، وأقر 

مميوف دوالر( مف كؿ مف السعودية والكويت  100مميوف دوالر( ولؤلردف ) 280مؤتمر الخرطـو دعمًا ماليًا لمصر )
 يا، وطرح في تمؾ المرحمة شعار جديد لمعمؿ العربي "وحدة الصؼ".وليب

مجمؿ القوؿ إذا كاف االستعداد لمحرب يتطمب مف أفراد القوات المسمحة التضحية باألرواح، فإنو يتطمب أيضًا مف 
لقوة المدنييف قبوؿ الحد مف االستيبلؾ واستخداـ نظاـ البطاقات أو الحصص، واالتجاه بصفة عامة إلى خفض ا

الشرائية عف طريؽ زيادة معدالت الضرائب. إال أف ذلؾ لـ يؤثر في معنويات الشعب المصري. بؿ ارتضى عف طيب 
 خاطر الحد مف ارتفاع األجور، وخفض االستيبلؾ، وارتفاع بعض األسعار، وزيادة ساعات العمؿ.

 . اآلثار والنتائج العسكرية2

 والقوات المسمحةأ. تنظيم وتوحيد القيادة العسكرية 

كاف ىناؾ خمؿ خطير واضح في تنظيـ العبلقة والمسؤوليات بيف القيادات العميا لمدولة، وخاصة بيف القيادة 
السياسية والقيادة العسكرية ذاتيا، انعكس ىذا الخمؿ بشدة وفي آف واحد عمى القرارات السيػاسية والعسكرية ذات الطبيعة 

وأثناء الحرب، لذلؾ كاف مف الضروري العمؿ فورًا  1967القيادات إباف أزمة يونيو  اإلستراتيجية، التي أصدرتيا ىذه
 عمى إزالة ىذا الخمؿ.

، فعيف "أميف ىويدي" وزيرًا لمحربية، والفريؽ أوؿ "محمد فوزي" قائدًا 1967وتـ تصحيح ذلؾ عقب حرب يونيو 
ف حرب القوات المسمحة. وأصبح وزير الحربية شأنو شأف عامًا لمقوات المسمحة، والفريؽ "عبدالمنعـ رياض" رئيسًا ألركا

أي وزير آخر في أي وزارة، مسؤواًل عف سياسة وزارتو مسئولية كممة كما حددىا الدستور .. ويعتبر ىو المستشار األوؿ 
فاعية، لرئيس الجميورية في شؤوف األمف والدفاع، والمتحدث الرسمي باسـ الحكومة حوؿ ما يتعمؽ بسياسة الببلد الد

والواقع أف الفصؿ بيف منصبي وزير الحربية والقائد لمقوات المسمحة يمثؿ ضرورة حيوية في النظاـ الديمقراطي كضماف 
 لبلستقرار السياسي.



وكاف ال بد مف إعادة تنظيـ القيادة العامة لمقوات المسمحة وأجيزتيا كخطوة أولى لمتخمص مف عوامؿ الفصؿ التي 
دتيف السياسية والعسكرية .. عمى أسس عممية وعممية .. وتحديد مسئوليات القيادة والسيطرة كانت قائمة بيف القيا

وكذا تحديد … والتخطيط واإلدارة داخؿ القوات المسمحة بعيدًا عف أسموب االزدواج في االختصاصات والسمطات 
ع الرئيسية لمقوات المسمحة )القوات مسئوليات وسمطات كؿ القيادات الكبرى سواء في أجيزة القيادة العامة، أو األفر 

الجوية والبحرية ثـ قوات الدفاع الجوي بعد ذلؾ( والتشكيبلت الميدانية واإلقميمية الكبرى كالجيوش الميدانية والمناطؽ 
 العسكرية.

وحتى تتـ إعادة تنظيـ القوات المسمحة ككؿ تنظيمًا سميمًا كاف ال بد مف وضع تصور مبدئي لشكؿ وحجـ القوات 
المسمحة .. وكاف ذلؾ يتطمب وضع خطة مبدئية عامة، لتحديد متطمبات تحرير األرض بحيث يأتي تنظيـ وحجـ 

 القوات المسمحة مناسبًا لتحقيؽ المياـ اإلستراتيجية التي ستكمؼ بيا.

حصاءات كثيرة تتعمؽ بالقدرات البشرية المصرية، م قارنة وتـ تقدير ىذا الحجـ بعد إجراء دراسػات وتقديرات وا 
مكاناتو ومتطمبات مسارح العمميات الحربية المنتظرة في البر والبحر والجو، مع تحديد نوعية األسمحة  بقدرات العدو وا 
 والمعدات المطموبة لمقياـ بالعمميات اليجومية البلزمة مف أجؿ تحرير األرض والتي يمكف أف يوردىا االتحاد السوفيتي.

 ؤون الدفاعب. تنظيم القيادة والسيطرة عمى ش

.. حتمية إعادة تنظيـ  1967مف أىـ الدروس التي استوعبتيا القيادة السياسية العسكرية المصرية بعد نكسة يونيو 
القيادات والقوات وتوزيع المسئوليات والمياـ الخاصة، وذلؾ بوضع وتنفيذ سياسة الدفاع المصرية عمى أسس عممية 

سباب الجوىرية ليزيمة يونيو .. وحتى ال تتكرر المأساة القيادية والعسكرية محددة .. كاف ذلؾ ضروريًا لتفادي أحد األ
 .1967التي وقعت في يونيو 

مف ىذا المنطمؽ كاف مف المحتـ إجراء البحوث المستفيضة في العيوب واألخطاء األساسية والحقيقية الكامنة في 
.. حتى يمكف تحديد األجيزة المسؤولة عف القيادة والسيطرة  أساليب القيادة والسيطرة اإلستراتيجية والتي أدت إلى اليزيمة

عمى شئوف الدفاع، وعف القوات المسمحة، ومياـ كؿ منيا، وسمطات كبار المسئوليف فييا. وكاف أىـ األىداؼ التي 
 سعت إلييا البحوث:

 ( تحديد المسؤوليات الخاصة بميمة إعداد الدولة لمحرب.1)

حة في اإلطار العاـ ألجيزة الدولة، وتحديد سمطات رئيس الجميورية في شئوف الدفاع ( توضيح وضع القوات المسم2)
 بوصفو قائدًا أعمى لمقوات المسمحة.

 ( منع ازدواجية القيادة والعمؿ داخؿ أجيزة وزارة الحربية كجزء مف التنظيـ العاـ لمدولة.3)

ينظـ كؿ قضايا الدفاع، وصدر تحت رقـ  وانتيت البحوث التي جرت في ىذا الشأف إلى التوصؿ لقانوف شامؿ
محددًا لكؿ المسؤوليات اإلستراتيجية عمى المستوييف السياسي والعسكري، بداية مف رئيس الجميورية والقائد  4/68



األعمى لمقوات المسمحة، ثـ مجمس الدفاع الوطني ووزارة الحربية .. وذلؾ في الموضوعات المتعمقة بشئوف الدفاع عف 
 ضمف:الدولة وتت

 ( إعداد أراضي الدولة لمحرب )صناعة / زراعة / نقؿ / مواصبلت(.1)

( إعداد أراضي الدولة لمحرب )كمسرح حرب(، ويتضمف ذلؾ إنشاء القواعد الجوية والبحرية، والمستودعات، 2)
 ومصادر المياه، ومراكز السيطرة والطرؽ، وتنظيـ اإلخفاء والتمويو.

جراءات الدفاع ( إعداد الشعب لمحرب، ويشمؿ 3) ذلؾ تنمية الروح الوطنية واإلعداد السياسي والمعنوي لممواطف .. وا 
 المدني والتدريب العسكري لممواطنيف.

( إعداد القوات المسمحة لمحرب، أخذًا في االعتبار تحديد حجميا في السمـ والحرب بحيث تكوف قادرة عمى تحقيؽ 4)
 النتقاؿ مف حالة السمـ إلى حالة الحرب بالتعبئة.المياـ اإلستراتيجية المخصصة ليا، وسرعة ا

ينظـ ألوؿ مرة في تاريخ التشريعات المصرية شؤوف الدفاع عف الدولة  1968لعاـ  4وىكذا صدر القانوف رقـ 
والقيادة والسيطرة عمى القوات المسمحة. وبتطبيؽ ىذا القانوف الشامؿ، أغمؽ ممؼ الخمؿ القيادي الذي كاف يمثؿ آفة 

تنخز في كياف القوات المسمحة، بؿ وكياف الدولة .. ونظمت العبلقة السميمة بيف القيادة السياسية والقيادة  خطيرة
العسكرية .. كما نظـ التسمسؿ القيادي داخؿ القوات المسمحة بيف القيادة العامة وأجيزتيا، واألفرع الرئيسية لمقوات 

 ة الكبرى.المسمحة، وقيادات التشكيبلت الميدانية واإلقميمي

 . النتائج عمى المستوى الداخمي لمدولة والخارجي3

 أ. وضع إستراتيجية قومية جديدة

بدأ وضع الخطوط اإلستراتيجية العريضة لمسيرة النضاؿ مف أجؿ تنظيـ الدفاع عف أرض مصر،  1967في يوليو 
 ة المحتمة.وحماية سمائيا المفتوحة مف اليجمات الجوية اإلسرائيمية، وتحرير األرض المصري

استندت اإلستراتيجية المصرية الجديدة في مرحمة الصمود والبناء عمى عدة حقائؽ ومعطيات لمموقؼ في ذلؾ 
 الوقت والتي يمكف تمخيصيا في عدة نقاط محددة:

 ( أف ىناؾ أرضًا عربية يحتميا العدو ويرفض التخمي عنيا.1)

ف كانت قد خسرت معركة إال أنيا لـ تخس2)  ر الصراع.( أف مصر وا 

 ( أف شعب مصر يرفض االستسبلـ، ويصر عمى استرداد األرض والحؽ والكرامة.3)



مقصورًا عمى ضرب مصر وحدىا .. بؿ  1967( أف المعركة معركة قومية عربية؛ حيث لـ يكف ىدؼ العدواف في 4)
 ضرب القومية العربية ككؿ.

