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  إھــــــــــداء
  

                      

  

   
َ◌فليقاتل في سبيل هللا الذين يشرون الحي ُ َُ َ ِاة الدنيا با.خرة ،َ ُ َ  

َومن يقاتل في سبيل هللا فـيقتل أو يغلب فسوف نؤتيـه َ َِ َِ ُ ُ َ  

ًأجرا عظيما   )صدق + العظيم(النساء                ) 74.(ً

  

  .الذين أدوا واجبھم ثم انصرفوا في صمت . ًإلي المصريين حقا 

  الذين قدموا أرواحھم ، ودمـاءھم ، وعرقھم..وأولھم الشھداء 

  � أجد ما أقوله لكم إ� قول عظيم من.  فداء لتراب ھذا الوطن 

   أحد أبناء مصر البسطاء

ِ        ھـديل حمـام الحمـا َ َ   َتراتيل أسـاميكـم.... َ

  قلبي يناديـــكم... ّ        ياننـي عـين الوطـن 

َ        صلـي الحمام وانج< َ َصلـي الحمام وانج<... ّ َ ّ  

       + يجازيكم                 

  )كابتن غزالي                                           ( 
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  شكـــر وتقـديـــر

  

بداية من القادة الذين كانوا في مواقع تتيح .. أصدق آيـات الشكر والتقدير أقدمھا ، لكل من ساھم في ظھور ھذا الكتاب

وقراءة وثائقھم ، مما أت/اح ل/ي الوص/ول إل/ى حقيق/ة م/ا .  عديدةوقد حظيت منھم بشرف اللقاء مرات.. لھم معرفة الكثير

  .جري من أحداث 

أيضا الزم9ء من الضباط والصف رجال الصاعقة ، والمشاة ، والبحرية ، والمدفعية ، والطيارين الذين اشتركوا 

  .الكريموساھموا في صناعة ا>حداث، ومنھم عرفت أكبر قدر من الحقيقة التي أسعى لتقديمھا للقارئ 

  :والشكر واجب للمؤسسات التي قدمت المعلومات والوثائق التي أفادت الكتاب وھي 

  أكاديمية ناصر العسكرية             -

 الھيئة العامة ل9ستع9مات -

محمد حسان، لما قاموا /والسيد. وحمدي عبد الحميد.أكرم حنفي محمود / والسيد. سمر محمود حسن/ وأشكر ا>ستاذة

  .ي اCعداد والتنسيق والتصحيحبه من جھد ف

  .وأدعو D سبحانه وتعالي أن يكون علما ينتفع به

                     وفقنا هللا جميعا لخدمة مصر دائما        
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  مقدمــة

 ھذه الكلمات ھي ال/صيحة الت/ي أطلقھ/ا ال/رئيس جم/ال عب/د كانت" إن ما أخذ بالقوة � يسترد بغير القوة"

فكان/ت خي/ر تعبي/ر ع/ن خط/ة م/صر الم/ستقبلية والت/ي تحول/ت إل/ى جھ/د وع/رق اس/تمر . 67عد ھزيمة يوني/والناصر ب

 قتال شرس مع الع/دو ال/صھيوني حت/ى تحق/ق فيلسنوات، دفع فيه آHف من  شباب مصر أرواحھم ودماءھم رخيصة 

 الع/زم واCص/رار م/ا يجعلھ//م  م/صر رج/ال ل/ديھم م/نف/يوثب/ت للع/الم كل/ه وأولھ/م الع/دو اCس/رائيلي أن . لھ/م الن/صر

  .قادرين على حماية مصر ضد أي عدو

 كان أكبر بكثير مما يتوقعون، و>ن الن/صر ل/م يك/ن نتيج/ة جھ/د إس/رائيل فق/ط، 67 حرب فيو>ن النصر اCسرائيلي 

ل/ى ًق/ادة وش/عبا أن م/صر ل/م تع/د تق/در ع بل كان الجزء ا>كبر منه تقصير وإھمال مصري، فقد صدقت إسرائيل كلھ/ا

  .ًكان انتصارھم كبيرا فحجب عن أعينھم حقيقة مصر وشعب مصر. فعل شيء سوى اHستس9م

القي/ادة  اكتشف حقائق بديھية كان أھمھا وأولھا أن. كما قال ھوأفاق الرئيس عبد الناصر من الوھم الذي كان يعيشه 

 عليھ/ا أن تح/دد ا>ھ/داف بوض/وح ت/ام  وأن ال/سياسة00السياسية Hبد وأن تعمل بتن/سيق وتن/اغم م/ع الق/وات الم/سلحة 

 كم/ا ت/يقن 00وتخطط استراتيجيا لھا، ثم توفر للقوات المسلحة ما يجعلھا تحقق ھ/ذه ا>ھ/داف ب/أعلى ق/در م/ن الكف/اءة 

  .الرئيس عبد الناصر أن القوات المسلحة جزء من الشعب وأداة من أدوات الدولة وليست كيان مستقل عنھا

س/نعرض و 00) 1973 -1967( ت/اريخ م/صر ف/ي خ/9ل أعظ/م وأروع س/ت س/نوات  الكتاب ماذا حدثفيسنعرض 

كيف استطاعت مصر أن تحقق خ9ل السنوات الست خ9ف ما كان الع/الم كل/ه يجم/ع علي/ه وھ/و أن/ه ل/ن تق/وم لم/صر 

تواج/ه  نظر العالم أجمع تمكنت مصر بعد أي/ام فق/ط أن فيفمن بقايا قوات مسلحة مھزومة  . عام30-20قائمة إH بعد 

وكان/ت ھ/ذه المعرك/ة ھ/ي أول ش/معة ت/ضئ الظ/9م ال/ذي ح/ل عل/ى .  رأس العش جنوب بورفؤادفيالعدو اCسرائيلي 

  .وتوالت بعدھا شموع كثيرة ومعارك شرسة ظھر فيھا المقاتل المصري بحق. مصر منذ الخامس من يونيو

 ت/شھد عل/ى أن .خ ص/فحات م/ضيئة الت/اريف/ي ي/وم أص/بحت 500 استمرت أكث/ر م/ن قد و1969إن حرب اHستنزاف 

ًشعب مصر يمكن أن يقھر المستحيل فع9 وليس مج/ازا فق/د ب/دأت بمع/ارك المدفعي/ة ث/م تط/ورت إل/ى عملي/ات عب/ور . ً

ث/م لم/ا .  أعم/اق بعي/دة عن/د إي/9ت والع/ريشفي خط بارليف، ثم مھاجمته فيلقناة السويس ومھاجمة العدو اCسرائيلي 

 ح/رب اHس//تنزاف لك/سر إرادة م//صر، ت/صدت لھ//ا الق/وات الجوي//ة الم/صرية وھ//ي ف//ية ألق/ت إس/رائيل بقواتھ//ا الجوي/

 نھاي/ة ح/رب اHس/تنزاف ف/ي طور البناء فأوقعت بھا خسائر H يستھان بھا، ثم جاءت قوات الدفاع الج/وي فيمازالت 

  .وق السماء المصريـةمكن أن تقطع ھذه الذراع فلتؤكد Cسرائيل أن قواتھا الجوية التي تلقب بالذراع الطويلة ُي

 مرحل//ة ح//رب اHس//تنزاف ال//دور الرائ//ع ال//ذي قام//ت ب//ه القي//ادة ال//سياسية الم//صرية ل//دعم الق//وات الم//سلحة ف//يس//نرى 

  .والجھد الخارق الذي بذلته لتوفير احتياجات القتال ال9زم لھا
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 م/ع الع/دو اCس/رائيلي فبعد قتال ش/رس وعني/ف. ًوسنرى دور العسكرية المصرية الحقيقي حين أصبح الھدف واضحا

ً>كثر من عام برا وبحرا وجوا، تم إجبار إسرائيل على أن تطل/ب م/ن ً  الحلي/ف الت/اريخي لھ/ا أن تق/وم بمب/ادرة  أمريك/اً

  .1970 أغسطس فيلوقف إط9ق النار والتي عرفت باسم مبادرة روجرز 

لم يطلق عليھ/ا "  التاريخفيارك أحد أھم المع " وسنعرف أن وصف1973ثم نتعرض لفترة التحضير لحرب أكتوبر 

 وق/ت ف/ي وأن مصر ط/وال س/ت س/نوات كان/ت ت/دافع وتبن/ى قواتھ/ا الم/سلحة، وتخط/ط Hس/ترداد س/يناء 00من فراغ 

ً فقن/اة ال/سويس ع/سكريا م/ن . قل/ب م/صرف/يي/وم حت/ى ي/دب الي/أس  وكانت إسرائيل تزيد ا>مر صعوبة ك/ل 00واحد 

 لتزي/د ص/عوبة العب/ور ث/م أن/شأت النق/اط ش/رق القن/اة ال/ساتر التراب/ي عل/ى أتن/شفأ الع/الم، ف/يأصعب الموان/ع المائي/ة 

 ثم أض/افت مواس/ير ناب/الم . والتي كانت تدعى أنه غير قابل ل9ختراق.الحصينة التي عرفت باسم خط بارليف الشھير

ام وت/صحو عل/ى أن  فكان/ت تن/، التجھي/ز للح/ربف/يل/م تت/ردد  لكن مصر. قناة إلى نيران H تنطفئاللتحول سطح مياه 

 أي/د جن/ود م/صر ال/ذين ك/انوا يملك/ون فيًوتحقق ھذا فع9 وسقط الخط الشھير بحصونه وجنوده . النصر آت وH ريب

  .مع الس9ح اCيمان والعزم واCصرار على قھر العدو اCسرائيلي

ت دراس//ة أدق ث//م نع//رض لملحم//ة التخط//يط للعب//ور وكي//ف ت//م ت//دريب وح//دات الق//وات الم//سلحة عليھ//ا ؟ وكي//ف تم//

التفاصيل التي تتعلق بعملية العبور؟ وكيف تم التغلب على صعوبات عديدة ؟ وكيف دارت المعارك ب/ين ق/وات م/صر 

 حروب مصر وإسرائيل الت/ي بلغ/ت خم/س فيالمسلحة والعدو اCسرائيلي ؟ وسيتأكد لنا دور الطائرة والقوات الجوية 

 لم/ن ي/ستطيع أن ي/ستخدم قوات/ه الجوي/ة بال/صورة ، ب/صورة كبي/رةجوHت، وأنھ/ا ال/س9ح الحاس/م ال/ذي ي/رجح الن/صر

سنشھد كيف تم بناء القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وسط أصعب الظروف، وكيف شارك أبناء مصر . الصحيحة

 ف/يش/اركوا . ً بناء ھذه القوات، حتى العمال والف9ح/ين ال/ذين ك/ان دورھ/م عظيم/ا وH يق/ل ع/ن دور الجن/ودفيًجميعا 

 مرحل//ة بن//اء ح//ائط ف//يًمرحل//ة البن//اء بالجھ//د والع//رق ب//ل واست//شھد م//نھم الكثي//ر جنب//ا إل//ى جن//ب م//ع الجن//ود المق//اتلين 

 ح/ين ق/اموا بال/دفاع ع/ن مدين/ة 1973 ح/رب أثن/اء القت/ال ف/يكما شارك المدنيون .  منطقة قناة السويسفيالصواريخ 

يد من أف/راد المقاوم/ة الم/دنيين حت/ى H تق/ع مدين/ة ال/سويس السويس وأجبروا العدو على اHنسحاب منھا واستشھد العد

  . أيد العدوفي

وسنعرض خ9ل فترة التح/ضير للمعرك/ة وفت/رة القت/ال دور القي/ادة ال/سياسية الت/ي توHھ/ا ال/رئيس أن/ور ال/سادات بع/د 

ي الحلي/ف ا>ھ/م كي/ف تعام/ل م/ع اHتح/اد ال/سوفيت. ًكيف خطط للمعركة مصريا وعربيا ؟. رحيل الرئيس عبد الناصر

 مرحل/ة القت/ال؟ ف/ي خطة الخداع الرائعة التي أذھل/ت إس/رائيل ؟ ث/م كي/ف ت/دخل فيقبل وأثناء المعركة ؟ كيف شارك 

ًوبماذا انعكس دور القيادة السياسية إيجابا وسلبا على حرب أكتوبر    ؟1973ً

-1948(قة ب//ين م//صر وإس//رائيل  ال//سابةً كان/ت ح//رب اHس//تنزاف وح//رب أكت//وبر تختل//ف تمام//ا ع/ن الج//وHت الث9ث//

حيث كانت القوات المسلحة المصرية تجد نفسھا مدفوعة إلى قتال مع العدو اCسرائيلي دون إعداد أو ). 1956-1967
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 ف/يفك/ان الطبيع/ي أن تنت/صر إس/رائيل . ًتخطيط، وإنما تنفيذا لقرار سياسي H يتوافق مع قدرة وكفاءة القوات المسلحة

.  بما سمح بظھور قدرة القوات المسلحة73أكتوبرو اHستنزاف يً الموقف اختلف تماما في  حربلكن. ةالجوHت الث9ث

 - بحري/ة -مشاة (وھذا سيجعلنا نستعرض الصورة بشكل أكبر بما يوضح دور المقاتل المصري في  مختلف ا>سلحة 

  .1973 وحتى أكتوبر67سنوات امتدت من يونيو  كافة المواقع وعلى مدارفي) الخ... مھندسين -صاعقة 

 مراح//ل القت//ال المختلف//ة بالتف//صيل وبأس//ماء أص//حابھا م//ن ال//شھداء ف//يوإن كن//ا س//نعرض ل//بعض ا>ح//داث والمواق//ف 

وا>بطال، فإننا H ننسب الفضل لھ/ؤHء وإنم/ا ھ/م نم/وذج فق/ط يعب/ر ع/ن مئ/ات اHYف م/ن ش/عب م/صر ال/ذين ق/اتلوا 

  .ً عاما كما كان يقول الجميع20وات فقط وليس وحاربوا وھزموا العدو اCسرائيلي بعد ست سن

 والت/ي رغ/م ك/ل م/ا كت/ب عنھ/ا ل/م تن/ـل حقھ/ا م/ن الدراس//ة 1973وس/نعرض للمواق/ف الم/ضيئة خ/9ل ح/رب أكت/وبر 

 إظھ/ار ف/ي ھ/ذا الكت/اب ج/زء ب/سيط ي/ساھم ف/يوأرجو أن يكون ما كتبت/ه .  مصرفيوالتحليل بالصورة الكافية خاصة 

  .1973حرب أكتوبر "  التاريخفي أحد أھم المعارك"الحقيقة التي تستحقھا 
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  الفصـل اFول

  شمعة أضاءت مصر كلھا

ًدفعت مصر قيادة وشعبا ثمنا غاليا نتيجة لھزيمة  ً لكن ما أن ص/متت الم/دافع وتوقف/ت الني/ران حت/ى ف/وجئ الع/الم . 67ً

يس للجمھوري/ة وان/سحابه م/ن كاف/ة  أعلن الرئيس عب/د الناص/ر تنحي/ه ع/ن الحك/م ك/رئ.. التاريخفيكله بأغرب موقف 

 الشعب المصري ك/ان ل/ه لكن.  معركة مع العدوفيھزم المواقع التي يشغلھا، وھذا أمر طبيعي من أي رئيس أو قائدُ 

  .رأى وفكر آخر لم يخطر على بال أحد

د الناص/ر ففي مشھد مثير ومذھل اندفعت الجماھير الم/صرية إل/ى ال/شوارع بع/د الخط/اب مباش/رة تطال/ب ال/رئيس عب/

 التاريخ حيث يتمسك ش/عب وي/صر عل/ى بق/اء قائ/د مھ/زوم في وشاھد العالم كله أغرب موقف ..بالبقاء كرئيس لمصر

انتفضت أغلبية ش/عب م/صر ش/باب ون/ساء وش/يوخ، مؤي/دين وراف/ضين، م/ساء التاس/ع وص/باح العاش/ر م/ن يوني/و  !!!

حIى عبIد الناصIر ھIو إثبIات لھزيمIة  قIرارة نفIسه أن تنفIيكIان الكIل يIشعر . يعلنون رفضھم للھزيمة

ان//دفعت ا>س//ئلة، الك//ل يري//د أن يع//رف كي//ف .. م//تھزً، وھ//م جميع//ا غي//ر م//صدقين أو مقتنع//ين أن م//صر ق//د ُمIIصر

فم/ن .  ھ/ذا ال/شعبف/ير ّلكن ظھر شيء عجيب ومحي/. ًھزمنا ؟؟ كانت الصدمة كبيرة وقاسية، واHنكسار ھائ9ولماذاُ 

ل/م ي/سأل أح/د ع/ن م/صير .  إرادة غير متوقعة ترفض الھزيم/ة أو تقب/ل اHست/س9مفجرتانجراحه التي مازالت تنزف 

  . سيناء تحت رحمة النيران اCسرائيليةفيا>خ أو الزوج أو ا>ب الذي مازال 

ذھ/ل ھ/و ال/رئيس عب/د الناص/ر ال/ذي توق/ع أن يفع/ل ب/ه ال/شعب أي كان الموقف مذھل للجمي/ع، وك/ان أول وأكث/ر م/نُ 

ًكIان موقIف الIشعب المIصري عبقريIا وبIسيطا ًوبعيدا عن الذھول والعجب .. اسك به قائد إH أن يتم..شيء  فIيً

و>ن  .نفالھزيمة الحقيقية أن نستسلم للعIدو ا�سIرائيلي، والكارثIة أن تIسقط مIصر الIوط. نفس الوقت

 تل//ك ف//يًم//ا  بقائ//ده حت//ى ول//و ك//ان مھزوهً ھ//ذه اللحظ//ة تعبي//را أوض//ح م//ن تم//سكف//يال//شعب كل//ه ي//رفض ھ//ذا فل//م يج//د 

  .المعركة

ًصابع اHتھام عالميا وعربيا تشير إليھ/ا بأنھ/ا أش/علت ، أ تلملم أش9ءھا وتمسح أحزانھا1967بعد ھزيمةخرجت مصر  ً

 اCع//9م الغرب//ي ف//يوانفج//ر ش//9ل ھ//ادر م//ن الح//رب النف//سية .. ةھزيم// نال//ت م//ن إس//رائيل م//ا ت//ستحقه م//نوالح//رب 

أص/بحت أحادي//ث وص//ور ق//ادة إس//رائيل .. ررية والمھان//ة لم//صر وج//يش م//صحمل//ة مكثف//ة مليئ//ة بال/سخ. واCس/رائيلي

شرح مستفيض عن كيف كان إعداد الج/يش اCس/رائيلي ؟ وكي/ف ك/ان التخط/يط .  العالمفيتتصدر كل وسائل اCع9م 

 وھذا لم يحدث فلم يك/ن ھن/اك -العبقري للحرب ؟ وكيف أنھم كانوا واثقين من النصر ؟ وكيف قاتلوا بشراسة ؟ 



  -8-

كانت تلك الحملة المليئة باCذHل تھدف إلى سحق . إضافة إلى صور وأحاديث ل`سرى المصريين - معارك حقيقية

  .اCرادة المصرية والخضوع  أمام قوة العدو اCسرائيلي الذي ظھر أمام العالم أنه قوة H تقھر

مي/ع أن ا>زم/ة ب/دأت م/ن س/وريا بتل/ك  فق/د تناس/ى الج،وتحمل الرئيس جمال عبد الناصر عبء كبير م/ن ھ/ذه الحمل/ة

وأن سوريا وا>ردن تخليا عن مصر أثناء القت/ال ول/م يق/دما إH أق/ل القلي/ل ، المعلومات الكاذبة عن الحشود اCسرائيلية

. ً كانت الشعوب العربية كلھا تقريب/ا تق/ول إن ال/رئيس عب/د الناص/ر أض/اع ا>م/ة العربي/ة كلھ/ا..مما كان يجب أن يقدم

 ف/المغرب .ال/ذي H مف/ر من/ه ، وأس/قط الع/رب عج/زھم وتق/صيرھم عل/ى م/صر  اHتھام الظالم ھو قدر مصر كان ھذا

ھزم//ت م//صر رغ//م أنھ//م ل//م ھزم//وا ح//ين ًُوالكوي//ت وال//يمن عل//ى بع//د آHف ا>مي//ال م//ن أرض المعرك//ة لك//نھم جميع//ا ُ

  . قتال أو معركة مع العدو اCسرائيليفييشاركوا 

ً اCسرائيلي كان محكوما لصالح إسرائيل دون منازع حتى قبل أن تق/وم -ن الصراع العربيوبنظرة غير منحازة نجد أ

ً قبل عشرين عاما والفكر العرب/ي ل/م يتغي/ر ول/و 1948 الصراع عام في  فمنذ الجولة ا>ولى .1967 يونيوفيالحرب 

دون اعتب/ار للم/صالح القومي/ة أو  ، تغلب عليه الم/صالح الذاتي/ة والنجاح/ات الشخ/صية،فكر سياسي محدود. أقل القليل

 مؤتمرات القمة بين القادة والرؤساء العرب لم ت/سفر فيفاHجتماعات التي تمت . للخطر اCسرائيلي الذي يھدد الجميع

 .القيادة العسكرية العربية الموحدة التي أنشئت بقرار من الملوك والرؤساء العرب ولدت ميت/ةوعن أي تعاون حقيقي، 

  .1967يء يذكر لھا خ9ل ث9ث سنوات قبل حربفلم تفعل أي ش

أخ/رى ت/سمى بال/دول وبل إن التقسيم ال/ذي طغ/ى عل/ى ال/دول العربي/ة وجع/ل مجموع/ة منھ/ا ت/سمى بال/دول الرجعي/ة  

وامت//د ا>م//ر إل//ى ت//دبير الم//ؤامرات ض//د . التقدمي//ة، جع//ل اHتھام//ات بخيان//ة ق//ضية فل//سطين ھ//و ال//شغل ال//شاغل بي//نھم

 كتاب وإذا ما عدنا إلى .1961 أوضح صورھا مؤامرة انفصال الوحدة المصرية السورية عام بعضھم البعض وكانت

 ف/يً والموق/ف العرب/ي فيھ/ا نج/د أن/ه ينطب/ق تمام/ا عل/ى م/ا ح/دث 1948عن تحليل حرب )  السماءفيصراع (المؤلف

   . الحربينفيمع اخت9ف الملوك والرؤساء . 1967حرب

، جي/ل ي/سلم جي/ل، بصبرا>ھداف الصھيونية واضحة، تنفيذھا يتوالى . ًا تمامايقھعرف طرت ت إسرائيل المقابل كانفي

 ف/يًبعي/دا ع/ن التن/احر وال/سقوط .  يكم/ل بعمل/ه اYخ/رالف/ردقيادات واعي/ة بالعم/ل الجم/اعي . يبنى فوق بناء السابقينو

  .شرك المصالح الشخصية الضيقة

ًوإن كان//ت الح//رب ح//دثا مكروھ//ا مل//ئ ب//ا>حزان والخ//سا ً فع//سى أن "لك//ن . ئر، ت//ضيع في//ه أرواح، وتھ//در أم//والً

ًتكرھوا شيئا ويجعل D فيه خيرا كثيرا ً  عل/ى م/صر بح/ال غي/ر 1967 /6 /11 أشرقت ش/مس  19-النساء "ً

صوت ا>فعال أص/بح أعل/ى و . والنظرة ل`حداث وا>مور اختلفت.ًفاCرادة التي غابت طوي9 وتوارت ظھرت. الحال

الھ/دف س/اطع وھ/و اس/ترداد س/يناء وھزيم/ة .  أص/بح الجمي/ع عل/ى قل/ب رج/ل واح/د.ل/شعاراتمن ص/وت الكلم/ات وا
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 العم/ل م/ن أج/ل ف/ي الك/ل يفن/ى .والوسيلة لتحقيق الھدف واض/حة ھ/ي القت/ال، والقت/ال ، ث/م القت/ال. الجيش اCسرائيلي

رج/ال م/صر، معاھ/دين أنف/سھم تقھقر أھل الثقة بل نقول فروا مذعورين، وتقدم أھل الكفاءة م/ن . الوصول إلى الھدف

  .ًعلى تحقيق النصر ومحو تلك الھزيمة أيا كانت تكاليف ھذا النصر

وتأك/د لھ/م أن . وكما قلنا أن الھزيمة كان لھا فوائد، فقد تحولت نظرة معظم الملوك والرؤساء العرب للعدو اCسرائيلي

بات ص/ھيونية ل/م يمن/ع إس/رائيل أو يعطلھ/ا ع/ن الشعارات والكلمات الرنانة عن عدم اعترافھم بإس/رائيل، وأنھ/ا ع/صا

وھ/و وإن .  مواقف الدول العربي/ة نح/و الح/رب الت/ي Hب/د س/تقع م/ع إس/رائيلفيوحدث تحول . تحقيق أھدافھا خططھا

  . نفس المكانفيًكان تحول بقدر غير كافي، فالمعركة تحتاج الكثير، لكنه كان خطوة إلى ا>مام بدH من الوقوف 

9 نستطيع أن نتحدث عن ف.  مليئة ومشحونة بأحداث جسام وجھود عظيمة1973 وحتى أكتوبر 1967نكانت الفترة م

 كم/ا وأنن/ا .. انت/صار أكت/وبرف/ي كان لھا فضل كبير وأثر بالغ 1969 مباشرة >ن حرب اHستنزاف 73حرب أكتوبر 

لذا سنعرض ل`ح/داث . ًناء مصر جميعاًلو قفزنا إلى حرب اHستنزاف مباشرة سنخفى ونھمل أدوارا بطولية قام بھا أب

  ً.بداية من اليوم التالي لتنحي الرئيس عبد الناصر وتمسك الشعب به قائدا

  :نوبـة صحيـان 

 سبيل تحقيق ذل/ك ع/دة في بإعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة، واتخذ  يونيو11يوم بدأ الرئيس جمال عبد الناصر 

ً محم//د ف//وزي قائ//دا عام//ا للق//وات /يم ع//امر م//ن من//صبه وتعي//ين الفري//ق أولق//رارات، فق//ام بإعف//اء الم//شير عب//د الحك// ً

ً عبد المنعم رياض رئيسا ل`ركان، وقام بإعفاء ق/ادة الق/وات الجوي/ة والبحري/ة والبري/ة وبع/ض ق/ادة /المسلحة والفريق

ًوكان ھذا اHختيار موفقا تماما . آخرين   .وتلك الظروف ذلك التوقيت فيً

 العم//ل ومع//روف ب//ين ال//ضباط  بال//شدة واHن//ضباط ف//ييتھ//اون   Hةد ف//وزي ك//ان شخ//صية ج//اد محم///ف//الفريق أول

 الق/وات الم/سلحة ف/يًقد يصل إلى حد القسوة، وكان ھذا مطلوبا بشدة بعد سريان اHس/تھتار وع/دم اHلت/زام والعسكري 

ة وف/ى جھ/ات خ/ارج الق/وات  أعم/ال مدني/ف/ي ال/ضباط بع/ضلتوزي/ع واHنھيار نتيجة لح/رب ال/يمن، ت علي  قاربالتي

 عبد المنعم رياض ك/ان م/ن ال/ضباط / كما أن الفريق.. عامر ورجال مكتبه المقربين/المسلحة، ونتيجة لسياسة المشير

 ف/وزي / تحليل المواق/ف، وھ/و م/ا ك/ان يكم/ل ب/ه الفري/ق أولفيذوى الثقافة واHط9ع،  واسع ا>فق وله نظرة علمية 

  .والعمليات أعمال التخطيط والتدريب في

ً السجن تمھيدا للمحاكمة فيًمدكور أبو العز قائدا للقوات الجوية بعد أن أودعت القيادة السابقة / وتم تعيين الفريق طيار

ً ثم أصبح محافظا >س/وان حت/ى 1963 القوات الجوية حتى عام في مدكور ھو الرجل الثاني /وكان الفريق. العسكرية

  .1967 يونيو11 فيًى قائدا لھا عاد إلى القوات الجوية مرة أخر

  -:وجاءت القيادة الجديدة وأمام عينيھا ھدفان رئيسيان 
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 أم/اكن مح/ددة، حت/ى يمكنھ/ا ف/ي وح/دات منتظم/ة وتمركزھ/ا ف/ي لم ش/مل الق/وات المبعث/رة ومحاول/ة تجميعھ/ا :اFول 

وي/ذكر للقي/ادة الجدي/دة أنھ/ا  .الدفاع كح/د أدن/ى ع/ن ال/ضفة الغربي/ة لقن/اة ال/سويس عل/ى أن ي/تم ھ/ذا بأس/رع م/ا يمك/ن

  .فمن قوات مبعثرة إلى فرق وألوية كاملة التنظيم واCعداد ولم يستغرق ھذا إH شھور.  ھذا أيما نجاحفينجحت 

 بث وإعادة الثقة للجندي والضابط والطيار المصري، بعد أن تحمل وحده ع/بء الھزيم/ة المعن/وي، رغ/م أن/ه :الثاني 

ولم/ا وقع/ت الھزيم/ة نال/ت الق/وات الم/سلحة . عسكرية عشوائية مرتبك/ة وغي/ر مدروس/ةكان ضحية قرارات سياسية و

ص//راع ف//ي ( ف//يخاص//ة الق//وات الجوي//ة الق//در ا>كب//ر م//ن ال//سخرية واHنتق//اد رغ//م بط//وHت الطي//ارين الت//ي ذكرناھ//ا 

  . لكن الھزيمة وحجمھا كانت H تسمح بظھور تلك البطوHت)السماء

 إع/ادة الثق/ة إل/ى الطي/ارين حي/ث ك/ان شخ/صية محبوب/ة للطي/ارين رغ/م جديت/ه ف/ي الع/ز  م/دكور أب/و/وقد نجح الفريق

وا>ھم أنه كان يتمتع بم/صداقية عالي/ة ب/ين الطي/ارين، وق/درة فائق/ة عل/ى .  العمل وعدم تھاونه مع المخطئفيالشديدة 

  . للطيارين على اخت9ف مستوياتھمافكان خير نموذج.  العملفيبذل الجھد 

فق/د تراجع/ت أجھ/زة .  إعداد القوات المسلحة للحربفيمرآة واضحة لعدم تقدير المسئولية وال9مباHة  67كانت حرب

 الدولة عن أداء دورھا مثل مجلس الدفاع الوطني، وانحرفت أخرى مثل المخ/ابرات الحربي/ة ع/ن مھامھ/ا، كم/ا أن في

فك/ان ل/زام إص/دار .  ل/و ل/م تك/ن تح/ت قيادت/ه الدول/ة حت/ىف/يعامر وقراراته كانت أعلى من أي أجھزة /سلطة المشير

  . ًقوانين جديدة وإلغاء قوانين قديمة وھذا ما تم فورا

وض//حت وتح//ددت الم//سئوليات وال//ص9حيات Cع//داد الدول//ة للح//رب فم//ارس مجل//س ال//وزراء مھام//ه، وظھ//ر دور 

 كم/ا ت/م .. والقائ/د الع/امواختصاصات مجلس الدفاع الوطني، وتحددت قيادة الق/وات الم/سلحة ومن/صب وزي/ر الحربي/ة

 عل/ى أن ، وتم فصل القوات الجوي/ة ع/ن ق/وات ال/دفاع الج/وي الت/ي أص/بح لھ/ا قي/ادة م/ستقلة،إلغاء قيادة القوات البرية

وق/د أعط/ى ھ/ذا الق/رار . ً التصدي للعدو اCسرائيلي المتفوق جويا بصورة كبيرةفيتساھم وتشارك مع القوات الجوية 

  . إعادة البناء ورفع الكفاءة القتالية لھافي تسرع الفرصة للقوات الجوية كي

كما عادت المخابرات الحربية إلى ممارسة مھمتھا الطبيعي/ة وأص/بح واجبھ/ا ا>ول ھ/و جم/ع وتحلي/ل المعلوم/ات ع/ن 

العدو، وتأمين القوات المسلحة ضد أعمال التجسس التي يمارسھا العدو عل/ى قواتن/ا حت/ى أدق وأص/غر التفاص/يل كم/ا 

كما تراجعت موضوعات ا>من إلى حجمھا الطبيعي بعد أن كان ھدفھا ا>ول ھو اCيقاع ب/أكبر . 67ثناء حربوضح أ

  .نظام الحكموعدد من الضباط تحت ستار أنھم من أعداء الثورة 

 .بيعي أجھزة الدولة المدنية إلى القوات المسلحة >داء دورھم الطفيًوكان طبيعيا أن يعود الضباط والجنود المنتشرين 

وعادت أجھزة وھيئات إلى أماكنھا بعد أن كان/ت تتب/ع للق/وات الم/سلحة مث/ل الجم/ارك الت/ي ع/ادت إل/ى وزارة المالي/ة 

  . مديرية التحرير والتي عادت إلى وزارة الزراعةفيووحدات الزراعة 
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وك/ان رج/ال الق/وات مھد بجھد وعرق الرجال،  أصبحت القوات المسلحة على بداية الطريق الصحيح الذي Hبد وأن ُي

 ، وإنم/ا ب/ذلوا ا>رواح وال/دماء ط/وال س/ت س/نوات،ًالمسلحة على قدر المسئولية تماما فلم يكتفوا بتقديم العرق والجھ/د

  .فكان Hبد وأن يدين النصر لھم

ً فوزي بعد أن أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة / أول اجتماع بين الرئيس عبد الناصر والفريق أولفي عد وكان موً

، طرح الرئيس فكره ال/سياسي ونظرت/ه ل`م/ور الم/ستقبلية ب/صورة ش/ديدة العم/ق  يونيو11ھذا ا�جتماع مساء 

  : شكل توجيھات سياسية وعسكرية لقائد القوات المسلحة المصرية وھي في وكانت .والوضوح

  .ضرورة الصمود العسكري بسرعة أمام العدو" - 1

 ت/ولى رئاس/ة مجل/س ف/ي وھن/ا ب/ين ال/رئيس نيت/ه ات الم/سلحة تماسك ال/شعب والحكوم/ة م/ع الق/وفيالسرعة  - 2

أن/ه س/وف يرك/ز و. اللجنة التنفيذية العلي/ا ل9تح/اد اHش/تراكي حت/ى يباش/ر أم/ور الدول/ة وال/شعب مع/اوالوزراء، 

 .مجھوده على إعادة بناء القوات المسلحة على أسس جديدة

 ت//سعى إل//ى ان//سحاب إس//رائيل ع//ن ا>راض//ي  طالم//ا أنھ//ا الدبلوماس//يةتق//ال أن//ه س//وف ي//سير م//ع اHقتراح//ا - 3

الرئيس وأظھر . اYنًمنھا أننا H نستطيع مواجھة العدو عسكريا . ةالعربية، كأسلوب زمني يتفق مع أمور تكتيكي

  وإل/ى تنظ/يم وت/دريب متواص/ل ح/ديث،والق/وة تحت/اج إل/ى س/9ح . قناعته بأن استرداد ا>رض H ي/تم إH ب/القوة

 الروسي دعم الالحاجة إلى ومن ھنا جاءت . عنيف

ً جميع/ا، وق/ال بالنسبة للوطن العربي أبدى الرئيس ضرورة التعاون واHرتباط الوثيق بال/دول العربي/ة - 4

 .أن الصراع العربي اCسرائيلي H يصح أن تكون مصر ھي الطرف الوحيد فيه

 ف/يإش/عاره بأن/ه ش/ريك ، كم/ا يج/ب أما من ناحية اHتحاد السوفيتي فيجب توطيد الصداقة والتعاون معه - 5

  :ًثم استطرد الرئيس قائ9 . الھزيمة حتى يتحمل عبء دعمنا با>سلحة والمعدات والخبراء والمدربين

 ھذا الشأن سوى باب اHتحاد السوفيتي والدول اHشتراكية مع/ه، ويج/ب علين/ا أن نف/تح ھ/ذا فيليس أمامي باب مفتوح 

ًأسلحته الحديثة إذ يجب أن تك/ون نوعي/ة وحج/م ال/دعم مختلف/ا عم/ا ك/ان الباب على مصراعيه كي يفتح لنا ھو ترسانة 

  .1967عليه الحال قبل 

ن ال/شعب رف/ض الھزيم/ة، فق/د أ اوعن الواجب العسكري للقوات المسلحة قال ال/رئيس عب/د الناص/ر طالم/ - 6

 م/ع م/ن ال/ضروري ال/دخول:  ث/م أض/اف ،ًأصبح لزاما أن ن/سترد ا>رض وال/سيادة ب/القوة وتحري/ر ا>رض

 صراع سياسي وعسكري عربي حسب قدرتنا، صحيح أنھا سوف تستغل تفوقھا بأن تقوم ھي بالفعل فيإسرائيل 
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نب/دأ بإع/ادة مق/درتنا الدفاعي/ة وبالت/دريج نق/وم نح/ن . بينما نكتف/ي نح/ن ب/رد الفع/ل، لك/ن ھ/ذا ل/ن ي/ستمر إH لح/ين

  .)1("لفعلل اًبالعمل ضدھا أوH وننتظر رد

 . ا>ي//ام القادم//ةف//يلعم//ل ل ف//وزي بمثاب//ة اس//تراتيجية مح//ددة  / عب//د الناص//ر إل//ى الفري//ق أولسكان//ت توجيھ//ات ال//رئي

 ال/سوفيتي -التع/اون الم/صريودور الدبلوماس/ي الم/صري، الًموضحا دور القوات المسلحة بمھمة تحرير ا>رض، ثم 

ًا واقعا وحقائق قائمة أصبحت أمرجديدة أوضاع ظل فيكان على مصر أن تخطط وتعمل و.  العربي-المصريثم  ً.  

Hب/د وأن تجن/ي ثم/ار و تتحدث من مركز الق/وة ، يجعلھا كان احت9ل إسرائيل لسيناء والجوHن والضفة الغربية:أولھا 

إسرائيل أنه طالما ھي الطرف ا>قوى فھي التي تملي الشروط على الع/رب، ول/يس   فكرفيورسخ . النصر العسكري

  . المستقبل القريبفين أو  وھم غير قادرين عليھا اY.لحربلو العودة أمامھم إH قبول ھذه الشروط أ

ً أن الدعم ا>مريكي سياسيا وع/سكريا Cس/رائيل ق/د أص/بح س/افرا وبح/دود عالي/ة ل/ضمان تف/وق إس/رائيل :ثانيھما  ً  ف/يً

  . ا>فق أي مؤشر على تقليل أو تحجيم ھذا الدعم Cسرائيلفيمواجھة كل العرب، وأنه H يبدو 

على الفور نزل ھذا الفكر السياسي والتوجيھات اHستراتيجية والع/سكرية إل/ى أرض الواق/ع لك/ي يتح/ول إل/ى دراس/ة و

  .للعدو، وتقدير موقف، وخطط عمل من مستوى قيادة القوات المسلحة حتى مستوى الجندي المقاتل

الق/وات الم/سلحة الم/صرية ؟ ول/م  أسرع وقت، ھو كيف سيتم إعادة تسليح فيكان أول خطوة يجب أن تقوم بھا مصر 

لك/ن ل/م يك/ن ھن/اك مخ/رج . لھ/اً وإن كان ھذا س/يجعل م/صر أكث/ر خ/ضوعا روسيا،يكن ھناك خيار سوى اHتجاه إلى 

  . ھذا الموقففيآخر 

ودون تردد تحركت القيادة السياسية المصرية فوصل إلى مصر وفد سوفيتي برئاسة الرئيس بودجورنى ومعه خب/راء 

، 21/6/1967 ف/يت على رأسھم المارشال زخاروف رئيس أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية عسكريون سوفي

  . اليوم التالي مباشرة وضمت القيادة السياسية والعسكرية المصرية مع الوفد السوفيتيفيوبدأت المباحثات 

ي Cع/ادة بن/اء وت/سليح الق/وات  ال/سوفيت-كانت ھذه المباحثات ھ/ي الركي/زة ا>ول/ى الت/ي ق/ام عليھ/ا التع/اون الم/صري 

 ف/يوأھمية تلك الجلسة ا>ولى من المباحثات الرسمية ترجع إل/ى أنھ/ا كان/ت بداي/ة مرحل/ة جدي/دة . "المسلحة المصرية

 سياس/ة م/صر بالن/سبة لع/دم اHنحي/از وك/ان التواج/د ف/يالع9قات المصرية السوفيتية، أدت بالتالي إل/ى تغي/ر ت/دريجي 

  .ازداد الدعم ا>مريكي ل9حت9ل العسكري اCسرائيليالسوفيتي يزداد كلما 

 طلب الرئيس عبد الناصر تحقيق التوازن الع/سكري ة يوني23 ، 22 بودجورنى يومي -وخ9ل مباحثات عبد الناصر 

 وأوض/ح . مج/ال ال/دفاع الج/ويف/ي با>سلحة والخبراء السوفيت وخاص/ة قواتنا مما يستلزم دعم ،بين مصر وإسرائيل

 ل/ذلك ف/إن . ح/رب يوني/و ق/د أث/رت عل/ى معنوي/ات قواتن/ا الم/سلحة بدرج/ة كبي/رةفيالسوفيتي أن ضربة العدو للجانب 

                                           
  .190-189 ص- حرب الث9ث سنوات - الفريق أول محمد فوزي )1(
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ً سيؤثر كثيرا وبشكل إيجابي على معنويات ضباط وجنود ً. تعويض ا>سلحة التي فقدناھا أمر حيوي تمامافياCسراع 

  .-لرئيس عبد الناصر لم يعلق  عند ھذه النقطة علق زخاروف بكلمات موجعة ومھينة لكن ا-الجيش 

 ط/ائرة 25وبالنسبة للقوات الجوية أبرز عبد الناص/ر للجان/ب ال/سوفيتي، أن/ه وص/ل إل/ى م/صر بع/د المعرك/ة مباش/رة 

ومن الناحية الفنية فإن طائرات الميج مداھا . 21 طائرة ميج40، وتم اHتفاق على إرسال 17 طائرة ميج93 ، 21ميج

ت الميراج والمستير التي تملكھا إسرائيل والتي يمكن أن تصل إلى العمق المصري، بينما قصير إذا ما قورنت بطائرا

ًل/ذلك طل/ب عب/د الناص/ر نوع/ا جدي/دا م/ن الط/ائرا. طائراتنا H تستطيع الوصول إلى عمق إس/رائيل القاذف/ة  المقاتل/ة تً

لIم يتحقIق ھIذا  -ستطيع ال/رد عليھ/ا بعيدة المدى حتى H تبقى إسرائيل متفوق/ة وق/ادرة عل/ى ض/ربنا بينم/ا نح/ن H ن/

ً وطلب عب/د الناص/ر أي/ضا -  كل اجتماع مع السوفيتفي رغم تكرار طلبه 1973الطلب حتى انتھاء حرب 

 الدفاع الجوي عن فيًلكي تشترك فورا  21تزويد مصر بصفة عاجلة وبطريق الجو وليس البحر بعدد من طائرات الميج

  .دون طائراتالجمھورية حيث يوجد لدينا طيارون ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )اFسرع من الصوت (300-الطائرة المصرية حلوان

 1964فمن//ذ ع//ام . وHب//د ف//ي ھ//ذه اللحظ//ة أن نتح//دث ع//ن م//شروع إنت//اج ط//ائرة مقاتل//ة م//صرية باHش//تراك م//ع الھن//د

رات وب/دأ العم/ل ف/ي م/صانع الط/ائ, كمقاتلة أسرع م/ن ال/صوت) 300-حلوان(شرعت مصر والھند في إنتاج الطائرة 

وظل المشروع يتقدم بنجاح مطرد في الدراسات والتصميم، حتى تم إنتاج النم/وذج الكام/ل ف/ي ع/ام . المصرية بحلوان

1966.  

وك/ان ھ/ذا . وبدأ تجربة الطائرة في الجو ب/سرعات متوس/طة، ث/م تط/ورت حت/ى وص/لت الط/ائرة إل/ى س/رعة ال/صوت

 وب/ضغط م/ن 67لك/ن بع/د يوني/و. تلفة في الت/سليح الم/صرينجاحا مذھ9، كان يمكن أن يكون بداية لتحقيق سياسة مخ

  ).غساHت م9بس وث9جات(روسيا، تم تصفية المشروع وتحولت مصانع الطائرات المصرية إلى اCنتاج المدني 
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 إط/ار دف/اع م/شترك أي في مرحلة إعادة البناء، كان الرئيس عبد الناصر يفضل أن يكون ذلك فيوعن الدفاع الجوي 

 الدفاع الجوي مما يكسبھم الخب/رة م/ن الك/وادر ال/سوفيتية، وك/ان فيتي، وبذلك يشترك ضباطنا وجنودنا سوفي/مصري

  .ًرأى بودجورنى أنه من ا>نسب أن يكون الدفاع الجوي مصريا على أن تقدم له مساعدات سوفيتية

  :ً حديثه قائ< فيواستمر عبد الناصر 

.  وق/ت الح/رب ووق/ت ال/سلمف/يفيجب أن نك/ون نح/ن معك/م .  وقت الحربفيإننا إذا كنا نطلب منكم أن تكونوا معنا "

 و>ن النضال يستھدف ھذه المرة تحرير أراضينا بقوة الس9ح، ..وأمامنا اYن أيام صعبة يتعذر أن نتغلب عليھا وحدنا

م م/ن بورس/عيد إل/ى ونحن على استعداد لتقديم ت/سھي9ت ل/سفن أس/طولك. فإنه يتحتم علينا أن نتفق مع اHتحاد السوفيتي

أن/تم أخ/رجتم اCنجلي/ز م/ن الب/اب وأدخل/تم :  م/صر يقول/وا لن/اف/يوبالطبع فإننا سوف نستمع إلى أش/خاص ھن/ا . السلوم

  .)1(" سبيل تحرير أرضنافيولكن كل ھذا يھون ويمكن تحمله . السوفيت من النافذة

 شخصيته ھ/ي فيالناصر والذي كان أھم سمة   زخاروف والتي لم يرد عليھا الرئيس عبد/ الماريشالأقف عند كلمات

 الح/رب العالمي/ة الثاني/ة ف/يكان يمكنه الرد بأن القوات ا>لمانية وصلت حت/ى موس/كو . اHعتزاز بالنفس أمام ا>جانب

لكن الرئيس عب/د الناص/ر ابتل/ع كلم/ات . ھزم الجيش السوفيتي، لكن نھاية الحرب كانت النصر السوفيتي على ألمانياُو

ويوضح ھ/ذا الموق/ف التح/ول . فمصر وجيش مصر أكبر بكثير من كلمات زخاروف.  وآثر عدم الرد عليھازخاروف

  . فكر الرئيس عبد الناصر ونظرته الشاملة ل`مورفيالكبير 

 به بدفع مصر إلى الحرب، فالمطالب السوفيتية تم اHستجابة لھا، وأھم ھذه المطال/ب تجنى ثمار ما قامت ت روسياكان

ك/ان ال/رئيس عب/د .  للم/وانئ الم/صريةة الوحدات الم/صرية واس/تخدام ال/سفن ال/سوفيتيفيجد الخبراء السوفيت كان توا

ًالناصر واضحا ومحددا   كلمات عب/د الناص/ر ن/رى أن/ه ل/م يك/ن أم/ام عيني/ه في حواره مع السوفيت وبنظرة محايدة فيً

 سبيل تحقيق ھذا إلى التحالف مع ال/شيطان فيًا  استرداد ا>رض وھزيمة العدو اCسرائيلي، مستعد..سوى شيء واحد

ك/ان يوظ/ف ال/سياسة ل/صالح الجان/ب الع/سكري حت/ى ل/و أدى ذل/ك إل/ى .  الح/رب العالمي/ة الثاني/ةفيكما قالھا تشرشل 

 منف/ذ أو م/صدر أيالناص/ر   ل/م يك/ن أم/ام عب/دً.تحول عن مبدأ عدم اHنحياز الذي ناضل عبد الناصر م/ن أجل/ه كثي/را

  .روسيالى الس9ح سوى يحصل منه ع

ًكان الرئيس عبد الناصر مقتنعا تماما أن إسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد من ا>راضي التي احتلتھا   إH بالقوة 67فيً

 ري/اض /وفى حوار دار ب/ين ال/رئيس عب/د الناص/ر م/ع الفري/ق. المستحيلة العرب لشروط إسرائيليستسلم أو ،المسلحة

 طلب في/ه ا>خي/ر أن H يقب/ل حت/ى ع/ودة ا>راض/ي كلھ/ا ب/الجھود الدبلوماس/ية دون معرك/ةبعد أيام من انتھاء الحرب 

  .حتى H تحرم القوات المسلحة المصرية من رد اعتبارھا. 1956 عام في حدث مثل ما

                                           
  .95-94ص) 1974 - 1948( مذكرات محمود رياض - محمود رياض )1(
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لك/ن م/ا تخ/افش م/ا ح/دش حيع/رض علين/ا . أوافق يا عبد المنعم لو عرضوا على كل ا>راضي حا" :فرد عليه الرئيس

 اعاد الرئيس عبد الناصر وأكد ھذ. ." نتيجة بدون عمل عسكريحايحققمتأكد إن مفيش عمل سياسي وأنا  .ضأي أر

فإذا نظرتم إل/ى م/ا يفعل/ه . دعوني أقول لكم بعض الحقائق "1967 / 25/11 اجتماع مع  قادة القوات المسلحة يوم في

 الج/9ء ع/ن ھ/ذه المن/اطق إH إذا أرغم/وا عل/ى ذل/ك،  المناطق المحتلة سيتضح لكم  أنھم H يعتزمونفياCسرائيليون 

ھذا ب<غة قول لكني أعنيه  إن ما أخذ بالقوة � يسترد بغير القوة، ولIيس : أن تتذكروا ما سبق أن قلته وأرجوكم

زودنا بمعدات العبور، وقلت إن/ي أري/دھا كق/رض أو ص/فقة، والواق/ع ت أن روسيالقد طلبت من  : ثم اسمعوا ھذا ًتماما

يظن/ان أن الفرص/ة مواتي/ة للتوس/ع، ونني لو كنت مكان أشكول أو دايان لفعلت مثل ما يفع9ن، أنھما يريدان التوس/ع، أ

 وم/ا يقوHن/ه اYن .بل أرى أنھما H يستطيعان اHنسحاب حتى لو أرادا ذلك >نھم/ا غ/ذيا ش/عبھما بآم/ال ووع/ود كثي/رة

ما ملت/زمين بھ/ا، فل/ستم بحاج/ة إل/ى توجي/ه أي اھتم/ام >ي ش/يء سيتحول H محالة إلى سياسة رسمية وسيجدان نف/سيھ

  .)1(" البحث عن الحل السلميفييمكن أن أقوله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ًالرئيس عبد الناصر يعلن رفض مصر شعبا وجيشا للھزيمة ً  

                                           
  .168 ص- مذكرات محمود رياض- محمود رياض )1(
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  :إسرائيل ونشوة ا�نتصار 

ت انتصارھا المدوي على ث/9ث دول  حتى حقق67 التخطيط واCعداد لحرب فيبذلت إسرائيل الكثير ولسنوات عديدة 

لكن الجھد واCعداد من جانب إسرائيل لم يكن يعطيھ/ا الن/صر بھ/ذا الحج/م إH بالتق/صير واCھم/ال . عربية محيطة بھا

ًوالتفكك العربي سياسيا وعسكريا  خاصة العسكريين،  قادة إسرائيلوقد حجب دوى ھذا النصر الكثير عن فكر وأعين. ً

  .ابو وأورا كافة وسائل إع9م إسرائيل وأمريكيفيم الذين أصبحوا نجو

ًاقتنعت إسرائيل شعبا وجيشا وص/دقت أنھ/ا خاض/ت مع/ارك رھيب/ة وشرس/ة حت/ى اس/تطاعت أن تق/ضى عل/ى جي/وش  ً

جي/وش كان/ت الًأغفل/وا تمام/ا أن ھ/ذه و. ث9ث دول عربية وتحتل أراضي تبلغ مساحتھا ث9ث أضعاف مساحة إسرائيل

 أن الفرقة والتشتت كانت ھي الغالبة بين الجيوش الث9ثة فلم ي/دعم لواكما أغف. ناحية القدرة القتاليةشديدة التواضع من 

  .أو يساعد أحدھا اYخر طوال القتال، فانھزموا بسھولة واضحة للجميع

ب/ين  وأث/ر ھ/ذا عل/ى المع/ارك الت/ي دارت ، الم/صرية م/ن اللحظ/ات ا>ول/ى للمعرك/ةط/ائراتكما أغفلوا دور ت/دمير ال

 لقد قاتلت بعض الوحدات المصرية قت/ال تعطيل/ي للع/دو، وف/ور ح/دوث خ/سائر ..القوات البرية المصرية واCسرائيلية

 حت//ى ي//سھل تق//دم الق//وات ،مھاجم//ة تل//ك الوح//دات الم//صريةل الطي//ران اCس//رائيلي ف//ع الق//وات اCس//رائيلية ي//تم دف//ي

 العل/م ف/يھا الرھيبة قد أرست قواعد وتكتيك/ات جدي/دة س/تغير  مبالغتھا فادعت بأن مدرعاتفي ثم اشتطت ..اCسرائيلية

  .العسكري وفى التكتيكات الكبرى Hستخدام المدرعات التي كانت سائدة منذ الحرب العالمية الثانية

وكانت إسرائيل من فرط نشوة اHنتصار غير الطبيعي الذي تحقق على مصر بصفة خاصة متأكدة ب/أن نظ/ام ال/رئيس 

ونتيج/ة . ً عام/ا20 مواجھ/ة ع/سكرية معھ/ا إH بع/د فيوف يسقط، وإذا لم يسقط فھو H يستطيع الدخول عبد الناصر س

لgلح//اح اCع9م//ي الم//ستمر ع//ن ق//درة ج//يش إس//رائيل، فق//د ص//دق كثي//ر م//ن المحلل//ين الع//سكريين مق//وHت الق//ادة 

  .رب جيل كامل حتى يفيقوا من الھزيمةاCسرائيليين، حتى أن الجنرال الفرنسي اندريه بوفر صرح وتنبأ بأن أمام الع

ًكان الخطأ ا>كبر الذي وقعت فيه إسرائيل حكومة وشعبا، جيشا وقادة، ھو أنھا صدقت بأن الن/صر ال/ذي أحرزت/ه   ف/يً

 وھذا ما رك/ز .. يعود إلى تفوق الجندي والضابط اCسرائيلي كنوعية بشرية على الجندي والضابط المصري67يونيو

Cع9م اCترسيخه لدى مصر شعبا وجيشا كي نقتنع بأنناعليه ا Hًسرائيلي محاو ً  ،H نقدر على التصدي لجيش إسرائيل ً

ن ـم/لًلھذا كان الحوار مع ا>سرى المصريين يتم صنعه إع9ميا بمھارة وحرفية حتى يتأك/د . مھما كان لدينا من س9ح

 ق/ادة إس/رائيل رغ/م الوض/وح ال/شديد كي/ف وأغف/ل .H يستطيع أحد التصدي له) سوبرمان (يشاھده أن جندي إسرائيل 

  . القدرة القتاليةفيأثرت عوامل كثيرة على أداء الجندي والضابط المصري فظھر بھذا القدر من التواضع 

 ف/يمن حجم القوات المصرية كان % 40وأن . تناسوا أن القوات المسلحة المصرية لم يكن لديھا ھدف واضح ومحدد

وأن قيادة القوات الم/سلحة الت/ي كان/ت ت/دير .  طوال خمس سنوات سابقة قد أنھكت تلك القواتاليمن، وأن حرب اليمن

ًالمعركة كانت أبعد ما تكون عن العلم العسكري تخطيطا وإعدادا لتلك الق/وات ًوتناس/وا تمام/ا الخط/أ الكارث/ة أH وھ/و . ً
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 من المشير عامر فتحول/ت تل/ك الق/وات إل/ى  يونيو6أمر اHنسحاب العشوائي للقوات المصرية والذي صدر مساء يوم 

وعل//ى ھ//ذا ل//م يق//ع قت//ال حقيق//ي ب//ين الق//وات اCس//رائيلية والق//وات . كتل//ة م//ن الفوض//ى وال//شراذم تح//اول النج//اة بنف//سھا

  . الكيف والنوعية على جيش مصرفيالمصرية حتى تدعى إسرائيل أن جيشھا يتفوق 

 خضم نشوة اHنتصار لم تتنازل عن ھذا التف/وق ال/وھمي رغ/م فيفھي . ًوكان ھذا ھو الخطأ ا>فدح أثرا على إسرائيل

القتال الذي تجدد بعد أيام بين الجندي المصري واCسرائيلي واستمر سنوات طوال حرب اHستنزاف واستمر ع/شرين 

  .73 حرب أكتوبر فيًيوما 

فق/د ت/واترت عن/د إس/رائيل . بر الطريق/ة الت/ي تعامل/ت بھ/ا إس/رائيل م/ع مؤش/رات ح/رب أكت/وفيوقد وضح ھذا الوھم 

كان//ت .  أكت//وبر5معلوم//ات وش//واھد كثي//رة ع//ن أن م//صر س//تقوم ب//الھجوم عل//ى الج//يش اCس//رائيلي، لك//ن وحت//ى ي//وم 

ًحكومة إسرائيل وقادة الجيش مقتنعين تماما بأن مصر لن تقوم ب/الھجوم، >نھ/ا تع/رف جي/دا أن ج/يش إس/رائيل يتف/وق  ً

ب//ل أرج//ح أن ق//ادة الج//يش اCس//رائيلي ك//انوا .  نوعي//ة الف//ردف//ي وا>ھ//م ،وال//س9ح المع//دات ف//يعل//ى قواتھ//ا الم//سلحة 

وكان . 1967يرحبون بالھجوم المصري >نه سيكون فرصة سانحة لتلقين جيش مصر درسا أشد قسوة من درس عام 

ث أثب/ت الجن/دي  حي/ً.ً م/ن ناحي/ة المع/دات وال/س9ح أم/ا نوعي/ة الف/رد فق/د دفع/ت إس/رائيل ثمن/ا غالي/ايحھذا اعتقاد صح

والضابط المصري أنه بمعدات وس9ح أقل بكثير مما لدى إسرائيل يستطيع أن يھزم جيشھا الذي أقنعت العالم كله بأنه 

  .جيش H يقھر

 والعم//ق ، ھ//و الح//دود الجدي//دة الت//ي أص//بحت عليھ//ا67كان//ت أھ//م المكاس//ب الت//ي ح//صلت عليھ//ا إس//رائيل م//ن ح//رب

  فأمام م/صر وھ/ي الع/دو الرئي/سي وا>ھ/م لھ/ا أص/بحت ح/دودھا معھ/ا ت/ستند ..ًه أبدااHستراتيجي الذي لم تكن تحلم ب

 كيلو مت/ر وھ/ي ع/رض س/يناء كعم/ق جغراف/ي قب/ل أن 200يصعب عبوره، كما يوفر ) قناة السويس(على مانع مائي 

  .تصل أي قوات إلى المناطق اCسرائيلية ا>ھلة بالسكان

.  متر ف/وق المن/اطق ال/سكانية اCس/رائيلية800 - 150لجوHن والتي ترتفع  واختفى التھديد السوري من فوق ھضبة ا

كما أن احت9ل الضفة الغربية أزال الخطر الذي كان يؤرق إسرائيل فقد ك/ان ع/رض وس/ط إس/رائيل م/ن ح/دودھا م/ع 

كث//ر ك//م فق//ط، مم//ا ك//ان يجع//ل أي ق//صف م//دفعي يط//ول اللح//م اCس//رائيلي وأ14ال//ضفة الغربي//ة وحت//ى ش//اطئ البح//ر 

  .المناطق السكانية كثافة

ًوكان توحيد القدس الشرقية والق/دس الغربي/ة حلم/ا توراتي/ا ألھ/ب الم/شاعر الديني/ة عن/د ك/ل يھ/ود الع/الم  وخ/رج ق/ادة ..ً

 أي ظ//رف بادع//اءات وش//عارات  تح//ت ھ//ذه ا>راض//يھم ل//ن يتخل//وا ع//ن ن//شوة الن//صر ليقول//وا ب//أنف//يإس//رائيل وھ//م 

ورتب/ت حكوم/ة إس/رائيل نف/سھا عل/ى  .الخ0000)أرض ا>جداد(..)إسرائيل الكبرى(..)سيناء أرض محررة(..متكررة

  . القوى الدوليةھا مبادرة تقدم وإفشال أىھذا المفھوم، فأصبح ھدفھا ا>ول عرقلة أي حل سياسي
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ع/ود  التعام/ل م/ع ا>راض/ي المحتل/ة عل/ى أنھ/ا ل/ن تفيوتحت دعاوى ا>من اCسرائيلي والحدود اYمنة بدأت إسرائيل 

ً على استعداد لعودة جزء من ھذه ا>راضي تنازH بشرط الموافقة ھمًأبدا، إH من بعض المعتدلين الذين كانوا يعلنون أن

  .على شروط إسرائيل

 جريدة معاريف يوض/ح المفھ/وم في مقال 1968ًوكان ايجال الون نائب رئيس وزراء إسرائيل واضحا حين نشر عام 

  ..إن الحدود اYمنة ھي تلك الحدود السياسية التي ترتكز على عم/ق إقليم/ي"ونظرية ا>من اCسرائيلي للحدود اYمنة 

 مث//ل المي//اه والجب//ال وال//صحراء والمم//رات ال//ضيقة الت//ي تح//ول دون تق//دم جي//وش بري//ة م//زودة ..وموان//ع طبيعي//ة

 وم/ن ..ئرات المعادية من ناحيةوھي الحدود التي تمكن من اتخاذ وسائل اCنذار الفعالة ضد اقتراب الطا..بالمدرعات 

  .)1("ناحية أخرى، فإنھا الحدود التي يمكن أن تستخدم كقواعد مناسبة للقيام بھجوم مضاد

 لھ/دم نظري/ة ا>م/ن اCس/رائيلي الت/ي تق/وم ،وھكذا فرضت إسرائيل بقوتھا على العرب أنه ليس ھن/اك ح/ل إH الح/رب

 إس/رائيل ھاكانت كل التحركات والخطط وا>ح9م واYم/ال الت/ي تعي/ش..ً.على الردع النفسي أوH ثم الردع المادي ثانيا

  .بعد النصر تحظى بتشجيع أمريكي سافر

 المنطق//ة العربي//ة تخ//رج ع//ن الط//وع ا>مريك//ي بواس//طة الع//صا ف//ي أنھ//ا ت//ستطيع تأدي//ب أي دول//ة مريك//ا فق//د تأك//د >

.  ال/صراع عل/ى منطق/ة ال/شرق ا>وس/طف/يا>ول لھ/ا  الع/دو الروس/ي،مرم/ى ال فيًكما أنھا أحرزت ھدفا . اCسرائيلية

تحول/ت ف. ً منطقة الصراع وألقت بثقلھا كام9 خلف إس/رائيل المنت/صرةفي اHنكماش والتردد السوفيتي  أمريكااستغلت

ول/م يت/واري .  رف/ض ن/داء ال/س9مف/ي المحاف/ل الدولي/ة تؤي/دھا ب/شدة ف/يوقف/ت معھ/ا و ،إلى الم/ورد ا>ول لل/س9ح لھ/ا

ف ا>مريكي تحت أي ستار من الدبلوماسية أو الصمت، وقد اعترف  سي/سكو وكي/ل وزارة الخارجي/ة ا>مريكي/ة الموق

إنك/م H ت/ستطيعون أن " إحدى برقيات/ه الت/ي بع/ث بھ/ا إل/ى محم/ود ري/اض وزي/ر الخارجي/ة وق/ال فيھ/ا فيًبذلك ضمنا 

  ".روا على جميع ا>راضي وتتوقعوا أن تحصلوا على الس9مّتص

ب/ل إن من/احم . الموقف ا>مريكي الركيزة ا>ساسية التي تجعل إسرائيل H تقدم أو توافق على أي مب/ادرة لل/س9موكان 

أن ا>راض/ي العربي/ة المحتل/ة ھ/ي أرض إس/رائيلية حررتھ/ا  "1968 م/ايو ف/يبيجن جاوز به الخيال حد بعيد فصرح 

  .)2(!!" سنة 1898طرد منھا الشعب اليھودي قبل لتي ُوأنھا أرض ا>جداد ا! إسرائيل من الحكم ا>جنبي غير الشرعي

 ذل/ك الي/وم قط/ع ف/ي" التوراة حين ق/ال فيكان العقل الجمعي اCسرائيلي يتصرف ويخطط وكأن الرب قد حقق ك9مه 

ًميثاقا قائ9) إبراھيم(الرب مع إبرام    .)3("لنسلك أعطى ھذه ا>رض من نھر مصر إلى النھر الكبير نھر الفرات. ً

                                           
  .145-144ص - ھزيمة يونيو حقائق وأسرار من النكسة حتى حرب اHستنزاف - طه المجدوب )1(
  .146 ص- المرجع السابق )2(
  . اCصحاح الخامس عشر- التوراة سفر التكوين )3(
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. . ھو مرحلة للوصول إلى ميثاق الرب وتحقيق إسرائيل الكبرى م/ن الني/ل إل/ى الف/رات67انوا يتصورون أن يونيووك

محمد فوزي ومعه القادة الجدد من أھ/ل الكف/اءة ك/ان / لكن القيادة العسكرية المصرية الجديدة وعلى رأسھا الفريق أول

  .لھم قول وفعل أخر سنتعرف عليه في الصفحات التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محمد فوزي وزير الحربية/                         الفريق أول 

  :فجر العروبة يبزغ 

ًفعسى أن تكرھوا شيئا ويجعل D فيه خيرا كثيرا"كما قال D سبحانه وتعالى  ً  1967جاءت ھزيمة. صدق D العظيم" ً

ًلتضع العرب حكاما وشعوبا أمام مسئولياتھم  رجعي/ة ودول ولدو ..اقع العربي ھو الت/شتت واHنق/سامفبعد أن كان الو. ً

انقلب الحال بين لحظة وضحاھا فسارع الملوك والرؤساء العرب إلى تقديم التأييد . ا>شقاءتقدمية، وخديعة وتآمر بين 

وإن اختلفت وجھات النظر لكن الجميع كان متفق عل/ى أن تظ/ل م/صر . وكل بما يتصور. والدعم لمصر كل بما يملك

  .امدة حتى تبقى ا>مة العربية كلھا صامدةص

 وص//ل إل//ى الق//اھرة رؤس//اء ومل//وك ك//ل م//ن س//وريا والع//راق والجزائ//ر 67ًوب//دء م//ن ا>س//بوع ا>ول م//ن ش//ھر يولي//و

الجزائ/ري  كان أبرز ما فيھ/ا ھ/و ت/شكك ال/رئيس ، تم عقد جلسات ثنائية وث9ثية ودارت فيھا حوارات كثيرة..وا>ردن

 لكن ال/رئيس عب/د .. موقف سوريا أثناء الحربفيًوقف الملك حسين، وأيضا تشكك الملك حسين  مفيبومدين ھواري 

الناص//ر اس//تطاع تھدئ//ة ھ//ذه ال//شكوك وطال//ب المل//ك ح//سين ب//شدة أن ي//سارع باس//ترجاع ال//ضفة الغربي//ة بك//ل الط//رق 

ئيل يمك/ن أن تلتھمھ/ا ل/و ط/ال السياسية وأن عليه أن يحاول مع أمريكا بكل الوسائل Cرجاع الضفة الغربية، >ن إسرا

  .الوقت، عكس سيناء التي يمكن أن تنتظر حتى نستعد ونستردھا بالقوة

ًثم طرح على مائدة الحوار الموقف السوفيتي وحاجتن/ا إلي/ه خ/صوصا أن إس/رائيل ل/ن تتراج/ع إH ب/القوة ولھ/ذا نحت/اج 

  روس/ياً أمام الرؤساء وقد اتفقوا جميعا على أنًلكن كان واضحا. إلى دعم كبير با>سلحة السوفيتية حتى نجھز للحرب
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.  ال//شرق ا>وس//طف//ي اري//د التخل//ي ع//ن م//صالحھت وف//ى نف//س الوق//ت H أمريك//اري//د الت//ورط أم//ام ت ب//شدة وH ةحري//ص

وانتھت المناقشات باقتراح أن يتوجه الرئيس بومدين ومعه الرئيس العراقي عب/د ال/رحمن ع/ارف إل/ى موس/كو لمقابل/ة 

  . جعل ا>حداث أكثر سخونة عما قبل بكثير67يت وشرح وجھة النظر العربية خاصة وأن يونيوالزعماء السوف

وف/ى .  يولي/و إل/ى موس/كو، وف/ى الطري/ق التقي/ا ب/الرئيس اليوغ/س9في تيت/و17 فيوتوجه الرئيسان على طائرة واحدة 

إن الرئيس تيت/و ن/صحنا : " فقال بومدين . عبد الناصر Cب9غه بما تمس يوليو عادا إلى القاھرة والتقيا بالرئي18مساء 

فھم سوف يدرسون ما نقوله لھم ويبحث/ون . بأن نتكلم بشدة مع القيادة السوفيتية دون أن نيأس من ردود فعلھم المباشرة

ثم قال لنا تيتو أنه H ينبغي لنا أن نن/سى . مع رفاقھم بعد أن نمشى، وسوف يتفھمون ما قلناه ولكن ببطء، وھذه عادتھم

ًن الروس لم يدخلوا منذ قرون معارك بالمبادأة، وأنه تاريخيا لم تدخل روسيا إH حروبا دفاعيةأ ً."  

ن مناقشة صريحة بحيث ا له إنھم يريد مع بريجنيف بأن قاHا اجتماعھمءاالرئيس عارف بدووقال الرئيس بومدين إنه 

ياسي والع//سكري، وھ//م H يتح//دثون ع//ن ي//تمكن الط//رف العرب//ي الم//صمم عل//ى تحري//ر أراض//يه م//ن بن//اء موقف//ه ال//س

الموق//ف الع//سكري لمج//رد الح//رب، وإنم//ا ھ//م يعتق//دون أن الموق//ف الع//سكري مقدم//ه H يمك//ن تجاوزھ//ا لبن//اء موق//ف 

يري/د أن ي/سأل الرفي/ق بريجني/ف ع/ن "ًثم قال بومدين إنه بعد ھذه المقدمة وجه لبريجنيف سؤاH قال في/ه إن/ه . .سياسي

إنن/ي س/أجاوب عن/ه ھ/ذا : قل/ت ل/ه .  اCجاب/ة والغال/ب أن/ه احت/ارف/يوت/ردد بريجني/ف " يونيو 5 فيزم الطرف الذي ُھ

H تقل لي إننـا نحن الم/سئولون، H أري/د . ھزمنا ھزيمة جماعية نحن وأنتم معا. زمنا بالجملةنحن ُھ: السؤال وقلت له 

 موق//ف الع//رب اYن بع//د ف//يت ھ//ي وأود أن أط//رح علي//ك فرض//ية أخ//رى ل//و أن إس//رائيل كان//. أن أس//مع ھ//ذا الك//9م

ھل تتصور أنھم كانوا سيذھبون إلى ا>مم .  اYن ؟روسياتصرف تالمعركة، ھل تعتقد أن أمريكا كانت ستتصرف كما 

 الجمعية العامة وفى مجلس ا>من ويشغلوا أنفسھم بصياغة ق/رارات ؟ أم أنھ/م ك/انوا سيت/صرفون فيالمتحدة ويخطبوا 

  على نحو آخر ؟

أنا التفت إلى جريتشكو وھو جالس بم9بسه العسكرية وك/وم م/ن النياش/ين فوقھ/ا، وقل/ت ل/ه ي/ا رفيقن/ا : مدين ثم قال بو

. نح/ن أخطأن/ا، أن/تم أخط/أتم ھ/ذه م/سألة للت/اريخ.  حدثنا عن تأثير معركة سيناء على البحر ا>بيض المتوسطالمارشال

 مصر فما ال/ذي يمنع/ه فيادس يستطيع أن يفعل ما فعل إذا كان ا>سطول ا>مريكي الس.  خطرفياYن البحر ا>بيض 

 حاجة إلى أن الفت نظرك إلى أن الذي يمل/ك البح/ر فيأن يكرر نفس الشيء باكر أو بعد باكر مع الجزائر ؟ أنا لست 

وف/ى ھ/ذا . ًا>بيض بمف/رده الي/وم س/وف ينف/رد غ/دا بال/سيادة عل/ى أوروب/ا وال/شرق ا>وس/ط كل/ه وآس/يا وأفريقي/ا أي/ضا

H ت/ذكر اس/م : موضع دخل كوسيجين على الخط وقال عبارة فيھا اس/م إس/رائيل، ول/م انتظ/ر الترجم/ة وإنم/ا قل/ت ل/ه ال

ً كل ما حدث، وسوف أق/ول ل/ك التعبي/ر ال/ذي ج/اءني مكتوب/ا م/ن الجن/رال ديج/ول فيإسرائيل فإسرائيل دورھا ثانوي 

  ".المعركة أمريكية وا>داء إسرائيلي"رئيس فرنسا 
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 ج/واب س/ريع في فقد خشي إذا ألح عليھم جواب موسكو ولم ينتظر منھم فيرئيس بومدين إنه أكمل محادثاته ثم قال ال

ولذلك أخذ بنصيحة تيتو ول/م ي/ضغط أو ينتظ/ر رد عاج/ل، وإنم/ا ق/ال إن/ه . ًأH يكونوا مستعدين بعد ويكون ردھم سلبيا

 لمواصلة الضغط عليھم بعد إعط/ائھم فرص/ة .د فترة بع السوفييتينصح بدعوة بعض القياديين السياسيين والعسكريين

  .)1("يستوعبون فيھا الحقائق الجديدة

ًك//ان ھ//ذا الموق//ف العظ//يم لل//رئيس ھ//وارى بوم//دين اس//تكماH ل//دوره الرائ//ع ح//ين أرس//ل طائرات//ه المقاتل//ة والقاذف//ة م//ن 

  .1967 يونيو 8 الحرب الدائرة بداية من يوم فيالجزائر لتشارك 

لح//اح ال//رئيس ال//سوداني إس//ماعيل ا>زھ//ري ع//ن عق//د م//ؤتمر قم//ة عرب//ي ح//ضره معظ//م الرؤس//اء وأس//فرت جھ//ود وإ

ًوك//ان الم//ؤتمر ناجح//ا بك//ل .  ورف//ض ال//بعض اYخ//ر ك//ل م//ن وجھ//ة نظ//ره1967 أغ//سطس 28 ف//يوالمل//وك الع//رب 

  :ما فيه ھو  تمكن الرؤساء من تحقيق نجاح كبير كان أھم كالعادة الحوار فيالمقاييس، فبعد مناقشات ومزايدات 

 .تفاوض و� صلح مع إسرائيل  على أنه � اعتراف و�ا�تفاق •

 .توقف حرب اليمن وانسحاب القوات المصرية من اليمن •

ً مليIIون دو�ر لTIIردن سIIنويا تعويIIضا عIIن 30 مليIIون دو�ر لمIIصر و90تقريIIر دعIIم مIIادي بقيمIIة   • ً

  .الخسائر التي أسفرت عنھا حرب يونيو للبلدين

  .67يونيو  بداية فجر جديد يشرق على ا>مة العربية بحال غير الحال قبلكان ھذا الموقف

ً واHس/تراتيجية أص/بح متفق/ا عليھ/ا بتل/ك ال/9ءات .ًفالموقف العربي أصبح متماسكا بدرجة كبيرة عما كان قبل الح/رب

ن يك/ون إH ب/القوة  وأن استرداد ا>رض ل،الث9ث، والقناعة العربية أصبحت واضحة بأن قضية فلسطين قضية عربية

 ة ال/ضفواقتط/اعإغ9ق قناة ال/سويس  ب >ن موقفھما اHقتصادي سيتأثر،وتقرر الدعم المادي لمصر ول`ردن. وبالقتال

  . كما وأن اCعداد للحرب سيحتاج إلى نفقات وتكاليفةالغربي

 عائ/د م/ادي عن/د ال/دول ولتدبير ھذا الدعم الذي تق/رر ك/ان م/ن ال/ضروري إلغ/اء ق/رارات حظ/ر البت/رول حت/ى يت/وفر

  ً.الداعمة، كما تفھم الجميع موقف الضفة الغربية ووافق على دعم الملك حسين بكل السبل لمحاولة استردادھا سريعا

لكن ا>ھم من كل ھذه القرارات السابقة كان ھ/و اتف/اق الع/رب عل/ى رف/ض الھزيم/ة وعل/ى العم/ل Hس/ترجاع ا>رض 

. 67 العربي بمثابة الثمرة ا>ولى التي ُحرمت إسرائيل من قطفھا نتيج/ة ح/رب يوني/وبالقتال المسلح، وكان ھذا اHتفاق

. وأول رد عملي على مقولة دايان الشھيرة بأنه ينتظر بجوار التليفون لي/سمع م/ن الع/رب ع/رض بال/صلح واHست/س9م

  . ك9م آخركان له 1973أكتوبر  8 في وھو ينتظر ثم 73ًوقد طال انتظار دايان طوي9 حتى وصل إلى أكتوبر 

                                           
  .915-913 ص- اHنفجار - محمد حسنين ھيكل )1(
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  :شمعة أضاءت مصر كلھا 

 محاول/ة إن/شاء خ/ط دف/اعي متماس/ك عل/ى ال/ضفة الغربي/ة في ،بدأت مصر بعد وقف إط9ق النار مباشرة وعلى الفور

 ث/م ، ف/تم تجمي/ع ھ/ذه الوح/دات وإع/ادة تنظيمھ/ا.معدات وأسلحة وذخي/رةو بما توفر لھا من بقايا وحدات ،لقناة السويس

ً محاول/ة لت/شكيل خ/ط دف/اعي مناس/ب يمت/د م/ن بورس/عيد ش/ماH وحت/ى ال/سويس جنوب/ا ف/يواقع متن/اثرة  مفيتوزيعھا  ً

 ھذا الخط الدفاعي على وحدات المشاة والصاعقة وبدعم من المدفعي/ة، ث/م ت/م ت/وفير فيوكان اHعتماد . كم150بطول 

  . العمقفيبعض ا>لوية من المدرعات تمركزت 

ير عادي من ا>فراد لتجھيز المواقع الدفاعية، خاصة أعمال الحفر وإقامة الموانع وحقول ًوقد تطلب ھذا الخط جھدا غ

ًيوما اس/تطاعت م/صر أن تل/تقط أنفاس/ھا وأص/بح ھن/اك دف/اع متماس/ك 40 خ9ل فيلكن . ا>لغام والتجھيزات الھندسية

.  ًمحم/د الجم/سى رئي/سا ل`رك/ان/ لعمي/دًأحم/د إس/ماعيل قائ/دا للجبھ/ة ومع/ه ا/ وتع/ين الل/واء. على الضفة الغربية للقناة

  .1968ًعم9 ليل نھار حتى أصبح النطاق الدفاعي مكتم9 بداية من عام و

. لقناة احتلت إسرائيل سيناء بالكامل عدا جزء صغير ش/رق وجن/وب مدين/ة ب/ور ف/ؤادل المقابل على الضفة الشرقية في

-4كان ارتفاعه و الرمل من أعمال تطھير قناة السويس اتج ن إنشاء الخط الدفاعي اCسرائيلي مرتكزة على فيوبدأت 

ثم بدأت . النقاطكم بين 10-7بفواصل ) فرد30( كل منھا فصيلة فيقامت بإنشاء نقط دفاعية على طول القناة ف.  متر6

 وصل إل/ى  تعلية الساتر الترابي حتىوفي .. تحصين مواقعھا بالموانع وا>س9ك الشائكة وحقول ا>لغامفيھذه النقاط 

وت//م بن//اء الح//صون والدش//م الت//ي تمرك//زت فيھ//ا الق//وات . 1970واكتم//ل . مت//ر3-2مت//ر وع//رض القم//ة 20ارتف//اع 

ث//م تمرك//ز خل//ف ھ//ذا الخ//ط احتياطي//ات بوح//دات مكون//ة م//ن س//رايا ). خ//ط ب//ارليف(اCس//رائيلية وھ//و م//ا ع//رف باس//م 

  .يلة وھاونوكتائب مشاة ومدرعات على أعماق مختلفة ويدعمھا كتائب مدفعية ثق

 إH إذا حاول العدو القيام ،كانت التوجيھات السياسية والعسكرية المصرية للقوات المسلحة باHلتزام بوقف إط9ق النار

 محاول//ة ف//ي ب//دأ من//ذ ا>س//بوع ا>ول ،لك//ن الع//دو اCس//رائيلي بم//ا ك//ان في//ه م//ن ص//لف وغ//رور. ب//أي أعم//ال عدواني//ة

 خاصة وقد أص/بحت الم/سافة الفاص/لة ب/ين .. الضباط والجنود المصريينفي لزرع اليأس ،Hستفزاز القوات المصرية

فح/اول بع/ض أف/راد الع/دو الن/زول إل/ى مي/اه القن/اة .  مت/ر ھ/ي ع/رض قن/اة ال/سويس200جيش مصر وجيش إسرائيل 

  .ل9ستحمام لكن الوحدات المصرية بادرتھم على الفور بإط9ق النيران فلم تتكرر محاولتھم مرة ثانية

 م/ع ،67ضعوا عل/ى ال/ساتر التراب/ي مكب/رات ص/وت كان/ت ت/ذيع أغ/اني م/ستفزة وخط/ب ت/م إذاعتھ/ا قب/ل يوني/وكما و

وفى الم/ساء  يقوم/ون بوض/ع م/شاعل م/ضيئة عل/ى ال/ساتر ب/شكل . توجيه الشتائم والبذاءات إلى جنودنا باللغة العربية

ليھم فيتوق/ف اHس/تفزاز لفت/رة ث/م يع/ود م/رة  كان الجنود المصريون يقومون بإط9ق النيران عأحياناو). 48-56-67(

 الخاص بإيقاف إط9ق النار بين مصر 1967 يونيو8 في الصادر من مجلس ا>من 234وھكذا أصبح القرار . أخرى

  .وإسرائيل غير ساري، >ن مصر قررت أنھا ستقاتل
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ع/سكرية الم/صرية م/ا ھ/و حج/م  م/ع الع/دو، حت/ى تتب/ين القي/ادة الالقتالوقف تنشطت أعمال اHستط9ع المصري فور 

فأرس/لت ب/دوريات خل/ف خط/وط الع/دو ق/ام بھ/ا ض/باط وجن/ود  . المواجھة ؟ ت/شكيلھا ؟ أم/اكن تمركزھ/ا ؟العدوقوات 

ً شأنھم شأن آخرين س/نذكرھم Hحق/ا م/ن مختل/ف أس/لحة الق/وات الم/سلحة )1(.عظماء كل ما يميزھم أنھم مصريون حقا

 ، بال//س9حواب//ل سين//ضم إل//يھم م//دنيون ق//اتل)  دف//اع ج/وي- م//درعات -كريين  مھندس//ين ع//س- م//شاة - جوي//ة -بحري/ة (

  .تحقيق النصربإخ9ص ل م موقعھفي وا أعطآخرونو

حماية مطار الجميل ضد أي إس/قاط إس/رائيلي عل/ى المط/ار أو عل/ى ل بورسعيد في صاعقة تتمركز 103كانت الكتيبة 

البردوي/ل بواس/طة بحي/رة عب/د الوھ/اب الزھي/رى إل/ى / الم/9زم ف/رد وقي/ادة2 يونيو تم دفع دورية 14 وفى ..بورسعيد

 Hس//تط9ع ق//وات الع//دو عل//ى المح//ور ، القنط//رة– طري//ق الع//ريش م//نً عل//ى أن يع//ود س//يرا عل//ى ا>ق//دام .ل//نش ص//يد

دوري/ة  اليوم الثالث من العدو اCسرائيلي لكنه استطاع الع/ودة بالفيواستغرقت المھمة ث9ثة أيام وتم اكتشافه . الشمالي

  .ًسالما ومعه المعلومات التي تحصل عليھا

 الم/سلحة ن/ا من الكتيبة إلى البردويل لتجميع ال/شاردين م/ن قواتالزعفرانيرفعت /وبعده بيوم واحد تم دفع الم9زم أول

ً يوم//ا ث//م ع//اد إل//ى الكتيب//ة بمح//صول واف//ر م//ن 13 وأم//ضى ھن//اك .وإع//ادتھم إل//ى م//صر بواس//طة اللن//شات البحري//ة

 يوني/و ق/د أص/بحت 10 ونحن H نروى ھذه الوقائع على سبيل الحكي، وإنم/ا لنثب/ت قولن/ا ب/أن م/صر بع/د ..تالمعلوما

ونح/ن !!!  أيام فقط من الھزيمة نرسل بدورية لجمع المعلومات واستط9ع أم/اكن الع/دو 4 فبعد ..على حال غير الحال

 ف/ي الم/صريون وكلھ/م أم/ل ّھباعة العمل الوطني ولقد دقت س. الذين قضينا سنوات قبلھا لم نرسل فيھا دورية واحدة

  . من أحداث ومواقفالنصر وسنرى ويثبت  ذلك فيما ھو قادم

 اس/تط9ع الطري/ق ش/رق ف/يلكن وبعد ع/دة أي/ام ب/دأ .  عند مدينة القنطرة شرق67توقف الجيش اCسرائيلي بعد حرب

 س/بخيهب بقن/اة ال/سويس وم/ن ال/شرق ب/أرض القناة المؤدي إلى مدينة بورفؤاد، وك/ان طري/ق ض/يق مح/دود م/ن الغ/ر

. تعرف باسم سھل الطينة، ولكن عناصر اHستط9ع الم/صري كان/ت تراق/ب وتت/ابع أعم/ال الع/دو م/ن ال/ضفة الغربي/ة

.  مرم/ى نيران/هف/يًوضحت نية العدو في أنه يجھز للتقدم ل9ستي9ء على مدينة بورفؤاد وبذلك تصبح بورس/عيد أي/ضا 

 فتح/ي عب/د / بقي/ادة الم/9زم أول، صIاعقة43من الكتيبة )  فرد30(م تكليف فصيلة ت يونيو 30وفى صباح 

.  محمد جابر الجزار باحت9ل موقع شرق القناة جنوب مدين/ة بورف/ؤاد يع/رف باس/م رأس الع/ش/D ومعه الم9زم أول

 ص/اعقة بعم/ل 103ليف الكتيبة  كما تم تك.نادر عبد D/ بقيادة الم9زم أول)  مدفع6(ويعاونه من الغرب سرية ھاون 

  .. المنطقة بين رأس العش والكاب والتينه لتدمير العدو ومھاجمته من الغربفيكمائن من الضفة الغربية 

                                           
ف وآHف  ھذا الكتاب أفراد بأسمائھم الحقيقية ليس >عمالھم البطولي/ة فق/ط، وإنم/ا >نھ/م رم/ز ومث/ال HYفيً عذرا أيھا القارئ الكريم إننا سنذكر )1(

ً سبيل D فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيمافيومن يقاتل "لم نذكرھم صدق فيھم قول D تعالى    .صدق D العظيم" ً
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مدعمة )  دبابات10(بقوة قدرھا سرية دبابات  يونيو 30 على الطريق شرق القناة قبل غروب شمس وتقدم العد

ً، بغرض اHشتباك لي9 مع قواتنا اعتم/ادا عل/ى أنھ/ا أف/ضل وأكف/أ  عربات نصف جنزيرفيبقوة مشاة ميكانيكية  ً

 ف/ي ال/سابعة م/ساء بق/صف م/ن ال/دبابات  رأس الع/شف/ي وبدأ اHشتباك مع موقع الف/صيلة الم/صرية .. القتال الليليفي

لحف//ر ول//م يحق//ق أي خ//سائر ف//ي قواتن//ا، بف//ضل ا. ومدفعي//ة الھ//اون اCس//رائيلية، واس//تمر ھ//ذا الق//صف لم//دة س//اعتين

ًوفى العاشرة مساء◌ تق/دم الع/دو نح/و مواجھ/ة . البرميلية التي قام بحفرھا أفراد الفصيلة فور وصولھم إلى شرق القناة ً

وف/ى تل/ك اللحظ/ة انطل/ق .  مت/ر 300– 200الفصيلة التي التزم أفرادھا بحبس النيران حتى وص/ل الع/دو إل/ى م/سافة 

. مدمرا الدبابة ا>ولى وموجھا تعليمات/ه لب/اقي أف/راد الف/صيلة. جى.يب.حسنى س9مه بالقاذف أر/ رقيب الفصيلة البطل

واستمر القتال حتى الرابعة فجرا، حاول العدو خ9لھا الھجوم أكثر من مره بالمواجھة أو اHلتفاف من ي/سار الف/صيلة، 

 >ن ا>رض ،ي//ر وذل//ك >ن//ه ل//م ي//ستطيع المن//اورة بال//دبابات والعرب//ات ن//صف جنز.لك//ن ب//اءت جمي//ع ھجمات//ه بالف//شل

 .كما وأن أفراد الصاعقة كانت تحتل مواقعھا الدفاعية ب/صورة جي/دة. السبخية عن يمينه والقناة عن يساره بأمتار قليلة

 3 دباب/ات و5 قتي/ل وم/ثلھم م/ن الجرح/ى وت/دمير 40، بلغت  ا>فرادفيفأمكنھا التشبث با>رض وإيقاع خسائر كبيرة 

 محم/د /وقد استشھد من القوات المصرية الم/9زم أول.  إH اHنسحاب اCسرائيلي وفلم يكن أمام العد. عربات مجنزرة

  .ن أفراد الفصيلة بعد أداء بطولي رائع شھداء م10ه جابر الجزار ومع

ك/ان .  متر من العدو كانت الكم/ائن ت/ستكمل ملحم/ة القت/ال ض/د الع/دو اCس/رائيلي200ومن الضفة الغربية وعلى بعد 

 تلك النقاط ا>ربع/ة يتك/ون م/ن ض/ابط في كان كل كمين . المسافة بين رأس العش وحتى القنطرةفي ھناك أربعة نقاط

  .جى مضاد للدبابات.بي. أرقاذف+ ألغام + قنابل يدوية +  فرد صاعقة بتسليح رشاش 4-3ومعه 

  :كان قادة ھذه الكمائن ھم 

  يفعت الزعفرانر/ م9زم أول -2                           محيي نوح/ نقيب -1

  خليل جمعه/ م9زم -4               عبد الوھاب الزھيرى/ م9زم -3

 ح/اول الع/دو .يولي/و 4 يولي/و وحت/ى 1/يوني/و30استمر قتال ھذه الكمائن ضد العدو اCسرائيلي م/ن ليل/ة ب/دء المعرك/ة 

 يوليو تمك/ن كم/ين 1ثالثة صباح يوم ففي ال. فيه خسائر عالية أوقعت خ9لھا أكثر من مرة أن يتقدم ولكن ھذه الكمائن 

ثم العودة إلى الغرب، ثم تمكن ھذا الكمين . جى.بي.أر عبدالوھاب الزھيرى من تدمير عربة منسحبة بالقاذف /الم9زم

  . عربات أخرى بنفس ا>سلوب كانت متقدمة إلى رأس العش3من تدمير 

 فقام/ت ب/زرع ا>لغ/ام عل/ى .ة فكانت تتبع أس/لوب آخ/ر خليل جمع/ رفعت الزعفراني والم9زم/أما كمائن الم9زم أول

 وأس/فر ھ/ذا ع/ن ت/دمير ث/9ث عرب/ات ث/م مھاجم/ة الن/اجين م/ن .طريق تقدم العدو ومراقبة تحركه م/ن ال/ضفة الغربي/ة

، ك/ان م/ن بينھ/ا  وتم الحصول على رشاشات وأجھ/زة Hس/لكية ووث/ائق م/ن تل/ك العرب/ات.العربات من الضفة الغربية
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تسلمتھا المخابرات الحربية المصرية وكانت خيطا ھاما للوصول إلى , ناوين في كفر الدوار واCسماعيليةأوراق بھا ع

  .بعض عم9ء Cسرائيل

 محيي نوح فوق صھريج للمياه مما أتاح له فرصة  كشف العدو واس/تطاع ت/دمير /تمركز النقيبفقد  الكمين الرابع أما

وإن كان ق/ادة الكم/ائن ھ/م ال/ذين ھ/اجموا الع/دو اCس/رائيلي م/ن ال/شرق  .راد ا>ففيأربع عربات وإيقاع خسائر كبيرة 

ومن الغرب إH أن أفراد كل كمين كانوا خير س/ند ومع/ين ل/ضباطھم مث/ال الجن/دي فك/ري ط/احون ال/ذي أص/يب أثن/اء 

والعري/ف " مھم/ةأنا جيت مع س/يادتك وحاف/ضل ھن/ا لغاي/ة م/ا نخل/ص ال"ًالمعركة لكنه أصر على البقاء مع قائده قائ9 

  . والجندي محمود سعد الج9د أيضاحلمي عبد الجليل الذي أصيب

لم يجد العدو مخرج من ھذا المأزق إH أن يدفع بطائرات/ه الت/ي قام/ت بمھاجم/ة المنطق/ة م/ن القنط/رة وحت/ى بورس/عيد 

 بورس/عيد ف/يلمي/اه وفن/دق  أف/راده ومعدات/ه فھ/اجم ص/ھريج افيًبكثافة وعشوائية ردا على الخسائر العالية التي وقعت 

 ا>ف/راد الم/دنيين م/ن رك/اب ا>ت/وبيس، ف/يول`سف كان/ت الخ/سائر كلھ/ا . وجامع وأتوبيس ركاب مدني على الطريق

  . الحماية من الھجمات الجويةفيحيث استطاع أفراد الكمائن استغ9ل ا>رض بصورة رائعة 

ك/م م/ن 12-10ًيق أق/ام الم/صريون موقع/ا عل/ى بع/د وف/ى قط/اع ال/ساحل ال/ض"وعن ھذه المعركة يقول إسحاق راب/ين 

وق//د خاض//ت وح//دات . بورف//ؤاد ودع//وا الم//راقبين ال//دوليين لي//روا وي//شاھدوا ب//أن ھ//ذه المنطق//ة واقع//ة تح//ت س//يطرتھم

ًاس/تط9ع إس//رائيلية قت//اH مري//را   الوق//ت ال//ذي ك//انوا في//ه ف//ي - يق//صد رأس الع//ش -" ال/رش" المنطق//ة الت//ي ت//دعى ف//يً

وقررت رغم صعوبة الظروف تعديل الخط ليصل . ب اYخر من القناة والواقع تحت السيطرة المصريةمكشوفين للجان

 ف/ي ھ/ذه الواجھ/ة تورط/ت قواتن/ا ف/ي وف/ى إح/دى المع/ارك ال/ضارية 1967وف/ى ش/ھر تم/وز . .حتى مداخل بورف/ؤاد

 أثرية ولم أس/تطع العث/ور ًفبحثت عن وزير الدفاع وكان مشغوH بحفريات. وضع خطير، وأردت استخدام س9ح الجو

 الجانب فيًوكان الوقت ضيقا، وزاد وضع قواتنا خطورة فأمرت س9ح الجو أن يقوم بإسكات المواقع المصرية . عليه

  .)1(الغربي للقناة التي كانت تطلق نيران مكثفة

 مدين/ة بورف/ؤاد وظل/ت ھ/ذه المنطق/ة وحت/ى. وانتھت معركة رأس العش ول/م يح/اول الع/دو أن يتق/دم إليھ/ا م/رة أخ/رى

  .ولكن كان لھذه المعركة آثار كبيرة ودروس مستفادة Hبد وأن نقف عند بعض منھا. أرض مصرية

 والع//دو ب//ين ال//ضابط والجن//دي الم//صري 67كان//ت ھ//ذه المعرك//ة ھ//ي المواجھ//ة ا>ول//ى والحقيقي//ة بع//د يوني//و −

ل/ذين ق/اموا بمعرك/ة رأس الع/ش، قام/ت  فقد كان ھناك آHف من الضباط والجن/ود الم/صريين م/نھم  ا..اCسرائيلي

ح//رب يوني//و وانتھ//ت وھ//م ل//م يق//اتلوا أو ي//شاھدوا إس//رائيلي واح//د، ورغ//م ذل//ك ك//ان مح//سوب عل//يھم أنھ//م ج//يش 

  .ً لھذا كان أثر ھذه المعركة على مصر عظيما وعلى الضباط والجنود أعظم..مھزوم

                                           
  .161 ص- سجل خدمة - من مفكرة إسحاق رابين )1(
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وس/ائل اCع/9م اCس/رائيلية والغربي/ة ت/شنھا عل/ى ثبت من ھذه المعركة أن الحرب اCع9مية والنفسية الت/ي كان/ت  −

وأن الجن//دي . م//صر بغي//ة ترس//يخ اHست//س9م والي//أس عل//ى الجان//ب الم//صري كان//ت تق//وم عل//ى أكذوب//ة ووھ//م

  ).الجيش الذي H يقھر(وأن الجيش اCسرائيلي ليس ھو ) السوبرمان(اCسرائيلي ليس ھو 

ًلمواقع الدفاعية جيدا يمكن أن يكون عام9 حيوي/ا أوضحت ھذه المعركة أن استخدام ا>رض وتجھيز ا −  ص/مود ف/يًً

 دفاعه بحيث اس/تطاعت ف/صيلة الم/شاة الت/صدي ةفقد خطط قائد الفصيل. ًفوقھا عددا وعدةي ذي العدوالقوات ضد ال

ة لھجوم سرية الدبابات المدعمة بمشاة ميكانيكي على عربات نصف جنزير رغم فارق اCمكانيات والقدرات القتالي

  .بين الدبابة وفرد المشاة

 وك/ان ، لم تتوقف أمامه أو تتنب/ه ل/ه- ا ولحسن حظن-ً معركة رأس العش درس واضح تماما لكن إسرائيل فيكان  −

 ف/ي وقع/ت إس/رائيل كلھ/ا 67فبعد ح/رب يوني/و. 1973 حرب فيھذا الدرس ھو أحد أسباب انتصار مصر الكبير 

 ك/ل ش/يء خاص/ة ف/يية بشر أفضل من الجندي المصري ويتفوق عليه وھم اHعتقاد بأن الجندي اCسرائيلي كنوع

 معرك/ة رأس الع/ش وف/ى مع/ارك بع/دھا إH أن إس/رائيل ظل/ت ف/ي ورغم أن ھذا الوھم ق/د س/قط .. القتال الليليفي

  . التي قال قادتھا بعدھا إن أكبر مفاجأة لھم كانت ھي الجندي المصري1973تتمسك بھذا الوھم حتى حرب أكتوبر

 فبمقارن//ة ب//سيطة ب//ين الق//وات الم//صرية ..ت//ت معرك//ة رأس الع//ش أن ال//س9ح بالرج//ل ول//يس الرج//ل بال//س9حأثب −

فالدبابة اCسرائيلية التي كانت تھاجم لديھا م/دفع رئي/سي يق/ذف الدان/ة . ًاCسرائيلية نجد ھذه المقولة واضحة تماماو

 متر من الھ/دف، إض/افة إل/ى ال/درع ال/ذي 2000 ولديھا رشاش يطلق نيرانه من على بعد .كم2-1.5من على بعد 

 العراء بس9حه الشخصي وبقنبلة يدوي/ة وق/اذف ص/اروخي م/ضاد في يقابله المقاتل المصري ..يحمى طاقم الدبابة

لھ/ذا ف9ب/د وأن يك/ون الف/رد ال/ذي يت/صدى .  مت/ر500-300 يطلق طلق/ة واح/دة م/ن عل/ى بع/د جي.بي.للدبابات أر

 ا>رض ب/صورة جي/دة وعل/ى ق/در كبي/ر م/ن الكف/اءة القتالي/ة والثق/ة ب/النفس ف/يًتمرك/زا للدبابة والعربة المدرع/ة م

  .واCصرار وھذا ما كان عليه ضباط وجنود مصر

 وبنظ/رة أخ/رى عل/ى حج/م الق/وات الت/ي ت/صدت للع/دو نج/د أن مجم/وع م/ن .. مقارنة بقدرات المع/دات وا>س/لحةهھذ

تمكن/ت ھ/ذه الق/وة م/ن إيق/اف .  جن/دي60 ض/ابط وم/ا H يزي/د ع/ن 7 ھذه المعركة من القوات المصرية ھو فيشارك 

ب/رغم مدرعات/ه المدعم/ة ب/الطيران، . 1967ولي/وي 4 يوني/و وحت/ى30تقدم العدو إلى مدين/ة بورف/ؤاد م/ن الفت/رة م/ساء 

  . كل مرةفيوالتي حاولت أكثر من مرة لكن الفشل كان نصيبھا 

 الضفة الغربي/ة في فقد كانت الكمائن التي تعمل ..نه بالغ الدHلةكان لمعركة رأس العش أثر غريب مر كأمر عادي لك

 الشرق وحولھا قرى ريفية وف9حين مصريين، كانوا يتابعون الكمائن المصرية وھي تدمر فيتھاجم العدو اCسرائيلي 

ا>ھالي على  وما أن انتھت المعركة حتى خرج المئات من .مدرعات ومجنزرات العدو اCسرائيلي بالھتاف والتصفيق
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 تق/ديم ك/ل م/ا ل/ديھم م/ن م/أكوHت وم/شروبات ف/ي يحمل/ون أف/راد الكم/ائن ويھتف/ون لھ/م ويت/سابق الجمي/ع ،طول القناة

ًوحلوى احتفاH وتقديرا لضباط وجنود مصر ً.  

 قائ/د  أحم/د إس/ماعيل/ تاريخ القوات المسلحة المصرية قام بھ/ا أف/راد ق/ال لھ/م الل/واءفيًحقا إنھا معركة بطولية تسجل 

  ".إن مصر كلھا مدينة لكم بالكثير"الجبھة بعد المعركة 
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  الفصل الثاني

  علـمُالھزيمـة أكبـر م

" يندر أن يتعلم المنتصر م/ن انت/صاره، أم/ا المھ/زوم فھ/و أكب/ر المتعلم/ين م/ن الھزيم/ة"ھناك قول مأثور متواتر يقول 

.  حج/م اHنت/صار تف/وقل ن/شوة اHنت/صار ب/صورةفقد عاشت إسرائي. 67 بعد حرب حدث تطابق ھذا القول مع ما وقد

 م//صر ف//ي بينم//ا .. أخط//اء ج//سيمة س//نعرض لھ//ا Hحق//اف//ي ف//خ اHس//تھانة بم//صر وج//يش م//صر فوقع//ت ف//يفوقع//ت 

  .ھزمتوسنرى مصر أخرى غير مصر التي ُ. ًالمھزومة كان الموقف يختلف تماما

ًاستوعبت مصر قيادة وجيشا وشعبا درس الھزيمة جيدا ً  ن/سج ملحم/ة ف/يلى الفور وبصورة ل/م تك/ن متوقع/ة فبدأت ع. ً

وك//ان أھ//م م//ا انتھ//ت إلي//ه القي//ادة ال//سياسية والع//سكرية الم//صرية أنھ//ا كان//ت تجھ//ل الع//دو . اHنت//صار الق//ادم H محال//ة

ًاCس//رائيلي جھ//9 تام//ا كثي//ر م//ن ا>رواح   أخط//اء فادح//ة كلفتن//اف//ي المعلوم//ات ق//د أوقعن//ا ف//يوأن الق//صور وال//نقص . ً

ًفك//ان طبيعي//ا أن يأخ//ذ اس//تط9ع الع//دو اھتمام//ا كبي//را م//ن فك//ر وتخط//يط القي//ادة الع//سكرية. اءوال//دم ً فان//دفعت أجھ//زة . ً

 كل اتجاه وبوسائل متنوعة بغية الحصول على أي معلومة عن العدو اCسرائيلي، فيالمخابرات الحربية واHستط9ع  

ًوتركيزا على حجم وتمركز  وأنواع الوحدات اCس/رائيلية .  الحرب المقبلةفينھا مسرح العمليات > ، سيناءفيخاصة 

  . اCسرائيليةواHحتياطيات ا الوحداتي تتمركز فيھتقناة وحتى عمق سيناء الالً سيناء بدء من شاطئ في

 دفع دوريات خلف خطوط الع/دو بواس/طة ض/ابط م/ن فيبدأت المخابرات الحربية المصرية بعد أيام من توقف القتال 

 أيام ثم العودة، ثم تطورت ھ/ذه ال/دوريات وأص/بحت ض/ابط بمف/رده يت/سلمه عن/د القن/اة 5 فرد ولمدة 2ومعه الصاعقة 

كان الضابط يعيش معھم كأنه من أھل س/يناء .  نجاح تلك الدورياتفيبعض من أفراد سيناء الذين ساھموا بجھد رائع 

وك/ان دور أھ/ل س/يناء ھ/و ت/وفير الحماي/ة . لف بھ/اولمدة شھر كامل يقوم فيه بجمع وتصوير المعلومات والمواقع المك

ونجح ھذا .  مصر إذا استدعى ا>مرفيلھذا الضابط وتأمين تحركاته من مكان Yخر، وتوصيل المعلومات إلى القيادة 

ًا>سلوب نجاحا باھرا فلم تكتشف إسرائيل أي من تلك الدوريات رغم تكرارھا على مدى سنوات ً.  

فل/م تكت/ف بالح/صول عل/ى . 67ير صورتھا الت/ي كان/ت عليھ/ا قب/ل ح/رب ي تغفية المصرية  المخابرات الحربيبدأتو

. وتكبي/ده أكب/ر خ/سائر ممكن/ة  مھاجم/ة الع/دوھ/يالمعلومات عن العدو اCسرائيلي بل اندفعت فى محاول/ة تح/سب لھ/ا 

ي عب/ارة ع/ن مخ/زن محم/د ص/ادق م/دير المخ/ابرات الحربي/ة ب/ضرورة ت/دمير موق/ع إس/رائيل/ بدأت بفكرة م/ن الل/واء

وك/ان ا>م/ر . ضخم تم فيه تجميع وتشوين الذخيرة وا>سلحة التي ت/م اHس/تي9ء عليھ/ا بع/د ان/سحاب الق/وات الم/صرية

 ب/ادئ ا>م/ر م/ن أي آث/ار للعملي/ة، خاص/ة وأن م/صر قبل/ت وق/ف ف/ي الرئيس عبد الناصر الذي تخوف موافقةيتطلب 

ف/شرح لل/رئيس أن العملي/ة تھ/دف إل/ى ع/دة . ن/ده ا>س/باب وال/رد المقن/عمحم/د ص/ادق ك/ان ع/ لكن اللواء. إط9ق النار

  -:أشياء 
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 وحرمان/ه م/ن اس/تخدام ھ/ذا الحج/م  م/ن ال/ذخيرة الت/ي اس/تولى همنع/سحب مكسب ضخم من الع/دو اCس/رائيلي ب ً:أو�

  .عليھا

ال/ذي H  الج/يش لتي تق/ول أن/هالعملية ستغير فكر الضباط والجنود المصريين عن الجيش اCسرائيلي والصورة ا ً:ثانيا

   .يقھر

  . أي مكانفي رسالة إلى إسرائيل بأن مصر مازال لديھا رجال مقاتلون يستطيعون الوصول إليھا والنيل منھا ً:ثالثا

 وبھذا ف9 خ/وف عل/ي .ً سنعلن أن الذين قاموا بھا من أبناء سيناء الذين شكلوا تنظيما باسم منظمة سيناء العربيةً:رابعا

  .ط9ق الناروقف إ

إبراھيم الرفاعى ومعه مجموعة من الضباط وال/صف والجن/ود يعمل/ون / ووافق الرئيس عبد الناصر وتم تكليف المقدم

 تم تنفيذ المھمة وُسمع دوى انفج/ار مخ/زن 4/7/1967وفى مساء يوم .  المخابرات الحربية بتدمير ھذا الموقعفيمعه 

ما نجاح حيث تم التخطيط واCعداد لھا بدرجة عالية من الدقة، وفى مرحل/ة ونجحت العملية أي. الذخيرة لمسافات بعيدة

  .التنفيذ وضحت الكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بھا ھذه المجموعة

إب/راھيم / ص/ادق لھ/ذه المجموع/ة ف/تم دعمھ/ا ب/ضباط وأف/راد م/ن ال/صاعقة تح/ت قي/ادة المق/دم/ وقد تطور تفكير اللواء

عداد خطط وبرامج تدريبية للمجموعة، أسفرت ع/ن إن/شاء وح/دة خاص/ة عل/ى م/ستوى ع/الي م/ن الرفاعى الذي قام بإ

ن ـة أمك/ـونتيجة لھ/ذا الم/ستوى الع/الي >ف/راد المجموع/.  قتال39التدريب والكفاءة القتالية أطلق عليھا اسم المجموعة 

 عملي/ات فق/ط ھ/ي الت/ي 5-4حة إH من رة كانت كلھا ناجـ مھاجمة العدو اCسرائيلي >كثر من خمسين مفياستخدامھا 

  . فترة حرب اHستنزاففيً قتال وعن بعض عملياتھا بالتفصيل Hحقا 39وسنتحدث عن المجموعة . فشلت

 جھود اHستط9ع والح/صول عل/ى المعلوم/ات ع/ن الع/دو وقوات/ه فيوكان Hبد للقوات الجوية المصرية من أن تساھم 

رة تمتلك طائرات استط9ع، لكن تم التغل/ب عل/ى ھ/ذا ال/نقص ب/الروح الم/صرية  تلك الفتفيولم تكن مصر . فى سيناء

 وط/ائرات الھليك/وبتر وھم/ا غي/ر 7-فقد كانت الطلعات تتم بواسطة الطائرة المقاتلة القاذفة سوخوى. وبالتفكير المبتكر

 ف/ياس/تط9عھا ومع/ه  ك/ان يق/وم ب/الطيران ف/وق المواق/ع المطل/وب 7-لكن طيار السوخوى. مجھزتان بكاميرا تصوير

وم/ا أن يعب/ر القن/اة إل/ى س/يناء حت/ى يب/دأ ب/شرح ووص/ف ك/ل م/ا ھ/و موج/ود عل/ى ) ريكوردر(الطائرة جھاز تسجيل 

ا>رض تحت الطائرة وعن يمينھ/ا وش/مالھا، في/تم ت/سجيل ھ/ذا الوص/ف عل/ى جھ/از الت/سجيل وبع/د الھب/وط ي/تم تفري/غ 

  .الشريط وكتابة المعلومات ودراستھا وتحليلھا

ًما طيار الھليكوبتر فقد كان يطير على ارتفاع منخفض جدا وعند الموقع الم/راد ت/صويره يق/وم باHرتف/اع ويق/وم ف/رد أ

 يدي/ه، ث/م يع/اود الطي/ار اHنخف/اض فيمن طاقم الطائرة عند الباب الجانبي للطائرة المفتوح بالتصوير بواسطة كاميرا 

  . وسائل الدفاع الجوي اCسرائيليًبسرعة إلى ارتفاع منخفض جدا حتى H يتعرض إلى
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وتم الحصول . ً بدائيا وشديد الخطورة، لكن الطيار المصري نجح وأثبت انه قادر على قھر أي صعاباأسلوبھذا كان 

لكن ا>مر ل/م .  التخطيط للعمليات فيعلى حجم ضخم من المعلومات عن العدو وقواته، أفاد القيادة العامة فائدة كبيرة 

 الدين، كم/ا أس/قطت ّتوفيق ولي/  فوق مطار المليز واستشھد الرائد طيار7- فتم إسقاط طائرة سوخوىيخل من خسائر

 منطقة سھل الطينة شرق القناة فيمحمد عبد الرحمن استطاع القفز بالمظلة /  ثانية لكن الرائد طيار7-طائرة سوخوى

ھ/رب منھ/ا رغ/م إص/ابته أثن/اء القف/ز وعب/ر القن/اة وطاردته الطائرات الھليك/وبتر اCس/رائيلية ل/ساعات لكن/ه اس/تطاع ال

وجدير بالذكر أن أول من قابله على الضفة الغربية كان .  صباح اليوم التاليفيسباحة حتى وصل إلى الضفة الغربية 

  .ًأحد الف9حين ما أن تأكد أنه مصري حتى قام بخلع جلبابه وأعطاه له بدH من م9بسه المبتلة والممزقة

) ط/ائرة4(فب/دأت قي/ادة الق/وات الجوي/ة ف/ي إن/شاء رف. ستط9ع بأسلوب علمي، وخطة مستمرةاHمن تنفيذ وكان Hبد 

س/يد /  بقي/ادة نقي/ب طي/ار7-ح/سين ع/زت ورف اس/تط9ع س/وخوى/  بقيادة الرائد طي/ار21استط9ع من طائرات ميج

ًطي/ارون جميع/ا ي/دركون جي/دا أن/ه Hب/د كان ال. .عز الدين سعيد/  بقيادة الرائد طيار28 -كامل ورف استط9ع اليوشن ً

ّوتشبع الجميع بھذا اCحساس فأصبح العم/ل ي/تم تنفي/ذه ب/إخ9ص وتف/اني دون توجي/ه أو . ُوأن نعيد إعداد أنفسنا بأنفسنا

. ي بدأ اCعداد النظري للطيارين بمدرسة المخابرات الحربي/ة، ث/م ت9ھ/ا فت/رة طي/ران ت/دريب1967وفى أكتوبر. أوامر

 ينث/م تط/ورت ا>رف/ف إل/ى س/رب.  اس/تط9ع الع/دوف/ي أص/بحت ھ/ذه ا>رف/ف ج/اھزة وت/شارك 1968ية عام وفى بدا

  . لواء جوي ل9ستط9عتشكل منھما، ثم 7-، سوخوى21ميج

ًبذل الطيارون جھدا خارقا خاصة نواة ا>رفف ا>ولى، فقد كانت مھامھم متعددة ك/ان ھن/اك خط/ة ش/ھرية Hس/تط9ع . ً

ك//م داخ//ل س//يناء، وك//ذا 30حت//ى عم//ق ) المح//ور ال//شمالي وا>وس//ط والجن//وبي( س//يناء ف//يي//سية ال//ث9ث مح//اور الرئ

ً خط بارليف من بورسعيد ش/ماH حت/ى ال/سويس جنوب/ا باCض/افة عل/ى اس/تط9ع ال/شاطئ فياستط9ع النقط الحصينة  ً

الع/سكرية عل/ى آخ/ر موق/ف كان ھذا اHستط9ع يتم بصورة دورية مت9حقة حتى تقف القيادة . الشرقي لخليج السويس

  .لحجم وتشكي9ت ومواقع العدو أول بأول

ًكان تنفيذ ھذه الطلعات يستلزم تدريبا خاصا لطياري اHستط9ع، ثم أثن/اء التنفي/ذ ك/ان الت/صوير الج/وي ي/تم والط/ائرة  ً

قاطه بواس/طة وھي أنسب ارتفاع لتوجيه طائرات العدو علي/ه Hعتراض/ه أو Cس/)  كم4-3(تطير على ارتفاع متوسط 

    الھوكجو/الصواريخ أرض

  

  

  

  

  

  الصاروخ الھوك
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ًط ، وكان ي/شكل تھدي/دا كبي/را للطي/ارين >ن إمكانات/ه عل/ى /الذي كان في ھذه اYونة يمثل قمة تكنولوجيا الصواريخ م

ط /عند تنفيذ اHستط9ع عل/ى ارتف/اع م/نخفض ب/النظر كان/ت الط/ائرة تتع/رض للمدفعي/ة مو. اHرتفاع المنخفض عاليه

 التدريب التعاون ب/ين ط/ائرات في لكل ھذه المخاطر التي تھدد تنفيذ الطلعة، كان يتم ..ريةاالراد) ادة للطائراتالمض(

اHس//تط9ع ووح//دات أخ//رى م//ن الق//وات الجوي//ة أو ال//دفاع الج//وي، للخ//روج بأف//ضل أس//لوب لخ//داع ال//دفاع الج//وي 

  .اCسرائيلي وتجنب تأثيره

 الطلع/ة الواح/دة، ف/يتھ/ا المح/دودة كان/ت H ت/سمح للطي/ار بجم/ع معلوم/ات وفي/رة كما إن الطائرات السوفيتية بتجھيزا

ت ووافق/. ًفكان لزاما التغلب على ھذه العوائق. وكذا الكاميرات السوفيتية كانت تحد من مناورة الطائرة بصورة كبيرة

ريب الطيارون عليھ/ا مجھزة بمستودعات تصوير، وتم تد) ر21ميج( بعد ضغوط متكررة على توريد طائرات روسيا

  .ًهوتبين أن مستودع التصوير كبير الحجم وثقيل الوزن ويتطلب حوالي ساعتين لتركيب

 ورش الطائرات في المھندسينواھتدى المھندسون المصريون إلى كاميرا إنجليزية ذات بعد بؤري مناسب، وبمجھود 

ًدم//ة الط//ائرة ب//دH م//ن جھ//از ال//رادار، ونجح//ت ًوبعي//دا ع//ن أع//ين المست//شارين ال//سوفيت ت//م تركي//ب الك//اميرا داخ//ل مق

ً التركيب بعد عملية ش/اقة ومعق/دة ذھني/ا وب/دنيافيالتجربة   ف/يوكان/ت الخط/وة التالي/ة ھ/ي تجرب/ة الك/اميرا والط/ائرة . ً

طائرة  فيًالجو، وكان لزاما إخطار المستشارين السوفيت الذين أبدوا اقتناعھم بالتعديل، واقترحوا أن يتم تنفيذ التعديل 

 مصانع طائرات اHتحاد ال/سوفيتي، لك/ن اكت/شف فيووصلت الطائرة المعدلة .  وإعطائھا لنا كھديةروسيا فيسوفيتية 

 ح/ين أن ف/يأن الكاميرا التي تم تركيبھا كانت عمودية على محور الطائرة الط/ولي، أي أن الط/ائرة تطي/ر إل/ى ا>م/ام 

وھو خطأ H يمكن أن يقع فيه السوفيت عن !! 00ًا مع اتجاه الطيران ًفيلم كاميرات التصوير يدور عرضيا وليس طولي

  . ورش الطائرات المصريةفيولھذا قررت قيادة القوات الجوية استكمال تعديل الطائرات . سھو

ًلقد حقق طياري اHستط9ع نجاحا كبيرا  لقن/اة ا فقد تمكنوا من عمل خريطة كاملة لموقف العدو من ش/اطئ ، عملھمفيً

 ھ/ووك/ان النج/اح ا>كب/ر .  شملت كافة مواقع العدو وأس/لحته وتجھيزات/ه وتوزي/ع قوات/ه.. سيناءفيكم 30 عمق وحتى

 الت/ي تم/ت خ/9ل والغ/ارات أعم/ال الكم/ائن ف/يًتصوير خط بارليف الشھير بأدق التفاصيل التي فيه مم/ا س/اعد كثي/را 

توبر فقد تدرب الضباط والجنود المصريون على أك 6حرب اHستنزاف، وساعدت بصورة أكبر في عملية العبور يوم 

فبمجرد عبور القناة كان كل فرد يعرف طريقه الذي سيتجه إليه لتنفي/ذ .  الصورفيًمواقع مطابقة تماما لما ھو موجود 

  .مھمته
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ً بأح/داث متع/ددة أض/افت زخم/ا كبي/را إل/ى ال/ضباط والجن/ود الم/صريين ال/ذين ك/انوا 1967 يوليو15-14وجاء يومي  ً

فمن//ذ انتھ//اء ح//رب يوني//و والطي//ران اCس//رائيلي H يك//ف ع//ن اس//تط9ع الجبھ//ة . تلھف//ون عل//ى إثب//ات ذاتھ//م وكف//اءتھمي

  .المصرية حتى أصبح وكأنه مسح جوي بالصور لمواقعنا غرب القناة

دة ومن/اطق وكان ھذا يكشف تجھيزاتنا الدفاعية وأماكن تمركز الوحدات وا>سلحة خاصة المدفعية الثقيلة ومراكز القيا

 يولي/و ح/اول الع/دو 14وف/ى ي/وم . وكان Hب/د م/ن من/ع الع/دو م/ن ھ/ذه الطلع/ات والت/صدي لھ/ا. الخ....تشوين الذخيرة

وعل/ى الف/ور .  قن/اة ال/سويس عن/د من/اطق القنط/رة وكبري/ت وال/شط وبورتوفي/قف/ياCسرائيلي إنزال لن/شات وق/وارب 

  .اتقامت القوات البرية بالتصدي له بالمدفعية والرشاش

 12 وف/ى حماي/ة 17طائرة م/يج20ع ـة  بدفـوات الجويـلقمدكور أبوالعز قائد ا/فقام الفريق طيارة ـوكانت فرصة سانح

 15 الي/وم الت/الي ف/يث/م تك/رر ھ/ذا .  شرق القناة وأحدثت به خسائر كبيرةفي بالھجوم على مواقع العدو 21طائرة ميج

  . يوليو

ن قواتھ/ا الجوي/ة س/تعود م/رة أخ/رى وس/تقاتل الق/وات الجوي/ة اCس/رائيلية، وكان ھذا إع9ن بأن مصر ل/ن تست/سلم، وأ

 لن//شن بح//ري 8 -ط//ائرة 3(وأس//فرت مع//ارك الي//ومين ع//ن خ//سائر للع//دو اCس//رائيلي . رغ//م ف//ارق اCمكان//ات ال//شاسع

م/ا بين.  ا>رواحف/يع/9وة عل/ى خ/سائر كبي/رة )  ل/وري27 - عرب/ة مدرع/ة 18 - دباب/ة 19 تدمير وإصابة -وزورق 

  . جريح108 - شھيد 25ع9وة على )  لنش بحري2 - طائرة 3(كانت خسائرنا 

ً يوليو تأكيدا لمعرك/ة رأس الع/ش الت/ي وقع/ت 15 ، 14كانت الھجمات الجوية التي تمت على العدو اCسرائيلي يومي 

 ب//أعينھم الوح//دات  منطق//ة القن//اة بع//د أن ش//اھدواف//يوك//ان لھ//ا ت//أثير معن//وي ھائ//ل عل//ى ض//باطنا وجنودن//ا . قب//ل أي//ام

 ذع/ر مھرول/ة إل/ى داخ/ل عم/ق س/يناء حت/ى تبتع/د ع/ن ف/ياCسرائيلية المتمركزة على الشاطئ الشرقي للقن/اة تن/سحب 

 ف/يمرمى الطيران المصري المؤثر، كما شاھدوا بأعينھم طائرات مصرية تقصف وت/دمر مواق/ع إس/رائيلية، وت/شتبك 

 ل/يس 1967 يوني/و5 ف/يدأ المقاتل المصري يشعر ويتأكد بأن م/ا دار وب.. .قتال جوي مع طائرات إسرائيلية وتسقطھا

ھو اHنتصار الكبير الذي حاولت إسرائيل ترويجه، وأننا قادرون عل/ى توجي/ه ض/ربات للع/دو اCس/رائيلي، وأن/ه ل/يس 

H  يولي/و، أ15 ، 14وكان ھذا ھو الك/سب الكبي/ر ال/ذي ح/صلت علي/ه م/صر م/ن مع/ارك ي/ومي . الجيش الذي H يقھر

    . المقاتل المصري بأنه يستطيع أن يواجه ويقاتل الجندي اCسرائيليفيوھو زرع وتأكيد الثقة 

 ح/رب يوني/و ف/ي الكف/اءة القتالي/ة نتيج/ة ت/دمير ج/زء كبي/ر من/ه في كان الدفاع الجوي المصري يعاني من نقص كبير 

ًك/ان لزام/ا ف. ل/ى اHرتف/اع الم/نخفض وكذا ضعف الكشف الراداري خاصة ع.)2-سام (لضعف إمكانيات الصواريخ و

  . منطقة القناة وا>ھداف الحيوية للدولة على عاتق القوات الجوية المصريةفي حماية القوات فيأن يقع العبء ا>كبر 

 ھ//ي إع//ادة البن//اء ورف//ع الكف//اءة القتالي//ة وتجھي//ز وتط//وير القواع//د ، ھ//ذه المرحل//ةف//يورغ//م أن مھ//ام الق//وات الجوي//ة 

كان/ت .  كلفت به بأقصى ما ت/ستطيع، وبجھ/د يف/وق الخي/الذيH أنھا قامت بتنفيذ واجب الدفاع الجوي الوالمطارات، إ
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 (م/ن ط/ائرات والمق/ات9ت القاذف/ة ) 21م/يج ( م/ن ط/ائرات تشكيل أس/راب المق/ات9تفي إعادةالقوات الجوية قد بدأت 

ثم بع/د .  غرب القاھرة -ف بني سوي-ص  أنشا- ألماظة -والتي تمركزت فى مطارات قويسنا ) 17ميج + 7-سوخوي

  .  بلبيس ، لتصبح طائرات القوات الجوية أكثر قربا من خط الجبھة–أشھر انضم إليھا مطارات المنصورة 

ًيومي/ا ) س/اعة14(كان الواجب الملقى على عاتق القوات الجوي/ة ھ/و تغطي/ة الفت/رة م/ن أول ض/وء وحت/ى آخ/ر ض/وء 

الطي/ارون ( حال/ة اHس/تعداد ا>ول/ى ف/ي ط/ائرة أخ/رى عل/ى ا>رض 2 +ط/ائرة  2بمظ9ت جوية من كل مطار بع/دد 

 ف/يك/ان الطي/ار .  حالة أي اشتباك ج/وي م/ع ط/ائرات الع/دوفي دقيقة 3 خ9ل فيعلى أن تقلع ). داخل كابينة الطائرة

ّ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ّ م/ر2– 1ى  طلعة مظلة جوية باCضافة إل/3-2ًھذه الفترة ينفذ يوميا  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ اHس/تعدا/د  حال/ة ه ف/يّ

 ك/ان الع/دو يت/ابع راداري/ا المظ/9ت الجوي/ة الم/صرية . الغالب تقلع الحالة ا>ولى لمرة أو مرتين ك/ل ي/وموفي. ا>ولى

ويقوم باختراق الجبھة بطائراته وما أن تقلع الحالة ا>ولى لدعم المظلة الجوية الت/ي تتأھ/ب ل9ش/تباك حت/ى يع/ود م/رة 

  ً.أخرى إلى الشرق مبتعدا

وق/د تنبھ/ت قي/ادة الق/وات .  ھ/ذا أول ا>م/رفيدو يھدف إلى إنھاك وتشتيت المجھود الجوي المصري وقد نجح كان الع

 ي/تم عل/ى ح/ساب ت/دريب الطي/ارين ورف/ع كف/اءتھم ، طلع/ات المظ/9تف/يب/ذل الجوية إلى أن ھذا الجھد الضخم الذي ُي

ً كم//ا ج//اء ھ//ذا الجھ//د عل//ى ح//ساب الحال//ة الفني//ة . فبع//د ھ//ذا الجھ//د H يمك//ن للطي//ار أن يم//ارس مھ//ام تدريبي//ة.القتالي//ة

ف//تم تخف//يض ع//دد المظ//9ت وأص//بحت بالتن//اوب ب//ين القواع//د والمط//ارات، . للط//ائرات واس//تھ9ك عم//ر المحرك//ات

 ف/يكما أن كتائب صواريخ ال/دفاع الج/وي كان/ت ق/د ب/دأت . ًواعتمادا أكبر على حاHت اHستعداد ا>ولى على ا>رض

  .ةصورة مقبولاستعادة كفاءتھا ب

لك/ن . ً الجبھة تتحسن، والوحدات المتمرك/زة غ/رب القن/اة ت/ستكمل ت/دريجيافي والمواقع الدفاعية 67جاء شھر سبتمبر 

 يولي/و كان/ت ف/يكان لزاما أن تظل الجبھة ساخنة حتى H يتجمد الموقف ويظن العدو اCسرائيلي بأن المعارك السابقة 

 قط/اع اCس/ماعيلية ي/وم ف/ية أوامرھا لوحدات المدفعية وا>سلحة البرية ا>خ/رى أصدرت القيادة العامف ..مجرد فلتات

 ..ً شرق القناة، واس/تمر الق/صف م/ستمرا لم/دة أكث/ر م/ن س/اعةفي سبتمبر بقصف وتدمير مواقع العدو اCسرائيلي 20

ولم/ا كان/ت .  ال9س/لكي ا>فراد بين قتيل وجريح خ9ف إصابة عدد من الدبابات وعرباتفيتحققت فيھا خسائر كبيرة 

الخسائر موجعة للعدو اCسرائيلي فقد كان الرد على قصفة المدفعي/ة الم/صرية ھ/و توجي/ه ني/ران المدفعي/ة اCس/رائيلية 

 وك/ان ھ/ذا ھ/و أس/لوب .إلى مدينة اCسماعيلية فتم تدمير عدد من المنازل وسقوط عدد م/ن القتل/ى والجرح/ى الم/دنيين

  . لذي سنري أنه عقيدة مستمرة لديه، تھدف إلي زرع الخوف والرھبة في نفوسناالعدو اCسرائيلي الرخيص وا

  :اصطياد القرش ا�سرائيلي 
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 14 معارك الطيران المصري يومي في ثم وضح ، معركة رأس العش التي بزغ منھا ا>ملفي 67يونيوانحسر ظ9م 

ًذي أصبح يوما مشھودا  وال1967أكتوبر 21 يوم فيًثم ت`> ھذا ا>مل ساطعا .  يوليو15،  البحرية و تاريخ مصر فيً

ًففي ھذا اليوم اكتملت ث9ثية مھاجمة العدو اCسرائيلي برا وجوا وبحرا. المصرية ً ً.  