لحرب مع إسرائيؿ قبؿ إتماـ انسحابيا مف كؿ استبعدت مصر تمامًا الحؿ السياسي ألنو يعني إنياء حالة ا
األراضي العربية المحتمة وبالتالي االستسبلـ لمطالبيا وتصفية القضية العربية نيائيا لذلؾ استقر رأي القيادة 
السياسية عمى ضرورة العمؿ عمى "إزالة آثار العدواف"، وكسب الوقت بواسطة العمؿ السياسي. في ظؿ ىذه 

قدمتيا رفض شعب مصر لميزيمة .. تحددت الميمة اإلستراتيجية لمقوات المسمحة المصرية، المعطيات .. وفي م
 لتكوف "العمؿ عمى استرداد السيادة بالقوة وتحرير األرض".

وأصبح لزامًا أف تواجو مصر قدرىا، وأف تعدؿ أوضاعيا، وتحدد أىدافيا، وتضع األسس والمبادئ السياسية 
ستقود مسيرتيا الشاقة المقبمة. لذلؾ أرست قواعد جديدة الستراتيجيتيا نابعة مف حقائؽ والعسكرية السميمة التي 

 .1967الموقفيف السياسي والعسكري المذيف أفرزتيما نكسة يونيو 

 كاف تحديد األىداؼ اإلستراتيجية ضروريًا كنقطة في التخطيط لئلستراتيجية الجديدة ..وقد تحدد ىدفاف:

سرعة بناء الدفاع، والعمؿ عمى منع )العدو( مف االستفادة مف نصره العسكري واستغبلؿ ىذا  ( األوؿ )عاجؿ(، وىو1)
 النجاح في تحقيؽ أىداؼ سياسية.

( واليدؼ الثاني )آجؿ(، ويمثؿ اليدؼ السياسي العسكري لمصر، وىو )إزالة آثار العدواف(، وتوضع عمى أساسو 2)
ف أجؿ تحرير األرض المحتمة في سيناء .. واستغبلؿ النجاح سياسيًا إستراتيجية العمؿ العسكري لمقوات المسمحة م

 السترداد حقوؽ الشعب الفمسطيني.

 ب. المعالم األساسية لإلستراتيجية الجديدة

تميزت اإلستراتيجية بالشموؿ، فمـ تكف مقصورة عمى الجانب العسكري وحده .. بؿ تضمنت كؿ الجوانب التي تخدـ 
راتيجية قومية، تحشد كؿ ما تمتمؾ مف قوة لتحرير األرض المحتمة، في ظؿ مبدأ )ما أخذ بالقوة قضية التحرير. إنيا إست

 ال يسترد بغير القوة(. وتطمب ذلؾ:

سرعة إعادة تنظيـ وبناء القوات المسمحة مف القاعدة لمقمة باألسمحة السوفيتية، إلى أف تصبح قادرة عمى الدفاع عف 
تتحوؿ بقدراتيا لمقياـ بميمة تحري األرض كمرحمة ثانية .. وتحديد مياميا األساسية أراضي الدولة كمرحمة أولى، ثـ 

 عمى أساس: )التفرغ الكامؿ لمدفاع عف تراب مصر، وتحرير األرض المحتمة، والدفاع عف الحقوؽ العربية القومية(.

 ج. المعالم األساسية لمعمل العسكري

 ة القيادة العامة في وضع الخطط اإلستراتيجية التي تستيدؼ اآلتي:بناء عمى التوجييات اإلستراتيجية بدأت أجيز 



نشاء تشكيبلت ووحدات ميدانية 1) ( إعادة تنظيـ وتسميح وتدريب ورفع معنويات القوات، وتحقيؽ انضباطيا العسكري، وا 
 جديدة لمختمؼ أفرع القوات المسمحة.

 لجبية قناة السويس.( وضع خطة متكاممة لتحقيؽ التأميف الدفاعي الكامؿ 2)

عدادىا.3) عادة تنظيميا وتدريبيا وا   ( أف تتدرج خطط العمميات وفقًا لنسب استكماؿ القوات المسمحة وا 

 ( البدء في التفكير والتحضير لمقياـ بعمميات لتحرير سيناء.4)

 د. إعداد القوات والدولة لمحرب

 ( اختيار المقاتل1)

.. لذلؾ كاف مف الضروري تحقيؽ االستفادة الكاممة مف ىذه الميزة األساسية تتميز مصر بالقدرة البشرية العالية 
في إعداد القوات المسمحة .. فيي تمثؿ القوة المتميزة لممجتمع المصري في مواجية التحديات المفروضة عميو. 

في مقومات القدرة  وكاف ال بد مف وضع األسس السميمة الختيار الفرد المناسب والصالح، باعتباره الدعامة األولى
القتالية. وليس ىناؾ شؾ في أف المجند خريج الجامعات والمعاىد العميا أفضؿ بكثير مف المجند األمي، خاصة في 

 ىذا العصر الذي يتميز باستخداـ نوعيات مف األسمحة والمعدات المعقدة القائمة عمى تكنولوجيا عالية المستوى.

عمى القوة البدنية .. ولكنيا أصبحت تعتمد إلى حد كبير عمى القػدرة العقمية؛  ىكذا لـ تعد القدرة القتالية مقصورة
حتى يمكف تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لؤلسمحة والمعدات القتالية المتقدمة. وبالتالي كاف لزامًا إسقاط أي قيود تحد مف 

جراء ت غيير جذري في شروط البلئحة إلتحاؽ أصحاب المؤىبلت العميا والمتوسطة جنودًا بالقوات المسمحة .. وا 
الطبية. وقد أدى ذلؾ إلى ارتفاع كبير في نسبة المجنديف المؤىميف الذيف أقبموا عمى التجنيد بروح وطنية عالية .. 

 .1973وكانوا ىـ فعبًل القاعدة الوطيدة لمروح القتالية واألداء المتميز لمقوات المسمحة أثناء حرب 

 ( إعداد المقاتل2)

رى كاف طبيعيًا أف يكوف ىدؼ مصر في أعقاب وقوع النكسة .. إعادة بناء القوات المسمحة .. مف ناحية أخ
ومعالجة الشرخ المعنوي والنفسي الذي أصاب ىذه القوات .. وىز تماسكيا وثقتيا .. خاصة بعد أف تحمؿ رجاليا 

ًً .. رغـ أنيـ كانوا أوؿ ضحاياىا .. ولـ يكونوا سب بًا فييا. ولـ تكف عممية إعادة تنظيـ وحدىـ، وزر اليزيمة ظممًا
وبناء القوات ىي أشؽ العمميات التي واجيت القوات المسمحة .. بؿ كاف البناء النفسي والمعنوي لمرجاؿ ىو أشؽ 

 ىذه األعماؿ وأكثرىا أىمية.

.. وكاف مف  1967إذا كاف المقاتؿ المصري في ذلؾ الوقت يعاني أشد المعاناة مف آثار ىزيمة يونيو 
الضروري العمؿ عمى إعادة الثقة إليو،ورفع معنوياتو، ودعـ إيمانو بحقو وقضيتو. فقد رسخ لدى قيادات القوات 



المسمحة االعتقاد بأف اإلنساف وليس السبلح ىو الذي يحقؽ النصر في النياية .. لذلؾ فالنصر تغرس بذوره في 
 قموب الرجاؿ أواًل قبؿ أف يؤتي ثماره في ساحة القتاؿ.

 وكاف التركيز في بناء المقاتؿ المصري معنويًا ينصب عمى ىدفيف:

 )أ( أف يثؽ المقاتؿ في نفسو أساسًا، ثـ في قادتو وسبلحو.

 )ب( أف يؤمف تمامًا بعدالة قضيتو وحقو .. وأف يتوج ذلؾ كمو إيماف ال يتزعزع باهلل.

 ( التدريب عمى القتال3)

كسابو الثقة بنفسو  إف التدريب العممي الشاؽ المستمر كاف ىو الوسيمة األولى لبناء الجندي المقاتؿ المحترؼ وا 
وسبلحو وقادتو .. وىو في نفس الوقت الطريؽ نحو تشكيؿ وحدة مقاتمة تتمتع بمستوى عاؿ مف الكفاءة القتالية. وقد 

المستوى الفردي، أو عمى  اىتمت القيادة العامة لمقوات المسمحة اىتمامًا كبيرًا بموضوع التدريب القتالي .. سواء عمى
المستوى الجماعي والمشترؾ .. بما في ذلؾ التدريب األساسي، أو التدريب الميني التخصصي .. كذلؾ اىتمت 
بالوسائؿ واألدوات والمساعدات المستخدمة في عمميات التدريب، وبالمدربيف المتخصصيف في شتى المجاالت، 

 وبكؿ أنواع األسمحة والمعدات.

كيز عمى إيجاد أجيزة تمتمؾ القدرة العالية عمى وضع وتنفيذ ومتابعة الخطط التدريبية سواء عمى كما تـ التر 
المستوى األساسي أو التكتيكي أو العممياتي .. مع إيبلء اىتماـ خاص بتدريب القادة عمى شتى المستويات، 

النيار بشكؿ متواصؿ، وطبيعة وتزويدىـ بالخبرات المكتسبة .. وأف يتـ التدريب الجماعي تحت ظروؼ الميؿ و 
 متشابية لمياديف القتاؿ.

وقػد قامت ىيئة عمميات القوات المسمحة، بالتعاوف مع ىيئة التدريب، وقيادات الجيوش الميدانية واألفرع 
الرئيسية والمناطؽ العسكرية، بوضع وتنفيذ مشروعات تدريبية عمى مستوى الوحػدات والتشكيبلت الميدانية مف 

لقوات الميكانيكية والمدرعة والوحدات الخاصة، لمتػدريب عمى المياـ والواجبات المنتظر تنفيذىا أثناء المشاة وا
 العمميات الحربية. وقد اشتركت فييا كؿ تشكيبلت القوات المسمحة وأفرعيا الرئيسية.

 ىـ. إعداد الدولة لمحرب

عدادىا سياسيًا و  معنويًا واقتصاديًا وعسكريًا لمحرب، وىو عمؿ أساسي كاف ال بد مف إعادة تنظيـ الجبية الداخمية وا 
وضعتو القيادة السياسية في االعتبار .. إذ ال يمكف قصر جيود اإلعداد عمى القوات المسمحة وحدىا .. بؿ كانت ىناؾ 
أعماؿ أخرى ضخمة .. ال بد مف تنفيذىا عمى مستوى الدولة والشعب في إطار اإلعداد لمحرب وقد تـ تخصيص 

مادات المالية البلزمة لتنفيذ ىذه الخطػط، مع عدـ المساس باعتمادات خطة التنمية االقتصادية لمدولة. وقد حددت االعت
 األسس العامة لخطط اإلعداد فيما يمي:



 ( مراعاة االمتداد الزمني لممعركة التي لف تكوف معركة عسكرية فحسب بؿ ىي معركة سياسية واقتصادية كذلؾ.1)

 عمى وحدة الجبية الداخمية، وحشد قدراتيا خمؼ القوات المسمحة.( التركيز 2)

 ( إنشاء قوات المقاومة الشعبية )جيش الدفاع الشعبي( وتزويدىا باألسمحة والذخائر.3)

 ( زيادة عدد ساعات العمؿ في كافة أجيزة الدولة مع إلغاء اإلجازات السنوية.4)

كانت تجتمع بصفة دورية، لتحديد األعماؿ المطموب إنجازىا، وقد شكمت لجنة وزارية إلعداد الدولة لمحرب، و 
ومتابعة تنفيذىا، وتوفير االعتمادات البلزمة ليا .. وقد شمؿ التخطيط االستراتيجي إلعداد الدولة لمحرب، إنشاء موانئ 

ى بناء جديدة في "مرسي مطروح" و"أبي قير" عمى البحر المتوسط و"رأس بناس" عمى البحر األحمر، والعمؿ عم
احتياطيات مف المواد اإلستراتيجية كالغذاء والطاقة .. وفي الوقت نفسو زيادة تأميف المنشآت الصناعية وتحقيؽ انتشارىا 
عادة تركيبيا  في أنحاء الببلد خاصة في الجنوب. وقد تـ فؾ المصانع الموجودة في منطقة القناة ونقميا لمداخؿ، وا 

مؿ تكرير البتروؿ في السويس، ومصانع السماد والورؽ بمنطقة القناة .. فضبًل عف وتشغيميا مف جديد، بما في ذلؾ معا
 نقؿ المعدات الثقيمة والميمة الخاصة بورش ىيئة قناة السويس.

وبإتماـ إنشاء قوات الدفاع الشعبي بدأت وحداتيا في االنتشار لتأميف المرافؽ الحيوية والمنشآت اإلنتاجية 
لتسمؿ األرضي، أو اإلبرار الجوي، أو الغارات الجوية .. كما وزعت األسمحة والذخائر عمى والصناعية .. ضد أعماؿ ا

وحدات الدفاع الشعبي حتى مستوى القرية .. واستمرار األعماؿ المختمفة إلى أف اكتمؿ تأىيؿ الشعب معنويًا وسياسيًا 
 وماديًا استعدادًا لبدء المعركة المنتظرة.

 فقد تعاممت اإلستراتيجية الجديدة في شئونيا وفقًا لؤلسس التالية:. بالنسبة لمجبية الداخمية،

( مواجية الحرب النفسية التي كاف يشنيا العدو لبث الروح االنيزامية في شعب مصر، وإلجبار القيادة المصرية عمى 1)
 االستسبلـ، وطمب الصمح مع إسرائيؿ.

ميمتيا الوطنية في حماية ظير القوات المسمحة، وتقديـ  ( توفير الظروؼ التي تمكف الجبية الداخمية مف أداء2)
المساندة المعنوية والدعـ المادي ليا. وىذا يتطمب تعبئة الجبية الداخمية في شتى المجاالت مف أجؿ معركة التحرير 

زالة آثار العدواف.  وا 

اإلطار رأى رئيس الجميورية أف ( العمؿ عمى سرعة تحقيؽ التحاـ الشعب والحكومة مع القوات المسمحة .. وفي ىذا 3)
يتولى بنفسو أمور الدولة والشعب معًا .. فجمع بيف رئاسة مجمس الوزراء، ورئاسة المجنة التنفيذية العميا لبلتحاد 
االشتراكي، فضبًل عف رئاسة الجميورية والقيادة العميا لمقوات المسمحة .. وذلؾ حتى يمكنو تركيز الجيود عمى 

 عمى أسس جديدة. أعماؿ إعادة البناء

 أما عمى الصعيد العربي، وفي ضوء قومية المعركة، فقد تضمنت اإلستراتيجية الجديدة العناصر التالية:



 ( إسقاط الشعارات التي كانت تفرؽ بيف نظـ الحكـ العربية وفقًا لتوجياتيا السياسية.1)

 حماية األمف القومي لؤلمة العربية.( العمؿ عمى تحقيؽ التضامف العربي القوي القادر عمى ردع العدو، و 2)

( العمؿ عمى تعبئة الشعوب العربية لصالح المعركة سياسيًا ومعنويًا وعسكريًا، وحشد الطاقات المتاحة لكؿ بمد عربي 3)
 ضد العدو المشترؾ.

الستراتيجي الذي ( تشارؾ الدوؿ العربية كؿٍّ حسب قدرتو اشتراكًا مباشرًا في الصراع .. مف خبلؿ االرتباط القومي ا4)
 يجمع كؿ الدوؿ العربية ويوحد قراراتيا السياسية.

 تحديد توجييات السياسة الخارجية المصرية عمى أساس رفض اليزيمة العسكرية، وىذا يتطمب:

( استخداـ العمؿ السياسي لكسب الوقت، باستغبلؿ ميمة "جونار يارنج" ممثؿ األمـ المتحدة كغطاء ليذا العمؿ 1)
 دوف الوصوؿ إلى حؿ سياسي.السياسي، 

( اتجاه العمؿ الدبموماسي نحو المطالبة المستمرة بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي العربية التي استولت عمييا في 2)
 .. وتحقيؽ أىداؼ الشعب الفمسطيني، وحقو في تقرير مصيره. 1967يونيو 

نما مف أجؿ إعادة األراضي المغتصبة بالقوة.( إقناع الرأي العاـ العالمي أننا ال نريد الحرب مف أجؿ 3)  الحرب، وا 

بالنسبة لبلتحاد السوفيتي .. نظرًا لمحاجة إلى السبلح المتطور، وفي نفس الوقت إلى الدعـ السياسي عمى الصعيد 
 الدولي، فمف الضروري:

 ( توطيد عبلقات الصداقة والتعاوف مع االتحاد السوفيتي.1)

اليزيمة، وعميو أف يتحمؿ عبء دعـ مصر باألسمحة، والمعدات الحديثة، والخبراء ( إشعاره بأنو شريؾ في 2)
 والمدربيف.

 ( المشاركة في إعادة تنظيـ وبناء القوات المسمحة عمى أسس عممية حديثة.3)

 وىكذا غيرت حرب يونيو وجو الشرؽ األوسط، وكذا الصراع العربي اإلسرائيمي.

  



 المبحث الرابع عشر

 1967فادة من حرب يونيو الدروس المست

 أواًل: التخطيط

وتنحصر أىـ الدروس المستفادة مف التخطيط ػ والتي يجب األخذ بيا في التخطيط المستقبمي وينبغي اإللماـ بيا جيدًا ػ في 
 عشرة دروس ىي:

 . الدرس األول1

وسياسيًا، ويجب أف تعمـ دراسة العدو حتى التعمؽ في دراسة العدو مف جميع األوجػو مدنيًا وعسكريًا ونفسيًا واجتماعيًا 
يصبح ثقافة عامة يمـ بيا القادة والمخططوف عمى كافة المستويات، وال تقتصر عمى التقارير التي تصدر مف إدارة 
االستخبارات الحربية واالستطبلع عف تقدير العدو في العممية، ألف ذلؾ ليس إال قطرة في محيط المعمومات عف العدو، كما 

أف يمـ المخططوف بأساليب العدو القتالية، حتى تكوف توقعاتيـ أقرب إلى الحقيقة في كؿ موقؼ محتمؿ أف تواجيو  يجب
قواتنا في المعركة، وفي نفس الوقت يجب أف تكوف إدارة االستخبارات الحربية واالستطبلع عند مسئوليتيا ػ طبقًا لتخصصيا 

 ومجموعات التخطيط.ػ في توفير تمؾ المعمومات والمراجع لمقادة 

 . الدرس الثاني2

الثقة في مجموعات التخطيط، واحتراـ وجيات نظرىـ التي تكوف في معظـ األحياف غير نمطية وتخالؼ ما درج عميو 
األسبلؼ، عمى أف يكوف الحكـ في ىذه الحالة بناء عمى التجارب العممية ليذه المعارؾ التي توضح إمكانية التنفيذ مف 

ح مدى الصواب الذي اقترحتو الفكرة في المجاؿ المحدد ليا. وىنا يجب التأكد عمى أف ديمقراطية القرار ال عدمو، كما توض
 تعطي ألي كائف الحؽ في رفضو الفكرة في ميدىا، بؿ ال بد مف مناقشتيا بفكر مفتوح وتجربتيا.

 . الدرس الثالث3

القدرات الحقيقية لمعدو، وىو ما يستمـز أف يمـ المخططوف واقعية التخطيط بما يتناسب مع القدرات الحقيقية لقواتنا، و 
بيذه القدرات طبقًا لمواقع، ويتعامموف معيا بحيدة كاممة، إذ أف أية خطأ في الحسابات سوؼ يسبب خسائر كبيرة أثناء 

أو المعارؾ  المعركة ومف المفيد أف نقارف ىنا بيف الجرأة وبيف الحذر، حيث أف الجرأة مطموبة عمى مستوى الوحدات،
السريعة المتكاممة التي تحقؽ قواتنا فييا تفوقًا، أما الحذر فيو مطموب باستمرار عمى المستوى التعبوي عندما تتكامؿ 

 الحشود وسيستمر ىذا العرؼ سائدًا إلى أف نحقؽ التفوؽ عمى العدو في مجاؿ الطيراف والمدرعات.

 . الدرس الرابع4



جميع مراحميا ىو الذي يؤدي إلى الوصوؿ إلى قرار متكامؿ، ويجب أف يكوف ىذا التصور الحقيقي لمسار الحرب في 
التصور واضحًا تمامًا في المراحؿ األولى لمتفكير في العممية، ألنو سيؤدي إلى التعرؼ عمى األماكف واألزمنػة المحتممة 

، وا تجاىات تركيز الجيود الرئيسية وخطوط لخوض المعارؾ الرئيسية، ومف ىنا سيحػدد في القرار اتجاىات ومحاور اليجـو
 المياـ، وأسبقيات دفع القوات، كما سيتحدد بنود التعاوف والمناورة وما إلى ذلؾ.