، حق//ا يينم//صرالرج//ال ال محم//ود فھم//ي رئ//يس عملي//ات البحري//ة وھ//و أح//د / ص//باح ھ//ذا الي//وم ك//ان العمي//د بح//ريف//ي

كان الرجل يمارس مھام/ه .  رائعة قامت بھا القوات البحرية تحت قيادتهوسنعرف قدره بما سنسرد من أحداث بطولية

كان//ت تق//ارير اHس//تط9ع >ي//ام ث9ث//ة س//ابقة تق//ول ب//أن أح//د الم//دمرات . لق//وات البحري//ةا تمرك//ز عملي//ا ف//ياليومي//ة 

ت/وبر أبل/غ أح/د أك21وص/باح ي/وم . اCسرائيلية تقوم بالمرور فى المنطقة شرق بورس/عيد ولك/ن خ/ارج المي/اه اCقليمي/ة

ًوفى العاشرة صباحا .  مدمرة إسرائيلية شمال شرق بورسعيد2بأنه رأى ) ضابط بحري سابق(قباطنة السفن التجارية 

 15اتصل قائد قاعدة بورسعيد وأبلغ مركز العمليات بأن إحدى المدمرات اCسرائيلية تمر شمال بورسعيد على م/سافة 

  . أميالميل أي خارج المياه اCقليمية بث9ثة

ًك//ان الم//رور بھ//ذه الطريق//ة يحم//ل اس//تفزازا إس//رائيليا لقواتن//ا البحري//ة فھ//ي وإن كان//ت خ//ارج المي//اه اCقليمي//ة إH أن . ً

 محم/ود فھم/ي ف/دخل إل/ى قائ/د /ول/م يت/وان العمي/د. المرور بھذه الطريقة يعني التحرش وتكراره الي/ومي يعن/ي اCھان/ة

 ف/يً منطقة بورسعيد طالبا ا>مر ب/إغراق ھ/ذه الم/دمرة حي/ث ل/دينا فيالموقف  مكتبه ومعه خريطة فيالقوات البحرية 

. يحمل كل منھا صاروخين قادرين على إغراق ھذه الم/دمرة) ر183( قاعدة بورسعيد البحرية لنشات صواريخ طراز

 ھ/و أH ت/شتبك م/ع ً محم/ود فھم/ي م/ذكرا ل/ه ب/أن أوام/ر القي/ادة العام/ة/لكن رد قائد القوات البحرية على حماس العميد

  .فطلب منه ا>ذن بأن يتصل ھو بالقيادة العامة فوافق له . العدو إH إذا بدأ ھو أو بأذن من القيادة العامة

وعلى الفور اتصل بھيئ/ة عملي/ات الق/وات الم/سلحة الت/ي قام/ت ب/إب9غ القائ/د الع/ام وبع/د س/اعة ج/اء ال/رد ب/أن الفري/ق 

فم/ا ك/ان من/ه إH أن جم/ع معاوني/ه . مرة إذا دخلت المي/اه اCقليمي/ة الم/صريةمحمد فوزي صدق على مھاجمة المد/أول

. كان لزاما أن تكون المدمرة اCسرائيلية داخل المياه اCقليمية حسب أوامر القائد العام. لدراسة الموقف وتجھيز الخطة

ف/تم إرس/ال إش/ارة عاجل/ة . ليمي/ةًولم يكن صعبا عمل خطة خداع بمثاب/ة الطع/م ال/ذي س/يجذب الم/دمرة إل/ى مياھن/ا اCق

H يشتبك مع المدمرة اCسرائيلية الموجودة أمام اومفتوحة أي غير مشفرة بال9سلكي إلى قائد قاعدة بورسعيد البحرية ب

  .بورسعيد

وكان من المعروف أن أجھزة التنصت اCسرائيلية سوف تلتقط اCشارة فيسـود ل/ديھم ال/شعور باHطمئن/ان وأنھ/م حت/ى 

 إل/ى قائ/د قاع/دة ةوفى نف/س الوق/ت ت/م إرس/ال ا>وام/ر بال/شفر. لوا للمياه اCقليمية المصرية فلن يتصدى لھم أحدلو دخ

  .بورسعيد البحرية بأن تستعد لنشات الصواريخ للخروج من القاعدة لمھاجمة المدمرة اCسرائيلية

لي/ه ت/وتر وقل/ق ش/ديدين، فم/ا أص/عب  محم/ود فھم/ي يخ/يم ع/كان مركز عمليات الق/وات البحري/ة وعل/ى رأس/ه العمي/د

ًوفى الخامسة إH ربع مساء انفتح باب ا>مل على مصراعيه فقد التقطت المدمرة اCس/رائيلية الطع/م . لحظات اHنتظار
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 ل/نش ص/واريخ ومھاجم/ة 2 اHقتراب من المياه اCقليمي/ة الم/صرية وعل/ى الف/ور ص/درت ا>وام/ر بخ/روج فيوبدأت 

 ش/اكر عب/د /وخرج لنشا الصواريخ  ا>ول بقيادة النقيب. ا لم تغرق يتم إغراقھا بواسطة الثانيالمدمرة بلنش واحد وإذ

  . لطفي جاد D/الواحد والثاني بقيادة النقيب

 الت/اريخ لي/صيب وح/دة بحري/ة ف/ي انطل/ق أول ص/اروخ 1967 أكت/وبر 21 ءوفى تمام الخامسة وعشرين دقيق/ة م/سا"

 عادل ھاشم  حيث الب9غات من قاعدة بورسعيد كانت مت9حقة تنساب /إلى مكتب العقيدانتقلت و ..معادية أثناء الحرب

 ص/اروخ نم/رة .. نمرة واحد أصاب الھدف.. صاروخ نمرة واحد طلع ..كما تنساب ا>نغام العذبة فى سيمفونية جميلة

أكبر وحدة بحرية إسرائيلية،  ھكذا وفى دقائق معدودة تحطمت ..الھدف تحطم .. نمرة اثنين أصاب الھدف..اثنين طلع

. وعل/ى الف/ور أم/رت بع/ودة اللن/شين إل/ى القاع/دة. لقد غرقت مدمرتھم الكبيرة إي9ت، لقد أھنا كبرياءھم وجدعنا أنفھ/م

ًوع/اد اللن/شان بع/د أن اس/تقب9 اس/تقباH حماس/يا رائع/ا م/ن . ا>ول بعد أن أطلق ص/واريخه والث/اني محم/ل بال/صواريخ ً ً

يمجدون أبطال البحرية المصرية الشجعان، فقد رأوا كل ما حدث رؤية العين، فلم يكن  وانوا يھللونك. أھالي بورسعيد

  .الظ9م قد أقبل إH بعد أن دخلت اللنشات رصيف القاعدة

كما كنا نتقبل التھاني من كل قري/ب وبعي/د .  حيث أخذ كل منا يھنئ اYخر،وانتقلت أنا وقائد القوات البحرية إلى مكتبه

 رأسي الھدف الث/اني ال/ذي في غير أنه كان يدق .. أحرزته البحرية المصرية من انتصار عظيم فى دقائق محدودةعما

كن/ت أتوق/ع . مدمرة إسرائيل الثانية، والتي بسببھا استبقيت صواريخ اللنش الث/اني ب/دون إط/9ق. أبلغنا به صباح اليوم

  .قيد الحياة من أفراد مدمرتھم ا>ولى الثانية لمحاولة إنقاذ من تبقى على ةمدمرالأن تھم 

 نف/س مك/ان ف/ي ع/ادل ھاش/م وق/ال ظھ/ر ھ/دف عل/ى شاش/ة ال/رادار /وحوالي السابعة إH عشر دقائق ھ/رع إل/ى العقي/د

.  لطف/ي ج/اد D/فأصدرت ا>مر على الفور بخروج اللنش الث/اني بقي/ادة النقي/ب. ًغرق المدمرة إي9ت أو بجواره قلي9

  . مكتبه وأخطرته بأننا أغرقنا مدمرة إسرائيل الثانيةفيين دقيقة، أسرعت إلى القائد وبعد أقل من عشر

ًوفى صباح اليوم التالي، عقدت مؤتمرا صحفيا بناء على تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة وفى مكتبه بالقاھرة،  ً

 ھ/ذا فيھيكل رئيس تحرير ا>ھرام حضره جميع مراسلي الصحف المصرية فقط وعلى رأسھم ا>ستاذ محمد حسنين 

  . الصحف لم يكن على الصورة الكاملة التي ذكرتھا اYنفيغير أن الذي ظھر . الوقت وسردت القصة كاملة

 مسرح العمليات فيأم أنھا لم تكن ؟ " حيفا" ھو ھل غرقت المدمرة اCسرائيلية الثانية ،لكن الذي يحيرني ويشغل بالي

ب/أكثر م/ن س/اعة ون/صف ھ/و ص/دى الم/دمرة إي/9ت  "إي/9ت" شاشة ال/رادار بع/د ض/رب  ما ظھر علىھل و. ؟ًأص9

فقد أنكرت جمي/ع .  كما زعمت بعض الكتب التي تمثل وجھة النظر اCسرائيلية ؟ً بعد أن انقلبت رأسا على عقبانفسھ

يس ذل//ك م//ن طب//ع ول//. غي//ر أن//ه ل//م تق//دم إل//ى الع//الم دلي//ل عل//ى ذل//ك" حيف//ا"الم//صادر اCس//رائيلية غ//رق الم//دمرة 
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ولك/ن الثاب/ت أن تل/ك .  مناس/بات أخ/رىف/ياCسرائيليين، فقد كان بإمكانھم عقد مؤتمر صحفي على ظھرھا كما فعل/وا 

  .)1(" الموانئ اCسرائيلية أو غير اCسرائيليةفيالمدمرة لم تظھر بعد ذلك وحتى اYن 

لفور تح/رك س/رب لن/شات ال/صواريخ م/ن لن/شين ثم على ا"وعن نفس المعركة تقول وثائق القوات المسلحة المصرية 

 أطل/ق الل/نش ا>ول 1967 أكت/وبر 21 وفى تمام الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة من م/ساء ،واتخذ خط سير اCط9ق

وفى حوالي الساعة السابعة إH عشر دقائق ظھ/ر . .ًصواريخه على المدمرة وبعد لحظات كان الھدف مشتع9 بالنيران

 بال/صواريخ لت/دميره وإغراق/ه، وبع/د دق/ائق أمك/ن إص/ابته ةدار فصدرت التعليمات بتوجيه ضربھدف على شاشة الرا

بإصابة مباشرة، وانفجرت المدمرة بدوي ھائل وانبعث منھا وھج شديد أضاء ا>فق ثم ھ/وت الم/دمرة إل/ى ق/اع البح/ر 

  .)2("بعد سبعة دقائق من إصابتھا

ًيبدو أن القيادة المصرية سياسيا وعسكريا كان/ت مازال/ت تع/اني م/ن " يفاح"وعن واقعة تدمير وإغراق المدمرة الثانية  ً

 الصحف إH عن إغراق فيفلم تعلن  .67 يونيوفيوالبيانات غير الحقيقية التي صدرت العسكرية عقدة ذنب الب9غات 

 68ود فھمي، فف/ي ين/اير  محم/لكن واقعة تالية ترجح ما يقوله اللواء. >ن إسرائيل اعترفت بإغراقھا" إي9ت"المدمرة 

 ول/م تعل/ن إس/رائيل غرقھ/ا .أم/ام مين/اء اCس/كندرية" داكار"سرائيلية اCغواصة التمكنت البحرية المصرية من إغراق 

 بعد توقيع معاھدة الس9م تقدمت إسرائيل بطلب إل/ى م/صر بال/سماح لھ/ا 1980 وفى عام ..ولم تعلن مصر أيضا عنھا

  . الغواصةفيالضباط والجنود اCسرائيليين الغرقى ن طاقم الغواصة مبالبحث عن جثث 

وجاء رد الفعل اCسرائيلي على الھجوم البحري المصري بصورة تتوافق مع العقيدة والفك/ر اCس/رائيلي، ال/ذي يعتم/د 

ري  أكتوبر وبعد ساعة من الھجوم البح21 ففي مساء .. جوانبه على إثارة الذعر والخوف من القوة اCسرائيليةھم أفي

 العوام/ل اCن/سانية والناحي/ة ا>خ9قي/ة وأرس/لت إل/ى م/صر ع/ن طري/ق مراقب/ي ا>م/م ف/يالمصري تمسحت إس/رائيل 

 ب/ل وزادت ب/أن طلب/ت م/ن م/صر الم/ساعدة .المتحدة طلب بعدم التعرض بالنيران >عمال إنقاذ ضحايا المدمرة إي9ت

 وتناس/ت ا>خ/9ق واCن/سانية .ئيلي ض/د أھ/داف مدني/ةوم/ضت ث9ث/ة أي/ام وج/اء ال/رد اCس/را!!.  إنق/اذھم أن أمك/ن في

مما أدى إلى تدمير جزء من تلك المعامل واشتعلت النيران .  الزيتية بالسويسفيفقامت بقصف معامل تكرير البترول 

  . الصھاريج لمدة ث9ثة أيامفي

 ردا على العمليات العسكرية التي ،يسكانت ھذه ھي المرة الثانية التي تھاجم فيھا إسرائيل أھداف مدنية على قناة السو

 وأص/بح إلح/اق أي ھزيم/ة أو خ/سائر ً.وبعد المرة الثانية ھذه استوعبت القيادة المصرية الرس/الة جي/دا. تقوم بھا قواتنا

   ف/ي سيكون الرد بمھاجمة وق/صف ا>ھ/داف وال/سكان الم/دنيين الموج/ودين ، الجيش اCسرائيليفيعسكرية من جانبنا 

ً فأصبحت ھذه المدن بسكانھا تمثل عبئا وقيدا على عمل القوات المسلحة .. السويس-اCسماعيلية  -بورسعيد   جھ/ة ف/يً

                                           
  .100-98 ص- صفحة من التاريخ - قائد القوات البحرية - اللواء بحري محمود فھمي )1(
  .59 ص- 1970 أغسطس 1967 حرب اHستنزاف يونيو-حوث العسكرية  ھيئة الب)2(
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ورغ/م ص/عوبة الق/رار عل/ى  .فلم يكن ھناك من حل إH تھجير سكان المدن الث9ث إلى داخل الوادي ومدن الدلتا. القناة

إH أن الجمي/ع ارت/ضى ھ/ذا . د فيھ/ا إH ع/شرات ا>ف/رادالمواطنين، ورغم تحول المدن الث9ث إلى مدن أش/باح H يوج/

وبتمام تھجير السكان المدنيين أص/بحت للق/وات الم/سلحة الم/صرية حري/ة الحرك/ة الت/ي .. ا>مر ونفذ القرار بنجاح تام

ادة وك/ان ق/رار التھجي/ر رس/الة إل/ى إس/رائيل م/ن القي/. ءال/دنيتجعلھا تھاجم العدو اCسرائيلي دون خشية من رد فعل/ه 

  .المصرية بأننا لن نستسلم ونجھز أنفسنا لحرب قادمة H شك ومستعدون لدفع تكاليف ھذه الحرب

  

  

   قصف مدن القناة

  

                                  الرد ا�سرائيلي علي مدن القناة

ص/دوره وفور. يلي الخاص بالنزاع العرب/ي اCس/رائ242 القرار 1967 نوفمبر في أصدر مجلس ا>من  :242القرار 

 Hمقدمة القرار مب/دأ ھ/ام وھ/و ع/دم ج/واز فيفقد قام بصياغته البريطاني لورد كاردون فوضع . شديداًأثار القرار جد 

احتلتھ/ا أثن/اء ) أراض/ي( بنود القرار أنه يتعين عل/ى إس/رائيل أن تن/سحب م/ن فيثم جاء . احت9ل أراضي الغير بالقوة

  .م بين دول المنطقة وحدود معترف بھا، ثم يتحدث عن س19679حرب يونيو

 كل وس/ائل اCع/9م اCس/رائيلية والعالمي/ة إن الق/رار ي/نص عل/ى اHن/سحاب م/ن فيوتلقفت إسرائيل ھذه الثغرة وقالت 

 ف/ي إفشال أي جھ/ود تب/ذل فيھذه ھي الحجة التي تستند عليھا إسرائيل ) أل(وأصبحت ). ا>راضي(وليس ) أراضي(

  .رارسبيل تنفيذ ھذا الق

ً ھذا التوقيت ھي ا>قوى عسكريا وسياسيا ع9وة على فيكانت إسرائيل   ح/رب ف/يفھي منتصرة .  لھاا>مريكيدعم الً

م/ن اللحظ/ة ا>ول/ى بع/د ص/دور  ف.ضد ث9ثة دول وتحتل أراضي بآHف الكيلو مترات وتريد أن تجني ثمرة اHنت/صار

ًالقرار اتخذت إسرائيل موقفا متعنتا صلبا ً  أن ح/ل ا>زم/ة Hب/د وأن ي/تم بالمفاوض/ات المباش/رة م/ع الع/رب، أوضحت. ً

وبذلك تبين لم/صر أن إس/رائيل ت/تكلم . وأنھا لن تنسحب من أي أراضي تحتلھا إH بعد الوصول إلى حل تقبله إسرائيل

  .من مركز القوة لذا فھي تريد فرض إرادتھا على العرب

عسكري الذي لم يكتمل بعد، وحتى يتاح الوقت للقي/ادة الع/سكرية لبن/اء ًوكان قبول مصر بھذا القرار نابعا من موقفھا ال

 كما أن قبول مصر بھذا الق/رار ك/ان يظھ/ر المرون/ة ال/سياسية لم/صر ..واستكمال القدرة العسكرية للوحدات المصرية

كما أن . لحرب عكس الدعاية الصھيونية التي ركزت على أن العرب يريدون القضاء عليھا با.وأنھا تسعى إلى الس9م
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 تنفي/ذ الق/رار ك/ان يح/رم إس/رائيل م/ن المفاوض/ات المباش/رة بينھ/ا ف/يتعيين السفير جونار يارنج ممث9 ل`مم المتح/دة 

  .وبين العرب الذي ھو أول خطوات اHعتراف بھا

 242ًوفى أعقاب صدور ھذا القرار قام وزير الخارجية محمود ري/اض ب/شرح الموق/ف سياس/يا وب/شرح أبع/اد الق/رار 

إنن/ا س/وف نتع/اون م/ع ي/ارنج ب/رغم إيمانن/ا م/ن اYن " أم/ام المجل/س رعبد الناص/علق الرئيس و .أمام مجلس الوزراء

 برغم أنھا تريد اYن أن تجعلنا ندخل غرفة مظلمة اسمھا التفاوض بشأن الق/رار أمريكا مھمته وسنستمع إلى فيبفشله 

ولكنن/ا نع/رف م/ن البداي/ة أنن/ا نح/ن ال/ذين ..د إثب/ات ح/سن الني/ةإننا سوف نتعاون مع ال/شيطان نف/سه ول/و لمج/ر. 242

 غزواتھ/ا، ف/يفلت/ساند أمريك/ا إس/رائيل . وھي اللغة الوحيدة التي سوف تفھمھا إس/رائيل. سنحرر أراضينا بقوة الس9ح

أنن/ا ل/م نتف/اوض  الحرب، طالم/ا فيًولتحاول كلتاھما أن تصفي القضية الفلسطينية، ولكنھما تعرفان جيدا أننا لم ننھزم 

  .)1("ًمع إسرائيل ، ولم نوقع صلحا معھا ، ولم نقبل تصفية القضية الفلسطينية

ً خ9ل الشھور ال/ست ا>خي/رة التالي/ة للھزيم/ة أن تحق/ق نجاح/ا مط/ردا في واستطاعت مصر 1967وھكذا مضى عام  ً

   : فيي تبلورت فالقيادة السياسية وضحت أمامھا الرؤية اHستراتيجية والت.  نواحي عديدةفي

الصمود العسكري بسرعة بھدف منع إسرائيل من استغ9ل نجاحھا العسكري، وبانتھاء الصمود نتح/ول إل/ى مرحل/ة  -

  .أخرى من الدفاع النشط

السير مع المقترح/ات ال/سياسية والدبلوماس/ية لك/سب الوق/ت طالم/ا أنھ/ا ت/سعى إل/ى ان/سحاب إس/رائيل م/ن ا>راض/ي  -

  . العربية

والقوة تحتاج إلى س9ح متطور حديث، وإلى تنظيم وت/دريب ع/الي ومتواص/ل . اد ا>رض لن يتم إH بالقوةأن استرد -

  . ولھذا تتفرغ القوات المسلحة للدفاع عن تراب مصر

 ش//تى المج//اHت حت//ى تحم//ى ظھ//ر الق//وات الم//سلحة وتق//دم ال//دعم الم//ادي والم//ساندة ف//يي//تم تعبئ//ة الجبھ//ة الداخلي//ة  -

  .ركة تحرير ا>رض معفيالمعنوية 

وا>ھم ھو أن أھ/ل الكف/اءة ول/يس أھ/ل الثق/ة أص/بحوا ھ/م الم/سئولون . وتم إعادة تنظيم الدولة بما فيھا القوات المسلحة

وحققت انتصارات على .  والقوات المسلحة وقفت على قدميھا بأسرع مما كان أحد يتوقع..عن تنفيذ استراتيجية الدولة

ًالعدو برا وجوا وبحرا فع ً  وعرفت وتأكدت مصر كلھا أن جنودھا قادرين على مواجھة ھذا الع/دو وأن ،ادت الثقة إليھاً

 ف/ي ص/در ا>م/ر بإن/شاء الج/يش الث/اني ، الجبھ/ةف/يوبنھاية العام ولرفع كفاءة القيادة والسيطرة . .النصر قادم وH شك

ماعيلية وحت/ى ال/سويس، عل/ى أن ت/صبح ًالمنطقة من بورسعيد إلى اCسماعيلية جنوبا والجيش الثالث م/ن جن/وب اCس/

م/صطفى / كم/ا تغي/رت قي/ادة الق/وات الجوي/ة وأص/بح العمي/د طي/ار. منطقة البحر ا>حمر تحت قي/ادة ع/سكرية م/ستقلة

                                           
  .168 ص- مذكرات محمود رياض - محمود رياض )1(



  -39-

 . ك/شف ا>قدمي/ة الكثي/ر، ف/تم إحال/ة عدي/د م/ن ال/ضباط إل/ى التقاع/د نتيج/ة لھ/ذاف/يالحناوى قائدا للقوات، وكان ي/سبقه 

حيث وقع عليه عبء تزويد ا>سراب الجوية بالطيارين بأسرع .  حسنى مبارك قيادة الكلية الجوية/وتولى العميد طيار

  . وقت، حتى تتمكن ھذه ا>سراب خاصة المقات9ت والمقات9ت القاذفة من رفع كفاءتھا القتالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسني مبارك مديرا للكلية الجوية/ العميد طيار

وكان/ت . حسنى مبارك مدرسا في الكلية لفت/رة طويل/ة ف/ي خدمت/ه/ قد كان العميد طياروقد صادف ھذا اHختيار أھله، ف

المني/ا _ مرس/ى مط/روح ( الكلية تعمل من ث9ث مطارات في العمق حتى تتفرغ للتدريب بعيدا عن مجريات الح/رب 

 ومرھق//ا للجمي//ع قائ//دا وك//ان تحقي//ق الھ//دف ش//اقا. ، ورغ//م ھ//ذا اHنت//شار الجغراف//ي ، كان//ت المتابع//ة يومي//ه) إمباب//ه_ 

 طلع/ات 5-4ومدرسين، لكن مدرسي الكلية كانوا ق/در الم/سئولية فب/ذلوا جھ/دا خارق/ا مت/صل، حت/ى بل/غ مع/دل الطي/ار 

فنجحت الكلية الجوية في مھمتھا بصورة رائعة، انعك/ست عل/ى أع/داد الطي/ارين ف/ى أس/راب المق/ات9ت . تدريس يوميا

ية الجوية قيادة ومدرسين حقا ھي الجندي المجھول ال/ذي س/اھم ط/وال فت/رة الح/رب لقد كانت الكل. والمقات9ت القاذفة 

  ..بجھد فائق من وراء ستار الحرب  ) 1973– 1967(

.
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  -: ظل عاملين أساسيين ھما في بأن جيشھا أصبح يدافع عن الدولة 67 فوجئت إسرائيل بعد يونيو:خط بارليف 

كيلو متر من المناطق السكانية اCسرائيلية التي كانت تمثل لھم الفزع  200الجيش اCسرائيلي يدافع وھو على بعد  •

  .ا>كبر أثناء الحروب

  .أن الجيش اCسرائيلي أصبح يدافع وھو يرتكز على الضفة الشرقية للممر المائي العالمي قناة السويس •

ًيعني أن المدرعات اCسرائيلية يمكن أن تلعب دورا حاسما  :كان العامل اFول   مواجھة أي قوات مصرية ت/ستطيع فيً

 -الجن/وبي ( صحراء سيناء، ومحاور اHقتراب إلى وسط س/يناء المعروف/ة فيفالمساحات الشاسعة . العبور إلى الشرق

 ف/ييجع/ل إس/رائيل ل/ديھا تف/وق كبي/ر .  ح/روب الحرك/ةف/ي، إضافة إلى تف/وق الج/يش اCس/رائيلي ) الشمالي-ا>وسط 

. ًرح الذي ستجرى عليه المعارك مناسب تماما لقتال المدرعات والتي يساندھا الطي/رانالحرب القادمة خاصة أن المس

  ً.وھو ما تتفوق فيه إسرائيل عن مصر كثيرا

فارتكاز القوات اCسرائيلية على الضفة الشرقية .  يمثل ورقة سياسية H تستطيع إسرائيل إغفالھا :ن العامل الثاني اكو

ة واضحة لم/صر وللع/الم أن قن/اة ال/سويس ل/ن تع/ود الم9ح/ة إليھ/ا إH بموافق/ة إس/رائيلية للقناة يعني خلق حقيقة ملموس

  .وبشرط استخدام إسرائيل لھذا الممر المائي الدولي

 بإنشاء حفر  وخنادق يوض/ع حولھ/ا ش/كاير 67 قد بدأت بعد يونيو،كانت القوات اCسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة

ية أثناء اHشتباكات، ثم ت/م إن/شاء م9ج/ئ ميداني/ة لوقاي/ة نق/ط الم9حظ/ة الت/ي انت/شرت عل/ى رمل بغرض الوقاية الفرد

لكن كل ھذه الترتيبات لم تك/ن تمن/ع الخ/سائر الب/شرية الت/ي تتكب/دھا نتيج/ة . ثم قامت بتعلية السواتر الترابية. المواجھة

ق وأقيم/ت تح/صينات أخ/ذت تتط/ور بغ/رض ف/تم تعمي/ق الخن/اد. لقن/اةلالقصف المدفعي الم/صري م/ن ال/ضفة الغربي/ة 

  .حماية الجنود اCسرائيليين المتمركزين على طول القناة

ً أص//بح لزام//ا عل//ى القي//ادة الع//سكرية ،ومن//ذ اللحظ//ة الت//ي ات//ضح فيھ//ا دون ش//ك أن الم//صريين ل//ن يتوقف//وا ع//ن القت//ال

. س/يناء أم/ام الق/وات الم/سلحة الم/صريةاCسرائيلية ورئيس ا>ركان حاييم بارليف اتخاذ قرار ب/شأن ش/كل ال/دفاع ع/ن 

 نھاية ا>م/ر الق/رار بإن/شاء خ/ط التح/صينات عل/ى في ھيئة ا>ركان اCسرائيلية نتج عنھا فيوعقدت اجتماعات عديدة 

خط مياه قناة السويس، وقد اتخذ ھذا القرار الذي يتعارض مع الفكر العسكري اCسرائيلي >ن إسرائيل على الم/ستوى 

  -:ومن ناحية أخرى كان ھذا الخط يحقق لھا . سكري كانت مطمئنة من ناحيةالسياسي والع

  .أرض محررة" توراتيا" التمسك با>راضي التي احتلتھا وتعتبر ً:أو�

  ً. فرض ا>مر الواقع على ا>راضي الجديدة وتغيير معالمھا الديموجرافية مستقب9ً:ثانيا

  . المستقبل القريبفير لن تقوم لھا قائمة  إقناع المجتمع الدولي بأن العرب ومصً:ثالثا

ً خاصة مصر وتذكيرھا بالھزيمة صباحا ومساء، تأثير نفسي عنيف على العربً:رابعا ً.  
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 وأري/ل أولھ/م ك/ان الجن/رال ي/سرائيل ط/ال ،كان ھن/اك معارض/ين لق/رار ب/ارليف بإن/شاء خ/ط ال/دفاع عل/ى حاف/ة القن/اة

ك/ان . بضرورة السيطرة على المجال الذي يتصل ببناء خط دفاعي متحرك"ن ًكان انتقادھما عنيفا فكانا يقوH. شارون

  -:شارون وطال ومجموعة من الجنراHت يأخذون على خط بارليف نقاط الضعف اYتية 

  .ًعلما بأن المدفعية ھي أقوى ا>سلحة لدى المصريين:  متناول المدافع المصرية فيأن مواقعه الحصينة كانت  -

ًرليف نفسه يشكل بالنسبة للمصريين إغراء دائما للعودة إلى ف/تح الني/ران وتوجي/ه عملي/ات الف/دائيين أن وجود خط با -

  .ضده

  . يؤدي إلى تصاعد القتالقدCسكات المدفعية المصرية ينبغي استخدام الطيران مما  - 

 ق/درة ف/ين أن يضعوا أمن الب9د ً إسرائيل بدH مفيإن المسئولين السياسيين : بيليد رأى يقول ماتيتياھووكان للجنرال 

 التكتي/ك ال/دفاعي، ف/إنھم ق/د نقل/وا إل/ى الح/دود البعي/دة عل/ى ض/فاف قن/اة ال/سويس م/ا ك/انوا ق/د فيالجيش على الحركة 

وك/ان ھ/ذا أح/د أخط/اء . )1(" أH وھي حرب الخن/ادق والتح/صينات. على حدود إسرائيل نفسھا،رفضوه للحدود القريبة

  . وفي قول إسرائيلي أخر. من انتصارھا لم تتعلمالتيإسرائيل 

ًكان خط بارليف يشغل مكانا بارزا " وك/ان يمث/ل .  فقد كان بمثابة جوھرة التاج. إطار نظرية الحدود اYمنة والردعفيً

إذ أنفق/ت إس/رائيل .  أنه يكلف الكثي/رفيوھو رمز H شك .  مواجھة أعدائھافيع9وة على ذلك رمز استقرار إسرائيل 

، 1956وكانت القناة قد أصبحت من وجھ/ة نظ/ر الم/صريين من/ذ تأميمھ/ا ع/ام .  مليون دوHر400ناؤه نحو من أجل ب

رمز استق9لھم الوطني، بيد أن اCس/رائيليين ك/انوا ي/سخرون ب/صورة س/افرة م/ن ھ/ذا المم/ر الم/ائي ال/شھير ويطلق/ون 

الفاصل اHستراتيجي الذي سيتحول إل/ى قن/اة  (ويصفونه بأنه)  العالمفيأفضل خندق مضاد للدبابات (عليه أسماء مثل 

: صرح الجنرال بارليف نفسه حين كان يIشغل منIصب رئIيس اFركIان وقد ) من الدماء إذا حاول المصريون عبورھا

� أعتقد أن المصريين يستطيعون مھاجمة أحد حصوننا وا�سIتي<ء عليIه، و� أعتقIد أنھIم يIستطيعون عبIور القنIاة 

  .فھم يستطيعون أن يفعلوا ھذا فقط. م التسلل بين الحصون وزرع اFلغامومع ھذا ففي وسعھ

 ذل/ك ف/ي>رك/ان اوھكذا فإن كل القادة اCسرائيليين وعلى رأس/ھم موش/يه داي/ان وزي/ر ال/دفاع وح/اييم ب/ارليف  رئ/يس 

اديو إس/رائيل ي/ذيع  وكان ر..يـاح اCسرائيلـورة النجـ ووصفوه بأنه ص، خط بارليففيالوقت، وضعوا ثقتھم الكاملة 

 منظمة الن/داء فيون ا>غنياء ـون والممولـوكان الصحفي.  أغنية شعبية تشيد بتحصينات خط بارليف1973حتى حرب

 كما أن المجموعة الحاكمة قد جعلت من خ/ط ب/ارليف .فالخ يقومون بزيارات دورية لخط بارلي000اليھودي الموحد 

  .)2(" ووصفته بأنه نموذج لنجاح سياسة الردع التي تنتھجھا الحكومة،تخابيةأحد شعاراتھا الرئيسية خ9ل الفترة اHن

                                           
  .113 ، 112 ص- ترجمة ھيئة اHستع9مات - كتاب عيد الغفران )1(
  .189،190 ص- انتھاء الخرافة - آمنون كابيلوك )2(
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 في البداية تم إنشاء دشم قوية حول المحاور التي تبدأ من عند القناة إلى داخل سيناء .تم  بناء خط بارليف على مراحل

 تؤدى إلى التي وھي المنطقة ،السويس فأقيمت المواقع الرئيسية فى بورتوفيق أمام . اتجاه المحاور الرئيسية الث9ثةفي

 وأم//ام القنط//رة وھ//ي . إل//ى المح//ور ا>وس//طت//ؤدي وأم//ام اCس//ماعيلية وھ//ي .)الج//ديومم//ر م//ت9  (المح//ور الجن//وبي

  .طريق القنطرة ـ العريش. المنطقة المؤدية إلى المحور الشمالي

 وك/ان وض/ع .ة ني/ران المدفعي/ة الم/صرية ل/م تك/ن ت/صمد لق/و1968 المرحلة ا>ولى وحتى نھاية ع/ام فيلكن المواقع 

 فتم دفع ع/شرات ..فلم يكن ھناك مخرج من ھذا المأزق إH أن تدعم الدولة ھذا الخط. جنود إسرائيل بمثابة انتحار لھم

 ع/9وة .الجرارات والبلدوزرات وجاءت آHف سيارات النقل المحملة با>حجار لكي تفرغ حمولتھا عل/ى ش/اطئ القن/اة

  . زيادة تحصين ھذه المواقعفي العريش - قضبان سكة حديد خط القنطرة على استخدام

 نقط/ة ح/صينة ت/سيطر عل/ى 36ل ـ تشم، موقع دفاعي22 بأن أصبح الخط يتكون من 1973ى ا>مر قبل حرب ـوانتھ

 متر 100 الفواصل بين النقاط الحصينة مرابض للدبابات بفاصل في كما أقيمت .المواجھة وا>جناب والمنطقة الخلفية

تتب/ادل و  المحتمل/ة،لعب/وراتغط/ي كاف/ة اتجاھ/ات لوقد اختي/رت أم/اكن ھ/ذه ال/نقط والم/سافات بينھ/ا . بين مربض وآخر

  .  بين النقط التي الفواصل في مع الدبابات الموجودة والمعاونة فيما بينھا بالنيران أ

وزادت . ًه غرب//ا حت//ى Hم//س حاف//ة القن//اة مت//ر كم//ا ت//م إزاحت//20وت//م تعلي//ة ال//ساتر التراب//ي حت//ى وص//ل ارتفاع//ه إل//ى 

إسرائيل على ھذا كله بأن وضعت مواسير نابالم فى النقط الحصينة تصب عند سطح القناة فتحيل القناة إلى ش/علة م/ن 

 قواتن/ا ف/يوتم إجراء تج/ارب أثن/اء فت/رة توق/ف إط/9ق الن/ار، وك/ان الغ/رض م/ن التج/ارب ھ/و ب/ث الرع/ب . النيران

  .وم المصريوإحباط أي نية للھج

 بينھ/ا حق/ول ة نط/اق م/ن ا>س/9ك ال/شائك15 ة فمن شمال وجن/وب النقط/.كانت كل نقطة حصينة أشبه بقلعة خرسانية

 مزوده ب/أجھزة إن/ذار لك/شف ة وا>لغام، والنقطة نطاق من ا>س9ك الشائك8 المواجه لقواتنا ةالغام ، وفى غرب النقط

 ملجأ 24، عددھا ي جسم الساتر الترابفي والرشاشات بأنواعھا ةالصغير ة وبكل نقطه م9جئ ودشم ل`سلح.. تسلليأ

مغطاة بشكائر الرم/ال و.. ،عدد من مصاطب الدباباتط /ة م ل`سلحة دشم4 للرشاشات، ة دشم26ل`فراد والمعدات، 

خلھا ع9وة عل/ى ش/بكات حديدي/ة وض/ع ب/دا..ي صف ب9ط خرسان7 ثم ، متر3ُسمك ِ◌ِوقضبان السكة الحديد وردم ب

ك/ان ي/شغل . .ا>حجار وتم رصھا فوق سقف الدشم الخرسانية طبقات متع/ددة للحماي/ة م/ن الق/صف الم/دفعي الم/صري

 حت/ى ا لكن تم تزويد كل نقطه بقوة كبي/رة م/ن الني/ران تمكنھ/ا م/ن قت/ال ق/وات تتف/وق عليھ/. فرد فقط35-30كل نقطة 

 أكبر من المدرعات على بع/د يحتياطا ثم . من الخط ا>ول متر500 على بعد يوالت  القريبة،اHحتياطياتتصل إليھم 

  .لمدة أسبوع)  فرد300(كان التخطيط أن كل نقطة حصينة يمكنھا صد وقتال كتيبة كاملة . . كم3-5
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.  الرفاھي/ة والراح/ةف/ي أماكن اCقامة قم/ة كانت النقط الحصينة، ففي>فراد اولم يغفل حاييم بارليف عن أماكن إعاشة 

 إس/رائيل ع/9وة عل/ى م9ع/ب ف/يى مستوى ع/الي وآل/ة ع/رض س/ينمائي وھ/اتف مباش/ر ل9ت/صال با>ھ/ل فمطبخ عل

  ..رياضية وأماكن للحف9ت

 بھدف إحباط المصريين وزرع ، نسج أسطورة دعائية عن خط بارليففيوبدأت وسائل اCع9م اCسرائيلية والعالمية 

 وكان/ت ھ/ذه ..عبور قناة السويس شيء مستحيل بسبب خط بارليفً حتى يصبح اقتناعھم كام9 بأن ، النفوسفياليأس 

  .أقوال القادة اCسرائيليين وسنرى فى أكتوبر ماذا قال ھؤHء القادة عن ھذا الخط

ًلقد كلفنا خط بارليف خمسمائة مليون مIن الIدو�رات ووضIعنا فيIه خبIرة ث<ثIين خبيIرا عIسكريا "قال حاييم بارليف  ً

ًلمانيا، وضعناه ليكون حاجز أمن وخطا دفاعيا دائما ورادعا لمصرمن إسرائيل وأمريكا وأ ً ً ً".  

يلزم مصر كي تحقق عبور قناة الIسويس واقتحIام خIط بIارليف، يلزمھIا "وقال موشى دايان وزير الدفاع اCسرائيلي 

  ."س<ح المھندسين اFمريكي والروسي معا

لIن يكIون مIن المنطقIي مIن جانIب المIصريين أن " 1973 ح/رب ف/يوقال دافيد اليعازر رئيس أركان ح/رب الج/يش 

  ." بفتح النيران Fن اند�ع الحرب سوف يعود بأخطار جسيمة عليھميبدءوا

خIIط بIIارليف غيIIر قابIIل للتIIدمير حتIIى بالقنبلIIة " ال//صحف العالمي//ة أمريكي//ون وأوربي//ون ف//يوق//ال خب//راء ع//سكريون 

  ."الذرية
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  :ھم يبنون بارليف ونحن نبني حائط الصواريخ 

لم تكن إسرائيل فقط ھي التي تقيم خط دفاعھا الشھير، لكن على الجانب اYخر من القناة كانت مصر تعمل بجھد يفوق 

 - مدفعي//ة -م//شاة  (الق//وات البري//ة. وس//نرى أن ھ//ذا ل//يس م//ن قبي//ل الب9غ//ة أو التھوي//ل. الخي//ال ط//وال اللي//ل والنھ//ار

. تدعم وتستكمل الخط الدفاعي على قناة السويس، إضافة إلى التدريب المستمر لرفع الكفاءة القتالية) الخ000مھندسين 

 س/باق م/ع الوق/ت Cم/داد ا>س/راب الجوي/ة ب/أكبر ع/دد ممك/ن م/ن ف/يوالقوات الجوية وخاصة الكلية الجوي/ة أص/بحت 

  .طياري القتال

 بدأت أحد م9حم القوات المسلحة المصرية، فقد صـدر القـرار الجمھوري بإنشـاء قوات الدفاع 1968وفـى بدايـة عام 

كانت مھمة ھذه القوات ھو الدفاع عن وحماية مسرح عمليات الجبھة . محمد على فھمي/ ًالجوي وتعين قائدا لھا اللواء

  . عمق الدولة ضد أي ھجوم جوي معاديفيوا>ھداف الحيوية 

كان/ت المھم/ة بالغ/ة ال/صعوبة . 67 يوني/وف/ي بانت/صارھا الخ/اطف مزھوةتواجه القوات الجوية اCسرائيلية الأي أنھا س

كان/ت ض/عيفة اCمكاني/ات )  رشاش/ات-ص/واريخ ( ھ/ذا الوق/ت فيخاصة وأن وسائل الدفاع الجوي التي تملكھا مصر 

  .ومحدودة الكفاءة

 فبداي/ة Hب/د م/ن ت/وافر حق/ل رادارى يغط/ي س/ماء م/صر ..امل/ةوبدأت الدراسة واCعداد والتجھي/ز لعم/ل منظوم/ة متك

 الط//ائرات المعادي//ة وھ//ي مازل//ت عل//ى م//سافة بعي//دة م//ن الھ//دف، ث//م ي//تم التعام//ل معھ//ا بط//ائرات المق//ات9ت ك//شفل

الم/ضادة (ط / ث/م بالمدفعي/ة م،جو وھي مقترب/ة م/ن الھ/دف/ وھي على المدى البعيد، ثم بالصواريخ أرضاHعتراضية

ولتنفيذ ھذه المنظومة كان Hبد من وجود رادارات اCنذار التي تغط/ي . إذا تمكنت من الوصول إلى الھدف) اتللطائر

 وإن//شاء مواق//ع لكتائ//ب ال//صواريخ . وبكف//اءة تمكنھ//ا م//ن تغطي//ة اHرتف//اع الم//نخفضالع//دو،ط//رق اقت//راب ط//ائرات 

  . مصر ضد أي ھجمات جوية وكذا عمل خطة تعاون محكمة مع القوات الجوية لتغطية سماء.جو/أرض

.  فا>س//لحة وا>جھ//زة والمع//دات المت//وفرة H تكف//ي لوض//ع أي خط//ة فعال//ة،عل//ى الواق//ع كان//ت ال//صورة قاتم//ة للغاي//ة

 وك/ان ھ/ذا م/ن ..ًوإمكانيات الصد ل`سلحة أقل كثيرا مما يج/ب، وع/دد أجھ/زة ال/رادار H يحق/ق بن/اء أي حق/ل إن/ذاري

 س9ح فعال به مزاي/ا جي/دة لك/ن 2فالصواريخ سام . قد كان ھناك نقاط ضعف عديدةحيث الكم، أما من حيث النوعية ف

ك/م أو أعل/ى 2 اHشتباك، فھ/و ي/ستطيع اHش/تباك وت/دمير ط/ائرة عل/ى ارتف/اع فيعيبه الخطير كان اHرتفاع المؤثر له 

م/ن دروس ان اCس/رائيلي وكان الطي/ر. بصورة كبيرة تحت ھذا اHرتفاع لكن تقل نسبة اCصابة. بدرجة إصابة عالية

  . بداية ا>مر بصورة جيدةفيًيعلم ھذا العيب تماما وقد استغله  67حرب 

 غي/ر ق/ادرة عل/ى إس/قاط أو إص/ابة الط/ائرات المعادي/ة، وإنم/ا  كان/ت وب/صفة عام/ة،نواع قديم/ةأط كانت /والمدفعية م

 ي/سھل إعاقتھ/ا ، فكان/ت م/ن ا>ن/واع القديم/ةأم/ا ال/رادارات. أقصى ما تستطيعه ھو تشتيت ھذه الطائرات أثناء الھجوم
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إمكاني/ة تف/ادي الك/شف ال/رادارى والوص/ول إل/ى أھ/دافھا الع/دو لط/ائرات  ًإلكترونيا والتشويش عليھا، فكان ھذا يعطي

  .بأمان تام

كان و. ًكان الموقف صعبا حقيقة، لكن إرادة التحدي والعزم واCصرار كانت كفيلة بقھر ھذه المصاعب والتغلب عليھا

  :البناء يقوم على دعامتين أساسيتين 

  .كم ا>سلحة والمعدات وبأنواع متطورة لمواجھة العدو الجوىعدد الوحدات وزيادة  - 

 أو رفع ، ومحاولة تطويرھا سواء بإدخال تعدي9ت فنية على ا>سلحة والمعدات.اHستفادة بأقصى ما يمكن مما لدينا - 

  .جديدةمستوى اHستخدام وابتكار أساليب 

فب//ذلت ك//ل جھودھ//ا للح//صول عل//ى ا>س//لحة .  ھ//ذا المخط//طف//يوت//صدت القي//ادة ال//سياسية الم//صرية لتنفي//ذ دورھ//ا 

.  للغاي/ةة كانت حصيلة ھذا الجھ/د مح/دودلكن. .ً أساسا أو من دول أخرى مثل المجر ويوغس9فياروسياوالمعدات من 

  . ونقف ھنا لحظة. أمامه سوى أن يكظم غيظهكنلم يمما آثار الرئيس عبد الناصر من القيادة السوفيتية لكن 

 الم/وانئ ف/يقبل ش/ھور قليل/ة واف/ق ال/رئيس عب/د الناص/ر عل/ى تق/ديم خ/دمات ال/صيانة واCعاش/ة ل`س/طول ال/سوفيتي 

 البح//ر ا>ب//يض وھ//ي خط//وة ھائل//ة لل//سوفيت عل//ى الم//ستوى ف//ي مم//ا س//ھل تواج//د ا>س//طول ال//سوفيتي ،الم//صرية

  . البحر اFبيضفيًبح اFسطول السوفيتي مشاركا لTسطول السادس اFمريكي فقد أص. .اHستراتيجي

 ف/ي ك/دعم ، وح/دات الق/وات الم/سلحة الم/صريةف/يًكما وافق الرئيس عبد الناصر أيضا على تواجد الخبراء ال/سوفيت 

 الكتيب/ة وقائ/د ًوأصبح لكل م/ستوى قي/ادي ب/دءا م/ن ال/وزير وحت/ى م/ستوى قائ/د. .أعمال التجھيز والتدريب والتخطيط

لك//ن مجري//ات العم//ل الي//ومي أثبت//ت أن كف//اءة القائ//د الم//صري H تق//ل ع//ن الخبي//ر . ال//سرب خبي//ر س//وفيتي م//9زم ل//ه

ً وأصبح اHحتكاك مستمرا بين القائد المصري والخبير السوفيتي، .. كثير من المواقففي إن لم تتفوق عليھا ،السوفيتي

 معظ/م مواق/ع القي/ادة خاص/ة ف/يل وزي/ر ال/دفاع، وأص/بح الخبي/ر ال/سوفيتي وانتھى الوض/ع بع/د تك/رار الم/شاكل بت/دخ

  .الصغيرة مجرد م9حظ للقائد المصري

 Hحقا، لك/ن ل/م يك/ن أمامن/ا إH تحاد السوفيتي المتخاذل صادما للجميع، وتكرر ھذا الموقف مرات عديدةHًكان موقف ا ً

  .  تغطى مطالبناالتي والمعدات أن نضغط بكل الوسائل حتى نحصل على أي قدر من ا>سلحة

 200 وأصبح قادر عل/ى اHش/تباك م/ع الط/ائرات عل/ى ارتف/اع .2 تطوير الصاروخ سام فينجحت الجھود التي بذلت 

 فإذا ب/ه يواج/ه ص/واريخنا ، مطمئنا على ارتفاع منخفضقادم وكان ھذا مفاجأ للطيران اCسرائيلي ال.متر بكفاءة عالية

 من حرية الطيران على اHرتفاعات المنخفضة كما أصبحت قدرته على عدو حرمان طيران الوكان ھذا يعني. المؤثرة

  .ًالمناورة عالية بحيث أصبح قادرا على م9حقة أحدث الطائرات اCسرائيلية

 عل/ى 2 كان/ت الم/شكلة ھ/ي ع/دم ق/درة كتائ/ب ال/صواريخ س/ام ،وعن خطة التعاون بين القوات الجوية والدفاع الجوي

 اHعتراض//يةً مم//ا يح//د كثي//را م//ن إمكاني//ة التع//اون ب//ين المق//ات9ت .ط//ائرات ال//صديقة م//ن الط//ائرات المعادي//ةتميي//ز ال
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كم/ا ك/ان ھ/ذا ال/نقص يع/رض طائراتن/ا لgص/ابة . المصرية وبين كتائب الصواريخ أثناء صد الھجوم الجوي المع/ادي

أجھزة (على أجھزة التمييز والتي تعرف باسم لكن أمكن الحصول  .67 يونيوفيًبنيران صواريخنا، وحدث ھذا مرارا 

 عل/ى درج/ة 2وبھذا تم حل إشكالية كبيرة وأصبح التعاون بين المق/ات9ت الم/صرية وكتائ/ب ص/واريخ س/ام ) التعارف

  .عالية من الكفاءة

ًم/ا ولما ك/ان حق/ل ال/رادار الم/صري ب/ه ثغ/رات رھيب/ة ت/سمح ب/دخول الط/ائرات اCس/رائيلية دون أي إن/ذار، فك/ان لزا

فكان اHبتكار الم/صري ھ/و .  إمدادنا بالرادارات المطلوبةفي ة متباطئت مازالروسياخاصة وأن . تغطية ھذه الثغرات

 فرد تم تدريبھم على التمييز ب/ين أن/واع الط/ائرات 3-2كانت ھذه الوحدات تتكون من . .بالنظر إنشاء وحدات المراقبة

 وخل/يج ال/سويسلوحدات على مناطق عديدة عل/ى س/احل البح/ر ا>ب/يض وتم توزيع ھذه ا. بالنظر وخاصة اCسرائيلية

وبواس/طة جھ/از Hس/لكي ي/تم اCب/9غ .  وھي طرق اHقت/راب المنتظ/رة للط/ائرات اCس/رائيلية،وفى الصحراء الشرقية

  وف/ى لحظ/ات ت/صل المعلوم/ة إل/ى مرك/ز العملي/ات الرئي/سي، فيت/ولى.عن أي أھداف جوية تعبر فوق أو حول النقطة

  .اعتراض تلك ا>ھداف إما بواسطة المقات9ت أو بالصواريخ

لك/ن Hب/د وأن ن/ذكر بالف/ضل والعرف/ان جن/ود وص/ف .  أجھ/زة ال/رادارفيمشكلة النقص الكبير جزء من وبھذا تم حل 

 نائي/ة  منطقة صحراويةفي إما ،ھم على المعيشة القاسيةِدَجلَل تحملھم وّفيكفي أن نتخي. ضباط وحدات المراقبة بالنظر

وكان Cب9غھم عن الطائرات اCسرائيلية ف/ضل . ًأو منطقة ساحلية مھجورة بعيدا عن أي عمران أو أي مظاھر للحياة

 ، بداي/ة الملحم/ة  ولك/ي H ن/سبق ا>ح/داث1968ك/ان  و.و نجاح عمليات اHعتراض والت/صدي لھجم/ات الع/دفيكبير 

 1970-1969فة قن/اة ال/سويس ح/ين ن/صل إل/ى أع/وام فسنعرف كيف استطاعت مصر بناء حائط للصواريخ على ض/

  .حيث حرب اHستنزاف

 التخط/يط >عم/ال ف/يفالقوات المسلحة الم/صرية منھمك/ة .  وساد جبھة قناة السويس ھدوء نسبي1968وانتصف عام 

 الم/سلحة والقي/ادة ال/سياسية ت/دعم الق/وات. القتال الذي يسير بخطى ثابتة تتمشى مع نمو ق/درات الوح/دات والت/شكي9ت

 مع المجلس ا>على للقوات المسلحة لضمان العمل الجماعي ووحدة الفك/ر، والتوج/ه نح/و رعبد الناصفيجتمع الرئيس 

  .تحقيق ھدف مصر كلھا بقھر العدو اCسرائيلي واستعادة سيناء المحتلة

وف/ى المقاب/ل ك/ان . م/ستوى عل/ي ك/ل سيناء وتحركاته ونواياه ھي الشاغل ا>ول للقيادة العسكرية فيكان نشاط العدو 

كانت فترة الھدوء . تدريب القوات اليومي مستمر، ع9وة على التخطيط والتجھيز >عمال الدفاع أو اHشتباك مع العدو

. ًفكان التخطيط واCعداد والتجھيز يتم بعي/دا ع/ن ض/غط الع/دو. ھذه فرصة عظيمة للقيادة المصرية وللوحدات المقاتلة

ًمقاتلة شوطا كبيرا كما قطعت الوحدات ال تم استكمال نسبة كبيرة م/ن ا>س/لحة والمع/دات و.  رفع الكفاءة القتالية لھافيً

 الق/وات الجوي/ة وق/وات ف/يلك/ن الن/سبة كان/ت أق/ـل ب/صورة واض/حة . التي أعطت ص9بة وق/ـوة لجبھ/ـة قن/اة ال/سويس

  .الدفاع الجوي
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 حاول/ت إس/رائيل .. م/ارس21 ف/يوقعت معركة كبي/رة   ،1968وخ9ل فترة الھدوء الذي ساد النصف ا>ول من عام 

حت/ى ت/صبح وس/يلة ض/غط لل/تخلص م/ن ) مرتفعات البلق/اء( ا>راضي ا>ردنية بغية احت9ل مناطق معينة  فيالتوغل 

 والم//شاة المحمول//ة م//ن الم//درعات أل//ف جن//دي إس//رائيلي 15 بح//شدج//رفال ف//يب//دأت المعرك//ة . الف//دائيين الفل//سطينيين

ًإH أن ت//صدى الج//يش ا>ردن//ي مت9حم//ا م//ع ق//وات المقاوم//ة . .لمظلي//ين إض//افة إل//ى ال//دعم الج//ويب//المجنزرات وا

فح/ين ارتفع/ت خ/سائر الق/وات اCس/رائيلية .  حاولت أن تخفيھا لكنھا ل/م تفل/ح..الفلسطينية أوقعا بإسرائيل ھزيمة نكراء

 فرد بين قتي/ل وج/ريح وأكث/ر 700 ھاسائربلغت خ و. الساعة الخامسة مساء دون أن تحقق ھدفھافيقامت باHنسحاب 

  . مركبة60 فرد بين قتيل وجريح وحوالي 170مقابل خسائر أردنية قدرھا . مركبة  دبابة و150من 

 كان/ت الظ/روف ق/د أص/بحت مھي/أة أم/ام م/صر لب/دء اس/تنزاف الع/دو ووض/عه تح/ت ض/غط 1968وفى منتصف عام 

  . إلى الفعل على أن يكون ھذا بھدفنيراني من قواتنا، واHنتقال من مرحلة رد الفعل

  . ومعداته والحصول على أسرى ووثائق ومعلومات العدو إيقاع أكبر خسائر بجنودً:أو�

  .من القتال الحقيقيمكتسبة  تطعيم الوحدات المصرية للمعركة المقبلة من الخبرات الً:ثانيا

سب منھ/ا وتط/ويره للخ/روج بعقي/دة قت/ال وخب/رات قتالي/ة  اختبار كفاءة ا>سلحة وكذا أساليب القتال واختي/ار ا>ن/ً:ثالثا

  .مصرية خالصة

 فرض حالة من اHستنزاف اHقتصادي على إسرائيل من خ9ل إجبارھا على اHحتف/اظ بن/سبة عالي/ة م/ن قواتھ/ا ً:رابعا

  . حالة تعبئة مستمرةفي

 المرحل/ة ف/ي وعل/ى الم/سرح الب/ري . على أن يب/دأ اHش/تباك م/ع الع/دو بطاق/ة متدرج/ة1968 يوليو فيواستقر الرأي 

ً الت/ي ست/شكل عن/صرا حاس/ما ، مج/ال المدفعي/ةف/ي الق/وات خاص/ة ف/يحيث التف/وق الم/صري ، ا>ولى   اس/تنزاف ف/يً

 ف/يوعكف/ت القي/ادات المنف/ذة . وبدأ بحث وترتي/ب أولوي/ات ا>ھ/داف الت/ي ي/شكل ت/دميرھا للع/دو خ/سائر كبي/رة. العدو

لقي/ادة العام/ة ل وت/م رف/ع ا>م/ر  . مناطق منعزلةفيار العناصر القائمة بالتنفيذ وتدريبھا دراسة واختيالسرية تامة على 

ً كانت الرؤية واضحة تماما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة لتنشيط 1968وبنھاية أغسطس . لتحديد  توقيت الھجوم

  .ًالجبھة طبقا لخطة مدروسة وليست رد فعل

 وتصيب إسرائيل ،فقد أرادت مصر أن تعلن عن نفسھا بقوة.  تنشيط الجبھةفيل رئيسية  سبتمبر نقطة تحو8كان يوم 

فصدرت ا>وامر بتنفيذ قصفه مدفعية وتح/ت س/ترھا ي/تم دف/ع دوري/ات .  قواتھا المتمركزة على القناةفيبخسائر كبيرة 

 38 الق/صفة ف/ياش/ترك . ًقا كيلو مت/ر ش/ر20شملت القصفة ا>ھداف شرق القناة وحتى عمق . قتال على طول الجبھة

 المدفعي/ة قام/ت جمي/ع ا>س/لحة الم/ضادة بوإل/ى جان/. كتيبة مدفعية من مختلف ا>عيرة لم/دة ث/9ث س/اعات متواص/لة

وقام//ت ال/دوريات ب//رص . لل/دبابات ب/إط9ق نيرانھ//ا م/ن ال//ضفة الغربي/ة عل//ى ا>ھ/داف المرئي//ة عل/ى ال//ضفة ا>خ/رى

  .ةا>لغام على الطرق الرئيسية والفرعي
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 دباب//ة وثماني//ة مواق//ع ص//واريخ وع//شرات الدش//م ومن//اطق ال//شئون اCداري//ة 19وحقق//ت الق//صفة أھ//دافھا ف//تم ت//دمير 

 وبع/د س/نوات ،ويومھا أذاعت إسرائيل بيان عسكري يقول بأن خسائرھا من ھذه القصفة ف/رد واح/د ج/ريح. والعربات

ًولم تجد إس/رائيل ردا عل/ى ھ/ذا . فرد بين قتيل وجريح 28 ھذا اليوم كانت في الكتب اCسرائيلية أن الخسائر فيظھر 

القصف إH اللجوء إلى أسلوبھا الدنيء فقامت بتوجيه نيرانھا إلى مدن القناة والتي كان بعض سكانھا مازالوا متمسكين 

  .بالبقاء فيھا، فأوقعت خسائر فيھم

. ائرات اCس/رائيلية Hس/تط9ع الجبھ/ة ت9حق/ت الخ/سائر عل/ى الع/دو اCس/رائيلي، فق/د ن/شطت الط/1968وفى أكت/وبر 

ع/ن اس/تباحة الع/دو توق/ف يمصطفى الحناوى قائد القوات الجوية القرار بمواجھة ھذا النشاط حتى / فاتخذ اللواء طيار

  .الجبھة واستط9ع قواتنا

لي بطريق/ة ممدوح طليبة قائد اللواء لمعركة جوية محدودة مع الع/دو اCس/رائي/  خطط العقيد طيار23/10/1968وفى 

كم ثم تتوج/ه إل/ى 3-2كانت الطائرات اCسرائيلية تخترق الجبھة من فوق مدينة اCسماعيلية على ارتفاع . الصيد الحر

  .جو/ا>ھداف المطلوب استط9عھا وھي مطمئنة إلى أنه لن يتم اعتراضھا بالطائرات أو بالصواريخ أرض

 ً، على ارتفاع منخفض غير مكتشف راداريا21من طائرتان ميجكانت الخطة المصرية المقابلة ھي أن يتم دفع تشكيل 

ولعج//ز إمكان//ات ال//رادار الم//صري ت//م تنفي//ذ . 21 كيل//و مت//ر ت//شكيل آخ//ر م//ن أرب//ع ط//ائرات م//يج6-5وخلفھ/م بم//سافة 

ه  إلي/تتج/اليكون طع/م ف)  طائرة2(وتم ارتفاع ودفع التشكيل ا>ول ). وھي طريقة بدائية(الطلعة بالحسابات الم9حية 

وت/م التنفي/ذ بدق/ة . خل/ف الط/ائرات اCس/رائيلية ومھاجمتھ/ا)  ط/ائرة4(، وبع/دھا ت/م دف/ع الت/شكيل الث/اني  العدوطائرات

  .متناھية وأسقطت طائراتنا أربع طائرات ميراج إسرائيلية

  : ھذه المعركة فيكان المشتركون 

  )ةأسقط طائر(على ماسخ / رائد طيار -  )أسقط طائرة(مدحت زكي / م9زم طيار -

  )أسقط طائرة(فوزي س9مة / رائد طيار -  عبد الحميد طلعت/ م9زم طيار -

                  )أسقط طائرة(أحمد أنور / نقيب طيار -  يرضا العراق/ م9زم طيار -

 ف/يمردود ھائ/ل عل/ى طي/اري الق/وات الجوي/ة، فق/د أزاح ج/زء كبي/ر م/ن ع/دم الثق/ة فرحة خاصة وكان لھذا اHشتباك 

أظن دى أول م/رة " منزله للتھنئة بالنصر قال لھم فيأن الرئيس عبد الناصر وھو يستقبل أفراد التشكيل ، حتى أنفسھم

 لك/ن 67 يونيوفيًفانبرى له قائد اللواء شارحا له بأنه كانت ھناك سوابق عديدة ". طيار مصري يضرب طيار يھودي

  . ومندھش وغير متأكدالھزيمة لم تسمح بظھورھا، فھز الرئيس عبد الناصر رأسه بين مصدق

 قصف العدو لمدة سبعون في كتيبة مدفعية 32 تكررت قصفة المدفعية المركزة حيث اشتركت 1968 أكتوبر 26وفى 

 قام//ت ، إض//افة إل//ى دوري//ات عب//رت تح//ت س//تر ني//ران المدفعي//ة. اس//تھدفت بالدرج//ة ا>ول//ى مواق//ع ال//صواريخ،دقيق//ة
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ًواعت/رف الع/دو بع/د س/نوات أي/ضا أن . تح/اول الھ/رب أثن/اء الق/صفباصطياد بعض الدبابات والمركبات الت/ي كان/ت 

  ).قتيل وجريح( فرد 49 ھذا اليوم كانت فيخسائره 

 جبھة القناة، بعد أن وضح التف/وق الم/صري فيوكان على إسرائيل أن ترد على قواتنا بعد أن ت9حقت عليھا الخسائر 

 ن/وفمبر 1/ أكت/وبر31ف/دفعت ليل/ة .  ال/ردف/يًلوب مختل/ف تمام/ا فلج/أت إل/ى أس/. ًعلى القناة الذي ي/زداد يوم/ا بع/د ي/وم

.  صعيد مصرفيھليكوبتر محملة بقوة من المظليين الذين يتكلمون العربية إلى منطقة نجع حمادى )  طائرة2 (1968

دف/اع حيث H توجد دفاعات أرضية أو أجھزة إنذار راداري/ة أو . مخترقة الحدود المصرية من المنطقة جنوب الغردقة

 6وقام//ت مجموع//ة م//ن المظلي//ين بع//د الھب//وط بت//دمير .  منطق//ة ال//صعيدف//ي منطق//ة البح//ر ا>حم//ر أو ف//يج//وي س//واء 

ً ف/انقطع التي/ار الكھرب/ائي ع/ن المحط/ة الت/ي تم/د ال/وادي ش/ماH والق/اھرة بن/سبة م/ن كھرب/اء ال/سد ،محوHت للكھرب/اء

  .نجع حمادى وكوبري قناوقامت مجموعة أخرى بتدمير جزء بسيط من قناطر . العالي

كان اختيار إسرائيل منطق/ة نج/ع حم/ادى للھج/وم عليھ/ا ع/ودة إل/ى أعم/ال ال/ردع الع/سكري ال/ذي تك/رر م/ن إس/رائيل 

ًفقد اختارت ھدفا ذو ثقل معنوي وتأثير سياسي وفى منطقة منعزل/ة حت/ى ي/تم مھاجمت/ه بأق/ل حج/م م/ن الق/وات . ًمرارا

  :ن لھذه العملية ھدفان وكا.  حالة اHشتباكفيوبأقل خسائر 

 كيل/و مت/ر مم/ا يقل/ل 1000 إجبار القيادة العسكرية المصرية على نشر قواتھا حتى الغردقة فتصل المواجھة إل/ى ً:أو�

  .ويخفف من التفوق المصري على جبھة قناة السويس

ي بعد أن اخترقت إسرائيل عم/ق  إحراج القيادة السياسية المصرية وإثارة القلق والبلبلة بين أفراد الشعب المصرً:ثانيا

  .مصر ودمرت أھداف حيوية دون أي اعتراض أو مقاومة،خاصة وأنھا لم تكتشف 

ًلكن تنفيذ العملية لم يؤت ثماره، فعلى المستوى ال/سياسي ك/ان الت/أثير ض/عيفا >ن ال/شعب الم/صري بفطرت/ه أدرك أن 

 خاص/ة وأن ا>جھ/زة الم/سئولة اس/تطاعت إص/9ح .للحرب تكاليف، وأن الع/دو س/يوقع بن/ا خ/سائر كم/ا نوق/ع نح/ن ب/ه

  . دفع التيار الكھربائيواستأنفتالمحوHت بأسرع ما يمكن 

ًأما على الجانب العسكري فكان درسا مفيدا للقيادة العامة، فقد أعيد النظر   الخطط العسكرية وتھدئة ا>وضاع عل/ى فيً

 وصدرت ا>وامر والتكليف/ات Hس/تكمال ..وريات اHستط9عالجبھة، إH من اشتباكات با>سلحة الصغيرة والقناصة ود

 وإن/شاء .حتى وصلت إلى آخر موقع عل/ى الح/دود ال/شرقية م/ع ال/سودان) المراقبة بالنظر(ًشبكة اCنذار الجوي جنوبا 

ا  ووزع//ت عليھ//،كم//ا ت//م إن//شاء ق//وات ال//دفاع ال//شعبي. ن/سق ث//ان للمراقب//ة ب//النظر بط//ول الحاف//ة ال//شرقية ل//وادي الني/ل

 بمھ/ام س/مير عب/د D/  بقي/ادة النقي/ب طي/ار21وتم تكليف سرب مقات9ت م/يج. ا>سلحة والذخيرة وأجھزة المواص9ت

  .القتال الليلي
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ً مثيرا للغاية حيث أعلنت الوHيات المتحدة ا>مريكية إلى إع/9ن موافقتھ/ا عل/ى تزوي/د إس/رائيل 1968وكان ختام عام 

وكانت الطائرة الف/انتوم ف/ى ھ/ذا . لتثبت مساندتھا الكاملة Cسرائيل. 4-ز فانتوم فو>ول مرة بخمسين طائرة من طرا

  .الوقت من أحدث طائرات الترسانة ا>مريكية 

  

  

  

  

  فانتوم أمريكية منضمة إلى الس<ح الجوي ا�سرائيلي

  

 ف/ير مخازن ذخيرة العدو  إبراھيم الرفاعى بتفجي/ ھذه المجموعة بعد أن قام المقدمة بزغت فكر: قتال 39المجموعة 

 ،محمد صادق مدير المخابرات الحربية بتشكيل مجموع/ة للعم/ل خل/ف خط/وط الع/دو/ فقد كلفه اللواء. 1967 يوليو 4

 أول ا>مر من عدد محدود من ال/ضباط وال/صف والجن/ود وكان/ت فيوتكونت المجموعة . ًوتعمل تحت قيادته شخصيا

ً ت/م دعمھ/ا بع/د أن أثبت/ت نجاح/ا ملموس/ا تعمل تحت اسم منظمة سيناء العربية، ث/م  عملياتھ/ا ض/د الع/دو، ث/م أطل/ق ف/يً

ًكان المقدم إبراھيم الرفاعى ضابطا يتحلى بقدر كبير من الوطنية . 1969 بداية عام في قتال 39عليھا اسم المجموعة 

 .ة وكف/اءة عالي/ة المجموع/ة فتمي/زت ب/روح قتالي/ف/يواCخ9ص والشجاعة، وانعكس ھذا كل/ه عل/ى ك/ل م/ن ك/ان مع/ه 

 الع//دو خ//سائر ملموس//ة، كم//ا كان//ت م//صدر ھ//ام ل9س//تط9ع والح//صول عل//ى ف//يفتحق//ق الھ//دف م//ن إن//شائھا وأوقع//ت 

  . سيناءفيمعلومات عن العدو 

 المناطق م/ن بورس/عيد إل/ى ال/سويس وحت/ى في ، عمليات استط9ع للعدو10تنفيذ ب 1969قامت المجموعة حتى بداية 

 جن/وب س/يناء وق/ام بتنفي/ذ ف/يب ھذه العمليات كانت عملية استط9ع مط/ار رأس ن/صراني  لكن أصع.شرق ممر مت9

 وق/د اس/تغرقت المھم/ة . أحمد رجائي عطية بمرافقة كل من سليمان عبد D وسالم جبلي من أبناء سيناء/العملية الرائد

  .  قطعوا خ9لھا مئات الكيلومترات دون أن يكتشفھم العدوخمسة أيام

 ضمت ثمانية ضباط بقيادة الرفاعى ومساعده بقوة ، منطقة جبل مريم جنوب اCسماعيليةفيمل كمين للعدو قامت بعو 

ً وأس/فر الكم/ين ال/ذي تنف/ذ م/ن العاش/رة م/ساء وحت/ى ال/سابعة ص/باحا ع/ن . ص/ف وجن/دي23+  عصام ال/دالي /الرائد

  . جندي وأسر ثالث بدرجة عريف يدعى ياكوف رونيه2تدمير عربة وقتل 

 قد قامت بأعمال بطولي/ة م/ن اس/تط9ع خل/ف ،1973 استعراضنا ل`حداث وحتى حرب فيجد أن ھذه المجموعة وسن

 ي س/يناء عل/ى ال/ساحل ال/شرقف/ي وفى أماكن لم يتوقعھ/ا الع/دو . على مواقع للعدوغاراتخطوط العدو إلى كمائن إلى 
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محم/د ص/ادق / تقل/ص دورھ/ا بع/د إقال/ة الفري/قوإن .  معظم عملياتھافيوقد حققت نسبة نجاح كبيرة . لخليج السويس 

 Hثغرة الدفرسوار قبل انتھاء حرب أكتوبر بأيام قليلةفي مقاومة قوات العدو فيفلم تكلف بمھام تناسب إمكانياتھا إ .  
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  الفصل الثالث

  حـــرب ا�ستنـــزاف

   يـوم قتـال500

 خ9لھا العديد م/ن المواق/ف وا>ح/داث دار. 1970 أغسطس 8 وحتى 1969 مارس 8استمرت حرب اHستنزاف من 

 ينب/ت ..ت  ضرب للعدو وتلقى ض/ربا.. قتال يومي..جھد يفوق الخيال.. دماء وشھداء ..وحفلت بالبطولة والتضحيات

ذكر  كھ/ف الن/سيان وH ُي/ف/ي ورغ/م ھ/ذا ت/سقط ھ/ذه الح/رب ..لمصر مخالب وأنياب تنھش بھما لحم العدو اCس/رائيلي

ً علم/ا ب/أن ھ/ذه ھ/ي الم/رة ا>ول/ى الت/ي تنت/صر فيھ/ا م/صر عل/ى ..تكاد ت/سقط م/ن  ذاك/رة ال/وطنعنھا إH القليل حتى 

  .إسرائيل

 الفت/رة ال/سابقة م/ن ف/ي بع/د م/ا دار ، الجبھ/ةف/ي اطمأنت القي/ادة الع/سكرية الم/صرية لموق/ف قوات/ـھا :نصر و� ريب 

ف//صدرت ا>وام//ر بتوجي//ه ق//صفة . رة أكب//ر فك//ان Hب//د وأن ت//ستأنف قت//ال الع//دو ب//صو..أعم//ال قت//ال ودروس م//ستفادة

 ع9وة على أسلحة الضرب ، كتيبة مدفعية24 بحشد نيراني بلغ 1969 مارس 8مدفعية مركزة على طول الجبھة يوم 

 دش//م ب//ارليف وبطاري//ات المدفعي//ة ف//ي واس//تمرت الق//صفة خم//سة س//اعات متواص//لة وأح//دثت خ//سائر ش//ديدة .المباش//ر

Cسرائيلية ومناطق الشئون اCداريةا.  

 عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات /، فقد ذھب الفريق67 يونيو11 فيولدت من جديد و>ن مصر كما قلنا ُ

 لتفق/د وح/دات المدفعي/ة ةعبد الت/واب ھ/ديب م/دير المدفعي// عدلي سعيد قائد الجيش الثاني واللواء/ اللواءومعهالمسلحة 

ط/رة واطم/أنوا عل/ى ال/روح المعنوي/ة، ث/م طل/ب الفري/ق ري/اض تفق/د موق/ع  وتفق/دوا قط/اع القن. صباح الي/وم الت/اليفي

وبعد إتمام المشاھدة ولحظة خروج/ه م/ن .  شرق اCسماعيلية حيث كانت تتميز بتحصين إسرائيلي كبير6النقطة نمرة 

شھد بع//د  ري//اض است/// ب//القرب م//نھم وأص//يب الق//ادة الث9ث//ة، لك//ن الفري//قدان//هالموق//ع انطلق//ت مدفعي//ة الع//دو وس//قطت 

 جنازت/ه الت/ي احت/شد فيھ/ا اHYف م/ن ف/يوكان Hستشھاد الفري/ق ري/اض وق/ع ش/ديد عل/ى م/صر كلھ/ا تجل/ى . لحظات

  .المدنيين يودعون ابن من أبناء مصر المخلصين

 وأن مصر لن ترك/ع أو . من الشعب المصري بأننا سنقاتل67 يونيو10،9 رياض إع9ن ثان بعد /كانت جنازة الفريق

إن الفريق رياض ل/م يك/ن ذو ش/ھرة عل/ى الم/ستوى ال/شعبي بحك/م من/صبه ال/ذي فرغم . ما كانت التضحياتتستسلم مھ

لكن ما أن استشھد حتى أصبح حديث كل بيت وك/ل تجم/ع وت/رددت بطولت/ه . يجعل وقته وجھده داخل القوات المسلحة

  .حتى على لسان رجل الشارع البسيط
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  عبد المنعم رياض/ الشھيد الفريق

   رئيس أركان حرب القوات المسلحة

طول الجبھة بمھاجمة  علي ً الجبھة حماسا Hستشھاد الفريق رياض، فنشطت الدوريات بمختلف أنواعھاتشتعلا

وسنعرض لبعض عمليات قوات الجبھة التي تمت بعد استشھاد  ..واقتناص للمعدات وا>فراد من الضفة الغربية

  :الفريق رياض وأھمھا 

 ف//رد 3م//دحت عثم//ان دوري//ة اس//تط9ع م//ن ض//ابط ومع//ه /  ص//اعقة الرائ//د33 دف//ع قائ//د الكتيب//ة 15/3/1969 ف//ي 

 الح//صول عل//ى ف//ي ونجح//ت الدوري//ة .Hس//تط9ع النقط//ة القوي//ة جن//وب البحي//رات المعروف//ة باس//م التب//ة الم//سحورة

ى موق/ع مماث/ل ھيكل/ي وت/م الت/دريب عل/. المعلومات التفصيلية عن النقطة بل تمكنت من الحصول على بعض الذخائر

 ت/م دف/ع الدوري/ة بقي/ادة 16/4/1969وف/ى .  الع/دو والح/صول عل/ى أس/يرف/يً يوما بھ/دف إيق/اع أكب/ر خ/سائر 20لمدة 

 وقب/ل . ف/رد ص/ف وجن/دي43عبده عرفه و/ الم9زم أول. محمد مصطفي ومعه قائد مجموعات اHقتحام/ الم9زم أول

 فتحي يونس يديه داعيا بصوت خف/يض اللھ/م /د انتھاء الص9ة رفع العريفالعبور قامت الدورية بأداء ركعتين q وبع

   قال له ي عبده عرفه الذ/ارزقنا الشھادة، وكان بجواره م9زم أول

   مستعجل ليه يا فتحي-

   حد يطول يافندم:ريف فتحي يونس فرد عليه ع

  ة ربنا يكرمنا وننفذ المھم-

ألغ/ام و .ج/ى.ب/ي. م/سلحة بالبن/ادق اYلي/ة والقناب/ل وق/واذف أر،صمت ت/ام في العاشرة مساء فيوعبرت الدورية القناة 

 مت/ر 600عب/رت الدوري/ة عل/ى ي/سار النقط/ة بم/سافة محكم/ا، ك/ان التخط/يط . مضادة للدبابات ومعدات لفتح الثغ/رات

 يتوقع/وا أن  وحدث اشتباك مع أف/راد النقط/ة ال/ذين ل/م..وقامت باHلتفاف ونفذت الھجوم من ناحية الشرق خلف النقطة

 وت/م الق/بض عل/ى أح/دھم حي/ا ت/م س/حبه والعب/ور ب/ه . قتل/ى10الھجوم من الشرق وسقط من العدو اCس/رائيلي ح/والي 

وع//ادت الدوري//ة كلھ//ا ب//س9م ومعھ//ا . عب//ده عرف//ه وت//ولى محم//د م//صطفي ت//أمين ع//ودة الدوري//ة/ بواس//طة م//9زم أول

  .نس بعد وصوله للضفة الغربية بعد أن أصيب أثناء الھجوملكن استشھد عريف فتحي يو. ا>سير ادمون مراد اھارون

ً رئيسا >رك/ان ح/رب الق/وات الم/سلحة خلف/ا للفري/ق ري/اضأحمد إسماعيل/ اللواء تعين  محم/د ص/ادق /  الل/واءوك/ان. ً

ى  أن تتب//ارخطت//ه تق//وم عل//ى فكان//ت ،أن إس//رائيل H تع//رف إH لغ//ة الق//وةب// م//دير المخ//ابرات الحربي//ة ش//ديد اHقتن//اع 
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 قتال الذي 39كما أعطى تعليماته لقائد المجموعة .  إيقاع أكبر خسائر للعدوفيوتتسابق وحدات الجيش الثاني والثالث 

وعل/ى الف/ور تم/ت مراقب/ة . ًكان ھو ا>ب الروحي لھا بأن تخطط لعمل ثأري كبي/ر ردا عل/ى است/شھاد الفري/ق ري/اض

ت//م وض//ع خط//ة وكامل//ة للموق//ع تف//صيلية  خريط//ة س//متُرال//ذي أص//اب الفري//ق ري//اض و) 6نم//رة (واس//تط9ع موق//ع 

وتم التدريب على موقع ھيكلي حتى أصبح ك/ل ف/رد ف/ى المجموع/ة يع/رف مھمت/ه وكيفي/ة تنفي/ذھا . اHقتراب والھجوم 

  ".رياض" وسميت العملية 19/4/1969وتحدد تاريخ تنفيذ العملية . ًتماما

ى اللسان الموج/ود ببحي/رة التم/ساح، كم/ا يوج/د موقع/ان ح/صينان  دشم مقامة عل4كان الموقع اCسرائيلي يتكون من "

ول//م يك//ن ف//ي ح//سبان الق//ادة . عل//ى رب//وتين تبع//دان ع//ن الدش//م بح//والي كيل//و مت//ر لحماي//ة الموق//ع الموج//ود بالل//سان

ي/ه أن الموق/ع عل/ى حاف/ة البحي/رة مباش/رة وتحم: اCسرائيليين إمكان مھاجمة ھذا الموقع Hعتب/ارات كثي/رة م/ن أھمھ/ا 

 ، كم/ا أن تح/صين الموق/ع وق/وة الني/ران الموج/ودة ب/ه.) كم13عرض بحيرة التمساح (مسافة طويلة من المانع المائي 

  . يوفر له قوة دفاعية كبيرةً، مثلثا6 نمرةيشك9ن مع الموقع حوله وأسلوب الحماية ووجود موقعين 

 ك/ل العناص/ر في ت/وفير ،ش الثاني ومدفعية الجيش قتال وقيادة الجي39وأسھمت الخطة والتنسيق بين قيادة المجموعة 

 واس/تمر ط/وال فت/رة عب/ور ، دقيق/ة20بدأ قصف المدفعي/ة قب/ل التح/رك بح/والي . التي جعلت من الھجوم مفاجأة كاملة

 إل/ى ال/شاطئ ال/شرقي ح/والي ومووص/لت ق/وة الھج/.  دقيق/ة14 اس/تغرق ق/دالقوارب الحاملة ل`فراد لبحيرة التمساح و

  : اتخاذ تشكيل قتال يتكون من فيوفور الوصول إلى الشاطئ بجوار الموقع بدأت المجموعات . اءالثامنة مس

  . من أفراد الصاعقة البحرية للقيادة والسيطرة6  + الرفاعي/ المقدم:المجموعة اFولى 

 / نقي/ب : ةالمجموعIة الثالثI .1  ف/رد للھج/وم عل/ى الدش/مة رق/م12 + أحم/د رج/ائي عطي/ة / رائ/د:المجموعة الثانيIة

  .2رقم   فرد للھجوم على الدشمة12 +محيي نوح 

  .3 فرد للھجوم على الدشمة رقم 11 + وئام سالم /  م9زم أول:المجموعة الرابعة 

  . 4 فرد للھجوم على الدشمة رقم 11 + محسن طه / م9زم أول:المجموعة الخامسة 

 مج/دي وس/ام /م/9زم أولو إس9م توفيق /نقيب بحري محمد عالي نصر ومعه /إضافة إلى مجموعة بقيادة رائد طبيب

وعل/ى ال/شاطئ الغرب/ي للقن/اة ..  بقيت على الشاطئ بھدف تأمين منطق/ة الن/زول. أفراد من الصاعقة البحرية3حافظ و

 م//صطفي كم//ال ومع//ه ض//ابط مخ//ابرات يجي//د العبري//ة ومعھم//ا جھ//از تن//صت Hس//لكي Hلتق//اط ات//صاHت /ك//ان العمي//د

  .)1("لي وتوفير المعلومات للقوات المھاجمة أول بأولالموقع اCسرائي

 فق/ام بع/ضھم بإلق/اء مول/دات دخ/ان ، الھج/ومف/ي المخط/ط ل/ه المكاندخلت المجموعات إلى الموقع واتجه كل فرد إلى 

 وال//بعض اYخ//ر ك//ان بج//وار أب//واب الخ//روج Hس//تقبال ك//ل م//ن يح//اول ،وقناب//ل يدوي//ة م//ن فتح//ات التھوي//ة ف//ى الدش//م
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 واس/تمرت الق/وة داخ/ل الموق/ع .. مخ/زن ذخي/رة2ن/سف ووالبعض ھاجم العربة النصف جنزير وسيارة نقل  ،الخروج

  .ساعتان تم خ9لھا قتل وتدمير كل ما بالموقع من أفراد ومعدات

ق/ام بزي/ارتھم ال/رئيس وتم نقلھم إل/ى المست/شفي ) فرد2و النقيب محيي نوح (ادت القوة سالمة إH من ث9ثة جرحى ـوع

  . صادق وتحاور معھم الرئيس واستفسر منھم عن كافة تفاصيل العملية/لواء وبصحبته الرالناصعبد 

ً نقلت وكاHت ا>نباء من ت/ل أبي/ب بيان/ا ع/سكريا إس/رائيليا،وفى الخامسة والنصف مساء اليوم التالي ً  يق/ول أن وح/دة ،ً

ائيلي ش//مال بحي//رة التم//ساح أم//ام  جن//دي كومان//دز م//صري عب//رت القن//اة م//ساء ال//سبت لمھاجم//ة موق//ع إس//ر15م//ن 

 تمكن/ت الق/وات اCس/رائيلية م/ن ، وبعد معركة قصيرة أصيب فيھا جندي إسرائيلي ودمرت سيارة مدرعة.اCسماعيلية

وھو بيان أقل ما يوصف به أنه بيان ھزيل أو مضلل فت/دمير الموق/ع بالكام/ل تح/ول إل/ى . رد القوة المصرية المھاجمة

  !!جرح جندي وتدمير عربة 

ًوجاء ال/رد اCس/رائيلي دنيئ/ا كالع/ادة موجھ/ا إل/ى أھ/داف مدني/ة  أغ/ارت إس/رائيل بق/وات 1969 أبري/ل 29 فف/ي ليل/ة ..ً

 وأسقطت عبوات ناسفة زمني/ة ق/رب مدين/ة ادف/و أص/ابت ،ًمحمولة جوا على محطة محوHت نجع حمادي للمرة الثانية

ً العملية وأشبعتھا وصفا وتحلي9فيرائيلية تصف وتمجد  وانطلقت وسائل اCع9م والدعاية اCس..بعض المدنيين لك/ن . ً

  ً. وتم نسفھا تماماح اليوم التالي مباشرة بھجوم على النقطة جنوب الب9عليھا فيقواتنا  ردت 

 فتوج/ه إل/ى ا>ردن ..ً العمق أيضا وضد أھ/داف مدني/ةفيوكان Hبد من إب9غ إسرائيل رسالة بأننا نستطيع أن نطولھا 

وبالتع/اون م/ع منظم/ة .  ولحقت بھم طائرة محملة بال/صواريخ والق/واذفالدالي عصام / إبراھيم الرفاعى والرائد/مقدم

 مصر عل/ى ق/صف م/صنعي الفوس/فات في واستقر رأى القيادة . إي9ت والنقب والعقبةفيفتح تم استط9ع عدة أھداف 

ً ص/اروخا 32 وقت واح/د م/ستخدمه فيلمصنعين  مايو قصفت الدورية ا19/20وقبل منتصف ليلة  ". منطقة سدومفي

مم وأدى القصف إلى انفجار محط/ة الكھرب/اء الت/ي تغ/ذي المنطق/ة واش/تعال الحرائ/ق فيھ/ا وف/ى منطق/ة 130من عيار 

ع//ن مھاجم//ة العم//ق لفت//رة  ووص//لت الرس//الة إل//ى إس//رائيل فتوقف//ت .وغ//ادرت الدوري//ة الموق//ع ب//س9م. )1("الم//صانع

  .المصري

 وأيقنت إسرائيل أنھا Hبد وأن ت/رد بعم/ل ھج/ومي ع/سكري بع/د ت/والي النج/اح ،يات الھجومية المصرية وتوالت العمل

 وكان/ت ، كتيبة مدعمة عل/ى موق/ع الجزي/رة الخ/ضراء بقوةفقامت بالھجوم. المصري واھتزاز ثقة الجنود اCسرائيليين

السرية قائد  غرب القناة طلبت من فيالمصرية  لكن المدفعية ،وكاد العدو أن يحقق النجاح المطلوب. قوته سرية مشاة

 وكان/ت مفاج/أة >ف/راد الع/دو ال/ذي .وقامت بقصف ش/ديد عل/ى الجزي/رة كل/هھو وجنوده، المصرية اHحتماء بالخنادق 
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وكان لق/صف مدفعي/ة الج/يش الثال/ث المرك/ز . ًأصيب بخسائر عالية فانسحب على الفور تاركا معداته ولنشاته المدمرة

  . فشل الھجوم اCسرائيليفيبر الفضل ا>ك

 ف//ي لك//ن ... ونقط//ة ال//شط بنج//اح كبي//رح ف//تم مھاجم//ة نقط//ة ال//ب9،واس//تمرت وتي//رة الھج//وم الم//صري المت//صاعد

الق/وة المھاجم/ة فوجئ/ت . لم/رة الثاني/ةل ، ش/مال التم/ساح6 قتال بمھاجمة النقطة نمرة 39 قامت المجموعة 8/7/1969

 /فم/ا أن أص/بحت الق/وة بقي/ادة المق/دم. وا ف/ي انتظ/ارھم  وأن أف/راد النقط/ة ك/ان،ًابأن الھجوم كان مع/روف للع/دو م/سبق

 حتى بدأت إضاءة المنطقة بطلقات كاشفة إسرائيلية تبعھا نيران كثيفة من عدة اتجاھ/ات، ،الرفاعى على أبواب الموقع

 فق/د ت/سرب ال/شك ، س/رية تام/ةف/ي و>ن التحضير للعملية ت/م.  أفراد9فلم يكن ھناك مفـر من اHنسحاب بعـد استشھاد 

تكشف لھا بعد أكثر من عام أن ف ، وتتبعت أجھزة المخابرات المصرية الخيوط.بأن ھناك من أبلغ إسرائيل عن العملية

  . تجنيد جاسوس مصري باع وطنه وزم9ءه فتم إعدامه ھو وشريكتهفيإسرائيل قد نجحت 

 2فقد تحدد ھذا الي/وم لمھاجم/ة  .مة إلى القوات اCسرائيلية وجھت القوات المصرية ضربة قاص1969  يوليو10وفى 

والثانية في قطاع الجيش الثالث ومعروفة باس/م نقط/ة ل/سان , نقطة حصينة إحداھا في الجيش الثاني شمال اCسماعيلية

ن وس//نلقى ال//ضوء عل//ى عملي//ة ل//سا. وتم//ت العمليت//ان بنج//اح وتكب//د الع//دو خ//سائر فادح//ة ف//ي ھ//ذا الي//وم. بورتوفي//ق

  . بورتوفيق >ن نتيجتھا كان لھا أثر كبير في مجريات حرب اHستنزاف

 ح/سن قائ/د الج/يش الثال/ث ق/وات ال/صاعقة ب/الجيش باCغ/ارة عل/ى نقط/ة الع/دو ف/ي ل/سان ب/ور رعب/د الق/اد/كلف اللواء

ة م/شاة مدعم/ة تم استط9ع النقطة قبل ش/ھر م/ن التنفي/ذ، وتب/ين أن ق/وة الع/دو الموج/ودة فيھ/ا تتك/ون م/ن س/ري. توفيق

 ف//يمن س//يقع علي//ه 43 و 33وعن//د التح//ضير للمھم//ة تناف//ست ك//ل م//ن الكتيب//ة .   دباب//ة ب//اتون4+ بف//صيلة رشاش//ات 

واس/تمر . وت/م إن/شاء موق/ع ھيكل/ي للت/دريب علي/ه. 43وفى النھاي/ة وق/ع اHختي/ار عل/ى الكتيب/ة . اHختيار لتنفيذ العملية

صالح فضل إلى أن ا>فراد قد أصبحوا على / اطمأن قائد المجموعة المقدمً مرات يوميا، و4التدريب لمدة شھر بمعدل 

وت/م تح/ركھم إل/ى الجبھ/ة قب/ل ي/وم . دراية كاملة ويحفظون عن ظھر قلب ماذا سيدور عند مھاجمة الموق/ع اCس/رائيلي

مجموعة -:اYتي  وتشكلت القوة المھاجمة ك1969 يوليو 10وتحدد الھجوم في الساعة الخامسة عصر يوم . من التنفيذ

  سيد إسماعيل إمبابى قائد السرية/ القيادة والسيطرة بقيادة نقيب

 رؤوف أبو سعده/ فصيلة بقيادة م9زم أول -

 معتز الشرقاوى/ فصيلة بقيادة م9زم أول -

 همحمد عبد الحميد عبد رب/ فصيلة بقيادة م9زم أول -

 حامد إبراھيم حامد/ فصيلة بقيادة م9زم أول -

 حسنى س9مة/ ادة رقيب أولجماعة خاصة بقي -
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وتم دعم القوة المھاجمة بسرية قاذف لھب وسرية مھندسين عسكريين، إضافة إلى تمركز كتيبة مدفعية ھاوتزر 

  .سامي المصري في بورتوفيق/ بقيادة الرائد) ضرب مباشر(

أمام )  متر400( فرد ومن أوسع منطقة في القناة 10 قارب في كل قارب 14وبدأ العبور في وضح النھار بعدد 

وكان Hبد وأن يشعر أفراد الموقع بالھجوم، فصعدت إحدى دبابات العدو إلى مصطبة مجھزه في الساتر . النقطة

 معبد الحلي/ لكن أكمل أفراده العبور بالمجاديف، وأصيب الجندي.. الترابي وأطلقت قذيفة أصابت موتور أحد القوارب

 دبابات قام الرقيب 5ودخلت القوة الموقع واكتشفت أن ھناك .. معھم رياض محمد بشظية في ذراعه لكنه استمر 

 بتدمير دبابتين وقتل كل من فيھم همعتز الشرقاوى ومحمد عبد رب/  منھا، وم9زم أول3حسنى س9مة بتدمير / أول

لجنود اCسرائيليين ولما شعر ا.. ًإH واحد خرج مستسلما من الدبابة تم تسليمه إلى أحد القوارب المنتظرة على الشاطئ

ُأن دباباتھم قد دمرت دخلوا مسرعين ل9ختباء في الملجأ المحصن، كان عبارة عن عربة بضائع من عربات السكة 

.  شكائر متفجرات حول العربة لتدمير الملجأ بالكامل وقتل كل من فيه4فتم وضع . الحديد ومحاط بشكائر رملية

  .ة تم خ9لھا زرع علم مصر دقيقة كامل45واستمرت القوة في الموقع 

عبد الحليم رياض /  فرد، لكن الجندي البطل141 فرد إلى الضفة الغربية وقد أصبحت 140وعادت القوة التي ذھبت 

الذي ظل ينزف طوال مدة العملية، ورغم ذلك استمر في القتال، استشھد فور الوصول إلى الضفة الغربية ومعه 

ًر ظھر الطيران اCسرائيلي محاوH مھاجمة وتدمير كتيبة المدفعية أثناء وعلى الفو. سامي زكي مسعد/ الجندي

 H أطاشت قذائفھم فلم تصب الكتيبة بأي خسائر رغم أنھا كانت متحركة على طريق محدود D انسحابھا، لكن عناية

بابات مما جعلھم  د5 قتيل ع9وة على 40كانت الخسائر اCسرائيلية في ھذا اليوم أكثر من . يسمح بأي مناورة

  .يفكرون بعد ھذه العملية تفكير آخر

  

  

  

  

فجيش إسرائيل الذي H يقھ/ر م/رت علي/ه ..  Hبد وأن نقف أمام ھذا اليوم بنظرة فاحصة ومتأملة :1969 يوليو 20

وك/ل م/ا ي/ستطيع ال/رد ب/ه ھ/و مھاجم/ة موق/ع منع/زل . شھور وھ/و يتلق/ى اللطم/ات م/ن ض/باط وجن/ود م/صر ا>بط/ال

 مح/اوHت وف/ى ث/9ث ..ةأو ق/صف م/دن القن/اي/ا،  حج/م الخ/سائر الت/ي يتلقاھ/ا يومفيائية H تقدم وH تؤخر بصورة دع

الفك/ر ال/سياسي عل/ي أح/دثت أعم/ال القت/ال الم/صرية رد فع/ل و. ةنت/ائج ملموس/أي   الع/دولعبور إلى الغرب ل/م يحق/قل

  .والعسكري اCسرائيلي وعلى الروح المعنوية للشعب اCسرائيلي
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 ، العدد والمع/دات، وأن م/صر م/صممة عل/ى القت/الفيركت إسرائيل أن القوات المصرية أصبحت تمتلك قوة أكبر  أد

 أن رعب/د الناص/ أول مايو على لسان ال/رئيس فيوأكد ھذا أن مصر أعلنت . ولن تقنع بأي صلح بالشروط اCسرائيلية

  .اف ضد إسرائيلقرار وقف إط9ق النار أصبح غير ساري وأننا بدأنا حرب اHستنز

 إرغام مصر على وقف في وشعور القيادة العسكرية اCسرائيلية بفشلھا ،لكل ھذه ا>سباب ومع ازدياد خسائر إسرائيل

  . أسلوب المواجھة مع مصر وتستعرض مختلف طرق الحل الممكنةفيبدأت إسرائيل تعيد التفكير . حرب اHستنزاف

اجتمع مجلس الحرب اCسرائيلي بناء على طل/ب موش/ى داي/ان وزي/ر ال/دفاع . ي جرتوبناء على نتائج الدراسات العديدة الت "

 ح//رب اHس//تنزاف بك//ل إمكانياتھ//ا ف//يھ//و إدخ//ال الق//وات الجوي//ة اCس//رائيلية . وأص//در ق//رار م//ن أخط//ر الق//رارات الع//سكرية

 ص/الح ف/يب/دأت . ة عل/ى جبھ/ة القن/اة موازين القوى اHستراتيجيفيوقد أدى ھذا القرار إلى إحداث تغيرات جذرية . التدميرية

ولك/ي نؤك/د م/دى  .)1(" صالح مصر بعد مضي حوالي س/تة أش/ھر عل/ى بداي/ة الح/ربفيإسرائيل ثم تحولت ضدھا وأصبحت 

  .تأثير الھجمات المصرية سنعرض ما كتب وقيل داخل إسرائيل

إن عملية لسان بورتوفيIق " ق النيلالفانتوم فو" كتابه عن حرب اHستنزاف فيفيقول زيف تشيف المحلل اCسرائيلي 

 :، وي/ضيف المعركIةفIيھي التي أنھت الجدل داخل أروقة القيادة ا�سرائيلية حول حتمية تدخل الطيران ا�سIرائيلي 

  .لقد كان ھذا النجاح ھو أبرز ما حققه المصريون وكان سيحفزھم إلى نشاط أكبر، فكان Hبد من إيقافھم بسرعة

 الجبھ/ة، ف/يأمام الضغط الھائ/ل ال/ذي مارس/ه الم/صريون " الصحف وقتھا فياCسرائيلي وصرح المتحدث العسكري 

والحياة التي أصبحت H تطاق على الضفة الشرقية للقناة أقدمت القيادة اCسرائيلية على اس/تخدام الطي/ران ال/ذي كان/ت 

  .)2("كل اYراء تصر على اHحتفاظ به للمستقبل

ن الھجوم الجوي ھو الرد ا�سرائيلي على ما أعلنته مصر من حرب أ"وقد أعلن موشى دايان وقتئذ 

  ". شكل ضربات المدفعية وأعمال العبور ضد الجبھة ا�سرائيلية شرق القناةفياستنزاف 

 منطق/ة القن/اة ف/ي فقام/ت طائراتھ/ا ب/الھجوم عل/ى الق/وات ،بدأت إسرائيل من/ذ ھ/ذا الي/وم اس/تخدام قواتھ/ا الجوي/ة بعن/ف

ً و>ن الموق/ف ك//ان واض//حا أم//ام القي/ادة الم//صرية فل//م ي/ستغرق ا>م//ر إH س//اعات وص//درت ..درس//عيبووعل/ى مدين//ة 

ك/ان م/ن ح/سن ط/الع الق/وات الجوي/ة الم/صرية أن ... ح/رب اHس/تنزافف/يا>وامر بإشراك القوات الجوي/ة الم/صرية 

 المعرك/ة ف/يك الطيران المصري فقبل شھر من بدء إشرا. يتوالى على قيادتھا أبناء مخلصون يقدرون حجم المسئولية

. ًح/سنى مب/ارك رئي/سا ل`رك/ان/ ًعلى بغدادي قائدا لھا واللواء طي/ار/ تغيرت قيادة القوات الجوية وأصبح اللواء طيار

ًوإن كان تغيير القيادة خاصة بعد فترة قصيرة نسبيا له آثار سلبية إH أن كل منھم جاء مكم9 لما بدأه السابق ً.  

                                           
  .185 ص- من النكسة حتى حرب اHستنزاف - طه المجدوب )1(
  .107 ص- حرب اHستنزاف - ھيئة البحوث العسكرية )2(
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ھي انط9ق تشكي9ت الق/وات الجوي/ة الم/صرية م/ن قواع/د المن/صورة  يوليو، 20في حرب اHستنزاف كانت افتتاحية 

 21 وفى حماي/ة ت/شكي9ت م/ن ط/ائرات م/يج،)مقات9ت قاذفة (7 وسوخوى17وقويسنا وبلبيس وأنشاص بطائرات ميج

 ومن/اطق ش/ئون إداري/ة ومحط/ات رادار ومع/سكراتللع/دو ً مساء بقصف مواق/ع 6:30 الساعة فيوقامت ). مقات9ت(

  .  داخل سيناءفي كيلو متر 35للعدو بعمق 

ص/واريخ ھ/وك  مقات9ت قاذفة الذي شرفت بقيادته في ھذه المھمة، ھ/و ق/صف ومھاجم/ة موق/ع 62وكان دور السرب 

وكن/ت ص/احب أول مواجھ/ة ب/ين الط/ائرة .  في منطقة رمانة على المحور الشمالي، إض/افة إل/ى موق/ع أخ/رجو/أرض

وبفضل التدريب المستمر وثقتنا في أنن/ا ن/ستطيع أن .. والصاروخ الذي يھدد طائرات القوات الجوية المصرية 17ميج

تك/رر الھج/وم عل//ى ھ/ذا الموق/ع أكث/ر م/ن خم//سة ع/شر م/رة ط/وال ح//رب (نواج/ه إس/رائيل تمكن/ا م/ن ت//دمير الموق/ع، 

 ط/ائره مي/راج 2وت/م إس/قاط  % 80– 70بة وكانت نتائج الھجمة ا>ول/ي رائع/ة ف/تم ت/دمير ا>ھ/داف بن/س) اHستنزاف

/ وتكررت الھجمات طوال عام كامل، واستشھد من السرب خ9ل فترة الحرب كل من م9زم طيار. واستشھد لنا طيار

  .أحمد السبروت، ط9ل سعد D، ومحمود حمدي

 الت/دريب والتجھي/ز فيلسابقين ًمؤشرا على أن ما دفعته القوات الجوية من ثمن خ9ل العامين اا>ولى  وكانت الھجمة 

 ).. التIدريب والمعIارك علIى مIدى الفتIرة الIسابقةفIي طيIار 54فقIدت القIوات الجويIة المIصرية (ًقد آتى ثماره أخيرا 

 عل//ى كف//اءة وثق//ة ب//النفس تمكن//ه م//ن الت//صدي للع//دو 67 ال//ذي تحم//ل كثي//را بع//د يوني//و وأص//بح الطي//ار الم//صري

Hبد م/ن ولكي يتضح ا>مر أمام القارئ . نوعي الذي يتمتع به الطيران اCسرائيلي رغم التفوق العددي وال.اCسرائيلي

وس/نركز عل/ى الحمول/ة والم/دى فق/ط لع/دد ث/9ث . اCسرائيلية ووقفه لبيان الفارق الشاسع بين القوات الجوية المصرية

واحدة فانتوم تلقى حمولIه ئرة  وبنظره بسيطة على الجدول التالي نجد أن طا.طائرات من كل جانب لبيان ھذا الفارق

  7 طائرات سوخوى4 أو 17 طائرات ميج 4أكبر قدرا من حمولة 

  

  الطائرات المصرية    الطائرات ا�سرائيلية

  21الطائرة ميج    4-الطائرة فانتوم ف

   كيلو متر450المدى      كيلو متر1200المدى 

+  مم دوار  20مدفع + جو / صاروخ جو2التسليح 

  مكج400 قنبلة 14

  جو أو/ صاروخ جو2+ مم 23 مدفع 2التسليح   

  كم250 قنبلة 2+مم 23 مدفع 2 

      

  7الطائرة سوخوى     س3الطائرة ميراج

   كيلو متر380المدى      كيلو متر520المدى 

قنبلة 2+ جو/صاروخ جو2+ مم 30مدفع 2التسليح    م أوكج250 قنبلة 2+ مم 30 مدفع 2التسليح   
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  مم55أرض / صاروخ جو36+ مم 30مدفع 2   مم68أرض/ صاروخ جو32كجم أو400

      

  17الطائرة الميج    الطائرة سكاى ھوك

   كيلومتر300المدى      كيلو متر600المدى 

حمولة متنوعة من القنابل + مم 30 مدفع 2التسليح 

  كجم4500أرض تبلغ /أو الصواريخ جو

قنبلة 2+ مم 23مدفع 2+ مم 37التسليح مدفع   

  مم80أرض / صاروخ جو8+ كجم100

  

 وك/ان ھ/ذا ً. المدى والتسليح ل/صالح إس/رائيل بم/ا ي/وازي ال/ضعف تقريب/افيوبنظرة على ھذه المقارنة نجد أن التفوق 

 اHش//تباكات الجوي//ة H ف//ي العم//ق اCس//رائيلي كم//ا وأنھ//ا ف//ييعن//ي أن الط//ائرات الم//صرية H ت//ستطيع ق//صف أھ//داف 

 ط/ائرات ف/ي 4 كما أن تجھيز طائرة واحدة يوفر كثيرا عن تجھي/ز .ئيلية الجو مثل الطائرات اCسرافيتستطيع البقاء 

  .الوقت وفي عدد الفنيين وفي عدد المعدات

ًحسنى مبارك رئ/يس ا>رك/ان وك/ان م/سئوH ع/ن / فوضع اللواء طيار. لكن ھذا التفوق لم ينل من أبناء القوات الجوية

 التخط/يط ط/وال ع/ام كام/ل بن/اء عل/ى المواق/ف ف/يم/ع المن/اورة  خطة تتناسب مع اCمكانيات المتاحة ،إدارة العمليات

ًفحققت القوات الجوية المصرية نجاحا باھرا بكافة المقاييس رغم خسائرھا الغير قليلة. المستجدة والدروس المستفادة ً.  

ت بواس//طة ت//شكي9ت المق//ات9) ك//م35حت//ى ( عم//ق س//يناء ف//يكان//ت الخط//ة تق//وم عل//ى ق//صف وت//دمير الع//دو وأھداف//ه 

، التي كانت ترافق المقات9ت القاذفة حتى مواقع العدو، وأذكر ھن/ا أن/ه ف/ي  وتحت حماية مباشرة من المقات9ت،القاذفة

سمير فري/د عل/ى موق/ع ص/واريخ ھ/وك، ص/درت ا>وام/ر م/ن مرك/ز /رأحد غارات المقات9ت القاذفة بقيادة الرائد طيا

مج/دي /الرائ/د طي/ار ) 21ط/ائرات الم/يج ( ك/ن قائ/د ت/شكيل الحماي/ةالعمليات أن تتراجع المقات9ت إلي غ/رب القن/اة، ل

  كمال رد على مركز العمليات 

  .  الھجوم ص ما يخل17  أنا منتظر فوق الموقع لغاية الميج -

 الع/دو التكتي/ك الم/صري، ال/ذي أص/بح ي/ستند فكان تخطيط الھجمات والحماية لھا يختلف في كل م/ره حت/ى H يكت/ش

 ال/ذھاب إل/ى ا>ھ/داف ف/ي تنفي/ذ ھ/ذه المھ/ام وك/ذا ارتف/اع الطي/ران ف/يًكان عامل التوقيت حاسما . على خبرة مصرية

وبھ/ذا التكتي/ك ت/تمكن .  حت/ى H يكت/شف الع/دو اCس/رائيلي طائراتن/ا إH عن/د عبورھ/ا قن/اة ال/سويس.) متر30ارتفاع (

 وعل/ى الف/ور تظھ/ر ، لك/نائرات اCس/رائيليةالط/وف/ي أثن/اء عودتھ/ا ت9حقھ/ا . المقات9ت القاذفة من مھاجمة ا>ھ/داف 

ًفك/ان الع/دو مجب/را عل/ى أن ت/تم اHش/تباكات الجوي/ة . المقات9ت المصرية ج/اھزة ل9ش/تباك م/ع الط/ائرات اCس/رائيلية

  .غرب القناة

 والتي كانت مكلفة بمھاجمة الع/دو) 21 ، ميج17ميج(وسنعرض مثال لذلك ما كانت تقوم به أسراب قاعدة المنصورة 

  ). العريش-طريق القنطرة ( المحور الشمالي فياCسرائيلي 
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 رمان/ة عل/ى المح/ور ف/يج/و المتمرك/ز /تقوم تشكي9ت المقات9ت القاذفة ب/الطيران إل/ى موق/ع ص/واريخ ھ/وك أرض -

  . متر يتبعھا بدقائق تشكي9ت الحماية30الشمالي على ارتفاع 

  . وھنا يتم اCب9غ عنھا لمراكز القيادة اCسرائيلية11:00 مث9 الساعةقناة السويس  17تعبر تشكي9ت الميج -

 ھجم//ة وتغ//ادر الموق//ع ال//ساعة 3-2 ث//م تق//وم بق//صف الموق//ع 11:03 إل//ى الھ//دف ال//ساعة 17ت//صل ت//شكي9ت الم//يج -

11:06.  

  .11:09 متر وتعبر غرب القناة الساعة 30وتأخذ طريق العودة على ارتفاع اCسرائيلي تغادر التشكي9ت الموقع  -

كان اCب9غ عن الطائرات ولما    .  دقائق فوق سيناء حتى العودة إلى غرب القناة9وبھذا فإن طائراتنا المھاجمة تبقي 

 ث/م .. دقيق/ة3 ثم تنطلق طائرات الميراج اCسرائيلية م/ن قاع/دة الملي/ز وس/ط س/يناء خ/9ل ، دقيقة3المصرية يستغرق 

وعل/ى  . دقيق/ة10-9سويس فيكون الوقت الذي تحتاجه الط/ائرات اCس/رائيلية  دقيقة حتى تصل  قناة ال4-3تحتاج إلى 

وھن/ـا تت/صدى ..  إلى غرب القناة 17ھذا كانت الميراج اCسرائيلية تصل إلى قناة السويس وقد عبرت تشكي9ت الميج

 وھو ما ك/ان يح/دث ،اعدھاوH يكون أمامھا إH أن تشتبك مع مقات9تنا أو تعود إلى قو) 21ميج(لھـا تشكي9ت الحماية 

ًغالبا حيث أن المقات9ت اCسرائيلية تفضل دائما أن يكون اHشتباك مدبر ومخطط له ً.  

 رمان/ة >ن/ه ك/ان يغط/ى المنطق/ة م/ن فيجو / استثمار تدمير موقع صواريخ الھوك أرضالتخطيط المصري ھووكان 

 و>ن إع/ادة ت/شغيله تحت/اج .ه وتدميره قب/ل الغ/روبفيتم مھاجمت.. القنطرة وحتى بورسعيد وبعمق حتى مدينة العريش

ً ساعة على ا>قل فكان ي/تم دف/ع ط/ائرات القاذف/ات أو الھليك/وبتر ل/ي9 لمھاجم/ة مواق/ع إس/رائيلية عل/ى ال/ساحل 12إلى 

ج9ل / ًلي9 بقيادة كل من مقدم طيار) 8مى( طائرة ھليكوبتر2 تم دفع 28/9/1969في . الشمالي وحتى مدينة العريش

 وت//م . منطق//ة م//صفق عن//د بحي//رة البردوي//لف//يس//مير عب//د ال//س9م لمھاجم//ة مع//سكر إس//رائيلي / الن//ادي والنقي//ب طي//ار

لمع/سكر وأف/ادت لوت/م ت/دمير كام/ل ) كان ھذا تع/ديل م/صري لت/سليح الط/ائرة(قصف بالصواريخ والبراميل الحارقة ال

إH أن الطي/ران اCس/رائيلي تمك/ن .. كث/ر م/ن م/رة وتكررت ھذه الطلعات أ.  بأن الخسائر كانت عاليةعوسائل استط9

 واست/شھد ،س/قاطھماإ ف/ينج/ح  كانت تقصف منطقة العريش لي9 ، وأثناء الع/ودة 28اليوشنقاذفه  طائرة 2من مطاردة 

 20 ووص/ل إل/ى ال/شاطئ بع/د أن ق/ضى ةأنيس خضير من القفز بالمظل/ محمد عبد الجواد وتمكن الرائد طيار/ رائد طيار

  . البحريفساعة 

وتحم//ل طي//اري المق//ات9ت عبئ//ا كبي//را ط//وال ح//رب اHس//تنزاف، فك//ان عل//يھم أن يقوم//وا بحماي//ة ھجم//ات المق//ات9ت 

ورغ/م إن . باCض/افة إل/ى الت/صدي لط/ائرات الع/دو. القاذفة، وطائرات اHستط9ع أثناء تنفيذ مھامھا فوق أرض العدو

  .بروحھم العالية جعلتھم يتسابقون لتنفيذ المھام دون كللالمجھود المطلوب كان شاقا، لكن طياري المقات9ت 

أثن/اء الح/رب، مجموع/ة م/ن الطي/ارين ف/ي قاع/دة غ/رب الق/اھرة لتلق/ى .  تك/رر كثي/رالوسنروى مث/ال يوض/ح م/ا نق/و

 وأثن/اء إح/دى المحاض/رات انطلق/ت 70 يوني/و25وف/ى .  ط/راز مختل/ف عم/ا ك/انوا علي/ه21تدريب على ط/ائره م/يج 
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، وفورا انطلق ) دقيقه15إق9ع في ( يعتبر الطيارون في وضع حالة اHستعداد الثالثة. اق طائرات للجبھةإشارة  باختر

نبيل فؤاد بالعربة إلى أول الممر حيث طائرات حاHت اHستعداد، وأقل/ع الت/شكيل /تميم فھمي والم9زم أول/نقيب طيار

 العين السخنه نحو طائرات العدو، واش/تبك الت/شكيل وأس/قط وبدأ توجيه التشكيل إلى منطقة.  دقائق فقط9إلي الجو بعد

 يوليو، بنفس الطريقة، وبنفس الطي/ارين، ونف/س 2ومن المفارقات  أن يتكرر نفس السيناريو يوم . طائره ميراج للعدو

  .  المنطقة، لكن ينجح العدو في ھذه المرة ويسقط الطائرتان ويقفزا ك9ھما بالمظلة

  

  

  

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

   تھاجم موقع ھوك للعدو17                  صورة من طائرة ميج    
   نقاط مضيئة ھي صواريخ متجھة للھدف 8                      فيھا 
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 ا>فراد فيخسائر   على تدمير مواقع العدو وتكبيدهة من ھذه الھجمات ھائ9، فع9وةكان مكسب القوات الجوي

 أحد الغارات انحرف في. دون ھيبة أو خوف ي سرائيليتعاملون مع العدو اCوالمعدات ، أصبح الطيارون المصريون 

 ي وأبلغ قائد السرب الذ.ة الم9حية البوصلفيالمخصص له بسبب عطل موقع العدو  عقل عن حمدي/ النقيب طيار 

 فتوغل .و فمن غير المقبول أن تعود الطائرات دون مھاجمة العد.بأن يختار ھدف أخر ويھاجمه فورا رد عليه 

 تدخل ي دون أةحتى نفذت منه الذخير)  ھجمة2المعدل  ( ھجمات5وجد معسكرا قام بمھاجمته حتى بالتشكيل شرقا 

  .من العدو

 مع/ارك ف/ي فق/د لج/أ إل/ى إجبارن/ا عل/ى ال/دخول ، الك/م والن/وعف/يولما وجد العدو أنه H ينال من طائراتنا رغ/م تفوق/ه 

ل9شتباك معه فيقوم ) 21ميج( فتندفع مقات9تنا ، منطقة العين السخنةفي ل9ختراق  كان يقوم بدفع طائراته.جوية مدبرة

 وھن/ا يق/وم ب/دفع ت/شكيل جدي/د يط/ارد ، وت/صبح م/ضطرة للخ/روج م/ن اHش/تباك،بالمناورة معھا حتى ت/ستھلك الوق/ود

إض/افة إل/ى أن . ن/ان طائرات ھذا ا>سلوب وأسقط عدد غي/ر قلي/ل م/فيوقد نجح العدو . مقات9تنا المنسحبة من اHشتباك

أحم/د ن/ور / فقد استشھد نقيب طيار. من كان يقفز بالمظلة يتعرض >خطار جسيمة لصعوبة المنطقة وطبيعتھا الوعرة

ًثر على جثمانه وبجواره شواھد تؤكد أنه ھ/بط س/الما الدين >ن وسائل البحث واCنقاذ وصلت إليه بعد فوات ا>وان فُع

 21أحم/د ع/اطف عب/د الح/ي بطائرت/ه الم/يج/ ديسمبراستطاع نقيب طيار9ھذه المعارك بتاريخ لكن وفى أحد . بالمظلة

  . التي حاولت إسرائيل صنعھا حول ھذه الطائرةةوبھذا سقطت الھال. إسقاط أول طائرة فانتوم إسرائيلية

Cأن توج//ه ،س//رائيليةًكم//ا اس//تطاعت الق//وات الجوي//ة الم//صرية رغ//م إمكانياتھ//ا المح//دودة كم//ا ونوع//ا ع//ن نظيرتھ//ا ا 

/ ح/سنى مب/ارك والل/واء/ فبتنسيق للجھود والتخطيط الجي/د ب/ين الل/واء طي/ار. .ضربات موجعة إلى العدو بأسلوب آخر

 قتال إلى الشاطئ ال/شرقي 39ًمحمد صادق مدير المخابرات يتم دفع طائرة ھليكوبتر لي9 محملة بأفراد من المجموعة 

ًدا عن الھدف بمسافة آمنة، ثم يقوم أف/راد المجموع/ة ب/زرع ا>لغ/ام عل/ى الط/رق أو  وتھبط الطائرة بعي.لخليج السويس

وف//ى م//رات أخ//رى كان//ت الط//ائرة الھليك//وبتر تق//وم .  ث//م وب//سرعة ي//تم التق//اطھم وع//ودتھم بالط//ائرة،مھاجم//ة ا>ھ//داف

  .بقصف الموقع بالصواريخ والقنابل الحارقة ونجحت ھذه الطلعات أكثر من مرة

 أمام العدو لمدة عام كامل تشتبك معه ،67 عام فيما نالھا  وH شـك أن تقف القوات الجوية المصرية بعدكانت فرحـة 

ان ـذلت عن حب وإيم/ُب وأرواح ودماء . عمر الزھورفيلكن H ننسى أن الثمن كان شھداء . وتقاتل وتوقع به الخسائر

 ط/ائرة 32في الصباح قام/ت . 11/9/1969وم ـر مثال يفكما أوقعنا بھم خسائر كانت لنا خسائ. نـل ھذا الوطـ سبيفي

بمھاجمة مواقع العدو شرق القناة، و>ن ال/ضربة كان/ت موجع/ة فق/د ردت إس/رائيل ) 7 ، سوخوى17ميج(مقاتلة قاذفة 

 طي/ار م/ن 2 وفى ھذا اليوم استشھد .. مساءةبعنف وظلت اHشتباكات الجوية مع قاعدة المنصورة مستمرة حتى الثامن

 نجاح م/9زم  مقابلفي طيارين بالمظ9ت نتيجة اHشتباكات الجوية 7 وقفز ،ت9ت القاذفة فوق المواقع اCسرائيليةالمقا

  .وأسر الطيار اCسرائيليفوق مدينة السنب9وين  إسقاط طائرة ميراج مصطفى جامع في /أول طيار
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 ھن/اك أم/ور Hب/د م/ن . ح/رب اHس/تنزافف/يوقبل ختام ھذا الجزء من الحديث عن القوات الجوي/ة الم/صرية ودورھ/ا 

 إحداثھا بحكم موقعي كقائد س/رب مق/ات9ت فيًوقد كنت مشاركا . ذكرھا لما لھا من دHHت لن تغيب عن فطنة القارئ

ًك//ان أس//لوب اس//تخدام الق//وات الجوي//ة ط//وال ح//رب اHس//تنزاف ناجح//ا .  قاع//دة المن//صورة الجوي//ةف//ي) 17م//يج(قاذف/ة 

ًبعض مرات قليلة خاصة عل/ى المح/ور ال/شمالي ال/ذي ك/ان ناجح/ا ب/صورة أكب/ر م/ن المح/ور بصورة ملموسة إH من 

  .ا>وسط والجنوبي

)  ط//ائرة8(رف 2مھاجم//ة مواق//ع للع//دو ش//رق القن//اة بواس//طة باHس//تعداد لي كقائ//د س//رب ـم تكليف//ـ ت//25/7/1970 ف//ي

وت/م التن/سيق م/ع ق/وة الحماي/ة لم/دة . يت س/وفيتية يقودھ/ا طي/ارون س/وف21 على أن يتم حمايتھا بطائرات م/يج،17ميج

كان التنسيق ھو أن تھاجم الطائرات المصرية مواق/ع .  القاعدةفي جنراHت سوفيت متواجدين 3يومان وتحت إشراف 

 وھن/ا يق/وم الطي/ارون ال/سوفيت باHش/تباك . فتق/وم الط/ائرات اCس/رائيلية بمطاردتھ/ا حت/ى غ/رب القن/اة، كالمعتادلعدوا

 ھ/ذا ف/ي القت/ال الفعل/ي ف/ي طل/ب ال/سوفيت اHش/تراك فيولم نكن ندرى ما ھو السر . طائرات اCسرائيليةوالقتال مع ال

ًالتوقيت ؟ وكان الشرط أن يتم القتال واHشتباك غرب القناة، وأن الطائرات السوفيتية لن تعبر ش/رق القن/اة تح/سبا >ن 

  .لنسبة ل9تحاد السوفيتيًيقفز أحدھم بالمظلة أسيرا لدى إسرائيل فتتعقد ا>مور با

 وع/اد إل/ى غ/رب القن/اة دون الع/دو، بمھاجمة مواق/ع 17ميج) طائرة8 ( قام تشكيل27/7/1970ًفى الواحدة ظھرا يوم 

 4( فق/ام ت/شكيل  .ً ال/سادسة م/ساءف/يفتق/رر تك/رار الطلع/ة .  ولم يتم اHش/تباك المطل/وب.أن يتبعه الطيران اCسرائيلي

لكن التقطت إس/رائيل إش/ارات Hس/لكية .  والتينة10بمھاجمة موقعين للعدو عند الكيلو ) هطائر4(وتشكيل آخر ) طائرة

فم//ا أن أتم//ت ت//شكي9تنا . ًس//وفيتية قب//ل وص//ول طائراتن//ا إل//ى أھ//دافھا، فانطلق//ت ط//ائرات المي//راج اCس//رائيلية مبك//را

أبلغ الطيارون المصريون بال9س/لكي  الميراج اCسرائيلية خلفھا، ووجدتالمصرية ھجومھا واتجھت غرب القناة إH و

 وظھر على ال/رادار موق/ع المط/اردة وموق/ع الط/ائرات اCس/رائيلية، ك/ل ھ/ذا ول/م تت/دخل ط/ائرات . يطاردھمالعدوأن 

 س/الما، لك/ن الت/شكيل ةH أن ناور وأفل/ت بت/شكيله وع/اد إل/ى القاع/دإفما كان من قائد التشكيل ا>ول . الحماية السوفيتية

فأص/اب ط/ائرة إس/رائيلية   )17المIيج(بتIشكيلهلحقت بIه الميIراج واشIتبك معھIا ماھر قاسم / ة نقيب طياراYخر بقياد

  .وسقطت طائرتان لنا قفزا طياراھا بالمظلة

 ، منطق/ة اHش/تباكف/ي س/وفيتية 21 طIائرة مIيج12ورغم وجIود  ،ورغم أن اHشتباك وقع غرب القناة كما ھو مطلوب

 لك//ن H ن//درى س//بب ع//دم دخ//ول ،ل//سوفيت أف//ادا بأنھم//ا ش//اھدا الط//ائرات اCس//رائيليةورغ//م أن اثن//ان م//ن الطي//ارين ا

ح/سنى /  وبعد ن/صف س/اعة ح/ضر الل/واء طي/ار.!. اHشتباك، الذي كاد أن يكبدنا خسارة فادحةفيالمقات9ت السوفيتية 

 التنسيق لم يك/ن بالق/در وانتھى ا>مر بأن. في حضور الطيارين المصريين والسوفيتمبارك لمناقشة وتحليل ما حدث 

  .وحاول أحد الجنراHت السوفيت إقناع الحاضرين بھذا العذر لكن لم يقتنع أحد. الكافي وألقى الفشل كله على التنسيق
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مكIون اسIتدراج تIشكيل سIوفيتي  استطاعت الطائرات اCس/رائيلية 1970 أغسطس 3 أيام من ھذه الواقعة فى 7وبعد 

 وأسIقطت  منطقة العIين الIسخنة،فيطلقا من قاعدة بني سويف الجوية إلى كمين  من21ميج)  طائرة16( رف 4 من

، وع/ادت الط/ائرات اCس/رائيلية دون ةصIابات بالغIإ علIى طIائره سادسIه ھبطIت بة دقيقتIين عI<وفIي  طائرات5منه 

ل أي عن/صر م/صري وا ھذا اHشتباك من بدايته إلى نھايته دون تدخرًعلما بأن الخبراء السوفيت ھم الذين أدا. خسائر

  .من قريب أو بعيد

  

  

  المجھود الجوي للجانبين خMل حرب اIستنزاف
  

  1970 أغسطس 8 – 1969 يوليو  20
  

 مـــصر إســـرائيل

 التــوقيت
إجمالي 

المجھود 

 الجوي

مجھود 

القصف 

 الجوي

أوزان القنابل 

المسقطة 

 بالطن

إجمالي 

المجھود 

 الجوي

مجھود 

القصف 

 الجوي

ل أوزان القناب

  المسقطة

  بالطن

  ا�جمالي

 )شھر12.5
8860  7974  21530  1991  470  310  

المتوسط 

 الشھري
709  638  1722  95  38  25  

  

  )مجھود القصف وا�ستط<ع والحماية فوق ارض العدو(يوضح الجدول إجمالي المجھود الجوي للجانبين 

  
  الخسائر الجوية المصرية واZسرائيلية"

  

  )1("1970 أغسطس 8 - 69 يوليو20
  
  

  خسائر إسرائيل    خسائر مصر

                                           
والجرح/ى، والمع/دات والط/ائرات م/ع أي ً عذرا أيھا القارئ إذا وجدت تضارب واخت9ف في أرق/ام الخ/سائر الم/صرية واCس/رائيلية م/ن القتل/ى )1(

  .لكن ھذا ھو المتاح أمام أي باحث. فكل ھذه ا>رقام مستقاة من وثائق وجھات رسمية. مراجع أخري
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  نتيجة الدفاع الجوي  نتيجة القتال الجوي    نتيجة الدفاع الجوي  نتيجة القتال الجوي

   طائرة43   طائرة25     طائرة25   طائرة55
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  1970 أغسطس - 69وقد قامت القوات الجوية المصرية على مدار فترة يوليو

 الجوي///ة وحماي///ة ت///شكي9ت طلع///ة للمق///ات9ت ش///ملت ص///د ھجم///ات الع///دو

  .المقات9ت القاذفة وطائرات اHستط9ع

1991  1-  

  -2  470  . سيناء وخط بارليففيطلعة للمقات9ت القاذفة لقصف أھداف العدو 

  

  موقف القوات الجوية المصرية واZسرائيلية

  في بداية حرب اIستنزاف

 ةالقوات الجوية اZسرائيلي القوات الجوية المصرية

طراز 

 الطائرات
 عد الطائرات

حمولة الطائرات 

 قنبلة/ طن

طراز 

 الطائرات
 عد الطائرات

حمولة الطائرات 

 قنبلة/ طن

  80  59  س3ميراج   41  41  21ميج 

  21  21  سوبر مستير  38  38  7سوخري 

  270  73  سكاي ھوك  39  79  17ميج 

  52  52  أ4مستير   54  18  28اليوشن 

  33  37  اورجان  180  20  16تي يو 

  48  20  ورفت      

  504  262    352  196  ا�جمالي

  

    � تشمل ھذه القوة طائرات النقل والھليكوبتر والتدريب

  
  :وبنظرة محايدة على تلك الجداول والمقارنات نجد أن 

   أضعاف المجھود الجوى المصري 4إجمالي المجھود الجوى اCسرائيلي  - 1

 لمسقطة من جانب مصر ضعف ا70أوزان القنابل المسقطة بالطن من جانب إسرائيل - 2

  ..مقارنة بخسائر الطائرات في الجانب المصري % 85خسائر الطائرات اCسرائيلية  - 3
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وللوھلة ا>ولى لمن يقرأ ھذه ا>رقام يقول إن إسرائيل قد دمرت جبھة قناة السويس بالكامل، أو الجزء ا>كبر منھا في 

فوزي الذي قدمه للرئيس عبد / ا في تقرير الفريق أولوقد ذكرن. أسوأ ا>حوال، لكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما

وھذا يثبت إن تأثير الطيران اCسرائيلي على . الناصر إن عدد الشھداء المصريين عدة مئات ومثلھم من الجرحى

 ألف طن قنابل وتكون 21فكيف تسقط طائرات العدو.. مجريات حرب اHستنزاف لم يكن بالقدر الذي توقعته إسرائيل