 . الدرس الخامس5

إجػراءات تنفيذ القرار ىي جزء مف القرار ذاتو، بمعنى أف كؿ ميمة أو فقرة ترد في القرار ال بػد أف تشمؿ أوجو التنسيؽ 
بمعناىا الشامؿ، وىذا يتطمب أف يكوف المخططوف مموف تمامًا بالعبلقة بيف المنطوؽ واإلجراء، وأف تكوف  المختمفة لتنفيذىا

 ىناؾ خططًا تكميمية ليذه اإلجراءات، وىذه في صورتيا النيائية تعتبر وثائؽ مكممة لمقرار.

 . الدرس السادس6

فرع والتخصصات، وال يسمح ألي تخصص باالنفراد معركة األسمحة المشتركة تتطمب التخطيط المتكامؿ بيف جميع األ
 بالتخطيط في تخصصو، ألنو في النياية سيكوف تخطيط بعيدًا عف واقع المعركة، ولف يستفاد بكؿ إمكانياتو فييا.

 . الدرس السابع7

رئيسي عمى وفي مجاؿ معركة األسمحة المشتركة أيضًا قد يكوف لتأثير أحد األسمحة الرئيسية عمى المعركة مردوده ال
 القرار العاـ لممعركة، ويجب أف يتقبؿ المخططوف ذلؾ تمامًا حتى تتجمع الجيود في سبيؿ النصر.

 . الدرس الثامن8

مف األىمية بمكاف أف يتوحد المفيـو في المعركة لجميع التشكيبلت والوحدات وأف تعمـ االبتكارات والمساعدات القتالية عمى 
 الجميع لبلستفادة منيا.

 الدرس التاسع. 9

التعاوف والتنسيؽ بيف جميع الوحدات والوحدات الفرعية واألسمحة التخصصية المشتركة في المعركة الواحدة مف خبلؿ 
 جدوؿ يعد لذلؾ وينقسـ في داخمو إلى اآلتي:

التخصصات. الخانة األولى توضح بيا تسمسؿ األعماؿ والثانية لمتوقيت باليـو والساعة والدقيقة. والثالثة إلجراءات 
 والرابعة لمسئولية التنفيذ.

 . الدرس العاشر10



وىو القدوة والمثؿ باندفاع القادة إلى األماـ ما أمكف حتى يكونوا مثبًل يحتذى بو. كما يجب أف يكوف كؿ قائد طبقًا 
 لمستواه في قمب المعركة بما يمكف مف اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

 الحربثانيًا: تطبيق مبادئ 

مبادئ الحرب ىي أسس رئيسية يجب أف تتأصؿ في الفكر منذ بداية الحياة العسكرية لمضابط وتنمو مع تصاعد مستويات 
القيادة، ومستويات التخطيط، كما أف مبادئ الحرب ليست بنودًا يتـ استعراضيا أثناء التخطيط لؤلخذ ببعضيا وترؾ البعض 

 التخطيطي، وتتفاعؿ مع كؿ إجراء، بحيث تفرز خطة متكاممة األسس والمبادئ.اآلخر ولكنيا مبادئ تستولي عمى الفكر 

 . الدرس األول1

غفاؿ اآلخر ولكف يمكف تسخير  تكامؿ مبادئ الحرب ىي أساس التطبيؽ في أي معركة، وال يمكف التركيز عمى مبدأ وا 
مضاف المجيد، تـ التركيز عمى تحقيؽ كؿ المبادئ لخدمة مبدأ رئيسي نرى ضرورة تحقيقو، وأقرب مثاؿ لذلؾ في حرب ر 

مبدأي المفاجأة والمبادأة، لذلؾ سخرت جميع المبادئ األخرى ليا بدًأ بالحشد إلى مبادئ التأميف اإلداري والفني لخدمة 
ر اليدؼ الرئيسي، ولو لـ نطبؽ مبدأ الحشد بما يتبلئـ مع تحقيؽ المفاجأة ألدى إلى كشؼ العممية مبكرًا، وكذلؾ لو لـ نسخ

 مبدأ التعاوف لخدمة المبادأة، لما حصمنا عمييا أصبًل.

 . الدرس الثاني2

أف ىناؾ إجراءات تكميمية عمى المستويات المختمفة تساعد عمى تحقيؽ مبادئ الحرب فمثبًل كانت اإلجراءات السياسية 
حساس االستخبارات التي قامت بيا مصر بإنياء عقود المستشاريف السوفيت، والسعي لحؿ القضية بالطرؽ السيا سية، وا 

الغربية بعدـ وفاء السوفيت تنفيذ تعاقدات األسمحة، كؿ ذلؾ أدى إلى تكويف فكر عاـ باستبعاد احتماؿ قياـ مصر بيجـو 
لتحرير أرضيا، وكػاف ذلؾ ىو السبب الرئيسي لتحقيؽ المفاجأة بمستوياتيا المختمفة، إذًا فالمفاجأة ليست إجراءات عسكرية 

 ا تتضمف خداع سياسي ودبموماسي كثيفًا.فقط، ولكني

 والمفاجأة اإلستراتيجية ىي أساس تحقيؽ باقي مستويات المفاجأة وليس العكس.

 . الدرس الثالث3

الخداع يتحقؽ بعدة أساليب، أىميا "التعويد" حيث تدخؿ إجراءات االستعداد القتالي ضمف الروتيف اليومي لمقوات، ومف 
جب أف يضع في اعتباره اتخاذ إجراءات محددة وىامة لتعويد العدو عمييا قبؿ التنفيذ بوقت ىنا فإف المخطط ألي خطة ي

 طويؿ.

 . الدرس الرابع4



السرية سبلح ذو حديف، فبرغـ كونيا ىامة ومطموبة إلخفاء نوايا العممية، إال أف سمبياتيا عديػدة، حيث تتركز أعباء 
ؾ تجعؿ القادة المنفذوف يخططوف في مراحؿ متأخرة، ومف ىنا وجب خمؽ التخطيط واإلعداد في فئة معينة دوف غيرىا كذل

أسموب متوازف تتحقؽ بو السرية، وفي نفس الوقت تتـ فيو إجراءات التحضير بكفاءة عمى نحو ما حدث في حرب رمضاف 
 المجيد.

 . الدرس الخامس5

لمبادأة وقد أثبتت حرب رمضاف المجيد ذلؾ المبادأة تعني امتبلؾ الزماـ، وليس العمؿ اليجومي فقط ىو الذي يحقؽ ا
خبلؿ المرحمة األولى لمقتاؿ حيث تـ تدمير ىجمات العدو المضادة مف خبلؿ معارؾ دفاعية ثابتة، تنطمؽ القوات بعدىا 

 الستكماؿ مياميا.

 . الدرس السادس6

األمف، حيث ثبت أف المعارؾ االتزاف التكتيكي والتعبوي مبدأ رئيسي يجب أف يوضع كمبدأ منفصؿ، وليس ضمف مبدأ 
الحديثة ليا مف السعة والحسـ ما يحقؽ توجيو ضربات لمخصـ تؤدي إلى حصاره أو اختراقو، وال يمكف التصدي لمثؿ ىذه 

وخاصة عمى المحور الشمالي لكانت النتيجة غير ما  1956الضربات إال بتحقيؽ ىذا التوازف، فمو حدث ذلؾ في معارؾ 
 تـ.

 . الدرس السابع7

ال يتحقؽ مبدأ التعاوف والسيطرة عمى المستوى التكتيكي إال بتركيز التدريب المشترؾ بيف الوحدات القائمة عمى تنفيذ 
 الميمة قبؿ تنفيذىا ويعتبر إلماـ القادة واألفراد بمياميـ ىي الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ ىذا التعاوف في بداية المعركة.

 . الدرس الثامن8

إال بالتماثؿ في التنظيـ، لذلؾ فإف المواء المدرع عندما يدعـ بوحدات مدفعية مجرورة، أو عناصر  خفة الحركة ال تتحقؽ
إدارية بعربات ذات إطار مطاط فإف ىذا المواء يعتبر "لواًء أعرجًا". وقد بذلت القوات المسمحة كؿ مرتخص وغالي في سبيؿ 

ف كانت إمكانيا ت تحقيؽ التماثؿ الكامؿ في التنظيـ خارج قدراتيا في ذلؾ تحقيؽ خفة الحركة في حرب رمضاف المجيد وا 
 الوقت.

 . الدرس التاسع9

مبدأ األمف القتالي يجب أف يطبؽ في الحرب بمنتيى الصرامة والجدية، وقد ثبت أف العدو يستخدـ األجناب والفواصؿ 
عاتو الختراؽ دفاعاتنا ويكوف التصدي بيف الوحدات في توجيو ضرباتو المضادة، كما تستخدـ أسموب االندفاع السريع بمدر 

لذلؾ بتنفيذ إجراءات األمف القتالي، ونمفت النظر إلى أف نجاح العدو في كميف "بيرلحفف" كاف نتيجة عدـ إتباع تعميمات 
 أمف القوات أثناء تحرؾ قوات "عثماف نصار".



 . الدرس العاشر10

 لخروج عنيا، وينبغي أف يكوف ذلؾ التزاـ مف جميع القادة.وىو المحافظة عمى اليدؼ، والتمسؾ بمحتوى الميمة وعدـ ا

 ثالثًا: دروس في أىمية توفير المعمومات

المعمومات ىي المسؤولية الرئيسية إلدارة االستخبارات الحربية واالستطبلع، كما إنيا أيضًا مسؤولية كؿ قائد في المعركة. 
يت السميـ، ولو تحقؽ ذلؾ فإف قرارات القادة ستكوف صائبة، وىناؾ دروس والمعمومات يجب أف يتوفر ليا التكامؿ، والدقة والتوق

 ىامة في مجاؿ المعمومات:

 . الدرس األول1

إف حجـ عناصر االستطبلع المشكمة، ثبت أنيا لـ تكف كافية عمى اإلطبلؽ لتحقيؽ مياـ االستطبلع والحصوؿ عمى 
في حجـ ىذه الوحدات بما يتناسب مع طبيعة مسرح العمميات المعمومات المطموبة في المعركة بما يحتـ إعادة النظر 

 والسرعة التي تتطور بيا المعركة، وحجـ المياـ التي ستنفذىا تشكيبلتنا ووحداتنا.

 . الدرس الثاني2

إف تنظيـ االستطبلع شابو الكثير مف القصور نتيجة ضعؼ اإلمكانيات، فبل يقبؿ أف تنشر عناصر االستطبلع في 
رقة لتبمغ عف أي إجراءات لمعدو، بؿ األصح إف تنظيـ االستطبلع يجب أف يكوف بأعماؽ كبيرة عمى المحاور اتجاىات متف

حتى يمكف متابعة أعماؿ العدو أثناء تقدمو أو مناورتو أو حتى انسحابو، وليكف الفاصؿ بيف كؿ نقطة واألخرى، مرتبط 
 بمدى محدود زمنيًا وبإجراءات استعداد قواتنا.

 الثالث. الدرس 3

إف إجراءات االستخبارات عمى المستوى االستراتيجي، يجب أف تمقى اىتمامًا أكبر حتى تتكامؿ خطة الحصوؿ عمى 
المعمومات ألف بداية المعمومات ستنبع مف ىذا المستوى، والذي يتـ متابعتو عمى المستوييف التعبوي والتكتيكي، ومف ىنا 

الستطبلع مع األجيزة األخرى يعتبر ىامًا جدًا سواء لمحصوؿ عمى المعمومات، أو فإف تعاوف إدارة االستخبارات الحربية وا
صور األقمار الصناعية، أو المعمومات الدبموماسية، وكميا يتـ عمى أساسو تنظيـ االستطبلع الميداني عمى المستويات 

 األقؿ.

 . الدرس الرابع4

 ويبلحظ أف العدو استغؿ االستطبلع الجوي إلى أقصى مدى.ويعتبر االستطبلع الجوي عنصرًا رئيسيًا في أي حرب، 

 . الدرس الخامس5



 تكويف احتياطيات استطبلع عمى المستويات المختمفة لمتدخؿ في المواقؼ الطارئة.

 . الدرس السادس6

حة لقد آف األواف لتغيير جذري في أسموب تأميف عمؿ عناصر االستطبلع، حيث أف الزي العسكري والمركبات واألسم
 وأجيزة االتصاؿ سرعاف ما تكشفيا، فتكوف النتيجة تدميرىا أو أسرىا.

 . الدرس السابع7

إف تحميؿ المعمومات ونشرىا في التوقيت المناسب ذو تأثير مباشر عمى قرارات القادة، لذلؾ فإف حجب المعمومات ألي 
نظر في تنظيـ مراكز المعمومات عمى المستويات فترة زمنية يكوف لو أثر سمبي عمى تطور المعركة، وىو ما يتطمب إعادة ال

رساليا في الوقت المناسب ليمة   يونيو األثر الكبير في سير المعركة. 4/5المختمفة. فكاف نتيجة عدـ تحميؿ المعمومات وا 

 . الدرس الثامن8

 التيويؿ والتيويف يعتبرا أخطر ظاىرة في الحرب، تقدير العدو بالتيويؿ.

 . الدرس التاسع9

عمؽ بتنفيػذ أساليب االستطبلع بقوة وتحديد مسئولية قادة التشكيبلت والوحدات في ذلؾ، حيث لـ تحتوي سجبلت ويت
الحرب تنفيذ أي عممية استطبلع بقوة، وىذا يعتبر سمبية مطمقة مف جػانب التشكيبلت والوحدات ويجب اإلسراع بتنفيذ ىذه 

 ب.المياـ وتدريب عناصر مف الوحدات عمى تمؾ األسالي

 رابعًا: دروس في قتال القوات خفيفة الحركة

 . الدرس األول1

وىو درس متكرر، ويمثؿ أىمية قصوى لمتشكيبلت المدرعة الميكانيكية، ونعني بو التماثؿ في التنظيـ حتى ال يصبح 
 التشكيؿ أو الوحدة "أعرج".

 . الدرس الثاني2

حتى اآلف وخبلصتو أف القوات المدرعة تشكؿ "قوة الصدمة" وىو درس يعممو الجميع إال أنو لـ ينفذ األسموب الصحيح 
في القوات البرية ومعنى الصدمة نفسيًا وماديًا ىي أنيا توقع الشمؿ في العدو وتفشؿ مقاصده. وىناؾ الوسائؿ العديدة 

ىا، والذي وصؿ لتحقيؽ ىذه الصدمة التي تتطمب التطوير الجذري مف القوات لتكوف ندا قويًا لمعدو المنتظر أف يعمؿ ضد
 إلى درجة متفوقة في "تحقيؽ الصدمة".

 . الدرس الثالث3



بناء قادة التشكيبلت والوحدات المدرعة والميكانيكية وعادة ما يبدأ البناء مف األساس، مف الصفر أي مف لحظة اختيار 
يخضع ليا اختبار الضابط لمعمؿ في ىذا التخصص وينبغي أف يخضع إلجراءات صارمة، تعادؿ نفس القياسات التي 

الطياريف، حيث أف المعركة تكوف ذات وتيرة سريعة تتطمب بديية حاضرة ولياقة بدنية ونفسية ذات قدرات عالية لمغاية 
التخاذ القرار المنػاسب في الوقت المناسب ويواكب ىذا االختيار أساليب تدريب حديثة تنمي قدرات السرعة في اتخاذ القرار 

الموقؼ الطارئ الصعب، حيث ثبت أف ىذه القدرات كانت تفتقر إليو معظـ قيادات الوحدات والتصرؼ الصائب حياؿ 
 الفرعية المدرعة بما تسبب في وقوع خسائر كبيرة في قواتنا ببل داع.

 . الدرس الرابع4

ذلؾ  كاف العجز عف المناورة ىي عامؿ القصور الرئيسي في قتاؿ الوحدات المدرعة والميكانيكية، وعمى العكس مف
استخداـ الجانب اإلسرائيمي المناورة بالوحدات الفرعية عمى نطاؽ واسع وكاف ليذه المناورات الكثيرة والجريئة تأثيرىا عمى 

 أعماؿ قتاؿ قواتنا.

 . الدرس الخامس5

يضًا لتجنب جرأة القرار الذي يتخذه قائد الوحدات أو التشكيؿ، والجرأة ىنا ال تقتصر فقط عمى االندفاع ولكف االرتداد أ
 الخسائر الشديدة المتوقعة.

 . الدرس السادس6

المبلحة البرية ىي العامؿ الذي يؤدي إلى نجاح القوات المتحركة في المسرح في الوصوؿ إلى أىدافيا مف أقصر 
 طريؽ، وبالتالي يؤدي إلى نجاح المعركة. رغـ أف الوحدات المدرعة والميكانيكية مزودة بأجيزة السير اآللي.

ختامًا فمنا أف نفخر بما أحرزناه مف انتصارات في حرب رمضاف المجيد، تمؾ الحرب التي كاف ىدفيا السبلـ وقد 
 تحقؽ، وعمينا روادًا وأبناءًا وأحفادًا أال ننسى كؿ مف ظفر بإحدى الحسنييف مف شيدائنا.

، )سورة آؿ عمراف، اآلية w ]ِو َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّيْم ُيْرَزُقونَ َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُموْا ِفي َسِبيِل المّ [ يقوؿ اهلل تعالى:
169) 

 (286، )سورة البقرة: اآلية w ] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسينا َأْو َأْخَطْأَناَ [
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 1967مقدمات حرب يونيو ـ حزيران 

 يونيو/حزيراف 4مايو/أيار ػ  15)ب( 

   إسرائيؿ لمحرب منذ أمد بعيد بناء عمى دوافع اقتصادية وديمغرافية وتوسعية ومائية، وأعدت القوى البلزمة وانتظرت  خططت
 الوضع المبلئـ األفضؿ لتحديد ساعة الصفر لشف الحرب.

 التصعيد نحو الحرب:

    ية عمى الجبية السورية، طمب مايو/أيار، بعد حشد القوات المصرية في سيناء لتخفيؼ ضغط الحشود اإلسرائيم 16في
الرئيس "جماؿ عبدالناصر" مف سكرتير عاـ األمـ المتحدة سحب قوات ىيئة األمـ المتحدة مف مواقع معينة لضماف 
سبلمتيا في حالة ىجـو إسرائيمي. وكانت مصر تيدؼ إلى استعادة سيادتيا الوطنية الكاممة عمى جزء مف أراضييا وتطبيؽ 

 .نصوص اتفاقيات اليدنة

    في تقريره إلى مجمس األمف تأكيدات مصر أنيا لف تكوف البادئة بأي عمؿ  1967مايو/أيار  27أعمف "يوثانت" في
 ىجومي.

    مايو/أيار وصمت القوات المصرية إلى شـر الشيخ وحمت محؿ قوات الطوارئ الدولية وأعمف الرئيس  22و 16بيف
مياىًا إقميمية، أماـ المبلحة اإلسرائيمية، وىدد ىذا العمؿ جميع مخططات  "عبدالناصر" إغبلؽ خميج العقبة، باعتبارىا

 .1956إسرائيؿ التجارية مع آسيا، وأفريقيا، وأزاؿ آخر ربح احتفظت بو إسرائيؿ في حرب 

   26/5 .الدوؿ البحرية الغربية تتحرؾ لدعـ إسرائيؿ في الحفاظ عمى الوضع الراىف 

   28/5 ي عقده "عبدالناصر" وأعمف أف إغبلؽ المضائؽ تصحيح لؤلوضاع التي نجمت عف حرب المؤتمر الصحفي الذ
1956. 