فلو إن كل طن قنابل قتل جندي أو ضابط مصري لكان عدد القتلى ! ر المصرية أقل من ألف قتيل فقط ؟الخسائ

  . ألف قتيل21المصريين 

لكن ھذه النتائج لم تتحقق >ن التجھيز الھندسي للقوات، واستخدام ا>رض واCخفاء كان من أھم العوام/ل الت/ى وف/رت 

، لكن الجندي المصري ) قنبلة يوميا80متوسط (15×10 تسقط فينتج عنھا حفرة فالقنبلة اCسرائيلية كانت. لھا الحماية

ول/م يتوق/ف العم/ل الي/ومي ط/وال فت/رة . ًلحظة القصف يكون محتميا في حفرة برميليه والقيادات ف/ي الم9ج/ئ والدش/م

ط فكان /ب المدفعية مكما إن أغلب القصف اCسرائيلي كان بالقنابل ومن ارتفاع عالي لتجن. الحرب إH مرات محدودة

  .القصف غير دقيق 

حي/ث ك/ان . وفى الجانب اYخر كان الطيران المصري رغم حجمه وإمكاناته المحدودة، يحقق تأثيرا كبيرا من ھجماته

القصف بالصواريخ أساسا لتدمير الھدف والقنابل لتعظيم الخسائر ومن ارتف/اع م/نخفض، وحق/ق ھ/ذا نت/ائج كبي/ره ف/ي 

ت///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////دمير أھ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////داف 

ٍو◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌الع////د ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌/◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ  للق/وات الجوي/ة الم/صرية بوفى القتال الجوى كانت الخسائر تقريبا متساوية، وھو ما يحس. ٍ

فبنظ/رة عل/ى حج/م الق/وات .  ھذا النجاح ق/وات ال/دفاع الج/وى الم/صريويشارك في. قيادة وطيارين وفنيين وموجھين

 ط//ائره ل//دى 262 ط//ائره ل//دى م//صر تواج//ه 196الجوي//ة وع//دد الط//ائرات ل//دى ك//ل م//نھم، نج//د إن الف//رق كبي//ر ب//ين 

 بتناس/ لم تكن تشارك في القتال >نھا قاذفة قناب/ل ثقيل/ة H ي16 طائره تى يوـ20إسرائيل، مع الوضع في اHعتبار أن 

   الفارق الھائل في إمكانات الطائرات اCسرائيلية عن الطائرات المصريةىكما H ننس. عملھا مع حرب اHستنزاف

س/بعة آHف  ) 7200(ورغم ك/ل ھ/ذه العوام/ل ال/سابقة، فق/د اس/تطاعت م/صر بأبنائھ/ا ف/ي الق/وات الجوي/ة القي/ام بع/دد 

 أن نتوقف أمامه ھو إن ھ/ذه الق/وات الت/ي أدت ھ/ذا العم/ل بجوما ي.  طلعه جوية على مدار حرب اHستنزافنومائتا

ل/ديھا بع/ض ع/شرات , الرائع، كانت قبل أشھر معدودة مجرد مجموعه من الطيارين مبعثره في مط/ارات ش/به م/دمره

ب/و مدكور أ/وإن كان ھناك فضل في ھذا فھو للقادة الذين توالوا على قيادة القوات الجوية، الفريق طيار. من الطائرات

  .    ًحسنى مبارك/علي بغدادي   واللواء طيار/مصطفي الحناوي واللواء طيار/العز واللواء طيار
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  17                                        الطائرة المقاتلة القاذفة الميج 

  :السياسة اFمريكية فى خدمة إسرائيل 

يات والصواريخ والطائرات، كانت الجھود السياسية والدبلوماسية بينما الھجمات المصرية واCسرائيلية متبادلة بالمدفع

تع/ين و ، م/ن مجل/س ا>م/ن242ص/در الق/رار. ً خلفية مشھد القتال الذي كان متواص9 >كث/ر م/ن ع/امفيتلعب دورھا 

ط/ع آHف ًواس/تمر ط/وال ع/ام ون/صف تقريب/ا وھ/و يق. ًالسفير جونار يارنج مندوبا من ا>مم المتحدة لتنفيذ ھ/ذا الق/رار

  . نجاح محتملفي بارقة أمل وا>ميال بين مصر وإسرائيل ونيويورك دون نتيجة أ

إس/رائيل متم/سكة ب/أن الق/رار H .  فاص/بح ي/ارنج وكأن/ه ي/دور ح/ول نف/سه،ً محكم/ا ا>مريك/ي-كان التنسيق اCسرائيلي

التفاوض Hبد وأن يك/ون وونيو،  ي4يقول باHنسحاب من كل ا>راضي، وأن الحدود اYمنة Cسرائيل ليست ھي حدود 

أما اHتحاد ال/سوفيتي ال/ذي .   ألقت بكل ثقلھا لكي يستمر احت9ل اسرائيل ل`راضي العربيةوأمريكا. ًمباشرا مع مصر

ًھو حليف لمصر فلم يكن متحمسا للمطالب العربية بتحرير كل ا>راضي المحتلة، وإن كان يردد ويقول ب/أن م/ن ح/ق 

  .عود إليھم ا>رض المحتلةأصدقاؤه العرب أن ت

 كان/ت . سوفيتية للوصول إل/ى ح/ل لم/شكلة ال/شرق ا>وس/ط-وبالتوازي مع مھمة يارنج كانت ھناك مباحثات أمريكية 

وعل/ى الت/وازي .  كانت عليھا القيادة السوفيتيةذي ذلك التردد الفيأمريكا فيھا تعرض وتتبنى مطالب إسرائيل مستغلة 

Cنقاذ مھمة يارنج من الفشل الذي )  إنجلترا- فرنسا - روسيا - أمريكا(لدول ا>ربع الكبرى ًأيضا بدأت مباحثات بين ا

إن عربتIه ً.لقد انقضي عام وربIع العIام علIى تجIوال الIسفير يIارنج ولIم يحقIق شIيئا"يلوح، والتي قال عنھا كيسنجر 

ًتوى السياسي باھت/ا وض/عيفا، إH م/ن وكان الموقف العربي على المس ." الوحل ولن تتحرك بقوتھا الذاتيةفيغائصة  ً

  .بصيص أمل ھو حرب اHستنزاف التي تخوضھا مصر بعزم وثبات

قلي/ل بال وس/نكتفي ،67يوني/و الوHيات المتحدة بعد فيإسرائيل   مذكرات إسحاق رابين سفيرفيًوتصديقا لما سبق نقرأ 

أن أج/رى محادث/ات م/ع ال/دول الحليف/ة للوHي/ات عاد نيكسون م/ن أوروب/ا بع/د " يقول .. يكشف الكثيرالذيمن القراءة 

ًوبصفته معجبا جدا ب/الرئيس ديج/ول ت/ساءلت . المتحدة ھIل ينتظرنIا خطIر بIسبب تIأثر مواقفIه مIن مواقIف الIرئيس : ً

  الفرنسي ؟ 

 أوروبIا علIى خطIط أمريكيIة لحIل أزمIة الIشرق اFوسIط فIيإن الIرئيس لIم يطلIع الزعمIاء : ًفطمأنني كيسنجر قIائ< 

إن الو�يIIات المتحIIدة تعIIارض الحIIل المفIIروض، ومتمIIسكة بالتزاماتھIIا لحمايIIة أمIIن : قIIال لIIديجول وغيIIره ولكنIIه 

  .إسرائيل
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 ال/شرق ا>وس/ط H ف/يإن الرئيس ديجول شرح للرئيس نيكسون بأن جميع مواقف فرنسا : وابتسم كيسنجر عندما قال 

   .)1(" جلب الخير على إسرائيل00يقصد بھا سوى 

 يق/ول .. تبن/ى موق/ف اس/رائيل ومحاول/ة فرض/ه عل/ى م/صر بك/ل الط/رقفي إليه السياسة ا>مريكية نرى ما وصلتول

إلى ت/شارينكوف المف/وض ) وزير الخارجية ا>مريكي( تنفست الصعداء، فقد سلم راسك 1969 يناير 15وفى "رابين 

 عن طريق التفاوض بين ا>طراف إنه يمكن التوصل إلى س9م فقط :ًالسوفيتي فى واشنطن رسالة ھامة جدا جاء فيھا 

ويج/ب عل/ى ا>ط/راف أن يتفاوض/وا، ويمك/ن أن يفعل/وا ذل/ك ) يعن/ي ب/ا>طراف م/صر وإس/رائيل( الشرق ا>وسط في

  .تحت إشراف طرف ثالث

  .يجب أن توقع ا>طراف معاھدة يلتزم بھا كل طرف نحو اYخر

  .� يوجد التزام �نسحاب إسرائيلي شامل

وعل/ى ال/رغم م/ن أنھ/ا ل/م تح/دد بدق/ة  ھذه المرحلIة بجIوھر المواقIف ا�سIرائيلية، فيات المتحدة إذن لقد قبلت الو�ي

ّماھية الس9م، ولم تفصـل عناصره الحقيقية فإنھا لم تبق أدنى شك حول ضرورة اHنتقال من حالة وق/ف إط/9ق الن/ار 

  .)2("إلى حالة الس9م

 وأن الدور ا>مريكي ضد مصر ،ارنج ما كانت إH مضيعة للوقت نجد أن مھمة يومن رابين،بھذا اHعتراف الصريح 

ًولھذا لم يعول الرئيس عبد الناصر كثيرا على الجھود الدبلوماس/ية، ب/ل ك/ان م/دركا ال/دور . 1967ًمازال مستمرا منذ  ً

  . الحاسمةا>مريكي وكذا الدور السوفيتي، وإنما تماشى معھا لكسب الوقت فقط حتى تجھز القوات المسلحة للمعركة

 ح//رب ف//ي ل//م تھت//ز م//صر أو تفق//د تركيزھ//ا بإش//راك الطي//ران اCس//رائيلي : والقIIصف بالقIIصف 00العIIين بIIالعين 

 1969 أغ//سطس 10/11 ليل//ة ف//ي فقام//ت الق//وات الم//صرية. .ب//ل ت//صاعدت وتي//رة العملي//ات المتبادل//ة. اHس//تنزاف

 27/28وجاء الرد اCسرائيلي باCغ/ارة ليل/ة . قت واحد وفي الدفرزوار والفردان فيمھاجمة النقط القوية اCسرائيلية ب

ً مت//سل9 م//ن منطق//ة البح//ر ا>حم//ر بط//ائرات ھليك//وبتر حت//ى ق//رب ، منطق//ة أس//يوطف//يأغ//سطس عل//ى مع//سكر منقب//اد 

  .المعسكر وقامت بإنزال بعض مدفعيات الھاون التي قصفت المعسكر وأحدثت به بعض الخسائر

Cًس//رائيلي بغ//ارة كبي//رة عل//ى منطق//ة الزعفران//ة جن//وب ال//سويس بعي//دا ع//ن  ق//ام الع//دو ا9/9/1969 ي//وم ف//يلك//ن 

 مرسى السادات في لنش طوربيد متمركزان 2 قامت الضفادع اCسرائيلية بإغراق .. جبھة القناةفياHشتباكات الدائرة 

لميك//انيكي عل//ى مدعم//ة بوح//دة م//ن الم//شاة ا)  دباب//ة10(لت//أمين عملي//ة إب//رار بح//ري، ث//م قام//ت ب//إنزال س//رية دباب//ات 

)  ف/رد5( اتجاه الزعفرانة فلم تجد إH نقطة ح/رس الح/دود فيًثم زحفت ھذه القوة برا . الشاطئ الغربي لخليج السويس

  . ثم قامت بتدمير موقع رادار مصريً.استشھدوا جميعا

                                           
  .188 ص- سجل خدمة - إسحاق رابين )1(
  .183 ص- المرجع السابق )2(
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 .ً قائ/دا لھ/ذه الغ/ارة آدانمإبراھا فتعين الجنرال ،كانت إسرائيل تبغي دعاية إع9مية على مستوى ضخم من ھذه الغارة

 وس/ائل ف/يوت/م عرض/ه " غ/زو م/صر"واصطحب معه كاميرات ومصورين قاموا بالتقاط فيلم دعائي أطلق عليه اسم 

 س//اعات عل//ى ال//شاطئ 6وق//د اس//تمرت ق//وة اCغ//ارة . اCع//9م اCس//رائيلية والعالمي//ة م//رات مت9حق//ة ب//صورة مثي//رة 

  .لي ثم انسحبتالغربي تحت حماية كثيفة من الطيران اCسرائي

 وب/صحبته ة مدرع/ةفرق/لً العاش/رة ص/باحا وك/ان يت/ابع من/اورة تدريبي/ة  ف/ي الرئيس عب/د الناص/ر بخب/ر اCغ/ارة سمع

 توج/ه وطل/ب . أش/د ح/اHت ال/ضيقف/يًفوزي، فكان طبيعي/ا أن يقط/ع برنامج/ه ويع/ود إل/ى الق/اھرة وھ/و / الفريق أول

وف/ى الثاني/ة . ، وموافاة الرئيس بالموقف  اCغارةفيف على ما حدث لوقولإلى منطقة الزعفرانة فورا رئيس ا>ركان 

 ن ال/دفاع ع/ف/ي الق/اھرة، لھ/ذا وللتق/صير الواض/ح ف/يأحمد إسماعيل يتابع الموق/ف م/ن مكتب/ه /  اتضح أن اللواءظھرا

ًئي/سا ل`رك/ان محمد ص/ادق ر/ أحمد إسماعيل من منصبه وتعين اللواء/ الرئيس عبد الناصر بإعفاء اللواءقام المنطقة 

  .محمود فھمي/ ًفؤاد ذكري قائد القوات البحرية وتولي بدH منه اللواء بحري/ إعفاء اللواء بحريو

 حت/ى تع/ي إس/رائيل أن م/صر H تف/زع أو ت/روع م/ن . بعملية مماثلةًوكان طبيعيا أن ترد مصر على عملية الزعفرانة

 يمك/ن أن يتلق/ى ض/ربة تل/و ض/ربة م/ن  يقول/ون،يقھ/ر كم/اجيش إسرائيل ال/ذي H وأن الحرب سجال و. ھذه العمليات

 ومجموعة أخ/رى ، قتال محمولة بطائرات ھليكوبتر39 قوة من المجموعة 1/10/1969 فيفقامت . القوات المصرية

 وتق/دمت . منطق/ة رأس ملع/بف/ي بالنزول واCبرار على الشاطئ الشرقي لخل/يج ال/سويس ، زوارق بحريةفيمحمولة 

ً لغم/ا ن/تج 14 الطريق الساحلي حتى رأس مطارمه حيث قام/ت المجموعت/ان بن/سف الطري/ق وزرع المجموعتان على

   . أفراد ، وعادت القوة سالمة دون أي تدخل من قوات العدو10 عربة مدرعة ودبابة وجرح وقتل 3عنھا تدمير 

 ن/وفمبر 16ف/ي وفمبر،  جبھة قناة ال/سويس ط/وال ش/ھري أكت/وبر ون/فيوتكررت الھجمات المصرية على نقاط العدو 

وت/م الت/دريب عل/ى التفجي/ر بعب/وات خاص/ة حت/ى .  صاعقة بھدف خطف أسير43 الكتيبة كانت إحدى عمليات 1969

صالح فضل قائد مجموع/ة ال/صاعقة بتمثي/ل دور / وقام المقدم. يتبقى أفراد من الدورية اCسرائيلية أحياء يمكن أسرھم

ص//الح ل//بعض / ولم//ا ت//م التفجي//ر ف//ي الت//دريب تع//رض المق//دم. في//ذ العملي//ةعرب//ة الع//دو بنف//سه حت//ى يتأك//د م//ن دق//ة تن

وفى موعد التنفيذ عبرت قوة ھج/وم مكون/ة م/ن ع/شرة أف/راد . اCصابات، لكنه اطمأن إلى حسن إعداد وتجھيز العملية

لعبور في الثاني/ة تم ا.. حمدي الشوربجى/ معتز الشرقاوى، وقوة ساترة من عشرة أفراد بقيادة نقيب/ بقيادة م9زم أول

وكان أھم ما يشغل بال الجميع ھو اCخفاء والتموي/ه . ًصباحا ووصل أفراد الصاعقة إلى موقع الكمين واتخذوا أماكنھم

وفى الصباح م/رت ط/ائرة اHس/تط9ع اCس/رائيلية الت/ي كان/ت تم/سح الجبھ/ة ول/م . حتى H يكتشف العدو مكان الكمين

 ظھرت عربة جيب أمام الكمين وتم التفجي/ر، وان/دفع أف/راد الكم/ين نح/و العرب/ة ً ظھرا12تكتشف الكمين وفى الساعة 

وات/ضح م/ن التفت/يش أن ھ/ذه العرب/ة ك/ان فيھ/ا جن/رال ج/افيتش قائ/د قط/اع . فوجدوا ا>ربعة ركاب في العربة قد قتلوا
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بت//ه الع//سكرية جن//وب س//يناء ومع//ه ال//سائق واثن//ان م//ن الح//رس، وت//م إح//ضار محفظت//ه وش//نطة وث//ائق ع//9وة عل//ى رت

  .وعادت القوة كلھا سالمة

 فھاجم فنار أبو الدرج ومنطقة رأس . منطقة البحر ا>حمرفي ھجماته على ا>ھداف المنعزلة ووفى المقابل كرر العد 

 حت/ى يخ/ف ،كان العدو اCسرائيلي يھدف من تلك الھجمات إجبار مصر على نشر قوات كبيرة جنوب ال/سويس. شقير

  . وھى تھبط بمطار الغردقة بعد طلعة تدريب21 طائره ميج2 ونجح في إسقاط .ھة القناة جبفيالضغط عليه 

فم/ا أن .  الھج/وم عل/ى الع/دوف/ي حافلة بالنتائج وبأسلوب ا>داء الراق/ي للق/وات الت/ي ت/شترك 1969وجاءت نھاية عام 

م/شاة ب/التخطيط والتجھي/ز لعملي/ة عب/ور إلى الفرق/ة الثاني/ة ال خليل معبد المنع/ اللواءصدرت أوامر قائد الجيش الثاني 

  . حتى تسابقت الوحدات تتنافس على من سيقوم بالتنفيذ،أكبر من الدوريات

 وقامت بالھجوم على النقطة القوية ) ضابط وفرد100أكثر من (ً ديسمبر مساء عبرت سرية مشاة مدعمة القناة 6وفى 

قط/ة لحم//ايتھم م/ن الھجم/ات الم/صرية وتكتف/ي بعناص//ر وكان/ت إس/رائيل تق//وم ب/سحب معظ/م أف/راد الن. جن/وب ال/ب9ح

وقام/ت الق/وة ب/احت9ل . الحراسة والمراقب/ة فق/ط، ال/ذين ف/روا ھ/اربين بمج/رد أن اكت/شفوا عب/ور الق/وة الم/صرية إل/يھم

  .النقطة وقام أفراد القوة برفع علم مصر >ول مرة على أرض سيناء

 لك//ن ال/سرية قام//ت ب//صد .اتـًاد النقط//ة ومعتق/دا أنھ//ا إح/دى الدوري//ً مح/اوH اس//ترد،اح ان/دفع الع//دو بقوات//هـوف/ى ال//صب

 /ًوفى الظھيرة اتصل قائ/د الج/يش الث/اني طالب/ا م/ن الفري/ق أول. الھجوم بكفاءة عالية، مما جعل العدو يتراجع وينتظر

مر بعودة السرية  رفض ھذا الطلب وأه لكن. حيث أنھا مدعمة بالنيران من الضفة الغربية،فوزي أن تستمر القوة ھناك

ًدي/سمبر، لك/ن العل/م الم/صري ظ/ل مرفوع/ا 7م/ساء  ف/ي اHن/سحاب وتم تنفيذ .إلى الغرب بعد أن حققت مھامھا باقتدار

ًحق/ا أنھ/م جن/د م/ن .  حيث كان/ت تحمي/ه ني/ران قواتن/ا م/ن ال/ضفة الغربي/ة.1970 أغسطس فيحتى وقف إط9ق النار 

  .السماء

 14 ف/رد عب/روا قب/ل فج/ر 3+  ض/ابط 2 م/شاة مجموع/ة م/ن 117فق/د دف/ع الل/واء  ، بعملية رائعة1969واختتم العام 

 14 فيھ/ا ط/وال نھ/ار اختبئ/وا لغم عل/ى الطري/ق وحف/روا حف/را شخ/صية 4 وقاموا برص .ديسمبر إلى الضفة الشرقية

وت/م أس/ر أول  حين مرت عربة مدرعة انفجر فيھا أح/د ا>لغ/ام وقت/ل ث9ث/ة أف/راد .ًديسمبر حتى الساعة الخامسة مساء

 دعوة بالحرب أنا ضابط شما ليأنا "ًالذي ظل يصرخ مرددا طوال طريق العودة " دان افيدان"ضابط إسرائيلي يدعي 

  ".إداري

 منطقة على شاطئ خليج السويس وتمكن ر في  ھليكوبتر بجوار محطة رادا طائره2ھبطت  ديسمبر 23/24 ليلة فىو

، >ن الخب//راء ال//سوفيت أف//ادوا ب//أن تك//ون الحراس//ة ط//ائرتين إل//ى إس//رائيل الف//يم//ن تفكي//ك المحط//ة وتحميلھ//ا الع//دو 

  . ووسائل الدفاع حول الموقع الھيكلي لخداع العدو، وترك الموقع الحقيقي دون حراسه أو دفاع
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ت ع/دا أعم/ال الق/وا.  عملية إس/رائيلية28 عملية مقابل 44وفى ختام العام كانت العمليات اCيجابية المصرية قد بلغت 

  .ًالبحرية التي سنعرضھا تفصي9 على حده

 تم عقد اجتماع للمجلس ا>على للقوات المسلحة المصرية برئاسة الرئيس عبد الناصر لم/دة 1970 يناير 6وفى مساء 

 وأن يجتم/ع بق/ادة أف/رع الق/وات الم/سلحة وق/ادة ،على علم كامل بالموقف العسكري  بھدف أن يكون الرئيس.ث9ثة أيام

وكن/ت ق/د ق/دمت لل/رئيس موق/ف الق/وات " فوزي ع/ن ھ/ذا اHجتم/اع / ويقول الفريق أول.لمناطق العسكريةالجيوش وا

 ع/دا ال/نقص ، الخط/ةفيًذاكرا اHنتھاء من بناء حجم القوات المسلحة المقرر ..  1969ًالمسلحة عموما حتى آخر عام 

 ق//وات ف//يدع الج//وي، ك//ذلك ال//نقص الظ//اھر المطل//وب اس//تكماله م//ن الطي//ارين والط//ائرات القاذف//ة طويل//ة الم//دى لل//ر

  : وھي 1969وذكرت إحصائية عام . ومعدات الدفاع الجوي

 2وأمك/ن للع/دو ت/دمير .  طلع/ة ط/ائرة ل/ضرب وس/ائل ال/دفاع الج/وي وقوات/ه وق/وات الجبھ/ة3500قام العدو بح/والي 

 رت/ب 150+  ض/ابط 16ا>ف/راد  ف/يوكانت خسائرنا .  مدفع مضاد للدبابات19 مدفع ميدان، 10مم، 37سرية مدافع 

  . رتب أخرى299+  ضابط 19أخرى استشھاد أما الجرحى فكانوا 

 طلع/ة 70 طلع/ة ط/ائرة ھج/وم ض/د أھ/داف أرض/ية، 170 طلعة جوية للحماية منھ/ا 2900وقامت قواتنا الجوية بعدد 

 .ائرة إس/رائيلية ط/130 ط/ائرة مقاتل/ة م/صرية ض/د 110 معرك/ة جوي/ة اش/تركت فيھ/ا 22 كما تم/ت .استط9ع جوي

  )1( طائرة 14 طائرة وخسائر العدو 23وكانت خسائرنا 

ً قن/اة ال/سويس بالقت/ال ب/را وج/وا، ف/ي نترك عزيزي القارئ الجبھ/ة الم/شتعلة :رجال صدقوا ما عاھدوا + عليه  ً

حت/ى توق/ف  و67 أكت/وبر ف/ي من/ذ إغ/راق الم/دمرة إي/9ت ،ونذھب إلى البحار المصرية لنع/رف م/اذا ك/ان ي/دور فيھ/ا

  .1970 أغسطس فيالقتال 

واس/تمر . تفرغت القوات البحرية المصرية >عمال التدريب ورفع الكفاءة القتالية للوحدات بعد إغراق المدمرة إي9ت 

 محم/ود فھم/ي / محمد ص/ادق من/صب رئ/يس أرك/ان ح/رب والل/واء/ حين تولي اللواء1969ھذا الوضع حتى سبتمبر 

ًن ا>ول يمتلئ حماسة وتصميما على مھاجمة العدو بأي/ة وس/يلة وف/ى أي مك/ان، وك/ان الث/اني كا. ًقائدا للقوات البحرية

وبعد أيام من تولي منصبيھما دارت المناقشات عن كيفية . ًأشد منه حماسة وتصميما، فالتقى الرج9ن على ھدف واحد

  .استغرق ذلك حوالي شھر كاملوتطور النقاش إلى دراسة ثم تخطيط ثم تنفيذ، وقد . مھاجمة العدو من البحر؟

 كيلو متر،  لتكديسات وتجمعات شئون إدارية 40تم اختيار موقعين على ساحل البحر ا>بيض شرق بورسعيد بمسافة 

 س/رية تام/ة ف/ي ج/9ل فھم/ي قائ/د ل/واء الم/دمرات الخط/ة /ووض/ـع العقي/د.  منطقتي بالوظة ورمانةفيومخازن وقود 

 ميع//اد ف//يأن تغ//ادر الم//دمرتان الناص//ر ودمي//اط مين//اء اCس//كندرية  " كان//ت الخط//ة. قائ//د الق//وات البحري//ة إش//ـرافب

                                           
  .289 ص- حرب الث9ث سنوات -محمد فوزي /  الفريق أول)1(



  -75-

س/تقوم بواج/ب الحراس/ة أم/ام الت/ي  لن/شات ال/صواريخ م/ع ثم تلتق/ي .ًشرقا لتعبر أمام البرلس عند الغروب، ثم مناسب

 دق/ائق م/ن وص/ول وقب/ل ع/شر. ً الحادي/ة ع/شر م/ساءفي حتى تصل إلى موقع الضرب أمام ا>ھداف .قاعدة بورسعيد

 بورسعيد بضرب الموقع اCسرائيلي شرق بورفؤاد لمدة في يقوم فوج المدفعية الساحلية ،المدمرتان إلى نقطة الضرب

ث/م تق/وم الم/دمرتان بق/صف ا>ھ/داف .  حتى يتيقن اCسرائيليون أن الضرب من الب/ر م/ن اتج/اه بورس/عيد،عشر دقائق

  .)1("المخصصة لكل منھما لمدة عشرين دقيقة

 حت/ى يتع/ود اHس/تط9ع اCس/رائيلي عل/ى ، إبح/ار الم/دمرتين عل/ى نف/س خ/ط ال/سير للعملي/ة ع/دة م/راتكان Hبد منو

 وفرضت سرية تامة حتى على أطقم المدمرتين الذين كانوا يؤدون مھامھم عل/ى أن . تلك المناطقفيوجود المدمرتين 

وف/ى التوقيت/ات المح/ددة ب//دأت .. 1969 ن/وفمبر 8/9 ليل/ة وتح/دد لتنفي//ذ العملي/ة. أنھ/ا ض/من برن/امج الت/دريب ال/سنوي

ع/دلي محم/د عطي/ة / ح.عادل شراكي والمدمرة دمياط بقيادة المق/دم بح/ري أ/ ح.المدمرة الناصر بقيادة المقدم بحري أ

 بورس//عيد ق//صفھا ف//ى الموع//د المح//دد، ووص//لت ف//يوب//دأت المدفعي//ة ال//ساحلية .  الخط//ةف//يالتح//رك ح//سب م//ا ج//اء 

  .ن إلى نقطة الھجوم وقامتا بقصف موقعي رمانة وبالوظةالمدمرتا

 دق/ائق ف/وق 10وكم/ا ھ/و متوق/ع ب/دأ الطي/ران اCس/رائيلي الظھ/ور بع/د .  انتھى الھجوم وبدأت رحلة عودة الم/دمرتان

 ول/يس كان/ت الط/ائرات اCس/رائيلية تھ/اجم بالقناب/ل. ني القنابل المضيئة وتبعھا بالھجوم على الم/دمرتفألقىن، يالمدمرت

 الت/ي كان/ت اCس/رائيلية لك/ن يب/دو أن الط/ائرات . وھذا يقلل فرصة إصابة ا>ھداف خاصة وأنھا متحرك/ة،بالصواريخ

ن وال/ذي اس/تمر قراب/ة يومم/ا أدى إل/ى ف/شل الھج/وم الج/وي عل/ى الم/دمرت. تحت الطلب كانت مخصصة لمھام أخ/رى

ط الت/ي اس/تطاعت أن /ع/9وة عل/ى استب/سال أطق/م المدفعي/ة من، االساعتين المناورة الت/ي ك/ان يق/وم بھ/ا قائ/دا الم/دمرت

 للحماي//ة ف//وق 21وك//ان المف//روض أن تت//دخل الق//وات الجوي//ة بط//ائرات المق//ات9ت م//يج. ت//شتت ھجم//ات الط//ائرات

لما تأزم الموقف واستمر و. المدمرتين، لكن الضباب الكثيف كان يغطي قاعدة المنصورة الجوية فمنع إق9ع الطائرات

فق/ام الل/واء .  المعرك/ةفي محمود فھمي على إق9ع أي طائرات لدعم المدمرتين / الجوي اCسرائيلي، ألح اللواءالھجوم

. حسنى مبارك باستنفار اثنان من الطيارين فقاما باCق9ع رغ/م الظ/روف ال/صعبة متجھ/ين إل/ى مك/ان المعرك/ة/ طيار

ادت الم/دمرتان ـة وع/ـحتى انسحبت الطائرات اCسرائيلي ,ما أن ظھرت الطائرات المصرية على الرادار اCسرائيليو

 خلف الخطوط ب/أن الخ/سائر رجالناوجاءت تقارير .  نوفمبر7 السادسة صباح في ووصلتا ميناء اCسكندرية ،سالمتان

  . المعسكرات اCسرائيليةفيكانت شديدة 

ًمحمود فھمي كان جريئا ومقداما يبغي أن يقدم لمصر / و>ن اللواء بحري أغلى اHنتصارات، فق/د ك/ان يرت/ب ويجھ/ز ً

 مذكرات/ه بأن/ه توص/ل فيوكما يقول ھو .  نفس الوقت مع عملية ھجوم المدمرتينفي ضد العدولعملية ھجومية أخرى 

                                           
  .119 ص- صفحة من التاريخ -محمود فھمي قائد القوات البحرية / ح. اللواء بحري أ)1(
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 . كفاءة أفرادھ/ا وم/ستواھم الع/اليفي رغم ثقته ،إلى أن مصر لديھا قوة من أفراد الضفادع البشرية لم تستخدم من قبل

ف/9 يتبق/ى إH تكلي/ف ال/ضفادع الب/شرية بالمھم/ة . أجھزة للغطس، ولدي/ه ألغ/ام ت/ستطيع أن ت/دمر ال/سفنولديه معدات و

  .وتوصيلھم بمعداتھم وأسلحتھم إلى مسرح العمليات

رضا حلمي قائد لواء الوحدات الخاصة، وبادره بأنه يكلف/ه ب/ضرب وإغ/راق ث/9ث س/فن / وقام باستدعاء الرائد بحري

 رض/ا إل/ى ا>ردن تح/ت س/اتر أن/ه /محم/د ص/ادق ت/م إرس/ال الرائ/د/ وبالتن/سيق م/ع الل/واء.  إي/9ت ميناءفيإسرائيلية 

وھناك التقى بضابط المخابرات المصري .  ميناء العقبة ا>ردنيفيضابط سيقوم بالتفتيش على جھاز مصري موجود 

وك/ان . ة التحرير Hستط9ع ميناء إي9تخاخنى الذي وفر له كل ما يحتاجه بالتعاون مع أفراد منظمدإبراھيم ال/ الرائد

ًالدخاخنى دورا ھاما وحيويا /للرائد ً  استقبال وتحرك وإخفاء وإعاشة أف/راد ال/ضفادع الب/شرية ومع/داتھم وأس/لحتھم، فيً

  .حيث كانت العمليات تتم دون علم السلطات ا>ردنية

الكل يتعاون على ف ،نظمة التحرير الفلسطينية رضا بحصيلة وفيرة من المعلومات والصداقات مع أفراد م/وعاد الرائد

.  وب/دأت إج/راءات التنفي/ذ،ضعت الخط/ة وت/صدق عليھ/امحمود فھمي وُو/ رض الموقف على اللواءُعو .ضرب العدو

 ف/ي مصطفي طاھر من قوة الضفادع البشرية بطائرة نقل م/صرية ھبط/ت /فتم إرسال المعدات وا>لغام بصحبة الرائد

القريب من الحدود ا>ردنية، وكان ال/ساتر أن ھ/ذه ال/صناديق والمع/دات خاص/ة بمنظم/ة التحري/ر  العراقي 3-مطار ھـ

الدخاخنى مسئولية نق/ل ال/صناديق /  وتولي أفراد المنظمة بالتنسيق مع الرائد1969 نوفمبر2كان ذلك يوم . الفلسطينية

نوفمبر بجوازات سفر  4 ، 3لى دفعتين يومي وغادرت القوة المنفذة القاھرة إلى عمان ع. والمعدات إلى داخل ا>ردن

  . عمان دون تحرك لتأمين العمليةفيمدنية، وأقاموا ث9ثة أيام 

ف/ي نقط/ة متف/ق عليھ/ا م/ع  وتقابل/ت م/ع المع/دات وا>لغ/ام ،وفجر السابع م/ن ن/وفمبر تحرك/ت الق/وة المنف/ذة م/ن عم/ان

وت/م . ً السابعة مساء قرب منطق/ة التجھي/زفي فوصلت  طريق جبليفيواستأنفت السير بالعربات . العناصر الفلسطينية

.  س/اعة24 رض/ا تأجي/ل العملي/ة /إخراج المعدات وتجھيزھا لبدء العملية، لكن التعب كان قد حل بالجميع فقرر الرائ/د

فة ً نوفمبر بدأت المجموعة التحرك نحو البحر سيرا على ا>قدام لم/سا8وبعد ظھر يوم . ًفأخذ الجميع قسطا من الراحة

  . كيلو متر5

ك//ل ( ق//ارب مط//اط ف//ي مجموع//ات 3ًك//ان الج//و عاص//فا وال//ريح ش//ديدة وحال//ة البح//ر س//يئة، وكان//ت الخط//ة توص//يل 

 ثم تقوم المجموعات بالسباحة حتى الھ/دف ووض/ع ،كم من ميناء إي9ت2إلى مسافة ) صف ضابط+ مجموعة ضابط 

ك رغم الظروف الجوية ال/سيئة وتعط/ل موت/ور الق/ارب وت/م وبدأ التحر. ا>لغام والعودة سباحة حتى القارب مرة ثانية

كم من ميناء إي/9ت ، لك/ن 2 رضا إكمال العملية فوصل إلى مسافة / ورغم ھذا قرر الرائد.ً العاشرة مساءفيإص9حه 

 ف/ي س/اعات 6فكان من المستحيل إتم/ام العملي/ة حي/ث يحت/اج التنفي/ذ إل/ى ..  نوفمبر9 الواحدة والنصف صباح يوم في
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 مت/ر م/ن 300 فوص/ل إل/ى م/سافة المين/اءاس/تط9ع ب ق/ام رضا أن يستفيد م/ن الموق/ف ف/وھنا قرر الرائد. الظ9م التام

  . القوة الميناء عن قرب، وتبين عدم وجود أي سفينة حربية داخل الميناءتوشاھد. أرصفه الميناء

Cس/كندرية Cح/ضار م/ا يل/زمھم م/ن مع/دات  رض/ا أن يع/ود إل/ى ا/وعاد الجميع إلى عمان يملؤھم الغيظ، وقرر الرائد

 وH تع/د اذھ/ب”  ھدوء فيمحمود فھمي وحكى له ما حدث كظم غيظه وضيقه وقال له / ولما قابل اللواء. وقطع غيار

 /وان/صرف الرائ/د". إن ثقت/ي في/ك وف/ى مجموعت/ك كبي/رة.  قل/ب إس/رائيلف/يإH وقد انفجرت ا>لغام الستة الت/ي مع/ك 

ًرضا مسرعا متلھفا   . على الوصول إلى عمانً

 فوصلت بعد رحلة شاقة ومليئة بالمغ/امرات إل/ى مك/ان ، نوفمبر بدأت المجموعة التحرك من عمان14وفى مساء يوم 

 رض/ا حلم/ي ومع/ه /ًوفى الخامسة والنصف مساء تحرك الق/ارب المط/اط بقي/ادة الرائ/د.  نوفمبر15التجھيز ظھر يوم 

  -:المجموعات الث9ث المكونة من 

   محمد العراقي/ عمر عز الدين ومعه الرقيب/م9زم أول :جموعة اFولى الم

   عادل البطراوى/ حسنين جاويش ومعه الرقيب/م9زم أول :المجموعة الثانية 

   محمد فوزي البرقوقى/ نبيل عبد الوھاب ومعه الرقيب/م9زم أول :المجموعة الثالثة 

 وف/ى لحظ/ات ك/ان ً. الثامن/ة  تقريب/اف/يأنھ/م وص/لوا ق/رب مين/اء إي/9ت  إH ،كانت حالة البحر سيئة مثل المرة ال/سابقة

ًوف/ى الحادي/ة ع/شر م/ساء .  كيل/و مت/ر م/ن الھ/دف2 الماء كل منھم يحمل لغمه مع/ه وعل/ى بع/د فيأبطال مصر الستة 

/  أوللكن صف ضابط الجماعة ا>ولى نفذ ا>كسجين من جھازه ف/أمره الم/9زم.  على بعد أمتار من ا>ھدافأصبحوا

 أماكنھا وبدأت رحل/ة في وفى دقائق تم تثبيت ا>لغام الخمسة .. وتقدم ھو بمفرده لتلغيم السفينة.عمر عز الدين بالعودة

 / البرق/وقى إل/ى الم/9زم أول/لكن بعد أمتار من مغادرة الھدف أش/ار الرقي/ب.  الحادية عشر وعشرين دقيقةفيالعودة 

فما كان منه .  البرقوقى قد توفى/وبمجرد الصعود اكتشف نبيل أن الرقيب. ماءنبيل عبد الوھاب بالصعود إلى سطح ال

 ونسى س9مته الشخصية، ن/سى ك/ل ش/يء ،إH أن ألقى بمعدات الغطس ونسى موعد اللقاء مع القارب المطاط المنتظر

 Hفالعملية نجحت . شھيد  فرجع إلى الشاطئ سابحا وھو يحمل جثمان ال. أن يعود بالرقيب البرقوقى معهفيولم يفكر إ

لIو تركتIه لعثIرت إسIرائيل . "، لكن وكما قال ابIن مIصر الرائIع نبيIل  عبIد الوھIاب سالمةويكتمل النجاح بعودة القوة 

  ".ًعلى جثته وطنطنت بھا إع<ميا

 اختلقف// ، مين//اء العقب//ةف//ي ال//دخاخنى الموج//ود / متفرق//ة ول//م ت//صل إل//ى الق//ارب، وھن//ا ج//اء دور الرائ//دق//وةوع//ادت ال

وفى الواحدة .  العودةفي ھليكوبتر مصرية أحضرتھم حتى منطقة طابا وأنھم تخلفوا عنھا قصة عنللسلطات ا>ردنية 

" دالي/ا" مين/اء إي/9ت وھ/وت إل/ى الق/اع ال/سفينتين ف/ي عم/ق وقل/ب إس/رائيل ، فيًصباحا انفجرت خمسة ألغام مصرية 

  ".ھدروما"و
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 ال/دروس الم/ستفادة .. ب/دأ تقي/يم العملي/ة ودراس/تھا،لتھنئة وفرحة الن/صروفور عودة أبطال مصر واHحتفال بالنجاح وا

بي/ت "و" بي/ت ش/يفع"محمود فھمي مصمم على أن يھاجم س/فينتي اCن/زال / فقد كان اللواء.  مستقب9ً وا>خطاء لت9فيھا

لعدو اCسرائيلي تنبه بع/د لكن ا.  خليج السويسفي عمليات اCنزال التي كانت تتم فيبعد أن استخدمتھما إسرائيل " يام

 مع إلق/اء عب/وات متفج/رة ك/ل ع/شر ً، الميناء لي9فياCغارة الناجحة على ميناء إي9ت فقام بتكثيف الدوريات البحرية 

  . الصباحفيً كما كانت السفينتان تغادران الميناء لي9 وتعودان .دقائق لمقاومة أي أعمال للضفادع البشرية مرة أخرى

 جاءت رسالة من إدارة المخابرات الحربي/ة إل/ى قائ/د الق/وات البحري/ة ب/أن ال/سفينتان بي/ت ش/يفع 1970 يناير 31وفى 

 واستدعى ،فھمي المعلومة بفرحة غامرة/ وتلقف اللواء.  ميناء إي9ت Cجراء بعض اCص9حاتفيوبيت يام ترابطان 

أعطاه ا>وامر باHستعداد لمھاجمة ميناء إي9ت مصطفي طاھر قائد لواء الوحدات الخاصة بالنيابة و/ على الفور الرائد

  .مرة أخرى وتدمير السفينتين

ًوتم//ت دراس//ة الخط//ة س//ريعا وت//صدق عليھ//ا م//ع تع//ديل ع//ن الم//رة ال//سابقة أن تق//وم المجموع//ات بال//سباحة م//ن نقط//ة 

الف/ور إل/ى عم/ان  مصطفي على /وتحرك الرائد) .  كيلومتر12مسافة (ً الھدف ثم العودة سباحة أيضا ىاHنط9ق وحت

ولحق/ت ب/ه المجموع/ة المنف/ذة ب/نفس طريق/ة الم/رة .  الدخاخنى تمت دراس/ة تفاص/يل العملي/ة عل/ى الطبيع/ة/ومع الرائد

  -:وكانت القوة مكونة من مجموعتان .  المطار العراقيفيالسابقة بالطائرة العسكرية التي ھبطت 

   على أبو ريشة/ العريفانونى ومعهتعمرو الب/ المجموعة ا>ولى م9زم أول بحري

   فتحي محمد أحمد/رامي عبد العزيز ومعه الرقيب/ المجموعة الثانية م9زم أول بحري

 الثامن/ة ف/ي وتم التحرك إل/ى مدين/ة العقب/ة بالعرب/ات المدني/ة فوص/لوا ، عمانفي المسكن السري فيوتم تجھيز ا>لغام 

ًو عاص/فا وممط/را والبح/ر حالت/ه ش/ديدة ال/سوءوك/ان الج/.  نزل ا>فراد إلى الماءاCحماءوبعد . ًمساء  وف/ى منت/صف .ً

 ف/أمره ، فتح/ي  قائ/د مجموعت/ه رام/ي عب/د العزي/ز بفق/د الوج/ه الزج/اجي الخ/اص ب/ه/أبل/غ الرقي/بإلى الھدف الطريق 

  .بالعودة إلى نقطة اHنط9ق مرة أخرى حيث أنه لن يستطيع الغطس

 وفجأة ظھر لنش إسرائيلي يقوم بدوري/ة ويلق/ى عب/وات متفج/رة لك/ن . السباحة نحو الھدففيواستمر الث9ثة اYخرين 

 ب/دأت العب/وات المتفج/رة تت/والى ،وعندما بدأت أنوار مدينة إي/9ت تل/وح لھ/م وتقت/رب. قام الث9ثة بالغطس وأفلتوا منه

 ،جھ/ة إل/ى المي/اه ظ9م تام إH من كشافات قوية عل/ى جان/ب ك/ل س/فينة متفيكان الميناء . حولھم من لنشات الدوريات

وانفصلت المجموعت/ان وتوج/ه رام/ي عب/د العزي/ز إل/ى بي/ت . حتى تستطيع أن تكشف أي ضفدع بشري يھاجم السفينة

ً وفى الثانية عشر تماما كانت ا>لغام ملتصقة بالسفن منزوع/ة تي/ل ا>م/ان . البتانونى ورفيقه إلى بيت شيفعويام وعمر

 وف/ى لحظ/ة . ث/م ال/صعود إل/ى ال/سطح، دقيق/ة15حلة العودة تح/ت الم/اء لم/دة وبدأت ر. وجاھزة ل9نفجار بعد ساعتين

  .ة بعمرو البتانونى ورفيقه على بعد مترين منه فيتعانقان فرحة بتنفيذ المھميقدرية يصعد رامي إلى سطح الماء فيلتق
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ذار وس/رينة اCس/عاف ـن/ المين/اء وف/ى ال/سفينتين يعقب/ه ص/فارات اCف/ي المرة ا>ولى انفجار ھائ/ل فيوتكرر ما حدث 

ك/م متواص/لة وي/سلموا أنف/سھم إل/ى ال/سلطات ا>ردني/ة 12ويصل أبطالن/ا إل/ى ال/شاطئ منھك/ين بع/د س/باحة . والمطافئ

  .الطائرة الھليكوبتر التي فاتھم اللحاق بھاالدخاخني عن / الرائدوتتكرر قصة 

فجاءته العملي/ة الرابع/ة . ليه دوماإلنصر يسعى محمود فھمي يعيش معركة مصر ليل نھار، فقد كان ا/ ولما كان اللواء

أن ھن/اك :  ف/وزي وق/ال ل/ي / اس/تدعاني وزي/ر الحربي/ة الفري/ق أول1970 أحد أيام ش/ھر فبراي/ر في. "دون سعى منه

 أن/ه وردت معلوم/ات ب/أن إس/رائيل ق/د ف/ي وتتلخص ھذه المھم/ة .ً.مھمة يكلفك بھا الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا

عب/د  سبترول من كندا، وفى نيتھم إحضاره إلى خليج السويس للتنقيب عن البترول فيه وق/د أم/ر ال/رئي حفار للتاشتر

ً ب//أن أخط//رك أن//ه يكلف//ك شخ//صيا بمھم//ة ت//دميره خ//ارج البح//ر ا>حم//ر أو داخل//ه، ولكن//ه Hب//د وأن ي//دمر قب//ل رالناص//

  .)1("وصوله إلى خليج السويس

 فتبين أن الحف/ار يق/وم بقط/ره أح/د لن/شات ،لناصر ومع المخابرات العامةوبدأ التنسيق الفوري مع مكتب الرئيس عبد ا

 ميناء داك/ار بال/سنغال وس/يظل ھن/اك في موجود اYن ،القاطرة الھولندية ويقوم بحراسته أفراد من البحرية اCسرائيلية

 ھ/ذا ف/يدات الخاص/ة خليفة ج/ودت قائ/د ل/واء الوح// وتم تكليف الرائد بحري. ث9ثة أسابيع Cجراء بعض اCص9حات

فانطلق بھذا التكليف واجتمع على الفور مع الفنيين لدراس/ة وح/ساب كمي/ة المفرقع/ات ال9زم/ة، وع/دد . الوقت بالمھمة

تم التنسيق مع المخابرات العامة على كيفية نقل أفراد الضفادع وتوص/يلھم و. ا>لغام، وأنسب ا>ماكن لوضعھا بالحفار

  .حتى داكار

 الخط//ة ووص//لت ا>لغ//ام والمع//دات وا>ف//راد إل//ى داك//ار، ول//م يب//ق س//وى اHس//تط9ع ف//يم//ا ج//اء وس//ارت ا>م//ور ك

. وإن ك//ان ال/سفير الم//صري ھن/اك غي//ر مواف/ق عل//ى العملي/ة ب//ل طل/ب م//ن وزارة الخارجي/ة إيق//اف العملي//ة. والھج/وم

  .لحفاظ على الع9قات بين مصروالسنغالل

 خليف/ة يق/وم بتلق/ين ا>ف/راد ال/سبعة /وص/ول تق/وم بتجھي/ز مع/داتھا والرائ/د الي/وم الت/الي للف/يوبينما مجموعة الضفادع 

فكان/ت ال/صدمة والح/سرة . بكيفية الھج/وم ودور ك/ل م/نھم، ج/اء الخب/ر ب/أن الحف/ار خ/رج م/ن مين/اء داك/ار إل/ى البح/ر

  .للجميع عدا السفير

تظار دخول الحفار إلى أحد الم/وانئ  انفي خليفة ومعه مجموعة الضفادع البشرية إلى مصر مرة أخرى، /وعاد الرائد

.  ساحل العاجفيومرت عشرة أيام طويلة وثقيلة حتى جاءت المعلومة بأن الحفار دخل ميناء أبيدجان . Hصطياده فيھا

ح/سنى ال/شراكى / م9زم أول بحري وخليفة جودت/ الرائد بحري .وفى اليوم التالي مباشرة غادرت المجموعة ا>ولى

                                           
  .177 ص- صفحة من التاريخ -محمود فھمي قائد القوات البحرية /  اللواء بحري)1(
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 وت//م إرس//ال .أحم//د الم//صري مط//ار الق//اھرة إل//ى ب//اريس ث//م إل//ى أبي//دجان/ حم//ود س//عد والرقي//بم/ وم//9زم أولبح//ري

  . حقيبتهفيالمعدات رأسا إلى أبيدجان أما ا>لغام فقد حمل كل منھم واحد 

 اس/تقبالھم ال/سفير إح/سان طلع/ت ومن/دوب المخ/ابرات العام/ة ف/ي مارس وكان 7 مساء فيوصلت المجموعة أبيدجان 

ً اللذان ق/دما ق/درا كبي/را م/ن الجھ/د س/اعد ، نسيممحمد/العقيد ًن/سيم ج/اھزا بالخريط/ة الخاص/ة ك/ان .  إنج/اح العملي/ةف/يً

م/ارس عل/ى 9أو 8أن الحف/ار س/يغادر أبي/دجان ي/وم و ،بالميناء ومكان الحفار ونقطة اHنط/9ق للھج/وم وحرك/ة ال/سفن

 دون انتظ/ار للمجموع/ة الثاني/ة الت/ي ست/صل ، الليل/ة نف/سف/ي تنفي/ذ العملي/ة /وعلى ھ/ذا ق/رر الرائ/د خليف/ة. أكثر تقدير

ً العاش/رة م/ساء إل/ى المين/اء لعم/ل اHس/تط9ع ف/يوأس/رع .  مارس حت/ى H يفل/ت الحف/ار م/نھم م/رة ثاني/ة8صباح يوم 

 مارس انطلق ال/سفير ليق/ود 8وفى الثالثة صباح يوم . ال9زم ثم عاد إلى الفندق لتجھيز ا>لغام وضبط توقيت انفجارھا

محم/ود س/عد / وفى الرابعة والن/صف ص/باحا انطل/ق الم/9زم أول. ًسيارته حام9 مجموعة الضفادع إلى منطقة الميناء

واس/تغرق .  محمد المصري يحم/ل اللغ/م الراب/ع/ًحسنى الشراكى يحمل لغما والرقيب/ وھو يحمل لغمين والم9زم أول

>ربعة ونزع تيل ا>مان على أن يتم اHنفج/ار بع/د ث/9ث  وتم تثبيت ا>لغام ا،الوصول إلى الحفار نصف ساعة سباحة

 خليفة استطاع التصرف وأبعدھم عن / منطقة العملية اثنان من الوطنيين لكن الرائدفيوفى أثناء التنفيذ ظھر . ساعات

  .المنطقة حتى H تكتشف العملية

ا إلى الفندق ثم إلى المط/ار ال/ذي وص/لوه  وفور، على عجلةوعادت المجموعة إلى السفارة وتم ارتداء الم9بس المدني

 المط/ار ب/أن ف/يوأبلغھ/م ن/سيم وھ/م .  انتظارھم سكرتير السفارة ب/الجوازات وت/ذاكر ال/سفرفي كان ً. الثامنة صباحافي

وف/ى نف/س الوق/ت كان/ت المجموع/ة .  كيل/و مت/ر ع/ن المين/اء7ا>لغام انفجرت وأنه سمع صوتھا من الفندق ال/ذي يبع/د 

 اس//تقبالھم فم//ا ك//ان من//ه إH أن أع//ادھم عل//ى نف//س الط//ائرة الت//ي ف//يإل//ى مط//ار أبي//دجان وك//ان ال//سفير الثاني//ة ت//صل 

  .أحضرتھم بعد أن طمأنھم بأن العملية قد نفذت بنجاح

خاصة بعد ظھ/ور ً إH أن إسرائيل كانت واثقة تماما ..ولم يكن من الممكن اCع9ن عن العملية فتكتمت مصر ما حدث

وف/ى .  من قام بھذا العمل الجريء ھم المصريون ال/ذين أص/بحوا ي/ضربونھا داخ/ل وخ/ارج إس/رائيلأنبعض القرائن 

أطلب ما "محمود فھمي وقاله له / أول اجتماع للمجلس ا>على للقوات المسلحة شكر الرئيس عبد الناصر اللواء بحري

مج/ال الح/رب اCلكتروني/ة واCعاق/ة  ف/يفكان رده ھو طلب تحديث الوحدات البحرية ودعمھا بأجھزة متط/ورة " تشاء

  .والشوشرة

 أم//ا  بي//ت ش//يفع فق//د أص//يبت فق//ط وت//م ،عل//ى مين//اء إي//9ت ع//ن غ//رق ال//سفينة بي//ت ي//امال//ذي ت//م أس//فر الھج//وم الث//اني 

ً السادسة صباحا تحسبا >ي ھجمات أخ/رى م/ن ال/ضفادع فيً وكانت تخرج من ميناء إي9ت لي9 وتعود إليه .إص9حھا ً

 فق//د أم//ر ل//واء الوح//دات ،ًمحم//ود فھم//ي ك//ان م//صمما عل//ى إغ//راق ھ//اتين ال//سفينتين/ و>ن الل//واء. ريةالب//شرية الم//ص

ً المين/اء ل/ي9 وH يمك/ن ف/يلكن و>نھ/ا H ترس/و . الخاصة بمھاجمة ميناء إي9ت للمرة الثالثة وتدمير السفينة بيت شيفع
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تك/ون ف ، ساعة12ًالواحدة صباحا  توقيت اHنفجار بعد  يف الخطة أن يتم تلغيم رصيف الميناء فكانت ،مھاجمتھا بالنھار

  : قامت المجموعتان 1970 مايو 14وبنفس طريقة المرات السابقة مساء يوم .  الميناء ويتحقق المطلوبفيبيت شيفع 

   على أبو ريشة/عمر عز الدين ومعه الرقيب/ م9زم أول بحري

  ؤاد رمزي ف/نبيل عبد الوھاب ومعه الرقيب/ م9زم أول بحري

وبعد أن أفلتوا من الدوريات البحرية اCسرائيلية والعبوات المتفجرة التي كانت كثيفة عن الم/رات ال/سابقة، وبع/د جھ/د 

وع/اد .  الوصول إلى الرصيف، وضعوا ا>لغام على مسافة ث9ثة أمت/ار م/ن ح/ائط الرص/يف حت/ى H تكت/شففيكبير 

 ا>ذن م/ن ج/راء العب/وات المتفج/رة، وس/لموا أنف/سھم إل/ى ف/يص/ابات س/المين إH م/ن بع/ض إس/باحة ا>بطال ا>ربعة 

  قب/ل الموع/د  العملي/ة ل/م تحق/ق المطل/وب، فق/د انفج/رت ا>لغ/ام لك/ن. السلطات ا>ردنية التي استقبلتھم أحسن اس/تقبال

ل/ى المين/اء فل/م  الوصول إفيالمحدد بخمس ساعات تقريبا، لبدائية أجھزة التوقيت الروسية، كما أن بيت شيفع تأخرت 

  .يصيبھا شيء من ھذه ا>لغام

 ش/مال بحي/رة ةسرائيليإ قد رصد سفينة يستط9ع البحر كان اHة،وفى أثناء تنفيذ الھجوم على ميناء إي9ت للمرة الثالث

Hوف/ى م/ساء . أوام/ره بمھاجمتھ/ا وإغراقھ/ايمحمود فھم//  فأصدر اللواء .ستط9ع البردويل تقوم بأعمال التنصت وا 

ش//مال بحي//رة ) أوري//ت(مج//دي ناص//ف أن يغ//رق ال//سفينة اCس//رائيلية /  م//ايو تمك//ن ل//نش ص//واريخ بقي//اد الرائ//د13

  دعت بأنھا سفينة أبحاث اسرائيل بإغراقھا وإن إوقد اعترفت .البردويل

لوص/ول محمود فھمي كان ما ي/شغله لي/ل نھ/ار ھ/و كيفي/ة ا/ وقبل أن نختتم ھذا الجزء Hبد وأن نذكر بأن اللواء بحري

فذو الحسي الوطني العالي لمثل ھذا الرجل كان Hبد وأن يجھز للمعركة الكبرى القادم/ة ، . إلى العدو وتكبيده الخسائر

 قبل إحالته إلى التقاعد ب/شھور بإرس/ال 1972 عام في فقام . سيكون على ميناء حيفاة ھذه المعركفيوقرر أن الھجوم 

 منطقة انط9ق للضفادع البشرية حتى تقوم بمھاجمة ميناء حيفا اCسرائيلي عند  لتجھيز،خليفة جودت إلى لبنان/ الرائد

 للمين/اء وبن/اء عليھ/ا ةوتمت عمليات اس/تط9ع ودراس/. وتم تشوين المعدات وا>جھزة الخاصة بالغطس. بدء العمليات

 حرب أكتوبر وH فييتم ھذا لكن لم .  منطقة رشيدفيتم تدريب أفراد الضفادع البشرية على مھمة مھاجمة ميناء حيفا 

 ة الم/صرية عھ/د ھ/ذا القائ/د ال/شجاع قام/ت البحري/ف/يكم/ا ي/ذكر إن . ندري ما ھي الظروف التي حجب/ت ھ/ذا الھج/وم

 يوم/ا أم/ام ال/شواطئ 15 لم/دة ة واح/دةرحل/ه تق/وم بھ/ا غواص/الكان/ت . س/تط9ع بالغواص/اتابإرسال خم/س رح/9ت 

Cتقوم فيھا بجمع المعلوماتةسرائيليا ،Cوأسلوب التشغيل وتوقيتات العم/ل ةنذار البحري عن رادارات العدو وأجھزة ا 

  .وتمت ھذه الرح9ت كلھا بنجاح تام. 