   29/5 .باخرة أمريكية تحمؿ عمـ ليبيريا تتجو نحو مضائؽ تيراف وتعود بعد قصؼ تيديدي مف خفر السواحؿ 

   2/6 د ج. ع. ـ. ولؤلخيرة الحؽ بمقتضى مصر تؤكد أف أية دولة تحاوؿ اقتحاـ خميج العقبة بالقوة تقـو بعمؿ عدواني ض
 منعيا مف استعماؿ قناة السويس. 188معاىدة القسطنطينية 

   4/6 .)ايجاؿ ألوف" يقوؿ في مؤتمر عاـ )إف عبدالناصر أعمف الحرب عمينا فعبًل ونحف اليـو نريد رفع الحصار" 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سري لمغاية        

 المتحدة الجميورية العربية

 القيادة العامة لمقوات المسمحة

 م14/05/1967التاريخ     

 تعميمات عمميات حربية

تؤكد المعمومات مف مصادرىا المختمفة نية إسرائيؿ في العدواف عمى الجميورية العربية المتحدة. وفي ضوء اتفاقية الدفاع 
السورية قررت القيادة العميا لمقوات المسمحة في الجميورية العربية المشترؾ بيف الجميورية العربية المتحدة والجميورية العربية 

المتحدة التدخؿ جوًا وبرًا في حالة قياـ إسرائيؿ بعدواف شامؿ عمى األراضي السورية بقصد احتبلليا أو جزء منيا أو تدمير 
 القوات الجوية السورية.

 القرارات:

لجوي والقوات البرية والقوات البحرية وقوات الدفاع المدني اعتبارًا مف سعت . ترفع درجات استعداد القوات الجوية والدفاع ا1
 إلى درجة االستعداد الكامؿ. 1967/ 14/05يـو  1200

يقاؼ فرؽ التعميـ بالمعاىد والمنشآت التعميمية في  17/05/1967. إتماـ التعبئة العامة لمقوات المسمحة العربية قبؿ 2 وا 
 ة فورًا وتوزيع الضباط لتدعيـ القيادات والوحدات.الجميورية العربية المتحد

 .17/05/1967. إتماـ التحشدات أماـ جبية الجميورية العربية المتحدة في اتجاه إسرائيؿ برًا وجوًا قبؿ يـو 3

 . تجييز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة المقررة باالتفاؽ مع القيادة العامة السورية.4

 تراتيجي لمقوات البحرية طبقًا لمخطط المقررة مع التجييز لتنفيذ العمميات التعرضية البحرية.. يتـ التوزيع االس5

 . بإتماـ االستعداد الكامؿ لمدفاع الجوي يبدأ سطع )استطبلع( جوي في إسرائيؿ.6

 فريق أول                                                              

 رئيس ىيئة أركان حرب                                                             



 القوات المسمحة                                                            

 إمضاء                                                              

 محمد فوزي                                                               
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 15صورة من أصل قرار رفع درجة استعداد القوات المسمحة وتحريك جزء من تشكيالتيا إلى سيناء، وىو صادر بتاريخ 
ضافات بخط المشير "عبدالحكيم عامر"1967مايو   ، ويحمل تصحيحات وا 

 سري لمغاية

 قرارات نائب القائد األعمى

 1967مايو  15بتاريخ 

 عـــام:

 . أصدر السيد المشير نائب القائد األعمى لمقوات المسمحة القرارات التالية:.1

 .67مايو  14 1430أ. رفع درجػة االستعػداد لمقوات المسمحة إلى درجة االستعداد الكامؿ لمقتاؿ اعتبارًا مف سعت 

 حدات المقررة في خطط العمميات مف أماكف إيوائيا الحالية إلى مناطؽ تمركزىا المحددة.ب. تتحرؾ التشكيبلت والو 

 ج. تكوف القػوات المسمحة مستعدة استعدادًا كامبًل لتنفيذ جميع مياـ القتاؿ عمى جبية إسرائيؿ في ضوء تطورات الموقؼ.

 الموقف السياسي والعسكري:

 إلى أف إسرائيؿ قد بدأت في حشد قواتيا أماـ الجبية السورية.. تشير المعمومات مف المصادر المختمفة 2

سحاؽ رابيف رئيس األركاف اإلسرائيمي .. 3 . نوايا إسرائيؿ العدوانية تكشفت في تصريحات أشكوؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي وا 
 بغزو سورية ..

جراءات حشد قواتيا مع مخططاتيا التوسعية في الم4 نطقة العربية اعتمادًا عمى أوضاع وسياسة . تتمشى نوايا إسرائيؿ وا 
سقاطيا[)'كؿ الكممات ما بيف المعقوفتيف مف تصحيح المشير عبدالحكيـ عامر`.'(   –الحكومات الرجعية بضرب سوريا ]وا 

كمرحمة مف مراحؿ المخطط الصييوني االستعماري في المنطقة العربية. ]فإذ نجحت بدفعيا  –وىي دولة عربية متحررة 
 أخرى لباقي الدوؿ العربية، لمتحرؾ مف قبؿ أف تقدـ عمى غزو سورية[لضربات 

. إف ج. ع. ـ ]يحتـ عمييا دورىا استعدادىا أيضًا ألي معركة ضد أي[ عمميات عسكرية إسرائيمية تستيدؼ احتبلؿ الضفة 5
 [.الغربية لنير األردف أو عمى أي بقعة عربية في الوطف العربػي. ]حتى لو كانت تحت حكـ رجعي

 . إف اعتبارات األمف القومي ج. ع. ـ يحتـ عدـ السماح لممخططات الصييونية بأي توسع عمى حساب أي دولة عربية.6



. إف تكاتؼ القوى العربيػة التقدمية في تنسيؽ دفاعيا المشترؾ ضد أي عدواف إسرائيمي كما جاء في اتفاقية الدفاع المشترؾ 7
 رية[ ليو ضماف ألمف وسبلمة واستقبلؿ الدوؿ التقدمية.]بيف الجميورية العربية المتحدة وسو 

. إف قوة ج. ع. ـ تزداد بزيادة قوة معسكر الكتمة التقدمية داخؿ الدوؿ العربية والعكس صحيح وىي يعني عزلنا ثـ تكاتؿ 8
ارؾ المصيرية في القوى الرجعية عمينا لضربنا لذلؾ[. ينبغي أف يكوف واضحًا أف دور ج. غ. ـ. الرئيسي في مساندة المع

العالـ العربي إنما ينبع أصبًل مف مصالحيا القومية وأمنيا الذي يتأثر ويؤثر في كؿ المحيط العربي. ]وىذه المساندة ىي 
 خط الدفاع األوؿ عف أمننا القومي[.

والمكػاف المناسبيف . أف ج. ع. ـ. لحريصة كؿ الحرص .. ويقظة لكافة تطورات األحداث السياسية والعسكرية لتحديد الزماف 9
لمعمميات العسكرية الناجحة .. أي أنيا لف تسمح لنفسيا بالقياـ بعمميات عسكرية إال عمى أساس التقدير الكامؿ لكافة 

 االحتماالت محافظة منيا عمى أمنيا وسبلمتيا.

العربي .. أف تتخذ مف إلسرائيؿ . إذا حاولت القوى االستعمارية التي تحرؾ إسرائيؿ وترسـ ليا دورىا العدواني في العالـ 10
فإف المعسكر الشرقي لف يقؼ بمعزؿ عف  – 56كما حدث في عدوات  –مخمبًا لمقط في توسيع وتعميؽ العمميات الحربية 

 األحداث وتطوراتيا ويترؾ القوى الغربية االستعمارية لمتصرؼ بحرية في المنطقة العربية.

 لممعركة يجعؿ إسرائيؿ تفكر مف قبؿ أف تقدـ عمى غزو سوريا. . ]إف تحرؾ قواتنا إلى سيناء استعداداً 11
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مايو  21صورة صفحة من رسالة شفرية بعث بيا الرئيس "جونسون" إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي "ليفي أشكول" يوم 
 )وقد جرى الحصول عمى صورة منيا بمقتضى قانون حرية المعمومات(. 1967

 1967مايو  21                 

 برقية من وزارة الخارجية            

 ال يوزع –أولوية  –تل أبيب  –إلى: السفارة األمريكية 

 (3648مايو )تؿ أبيب  18نرجو تسميـ الرد التالي مف رئيس الجميورية عمى رسالة رئيس الوزراء أشكوؿ المؤرخة في 

 عزيزي السيد رئيس الوزراء:

 مايو. 18رسالتي بتاريخ أشكرؾ عمى ردؾ الفوري المفصؿ عمى 

لقد أبمغني السفير "باربور" بتأكيداتكـ التي بعثتـ بيا عف طريؽ مستر "بيتاف" أمس بأف التدابير التي تتخذىا حكومتكـ ىي 
تدابير احتياطية في طبيعتيا، وأنكـ ستواصموف عمؿ كؿ ما تستطيعونو الجتناب زيادة تدىور الموقؼ الخطير الراىف عمى 

استمراركـ في إظيار األعصاب اليادئة بقدر استطاعتكـ، أعتقد أنكـ تسيموف إسيامًا كبيرًا في اجتناب نشوب  حدودكـ. ومع
 األعماؿ العسكرية.

نني ألتفؽ تمامًا عمى أنو مف أجؿ عودة اليدوء، ىناؾ حاجة ماسة لوقؼ اإلرىاب وعكس اتجاه التحركات العسكرية مف النوع  وا 
ماضي. لقد فعمنا نحف وأصدقاؤنا كؿ ما نستطيعو لكي نجعؿ ىذا الرد واضحًا في كؿ مف القاىرة الذي شيدناه في األسبوع ال

 ودمشؽ.

نني لعمى  وكما تعرفوف، لقد كنا أيضًا عمى اتصاؿ مع الحكومة السوفيتية، وتشجعنا إلى حد ما ليجة رد فعميـ إزاء مفاتحتنا. وا 
نا بمساندة التدابير المناسبة في األمـ المتحدة، أو خارجيا مف أجؿ أف نرد يقيف أنو ال يساورىـ أي وىـ بالنسبة لصبلبة تعيد

العدواف أو التيديد بالعدواف في الشرؽ األوسط. وكما تعرفوف جيدًا، فإف تعيدنا قد أعمف عمى المؤل مف قبؿ الرؤساء: "تروماف، 
والفرنسية، واألمريكية في إعبلنيا الثبلثي الصادر عاـ وأيزنياور، وكيندي، وأنا نفسي"، وأيضًا مف قبؿ الحكومات: البريطانية، 

، وفي توافؽ، وذلؾ لمواجية أية تحديات 1950 . وأستطيع أف أؤكد لكـ أنني آمؿ أف تتصرؼ جميع األطراؼ المعنية بحـز
 لمسمـ، ولقد اقترحنا عمى سفيركـ أف تتشاوروا، مثمما نفعؿ،مع الحكومتيف األخرييف بخصوص ىذه التأكيدات.

 –كما تعمموف  –وفيما يتعمؽ بوجود األمـ المتحدة عمى الحدود بيف إسرائيؿ والجميورية العربية المتحدة، فقد اعترضنا بشدة 
عمى قرار السكرتير العاـ بالنسبة لمركز قوة الطوارئ في سيناء. وما زلنا نرى أف وجود األمـ المتحدة في المنطقة ميـ 

 ومستصوب.



نني أفكر جديًا فيما  نني أولى اعتبارًا عاجبًل لمغاية القتراحكـ المقدـ لمسفير وا  قد نتخذه مف خطوات أخرى لتيدئة الموقؼ، وا 
"باربور"، والذي يرى أف إصدار بياف عمني مف جانبي سيكوف لو تأثير ميدئ. وعند اتخاذي ليذا القرار أقـو بتقدير ما يمكف أف 

نني متأكد أنكـ توافقوف عمى ينشأ مف آثار عف إصدار بياف مف ىذا القبيؿ اآل ف عمى زيارة السكرتير العاـ "يوثانت" لمقاىرة. وا 
أنو ينبغي عدـ اإلدالء بشيء، أو فعؿ شيء في الوقت الراىف، مف شأنو أف يعقد، أو يصرؼ االنتباه عف الجيود التي يبذليا 

ي تشغؿ اىتماـ كبار المسؤوليف في ىذه الحكومة، السكرتير العاـ. وفي نفس الوقت، فإف المشكبلت التي تناولتيا في رسالتكـ ل
 وسوؼ تبقى كذلؾ إلى أف يتـ حميا.

 مع تحياتي الشخصية لكـ.                                

 المخمص                                                       

 جونسوفليندوف                                                        

 انتيى                                                      

  



 ممحق

 خطاب "يوثانت" إلى الرئيس "جمال عبدالناصر"

 )مترجم بالعربية(

 سيادة الرئيس

إنني أعرؼ مف محادثتي األخيرة معكـ ومع وزير الخارجية "محمود رياض"، أنكـ تتفيموف تمامًا الدوافع التي تدعوني إلى 
 توجيو ىذا النداء الشخصي العاجؿ جدًا إليكـ.

أنكـ سوؼ تبلحظوف ما أطمبو منكـ ينبع فقط مف رغبتي ومف مسؤوليتي العميقة التي تدعوني إلى عمؿ كؿ شيء في 
 استطاعتي مف أجؿ تفادي كارثة نشوب حرب جديدة في الشرؽ األدنى.

مضايؽ تيراف قد جرى إيضاحيا لي، وأريد أف أركز عمى األىمية وخبلؿ زيارتي لمقاىرة فإف موقفكـ وسياستكـ في مسألة 
 الكبرى التي أعمقيا عمى رد فعؿ إيجابي مف جانبكـ لمناشدتي ىذه لكـ، بدوف تأثير ضار عمى موقفكـ أو سياستكـ.

ي تحاوؿ أف إنني أطمب وقتًا، ولو فسحة محدودة مف الوقت، لكي أستطيع أف أعطي فرصة لممشاورات ولمجيود الدولية الت
تبحث عف مخرج مف الوقؼ الحرج الراىف .. وأريد أف الفت انتباىكـ بصفة خاصة إلى ما قمتو في تقريري إلى مجمس األمف 

مايو. إنني أريد إيجاد مخرج سممي مف ىذه األزمة يتوقؼ عمى فسحة اللتقاط األنفاس تسمح بتخفيؼ حدة التوتر  26بتاريخ 
 مف مستواه المتفجر الحالي.

لى تجنب أي أعماؿ عدائية و  بناء عمى ذلؾ فإنني ىنا أدعو جميع األطراؼ المعنية إلى ممارسة أقصى ضبط النفس، وا 
يكوف مف شأنيا زيادة التوتر، وىدفي مف ذلؾ أف أعطي مجمس األمف فرصة لعبلج المشاكؿ التي تنطوي عمييا األزمة، 

 والبحث عف حموؿ ليا.

ني اآلف أناشدؾ يا سيادة الرئ يس، كما أناشد رئيس الوزراء أشكوؿ وكؿ األطراؼ المعنية إلى ممارسة أقصى درجات وا 
 الحذر عند ىذا المنعطؼ األخير.

وبالذات، وبدوف طمب أي تعيدات منكـ، أو حتى رد، فإني أريد أف أعرب عف األمؿ في أف تمتنعوا خبلؿ مدة أسبوعيف 
 لمبلحة غير اإلسرائيمية التي تطمب المرور عبر مضايؽ تيراف.عف أي تدخؿ في ا –مف لحظة استبلمكـ ليذه الرسالة 

وفي ىذا الخصوص فيؿ لي أف أخطركػـ، وفي كؿ األحواؿ، أف لدي مف األسباب ما يجعمني أفيـ أنو في الظروؼ العادية 
لمحدديف، بؿ إني فإنو ليس متوقعًا أف تحاوؿ أي باخرة تحمؿ العمـ اإلسرائيمي عبور مضايؽ تيراف خبلؿ مدة األسبوعيف ا

أستطيع أف أؤكد لكـ، حسب أدؽ المعمومات لدّي، بأنو خبلؿ السنتيف والنصؼ األخيرتيف وفي واقع األمر لـ تقـ أي باخرة ترفع 
 العمـ اإلسرائيمي بالمرور في مضايؽ تيراف.



عامة، سوؼ نقدر تقديرًا وأستطيع أف أكرر لكـ، يا سيادة الرئيس، أنني بصفة خاصة، وكذلؾ المجتمع الدولي كمو بصفة 
 كبيرًا ىذه المبادرة مف جانبكـ.

 وأرجوكـ أف تقبموا يا سيادة الرئيس أصدؽ أماني واحترامي الشخصي.

 يوثانت                                                      

  



 جدول

 القيادة العسكرية المصرية

 الرقم االسم 1967المنصب الذي كان يشغمو عام 

 1 المشير عبدالحكيـ عامر القائد العاـ لمقوات المسمحة –نائب القائد األعمى 

 2 شمس بدراف وزير الحربية

 3 الفريؽ محمد فوزي رئيس األركاف

 4 الفريؽ عبدالمحسف كامؿ المرتجى قائد القوات البرية )قائد الجبية(

 5 الفريؽ محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية

 6 الفريؽ سميماف عزت البحريةقائد القوات 

 7 الفريؽ صبلح محسف قائد القيادة الشرقية )قائد الجيش الميداني(

 8 الفريؽ محمد أنور القاضي رئيس ىيئة العمميات

 9 المواء أحمد إسماعيؿ رئيس أركاف القيادة الشرقية

 10 المواء سعدي محمد نجيب قائد الفرقة الثانية

 11 المواء عثماف نصار وقائد احتياطي الجبيةقائد الفرقة الثالثة، 

 12 المواء رؤوؼ محفوظ قائد الفرقة السادسة

 13 المواء عبدالعزيز سميماف قائد الفرقة السابعة مشاة

 14 المواء محمد عبدالمنعـ حسف حسني الفمسطينية، والحاكـ العاـ لقطاع غزة 20قائد الفرقة 

 15 محمد صدقي الغوؿ المواء قائد الفرقة الرابعة مدرعة

 16 المواء سعد الديف الشاذلي قائد قوة المدرعات الخاصة

 17 العميد عبدالمنعـ خميؿ قائد قطاع شـر الشيخ



 18 المواء أحمد توفيؽ عبد النبي قائد الستارة المضادة لمدبابات

  

  



 جدول

 اإلسرائيمية الثالثةالقيادات والشخصيات السياسية والعسكرية خالل الجولة العربية / 

 الرقم االسم 1967المنصب الذي كان يشغمو عام 

 القيادات السياسية

 1 جماؿ عبدالناصر رئيس الجميورية العربية المتحدة

 2 المشير عبدالحكيـ عامر نائب القائد األعمى، والقائد العاـ لمقوات المسمحة المصرية

 3 زكريا محيي الديف نائب رئيس الجميورية

 4 نور الديف األتاسي رئيس الجميورية السورية

 5 الممؾ حسيف بف طبلؿ ممؾ المممكة األردنية الياشمية

 6 أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفمسطينية

 7 الممؾ فيصؿ بف عبدالعزيز ممؾ المممكة العربية السعودية

 8 ىواري بومديف رئيس جميورية الجزائر

 9 السنوسيالممؾ أحمد  ممؾ ليبيا

 10 الحبيب بورقيبة رئيس جميورية تونس

 11 الرئيس عبدالرحمف عارؼ رئيس الجميورية العراقية

 Lyndon Baines Johnson 12 ليندوف ب. جونسوف رئيس الواليات المتحدة األمريكية

 Levi Eshkol 13 ليفي أشكوؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي

 Harold Wilson 14 ويمسوفىارولد  رئيس وزراء بريطانيا

 Charles De Gaulle 15 شارؿ ديجوؿ رئيس جميورية فرنسا

 Uthant 16  يوثانت األميف العاـ لؤلمـ المتحدة



 الرقم االسم 1967المنصب الذي كان يشغمو عام 

 Robert S. McNamara 17 روبرت ماكنمارا وزير الدفاع األمريكي

 18 إيرؿ ىويمر رئيس األركاف المشتركة في الجيش األمريكي

 –الدولية عمى الحدود المصرية قائد قوات الطوارئ 
 اإلسرائيمية

 19 الجنراؿ ريكي

 20 مائير ياميت رئيس الموساد

 Rechard Helms 21 ريتشارد ىيممز مدير وكالة االستخبارات المركزية األمريكية

يعمؿ في )االستخبارات المركزية األمريكية( وقد حصؿ 
الثبلثي عمى ممؼ عمميات الطيراف البريطاني أثناء الغزو 

بالتعاوف مع )إدارة االستخبارات  1956عمى مصر عاـ 
" ومكف إسرائيؿ مف الحصوؿ عمييا M.1.6البريطانية( "

 أثناء فترة اإلعداد لضربة "اصطياد الديؾ الرومي".