محم/ود فھم/ي ال/ذي أعط/ى لم/صر كثي/ر م/ن / إن تاريخ العسكرية المصرية يشرف بأن يكون أحد أبناؤه اللواء بحري

  . أيامھا المقبلةاHنتصارات، وللبحرية المصرية فخر وشرف ستباھى به طوال
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  الفصـل الرابـع

   ورد مصـر00تصعيـد إسرائيـل 

   : تحرك الدب السوفيتي00ًوأخيرا 

 فخ/سائر إس/رائيل الب/شرية . بلغت ح/رب اHس/تنزاف مرحل/ة ش/ديدة الح/رج لك/ل م/ن م/صر وإس/رائيل1970 يناير في

رق/ام ا>كان/ت . ملت الب/ر والبح/ر والج/و نتيجة الھجمات المصرية التي ش/، القتلى والجرحىفيمستمرة وبأرقام كبيرة 

كم/ا وض/ح أم/ام ق/ادة .  الحكوم/ة والج/يش اCس/رائيلي تھت/زف/ي فب/دأت الثق/ة ،تصيب ال/شعب اCس/رائيلي بإحب/اط ش/ديد

 وأن الشعب الم/صري ، صعيد مصر والبحر ا>حمر بواسطة الكوماندوز لم تأت ثمارھافيإسرائيل أن غارات العمق 

  .لم يثور على قيادته

عل/ى  لزيادة الضغط على الشعب المصري ودفع/ه إل/ى الث/ورة ، مرحلة جديدة من اHستنزاففيكان Hبد من الدخول ف

 رئاس/ة ا>رك/ان اCس/رائيلية، وك/ان ال/رأي ھ/و ت/صعيد الق/صف ف/يودارت مناقشات . قيادته Cيقاف حرب اHستنزاف

. >مريكيموقف  السوفيتي واال خاصة >مرية اوبحثت الحكومة اCسرائيل.  عمق مصرفيھداف  أ ليكون علىالجوي 

 وافق مجلس الوزراء اCسرائيلي على 1970/ا /6وفى. ا ردود فعل حادةمواستقر الرأي على أن الدولتين لن يكون لھ

  ".بريما"قصف العمق المصري وسميت بالخطة 

الھجمات الجوية وب/شكل مكث/ف عل/ى  كانت أھم مطالبه تركيز 1969 ديسمبر فيً تعين شارون قائدا لجبھة سيناء لماو

ي/صبح و حري/ة تام/ة، ف/ي الجبھ/ة، لي/سمح للطي/ران اCس/رائيلي بالعم/ل ف/ي لت/دمير ش/بكة ال/دفاع الج/وي ،قناة السويس

   ً.الطريق إلى عمق مصر آمنا

 فقام/ت طائرات/ه بمھاجم/ة أھ/داف ، غاراتIه داخIل العمIق المIصريفIي بدأ توغل العIدو ا�سIرائيلي 1970 يناير7وفى

 ك/ان أكبرھ/ا ،وتكررت الغارات على أھداف مدنية.  مناطق المعادي وأنشاص ودھشورفيعسكرية قريبة من القاھرة 

  باCدان/ةت روس/يا محل/ه فق/د التزم/ف/يوكان توقع اسرائيل . التي تمت على مصنع أبو زعبل وعلى مدرسة بحر البقر

 أمريك/ا ف/يس/فير إس/رائيل   وف/ى ھ/ذا يق/ول راب/ين.ت ھ/ذه الغ/ارامريكا بينما دعمت ا،لغاراتلوالرفض السياسي فقط 

 ف/ي وطلب مني تقييم الموقف الع/سكري ، يناير13 فيأراد سيسكو أن يقف على ما يدور فاستدعاني إلى مأدبة غداء "

ًأنن/ا نع/يش الوض/ع الع/سكري ول/يس فق/ط بن/اء عل/ى حج/م الن/شاطات وإنم/ا أي/ضا بن/اء عل/ى : قل/ت . حرب اHستنزاف

 عمق أراضيھا كلما فيوإنني أشعر أننا كلما ضربنا مصر .  ا>رواح، كلما كان أفضلفيما قلت خسائرنا فكل. نتائجھا

فقIIد قIIصفت طائراتنIIا أھIIداف .  عمIIق اFراضIIي المIIصريةفIIيإنIIك تعلIIم بأنIIه نفIIذت عمليتIIان جويتIIان . تح//سن الوض//ع الع//ام

  .)1("صامت ؟ إنني واثق من ذلكھل ھو اعتراف . صمت سيسكو ولم يتفوه بنبت شفه. عسكرية قرب القاھرة

                                           
  .218 ص- سجل خدمة - إسحاق رابين )1(
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ف/تم عم/ل خط/ة . وتسلمت مصر رسالة إسرائيلي لكنھا قبلت التحدي ولم يتزعزع إيمانھ/ا باس/تكمال ح/رب اHس/تنزاف

 الحربية إلى اتفتم نقل الكلي. فورية ل9نتشار خاصة الوحدات التي يمكن أن تعلو فيھا الخسائر من جراء ھذه الھجمات

ً عبIد الناصIر التوجIه فIورا سوقIرر الIرئي. الجوية والبحرية إل/ى ليبي/اوياط إلى صعيد مصر، ضباط اHحتو ،السودان

  .1970 يناير 25-22 زيارة سرية في الفترة فيإلى ا�تحاد السوفيتي 

 .1967كان أھم لقاء تم مع القادة السوفيت منذ عام " رحلته فيمحمد فوزي الذي صحب الرئيس /  ويقول الفريق أول

 لدرجة أنه ھدد أمام القادة السوفيت بترك الحكم لزمي/ل آخ/ر ،الرئيس عبد الناصر تصعيد المباحثات وتوتيرھاإذ تعمد 

 مرحلة حرجة فإما أن نسلم بطلب/ات فيإذ إن الشعب المصري يمر اYن . يمكنه التفاھم مع الوHيات المتحدة ا>مريكية

لوقت الحاضر H ي/تمكن م/ن من/ع غ/ارات إس/رائيل عل/ى العم/ق  افيوإن دفاعنا الجوي . . القتالفيإسرائيل أو نستمر 

 بأفرادھ/ا ال/سوفيت وأس/راب 3- طلب وحدات كامل/ة م/ن ال/صواريخ س/امفيواسترسل الرئيس عبد الناصر . المصري

وب/رر عب/د الناص/ر طلب/ه .  بطيارين سوفيت، وأجھزة رادار متطورة لgنذار والتتبع بأطقم سوفيتية21كاملة من الميج

ً عل/ى ا>س/لحة الجدي/دة س/وف ي/ستغرق وقت/ا وا>طقم المصريةن و >ن تدريب الطيار، صالحنافيأن الزمن ليس ھذا ب

 المقاتل//ة القاذف//ة H يمكنھ//ا م//ن ن//ان م//دى عم//ل طائرات> الIIرئيس طلIIب طIIائرة قاذفIIة لIIردع إسIIرائيل كIIرر ً.ط//وي9

  ً.ب عمق مصر حالياالوصول إلى عمق إسرائيل مثل طائرات سكاى ھوك والفانتوم التي تضر

 فق/د وع/د ال/رئيس بريجيني/ف .ولما كان طلب الرئيس عبد الناصر H يمكن إجابته إH بموافقة مجلس ال/سوفيت ا>عل/ى

ع/ي الوف/د الم/صري لجل/سة ُوف/ى الي/وم الت/الي لھ/ذا اللق/اء المت/وتر د. بالعمل بسرعة Cجابة طلب الرئيس عب/د الناص/ر

 ال//رئيس بريجيني//ف أم//ام الحاض//رين موافق//ة اللجن//ة المركزي//ة ومجل//س  حي//ث ق//رر.25/1/1970مباحث//ات ص//باح 

السوفيت ا>على على طلب الرئيس عبد الناصر وقال أنھا أول مرة يخرج فيھ/ا جن/دي س/وفيتي م/ن اHتح/اد إل/ى دول/ة 

  .)1("صديقة منذ الحرب العالمية الثانية

  :وتقرر إمداد مصر باbتي 

 . بكافة معداتھا وأجھزتھا وأفرادھا3-مفرقة كاملة دفاع جوي من صواريخ سا •

  . متطورة بطيارين سوفيت21ميج)  طائرة95( لواء جوي مقات9ت 3 •

  . لرفع كفاءة اCنذار الجوي15- جھاز رادار ب4 •

 ا>ماكن التي تخططھا القيادة العسكرية فيلمعدات لن تقوم مصر بإنشاء المواقع والتحصينات والمرافق ال9زمة أعلى 

كم//ا اتف//ق عل//ى أن يك//ون تواج//د الوح//دات .  ي//وم40ف//وزي بتجھي//ز المواق//ع خ//9ل / وق//د تعھ//د الفري//ق أول. الم//صرية

  . عندئذ يعود ا>فراد السوفيت إلى وطنھم،كتائب المصريةالًالسوفيتية مؤقتا لحين استكمال تدريب 
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Hً شك أن القرار السوفيتي كان مؤثرا وحيويا  قد دعم ھذا الق/رار ق/درات ال/دفاع ف.  اCسرائيلي- الصراع المصري فيً

لك/ن م/ا نتوق/ف أمام/ه ھ/و أن .  جبھة قناة ال/سويسفيالجوي المصري القتالية، كما تفرغ الطيارون المصريون للعمل 

ًنتوقف أيضا وبأھميIة شIديدة أمIام طلIب كما .  حرب اHستنزاففي يوم قتال مرت 300ھذا القرار جاء بعد أكثر من 

  .رة مقاتلة قاذفة تستطيع أن تصل إلى عمق إسرائيلالرئيس عبد الناصر لطائ

ًوتك/رر الطل/ب م/رارا . 1967 اجتماع/ات يوني/و ف/يًكر أن ھذا الطلب ذكره الرئيس شخصيا مع الجان/ب ال/سوفيتي ّذنف

واف/ق عل/ى إرس/ال تً إل/ى م/صر وھ/و أم/ر ھ/ام حق/ا، ل/م ا على إرسال قواتھروسيا توحتى حين وافق. لكن دون جدوى

 القرار كما كان يقال دائما، وإنما فيلم يكن ھذا الرفض عن حذر أو بطء . ع الوصول إلى عمق إسرائيلطائرة تستطي

فالدعم السوفيتي لمصر يقف عن/د ح/د ال/دفاع وفق/ط، أم/ا ال/دعم .  الشرق ا>وسطفي إلى الصراع ةنظرة السوفيتيالھي 

 ال//سوفيتية س//نجد -اريخ الع9ق//ة الم/صرية ول//و استعرض/نا ت//. ًمرف/وض تمام//افبأس/لحة ھجومي//ة تط/ول عم//ق إس//رائيل 

  .الكثير من المواقف التي تؤكد ھذا

فق/د أم/دت روس/يا .  ھزيم/ة يوني/ودلك/ن س/نذكر م/ا بع/..  رغم إن فيھا الكثير مم/ا يق/ال1967ولن نتكلم عن الفترة قبل 

 اعتراض/يه عل/ى  ط/ائرة قت/ال21والط/ائرة الم/يج ). 7 س/وخوى– 17 م/يج-21م/يج(مصر بط/ائرات القت/ال الرئي/سية 

اHرتفاعات العالية ،لكن الطيارون الم/صريون خاص/ة ق/ادة ا>س/راب باجتھ/اد شخ/صي م/نھم ، بدراس/ة الط/ائرة وبع/د 

تج//ارب عدي//دة ومح//اوHت، وبالتجرب//ة والخط//أ، نجح//وا ف//ي الوص//ول إل//ى أف//ضل اس//تخدام وأن//سب تكتي//ك لمجابھ//ة 

. ل المناورة التي يتبعونھا في اHشتباكات مع مق/ات9ت الع/دوواكتشف الطيارون المصريون شك. الطائرات اCسرائيلية

كان ھذا التحريم نتيجة . ّخاصة المناورة بالسرعة المنخفضة التي كان ُيحرمھا الخبراء السوفيت على الطيار المصري

المصري أفضليه لكنھم لم يقاتلوا بھا في آي معارك، فكان ھذا يعطى للطيار . 21ّأن السوفيت قد صنعوا الطائرة الميج

  .   نتيجة خبرته القتالية على الطائرة

 والمھندسون المصريون في إضافة قدرات وإمكانات للطائرة، فتم زيادة ن فقد نجح الطيارو7 والسوخوى17أما الميج 

كما ابتكر الطيارون أسلوب مخالف  ..17 كجم للطائره ميج100 قنبلة 2 من الوقود، وتم إضافة 7حمولة السوخوى

سلوب السوفيتي في قذف القنابل  حقق نتائج باھرة، وتدرب الطيارون على مھاجمة ا>ھداف من عدة اتجاھات مما ل`

.  يشتت الدفاعات الجوية حول الموقع
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  :صواريخنا تقطع الذراع الطويلة 

ط/ائرات لا.  جميع صور الھجم/ات الجوي/ة المعادي/ة1967واجه الدفاع الجوي المصري طوال النصف الثاني من عام 

لجبھة ل9ستط9ع وتحديد أماكن ا>ھداف الحيوية، ولمعرفة رد فعل الدفاع الجوي، واختبار ااCسرائيلية تقوم باختراق 

ث//م بع//د ذل//ك الھج//وم الم//ستمر عل//ى مواق//ع كتائ//ب .  ظ//ل الت//شويش واCعاق//ة اCلكتروني//ةف//يعم//ل كتائ//ب ال//صواريخ 

  . طلعة خ9ل الشھر800 والذي اشتد حتى بلغ الصواريخ ووحدات المدفعية المضادة للطائرات،

  وصل إلى اس/تخدام وزن متفج/رات يكف/ى، تدمير المواقعفيًكبيرا من المبالغة قدرا  القصف الجوي فيبلغ التركيز " 

 قنبل/ة 50 مت/ر ح/والي300×300فقد ألقيت على أحـد  المواقع H تتجاوز أبع/اده .  خمسة مواقع ضد موقع واحدلتدمير

  .)1(" من المتفجراتطن 3 من المتفجرات بينما المعدل الكافي لتدمير مثل ھذا الموقع H يتجاوز ) طن15 (

 ، لم تستطيع الصمود أمام عنف الغ/ارات اCس/رائيلية2- كتائب صواريخ سام6 جبھة قناة السويس فيكان كل ما لدينا 

وق/د . وح/دات المدفعي/ة الم/ضادة للط/ائراتفتم سحبھا للخلف وألقى عبء الدفاع الجوي عن قوات الجبھ/ة عل/ى ع/اتق 

 طلعة ط/ائرة عل/ى م/دى 180 لكن تم مھاجمتھا بعدد ، شھر ديسمبر Cدخال بعض كتائب الصواريخفيجرت محاولة 

  . ساعات، فعادت مرة أخرى إلى الخلف8

شھداء ل/م ت/ذھب لكن ال/دماء وال/.  بدمائه وشھدائه وميزان القوى يميل بوضوح إلى جانب إسرائيل1969 وانتھى عام 

كم/ا أن دم/اء . فالحرب أصدق مدرسة لتعليم الحرب. ًھدرا فقد تجمع لدى مصر حصيلة ھائلة من الخبرات والتجارب

ً داخل/ه إص/رار وع/زم جعلت/ه يب/دع حل/وH ف/ي وانفج/ر .الشھداء والزم9ء أطلقت روح التح/دي ل/دى المقات/ل الم/صري

 واHش/تباك م/ع الط//ائرات عل/ى ارتف/اع م//نخفض، ،لة الت//شويشللم/شاكل كان/ت تب//دو مستع/صية عل/ى الح//ل، مث/ل م/شك

  .والوقت ال9زم لتنفيذ اHشتباك

وك//ان .  الي//وم الت//اليف//يع//اد ال//رئيس جم//ال عب//د الناص//ر م//ن رحلت//ه ال//سرية إل//ى موس//كو، واجتم//ع بمجل//س ال//وزراء 

للمواق/ع التبادلي/ة ومثلھ/ا  موق/ع ومثلھ/ا 150" وع/ددھا 3-موضوع اHجتماع الرئي/سي ھ/و بن/اء مواق/ع ال/صواريخ س/ام

كيل/و 100 كما أن الخطة تستوجب إزاحة ھذا التجميع الذي أخذ شكل م/ستطيل مغل/ق واجھت/ه بط/ول ..للمواقع الھيكلية

ھ/ذا تق/رر اش/تراك ل ً. يوم/ا40 خ/9ل ف/ي وأن ي/تم ھ/ذا )2("كم30ً جنوبا وبعمق عتاقةًمتر من القنطرة شماH حتى جبل 

ت/م تخ/صيص جمي/ع خام/ات اCن/شاء و. ن/اء والت/شييد والط/رق م/ن القط/اع الع/ام والخ/اصجميع شركات المق/اوHت للب

ووض/عت .  الوق/ت المح/ددف/يال9زمة، وتكلي/ف مئ/ات المھندس/ين وآHف العم/ال م/ن الرج/ال والن/ساء Cنج/از المھم/ة 

 س/اعة 24ية نحل طوال  إدارة المھندسين العسكريين التي كانت كخلفيالخطط ومعدHت التنفيذ والرسومات اCنشائية 

                                           
  .198 ص-تى حرب اHستنزاف  من نكسة يونيو ح- طه المجدوب )1(
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 حم/ل عل/ى عاتق/ه ك/ل ھ/ذا الجھ/د، ث/م فاج/أ يجمال محمد عل/ى، ال/ذ/ تحت قيادة أحد أبناء مصر العظام اللواء مھندس

   .  1973 ةالعالم  أجمع بعملية عبور القنا

دة إسرائيل  وانھالت تصريحات قا، الجبھةفي إنشاء حائط الصواريخ فيًلم يكن صعبا على إسرائيل أن تكتشف النوايا 

ً مشيرا إل/ى أن الغ/ارات عل/ى العم/ق الم/صري "إن معركتنا سوف نكسبھا فوق سماء القاھرة"فقال موشى دايان 

علينIا أ� نIسمح لمIصر أن تقIيم نظIام دفIاع جIوي بIصواريخ سIام "ًقائ<  ثم استطرد .ستجعل الشعب المصري ينھار

إن صIواريخ سIام ليIست دفاعيIة، وإن مجIرد " ا>رك/ان  كما ق/ال ب/ارليف رئ/يس".غرب القناة وإننا قبلنا التحدي

  ."إقامة ھذه الصواريخ سيعطى مصر قوة ھجومية، وسيخلق لديھا شعور بالحرية لفعل ما تريد

 ش/كل مئ/ات الط/ائرات الت/ي تھ/اجم وتق/صف مواق/ع البن/اء ب/آHف ف/يكانت تصريحات قادة إسرائيل تن/زل إل/ى الواق/ع 

 إنشاء ھذه المواق/ع، في ھجمة جوية ضد العاملين 116 وجھت إسرائيل 1970ارس ففي شھر م. "القنابل والصواريخ

 ونتيجة لھذه الھجمات استشھد مئات م/ن ..)1(" ھجمة جوية إسرائيلية103وفى شھر أبريل تعرض ھؤHء ا>بطال إلى 

كان/ت وح/دات . رضًأبناء مصر واختلطت دماء العمال م/ن الرج/ال والن/ساء ب/دماء ال/ضباط والجن/ود ثمن/ا لتحري/ر ا>

 ف/يورغم ذلك ص/مم الع/املون . المدفعية المضادة للطائرات والرشاشات تحاول باستماتة أن تقلل من أثر ھذه الغارات

ً فھروبا من القصف الجوي اCسرائيلي تقرر العمل ل/ي9 تح/ت أض/واء الم/صابيح، وم/ع ذل/ك ،البناء على إنجاز المھمة ً

  .ليوم التالي بقصف ما تم إنشاؤه قبل أن يجف صباح افيتقوم العدو كانت طائرات 

 محم/د/فوزي وزي/ر الحربي/ة والفري/ق/  عقد اجتماع ضم الرئيس جمال عبد الناصر والفريق أول1970 أبريل 9وفى 

 من قادة كتائب الصواريخ المق/رر دفعھ/ا 4محمد على فھمي قائد الدفاع الجوي ومعھم / صادق رئيس ا>ركان واللواء

كتائ/ب ليع/رف رأيھ/م ال ثم تبعه ال/رئيس ال/ذي وج/ه حديث/ه إل/ى ق/ادة ، الجبھةفيفھمي الموقف /  اللواء شرحو. لجبھةل

وتح/اور الق/ادة ا>ربع/ة م/ع ال/رئيس وش/رحوا ل/ه كاف/ة التفاص/يل الت/ي تتعل/ق بتنفي/ذ .  دخ/ولھم إل/ى الجبھ/ةفيالصريح 

  .لكتائب على أن يعقد مؤتمر تالي بعد أسبوع وفى النھاية كان قراره تأجيل دخول ا،وتناقش معھم الرئيس. دخولھم

ًوبدأ الرئيس عبد الناصر اHجتماع بعرض المشكلة قائ9 أنه H يمكن ال/سكوت  "16/4/1970 فيعقد اHجتماع التالي 

 ث/م تح/دث ع/ن خب/رة ،وHبد من إيجاد وسيلة لل/رد علي/ه. على اHعتداءات المتكررة التي يمارسھا الطيران اCسرائيلي

ث/م أدار ح/وار م/ع ق/ادة الكتائ/ب ح/ول إمكاني/ة .  الط/ائرات ا>مريكي/ة2- فيتنام، وكيف واجھت صواريخ سامفيل القتا

ً الثاني//ة ص//باحا بع//د إق//رار موض//وع ف//يوانتھ//ى اHجتم//اع . لع//دوتنفي//ذ كم//ائن بكتائ//ب ال//صواريخ Hص//طياد ط//ائرات ا

  .)2("الكمائن كحل مؤقت

                                           
  .148 ص- 73 أغسطس - 67 حرب اHستنزاف يونيو- ھيئة البحوث العسكرية )1(
  .150-149 ص– المصدر السابق )2(
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 أح/د ا>م/اكن المحتم/ل ف/ي تق/وم ب/التمركز عل/ى الجبھ/ة ً، لي29صواريخ سام دفع كتيبة فيكانت فكرة الكمين تتلخص 

كان/ت الفك/رة ب/سيطة لك/ن . ًالتحرك فورا إلى الخل/فو علي الطائرة،  إط9ق الصاروخ ، ثماقتراب طائرات العدو منه

لھوائيات كبي/رة  بھا مجموعة ضخمة من ا>جھزة والمقطورات وا2-تنفيذھا كان شديد الصعوبة خاصة وأن كتيبة سام

  .إضافة إلى الكوابل التي تربط كل ھذه المعدات. الحجم وثقيلة الوزن

 مكان الكمين مرة في ثم التحرك وإعادة تركيبھا ،كان المطلوب فك كل ھذه المعدات وتحميلھا على عربات وجرارات

ة حت/ى H تتع/رض لھج/وم  يتح/تم ف/ك المع/دات وتحميلھ/ا ب/سرع،وبعد إط/9ق ال/صاروخ واHش/تباك م/ع الع/دو. أخرى

 تقلي/ل زم/ن التجھي/ز واHش/تباك إل/ى ف/ي رجال الف/اع الج/وي والتصميم نجح بلكن بالتدري. جوي بعد اكتشاف موقعھا

لك/ن بجھ/د المقات/ل .  س/اعة6مثال ذل/ك أن زم/ن ف/ك مع/دات الكتيب/ة المق/رر م/ن ال/سوفييت ھ/و .. مستوي غير مسبوق

ً ھذا مؤشرا طيبا أعطى القيادة ا>مل  وكان.. دقيقة45المصري وصل الزمن إلي  وبعد أسبوع  م/ن . . نجاح الفكرةفيً

  .ً تحركت مساء أول كتيبتين لتنفيذ فكرة الكمائن23/4/1970 يوم فيالقرار 

 وأطلق/ت ك/ل كتيب/ة ،وبع/د فت/رة انتظ/ار ق/صيرة ظھ/رت الط/ائرات اCس/رائيلية.  وعند الفجر كانت الكتيبتان جاھزتان

ولم/ا ك/ان النج/اح يول/د النج/اح . وعلى الفور عادت الكتيبتان بعد نجاح المھمة. طائرة إسرائيليةصاروخ فسقطت أول 

%. 72 ووص/لت ن/سبة نج/اح الكم/ائن إل/ى .توال/ت الكم/ائن وت/والى إس/قاط الط/ائرات اCس/رائيليةتسابقت الكتائ/ب فقد 

 تأثيرھ/ا وانخف/ضت خ/سائرنا م/ن ھ/ذه ونتيجة لھذا أصبحت الغارات اCس/رائيلية عل/ى الجبھ/ة ت/تم بح/ذر ب/الغ ف/ضعف

  .الغارات

 ولك/ن الھ/دف ك/ان إن/شاء تجمي/ع لل/دفاع الج/وي عل/ى ط/ول الجبھ/ة لع/دو، إسقاط بعض ط/ائرات افيونجحت الكمائن 

وبع/د دراس/ات عدي/دة اس/تقر ال/رأي عل/ى أن ي/تم . ًمتماسكا تغطي فيه كتائ/ب ال/صواريخ ق/وات الج/يش الث/اني والثال/ث

 اتجاه القناة وتحت/ل مواقعھ/ا تح/ت حماي/ة الن/سق فيبحيث تتحرك كتائب النسق ا>ول . لى انساقتحرك ھذه الكتائب ع

 وثبة واحدة نح/و القن/اة ويحت/ل مواقع/ه أم/ام الن/سق ا>ول ال/ذي ينقل/ب فيالخلفي، ثم بعد ذلك يتم تحرك النسق الخلفي 

ًعا تجمعا متماسكان النسقان مّويتم التعاون بين النسقين بالنيران ويكو. إلى نسق خلفي  ، التنفي/ذف/يًلم يكن ا>مر سھ9 . ً

ً كتيب//ة ص//واريخ يعن//ي حجم//ا ض//خما م//ن المع//دات والق//وات24فتح//رك   ي//ستلزم تجھي//زات ميداني//ة للكتائ//ب وتجھي//ز ،ً

مراكز قي/ادة وس/يطرة، ووس/ائل ات/صال ب/ين مراك/ز القي/ادة والكتائ/ب، وتمھي/د ط/رق وم/دقات، وإن/شاء مواق/ع ھيكلي/ة 

  .عدو عن ا>ماكن الحقيقيةلخداع ال

 ب/دأ تح/رك 1970 يوني/و28/29ة ـى ليل/ـ وف/. ليل/ة واح/دةف/يان من الضروري أن يتم ھذا التحرك واحت9ل المواقع ـك

 يونيو كانت الصواريخ والمدفعية 29ففي صباح يوم . النسق ا>ول، وأثبت رجال الدفاع الجوي أنه H مستحيل أمامھم

وف/ى . 29وم ـوال ي/ـرك ط/ـولم ي/شعر الع/دو اCس/رائيلي بھ/ذا التح/. عھا وجاھزة ل9شتباك مواقفيا ـط المصاحبة لھ/م
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يونيو كان ھناك تجميع دفاع جوي متماسك 30 وفى صباح يوم . يونيو كانت الوثبة الثانية تتم بنجاح مذھل29/30ليلة 

  .ًوأصبح الموقف مختلف تماما على الجبھة. كم غرب القناة30قوى على مسافة 

 والتقط/ت ال/صور الجوي/ة ، يونيو قام/ت إس/رائيل باس/تط9ع ج/وي ف/وق الجبھ/ة30 العاشرة والنصف صباح يوم وفى

المواقع الھيكلي/ة الت/ي كان/ت تم/` الجبھ/ة ص/ورة أكب/ر لحج/م ال/دفاع الج/وي وأعطت  .التي أظھرت ما قامت به مصر

 24بواسطة  بھجوم على أطراف حائط الصواريخ  يونيو30 السادسة مساءفي قامد ـي فقـوتأخر الرد اCسرائيل. الجديد

  . طائرة

 إدارة المعركة ونجحت الكتائب فيًلكن التجميع الجديد كان متماسكا يغطي بعضه البعض بالنيران، ونجح قادة ا>لوية 

وكان/ت ھ/ذه أول م/رة ت/سقط .  طائرة سكاى ھوك، كما أسرت ث9ث طي/ارين إس/رائيليين2 طائرة فانتوم و2 إسقاط في

 يولي//و ح//اول الع//دو اس//تط9ع الموق//ف م//رة أخ//رى بط//ائرة 1وف//ى ص//باح ي//وم . ائرة ف//انتوم بال//صواريخ الم//صريةط//

ً لكن كتائب الصواريخ أطلقت صاروخ واحد عل/ى ط/ائرة اHس/تط9ع الت/ي ف/رت ش/رقا , المقات9تة حمايفياستط9ع 

  .ومعھا باقي طائرة الحماية

 ھجومھ/ا ع/دو وقبل أن تب/دأ ط/ائرات ال، مھاجمة كتائب ا>طراف مرة أخرى يوليو حاول العدو اCسرائيلي4وفى يوم 

 يولي/و ح/اول الع/دو تك/رار المحاول/ة 5وف/ى ي/وم .  ففرت باقي الطائرات إلى ال/شرق،أسقطت صواريخنا طائرة فانتوم

 كتائ/ب وھن/ا توق/ف الع/دو اCس/رائيلي ع/ن مھاجم/ة.  إسقاط طائرة فانتوم وطائرة س/كاى ھ/وكفيونجحت صواريخنا 

تدفع بصواريخ أخرى م/ن العم/ق، كم/ا ن/شطت أعم/ال الكم/ائن م/رة أخ/رى، لأعطى ھذا الفرصة لمصر و. الصواريخ

مختصة اللكن مجلة أفييشن ويك ا>مريكية .  طائرة إسرائيلية16وحتى وقف إط9ق النيران أعلنت مصر أنھا أسقطت 

 أغ//سطس 7 يوني//و حت//ى 30 خ//9ل الفت//رة م//ن ح//صر لخ//سائر إس//رائيل "1970ف//ي ن//وفمبر ب//شئون الطي//ران ن//شرت 

ت ـ طائرة ت/م ت/دميرھا بينم/ا أصيب/17وي بلغ ـاع الجـا الدفـ قالت فيه أن عدد الطائرات اCسرائيلية التي أسقطھ1970

  .)1(" طائرة أخرى34

ل أي م/ن ش/روطھا أن H يح/او  كانت مبادرة روجرز لوقف إط9ق النار قاربت على التنفي/ذ1970 بداية أغسطس في

م/صر  قام/ت ،وقبل أن يبدأ التنفيذ ب/ساعات. طرف دعم قواته الحالية بأي قوات إضافية بعد سريان وقف إط9ق النار

 وبھ/ذا امت/دت مظل/ة .الصواريخ إلى مواقع متقدمة غرب القناة مباشرة ودعمه بكتائ/ب إض/افية م/ن العم/قبدفع تجميع 

  .ًا للمعركة الكبرى القادمة كيلو متر شرق القناة انتظار20الدفاع الجوي إلى 

                                           
  .154 ص– 1970 أغسطس – 1967 حرب اHستنزاف يونيو– ھيئة البحوث العسكرية )1(
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 ف/ي م/صر رج/ال ق/ادرين عل/ى ب/ذل ا>رواح وال/دماء والع/رق فيلقد أثبتت ملحمة بناء حائط الصواريخ المصري أن 

ً بناء حائط الصواريخ تحت قصف القناب/ل وال/صواريخ يقف/ون جبن/ا إل/ى فيإن الرجال الذين نجحوا . سبيل ھذا الوطن

  .ي وأجدادھم بناة ا>ھراماتجنب مع آباءھم بناة السد العال

 

 

 

 

 

  

  

  

 

               حائط الصواريخ المصري الذي قطع ذراع إسرائيل الطويلة
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  :الجيش ا�سرائيلي يترنح 

فح/ين ب/دأت . بأحداث مت9حقة يتأرجح مي/زان الن/صر فيھ/ا ب/ين م/صر وإس/رائيل)  أغسطس–يناير  (1970حفل عام 

ھاجمته، بدا ف/ي أول ا>م/ر أن ال/ضربات الجوي/ة س/تجعل م/صر تتراج/ع ع/ن إسرائيل في اختراق العمق المصري وم

حرب اHستنزاف، لكن ھذا الھجوم استنفر في مصر كلھا التحدي والتصميم ال/ذي يقھ/ر الم/ستحيل، ف/أمكن بن/اء ح/ائط 

ات العم/ق، وب/التوازي م/ع ھجم/. صواريخ على جبھة القناة كان بداي/ة انح/سار ال/سيادة الجوي/ة Cس/رائيل ف/وق الجبھ/ة

  .ًحاولت إسرائيل توجيه ضربات أخرى حتى تفقد مصر ا>مل تماما في إمكانھا مواصلة حرب اHستنزاف

 قام العدو اCسرائيلي بعملية إبرار بالھليكوبتر غرب مدينة السويس حيث ھبط من الط/ائرة عرب/ة 1970 يناير 17فى 

ل، لكن عن/د اقت/رابھم م/ن الھ/دف ت/صدت لھ/م ني/ران  جنود كوماندوز لمھاجمة أحد محطات ضخ البترو9جيب تحمل 

الرشاشات وا>سلحة ال/صغيرة م/ن ق/وات ال/دفاع ال/شعبي الت/ي كان/ت تحم/ى المحط/ة، ولم/ا اكت/شف الع/دو أن المحط/ة 

كان/ت .  يناير قام العدو بالھجوم عل/ى جزي/رة ش/دوان أم/ام مدين/ة الغردق/ة22وفى .. عليھا حراسة انسحب من المنطقة

وي/دعمھا .  جن/دي وص/ف ض/ابط، ورادار بح/ري26لجزيرة تتكون م/ن س/رية ص/اعقة وق/وه بحري/ه ت/ضم قواتنا في ا

لم تكن ھذه الق/وه بت/سليحھا المح/دود ت/ستطيع ص/د ق/وة إس/رائيلية .  لنش بحري2مدفعية مضادة للطائرات ع9وة على 

  . تقدر بكتيبة مظ9ت مدعمه بقوات خاصة 

.. رات، ث/م تل/ي ذل/ك إب/رار لقوات/ه عل/ى الجزي/رة ف/ي حماي/ة مظ/9ت جوي/ة بدأ العدو ھجوم/ه بق/صف الجزي/رة بالط/ائ

. ووجھت قوات العدو إنذارا بالميكرفون إلى الوحدات المصرية باHستس9م حيث أنھا أصبحت محاصره بح/را وج/وا 

رة وقي/ادة ومم/ا زاد الموق/ف تعقي/دا أن اHت/صال ب/ين ق/وة الجزي/. لكن القوه المصرية رفضت  واستمرت في المقاوم/ة

  . منطقة البحر ا>حمر قد انقطع منذ بداية الھجوم

وق/د حاول/ت قي/ادة منطق/ة البح/ر .  يناير وواصل العدو ھجومه على المواقع الصامدة ل/ي229واستمر القتال طوال يوم 

 . ل//نش طوربي/د ل9قت//راب م/ن الجزي//رة Hس/تط9ع الموق//ف، لك/ن ط//ائرات الع/دو نجح//ت ف/ي إغراقھم//ا2ا>حم/ر دف/ع 

 دوري/ة 2وت/م دف/ع . بقصف العدو الموج/ود عل/ى الجزي/رة) 28اليوشن (  طائره قاذفه مصريه2 قامت 22ومساء يوم 

 دوري/ه 2لك/ن . صاعقة في المساء لدعم قوات الجزي/رة، لك/ن ت/صدى الع/دو لھم/ا وف/شل اHت/صال م/ع ق/وات الجزي/رة

ودار قت/ال ليل/ي . ي الع/دو  بمنطق/ة الفن/ارأخرى نجحت في الوصول للجزيرة واشتركت ف/ي القت/ال وأوقع/ت خ/سائر ف/

 ين/اير ان/سحب الع/دو م/ن 23وف/ى الخام/سة م/ساء .  ل/نش بح/ري2 ساعات تمكن العدو فيھا م/ن إغ/راق 6استمر لمدة 

  . جندي قتلى وجرحى62وكانت خسائرنا . الجزيرة

ه لوكال/ة يونايت/د ب/رس  ويقول جاى بوشينسكى مراسل جري/دة ش/يكاغو ني/وز، وك/ان م/صاحبا لق/وات الع/دو ف/ي برقيت/

رغم إن الطائرات اCسرائيلية قصفت الجزيرة قصفا مركزا لعدة ساعات قب/ل اCن/زال اCس/رائيلي، فق/د قاوم/ت الق/وه "
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لق/د ش/اھدت بط/وHت م/ن الجن/ود الم/صريين ل/ن أن/ساھا م/ا . المصرية مقاومة باسلة ولم يك/ن ا>م/ر س/ھ9 للمھ/اجمين

  .تحيي

وف/ى . يحصد قوه من اCسرائيليين وظل يضرب إلى أن نفدت آخر طلقه مع/ه ث/م ُيقت/لجندي مصري يقفز من خندقه و

 5موقع آخر خرج جنديان متظاھرين بالتسليم، وتقدمت قوة للقبض عليھم/ا فخ/رج جن/دي ثال/ث فج/أة م/ن موقع/ه فقت/ل 

  ". جنود إسرائيليين

ن/وب مين/اء الغردق/ة فاس/تطاع الط/ائرات  فبراي/ر عل/ى إح/دى كاس/حات ا>لغ/ام ج6 ثم عاود العدو ھجومه الجوي يوم 

 يونيو حيث 12 طائرة ھليكوبتر شمال رأس غارب يوم 2وكانت آخر الغارات اCسرائيلية إبرار جوي بعدد . إغراقھا

  .قامت مجموعة من جنوده برص ألغام وشراك خداعية على الطريق

وإنما كانت الھجم/ات البحري/ة . الصواريخ تقف ساكتة أو مكتفية ببناءھا حائط 1970لم تكن مصر حتى منتصف عام 

. على ميناء إي9ت بواس/طة ال/ضفادع الب/شرية،ً والھجم/ات الجوي/ة عل/ى نق/ط خ/ط ب/ارليف ومواق/ع الع/دو داخ/ل س/يناء

 إغ/ارة 16إضافة إلى أعمال اCغارة والكمائن على طول جبھة القناة والشاطئ الشرقي لخل/يج ال/سويس، والت/ي بلغ/ت 

  .سنذكر أھمھا والتي أحدثت أكبر خسائر للعدو. ھور الستةوكمين على مدى الش

 تمكن كمين نھاري من المشاة في قطاع الجيش الثالث من العبور شرقا،ً ومھاجمة قول متح/رك ف/ي 1970 /19/2في 

 مارس عبر كمين آخر من  25وفى ..  فرد وأسر فردين18منطقة شمال الشط فدمر دبابة وث9ثة عربات مدرعة وقتل 

  . فرد15اة في الجيش الثالث ودمر دبابة وعربتين نصف جنزير وقتل وجرح المش

كان التن/افس . "السبت الحزين"وكان ختام حرب اHستنزاف عملية ناجحة نالت شھرة كبيرة أطلقت إسرائيل عليھا 

حضر أس/رى معھ/ا >ن عبد المنعم خليل من قواته أن ت/ ًالرائع بين الجيشين حافزا >ن يطلب قائد الجيش الثاني اللواء

وتم التخطيط لعملية كبيرة يقوم بتنفيذھا مجموع/ة م/ن ال/صاعقة وأخ/رى . الجيش الثالث يتفوق عليھم في عدد ا>سرى

وشدد قائد الجيش على المجموع/ات ض/رورة إح/داث أكب/ر خ/سائر . ًمن المشاة تم تدريب المجموعتين لمدة شھر يوميا

  .1970 مايو 30وتحدد التنفيذ السبت . وإحضار أسرى

 ص/ف ض/ابط 10 مكون/ة م/ن 83كانت مجموعة الصاعقة من الكتيبة .  مايو29/30عبرت المجموعتان منتصف ليلة 

 21 مشاة مكونة من 135 خليفة، ومجموعة المشاة من اللواء دعبد الحمي/ محمد التميمى وم9زم/ وجندي بقيادة م9زم

اعقة ف/ي منطق/ة ش/مال مدين/ة القنط/رة، وكم/ين الم/شاة ف/ي  جن/وب تمركز كمين الص. شعبان ح9وة/ فرد بقيادة النقيب

واتخذ ا>فراد مواقعھم مستفيدين من طبيعة ا>رض مع اCخفاء والتمويه الجي/د وحت/ى ال/صباح ل/م يح/دث . رأس العش

  .أي شيء غير عادي

 4+  دباب/ة 4مك/ون م/ن ً في العاشرة صباحا أفادت عناصر اHستط9ع والمراقبة المصرية، أن ھن/اك ق/ول إس/رائيلي 

وصدرت ا>وامر لكمين الصاعقة بأH يشتبك مع القول وھو متحرك . ًمدرعة متجه من القنطرة شماH إلى رأس العش
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وم/ر الق/ول أم/ام . وص/درت ا>وام/ر لكم/ين الم/شاة باHش/تباك م/ع الق/ول. ًشماH، وإنما ينتظره وھو في طري/ق الع/ودة

عناصر التي تقوم بتفتيش ا>رض إضافة إلى الطائرات التي تحلق باستمرار ف/وق كمين الصاعقة، ولم يكتشفھم رغم ال

ًووصل القول مطمئنا في الحادية عشرة صباحا، وتلقفه كمين المشاة بالھجوم المفاجئ فقتل وجرح . الجبھة ل9ستط9ع ً

ى الغرب >ن موقع إسرائيلي ًوعادت الدورية سريعا إل. كل من في القول إH شاويش واحد كان يحاول الفرار تم أسره

مما اضطر أفراد المجموعة إلى اHحتماء . قريب بدأ قصف شديد على موقع الدورية ع9وة على وصول طيران العدو

لك/ن ف/ي ال/سابعة م/ساء وص/ل ك/ل أف/راد المجموع/ة س/المين ومعھ/م ش/اويش المظ/9ت . واHختباء في السواتر والحفر

  .ا>سير

 عرب/ة مدرع/ة محمل/ة بجن/ود المظ/9ت، 3للعودة، وفى السابعة م/ساء ك/ان الق/ول مك/ون م/ن وأعاد العدو تنظيم القول 

يوس/ف عب/د D / تجھز الجميع ل9شتباك، كان/ت المھم/ة ا>ول/ى ملق/اة عل/ى ع/اتق رقي/ب.. ووصل أمام كمين الصاعقة

ل قذيف/ة من/ه وك/ان ھ/ذا الخط/أ وعند التنفيذ طاشت أو. جي الذي عليه أن يوقف العربة ا>ولى بأول قذيفة.بي.حامل أر

مت/ر م/ن العرب/ة ا>ول/ى 100ًيوسف من/دفعا حت/ى أص/بح عل/ى م/سافة /سيؤدي إلى كشف موقع الكمين، فانطلق الرقيب

تبعه باقي أفراد الكمين بالھجوم على العربة الثانية والثالثة فقتل وجرح كل . وأطلق قذيفته الثانية من المواجھة فدمرھا

ًوأثناء العودة فـر مرة أخرى محاوH الھ/روب لك/ن .  يائير دورى تسيفى الذي استسلم بعد مقاومة/من فيھا عدا الرقيب ّ

خليف///ة مت///رى ميخائي///ل لح///ق ب///ه ودار بينھم///ا قت///ال ف///ردي با>ي///دي اس///تمات في///ه الجن///دي خليف///ة حت///ى / الجن///دي

ٍتمك////ن◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ   . من السيطرة عليه والعودة به إلى الضفة الغربيةٍ

ً قتيل خ9ف الجرحى وا>سرى، فك/ان طبيعي/ا أن تتح/ول المنطق/ة م/ن القنط/رة 35بلغت خسائر إسرائيل في ھذا اليوم 

 رطل  لم/دة س/بعة 1000ظل طيران العدو يقذف المنطقة كلھا بالقنابل حتى . وحتى رأس العش إلى جحيم من النيران

نتج عنه تدمير في طريق بورسعيد والترعة الحلوة وبع/ض المن/شآت المدني/ة، لك/ن الخ/سائر ف/ي ا>ف/راد H ت/ذكر . أيام

  .ًلحسن تجھيزھم للم9جئ والحفر البرميلية التي قللت كثيرا من تأثير القنابل عليھم
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  ) :1970 – 1967(حصاد السنوات الث<ث 

وزي//ر الخارجي//ة ( بقب//ول ك//9 الط//رفين لمب//ادرة روج//رز 1970 أغ//سطس 8 ف//يتوق//ف القت//ال ب//ين م//صر وإس//رائيل 

وف/ى ھ/ذه . ً يوم/ا90 والتي كانت تنص على التزام كل م/ن م/صر وإس/رائيل بوق/ف Cط/9ق الني/ران مدت/ه .)ا>مريكي

 يقوم على اHعتراف ،قامة س9م دائمC 242 تنفيذ قرار مجلس ا>من رقم فيالفترة يعود السفير يارنج يمارس نشاطه 

  .1967 معركة فيلمتبادل وانسحاب إسرائيل من ا>راضي التي احتلت ا

 1155وبتنفيذ ھذه المبادرة وسريان وقف إط9ق النار، سكتت المدافع وھدأت ا>نفاس بما يسمح بتقييم ما حدث خ9ل 

رائيل وف/ى ًك/ان القت/ال أساس/ا ب/ين م/صر وإس/. 1967 يوني/و10 ف/ييوم من القتال مرت منذ وقف إط9ق الن/ار ا>ول 

 ث//م ال//دول العربي//ة بت//أثير ض//عيف ومت//ردد وأوروب//ا . بت//أثير كبي//ر وواض//حةال//سوفيتيو ا>مريكي//ة الخلفي//ة ال//سياسة 

أمريك/ا (وس/نبدأ التقي/يم ب/ا>طراف الخارجي/ة . والمجتمع ال/دولي ال/ذين ل/م يك/ن لھم/ا ت/أثير ي/ذكر عل/ى مجري/ات القت/ال

  .ثم بعد ذلك بأطراف القتال) وروسيا

ً ن/صرا سياس/يا كبي/را عل/ى م/صر بع/د أن س/اندت أمريك/ا حقق/ت 1967 بانتھ/اء ح/رب:يات المتحدة اFمريكيIة الو�*  ً ً

 كما فرض/ت عل/ى المجتم/ع الع/المي إص/دار .سيناءًعسكريا واحت9ل   حتى استطاعت ھزيمة مصر،إسرائيل ودعمتھا

وت/صورت . م/ن ا>راض/ي المحتل/ة ي/نص عل/ى وق/ف إط/9ق الن/ار وH ي/نص عل/ى اHن/سحاب م/نقرار من مجلس ا>

  .إH عن طريقھا  منطقة الشرق ا>وسط لن يتغيرفي أنھا بھذا قد خلقت وضعا جديدا أمريكا

 ول/ن تغ/امر بالقت/ال م/رة أخ/رى إH بع/د س/نوات ، ل/ن تق/وم لھ/ا قائم/ة67كان التصور ا>مريكي أن مصر بع/د ھزيم/ة 

 أن تقبل بشروط إسرائيل التي تتخ/ذ غط/اء أمريكي/ا جبرة علي نفسھا متجد مصر و .طويلة يترسخ فيھا الوضع الجديد

 لبق/اء تف/وق إس/رائيل ،ًكما كان التصور ا>مريك/ي أي/ضا أن ال/دعم ال/سياسي والع/سكري Cس/رائيل ك/افي. عند طرحھا

  .  نھاية ا>مرفي ترضخ حتىعلى مصر 

لتفسير اCسرائيلي للقرار ا ساندت .لقوة والذي ينص على عدم جواز احت9ل أراضي الغير با242فعندما صدر القرار 

ثم قامت بشتيت الجھ/ود ال/سياسية . 67فيالتي تعني حصول إسرائيل على بعض ا>راضي التي احتلتھا ) أل(ومشكلة 

ك//ل ھ//ذا )  إنجلت//را– فرن//سا – روس//يا –أمريك//ا ( ث//م محادث//ات ب//ين ال//دول ا>رب//ع روس//ياب//اقتراح مباحث//ات ثنائي//ة م//ع 

ًفك/ان طبيعي/ا أن تف/شل ك/ل .  ك/ل خط/وة يخطوھ/اف/ي عراقيل إسرائيل في السفير يارنج الذي يتعثر بالتوازي مع مھمة

  .ھذه الجھود

 إمداد فيعلى الجانب العسكري استمرت و. ً تجميد الموقف سياسيافينجحت و ،وكان ھذا ما تبغيه أمريكا وتسعى إليه

 ط/ائرات الف//انتوم وس/كاى ھ/وك وص/واريخ ال//دفاع ف/ي  تمث/ل. الترس/انة ا>مريكي/ة م/ن أس//لحةف//يإس/رائيل بأح/دث م/ا 

 دون أن تستطيع مصر الرد >نھا H تمل/ك .لعمق المصريمھاجمة اسرائيل C تحقق والتي كانت  ،الجوي طراز ھوك
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 أي/دت إس/رائيل  أنھ/ا كم/ا– العمق اCس/رائيلي بوس/ائل أخ/رى في وإن قامت بالرد – إلى عمق إسرائيل تصلطائرات 

  .للعمق المصري مھاجمتھا في

ً تآك/ل يوم/ا بع/د ي/وم حت/ى وص/ل ، ا>مريكي/ةسياسةالخطط لكن التصور ا>مريكي والذي تمت على أساسه تحركات و

 كان ھذا ب/سبب ش/يء ب/سيط عبق/ري، ال/سبب أن م/صر ل/م تقب/ل الھزيم/ة وق/ررت .ً. النھاية إلى شيء مختلف تمامافي

  ..ل المصري ھو المعول الذي ھدم ما بناه السياسيون ا>مريكيونكان المقات. 1967يونيوھزيمة القتال بعد أيام من 

 ب/أن ف/ي أمريك/ا وتبلور الموقف أمام ال/سياسيين .. مرتفعة ومتوالية، وميزان النصر يميل نحو مصرإسرائيلخسائر ف 

ًالتفوق اCسرائيلي لم يحقق ش/يئا حاس/ما ضغوط ض/د  عل/ى ال/ردع وممارس/ة ال/ق/درتھا مم/ا س/يؤدي إل/ى فق/د إس/رائيل ،ً

 >ن ھ/ذا الوج/ود بمثاب/ة تم/دد وتوس/ع للنف/وذ مريك/ا،ً المنطقة أص/بح ش/يء مقلق/ا >فيكما أن الوجود السوفيتي . مصر

 ب H ترغ/ ي وھ/. ا>مر الذي قد يؤدي إلى احتم/اHت المواجھ/ة ب/ين الق/وتين العظيمت/ين. الشرق ا>وسطفيالسوفيتي 

  .تعيد تقييم الموقفول لائيً إنقاذا Cسربمبادرة روجرز فتقدمت. ذلكفي 

ً  كان واضحا للع/الم كل/ه أن . إلى الوقوف بجانب مصر1967 سارع اHتحاد السوفيتي بعد يونيو:ا�تحاد السوفيتي * 

 ف//يونح//ن H ننك//ر ال//دور ال//سوفيتي . ًالھزيم//ة لي//ست ھزيم//ة م//صر فق//ط وإنم//ا ھ//ي ھزيم//ة أي//ضا ل9تح//اد ال//سوفيتي

لكن ما يؤخذ . 1973 القوات المسلحة المصرية والذي استمر حتى حرب أكتوبر، بخصوص إعادة تسليح1967أعقاب

  نوعي/اتف/ي كان ھناك قيود صارمة H يحيد عنھ/ا ،المستمربالس9ح والمعدات على الموقف السوفيتي أنه رغم الدعم 

   . ا>سلحة والمعدات والطائرات التي يزود بھا مصروأعداد

قدم لمصر النوع والكمية التي يق/در أنھ/ا ت/وفر وإنما ت. عانوأ وتايبه مصر من كمستجيب لكل ما تطلت H ت روسياكان

كان الھدف أن تحتفظ م/صر بق/درتھا عل/ى ال/صمود وH تتع/رض لھزيم/ة كب/رى . لدفاع عن نفسھالالحد ا>دنى ال9زم 

علھ/ا غي/ر ق/ادرة عل/ى وقد أدركت القي/ادة ال/سياسية الم/صرية ھ/ذا التوج/ه ال/سوفيتي ال/ذي يج. 1967 فيمثل ما حدث 

  .فرض حل عسكري على إسرائيل، أو حتى التھديد باستخدام القوة

 الح/صول عل/ى م/ا تري/ده م/ن أس/لحة ومع/دات لك/ي ف/يونتيجة لھذه النظرة السوفيتية واجھ/ت م/صر م/صاعب عدي/دة 

ًل//شديد ف//ض9 ع//ن ًوكثي//را م//ا اتب//ع اHتح//اد ال//سوفيتي أس//اليب الت//سويف والتب//اطؤ ا. " تحري//ر ا>رضف//يتحق//ق ھ//دفھا 

 بعي/دة الم/دى الق/ادرة ت القاذف/ةخاصة المقات9.  تسليم مصر ما تطلبه من أنواع الطائرات الحربية الحديثةفيالرفض، 

 الذاتي/ة 6 أصر على أH يمنح مصر سوى قدر محدود من صواريخ الدفاع الجوي ساملب. على تھديد أراضي إسرائيل

 عم/ق ف/يصب ال/دفاع الج/وي ع/ن الق/وات البري/ة المھاجم/ة عن/د تحركھ/ا  تمث/ل ع/وھ/ي س/9ح دف/اعي لكنھ/ا ،الحركة

  .)1("أراضي العدو

                                           
  .235-234 ص– من نكسة يونيو حتى حرب اHستنزاف –مجدوب  طه ال)1(
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 يناير في لقائه مع القادة السوفيت في استطاع ،موقف السوفيتيالًلكن الرئيس عبد الناصر الذي كان يعي ويدرك تماما 

 وتط/ور ال/دعم ال/سوفيتي .ل إجبارھم على إرسال ق/وات س/وفيتية لحماي/ة العم/ق الم/صري ض/د غ/ارات إس/رائي1970

 نھاي/ة ف/ي وأس/فر . اCس/رائيليةط/ائراتً الذي شكل تھدي/دا كبي/را لل،تحت ضغط عبد الناصر إلى بناء حائط الصواريخ

 بع//د أن ت//ساقطت الط//ائرة الف//انتوم 1970 يوني//و30 وال//ذي وض//ح م//ن ،ا>م//ر ع//ن تراج//ع التف//وق الج//وي اCس//رائيلي

  ً.اCسرائيلية وسكاى ھوك تباعا

ًد اعترضت القيادة السوفيتية على قبول مصر مبادرة روج/رز وك/ان موقف/ا غريب/ا حق/اوق ً  ال/سوفيتي ال/سياسي الجھ/دف. ً

 كم/ا وأن/ه ل/م يق/دم لم/صر ال/س9ح الق/ادر . أمام التحرك ا>مريكي والضغوط Cفشال أي مبادرات تسوية س/لميةضئيل،

 ب/ل كم/ا ذكرن/ا أن/ه ق/دم ال/دعم الحقيق/ي والم/ؤثر تح/ت .وات القتال الدائر لمدة ث/9ث س/نفيعلى ردع إسرائيل والحسم 

ك/ان الھ/دف ال/سوفيتي م/ن رف/ض مب/ادرة روج/رز ھ/و أن تبق/ى م/صر تح/ت ض/غط . ضغط من ال/رئيس عب/د الناص/ر

 وستظھر الدروس المستفادة م/ن ،كما وأن توقف القتال لفترة سيسمح لمصر أن تقيم ا>مور بھدوء. روسياالحاجة إلى 

مرغوب في/ه م/ن القي/ادة ال/سوفيتية الت/ي ت/سعى  غير  وھو أمر،يعني تطوير ورفع القدرة القتالية  المصرية بما .القتال

  .إلى أن تكون قدرة القوات المسلحة المصرية دفاعية وفقط

ً خرج//ت إس//رائيل دول//ة وش//عبا وجي//شا م//ن ح//رب :إسرائيIIـل *   وق//د أيقن//ت أنھ//ا حقق//ت ج//زء كبي//ر م//ن الحل//م 1967ً

 وإنما الجزء ا>كب/ر ك/ان ،ًوكان النصر مدويا ليس عن كفاءة إسرائيلية فقط). ائيل من النيل إلى الفراتإسر(التوراتي 

واستراحت إسرائيل واطمأنت إلى أن مصر لن تقوم لھا قائمة على ا>قل لعشر س/نوات . بسبب قصور فادح من جانبنا

سرائيلي أن يخلق أمر واق/ع جدي/د، بأحقي/ة إس/رائيل ف/ي واستكماH للحلم اCسرائيلي حاول ديان وزير الدفاع اC. قادمة

 13وحاول تنفيذ ذلك يوم . فيكون Cسرائيل الحق في نصف دخل القناة بعد فتحھا للم9حة. نصف مسطح قناة السويس

 بإنزال قارب مطاط في القناة تحت حراسة عربة مدرعة، تقوم بحمايته من على الشاطئ في منطقة لسان 1967يوليو 

 متر م/ن ھ/ذا 100فما كان من قواتنا وھى على بعد . وكان أحد أفراد القارب يحمل علما إسرائيليا ضخما. توفيقبور 

المشھد إH أن قام جندي بفتح النيران على الزورق، واندفعا جنديان آخران إلى مي/اه القن/اة وقلب/ا ال/زورق اCس/رائيلي، 

  ).يعقوب كاھانونى(والرقيب بحري ) وف9كسى أبراھامفير(الم9زم بحري . وسحبا أول أسيرين إسرائيليين

 خط/أ ف/يوانتاب القادة اCسرائيليون غرور قاتل، فرغم ما يتمتعون به م/ن حنك/ة ع/سكرية وخب/رة قت/ال، فق/د وقع/وا   

 يفلقد صدقوا أنھم انتصروا بجھ/دھم فق/ط وأن الجن/دي اCس/رائيلي يتف/وق عل/. جسيم جر عليھم خسائر فادحة بعد ذلك

 لق/د .). ال/سماءف/يص/راع (كت/اب ف/ي ھ/ذا الن/صر ذكرناھ/ا ف/ي  عوامل كثي/رة س/اھمت واتناس . كل شيءفيصري الم

  . باختصارھاعدة أخطاء سنعرضفي ) 1970-1967( إسرائيل خ9ل ھذه الحرب وقعت

 ب/ه م/ن خف/ة  ف/الجيش اCس/رائيلي لم/ا يتمي/ز، عقي/دتھا القتالي/ةف/ي إس/رائيل ع/ن مب/دأ ھ/ام ت  تنازل/:أول ھذه اFخطاء 

وك/ان ھ/ذا عام/ل . حركة وقدرة على المناورة، كان يعتمد على الھجوم بعنف وبح/سم ونق/ل المعرك/ة إل/ى أرض الع/دو
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ًوقد حق/ق ھ/ذا المب/دأ نجاح/ا م/ستمرا للق/وات . تفوق واضح على كل الجيوش العربية التي تعتمد على الدفاع من الثبات ً

وك/ان ص/احب ھ/ذا الفك/ر ح/اييم . قوات إسرائيل من الثبات  دفاعي تدافع فيهلكن انقلب ھذا المبدأ إلى خط. اCسرائيلية

ل تال لكن لم يؤخذ برأيھما وتم تنفيذ الخط ييسرائوبارليف الذي سمى خط الدفاع باسمه، وقد عارضه جنرال شارون  

 ك/ان ال/ضابط 1967فقب/ل ع/ام . ك/ان الخ/ط ال/دفاعي ھ/ذا ھدي/ة ال/سماء للم/صريين. الدفاعي على شاطئ القناة الشرقي

 لتجعل الجيش اCسرائيلي أسطورة H 1967ًوالجندي المصري H يعرف شيئا عن الجيش اCسرائيلي، وجاءت حرب 

 لي/ضع الجن/دي اCس/رائيلي عل/ى بع/د خط ب/ارليفوجاء  .وإن الجندي اCسرائيلي كائن أرقى من البشر العاديين. تقھر

فبداية من معركة رأس العش بعد ع/شرين . لسعد على مصر وجنودھاوكان ھذا قدم ا.  متر من الجندي المصري200

 والغ//اراتً، واس//تمرارا باHس//تط9ع المتواص//ل خل//ف خط//وط الع//دو، وبأعم//ال الكم//ائن 1967ًيوم//ا فق//ط م//ن ح//رب 

المستمرة وخطف ا>سرى، واHشتباك شبه اليومي مع جنود العدو، ب/دأت الھال/ة وا>س/طورة اCس/رائيلية تت/ساقط أم/ام 

حت/ى وص/لت أعم/ال .  ال/نفس ت/زدادف/يومع كل يوم قت/ال، كان/ت الثق/ة الم/صرية . عيون الضباط والجنود المصريون

ً الضفة الشرقية يوما كام9فيواستمرت )  فرد350أكثر من (العبور إلى كتيبة  ً.  

فق/د انقلب/ت . ل ا>ساس/ية ھو أن جيشھا فقد المبادأة وھ/و أح/د عوام/ل القت/ا :كان الخطأ الثاني الذي وقعت فيه إسرائيل

ولھ/ذا .  يد إسرائيل وأصبحت مصر ھي التي تقوم بالفعل ثم يأتي رد الفعل م/ن إس/رائيلفيًاYية التي استمرت طوي9 

وإن ك/ان . ً ودرج/ة ت/صعيد الموق/ف وأي/ضا مت/ى تتوق/ف، ومكان الھجم/ات الھجومد حجم قواتي تحدمنتمكنت مصر 

 ح/ين أخ/ذت  زم/ام المب/ادأة وقام/ت  وم/رة أخ/ري69 يولي/و 20 طائراتھا ف/ي حين أشركت إسرائيل  مرةالموقف تغير

  .بتصعيد القتال بمھاجمة العمق المصري

فأغلب ھجماتھ/ا كان/ت عل/ى مواق/ع .  أعمالھا القتاليةفيھو أن إسرائيل لم تتخل عن اHستعراض  :وكان الخطأ الثالث 

الق//وات المھاجم//ة تق//وم بإض//فاء ھال//ة ض//خمة عل//ى العملي//ة، وس//ائل اCع//9م الت//ي ت//صاحب ب، لك//ن دمنعزل/ة قليل//ة الع//د

ص/دقوا لك/ن الخطيئ/ة أن الق/ادة اCس/رائيليون .  الم/صريينف/يفيصدق الشعب اCسرائيلي أن قواته تلحق خسائر كبيرة 

م/صر تجب/ر  صعيد مصر ل/م تك/ن تح/دث الخ/سائر الت/ي في كما أن ھجماتھم على نقط منعزلة ومحطات كھرباء ..ھذا

 ف/ي عكس الھجمات المصرية التي كانت ضد مواقع حصينة رئيسية توقع فيھا خسائر كبي/رة على. قاف الحرب إيعلي

  .ا>فراد والمعدات

 وأوقع/ت خ/سائر ، أن إسرائيل عندما صعدت الھجمات الجوية بمھاجمة ا>ھ/داف المدني/ة بالقناب/ل:وكان الخطأ الرابع 

 فقام/ت قواتن/ا بعملي/ات . اHنتق/امف/يًل الق/وات الم/سلحة حماس/ا ورغب/ة  المدنيين، لم تكن تدرك أن ھذا الموقف أش/عفي

. شعب اسرائيل كآبة وح/زن Hرتف/اع الخ/سائر الب/شرية ف/ى ق/واتھمو حكومة ّفخيم علي ..ًعديدة ردا على تلك الھجمات

ل/ى ح/رب ذك/رى م/رور ث/9ث س/نوات ع (1970 يونيوفي بمقال نشرته ھذاا>مريكية عن " التايمز"وقد عبرت مجلة 

، ات/سمت حال/ة 1967 ال/ذكرى الثالث/ة لح/ربف/ي"قال/ت المجل/ة "  إس/رائيلف/يالكآبة تتزايد "تحت عنوان ) 1967يونيو
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 أم أنھا مجرد الجولة ا>ولى منھ/ا؟ ً عما إذا كانوا قد كسبوا حربا بالفعل يسألون وبدءوا ،اCسرائيليين بالكآبة والضياع

  ".؟ 

 فق/ال . إس/رائيل م/ن الھجم/ات الم/صريةا بم/دى الخ/سائر الت/ي كان/ت تعانيھ/ف القتال توقوقد اعترف قادة إسرائيل بعد

يق//صد ( ا>ف//راد والقتل//ى وف//ى المع//دات الثمين//ة ف//يإن خ//سائرنا  "1970 أغ//سطس 29إيب//ان وزي//ر الخارجي//ة ي//وم 

 ف/يًرائيل تصاعدا  ولوH وقف إط9ق النار لواجھت إس.جعلت حرب اHستنزاف غالية التكاليف بالنسبة لنا) الطائرات

  ". عدد القتلى والجرحى وتآكل التفوق الجويفيالحرب مع مصر، وبالتالي زيادة 

 ف/ي الناحي/ة الع/سكرية ف/يإن الج/يش اCس/رائيلي ف/شل  "1970قال متيتياھو بيليد أحد الق/ادة الع/سكريين ف/ى س/بتمبر و

 إس/رائيل أم/سكنا ب/أول ف/ي الدولة، لدرجة أنن/ا  ساحة القتال منذ قيامفيحرب اHستنزاف، وھذه أول معركة يھزم فيھا 

  ".قشة ألقيت لنا وھي وقف القتال

  

  

  

  

  

  

   بارليف مع روجرز وزير خارجية أمريكاالجنرال               

                            يتفاھمان على مبادرة روجرز
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واستعرض/نا كي/ف .  ح/ال آخ/رفينيو  يو11 حال وصحت يوم في 67 يونيو10 ذكرنا أن مصر قد باتت يوم :مصـر 

 فوزي وكلفه بمھام للق/وات الم/سلحة نابع/ة م/ن فك/ر / يونيو بالفريق أول11أن الرئيس عبد الناصر نفسه اجتمع مساء 

تعل/ن ع/ن بداي/ة مرحل/ة ..  لكنھ/ا ص/درت لت/صحيح م/ا ف/ات، مھام وتكليفات تأخرت عشر سنوات..استراتيجي واضح

ً وجي/شا وش/عباجديدة تعيشھا مصر كلھ/ا قي/ادة  الت/ي أعلن/ت فيھ/ا رف/ض  يوني/و  10 ،9 كان/ت مظ/اھرات ال/شعب ف/ى..ً

  . اCنسان المصري كل طاقاتهفيالھزيمة ھي الشرارة التي فجرت 

بن/اء ق/وات ف/ي  1970-1967ث9ث ال/سنوات ال/اءة ال/ذين تول/وا قي/ادة الق/وات الم/سلحة ط/وال ـرة والكفـل الخبـ أھنجح

وم/ن ھ/ذا انطل/ق .  منظوم/ة الدول/ةف/ي  وتع/رف دورھ/ا  ؟م/ن الع/دو ال/ذي تقاتل/هوف/ة بھ/ا، مسلحة تع/رف المھم/ة المكل

 إل/ى ق/وات عل/ى درج/ة عالي/ة 67ف/يوتحولت القوات المھزومة والفلول العائدة المنسحبة .  التدريب والقتالفيالجميع 

، ًئيل ض/منا وق/ف إط/9ق الن/ارإس/راو أمريك/اوتصاعدت ھذه الكفاءة، حتى وصلت إل/ى أن تطل/ب . من الكفاءة القتالية

  .ً الخسائر اCسرائيلية بلغت حدا H يحتمل>ن

فاضطرت إسرائيل إلى . ستمر ث9ث سنواتا أول صراع مسلح تفرضه مصر على إسرائيل وفكانت حرب اHستنزا

لق/ادة ح/ين  ال/ذي ص/دق ا،ًاHحتفاظ بنسبة عالية من جنود اHحتياط، ف/انعكس ھ/ذا س/لبيا عل/ى معنوي/ات ش/عب إس/رائيل

ثم تھتز مصداقية . إسرائيلوأنھم ينتظرون العرب لتوقيع المعاھدة بشروط .  ھي آخر الحروب1967أعلنوا أن حرب 

 طي/ار 40 فق/دت خ/9ل ح/رب اHس/تنزاف إس/رائيلتنشر مجلة جيش الدفاع اCسرائيلي أن" نظر الشعب حين فيالقادة 

 وأي/ضا . زورق وسفن متنوع/ة7+ كذلك خسرت مدمرة . ر جريح وأسي3141 قتيل و827 ع9وة علي  . طائرة27و

 ومع التأكيد على –ً ھذه ا>رقام تقل كثيرا عن الحقيقة د بالتأكي- )1(" مدفع ھاون81 + عربة مجنزرة119+  دبابة 72

 المجم/وع نج/د أن ف/يلك/ن . ًإن حرب اHستنزاف فيھا ما ھو انتصار وإيجابي لمصر، أيضا فيھا ما ھو خسائر وسلبي

رغم أنھا لم تحقق استرداد شبر واحد من ا>رض المحتل/ة، وھ/و . اCيجابي واHنتصار يفوق الخسائر والسلبيات بكثير

  .ما يقوله المھاجمين لھا دون دراسة أو تحليل دقيق

 منطق/ة قن/اة ال/سويس ف/ي أنھ/ا افترض/ت أن الح/رب ستنح/صر ،كان الخطأ الذي وقعت فيه مصر أثن/اء تق/دير الموق/ف

الغردق//ة  لخل//يج ال//سويس حت//ى يف//إذا بالع//دو يوس//ع نط//اق العملي//ات عل//ى ط//ول ال//شاطئ الغرب//. ات البري//ة فق//طوب//القو

 إH أن/ه أجب/ر القي/ادة الع/سكرية الم/صرية – وإن كانت أعمال غير ذات قيمة عسكرية -. إلى أعماق الصعيدوالوصول

  .الكامل وحتى أعماق الصعيدقوات على حدود مصر الشرقية بال ونشر ، خطة المواجھةفيعلى تعديل 

 مم/ا جع/ل الع/دو اCس/رائيلي يقت/نص المب/ادأة م/ن ، عملي/ات الجبھ/ةف/ي التصعيد والتھدئ/ة فيًكانت ھناك أخطاء أيضا 

 ونجح/ت القي/ادة .لم يستمر ھذا طوي9وإن  ، العمقفي مھاجمة أھداف مدنية وعسكرية فيمصر ويشرك قواته الجوية 

                                           
  .172 ص– حرب اHستنزاف – ھيئة البحوث العسكرية )1(
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لحماية العم/ق )  صواريخ–طيران (ادأة اCسرائيلية بوجود قوات سوفيتية للدفاع الجوي  إجھاض ھذه المبفيالسياسية 

  .المصري من الغارات

 فك/ان اCع/9م الم/صري أق/ل بكثي/ر م/ن أح/داث . خطأ الحذر اCع9مي ال/شديدفي ووقعت القيادة السياسية والعسكرية 

 ب//ل وبع//ض م//ن عام//ة ال//شعب ي//ستنكرون ح//رب وبط//وHت الح//رب نف//سھا، مم//ا جع//ل الكثي//ر م//ن الكت//اب والمثقف//ين

على العك/س م/ن اCع/9م اCس/رائيلي ال/ذي ك/ان ي/ضخم وي/روج بحرفي/ة .  ويعتبرون أنھا استنزاف لمصر،اHستنزاف

  ً.متقنة أي انتصار إسرائيلي أثناء الحرب مھما كان حجمه صغيرا

 أH وھ/و ع/دم ق/درتھا عل/ى .يك/ن ل/ه مخ/رجل/م ًوكان ھناك خطأ للقيادة السياسية المصرية لكنه ك/ان مفروض/ا عليھ/ا و

ًھ//ذا الخط/أ يرج/ع أساس//ا لق/رار القي//ادة و. ً الت//سليح كم/ا ونوع/اف/ياCس//رائيلية وتحقي/ق الت/وازن ب//ين الق/وات الم/صرية 

 فق/د ،ولك/ن وب/رغم ھ/ذه ا>خط/اء من/ا أو مفروض/ة علين/ا. السوفيتية غير المعل/ن بإم/داد م/صر با>س/لحة الدفاعي/ة فق/ط

ً كثيرا من حرب اHستنزاف قيادة وجيشا وشعباكسبت مصر ً ً.  

ً فبع/د المواجھ/ات المتع/ددة ب/را وج/وا وبح/را م/ع . ھو ظھور وبناء عقيدة قت/ال م/صرية :كان أول وأھم ھذه المكاسب ً ً

العدو اCسرائيلي وبالدروس المستفادة من تحليل كل مواجھ/ة أو اش/تباك، نج/د أن القائ/د وال/ضابط والجن/دي الم/صري 

 وتجل/ى ھ/ذا . وليس من النظريات التي يقول بھا الخبراء ال/سوفيت،ح يخطط وينفذ ما يراه ھو من خبرته الواقعيةأصب

 على اHرتف/اع بم/ستوى الطي/ارين والم/وجھين تانعكسفخبرة القتال .  والدفاع الجوي القوات الجويةفيبصورة كبيرة 

  .، وأطقم الدفاع الجويوأطقم الطائرات ا>رضية

 ھ//و أن اHش//تباك الم//ستمر م//ع الع//دو الب//ري أو الج//وي بواس//طة الجي//وش الميداني//ة عل//ى ط//ول : المكاسIIب ثIIاني ھIIذه

الت/دمير للدباب/ة الم/صرية و كما أمكن  معرفة مدى اCصابة . أسلوب تجھيز مسرح العمليات وتحصينهفي أفاد ،الجبھة

 فيدة للدبابات والتي كانت مفاجأة للعدو اCسرائيلي واCسرائيلية والمقارنة بينھما، فبدأ التركيز على الصواريخ المضا

ونست/شھد عل/ى ذل/ك بم/ا . وأدت معارك المدفعية المستمرة إلى استحداث وسائل متطورة Cدارة الني/ران. 1973حرب 

لق/د ارتع/دت م/ن ش/دة الق/صف وفاعليت/ه لق/د اس/تخدم الم/صريون  "1969 م/ارس 8أشعيا ع/ن ق/صفة ي/وم / قاله العميد

ً بطارية مدفعية وأعدادا كبيرة من الدبابات والمدافع المضادة للدبابات والرشاشات، وكانت معظم الطب/ات 150حوالي 

ذات ص//مام ت//أخير، لق//د ش//ن الم//صريون مفاج//أة عل//ى ط//ول جبھ//ة القت//ال، فقت//ل م//ن قت//ل وُج//رح الكثي//ر م//ن الھج//وم، 

  .)1("أن ھناك ثمة تغيير في أسلوب الدفاعًوتھدمت المخابئ كما لو كانت بيوتا من ورق، ثم تبعه قصف آخر ووضح 

وقد عرفنا من قبل ما قام به الدفاع الجوي المصري من تطوير للمعدات والصواريخ واستخدام أسلوب الكمائن، الذي  

ًف//ض9 ع//ن أن الت//شويش . 1973 مرحل//ة العب//ور أثن//اء ح//رب ف/يًقط/ع ذراع إس//رائيل الطويل//ة، فل//م تق//دم ش//يئا لقواتھ//ا 

                                           
  .154 ص– الصراع العربي اCسرائيلي –عبد المنعم واصل /  الفريق)1(
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 الق/وات الم/سلحة الم/صرية، وك/ان لھ/ا ف/ي الدفاع الجوي ھو الذي كتب مي9د إدارة الحرب اCلكترونية الرادارى على

  . إبطال مفعول التشويش اCسرائيلي على قواتنافي 1973باع كبير أثناء حرب 

مع/دات  تعظ/يم وس/ائل وفي أن قتال حرب اHستنزاف أفرز اHجتھاد والفكر المصري الذي نجح :ثالث ھذه المكاسب 

محم/د / تمك/ن قائ/د الل/واء المق/دم طي/ار.  مق/ات9ت قاذف/ة205 وسنضرب مثال واحد فقط باللواء الج/وي .القتال المتاحة

 ساعة طيران لكل طيار، مقاب/ل 65 شھور بمتوسط 3 زمن قدره فيعبد الرحمن من تجھيز دفعة من الطيارين للقتال 

ن وكم/ا اس/تطاع ومع/ه المھندس/.  س/اعة طي/ران لك/ل طي/ار30 ش/ھور بمتوس/ط 6 م/دة ف/ي روس/يا ف/يطيارين ت/دربوا 

 4.5 زم/ن ق/دره ف/ي ط/ائرة 4تم/وين و.  أي/ام5 ي/وم إل/ى 17 م/ن 7-ن من خفض مدة تفتيش الط/ائرة ال/سوخوىووالفني

. ال/خ000وھذه ا>رقام لھا دHHت كثيرة وتترجم أثن/اء القت/ال إل/ى م/ضاعفة ع/دد الطلع/ات وكف/اءة قتالي/ة أعل/ى . دقيقة

  . وحدات القوات المسلحةفيًا مثال واحد فقط تكرر كثيرا وھذ

 كان >جھزة الحرب اCلكترونية التي في حوزة الجيش اCسرائيلي دور ومؤثر في 67في يونيو  :رابع ھذه المكاسب 

وع///اودت إس///رائيل اس///تخدام الح///رب ). بالت///شويش والتن///صت والت///داخل(القي///ادة وال///سيطرة عل///ى الق///وات الم///صرية 

وھذا النوع من الحرب لم يكن معلوم/ا للج/يش الم/صري قبي/ل الح/رب، . رونية في حرب اHستنزاف بشكل مؤثراCلكت

فأتاحت حرب اHستنزاف لمصر التخطيط ال/واعي وال/دقيق Hقتن/اء أجھ/زة ت/ت9ءم وإمكاني/ات الق/وات الم/صرية، حت/ى 

ن/ا الكھرومغنطي/سية م/ن مراقب/ة وت/شويش وروع/ي تأثيرھ/ا عل/ى الع/دو م/ع حماي/ة موجات. تستفيد منھا إلى أق/صى ح/د

  .العدو

أن ح//رب اHس//تنزاف حطم//ت الح//اجز النف//سي ب//ين م//صر وإس//رائيل عل//ى كاف//ة الم//ستويات  :خIIامس ھIIذه المكاسIIب 

ً ث9ث جوHت كانت تشكل عبئا ثقي9 فيعسكرية، فالھزيمة قبل ذلك السياسية وال  التخط/يط عل/ى القائ/د وف/ى التنفي/ذ ف/يً

 وش/اھدنا كي/ف كان/ت الوح/دات ً.ن بتوالي العمليات وتحقيق نجاح يتلوه نجاح س/قط ھ/ذا الح/اجز نھائي/الك. على المقاتل

 ف/يم/ن ق/وات الجبھ/ة قام/ت ب/العبور والقت/ال الفعل/ي % 15تتسابق وتتن/افس عل/ى اCغ/ارة أو خط/ف أس/ير، حت/ى أن 

الطلع/ات الجوي/ة الم/صرية س/واء كما وضح ھذا بصورة أكبر على الطيارين المصريين، فأص/بحت . الشرق مع العدو

وب/سقوط ھ/ذا الح/اجز النف/سي وبت/والي اHنت/صار . قصف لمواقع العدو أو اعتراض طائراته تتم بصورة يومي/ه عادي/ه

رجال ون/ساء، ش/بابا  كما أن الشعب المصري كله . الصفحات التاليةفيتولدت روح أكتوبر التي سنعرف عنھا الكثير 

    .1967 فيلحة التي أزالت جزء كبير من الھوان الذي شعر به ت9حم مع قواته المس, وشيوخ

  : يوم قتال متصل في اbتي 500ونلخص للقارئ الكريم ما دار في 

  :معد�ت ا�شتباكات البرية "
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اشتباكات المدفعي/ة ...  اشتباك يومي13-2اشتباكات فردية ...  كتيبة مدفعيه3-2 قصفة مدفعيه مدبره يوميا بحجم 1-2

 اش//تباك 20-10تراش//قات بأس//لحة ال//ضرب المباش//ر وا>س//لحة ال//صغيرة ...  اش//تباك 4000 ح//والي 69ام خ//9ل ع//

 ...كبير بالقوات أسبوعيا) ھجومي( عمل تعرضي 2-1تنفيذ uكمين يوميا/ داوريه4-2 دوريات وكمائن... يوميا

 عم/9 ناجح/ا 32 عم/9 ف/ي مقاب/ل 81كان إجمالي ا>عم/ال القتالي/ة الم/صرية الناجح/ة، والت/ي أح/دثت خ/سائر بالع/دو 

 1 : 2,6لصالحنا بنسبة .للقوات اCسرائيلية

ق/صف الع/دو اCس/رائيلي أھ/دافا ف/ي العم/ق ....  م/ره52قصف العدو اCسرائيلي أھدافا مدنيه أحدثت خ/سائر بالم/دنين 

  )1(. مرات10نفذت قواتنا غارات في العمق اCسرائيلي ... . مرة35

 حرب اHستنزاف سأستشھد في للقوات المسلحة المصرية وأنا أحد أبناءھا بتضخيم انتصارھا وحتى H أتھم باHنحياز

يقول عن " على أجنحة النسور" كتابه فيا وايزمان أحد قادة إسرائيل ووزير الدفاع فيما بعد ربقول من الجنرال عايز

  -:حرب اHستنزاف 

 فسرنا ذلك بأنه اعتراف منھم بأنھم ل/م يتحمل/وا 1970 أغسطس فيعندما وافق المصريون على إيقاف النيران 

وم//ع ع//دم التقلي//ل م//ن الخ//سائر الت//ي تحملوھ//ا نتيج//ة لھجم//ات س//9حنا الج//وي فق//د . الق//صف الكثي//ر م//ن جانبن//ا

تحققت مخاوفي من أن ح/رب اHس/تنزاف الت/ي أريق/ت فيھ/ا دم/اء أف/ضل جنودن/ا انتھ/ت ب/أن أص/بح للم/صريين 

 وعلIى ذلIك فمIن الجنIون أن نقIول أننIا كIسبنا حIرب .للتح/ضير لح/رب أكت/وبرحرية العمل لمدة ث9ث سنوات 

  .ا�ستنزاف والعكس فإن المصريين وبرغم خسائرھم ھم الذين استفادوا منھا أكبر فائدة

يIIرددون أننIIا كIIسبنا حIIرب ا�سIIتنزاف فIIأثروا علIIى ) ا�سIIرائيليون( أخIIذ قادتنIIا 1973-1970 الفتIIرة مIIن فIIي

 تدمير شبكة صواريخ الدفاع الجIوي المIصري، وعلينIا أن نIستعد للتغلIب في أننا فشلنا ًعقولنا بد� من القول

ًعليھا Fنھا ستلعب دورا حاسما   اFوھIام في الحرب القادمة، و�بد من إيجاد وسيلة �سكاتھا وھكذا عشنا فيً

بينمIا . ً.نIا الIثمن غاليIا رفع الروح المعنوية للشعب ولكننا دفعفيوقد نكون نجحنا . ًبد� من مواجھة الحقائق

ًكانت حرب ا�ستنزاف مستمرة دون أن يتمكن جيشنا من إيقافھا، أصIبحت تIدريجيا ولIيس كIاbخرين مقتنعIا  ً

  . ھذه الحربفيًبأنھا المرة اFولى التي لم ننتصر فيھا، لقد قلت مرارا أننا فشلنا 

دت ّ◌ّ◌ّ◌ّيھا إسIرائيل وھIي حقيقIة عIبوسنظل نذكر أن حرب ا�ستنزاف ھي الحرب اFولى التي لم تنتصر ف

  .كان ھذا قول عايزرا وايزمان وH تعليق لنا عليه1973 أكتوبرفيالطريق أمام المصريين لشن حرب يوم كيبور 

وترجمھ//ا إل//ى العربي//ة أنط//وان عبي//د ) دافي//د ش//انوف( س//يرته الذاتي//ة الت//ي حررھ//ا بالعبري//ة ف//يق//ال جن//رال ش//ارون و

دنا على امتداد القناة يواجھون المIوت باسIتمرار، وفIى غيIاب نظIرة شIاملة وبعيIدة كان جنو" : 1992ُونشرت عام 
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المIIدى وجIIدت قواتنIIا نفIIسھا معرضIIة للنيIIران المIIصرية مIIن دون حمايIIة أو ملجIIأ، فقIIررت مIIن تلقIIاء نفIIسھا بنIIاء 

 وعنIدما .المعاقل، واتسعت ا�نشاءات مع مرور الوقت، وغدت مصطنعة أكثر فأكثر متحولة إلى خط محصن حقيقIي

 وخ/9ل ال/سنوات ال/ث9ث لح/رب :ث/م ي/ضيف..تعرضت مواقعنا لنيران المدفعية الثقيلة، تكبدت قواتنا خIسائر جIسيمة

اHستنزاف، انشغل جنودنا بإص9ح ا>ضرار وتحصين المواقع التي دمرتھا المدفعية، وكلفتنا الكمائن والغ/زوات ض/د 

ًدورياتنا أرواحا غالية جدا، وعند وق/ف إط/9ق   إص/ابة مميت/ة، 367 إص/ابة منھ/ا 1366 كان/ت خ/سائرنا ق/د بلغ/ت الن/ارً

  ".وكان الحاخام ا>كبر يزورنا باستمرار، ويصلى مع الجنود، ويقضى الليل معھم

  

  

  

  

  

        

       الرئيس عبد الناصر مع الجنود والضباط في الجبھة

  

   :1970و  يوليفي ر عبد الناصس الرئيخطابم ملحمة حرب اHستنزاف بتنختو

وتمك/ن . إن الجيش المصري قام بجھد خارق Cعادة بناء نفسه، بعد ظرف م/ن أس/وء الظ/روف الت/ي واجھھ/ا ن/ضالنا"

 س/رعة ف/يھذا الجيش الذي ظنه العدو أن أم/ره ق/د انتھ/ى إل/ى ع/شرات ال/سنين م/ن أن يع/ود إل/ى القت/ال م/رة أخ/رى، 

إن الجھد المتفاني الذي بذله مئات ا>لوف من رج/ال . .جزاتًسوف يعدھا التاريخ المنصف لھذه الفترة ضربا من المع

 ھ/ذه الفت/رة الع/صيبة ش/رف الخدم/ة الع/سكرية حق/ق م/ستوى قت/الي ل/م يك/ن عل/ى ب/ال ف/يوشباب مصر ممن كان لھ/م 

  ".صديق أو بال عدو قبل ث9ث سنوات
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  الفصـل الخامـس

   ثـ<ث سنـوات00ھدنــة 

َتن◌◌◌فذ وقف إط9ق النار بين مصر و َ َ وغمر المنطقة ھدوء شامل بع/د أن . 1970إسرائيل في الثامن من أغسطس َ

إH من صخب سياسي بدأ منذ اليوم ا>ول للھدنة، فقد أث/ارت الحكوم/ة اCس/رائيلية . صمتت المدافع وھبطت الطائرات

ًورا وق/دمت ص/. موضوع حائط الصواريخ المصري ال/ذي تمرك/ز عل/ى حاف/ة القن/اة قب/ل وق/ف إط/9ق الن/ار ب/ساعات

جوية لمواقع الجبھة قبل وبعد تنفيذ قرار وقف إط9ق النار، حتى تثبت أن مصر خرق/ت اHتف/اق، لك/ن أح/د ل/م ي/ستمع 

ًإليھا وأصبح حائط الصواريخ أمرا واقعا   .1973وكان لھذه الخطوة أثر كبير في حرب أكتوبر. ً

ًوبدأت مصر سياسيا وعسكريا تلتقط أنفاسھا بعد القتال العنيف الذي  استمر زھاء عام/ان، والك/ل ي/شعر ب/أن الظ/روف ً

.. لكن ا>قدار فاج/أت الجمي/ع بم/ا ل/م يك/ن ف/ي الح/سبان. قد أصبحت مواتية للعمل والتخطيط للمرحلة المقبلة في ھدوء

فقد وقع صدام ب/ين ا>ردن ومنظم/ة التحري/ر الفل/سطينية . فبعد أيام فقط من الھدوء اشتعلت المنطقة لكن في اتجاه آخر

ًعم/ان ب/دأ أول ا>م/ر مح/دودا، لكن/ه ت/صاعد متخ/ذا ص/ورة القت/ال ب/ين الط/رفينفي  وك/اد ا>م/ر يت/صاعد أكث/ر ح/ين . ً

حاول/ت س//وريا الت//دخل لم//ساندة الفل//سطينيين بقواتھ//ا لك//ن أمريك//ا وإس//رائيل ت//صديا للمحاول//ة وھ//ي ف//ي مھ//دھا فع//ادت 

  .القوات السورية إدراجھا إلى أراضيھا

ھا القائ/د، ف/دعا ال/رئيس عب/د الناص/ر إل/ى اجتم/اع قم/ة عرب/ي ف/ي الق/اھرة ح/ضره المل/وك وتتقدمت مصر لتلعب دور

دارت في//ه أح//داث غريب//ة ومواق//ف ش//اذة انتھ//ت بتوقي//ع اتف//اق يق//ضى ب//أن تغ//ادر منظم//ة التحري//ر . والرؤس//اء الع//رب

ظم/ة وتھريب/ه م/ن ا>ردن ياسر عرفات رئ/يس المن/ ونجح ث9ثة من القادة العرب في إخراج السيد. الفلسطينية ا>ردن

 1970 س/بتمبر 28فف/ي ي/وم . واختتمت ھذه ا>حداث المت9حقة بحدث ھو قم/ة ال/دراما. بعد حصاره ومحاولة تصفيته

ًوبعد وداع الرئيس عبد الناصر للملوك والرؤساء العرب، وقد حقق نجاحا في وقف القتال بين ا>ردنيين والفلسطينيين 

  .ساءتوفى جمال عبد الناصر في الم

دخلت مصر في منعطف حزين بفقد الرئيس عبد الناصر لكن وكعادة الشعب المصري بعبقريته البسيطة تجاوز حزنه 

وت/ولي ال/رئيس . فالكل كان يعي بأن الوطن ھو ا>ھم، وأن الع/دو م/ازال يت/ربص بھ/ذا ال/وطن. الھائل في أيام معدودة

ًعي/ا نتيج/ة لھ/ذا أن ي/تم وق/ف إط/9ق الن/ار لم/دة ث/9ث ش/ھور وك/ان طبي. أنور السادات مقاليد الحك/م ف/ي س/ھولة وي/سر

أخرى حت/ى ي/ستطيع ال/رئيس ال/سادات وھ/و ال/رئيس الجدي/د دراس/ة الموق/ف دراس/ة ش/املة وإع/ادة ترتي/ب أم/ور ع/دة 

  .فرضھا اختفاء عبد الناصر

تي لتق/ديم الع/زاء طل/ب كان أھم ما حدث عقب وفاة عبد الناصر أن الرئيس إليكس كوسيجين وكان يرأس الوفد ال/سوفي

أن يجتم//ع بالم//سئولين الم//صريين، ف//تم ترتي//ب اجتم//اع ل//ه م//ع بع//ض ال//وزراء وبع//ض أع//ضاء اللجن//ة العلي//ا ل9تح//اد 

لك/ن . وكان أھم ما قاله ھو إن شحنات الس9ح إلي مصر ستتوقف لحين استقرار القيادة الجديدة ف/ي م/صر. اHشتراكي
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اسIIتعادة أراضIIيكم المحتلIIة، لكننIIا � نعتقIIد أن الحIIرب المIIسلحة ضIIرورية نحIIن نريIIد أن نIIساعدكم علIIى "ا>ھ//م ھ//و 

وفIIى مطلIIق اFحIIوال فإننIIا نرجIIوكم أن . لتحقيIIق ھIIذا الھIIدف، وإنمIIا يجIIب أن تعطIIى الفرصIIة كاملIIة للعمIIل الIIسياسي

ًمIا لIديكم تعرفوا أننا لسنا على استعداد لمواجھة خطرة مع الو�يIات المتحIدة اFمريكيIة، ونأمIل أن يكIون ذلIك مفھو

دع/م سياس/ي وع/سكري . وكان/ت ھ/ذه ھ/ي سياس/ة روس/يا تج/اه م/صر. )1("باعتباركم أصدقاء ل<تحIاد الIسوفيتيً جيدا

ونظن  كلمات كوسيجين رئ/يس ال/وزراء . للدفاع فقط، أما الھجوم لتحرير ا>رض واستعادة سيناء  فغير مقبول بالمرة

  .H تحتاج إلى شرح أو توضيح

وبعد أن اس/تمع ال/رئيس ال/سادات إل/ى  "1970 ديسمبر 30دات قادة القوات المسلحة >ول مرة في والتقى الرئيس السا

علين/ا اHس/تعداد ف/ي أي وق/ت : تقارير القادة وخطط الدفاع واHستنزاف والردع وخط/ط تط/وير الق/وات الم/سلحة ق/ال 

ً والشعب أيضا يج/ب أن يك/ون ج/اھزا للمعرك/ة1971 فبراير 5حتى  ق/ف إط/9ق الن/ار م/رة ثالث/ة إH إذا ول/ن نم/د و.. ً

.. وعن موقف اHتحاد السوفيتي أشار السادات أنه يجب أH نصنع شقاق مع المست/شارين ال/سوفيت.. ُوجد جدول زمني

 فبراي/ر لك/ل 5ويج/ب اHس/تعداد ونك/ون ج/اھزين قب/ل ..  وقد كسبنا معرك/ة غ/ارات العم/ق بف/ضل المعاون/ة ال/سوفيتية

لقد كسبنا معركة سياسية ض/د أمريك/ا >ول م/رة، .. لكن يجب عمل شيء بما ھو موجود لدينااحتمال رغم النقائص، و

وHزم نعمل معركة كويسة بالفكر الھادئ والتخطيط السليم وا>عصاب الھادئة ونقابل كل موق/ف بم/ا .. وليس لنا حجة

َثم أكد قائH 9 تخلوا بي ف/ي . يستحقه ون ج/اھز لتلق/ى أي ص/دمات وأن/ا أجھ/زه َ فبراي/ر أو تخل/وا بال/شعب الل/ي حيك/5ً

وانتھى اHجتم/اع  والق/ادة مندھ/شون ويت/ساءلون ع/ن آخ/ر كلم/ات اللق/اء وع/ن تجھي/ز ال/شعب . )1(!!">سوء الفروض 

  .>سوء الفروض

  

  

  

  

  

  

  

  

             الرئيس محمد أنور السادات

                                           
  .67 ص– الس9ح والسياسة 73توبر أك– محمد حسنين ھيكل )1(
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ت9حقة جعلت موعد الحرب المتوقع يتراجع  بأحداث ووقائع م1971 بأحداثه الدرامية، وجاء عام 1970وانقضى عام 

 اجتم//ع وزراء الحربي//ة والخارجي//ة والداخلي//ة وش//ئون رئاس//ة الجمھوري//ة م//ع 1971ف//ي ين//اير .. خط//وات وخط//وات

 فبراير موعد انتھاء وقف إط/9ق الن/ار، وتب/ادل الجمي/ع وجھ/ات 5قيادات اHتحاد اHشتراكي لدراسة الموقف بعد يوم 

ف/وزي ق/ال / ًفي اHجتماع أنه تم دون حضور أو إخط/ار ال/رئيس ال/سادات، أي/ضا أن الفري/ق أولكان أبرز ما . النظر

  .بأن الحرب إذا بدأت فلن تكون حرب استنزاف أو محدودة

ولما كانت القوات .  فبراير والشعب كله في انتظار القرار5وكان على الرئيس السادات أن يحسم أمره فقد اقترب يوم 

فق/د . دة وغير ج/اھزة لح/رب التحري/ر، وروس/يا مازال/ت مقتنع/ة بع/دم ھج/وم م/صر عل/ى إس/رائيلالمسلحة غير مستع

فالقي/ادات حول/ه تن/ادي . خطر للرئيس السادات أن يتقدم بمب/ادرة جدي/دة حت/ى يخ/رج م/ن الم/أزق ال/ذي وج/د نف/سه في/ه

اتجاھھ//ا نح//و الح//ل ال//سلمي، ب//الحرب وھ//ي غي//ر ق//ادرة عل//ى تكاليفھ//ا وH تمل//ك إمكاناتھ//ا، وروس//يا أعلنتھ//ا ص//راحة 

 فبراير، وھي مقتنعة بأنھا مازالت ا>قوى >ن خلفھا الدعم ا>مريك/ي 5وإسرائيل تنتظر ماذا سيسفر عنه الموقف بعد 

  .السياسي والعسكري

  : بإع<نه عن مبادرة للس<م تضمنت اbتي1971 فبراير 5وفاجأ السادات الجميع يوم 

المسلحة اCسرائيلية عن ا>راضي العربية المحتلة كبداية ل9نسحاب الكامل تبدأ بمجرد اHنسحاب الجزئي للقوات  - 1

  .مصر في تطھير قناة السويس وفتحھا للم9حة الدولية

ًبعد ھذه الخطوة، تقبل مصر مد وقف إط9ق النار لمدة محددة يضع خ9لھا السفير يارنج جدوH زمنيا لتنفيذ قرار  - 2 ً

 .مجلس ا>من

سلحة المصرية قناة السويس إلى الضفة الشرقية، وتقبل مصر الترتيبات الت/ي تحق/ق عملي/ة ف/صل تعبر القوات الم - 3

وذلك خ9ل فترة وقف إط/9ق الن/ار المح/ددة، وإذا انتھ/ت ھ/ذه الفت/رة دون تق/دم ملم/وس يك/ون . القوات المتحاربة

 .للقوات المسلحة المصرية الحق في تحرير ا>راضي العربية المحتلة بالقوة

ض مصر أي مناقشة حول نزع س9ح سيناء، ولكنھا على استعداد لقبول مناطق منزوعة الس9ح عل/ى ج/انبي ترف - 4

 .ًالحدود وفقا لقرار مجلس ا>من

 .ترفض مصر أي شكل من أشكال الوجود اCسرائيلي في شرم الشيخ - 5

فق/ال . ع/ن  العقي/دة اCس/رائيليةًوجاء ال/رد اCس/رائيلي معب/را ..  ثم أعلن عن امتناع مصر عن إط9ق النار لمدة شھر

  ً.القادة اCسرائيليون إن المبادرة H تحوي جديدا
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إنھIا " وقالت  مائير رئيسة ال/وزراء "ليس لدى إسرائيل أي نية ل<نسحاب من أفضل خط استولت عليه" وقال دايان 

بمھمIة الIسفير يIIارنج و� ًتIرى أن يكIون ا�تفIاق علIى إعIادة فIتح قنIاة الIسويس منفIص< � صIلة لIه علIى ا�طI<ق 

 ".الكبرى بمباحثات الدول

  -: فبراير أعلن السفير يارنج صيغة اتفاق وكان نصه كما يلي 8وفى 

إع9ن إسرائيل بالتزامھا باHنسحاب إلى حدود مصر الدولية ومن غزة ليعود الوضع إلى ما كان عليه قبل ح/رب  - 1

 .1967يونيو

ئيل ي/تم في/ه ال/نص عل/ى إنھ/اء حال/ة الح/رب، واHعت/راف بحقھ/ا ف/ي تعھد من مصر بتوقيع اتف/اق س/9م م/ع إس/را - 2

والعم/ل عل/ى من/ع أي أعم/ال . الوجود، واHعتراف بحق كل دولة في العيش بس9م داخل حدود آمنة ومعترف بھا

وض/مان . عدوانية من أراضي كل دولة ضد ا>خرى، وعدم تدخل أي طرف في الشئون الداخلي/ة للط/رف اYخ/ر

  .ًة في مضيق تيران بناء على ترتيبات خاصة بالنسبة لشرم الشيخحرية الم9ح

كما وأنھا تحرك . وتلقف الرئيس السادات مبادرة يارنج >ن بھا كثير من المكاسب لمصر أولھا استعادة ا>رض كاملة

/ دوبع/د ي//وم واح/د فق/ط أعلن//ت م/صر عل//ى ل/سان وزي//ر الخارجي/ة ال//سي. 1970ًالوض/ع الراك/د سياس//يا من/ذ أغ//سطس 

  .محمود رياض أنھا تقبل الصيغة التي تقدم بھا السفير يارنج 

 فبراي/ر ورد م/صر اCيج/ابي عل/ى مب/ادرة 5وأعلن وليام روجرز وزير الخارجي/ة ا>مريكي/ة أن مب/ادرة ال/سادات ف/ي 

لك/ن القي/ادة . ًيارنج خطوات مشجعة، جعلته يتحرك مسرعا إلى إسرائيل حت/ى H تت/سرع ف/ي رف/ض م/ا ھ/و مع/روض

Cس//رائيلية ل//م ت//ستجب لروج//رز وأدخلت//ه ف//ي دوام//ة الح//دود اYمن//ة، واHن//سحاب م//ن أراض//ي ول//يس ك//ل ا>راض//ي ا

وانقضى شھر فبراير دون أي بادرة إيجابية من جانب إس/رائيل، مم/ا دع/ي ا>م/م المتح/دة إل/ى إص/دار بي/ان . الخ000

 الم/صالح ا>مريكي/ة بطل/ب ش/فوي إل/ى م/صر كما تقدم بيرجس القائم على رعاية. يناشد مصر وإسرائيل ضبط النفس

 مارس حتى تتمكن أمريكا من مواصلة جھودھا ف/ي إقن/اع إس/رائيل بقب/ول مب/ادرة 6بأن يستمر وقف إط9ق النار بعد 

  .ًالسادات ومبادرة يارنج، حيث أن ھذا يستلزم جھدا ووقت طويل

.  مارس2،1ب في زيارة سرية إلى روسيا يومي ولم ينتظر الرئيس السادات حتى نھاية موعد وقف إط9ق النار، فذھ

ًب//ذل فيھ//ا جھ//دا كبي//را Cقن//اع القي//ادة ال//سوفيتية ب//أن ال//س9ح المق//دم إلين//ا H ي//ضعنا حت//ى عل//ى ق//دم الم//ساواة م//ع الع//دو  ً

  .اCسرائيلي، في الوقت الذي يجب أن نكون فيه متفوقين عليھم حتى نستطيع الھجوم أو التھديد بالھجوم

ًالطائرة جانبا كبيرا من المناقشةوأخذ موضوع   التي تستطيع الوصول إلى 22 يو-كان الحوار يدور حول الطائرة تى. ً

لك/ن القي/ادة ال/سوفيتية كان/ت ت/راوغ ھ/ذا الطل/ب ب/صورة مثي/رة للدھ/شة، فم/رة . داخل إس/رائيل وبحمول/ة قناب/ل م/ؤثرة

طلب، ومرة يقولون تتمرك/ز ف/ي م/صر لك/ن تعم/ل يقولون تتمركز الطائرات في روسيا ويتم إرسالھا إلى مصر عند ال
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ول//م ي//نجح ال//رئيس .  س//نوات4ب//أوامر م//ن روس//يا، وم//رة يقول//ون ب//أن الت//دريب عليھ//ا للطي//ارين الم//صريين ي//ستغرق 

  .السادات في الحصول على الطائرة، لكنه نجح في الحصول على معدات وأسلحة أخرى كانت مطلوبة

 م/ارس وش/رح لھ/م م/ا دار ف/ي زيارت/ه ال/سرية 3ادات القيادات العسكرية في وفور عودته من روسيا دعا الرئيس الس

  -:وكان أھم ما جاء في ك9مه للقيادات

 . مع عدم اHنقطاع عن السير في الحل السلمي1972 مارس 7لنا الحق في فتح النيران بعد يوم  -

  ً.اHتفاق على إرسال الشحنات المتعاقد عليھا سابقا -

 .بالطيارين السوفيت مجھزه للقيام بأعمال اHستط9ع الجوي فوق إسرائيل 25 طائرة ميج4إرسال  -

ًطلب السوفيت مساعدات ل`سطول الروسي بحرا وبرا في البحر المتوسط وفى قاعدة مرسى مطروح - ً. 

ن/د وع. قال السوفيت إن أي زيادة في ا>سلحة الروسية للدعم يعقد الموقف السياسي أكثر وت/صبح احتم/اHت الح/رب أكب/ر -

النقطة ا>خيرة الت/ي ذكرھ/ا ال/رئيس ال/سادات للقي/ادات الع/سكرية الم/صرية يتأك/د موق/ف روس/يا م/رة أخ/رى ب/أن ال/س9ح 

  ً.السوفيتي للدفاع وليس للھجوم، وأن على مصر السعي للحل السلمي مھما كانت شروط إسرائيل التي H تتنازل عنھا أبدا

  :الصـدام الداخلـي المحتـوم 

 تتصاعد ا>مور الداخلية في مصر ويشتعل الصراع على السلطة حتى يصل إل/ى لحظ/ة اHص/طدام ب/ين كان وHبد أن

 – رئاس/ة الجمھوري/ة –الحربي/ة ( وزراء.. كل من الرئيس السادات من ناحية وقي/ادات الدول/ة كلھ/ا م/ن ناحي/ة أخ/رى

 باCض/افة إل/ى ع/دد م/ن القي/ادات ف/ي –كي رئيس مجلس الشعب     اللجنة العليا ل9تح/اد اHش/ترا)  اCع9م–الداخلية 

ًبدأ الصراع مكتوما بعد انتخاب السادات رئيسا للجمھورية، فقد كان تصور الجبھة ا>خرى أن الرئيس . مواقع متفرقة

  .السادات سيكون واجھة للحكم أما زمام ا>مور فسيكون في أيديھم

ن ھناك أكثر من واحد يؤمن يقينا أنه أحق من أن/ور ال/سادات وكان الرئيس السادات متنبھا لھذا منذ اللحظة ا>ولى، >

ظھر ھذا جليا في قرار وقف إط9ق النار الذي كان ينتھي في فبراير، واجتماعھم في يناير الذي أشرنا إلي/ه . بالرئاسة

نھايت/ه وج/اء الموق/ف الث/اني ح/ين اقت/رب م/ارس م/ن .  فبراي/ر5وخ/رج ال/رئيس ال/سادات م/ن الم/أزق بمب/ادرة . ًسابقا

 مارس 26وانعقد مجلس ا>من القومي في . وظھر اCلحاح على بدء القتال من جانب الجبھة المضادة للرئيس السادات

ودار حوار طويل انتھى بأن ا>غلبية الساحقة ول/يس م/ن بينھ/ا ال/رئيس ال/سادات .  لمناقشة الموقف من إسرائيل1971

  . بعمليات عسكرية على طول الجبھةأقرت كسر وقف إط9ق النار في نھاية شھر إبريل

ك/ان ي/شعر بأن/ه . ًوخرج الرئيس السادات من ھذا اHجتماع وقد تأكد أن صداما Hبد واقعا بينه وبين كل قيادات الدول/ة

محاصر بقرار حرب في وقت لم تتوافر فيه الظروف السياسية والعسكرية بع/د، ول/و أعل/ن ھ/ذا س/يبدو أن/ه اHنھزام/ي 

ًوكان على الرئيس السادات أن يجد مخرجا م/ن ھ/ذا الح/صار، واھت/دى . حرب وسط ھؤHء الصقوروالمتقاعس عن ال

فقد ك/ان ھن/اك م/شروع إقام/ة اتح/اد عرب/ي ث9ث/ي ب/ين م/صر . ًإلى المخرج بدھاء لم يكن غريبا على الرئيس السادات
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 مب/ادرة روج/رز وأح/داث ا>ردن لكن. 1970ًوليبيا وسوريا تمت دراسته وأصبح جاھزا للخروج إلى الواقع في يونيو

  .جعلت المشروع يتواري، وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر بدأ يتجدد الحوار فيه بين الرؤساء الث9ث

أجرى الرئيس السادات في أواخر مارس بعد جلسة مجلس ا>من القومي اتصاHت م/ع ال/رئيس ال/سوري ح/افظ ا>س/د 

وي/تم توقي/ع اتف/اق ب/ين . 1971 أبري/ل 16ى اجتم/اع ث9ث/ي ف/ي ليبي/ا ي/وم والرئيس الليبي معمر القذافي ليتفق معھم عل

وع/اد ال/رئيس ال/سادات إل/ى الق/اھرة ليج/د ". اتحاد الجمھوري/ات العربي/ة المتح/دة" أبريل بقيام 17الرؤساء الث9ثة يوم 

 وح/دث م/ا أراده .فق/د تجمع/ت مراك/ز الق/وة وال/سلطة ف/ي الدول/ة Cف/شال ھ/ذا الم/شروع. عاصفة سياس/ية ف/ي انتظ/اره

ًالرئيس السادات تماما، فقد غابت فكرة الحرب المقررة في أبريل عن ذھ/ن الجبھ/ة الم/ضادة، وأص/بح م/ا ي/شغلھم ھ/و 

  .اCطاحة بالرئيس السادات نفسه

وج/رت المواجھ//ة م/ع ال//رئيس ال/سادات ف//ي اللجن/ة المركزي//ة ل9تح/اد اHش//تراكي، وتج/اوز الح//وار ح/دود ا>دب، م//ع 

لكن الرئيس السادات تماسك أمام الھجوم الحاد ولم يخضع أو يتن/ازل . اد على اHتفاقية بھدف التراجع عنھاالھجوم الح

ثم تقدمت المواجھة خطوة إلى ا>مام بأن قدم وزير شئون رئاس/ة الجمھوري/ة م/ذكرة ع/ن تقري/ر رأى ع/ام . عن موقفه

  -: نقطة، نعرض أھمھا 36من داخل القوات المسلحة شمل 

 .تمن البعث السوري الذي تسبب في اHنفصال وھدم الوحدة ا>ولىكيف يؤ" - 1

 .سوريا مرتبطة بمخطط أمريكي يھدف إلى جرنا إلى معركة ونكسة أخرى - 2

  .إن الرئيس القذافي صغير السن ويفتقر إلى الحكمة والخبرة - 3

 .ھذه العملية فيھا تحويل Hھتمامات الجماھير بما فيھا القوات المسلحة  - 4

 .تتحمل العبء كلهمصر ھي التي  - 5

 .ھذه اHتفاقية خداع استراتيجي - 6

 .)1("بصفة عامة الموقف يعتبر سلبي في مجموعه - 7

. وتلقى ال/رئيس ال/سادات التھدي/د وب/دأ ال/رد عل/ى الف/ور. كان ھذا التقرير بمثابة تھديد آخر عن طريق القوات المسلحة

دور م/ن ح/رب خفي/ة بين/ه وب/ين مراك/ز الق/وة الليثي ناص/ف قائ/د الح/رس الجمھ/وري وش/رح ل/ه م/ا ي// استدعى اللواء

ثم اتبع الرئيس السادات ذلك برس/الة . والسلطة، فتعھد له بأنه سيكون بقواته إلى جانبه >نه ھو الرئيس الشرعي للب9د

محمد صادق رئيس ا>ركان حتى يطمئن إلى موقف القوات المسلحة، وقد تعھد له بأن / عن طريق صديق إلى الفريق

  .مسلحة لن تتدخل في ذلك الصراع السياسيالقوات ال
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ًوفى خضم ھذا الصراع وصل روج/رز وزي/ر الخارجي/ة ا>مريك/ي ل9جتم/اع م/ع ال/رئيس ال/سادات ال/ذي ك/ان متلھف/ا 

لكن الزيارة فشلت ولم تحقق شيء يذكر، سوى أنه في ح/وار م/ع رئ/يس تحري/ر ا>ھ/رام ق/ال .  على أي جديد يأتي به

وHءه "ًت/شار ا>م/ن الق//ومي ا>مريك/ي ف/ي الم//شكلة ل/يس ف/ي ص//الح م/صر إط9ق//ا، >ن أن دخ/ول ھن/ري كي//سنجر مس

إنه قابل بوHئ/ه : ورد ھيكل . وو�ءه الخامس Fمتها>ول والثاني والثالث لكيسنجر والرابع >ي سيد يستعمل خدماته 

  . العرب>مته ذلك >ن وHءه >مته سوف يجعله يعرف أن مصالح الوHيات المتحدة كلھا مع

  .)1("و�ءه لليھود. ؟ أمته ليست اFمة اFمريكيةماذا تقول : وقاطعه روجرز 

عل/ى ص/بري م/ن جمي/ع مناص/به، وأعق/ب ذل/ك /  مايو أعلن الرئيس السادات إقالة السيد1وفى احتفال عيد العمال في 

 الق/وات الجوي/ة، فعق/د بتحرك سريع داخل القوات الم/سلحة ل/ضمان وقوفھ/ا عل/ى الحي/اد ف/ي ذل/ك ال/صراع خاص/ة ف/ي

 م/ايو اجتم/اع آخ/ر م/ع ع/دد كبي/ر 12 مايو ث/م أعقب/ه ي/وم 11اجتماع موسع >كثر من مائة قائد في الجيش الثالث يوم 

ق/ام ال/رئيس خ/9ل )..  م/ايو بحك/م من/صبي كقائ/د س/رب12حضرت بنفسي اجتماع يوم . (ًأيضا من قادة الجيش الثاني

وب/دأت . ھد المبذول مع أمريكا وروجرز ويارنج واستغرق ذلك ح/والي ال/ساعةاHجتماع بشرح الموقف السياسي والج

على صبري ؟ وكان السؤال / ا>سئلة التي وضح أنھا كانت مرتبه، فكان  أول سؤال عن ا>سباب الحقيقية Cقالة السيد

وق/د أس/ھب ال/رئيس . ب/ةالثاني من طيار بالقوات الجوية ع/ن ال/س9ح ال/سوفيتي وع/دم قدرت/ه عل/ى تنفي/ذ المھ/ام المطلو

ً من قبل الجبھة المضادة ثم أجاب على السؤالين واستغرق ھذا ساعتين تقريبا، كان مجمل ما قال/ه لن/ا رفقص كل ما دا ِ

ھ//و أن نتج//ه بأب//صارنا إل//ى الع//دو وإل//ى المعرك//ة وH نن//شغل ب//أي ش//يء آخ//ر، وإن ال//شعب ي//دعمنا ويق//ف خلفن//ا ف//ي 

  .فوزي الجالس بجواره والثناء علي جھده بصورة ملفتة/ ح الفريق أولكما قام بامتدا. المعركة المنتظرة

 مايو قدم أغلب قيادات الدولة استقاHتھم لكن أبرزھم ك/ان وزراء الحربي/ة والداخلي/ة واCع/9م وش/ئون 12ومساء يوم 

دات م/ن من/صة  مجلس الشعب، ظنا منھم ب/أن ھ/ذه اHس/تقاHت كفيل/ة بإس/قاط ال/رئيس ال/ساسرئاسة الجمھورية، ورئي

فوزي قد عق/ده م/ع قي/ادات الق/وات الم/سلحة /  صادق اجتماع كان الفريق أول/ ومساء نفس الليلة أوقف الفريق. الحكم

  محمد صادق / فقال الفريق. لمناقشتھم في قرارات الرئيس السادات، ومحاولة تأليبھم عليه

 . أوامرسيادتك قدمت استقالتك فليس من حقك استكمال اHجتماع أو إصدار -

الليثى ناصف بقوات الحرس الجمھوري وقبض على كل من قدم استقالته، وتم تقديمھم / وفى نفس الوقت تحرك اللواء

س//عد / ًمحم//د ص//ادق وزي//را للحربي//ة والل//واء/ وتع//ين الفري//ق". مراك//ز الق//وى"إل//ى المحاكم//ة وعرف//ت الق//ضية باس//م 

 ش/ھور ل/صالح ال/رئيس ال/سادات، ال/ذي 8ي ال/ذي اس/تمر قراب/ة وانتھى ب/ذلك ال/صراع ال/داخل. ًالشاذلي رئيسا ل`ركان

وانت/صرالرئيس ال/سادات . 1971نجح في اللعب بورقة اHتحاد مع سوريا وليبيا، حتى يھرب من بدء القتال في أبريل 
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إجابة في صراعه الداخلي وانفرد بالقرار السياسي، لكن كان عليه أن يواجه السؤال الذي مازال معلق في الھواء دون 

  ".ماذا سنفعل مع إسرائيل ؟"

ًأثار الصراع الداخلي في مصر قلقا كبيرا لدى روسيا، فال/صورة مھت/زة ف/ي موس/كو فال/ذي يت/ردد ف/ي م/صر وي/صل . ً

ًھو ال/واعي تمام/ا " الرئيس السادات"ًإليھم في موسكو أن الرئيس السادات أطاح برجال روسيا تقربا من أمريكا، وإنه 

 م/ايو وف/د 25فتحرك/ت القي/ادة ال/سوفيتية عل/ى الف/ور ووص/ل إل/ى الق/اھرة ي/وم . ريكا ول/يس روس/يابأن الحل في يد أم

ول/م يك/ن يغي/ب ع/ن فطن/ه ال/رئيس ال/سادات إن م/ا ق/ام ب/ه ف/ي . سوفيتي برئاسة نيكوHى بادجورنى رئيس الجمھوري/ة

وة وود، ولك/ي يزي/د ويؤك/د اطمئن/انھم ًصراعه مع الجبھة المضادة له سيثير قلق روسيا، فكان مستعدا Hستقبالھم بحف/ا

  ً. عاما15وقع معاھدة صداقة وتحالف بين مصر واHتحاد السوفيتي لمدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سعد الدين الشاذلي/ الفريق

  رئيس أركان حرب القوات المسلحة

  :عــام الحســم 

لى من العام، تحت اسم الخطة  بوضع خطة ھجومية في ا>شھر ا>و1971استھلت القيادة العامة للقوات المسلحة عام 

كان الخط العام في ھذه الخطة أن المعركة ستبدأ بالعبور ثم القتال بقواتنا مع العدو اCسرائيلي في معركة ".. جرانيت"

وق/د ت/م ع/رض .. حاسمة بين قناة السويس وخط المضايق، مع اHعتماد على التحضير الجيد والمفاجأة في نجاح الخط

وزاد علIى التIصديق أنIه . ط العملي/ات عل/ى وزي/ر الحربي/ة ورئ/يس ا>رك/ان وت/م الت/صديق عليھ/اقرارات القادة وخط

أعطى التصرف المطلق إلى قادة الجيوش وليس القيادة العامة للقIوات المIسلحة فIي أعمIال قتIال القIوات سIواء فIي 

  .الدفاع أو الھجوم

 أن ھذا المؤتمر الخاص بالتصديق على القرارات وإعطاء والحقيقة"عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني / ويقول اللواء

ّقادة الجيوش سلطة التصرف المطلق مع المرونة والمبادأة زادني اطمئنانا على قواتي التي ستكون رؤوس كبارى في  ً
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ّخاص//ة م//ن ناحي//ة الحماي//ة الجوي//ة، حي//ث وض//ح قائ//د ق//وات ال//دفاع الج//وي أن//ه يمك//ن . ال//ضفة ال//شرقية بع//د العب//ور

  .اريخ المضادة للطائرات حماية قواتي في رأس الشاطئ المرتقب إنشاء Dللصو

عب/د الم/نعم واص/ل قائ/د الج/يش الثال/ث لت/أمين المنطق/ة / وكان قد تم تنظيم التع/اون والتن/سيق بين/ي وب/ين الل/واء

.. د/>س/لحة مّالفاصلة بين الجيشين في قطاع البحي/رات الم/رة جن/وب الدفرس/وار بالم/شاة المدعم/ة بال/دبابات وا

كم//ا ت//م بينن//ا تن//سيق ال//ضربات الم//ضادة ب//القوات المدرع//ة م//ن الجي//شين ف//ي ھ//ذه الثغ//رة إذا نج//ح الع//دو ف//ي 

 المدرع/ة أو الفرق/ة 21 وقد تخصص لواء مدرع من الجيش الثالث مع لواء مدرع من الفرق/ة 0ًاHختراق غربا

كIان . )1("لمواقعنIا بIه راق العIدوالمضاد في اتجIاه الدفرسIوار فIي حالIة اختI للھجوم بالكامل 21

  .!!1971ھذا في عام 

 ونحن في تخطيطنا أن ھناك ثغرة بين الجيشين في قطاع البحيرات 1971 نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنه منذ عام 

ة بل ّالمرة، وأن العدو يمكن أن يعبر إلى الغرب من منطقة الدفرسوار، وأن قواتنا المكلفة بھذه المھمة جاھزة ومحدد

  .. حين نصل إليھا73وسنقارن ھذا مع مجريات حرب أكتوبر. ومدربة للقضاء عليه في حالة عبوره

ًوك/ان ھ/ذا اCع/9ن إع9مي/ا أكث/ر من/ه .  إن ھ/ذا الع/ام س/يكون ع/ام الح/سم1971أعلن الرئيس السادات في بداي/ة ع/ام 

ًسياسيا أو عسكريا لنار في أبريل تح/ت ض/غط اYخ/رين، ث/م كي/ف فقد شاھدنا كيف أنه وافق على كسر وقف إط9ق ا. ً

  ً.التف على ھذا القرار بالمناورة التي قام بھا تحت مسمى اHتحاد الث9ثي مع ليبيا وسوريا والذي ولد ميتا

 3 مايو أن يجتمع بقيادات القوات المسلحة وتم اHجتماع ف/ي 15وكان طبيعيا بعد انتصاره على الجبھة المناوئة له في 

إن/ي م/ؤمن بأن/ه Hب/د " حيث شرح لھم قصة المؤامرة عليه، ثم تحول بالحديث إلى المعرك/ة م/ع إس/رائيل 1971يونيو 

واس/تكمل . وھذا م/ا أعم/ل ب/ه اYن. ًمن المعركة يوما ما، ولكني لو تمكنت من عبور قواتي دون دم ثم أقاتل في سيناء

  .مع روسيا كل شيء ينقصنا

  - :يتية، طلبت المعاھدة لشيئين السوف–ثم قال عن المعاھدة المصرية 

  . عاجل وھو حاجتي إلى معدات للمعركة وھذا يربط الشرف الروسي بالمعركة:اFول 

 آجل وھو بناء الدولة الحديثة، >ننا في حاجة إلى العلم الحديث، وھو متكامل ف/ي روس/يا وأمريك/ا ل/يس فق/ط :والثاني 

. ًھنا الذخيرة، وفى الخمس سنوات القادمة سأستكمل صناعتي تمام/اوبھذا سأنتج . ًللحرب ولكن للسلم والصناعة أيضا

ولك/ن .  س/نة50نح/ن ف/ي ح/رب ص/ليبية جدي/دة ق/د تط/ول >كث/ر م/ن .  سنة30 سنة ولكن 15أنا محتاج لھم ليس فقط 

 ألف طيار وإسرائيل لن تفاجئنا ويجب أن يكون لدينا. علينا إعادة إسرائيل إلى حدودھا وبناء الدولة على العلم الحديث
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وH يمك//ن للم//صريين أن يكون//وا . وH تخ//شوا م//ن النف//وذ ال//سوفيتي.. محت//رف م//ع ط//ائرات بعي//دة الم//دى ب//صفة دائم//ة

  .)1(ً"أبدا.. ًويجب أن نستفيد من الروس أكبر فائدة ولكن ليس >ن يحاربوا معركتنا أبدا . شيوعيين

ة السويس واللقاء بالضباط والجنود تم خ9ل الزيارة ش/رح ثم أعقب ھذا اHجتماع زيارة الرئيس السادات إلى جبھة قنا

أبعاد مؤامرة الجبھة المضادة كما اتخذ عدة قرارات ك/ان لھ/ا م/ردود كبي/ر ف/ي رف/ع ال/روح المعنوي/ة للق/وات الم/سلحة 

  -:كان أھمھا 

  .1967اعتبار مدة الخدمة بالجبھة خدمة حرب بأثر رجعي منذ حرب يونيو - 1

 .ً يوما لكل من أمضى في الجبھة سنتين15ود لمدة منح أجازه للضباط والجن - 2

  .1967من البدHت التي تم استقطاعھا بعد يونيو% 25عودة  - 3

س/عد ال/شاذلي / ًمحمد صادق وزيرا للحربية، والفري/ق/ ما أن تقلدت القيادة الجديدة للقوات المسلحة ا>مر، الفريق أول

الجبھ/ة وموق/ف الع/دو اCس/رائيلي لك/ي ت/ضع خط/ة الح/رب ًرئيسا >ركان حرب، حتى بدأت في دراسة الموقف على 

وبالدراس//ة والتخط//يط اختل//ف فك//ر ال//رج9ن، ف//وزير الحربي//ة ي//رى أن الخط//ة يج//ب أن تك//ون عملي//ة . ًالمقبل//ة حتم//ا

ھجومية تقوم بتدمير العدو في سيناء والوصول إلى خط الح/دود الدولي/ة، عل/ى ح/ين إن رئ/يس ا>رك/ان ك/ان ي/رى أن 

ال/شاذلي ف/ي / ويق/ول الفري/ق.. ًأن تكون لعملي/ة ھجومي/ة مح/دودة، وبنجاحھ/ا يمك/ن اس/تكمال التق/دم ش/رقاالخطة يجب 

وق/ال إنھ/ا H تحق/ق . محمد صادق عارض ھ/ذه الفك/رة ب/شدة/ وعندما عرضت ھذه ا>فكار على الفريق أول"مذكراته 

وم/ن .  م/ن س/يناء تح/ت اHح/ت9ل كيل/و مت/ر مرب/ع60.000وسوف يبقى ما يزي/د عل/ى . أي ھدف سياسي أو عسكري

ًالناحية العسكرية سوف تخلق لنا موقفا صعبا فبدH من خطنا الدفاعي الحالي الذي يستند إلى مانع مائي جيد فإن خطنا  ً ً

وباCض//افة إل//ى ذل//ك ف//سوف تك//ون خط//وط . ال//دفاعي الجدي//د س//وف يك//ون ف//ي الع//راء وأجناب//ه معرض//ة للتطوي//ق

لقد كانت فكرته في العملية الھجومي/ة تحري/ر س/يناء وقط/اع غ/زة ف/ي . تحت رحمة العدومواص9تنا عبر كباري القناة 

ولك/ن ل/يس ل/دينا اCمكاني/ات للقي/ام ب/ذلك س/واء ف/ي الوق/ت . قلت ل/ه ك/م أود أن نق/وم بتنفي/ذ ذل/ك. عملية واحدة مستمرة

تي نطلبھا فإننا نستطيع أن نقوم بھجومنا لو إن السوفيت أعطونا ا>سلحة ال: ًرد قائ9 .. الحالي أو في المستقبل القريب

وبعد مناقشات طويلة وعبر جلسات وصلنا إلى ح/ل وس/ط ھ/و تجھي/ز .. لم أوافقه على رأيه. ھذا في خ9ل عام أو أقل

أطلقنا على ا>ولى . خطتين، خطة تھدف إلى اHستي9ء على المضايق، وأخرى تھدف إلى اHستي9ء على خط بارليف

وقمنا بتحضيرھا بالتعاون مع المستشارين السوفيت بھدف إط9عھم على ما يجب أن يكون لدينا من " 41العملية "اسم 

وكن/ا نق/وم " الم/آذن العالي/ة"أم/ا الخط/ة الثاني/ة فق/د أطلقن/ا عليھ/ا . س9ح وقوات، لكي نصبح قادرين عل/ى تنفي/ذ الخط/ة

سوفيت، كما إن عدد الق/ادة الم/صريين ال/ذين س/مح المستشارين الولم يكن يعلم بھا أحد من . بتحضيرھا في سرية تامة
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.  كان/ت الخطت/ان ق/د ت/م اس/تكمالھما1971وفى خ9ل يوليو وأغسطس . ًلھم باHشتراك في مناقشتھا كان محدودا للغاية

أما خطة المآذن العالية فق/د كان/ت .  غير قابلة للتنفيذ إH إذا توافرت أسلحة ووحدات افترضنا وجودھا41كانت الخطة 

 .)1(أول خطة ھجومية مصرية واقعية

فق/د ح/سم ال/صراع ال/داخلي م/ع .  كان ال/رئيس ال/سادات اھ/دأ ب/اH ع/ن ال/شھور ا>ول/ى م/ن الع/ام1971في شھر يونيو

الجبھ//ة الم//ضادة ل//ه، وم//ن ناحي//ة روس//يا فق//د أعط//اھم طمأنين//ة كبي//رة بتوقيع//ه معاھ//دة التح//الف وال//صداقة، والق//وات 

ي أعمالھا التدريبية وعلى رأسھا قي/ادة موالي/ة تعم/ل بجھ/د وإخ/9ص ف/ي س/بيل اHس/تعداد المسلحة المصرية مستقرة ف

  .بقى شيء واحد مازال ينغص عليه تفكيره، الوHيات المتحدة ا>مريكية.. للمعركة القادمة 

 ق/د أعط/ى بصي/صا م/ن ا>م/ل ب/أن تق/وم ب/دورھا كق/وة عظم/ى، ويتواص/ل 1970 كان موقفھ/ا بمب/ادرة روج/رز ع/ام 

 1971لك/ن مجري/ات ا>ح/داث وك/ان آخرھ/ا ف/ي م/ايو . ضغطھا على إس/رائيل حت/ى تقب/ل بالح/ل ال/سلمي واHن/سحاب

ًبزيارة روجرز وزير أحبطت الرئيس السادات، وظھ/ر جلي/ا أن توق/ف الجھ/ود ا>مريكي/ة يتواف/ق تمام/ا م/ع م/ا تري/ده 

  .إسرائيل من استمرار ھذا الوضع والذي أطلق عليه ال9سلم وال9حرب

لكن ا>مل ظھر في الموقف ا>مريكي ح/ين طل/ب المل/ك في/صل مل/ك العربي/ة ال/سعودية زي/ارة ال/رئيس ال/سادات وھ/و 

 يونيو، وحكى له ما دار بينه وبين الرئيس ا>مريكي  حول مصر، وكان أھم ما ي/شغل ب/ال 19في . عائد من واشنطن

لملك فيصل ال/رئيس ال/سادات بورق/ة بھ/ا أربع/ة أس/ئلة م/ن ثم فاجأ ا.  السوفيتية–الرئيس ا>مريكي المعاھدة المصرية 

كان/ت ا>س/ئلة ت/دور ح/ول موق/ف م/صر م/ن أمريك/ا بع/د ھ/ذه . ًالرئيس نيكسون لل/سادات طالب/ا أن يك/ون ال/رد مكتوب/ا

وعل/ى الف/ور ق/ام ال/رئيس ال/سادات بكتاب/ة ال/رد . المعاھدة وفى ظل وجود مستشارين وجنود سوفيت على أرض مصر

أن المعاھدة H تقيده بشيء، وأن قراره مازال ف/ي ي/ده بالن/سبة للع9ق/ات م/ع أمريك/ا، وأن الخب/راء والجن/ود الذي يؤكد 

  .السوفيت سوف يغادرون عند توقيع أي اتفاق س9م

وفى أمريكا كان ھناك صراع بين كيسنجر مستشار الرئيس ل`من القومي وروج/رز وزي/ر الخارجي/ة، حي/ث اس/تطاع 

ً>زمات العالمية بعيدا عن وزارة الخارجية، فالتقي مع زعماء فيتنام سرا في باريس Cنھاء حرب ا>ول سحب ملفات ا ً

أم/ا أزم/ة . ًفيتنام، وب/دأ ي/تلمس طريق/ا Cن/شاء ع9ق/ة ب/ين ال/صين وأمريك/ا، ووض/ع ش/كل خط/وات الوف/اق م/ع روس/يا

لك/ن ح/ين ف/شل . ًعه ح/ساسا إذا ت/دخلًالشرق ا>وسط فكان كيسنجر H يتدخل فيھا بحج/ة أن/ه يھ/ودي وھ/ذا يجع/ل وض/

، ك/ان كي/سنجر يق/دم لل/رئيس ا>مريك/ي تقري/ر موق/ف ع/ن ال/شرق 1971وليم روجرز في مھمته حتى مايو من الع/ام 

  :ا>وسط كان أھم ما فيه ھو 
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إن أزم//ة ال//شرق ا>وس//ط لي//ست ج//اھزة للح//ل، ف//المواقف ب//ين ا>ط//راف متباع//دة نتيج//ة Hخ//ت9ل الم//وازين ب//ين " - 1

  .النزاعأطراف 

ًإنه مع الفجوة الواسعة بين مواقف ا>طراف، ف/إن التوص/ل إل/ى ح/ل س/وف يقت/ضي ض/غطا ش/ديدا عل/ى إس/رائيل  - 2 ً

عل/ى إع/ادة ترش/يح ) 1972(ًوھذا الحجم من الضغط H يقدر عليه الرئيس خصوصا وھو مقبل في السنة القادم/ة 

 .نفسه للرئاسة

 س//وفيتية   ويتع//ين عل//ى الوHي//ات – عربي//ة اس//تمرار الرك//ود ف//ي ا>زم//ة س//وف ي//ؤدي إل//ى خ9ف//ات - 3

 .المتحدة أن تمسك بأعصابھا وتنتظر حتى تظھر ھذه الخ9فات أو تنفجر

 س//وفيتية ف//ي موس//كو فإن//ه م//ن ا>ف//ضل اHنتظ//ار –إن//ه بينم//ا يج//رى اHس//تعداد لعق//د قم//ة أمريكي//ة  - 4

و ب//ين الق//وتين بمح//اوHت الح//ل حت//ى ُتط//رح بنظري//ة ت//رابط ا>زم//ات عل//ى مائ//دة البح//ث ف//ي موس//ك

 .ا>عظم

إن الرئيس السادات حتى ھذه اللحظة H تب/دو علي/ه س/مات رج/ل دول/ة ق/ادر عل/ى أن يق/ود ش/عبه إل/ى  - 5

وم/ا يب//دو م//ن ت/صرفاته حت//ى اYن ھ/و أن//ه بھل/وان سياس//ي وا>رج//ح أن . إس//رائيلت/سوية س//لمية م/ع 

 .)1("حكمه لن يطول

م يمنعه من إرسال إشارات خفية ورسائل سرية غي/ر رس/مية ع/ن لكن ھذا التمنع من كيسنجر عن التدخل في ا>زمة ل

طري//ق بع//ض ا>ص//دقاء إل//ى م//صر، ي//دعو فيھ//ا إل//ى لق//اء س//ري م//ع م//سئول م//صري حت//ى ي//ستمع إل//ى وجھ//ة النظ//ر 

ف/الموقف . ًولم يكن ھذا العرض بريئ/ا كم/ا يب/دو ف/ي ظ/اھره، وإنم/ا ھ/ي إح/دى أHعي/ب كي/سنجر. والمطالب المصرية

ول/م ت/ستجب لمب/ادرة 67 يوني/و4 مازالت تملى شروطھا وأنھا ل/ن تن/سحب إل/ى ح/دود إسرائيلتغير وعلى ا>رض لم ي

  .السادات في فبراير وH ليارنج، فماذا حدث حتى تغير موقفھا ؟

كما إنه أعلن أكثر من مرة أنه لن يتدخل في ھذه ا>زمة >نه يھودي، ومازال كي/سنجر يھ/ودي فم/ا ال/ذي جعل/ه ي/سعى 

ًكان الھدف من ھذا السعي واضحا، فھ/و يھ/دف م/ن وض/ع أزم/ة ال/شرق ا>وس/ط . جھة النظر المصرية ؟إلى سماع و

وإل/ى الوقيع/ة ب/ين ال/سوفيت وم/صر . على المائدة في القمة التي ستعقد في موس/كو ب/ين ال/رئيس ا>مريك/ي وال/سوفيتي

صريين،   واس//تخدام أزم//ة ال//شرق ب//التلميح بأن//ه عل//ى ات//صال بالم//صريين، وھ//ذا يجع//ل ال//سوفييت يت//شككون ف//ي الم//

ا>وسط في المقايضة مع أزمات أخرى بين روسيا وأمريكا، كما جاء في تقريره الذي قدمه إلى الرئيس نيك/سون فيم/ا 

  .أسماه ترابط ا>زمات
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ًكان الرئيس السادات مشجعا لھذا اHتصال، لكن مستشاريه أوضحوا له م/ا ترم/ى إلي/ه ھ/ذه اHت/صاHت فتراج/ع مؤقت/ا ً 

ً على اHنتھاء ومازال الرئيس السادات يصر على إنه عام الحسم، وھو يعلم تماما أن القوات 1971وقارب عام . عنھا

لك/ن ج/اءه ط/وق النج/اة م/ن ھ/ذا الم/أزق بن/شوب . وبھ/ذا وض/ع نف/سه ف/ي م/أزق ش/ديد. المسلحة غير مستعدة للمعركة

الح/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////رب ب/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ين 

ٍالھن/////ٍد◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ وباكستان في أواخر عام ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ، فخرج عل/ى ال/شعب ب/أن ال/ضباب 71ٍ

السياسي ال/ذي تول/د ع/ن ھ/ذه الح/رب من/ع الق/وات الم/سلحة م/ن القت/ال، حي/ث أن روس/يا كان/ت مدعم/ة للھن/د ف/ي ھ/ذه 

ري بإحباط شديد من جراء ھ/ذه الكلم/ات الت/ي ل/م وقد أصيب الشعب المص. الحرب، وعليه فقد تأجل الحسم لوقت آخر

  .تقنعه، وكان رد الشعب عليھا ھو إط9ق عديد من النكات الساخرة عن عام الضباب وعام الحسم

  :من صراع إلى صراع 

 بأحداثه والتي كان أبرزھا صراع الرئيس السادات مع مراكز القوة وتغيير القيادة الع/سكرية، لك/ن 1971انقضى عام 

. ًمحمدص/ادق وزي/را للحربي/ة/ فقد تعين الفري/ق أول.  ويحمل في طياته صراع آخر للرئيس السادات1972لعام جاء ا

ص/ادق خاص/ة ف/ي النقط/ة ا>ول/ى / لكن بمضي ا>يام ظھر التباعد الكبير بين فكر الرئيس السادات وفك/ر الفري/ق أول

لضفة الشرقية بأي وس/يلة س/لما أو حرب/ا،ً والح/صول فالرئيس السادات يتبنى فكرة العبور إلى ا.. وا>ھم وھي الحرب

والفري/ق . وھ/و منط/ق غي/ر مقب/ول ع/سكريا) كما قال ھ/و(على أي قدر من ا>رض في سيناء وحتى ولو بضعة أمتار

  .صادق H يرى إH أن تكون المعركة شاملة ومستمرة حتى خط الحدود المصرية/ أول

عديدة حيث القوى العظمى لھا دور في ھذه الحرب، واCمداد السوفيتي كان الرئيس السادات يضع في اعتباره عوامل 

ًالمتردد يلعب دورا ھاما في ھذه الحرب، إض/افة إل/ى قناعت/ه التام/ة ب/أن الح/ل ف/ي ي/د أمريك/ا / ورغ/م أن الفري/ق أول. ً

القوات المسلحة ًصادق كان متفقا مع الرئيس السادات في موقف روسيا من الحرب، لكنه كان يبغي معركة فوق طاقة 

 عق/د ال/رئيس ال/سادات 1972 ين/اير 2وف/ى . ًبدأ الخ9ف بينھما في أول ا>مر مكتوم/ا، لكن/ه ت/صاعد بم/ضي ا>ي/ام.. 