 22 جيمس آنجمتوف

 23 محمد القوني مندوب مصر الدائـ لدى األمـ المتحدة

 24 ياميالمواء الت مساعد رئيس ىيئة العمميات

 25 العميد عبدالستار أميف مدير مكتب المشير "عبدالحكيـ عامر"

  

  



 جدول

 حجم القوات

 مجمل القوة اإلسرائيمية

 264.000 جندي

 800 دبابة

 300 طائرة مقاتمة

بيف كؿ ىذه تفوؽ جوي، شبكة رادار حديثة، صواريخ ىوؾ األمريكية، مدفعية مضادة عاممة بالرادار، يتـ التنسيؽ  مالحظة:
 األسمحة بواسطة نظاـ إلكتروني بالغ التعقيد.

 مجمل قوة مصر

 240.000 جندي

 1200 دبابة

 500 طائرة مقاتمة

كـ بما فييا غزة، وطوؿ  270أماـ القيادة معضبلت كبيرة بسبب اتساع رقعة التغطية )حدود مصر مع إسرائيؿ  مالحظة:
 كـ عمؽ سيناء وحتى القناؿ(. 200كـ يضاؼ  150الساحؿ في خميج العقبة حتى شـر الشيخ 

 قوة سورية

 50.000 جندي

 400 دبابة

 120 طائرة مقاتمة

 مجمل قوة األردن

 50.000 جندي

 200 دبابة



 40 طائرة مقاتمة

 قوات الطوارئ الدولية

 978 ىندي

 795 كندي

 579 يوغسبلفي

 530 سويدي

 431 برازيمي

 58 نرويجي

 3 دانماركييف

  

  



 جدول

 1967تشكيل الحكومة اإلسرائيمية، التي أدارت الصراع حتى عام 

، قاـ "ليفي أشكوؿ"، الذي كمؼ بتشكيؿ الحكومة لممرة الثانية، بإعبلف حكومتو الجديدة، التي تكونت 1966يناير  12في 
 جودوت إسرائيؿ".مف أعضاء في التحالؼ "الجبية الدينية الوطنية، الماباـ، الميبراليوف المستقموف، بوالي أ

 وتألفت الوزارة مف:

 االسم المنصب

 ليفي أشكوؿ رئيسًا لموزراء، ووزيرًا لمدفاع

 Abba Eban أبا إيباف وزيرًا لمخارجية

 Yigal Allon إيجاؿ آلوف وزيرًا لمعمؿ

 زالماف آراف وزيرًا لمتعميـ

 يوسؼ بورج وزيرًا لمرعاية االجتماعية

 بنتوؼمردخاي  وزيرًا لئلسكاف

 إسرائيؿ بارتزيبلي وزيرًا لمصحة

 حاييـ جافاتي وزيرًا لمزراعة

 إسرائيؿ جاليمي وزيرًا لمدولة

 زيرا فارىافتح وزيرًا لمشؤوف الدينية

 موشي كارميؿ وزيرًا لمنقؿ

 بنجاس سابير وزيرًا لممالية

 حاييـ زادوؾ وزيرًا لمتجارة والصناعة

 كوؿموشي  وزيرًا لمتنمية والسياحة

 بيخور شالومشيتريت وزيرًا لمبوليس



 االسم المنصب

 موشي شابيرا وزيرًا لمداخمية

 ياكوؼ شيـ ميشموف شابيرا وزيرًا لمعدؿ

 الياىو ساسوف وزيرًا لمبريد

 وتـ تعييف خمسة نواب وزراء وىـ:

 دكتور زفي دينشتايف نائبًا لوزير الدفاع

 أىاروف ياوليفدكتور كالماف كاىانا  نائبًا لوزير التعميـ والثقافة

 أىاروف أوزيف نائبًا لوزير الداخمية

 إييودا شا آري نائبًا لوزير التنمية

 .1967يونيو  3وتـ فصؿ منصب وزير الدفاع عف رئيس الوزراء وعيف "موشي دياف" وزيرًا لمدفاع يـو 

الدفاع. والتي لـ توافؽ عميو وزارة الوحدة واستقاؿ "إيجاؿ آلوف" الذي رشحو رئيس الوزراء "ليفي أشكوؿ" لتولي منصب وزير 
 الوطنية.

  



 جدول

 م1967القادة اإلسرائيميون في حرب يونيو 

 العنوان الرتبة واالسم

 نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني جنراؿ زفي تور

 وزير الدفاع Gen Moshe Dayan الجنراؿ موشي دياف

 األركافرئيس  Lt. Gen Yitzhak Rabin الفريؽ إسحاؽ رابيف

 نائب رئيس األركاف Haim Bar Lev عميد حاييـ بارليؼ

 رئيس الخطط والعمميات Ezar Weizman عميد عيزرا وايزماف

 قائد سبلح الطيراف عميد موردخاي ىود

 مدير االستخبارات عميد أىاروف ياريؼ

 القيادة الجنوبية BG Yeshayahu Gavish العميد يشياىو جافيش

 فرقة مدرعات BG Israel Tal إسرائيؿ تاؿالعميد 

 لواء مدرعات )السابع( Col Shamuel Gonen العقيد شامويؿ جونيف

 لواء مدرعات Col Menachem Aviram العقيد مناحـ إيفراـ

 لواء مظبلت Col Rafael Eitan العقيد روفائيؿ إيتاف

 )فرقة مدرعات(قوات استطبلع خاصة  Col Yri Baron العقيد يوري باروف

 " الخاصة(Granit)قوات جرانيت " Col Granit Yisrael العقيد جرانيت يسرائيؿ

 فرقة مدرعات GB Avraham Yoffe العميد إبراىاـ يوفيو

 لواء مدرعات Col Isska Shadni العقيد أسكا شادني

 لواء مدرعات Col Elhanan sela العقيد ايمياناف سيبل



 العنوان الرتبة واالسم

 فرقة مدرعات BG Ariel Sharon العميد أرييؿ شاروف

 لواء مدرعات Col Mordechai Zippori العقيد موردخاي زيبوري

 لواء مدفعية Col Kutty Adam العقيد كوتي آدـ

[1]لواء مظبلت Col Dany Matt العقيد داني مات
 

 لواء مدرعات مستقؿ Col Albert Mandller [2]العقيد ألبرت مندلر

 لواء مشاة مستقؿ )+( Yahuda Rashef غزة( ريشيؼالعقيد ييودا )منطقة 

 قوات مظبلت خاصة مستقمة Col Ahron Davidi العقيد أحروف دافيدي )منطقة شـر الشيخ(

 القيادة المركزية BG Uzi Narkiss العميد يوزي ناركيس

 لواء مشاة )القدس، ايتزيوني( Col Eliezer Amitai العقيد اليزير اميتاي

 لواء مظبلت* Col Mordechai Gur موردخاي جرالعقيد 

 لواء ميكانيكي )ىاريؿ( Col Uri Ben-Ari العقيد يوري بف آري

 لواء مشاة Col Zs’ev Shehem العقيد زئيب شيحـ )كالياليا(

 لواء مشاة Col Moshe Yotvat العقيد موشي يوتفات )التورف(

 الشماليةالقيادة  David Elazar العميد ديفيد األزار

 األردن

 فرقة مدرعات BG Elad Peled [3]العميد ايبلد بيميد

 لواء مشاة* Col Ahron Avnon العقيد أىروف أفنوف

 لواء مدرعات* LTC Moshe Bar Kkochva المقدـ موشي بار كوشفا



 لواء مدرعات* Col Uri Rom العقيد يوري رـو

 لواء مشاة مستقؿ )+(* Col Yahuda Gavish العقيد ييودا جافيش )بئر السبع(

 سورية

 فرقة مختمطة BG Dan Laner العميد داف النر

 لواء مدرعات Col Alert Mendler العقيد ألبرت مندلر

 لواء مشاة )الجوالني( Col Yona Efrat العقيد يونا أفرات

 لواء مشاة Col Emanuel Shehed العقيد إيمانويؿ شيحيد

  

 

 

 
 شمااًل إلى سورية. وحدتو انحرفت [1]

 ُنقؿ القائد ومقر القيادة شمااًل إلى سورية. [2]

 ُنقؿ القائد ومقر القيادة شمااًل إلى سورية. [3]

  



 جدول

 (1967القادة األردنيون في )حرب يونيو 

 الفريؽ عبدالمنعـ رياض )مصري( قائد القوات الحميفة بالجبية األردنية

 المشير حابس المجالي المسمحةالقائد العاـ لمقوات األردنية 

 المواء شريؼ ناصر بف إسماعيؿ نائب القائد العاـ

 المواء عامر خماش رئيس األركاف

 المواء محمد أحمد سالـ القيادة العامة، الجبية الغربية

 العميد أحمد شحادة لواء اإلماـ عمي مشاة

 العميد بيجت محيسف لواء حطيف مشاة )الخميؿ(

 المواء المقدـ عوض محمد الخالدي )خالد بف الوليد( مشاة )جنيف( 25المواء 

 المقدـ زيد بف شاكر مدرعات )أريحا( 60المواء 

 العميد راكاف عناد الجازي مدرعات )دامية( 40المواء 

 العميد عطا عمي )الممؾ طبلؿ( مشاة )القدس( 27المواء 

 المعايطةالعميد قاسـ  لواء القادسية مشاة )قطاع الوادي(

 العميد تركي بعرة لواء األميرة عمياء مشاة )نابمس(

 العقيد كماؿ الطاىر المواء الياشمي مشاة )راـ اهلل(

 العقيد مفيد عبد المصمح لواء اليرموؾ مشاة )القطاع الشمالي(

 المواء صالح كردي القوات الجوية

  

  



 جدول

 1967القادة السوريون في حرب يونيو 

 الفريؽ حافظ األسد وزير الدفاع

 المواء أحمد سويداني رئيس األركاف والقائد العاـ لمجيش الميداني

 العقيد أحمد عامر 12لواء المجموعة 

   مشاة 11المواء 

   مشاة 132احتياط المواء 

   مشاة 89احتياط المواء 

   مدفعية 44المواء 

 المواء سعيد طاياف 35مجموعة المواء 

   مدفعية المواء الثامف

   مدفعية 19المواء 

   مدفعية 32المواء 

   مشاة ميكانيكي 17المواء 

 المواء عبدالرزاؽ درديري 42مجموعة المواء 

   مدرعات 14المواء 

   مشاة 25المواء 

   مشاة 50احتياط المواء 

   مشاة 60احتياط المواء 

   مشاة )البلذقية( 23المواء 



 الفريؽ حافظ األسد القوات الجوية

 المواء مصطفى شوماف القوات البحرية
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