  :ًاجتماعا لقادة القوات المسلحة سنذكر بعض ما جاء فيه 

اج/ل مارش/ال ھ/ذا ر.. س/يادتك موق/ف جريت/شكو غي/ر مفھ/وم : )مIسئول ا�مIداد العIسكري(عبد القIادر حIسن / لواء"

لك/ن ھ/ذا ل/يس الموض/وع، العملي/ة م/ش .  ملي/ون جن/دي2نح/ن ن/ستطيع وض/ع .. وفاھم إن العملية عملية مليون جندي

لك/ن معان/ا اتفاقي/ة ا>س/لحة عل/ى .  إحنا عاوزين نوعية س9ح، Hزم يعطونا س/9ح مثلم/ا أعط/وا الھن/د.. أسلحة تقليدية

  .فالمنظر حتى من شكل اHتفاقية متعب. س سنينخمس سنين  يعني معناھا إن مفيش حرب لمدة خم

أنا قرأت اHتفاقية وقرأت تقريرك وق/رأت تعلي/ق ص/ادق ول/م أخ/ذ ھ/ذا . أنا لم أخذ ھذا اHنطباع. H : الرئيس السادات

  ً.اHنطباع أبدا
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مي/ة بأس/لحة ًمشكلة الدفاع الجوي حاليا إني ع/اوز أح/ارب ح/رب ھجو : )قائد الدفاع الجوي(محمد على فھمي / لواء

الي/وم طبيع/ة العملي/ات ك/دفاع . التسليح عندنا كان منصب على أساس صد العدو ع/ن النف/اذ إل/ى العم/ق بتاعن/ا. دفاعية

طبيعة أرض مختلفة وتحت/اج إل/ى مع/دات مختلف/ة ت/وفر الحماي/ة للق/وات . جوي اختلفت وعاوز انتقل إلى مسرح سيناء

" اHس/تري9"ًت الس9ح الموج/ود عن/دي حالي/ا م/ن ن/وع ال/صواريخ الخفيف/ة لو مسك. البرية في أثناء عملياتھا الھجومية

طلبنا النوع المعدل قالوا ل/يس موج/ود . نجد أنه ليس عندنا القوة التدميرية المطلوبة، وارتفاعھا H يتعدى كيلو ونصف

تفاع/ات أعل/ى ول/ه ق/وة وأنا أعلم يقينا بمناقشتي مع الخبراء المختصين إن عندھم نوع رب/اعي ي/ضرب عل/ى ار. عندنا

بالن//سبة  .بالوس//ائل الموج//ودة H نق//در عل//ى ت//وفير دف//اع ج//وي ك//افي أم//ام ال//سكاى ھ//وك والف//انتوم. تدميري//ة كبي//رة

ھم عرضوا فوج واحد، لكن لطبيعة العمليات المنتظرة نحIن نريIد ) جو على شاسيه دبابة/صاروخ أرض(للكوادرات 

. ًة  H أتصور م/ث9 إن الخب/راء يت/صلوا بروس/يا ب/المفتوح ومكالم/اتھم مؤمن/ه ومن ناحية القيادة والسيطر.أربعة أفواج

  .ّ دقيقة علشان أوصـل معلوماتي30-20وأنا في جبھة القتال اضطر أرسل إشاراتي بالشفرة ومعنى ھذا

دنا فيھ/ا ھ/ذا نظام السرية والتأمين طلبناه منھم، وقلت لھم كيف يمكن إن قواتكم الموجودة عن : عبد القادر حسن/ لواء

  .البند وقواتنا ليس فيھا

ًوD يافندم إذا سمحت سيادتك أنا حاتكلم كمصري أوH وكع/سكري ثاني/ا،ً دون  : )قائد المدفعية(سعيد الماحي / اللواء

 ع/ايزه إس/رائيل. أن أدخل في اعتباري السياسة الدولية ومشاكلھا رغم أن لھا اعتبارھا في الوزن السياسي والعسكري

وھ/ذا الموق/ف ف/ي ص/الح ا>مريك/ان، وق/د يك/ون ف/ي ص/الح روس/يا بالن/سبة .  في ا>رض من غي/ر أن يقلقھ/ا أح/دتقعد

أنIا . لكنه في غير صالح واحد ب/س وھ/و م/صر. وفى صالح العالم اللي مش عاوز مشاكل. لموقفھا في الھند وباكستان

  .على القتال و�زم نأخذ مخاطرة محسوبةكمصري وإحنا كقوات مسلحة لدينا إمكانيات �شك فيھا ولدينا قدره 

إذا كان الھدف من العملي/ات ھ/و مج/رد ح/رب فھ/ذا H يعتب/ر ھ/دف : ) قائد المنطقة المركزية(على عبد الخبير / لواء

وھ/ذا يتحق/ق إذا كان/ت الق/وات عن/دھا م/ن . إنما الھدف ھو تدمير القوى المعادية والوصول إلى م/ا نري/ده. في حد ذاته

في/ه . الحاج/ة الثاني/ة بالن/سبة للت/سليح. وأولھ/ا الق/وات الجوي/ة والغط/اء الج/وي. ًم/ا يمكنھ/ا م/ن تحقيق/ه فع/9اCمكانيات 

  .عندنا مشاكل في فتح الثغرات واللي عندنا وسائل بدائية. مشاكل في التسليح لھا تأثير على العمليات

 ھ/و وج/ود ط/ائرة ردع س/واء غربي/ة أو ش/رقية ال/ذي أري/د أن أطلب/ه : )قائد القوات الجوية(على بغدادي / لواء طيار

>ن ھذا سوف يفرض على العدو أن يأخذ الفانتوم ورا لل/دفاع ع/ن .  كل يومإسرائيلتقدر باستمرار أن تصل إلى قلب 

  .عمقه

 عل/ى وس/يلة م/ن وس/ائل ال/ضغط عل/ى اHتح/اد مأن/ا ع/اوز أتكل/ : )قائIد القIوات البحريIة(محمIود فھمIي / لIواء بحIري

وج/ودھم ف/ي البح/ر ا>ب/يض . وجود اHتحاد السوفيتي في البحر ا>بيض مرھ/ون بكلم/ة واح/دة م/ن س/يادتك. السوفيتي
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وجود رئيسي ومن أھم العوامل بالنسبة لھم  وإحن/ا ممك/ن نبت/دى ال/ضغط م/ن دلوق/ت ونح/دد ع/دد الوح/دات ال/سوفيتية 

  .غط المؤثر على اHتحاد السوفيتياعتقد ھذا الضغط ھو الض. التي تدخل موانينا، وبعدين نقدر تمنعھا خالص

  . أنا لسه ما وصلتش لھذه المرحلة يا محمود:الرئيس السادات 

أنا عاوز أتكلم في النقطة اللي بع/ض ا>خ/وان اتكلم/وا فيھ/ا، وھ/ي إن نعم/ل أي ش/يء باCمكاني/ات  : أحمد ثابت/ لواء

يIة العمليIات ونحIن قIادرين علIى تحديIده، إنمIا بدا. �زم نتذكر إن فيIه تIوقيتين رئيIسيين فIي الحIرب. الموجودة معنا

ً المطلوب ع/سكريا أن أنھ/ى العملي/ات بف/رض إرادت/ي عل/ى الجان/ب اYخ/ر التوقيت الثاني متى وأين أنھى العمليات ؟

  .ّبتدميره  إنما إذا أتيت في نصف المھمة ووصلتني إمكانياتي إلى حد معين، طيب أزاي أفرض على العدو أن يقف

نحن لسنا قاعدين في البنت/اجون، ده يق/ول أن/ا ع/ايز، وده . أنا عايز حلول مش عايز ك9م ك9سيكي : اتالرئيس الساد

وأنIا اتفIق مIع اFخ . إحنا ھنا في القاھرة قاعIدين علIي النيIل فIى كIورنر ومزنIوقين فيIه. يقول أنا ناقصني إمكانيات

فيIه سIؤال . نطلب اFكثر، وده �زم وده قال وده عIادالماحي اللي قال إن إحنا عندنا إمكانيات بس اتعودنا باستمرار 

وأيIن وأيIن ؟؟ وإحنIا لIن . أيIن ثوريIة المعركIة ؟ وأيIن الحIسم فIي المعركIة. فيه سؤال فIي الجامعIات. بيطرح نفسه

  . بعد خمس سنين و� بعد عشر سنينإسرائيلنتساوى مع 

رغم النواقص، فIإن القIوات المIسلحة قIادرة علIى ھو مما �شك فيه يافندم وب : )رئيس اFركان(سعد الشاذلي / لواء

ويمكن ھناك نقطة واحدة نريد أن تركز عليھا، وھي نقطة الحرب اCلكترونية >نھا س/وف . أن تقوم بعمليات محدودة

  فيه نقطة ثانية وھي ھل نقدر نقوم بعمليات دون علم الروس ؟. تكون عماد عملنا في الدفاع الجوي والقوات الجوية

ال/روس م/ش عاوزين/ا نتح/رك >نھ/م H يثق/وا فين/ا . ًلكن ل/يس م/سبقا ق/وى. مؤكد Hزم نقول للروس : الساداتالرئيس 

ًثانيا مادام مش واثقين، H يريدوا الدخول في مغامرة H يعرفوا نتيجتھا ويضطروا للت/ورط معن/ا بحك/م . كقوة عسكرية

  . ا>بيض لوحده، وإنما في المنطقة بالكاملوإذا أخلوا بتعھدھم فقدوا مركزھم مش في البحر . المعاھدة

كل واحIد مIن القIادة الموجIودين ھنIا لIه رغبIة فIي القتIال وإيمIان بأنIه :  )وزير الحربية(محمد صادق / الفريق أول

ًبIIالعكس كلنIIا نقIIول إن كIIان ربنIIا راضIIي عIIن ھIIذا البلIIد فھIIي �زم تنھIIى مIIشكلتھا عIIسكريا حتIIى . مفIيش حIIل سIIلمي

وإحن/ا كع/سكريين م/ؤمنين ب/اq وم/ؤمنين بإنق/اذ م/صر، فاCنق/اذ الوحي/د ال/ذي يمك/ن أن يق/دم . ھاتستعيد ثقتھا في نفس

الموضوع الوحيد إن مصر � تتحمل ھذه المرة أبسط ھزيمIة، بIل � تتحمIل . لمصر في ھذه ا>يام ھو نصر عسكري

م//ع ا>خ//ذ ف//ي % 70-60سبة ف9ب//د أن نك//ون ض//امنين للمعرك//ة عل//ى ا>ق//ل بن//. � تتحملIIه. حتIIى أبIIسط عIIدم النIIصر

  .اHعتبار كل المخاطرات

ًالحاجات اللي ناقصانا ھامة وحيوية جدا وأولھا طيارة الردع اللي تصل إلى أرض العدو : تفتكر سيادتك إنك سألتني . ً

ّتقد◌ر خسائرنا أد إيه في العبور؟ قل/ت ل/سيادتك  ّ، ف/ي آخ/ر م/شروع عملن/اه أن/ا ترك/ت ال/روس يق/د◌◌◌روا 17.500ّ ّ ّ ّ

 عسكري، وده كله إحن/ا ق/ابلين لك/ن H نرم/ى 35.000تقديرھم كان أكثر من . ئرنا لغاية اليوم الرابع من المعركةخسا
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وقبل أن تعب/ر ق/واتي Hب/د أن يك/ون عن/دي اHحتي/اطي الك/افي م/ن ال/ذخائراللى يخللين/ى . الناس بدون أن نحقق مكسب

ود، لك/ن ع/اوز أوص/ل لخ/ط الم/ضايق بحي/ث أج/د خ/ط أن/ا م/ش ع/ايز أوص/ل لخ/ط الح/د. أقدر أواصل المعركة بالقوة

 عسكري، Hبد أن ندخل معركة كبيرة وليست استنزاف >ن اHس/تنزاف 25.000حتى لو استھلكت . دفاعي أقف عليه

  .ليس في صالحنا

  .)1("ابتداء من دلوقت عامل الوقت ليس في صالحنا. أنا بس عايز أقول حاجة واحدة : الرئيس السادات

الك/ل . المناقشات تعبير ومرآة صادقة عن رؤية ورؤى القي/ادة ال/سياسية والع/سكرية الم/صرية نح/و الح/ربكانت ھذه 

ًال/رئيس ال/سادات يتمن/ى أن يج/د ح/9 . يتكلم م/ن منطل/ق وطن/ي م/صري لك/ن ا>س/لوب وا>فك/ار متباع/دة ب/شكل كبي/ر

ًم م/ن يري/د دعم/ا كبي/را خوف/ا م/ن نتيج/ة ل`زمة عن طريق سلمي، والقادة منھم من يقول بالحرب بما ھو مت/اح، وم/نھ ً ً

لكن المؤكد إن الجميع كان يستھدف س9مة مصر وشعبھا، والدليل ا>كبر على ھذا إن الجميع ق/د اتفق/وا عل/ى . الحرب

  .إن المعركة حتمية  والوقت ليس في صالح مصر

ا>م/ر إل/ى أن ك/ل منھم/ا ب/دأ ص/ادق حت/ى وص/ل / وتمضي ا>يام ويزداد الخ/9ف ب/ين ال/رئيس ال/سادات والفري/ق أول

  .وأصبحت المشادات والتناقضات حول القضايا العسكرية تأخذ الشكل العلني. يتشكك في اYخر وH يأمن له

، والت/ي أس/فرت ع/ن 1972ثم تجيء القمة التي عقدت في موسكو بين الرئيس ا>مريكي والرئيس السوفيتي في يوني/و

لك/ن كان/ت ال/صدمة ا>كب/ر ف/ي م/صر م/ن ھ/ذه القم/ة ھ/و . ة المواجھ/ة بينھم/اترتيبات بين القوتين ا>عظم لتخفيف ح/د

وھ/ذا ب/نص الكلم/ات " ضرورة خلق نIوع مIن ا�سIترخاء العIسكري فIي منطقIة الIشرق اFوسIط"اتفاق الدولتين على 

 خطي/ر عن/د  ال/سوفيتي وق/ع–وكان لھذه العبارة التي وردت في البيان ا>مريكي . التي جاءت في البيان الختامي للقمة

فالدولتان اتفقتا على كبح جماح الحرب حتى H تتصاعد ا>مور بين م/صر . مصر وعند الرئيس السادات بوجه خاص

 حاليا H تريد الح/رب، في/صبح المت/ضرر الوحي/د م/ن ھ/ذا اHتف/اق ھ/و إسرائيل فتؤدي إلى مواجھة بينھما، وإسرائيلو

  .مصر

ًفإنه بالتالي ل/يس مخطئ/ا ف/ي تفكي/ره بأن/ه . ا تحاول تخفيف التوتر مع أمريكااقتنع الرئيس السادات بأنه إذا كانت روسي

وشعر الرئيس بأنه إذا ل/م يتح/رك ف/سوف ي/صبح ض/حية عل/ى م/ذبح التق/ارب . Hبد أن يتصل بأمريكا >ن الحل عندھا

  .يسنجر اCسرائيلي في لعبه تراكم ا>زمات التي ينادي بھا ك–والوفاق، وسوف يستخدم الموقف المصري 

مIاذا "ِكل ھذه العوامل كانت تضغط على ال/رئيس ال/سادات >ن/ه حت/ى اYن ل/م ُيج/ب عل/ى ال/سؤال المعل/ق ف/ي الھ/واء 

ً فما كان منه إH أن اتخ/ذ ق/رارا خطي/را بإنھ/اء مھم/ة الخب/راء ال/سوفيت ف/ي م/صر ابت/داء م/ن ". ؟إسرائيلسنفعل مع  ً

ف/ي . عيات والتي كان لھا أثر كبير ف/ي مجري/ات ا>ح/داث ال9حق/ةفجر القرار  المشاعر والتدا. 1972منتصف يوليو 

                                           
  .251-249 ص– المصدر السابق )1(
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م//صر انت//اب الجمي//ع فرح//ة كبي//رة خاص//ة الق//وات الم//سلحة الت//ي ك//ان احتكاكھ//ا م//ع الخب//راء ال//سوفيت مث//ار م//شاكل 

ة وأيقن/ت أمريك/ا أنھ/ا ك/سبت نقط/. ومشاحنات يومية، وشعر القادة أنھم تخلصوا من قيد ثقيل على أفكارھم وتحركاتھم

أما الدول العربية وعلى رأسھا المملكة العربية . ًعلى اHتحاد السوفيتي وإن كانت لم تسع إليھا أو تبذل فيھا جھدا يذكر

ًالسعودية فقد لقي القرار ترحيبا كبيرا >نه انحسار للنفوذ السوفيتي في المنطقة ً.  

رام/ة ث/م م/ا لب/ث أن اس/توعبت القي/ادة ال/سوفيتية أما في اHتحاد ال/سوفيتي فق/د ك/ان للق/رار وق/ع ش/ديد ب/دأ بالغ/ضب للك

. وظھر أمامھا جليا أن مركزھا في مصر مھدد بال/ضياع وبالت/الي ف/ي المنطق/ة وبخاص/ة ف/ي البح/ر ا>ب/يض. الموقف

ًكما ظھر أيضا للقيادة السوفيتية أن الرئيس السادات بقراره ھذا ليس ھو بالرئيس الذي يتواري خل/ف ال/دعم ال/سوفيتي 

وفى نف/س الوق/ت ك/ان العدي/د م/ن . فھو بھذا القرار وضع مصر أمام مسئوليتھا وحدھا. الحرب أو يتھرب منھاليؤجل 

ًالقيادات السياسية والعسكرية في مصر يقولون بأننا H يجب أن نخسر روسيا نھائيا، واقتنع الرئيس بھذا الرأي فأرسل 

  .ًوحفظا لماء وجه السوفييت أمام العالمعزيز صدقي لكي تخفف وقع الصدمة / بعثة برئاسة  الدكتور

ف//وجئ ال//رئيس ال//سادات بع//ودة البعث//ة وف//ى جعبتھ//ا عدي//د م//ن الموافق//ات عل//ى إم//داد ودع//م م//صر ب//شحنات ا>س//لحة 

 وص/واريخ متط/ورة وعرب/ات قت/ال 20- وط/ائرات س/وخوى23بل وتقديم أسلحة جدي/دة منھ/ا ط/ائرات م/يج. المتأخرة

 8ّوتحير الرئيس السادات من ھذا الكرم السوفيتي المفاجئ غير المتوقع  فق/ال ف/ي . يةونظام متكامل للحرب اCلكترون

إن ال/روس يح/اولون إغراق/ه ف/ي بح/ر م/ن ال/س9ح، اس/تجابوا "ص/دقي /  في اجتماعه م/ع بعث/ة ال/دكتور1972أكتوبر 

وإذن . ب/ه م/ن ال/س9حلجميع طلباته وأكثر حتى يورطوه في معركة يظنون أنه ل/ن يك/سبھا حت/ى وإن تحقق/ت ك/ل مطال

ًفھ//م ي//ستجيبون لك//ل طلبات//ه وينتظ//رون محنت//ه لك//ي يع//ود إل//يھم وقتھ//ا طالب//ا دعمھ//م وحينئ//ذ يفرض//ون علي//ه كام//ل 

  .)1("شروطھم

ًصادق فاندفع داخل وحدات القوات المسلحة مھاجما ھ/ذه الزي/ارة / صدقي غيرة الفريق أول/ وآثار نجاح بعثة الدكتور

ّللضباط والجنود بأن/ه ل/ن يق/دم اس/تقالته، ب/ل لم/ح ف/ي بع/ض ا>م/اكن إل/ى أن ش/يئا ي/دبر ل/ه وھذه البعثة، وكان يصرح  ً

/  لي//ضع خاتم//ه ص//راع آخ//ر ب//ين ال//رئيس ال//سادات والفري//ق أول1972 أكت//وبر 24وج//اء م//ؤتمر ي//وم . لل//تخلص من//ه

ا يھ/م الموق/ف الع/سكري كان المؤتمر موسعا مع القادة الع/سكريين لي/ستمع م/نھم مباش/رة ك/ل م/. صادق وزير الحربية

  .والمشك9ت التي تواجه القيادات لتنفيذ المھام المطلوبة

ف//ي بداي//ة اHجتم//اع ق//ام ال//رئيس ال//سادات ب//شرح الموق//ف ال//سياسي وزيارات//ه إل//ى روس//يا الت//ي تم//ت ف//ي م//ارس 

قي/ام بھ/ا، كم/ا ش/رح الموق/ف ال/سوفيتي تج/اه الح/رب الت/ي تن/وي م/صر ال. 1972 ثم زيارته في أبري/ل 1971وأكتوبر

صدقي رئيس الوزراء في الح/صول عل/ى / وتطور ا>حداث التي انتھت بطرد الخبراء السوفيت، ونجاح بعثة الدكتور

محم/د / وك/ان الل/واء. ث/م ف/تح بع/د ذل/ك ب/اب المناق/شة.. أسلحة جديدة والتعجيل بتسليم ا>سلحة المتعاق/د عليھ/ا م/ن قب/ل
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فرد الرئيس  بأن الرئيس حافظ ا>سد سيشترك معنا عن قناعة .  العربيًالجمسي ھو أول المتحدثين سائ9 عن الموقف

  .وإن ليبيا سوف تقدم ما لديھا من طائرات ميراج وعدد من العربات والمدفعية والھاونات

إن الت/دريب وال/روح المعنوي/ة عل/ى م/ستوى ع/ال، ولك/ن إذا قمن/ا  : )قائد الجIيش الثالIث(عبد المنعم واصل / اللواء"

إن الساتر الترابي الذي أقامه العدو على الضفة . في ظل ا>وضاع الحالية فيجب علينا أن نتوقع خسائر كبيرةبالھجوم 

إن العدو يراني ويك/شف م/وقعي لم/سافة طويل/ة وأن/ا H أراه .  متر20ًالشرقية قد أصبح متص9 بارتفاع يصل في إلى 

ع الساتر الترابي من ناحيتنا حتى يصل إلى ارتفاع سائر يجب أن نزيد من ارتفا. وH أعرف ما يدور خلف ھذا الساتر

  .العدو أو يزيد

سيادة الرئيس، ھل ستقوم سيادتكم بتحرك عربي لتعبئة القوى العربي/ة أم إن  : )رئيس اFركان(سعد الشاذلي / الفريق

  .المعركة ستكون قاصرة على دول اHتحاد ؟

ولك/نھم س/وف .  وس/وف يق/ف الع/رب موق/ف المتف/رج ف/ي البداي/ةًستكون المعرك/ة م/صرية أساس/ا، : الرئيس السادات

  .يجدون أنفسھم في موقف صعب أمام شعوبھم فيضطروا في النھاية إلى أن يغيروا موقفھم

ًوم/ن المحتم/ل ج/دا أن . يجب أن نأخ/ذ ف/ي ح/سابنا إمكاني/ة ال/ضرب ف/ي العم/ق : )وزير الحربية(صادق / الفريق أول

  .يكا بھجوم مفاجئ على مصرتقوم إسرائيل بتشجيع من أمر

وفى ھذه الحالة سوف ين/سى الع/الم .  نوفمبر القادم7قد تبدأ إسرائيل ضربتھا قبل . ًإني أوافق تماما : الرئيس السادات

  .المشكلة ا>صلية ويبدأ الحديث عن وقف إط9ق النار

م ت/دعيمھا بأي/ة أس/لحة جدي/دة تزي/د م/ن إن الق/وات الم/سلحة ل/م ي/ت : )قائد المنطقIة المركزيIة(على عبد الخبير / اللواء

. إن اHستھ9ك العادي في أسلحتنا يجعل قواتنا ف/ي تن/اقص ول/يس ف/ي تزاي/د. قدرتھا الھجومية بل العكس ھو الصحيح

ًأH تكفي ھذه العوام/ل الھام/ة كلھ/ا لك/ي نفك/ر جي/دا قب/ل أن نق/رر ال/دخول ف/ي . إن ضعف قواتنا الجوية مازال كما ھو

  .ا خسائر جسيمة ؟حرب نتحمل فيھ

إن المشكلة ھي نكون . لو أنني أجريت حساباتي على ھذا ا>ساس لما اتخذت قراري بطرد الروس : الرئيس السادات

يجب أH نلقى اللوم كله على الروس، لقد ق/ام ال/روس بإم/دادنا بأس/لحة مكنتن/ا ). قالھا السادات باCنجليزية(أو H نكون 

  .عن أنھم ھم الذين يختارون الس9ح الذي يمدوننا بهبصرف النظر . من تسليح جيشين

  .إذا كنا نقول نكون أو H نكون فإنه يجب علينا أن نعبئ مواردنا كلھا للمجھود الحربي: على عبد الخبير / اللواء

 إن تعبئة موارد الدولة للمجھود الحرب/ي ھ/ي م/سئوليتي ولي/ست م/سئوليتك، الن/اس H ي/صدقون أن/ه : الرئيس السادات

  .وإذا بقينا كما نحن اYن فسوف تنھار الجبھة الداخلية. سيكون ھناك حرب

                                                                                                                                                              
  .259 ص–المصدر السابق  )1(
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ھل المقصود ھو تحرير ا>رض أم تنشيط العملي/ات Cعط/اء الفرص/ة ) : رئيس ا�مداد والتموين(نوال سعيد / اللواء

  .للحل السياسي ؟

  . إط9ق النارلقد سبق أن قلت ذلك للفريق صادق منذ أغسطس وھو كسر وقف : الرئيس السادات

وقIد نIنجح فIي المراحIل . قIد نبIدأ بمعركIة محIدودة ولكنھIا قIد تتطIور إلIى حIرب شIاملة: عبد القIادر حIسن / الفريق

س/تبقى إس/رائيل ف/ي ش/رم ال/شيخ وف/ى . اFولى من المعركة ولكننا سوف نتحول في النھاية إلIى اتخIاذ موقIف دفIاعي

وق/د ي/دفعھا ذل/ك إل/ى أن ت/دعى حقوقھ/ا ف/ي تل/ك ا>راض/ي . ليمعظم سيناء وستكون في موقف أفضل من موقفھا الحا

يجب أن نضع في حسابنا قدرة العدو على ضرب العمق عندنا وعند سوريا أكثر، >ن . التي تكون مازالت في قبضتھا

� يصح أن ندفع أنفسنا إلى وضIع قIد يIضطرنا إلIى أن نIصرخ طIالبين النجIدة مIن . سوريا لم تستكمل دفاعھا الجوي

  .تحاد السوفيتي مرة أخرىا�

يج/ب . أنا مسئول عن استق9ل البلد، وأنا أعرف ماذا أعم/ل. يا عبد القادر دى ثاني مرة تغلط فيھا : )بغضب(الرئيس 

ًأH تتدخل في شيء ليس من اختصاصك، أنت راجل عسكري ولست رج9 سياسيا ً.  

ً ن/ؤمن ب/أن الم/شكلة ل/ن تح/ل س/لميا وإن الح/رب ھ/ي ًإننا جميع/ا) : ًمحاو� تلطيف الجو(محمود فھمي / اللواء بحري

ا>سلوب الوحيد لحل ھذه المشكلة، إذا كان ھناك رأى أو سؤال فإن المقصود منه ھ/و الح/رص عل/ى م/صر وم/صلحة 

  .مصر

ّأن/ا H أقب/ل م/ن أح/د أن يفھمن/ي . ھل تدافع عن عبد القادر حسن ؟ كل واحد Hزم يتكلم ف/ي ح/دوده : )بغضب(الرئيس 

  )فترة صمت ...( واجبي

ًإننا اليوم نواجه تحديا صعبا، نكون أو H نك/ون : )بصوت ھادئ(الرئيس  ھن/اك ح/ل جزئ/ي مع/روض عل/ى وينتظ/ر . ً

وان/تم عل/يكم ب/التخطيط الجي/د، والتغل/ب عل/ى . موافقتي ولكني لم أقبله، قد يقبل شخص آخر ھذا الحل أما أنا فل/ن أقبل/ه

  .)1("وفقكم D. مسلحةنواحي النقص الموجودة في قواتنا ال

محم/ود /  ح/سن والل/واء بح/ريرعب/د الق/اد/ محمد ص/ادق والفري/ق/ وبعد انتھاء اHجتماع بيومين تم إحالة الفريق أول

  .ًفؤاد ذكري قائدا للقوات البحرية/ ًأحمد إسماعيل على وزيرا للحربية واللواء/ فھمي إلى المعاش وتعين الفريق

ا دار فيه من آراء للقيادة العسكرية والقيادة السياسية نجد أنه مماثل لما دار في اHجتماع وبنظرة على ھذا اHجتماع وم

ًوإن الجھ/ود ال/سياسية ل/ن ت/ؤتى ش/يئا، وأن روس/يا . الجميع يعلم وبيقين إن الحرب حتمي/ة.  يناير2السابق الذي تم في 

ف/البعض ي/رى . ب مختلف ومتباعد ب/ين الجمي/علكن ا>سلو. ًتدعم  مصر لكن بقدر محدود تراه كافيا من وجھة نظرھا

Fن مIصر الIوطن � تحتمIل أن ندخل المعركة بما لدينا، والبعض ي/رى أن نتف/وق عل/ى إس/رائيل حت/ى ن/ضمن الن/صر 

                                           
  .129-127 ص– حرب أكتوبر –سعد الشاذلي /  الفريق)1(
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كمIا كIان الIرئيس   ھIذا القIول،فIيًصIادق، وكIان محقIا / ھزيمة أخرى، بل � تحتمل عدم نIصر كمIا قIال الفريIق أول

. كان كل فريق يدافع عن وجھة نظره بأدل/ة وب/راھين ص/حيحة ومقنع/ة. بأن نكون أو � نكونًالسادات محقا في قوله 

لك/ن آه . وسنرى من قادم ا>حداث أي الفريقين ك/ان ھ/و ا>ص/ح. وا>ھم إن الجميع كان ينطلق من خوفه وحبه لمصر

  .لو كان الطرفان اتفقا على فكرة واحدة

. زير للحربي//ة والق//وات الم//سلحة ل//ديھا خطت//ان للعملي//ات الھجومي//ةأحم//د إس//ماعيل من//صبه ك//و/ ت//ولي الفري//ق أول

والتي تقضى بالوصول إلى خط المضايق لكن بعد الحصول على المعدات وا>س/لحة ال9زم/ة وت/م تغيي/ر " 41الخطة"

قتحام خط والتي تقضي بالعبور بما لدينا من أسلحة ومعدات وا" المآذن العالية"  والخطة الثانية 2جرانيت اسمھا إلى 

 كيلو متر في الضفة الشرقية، وسنعرض لتفاصيل ھذه الخطط وما آلت إليه قب/ل الح/رب ف/ي 15-10بارليف واحت9ل 

  .مرحلة التحضير للحرب

ص/ادق / فبع/د انتھ/اء ال/صراع م/ع الفري/ق أول. كانت المواقف وا>حداث تضغط على الرئيس السادات من ك/ل جان/ب

ماذا سنفعل "ً أنه مازال لم يجد اCجابة على السؤال الذي مازال معلقا في الھواء وحسمه لصالح الرئيس السادات وجد

ًخاصة وإن الجامعات والحياة الثقافية في مصر بدأت ھجوما على الرئيس ال/سادات >ن/ه ي/تكلم كثي/را . "مع إسرائيل؟  ً

وف//ى نوب//ة غ//ضب م//ن ھ//ذه الھجم//ات الم//ستمرة علي//ه ق//ام بإقال//ة ع//دد كبي//ر م//ن الكت//اب . ًع//ن الح//رب وH يفع//ل ش//يئا

الق/رارات آث/ر عك/سي جع/ل ال/سخط والصحفيين من مواقعھم وع/دد آخ/ر نقل/ه إل/ى وظ/ائف ف/ي ش/ركات ، وك/ان لھ/ذه 

عل/ى / بقي/ادة الل/واء" إنق/اذ م/صر"بل وصل السخط  للقوات المسلحة فتم إلقاء القبض عل/ى تنظ/يم . الشعبي يزداد عليه

  .عبد الخبير

  

  

  

                
   

  
  

  
  

  أحمد اسماعيل  / الفريق أول                                   
  المصري                     وزير الحربية                         
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  الفصـل السـادس 

  الطـريـق إلـى الحــرب

ًكانت كل ھذه ا>حداث أج/راس إن/ذار ي/سمعھا ال/رئيس ال/سادات جي/دا، فك/ان لزام/ا علي/ه أن يتح/رك فأص/در تعليمات/ه . ً

وطل/ب . 1972وقف إط9ق النار في نھاي/ة ش/ھر دي/سمبر أحمد إسماعيل وزير الحربية باHستعداد لكسر / للفريق أول

  .1972 نوفمبر 13-10وتم التنسيق في الفترة من . منه السفر إلى سوريا على رأس وفد عسكري للتنسيق

ًإسماعيل تقريرا عن الزيارة إلى الرئيس ال/سادات ك/ان أھ/م م/ا / وبعد عودة الوفد العسكري من سوريا قدم الفريق أول

  :تات المقترحة للعمليات على النحو التالي التوقي" فيه 

  . ل9نتھاء من التخطيط وعرض الخطط1972 ديسمبر 15

  . استعداد القوات للعمليات الھجومية1972 ديسمبر 31

 والذي حدث أن الرئيس حافظ ا>سد أظھر دھشته من ھ/ذه ال/سرعة ف/ي ب/دء العملي/ات بع/د فت/رة م/ن ال/سكون الطوي/ل 

ًلك إننا سنبدأ العمليات تخطيطا وتنفيذا في ظرف معنى ذ: حتى أنه قال    .)1("ً يوما من اYن50ً

سعد الشاذلي برأي السادات في أن / ًإسماعيل رأى الرئيس ا>سد حيث لم يكن مقتنعا وأيضا الفريق/ ودعم الفريق أول

  .ة >جل غير مسمىفرضخ السادات لھذا الرأي وتأجلت العمليات الھجومي. 1973تبدأ مصر ھجومھا في مطلع عام 

 ليفتح باب ا>مل وُيغلقه ف/ي نف/س الوق/ت ف/ي اHت/صال بكي/سنجر مست/شار ا>م/ن الق/ومي ا>مريك/ي، 1973وجاء عام 

فق/د نجح/ت ات/صاHت س/رية ف/ي أن تح/دد موع/د لق/اء ب/ين كي/سنجر ومبع/وث .. الذي أصبحت حلول الق/ضايا ف/ي يدي/ه

ح/افظ إس/ماعيل / ق/رر أن يك/ون المبع/وث الم/صري ھ/و ال/سيدوت.  فبراي/ر26،25شخصي للرئيس السادات في ي/ومي 

وق//د ب//دأت المباحث//ات . أش//رف غرب//ال/ ح//افظ غ//انم وال//دكتور/ مست/شار ال//رئيس ل//شئون ا>م//ن الق//ومي ومع//ه ال//دكتور

                                           
  .269 – الس9ح والسياسة 73 أكتوبر – ھيكل محمد حسنين )1(
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وإن/ه ج/اد ف/ي . باستعراض كيسنجر لقدراته وأن اHتصاHت معه Hبد وأن تبق/ى س/رية حت/ى H تف/شل ھ/ذه اHت/صاHت

 –ث//م ع//رض الوف//د الم//صري رؤيت//ه للموض//وع العرب//ي . كلة ال//شرق ا>وس//ط ب//دليل أن//ه ي//سمع للم//صريينتن//اول م//ش

  .1948اCسرائيلي الُمعلق والُمتفجر منذ عام 

وفى جلسة المباحثات الثانية ن/ذكر . واسترسلت المناقشات بين كيسنجر والوفد المصري حتى وصل ا>مر إلى التطبيع

  :بعض ما جاء فيھا 

  إذا قلنا بالتوفيق بين سيادة مصر وأمن إسرائيل فما ھو بخ9ف اHنسحاب شكل الع9قات ؟: ر كيسنج" 

  .التزام إسرائيل باHنسحاب من أراضي مصر يقترن بالتزام س9م نحو إسرائيل: حافظ  

  ھل يمكن أن تعطوني أمثلة لشكل الع9قات ؟:  كيسنجر 

  .إنھاء حالة الحرب: حافظ  

  أن أفھم ما معنى س9م كامل ؟ أحاول :  كيسنجر 

إنھ//اء حال//ة الح//رب، ع//دم الت//دخل ف//ي ال//شئون الداخلي//ة Hعتب//ارات سياس//ية أو اقت//صادية، حري//ة الم//رور ف//ي : ح//افظ 

  .الممرات المائية، مناطق منزوعة الس9ح، قوة دولية

 .نريد التطبيع.. ليس ھذا كل ما نريد:  غانم 

س////////////////////////////////يمر وق////////////////////////////////ت طوي////////////////////////////////ل قب////////////////////////////////ل أن ت////////////////////////////////أتي : ح////////////////////////////////افظ 

ٍز◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌م/////س ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ مائير لمصر لتشتري ما تريد ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ.  

إنكم لستم فIي حاجIة إلينIا :  قال  كسينجرءوفي ختام اللقا.... ھذه نظرة واقعية، ولو قلتم العكس لما صدقتكم: كيسنجر

كم تتوقعIون منIا أن نIدعو إلIى حIل معIين تكIون نتيجتIه حIدوث تغيIر جIوھري فIي من وجھة نظركم فإن. كسعاة بريد

أنى أقول لكم أن قدرتنا علي ا�قناع تتوقف علي القIدر .ھل نستطيع أن نأتي بھذا التغير..الثابتة المواقف ا�سرائيلية

  .)1(الذي نستطيع ا�شارة فيه إلى تغيرات ملموسة في المواقف العربية
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  يسنجر ھنري ك
   وزير الخارجية اeمريكي

  

نصيحتي للسادات أن " بعض مما قاله كيسنجر للبعثة المصرية) البحث عن الذات( وقد ذكر الرئيس السادات في كتابه

، نوالواقع أنك/م مھزوم/و. يكون واقعيا فنحن نعيش في عالم الواقع، وH نستطيع أن نبني شيئا علي ا>ماني والتخي9ت

إم/ا أن . فكيف يتسنى وانتم في موقف المھزوم أن تمل/وا ش/روطكم عل/ي الط/رف ا>خ/ر. طلبه المنتصرف9 تطلبوا ما ي

وفي ھذه الحالة Hبد من إيجاد حلول . ّتغيروا الواقع الذي تعيشونه فيتغير بالتبعية تناولنا للحل، وإما أنكم H تستطيعون

  .تتناسب مع موقفكم غير الحلول التي تعرضونھا

لIو حIاول ذلIك،  .ون معني ما أقوله واضحا، فلست أدعو الIسادات إط<قIا إلIى تغييIر الوضIع العIسكريوأرجو أن يك

.. ، وفي ھIذه الحالIة يIصعب علينIا أن نعمIل أي شIئ1967فسوف تنتصر إسرائيل مرة أخرى أشد مما انتصرت في 

  .)2(" يوم ماوسوف تكون ھذه خسارة كبيرة لمصر وللسادات شخصيا، وھو رجل احب أن أتعامل معه في

لكن غ/اب ع/ن . فالمنتصر يفرض شروطه والمھزوم عليه أن يقبل..كانت كلمات كسينجر مھينة وموجعة لكنھا واقعية

ّلقد صدرت إسرائيل وأع9مھا الُملح المتكرر .. فكر كسينجر أن إسرائيل لن تستطيع أن تنتصر مرة أخرى مثل ما قال

داھي/ة ال/سياسة ا>مريكي/ة كي/سنجر واص/بح مقتنع/ا ھ/و ا>خ/ر ب/ه  حت/ى وص/ل إل/ى فك/ر 1967نشوة وغرور انتصار 

  . وكأنه شئ مسلم به أن تنتصر إسرائيل دائما وتنھزم مصر دائما

وفي كلمات كيسنجر الرد الكافي علي من أشاعوا أن حرب أكتوبر ما ھي إ� تمثيلية اتفق عليھIا كIسينجر مIع مIصر 

يقIIع فIIي فIIخ اFعII<م ا�سIIرائيلي الIIذي حIIاول أن يIIسلب مIIصر قIIول كلIIه إفIIك . حتIIى يIIستطيع التIIدخل فIIي اFزمIIة

 روجرز وزير الخارجية عن و�ء كيسينجر هفھل نتناسى ما قال. والمصريون انتصارا عظيما اعترف به العالم اجمع

!  يIستطيع التIدخل فIي اFزمIة؟لكIيوھل يقبل كيIسينجر علIى اليھIود خIسائر فIي اFرواح وجرحIى ! Fمته اليھودية؟

افق إسرائيل على الدخول وا�شتراك في ھذه التمثيلية، والتضحية بأرواح جنودھا في سبيل تمكين كيسينجر وھل تو

لقد كانت اFزمة فع< في يد كيسينجر ووصل الطرح المصري في ا�جتماع المشترك إلIى ! من الدخول في المشكلة ؟

حرب أكتوبر كانت أمIر متفIق عليIه بIين الIرئيس فكيف بعد ھذا يقال إن . حد أن مصر تأمل في الوصول إلى التطبيع

  !!.السادات وكيسنجر ؟؟

.. وأيقن الرئيس السادات أن ھذا آخر ما كان يستطيع علي طريق الحل السلمي، وانه Hبد وان يتجه إلى طريق الحرب

كان/ت .. في تنفي/ذه اختمر القرار في فكر الرئيس السادات ثم بدأ 1973وفى ربيع .. ونحمد D علي فشل الحل السلمي

الخطوة ا>ولى ھي توليه رئاسة مجلس الوزراء، حتى يتجمع في ي/د واح/دة الق/رار ال/سياسي والتنفي/ذي لي/تم ح/شد ك/ل 

                                                                                                                                                              
(1)

 279- 277 صـ – المصدر السابق  
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الطاق/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ات 

ٍواCمكان/////ات،ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ لصالح المج/////////ھ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ود ٍ

لك/ن وب/التوازي م/ع ق/رار الح/رب وللتموي/ه والخ/داع اHس/تراتيجي ك/ان يرس/ل ب/المبعوثين . الحربي وللمعرك/ة المقبل/ة

  والمندوبين إلى ا>مم المتحدة والرؤساء والملوك في مختلف دول العالم وكأنه مازال متعلقا بالحل السلم

  :دقت طبول الحرب

/ فأعطى توجيھاته إلي الفريق أول.. مـام الرئيس السادات إH الحـربلما انحسر وفشل الحـل السلمي، لم يعـد أ

والحق إن القـوات المسلحة لم . 1973 باHستعداد وتجھـيز القوات المسلحة لعملية ھجومية كبيره في مايولإسماعي

لمسلحة في  وكل أفـرع ووحدات القـوات ا70تكن في حاجة إلي ھذا التوجيـه، فمنذ وقف إط9ق النار في أغسطس 

( اُستبعدت حرب اHستنزاف بكل أشكالھا السابقة.. تدريب مستمر انتظارا لليوم الموعـود الذي تبدأ فيه المعركة

وتقرر أن تكون المعركة القادمة ضربـة كبيره قويـه مع اHستعداد ) عمليات إغارة،ھجمات جوية,تراشقات بالمدفعية

  .ا إلى قواتنا التي ستنجح في العبور شرقالصد ضربة العدو المضادة التي سيوجھھا حتم

وتوافق القرار السياسي والعسكري، فتقرر أن تقـوم القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة السورية 

حتى يسمح .. بعمليه ھجومية رئيسيه لتغيير موازين القـوى والموقف السياسي والعسكري في منطقة الشرق ا>وسط

كان الھدف العسكري ھـو ..  الجديد لباقي الدول العربية التدخل والتأثير في المعركة كل بما يملك منھـذا الموقف

ھزيمة قوات العدو اCسرائيلي في سينـاء والھضبة السورية واHستي9ء على مناطق حاكمه ُتمكن قواتنا من تطوير 

  .الھجوم وتحرير باقي ا>رض المحتلة

بعد التطوير وتحديث "  والمآذن العالية-41الخطه "العسكرية فتحولت الخطط الموجودة كان الھـدف واضحا للقيادة 

بالتعاون مع القوات  )1جرانيت(تقوم قواتنا المسلحة في ".. 2 وجرانيت- 1جرانيت"آخر موقف عليھا إلى الخطة 

 كيلومتر علـى 15- 10السورية باقتحام قناة السويس وتدمير خـط بارليف وا�ستي<ء علـى رؤوس كبارى بعمق 

 وتقـوم القـوات السورية بالھجوم في الجوHن وتدمير العدو  والوصول إلى خط من نھـر ...الضفة الشرقية للقناه

ثم إذا توافـرت الظروف تقوم القوات المصرية بعـد وقفـة تعبوية أو .. ا>ردن حـتى الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية

  . التي تصـل بقواتنا إلي خط المضايق في وسط سيناء )2جرانيت(بدونھا بتنفيـذ الخطة 

بدأت على الفور اHجتماعات علي كافة مستويات القيادة العسكرية المصرية بھدف دراسة أخر موقف للعدو وا>عداد 

والتجھيز للھجوم، كما بدأت اجتماعات التنسيق بين القيادة العسكرية المصرية ونظيرتھا السورية لتوحيد الجھود 

وأسفرت اHجتماعات عن اختيار موعدين، ا>ول في شھر مايو والثاني في . ختيار انسب موعد للھجوم المشتركوا

                                                                                                                                                              
(2)

  382 صـ– البحث عن الذات –الرئيس السادات  
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وقد تشاور الرئيس . أكتوبر من نفس العام، علي أن يتحدد الموعد النھائي من قبل القيادة السياسية في مصر وسوريا

لغه دعم السعودية الكامل للمعركة لكن يرجوه أن يؤجل السادات مع ملك لسعودية فأرسل علي الفور مندوب له لكي يب

وقد استجاب الرئيس السادات للطلب  . الموعد عن شھر مايو لكي يتسنى توفير مخزون كافي من المواد التموينية

  .خاصة وان المجلس ا>على للقوات المسلحة يقول بأن أكتوبر ھو الموعد ا>نسب

ة تواصل تدريبھا الشاق اليومي، وفي نفس الوقت كانت القيادة العامة تواصل كانت الوحدات في أفرع القوات المسلح

كان معروفا وواضحا للجميع أن الفكر .. التخطيط ليل نھار، حتى ُيمكن الوصول إلى أحسن استخدام لتلك الوحدات

  :اCسرائيلي H يتزحزح عن ثوابت محدده تشكل نظرية ا>من اCسرائيلي أھم ھذه الثوابت ھو

  . نقل الحرب إلى ارض العدو-

  . مفاجأة العرب بالحرب واHحتفاظ بالمبادأة-

  . الردع الحاسم والفوري-

  . مواجھة الجيوش العربية فرادى-

  . Hبد من ارتباطھا بقوة عظمى تؤازرھا في الحرب-

Hسرائيلي، وإرغام إسرائيل بالقوة على اCقتناع بأن وضعھا كان المطلوب من المخطط المصري ھدم نظرية ا>من ا

خاصة وإن مفھوم الحدود اYمنة في الفكر السياسي اCسرائيلي ھو احت9ل مزيد ..  لھا الحدود اYمنةرالحالي H يوف

إن عمل وزارة الخارجية ا�سرائيلية "وبن جوريون له قول شھير. من ا>راضي ثم المماطلة وعدم اHنسحاب منھا

  ". من توسع به وزارة الدفاعمھو تبرير ما تقو

  :  ولھدم نظرية ا>من اCسرائيلي كان على المخطط المصري أن يقوم باYتي

  .  حرمان إسرائيل من بدء القتال وتوجيه ضربة مسبقة لنا-

 . حرمانھا من استخدام قواتھا الجوية وھى العنصر المتفوق ضد قواتنا-

 .تنجم عن الضربة ا>ولى مفاجأتھا بالضربة ا>ولى وإيقاعھا في حالة اHرتباك التي -

 .  تأخير الضربة المضادة بقواته المدرعة التي ستؤثر على قواتنا في المراحل ا>ولى-

  .  حصار بحري من ُبعد حتى يصبح تمسكھا بشرم الشيخ غير ذي جدوى-

 أن ينفذ وكان التخطيط المصري يستند على ركائز في الفكر اCسرائيلي، ھي بمثابة ثقوب استطاع المخطط المصري

  :وأھم ھذه الثقوب ھو. منھا ويفاجئ العدو بما H يتوقعه

 وخاصة القيادة العسكرية وھى تعيش وھم كبير وثقة مفرطة في أنھا حققت 1967 خرجت إسرائيل من حرب -

  .حتى انقلب إلي غرور جعلھم يتصورون إنھم قادرون على عمل أي شيء بنا في أي وقت شاءوا, نصرا كبيرا
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خطاء التي وقعت فيھا إسرائيل ھي إنھا توھمت وصدقت إن الجندي اCسرائيلي يتميز نوعيا عن المصري  أفدح ا>-

يصبح , في كل شيء، وبإضافة الفارق التكنولوجي الكبير بين المعدات وا>سلحة اCسرائيلية ومثيلتھا المصرية

  .الجندي المصري غير قادر على العمل الجاد أو إنجاز ھدف ولو محدود

 لم يخطر ببال إسرائيل إن الرئيس السادات قادر على اتخاذ قرار الحرب، خاصة وإنه تكلم كثيرا ولم يفعل شيئا، -

َوطرد الخبراء السوفييت وضع القوات المسلحة في وضع العاجز عن عبور مانع قناة السويس بصعوباته ع9وة على  َ

                                                        .                                          خط بارليف

  .      كانت إسرائيل بحكم التاريخ متأكدة بأن العمل العربي المشترك ضرب من المستحيل-

وقد أفادت ھذه النقاط المخطط المصري أيما فائدة، وأعمت بصيرة القادة اCسرائيليين رغم الوضوح الشديد أمام 

قاتلوا بشراسة في رأس العش، وكان ھناك اشتباك شبه يومي، ) ا>قل كفاءه ُوقدره في نظرھم(ن فالمصريو.. أعينھم

ثم كانت الغارات على المواقع اCسرائيلية حتى الوصول إلي ميناء إي9ت، وفى النھاية بناء حائط الصواريخ رغم 

  ..  وكل ھذا لم يغير الفكر اCسرائيلي. القصف الجوى العنيف

لقيادة المصرية أن تدرس نقاط القوه والضعف عند العدو حتى تستفيد من نقاط الضعف وتتجنب نقاط وكان على ا

وأھم نقاط القوه عند العدو ھي استناد نظامه الدفاعي على مانع مائي قوى ھو قناة السويس، ع9وة على .. القوه

، كذا وجود احتياطيات عديدة من القوات )خط بارليف( التحصينات الدفاعية التي تسيطر على الضفة الشرقية للقناه

وكانت أھم نقاط ضعف العدو ھو طول مواص9ته .. المدرعة والميكانيكية متمركزة في أنساق متتالية في عمق سيناء

وطول مواجھته الدفاعية علي امتداد قناة السويس إضافة إلى غروره واستھانته بقدره القوات المسلحة المصرية كما 

  .ذكرنا سلفا

 فرق مشاه تحت حماية 5بواسطة )  كيلومتر175(ذا قرر المخطط المصري أن يكون الھجوم شام9 بمواجھة القناة ل

وان تقوم القوات الجوية بالدعم الجوي للقوات المھاجمة .. حائط الصواريخ ضد قصفات العدو الجوية المتوقعة

وتقوم القوات البحرية بحماية الجانب .. الجويةوحماية المطارات وا>ھداف الحيوية في الدلتا ضد ھجمات العدو 

وإغ9ق مضيق باب المندب جنوب البحر . ا>يسر للقوات المھاجمة من أمام شواطئ سيناء علي البحر ا>بيض

  :وكان ھذا التخطيط يحقق للقوات المصرية ا>تي...ا>حمر فتتوقف حركة الم9حة من والي ميناء اي9ت

-Cمما يجعل ھجماته غير مؤثرة علي العبور )  كيلو متر175(سرائيلي علي طول المواجھة تشتيت المجھود الجوي ا

  .أو التقدم

 عدم اكتشاف اتجاه المجھود الرئيسي لقواتنا، وبذلك يتأخر ھجومه المضاد بالمدرعات  مما يعطي الفرصة لقواتنا -

  .كي تتوغل شرقا ويتماسك خط دفاع الفرق المھاجمة



  -129-

كمائن الصاعقة في عمق سيناء، تكون مھمتھا ا>ساسية ھي تعطيل وتأخير وصول المدرعات كما كان مقررا دفع 

اCسرائيلية القادمة من الخلف لنجده قوات خط بارليف،بما يتيح لقواتنا المھاجمة فترة أطول للتعامل مع قوات خط 

  .بارليف بمفردھا
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  :بشائر النصر القادم

معقدة أمام المخطط المصري التي يجب حلھا كي تنجح عملية الھجوم، فأن كان ھناك كثير من المشاكل الضخمة وال

تعبر قناة السويس كمانع مائي وخلفة خط بارليف بخمسة فرق مشاة بالمواجھة كان أمر يبدو شبه مستحيل ، وقد قرأنا 

ير فيه وانه إذا حدث ماذا قال موشي ديان ودافيد اليعازر وحاييم بارليف عن أن عبور القوات المصرية يستحيل التفك

  .فسيكون مقبرة للمصريين

أول ھذه المشاكل التي كانت تواجه التخطيط المصري، ھو قناة السويس كمانع مائي يعتبر من اصعب الموانع * 

 متر ومن خصائصھا التي تجعلھا بالغة الصعوبة أن 220– 180يتراوح عرض قناة السويس . المائية في العالم

ر مغطي بستائر أسمنتية تمنع نزول وصعود المركبات البرمائية إH بعد عمل تجھيزات ھندسية الشاطئ شديد اHنحدا

 سم بين أعلي مد وأقل جزر أما في 60كما تتميز القناة بظاھرة المد والجزر فيبلغ الفرق في شمال القناة .. خاصة

.. اصة Cقامة الكباري وإنشاء المعديات متر، وھذا الفرق يستلزم تجھيزات كثيرة وأعمال فنية خ2الجنوب فيصل إلى 

الدقيقة أما / متر18وتزداد صعوبة القناة باخت9ف سرعة تيار الماء فيھا، ففي القطاع الشمالي تصل سرعة التيار إلى 

 ساعات من الشمال إلى الجنوب 6دقيقة وع9وة علي ذلك يتغير اتجاه التيار كل /متر90في الجنوب فتصل إلى 

  .وبالعكس

أضاف العدو عقبة أخرى ھي خط بارليف الذي شرحناه تفصي9 من قبل، فأصبح له في شرق القناة منطقة ثم * 

 شماH وحتى رأس مسلة جنوبا تحوي في داخلھا قوات مدرعة ومشاة ميكانيكية ومدفعية ددفاعية حصينة من بور فؤا

قود وذخيرة ومراكز قيادة وسيطرة، ودفاع جوي، في تحصينات ھندسية  محاطة بحقول الغام وحولھا مستودعات و

ويخدم كل ھذا شبكة كبيرة من الطرق الطولية والعرضية، وتستند علي موانع طبيعية في الغرب والشمال والجنوب 

  ). جبال جنوب سيناء والبحر ا>حمر– البحر ا>بيض - قناة السويس(

 خط بارليف وعن طريق مواسير يتم ضخ ولم يكتف العدو بكل ھـذا، فأضاف خزانات  نابالم مدفونة في مواقع* 

ّوقام العـدو بتجربة حيـه أمـام قواتنا حتى يزداد المصريون .. النابالم فيتحول سطح القناة إلي شعلة نيران H تنطفئ 

  .يأسا من العبور

ن ھذه بھذه العقبات نجد أن المھمة كانت شبه مستحيلة أمام المصريين، وأكدت أقوال كثير من الخبراء العالميي

  .وھذا ما أعطى ا>مان والغرور لgسرائيليين، لكن المصريون كان لھم رأى آخر. اCستحالة

وكان أن صدرت . قامت القيادة العسكرية المصرية بأفرعھا المختلفة بدراسة ھذه المشاكل والعقبات والعمل على حلھا

حتى أصغر رتبه واHستماع إلي اYراء تعليمات إلي قـادة الفرق الوحدات بطرح مشاكل العبـور على الضباط 

وكانت باكورة ھذا ا>سلوب ھو التغلب علي مشكلة المشاكل وھي الساتر الترابي، التي لم  .والمقترحات منھم لحلھا



  -131-

باقي زكي يوسف باقتراح Cزالة الساتر /  مشاه جاء المقدم مھندس19فمن الفرقة . ُيمكن حلھا بالمدفعية أو الطيران

  .يقة مبتكرة، ليست القنبلة الذرية كما قال السوفيت وإنما بواسطة طلمبة المياهالترابي بطر

 من خبرة ھذا المھندس المصري في أثناء عمله بالسد العالي جاءته فكرة أن نستخدم طلمبة مياه توضع فوق عائمة 

يصوب نحو الساتر الترابي تحملھا في مياه القناة، ومن الطلمبة تندفع المياه من خ9ل مدفع مائي تحت ضغط عالي 

 ممر في الساتر الترابي ، 85وكان التخطيط يتطلب فتح .. فتنھال ا>تربة والرمال وينجرف الساتر إلى قاع القناة

 متر مكعب من ا>تربة والرمال، وبالحساب كانت ھذه الطلمبات تستطيع تنفيذ ھذا 1500وفتح كل ممر يستلزم إزالة 

قرار الفكرة من القيادة العامة بعد التجارب العديدة، قامت وحدات القوات المسلحة وفور إ.  ساعة6- 4العمل في 

ولنا أن نتخيل حجم الجھد الذي .. بالتدريب علي منطقة تماثل قناة السويس علي الرياح البحيري قرب مدينة الخطاطبة

)..  مرتان لي9–مرتان نھارا (  وحده من المھندسين علي أعمال فتح ممرات في الساتر الترابي85تم لكي تتدرب 

وفي كل مرة يتم إنشاء ساتر ترابي مماثل لخط بارليف ثم أزالته وفتح الممر، ثم يعاد إنشاؤه مرة أخرى وھكذا 

  . متر مكعب من التراب1500 مره، وفى كل مره إنشاء وإزالة 340بأجمالي 

اھيم شكيب فكرة ُتبطل عمل مواسير النابالم التي إبر/  مدرعة حيث اقترح المقدم21وجاءت الفكرة الثانية من الفرقة 

تحيل سطح القناة إلى نيران مشتعلة، وذلك بأن تعبر مجموعات من الضفادع البشرية لي9 قبل العبور بساعات وتقوم 

وقد .. بسد فتحات خروج النابالم من المواسير بواسطة أسمنت خاص، وبھذا تصبح ھذه الوسيلة غير ذات جدوي

  .ادة العسكرية المصرية بفضل فكر ھذان الضابطان حل أعقد مشكلتان كانتا أمام عملية العبورتمكنت القي

كان علي المخطط المصري وقد أصبحت العمليات الھجومية علي ا>بواب أن يستكمل تجھيز مسرح العمليات 

راضي وشركات الطرق ھندسيا، مستندا علي طاقات الشركات المدنية للمقاوHت واCنشاءات وشركات استص9ح ا>

البداية كانت إنشاء ساتر ترابي علي الضفة الغربية للقناة لحماية قواتنا .. الكل كان يقدم أقصى ما يستطيع. والرصف

إضافة للساتر تم إنشاء عشرات من الھيئات الحاكمة أعلي من .. من مراقبة واستط9ع العدو وكذا حماية من نيرانه

كانت الھيئة علي شكل حدوة الحصان الضلع الرئيسي ).. مصاطب دبابات( أطلق عليھا الساتر الترابي لخط بارليف 

 ألف متر 180يطل علي الضفة الشرقية وبأعلى ارتفاع والضلعان اYخران ينحدران إلى الغرب، حجم الھيئة الواحدة 

ة الضرب المضادة للدبابات كان الھدف من الھيئات أن تحتلھا الدبابات المصرية وأسلح. مكعب من الرمال وا>تربة

ولم يتفھم دايان الغرض . لحظة العبور وتقوم بالضرب المباشر علي قوات العدو المتقدمة إلى شاطئ القناة الشرقي

 6وفي اللحظات ا>ولى يوم " إن المصريين مغرمين ببناء ا>ھرامات" من ھذه الھيئات فأطلق عليھا تعليقا ساخرا 

  . ھذه ا>ھرامات التي أمطرت قواته بالنيران ومنعت وصولھا إلى القناةأكتوبر عرف دايان الغرض من

وحتى يمكن المناورة أثناء اHقتحام والعبور تم إنشاء شبكة من الطرق والمدقات بلغ طولھا في منطقة الجبھة فقط 

 من السويس إلى  كيلو متر، وتم إقامة وتجھيز ساحات اCسقاط ال9زمة Cنشاء الكباري علي الضفة الغربية2000
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.. القنطرة، وعلي مسافات متساوية حتى H يكتشف العدو مبكرا أماكن العبور الحقيقية فيركز عليھا مجھوده الرئيسي

 قارب، وابتكار س9لم من الحبال 2500كما تم توفير . واستطاع المھندسون المصريون إعداد معدات العبور ال9زمة

وجري تنفيذ كل ھذا في الورش والمصانع المصرية المدنية ..  متنوعةوعربات اليد المجرورة، ومعدات أخرى

 والذخيرة ال9زمة في الساعات توالحربية، وقد سھلت ھذه المھمات والمعدات الكثير في نقل ا>سلحة واCمدادا

لمسلحة جمال محمد علي أن كل قواتنا ا/ويكفي المھندسون فخرا وعلي رأسھم اللواء مھندس.. ا>ولى في المعركة

  .برية وبحرية وجوية كانت تعمل وتنطلق من مواقع ھي حصيلة جھدھم وتضحياتھم التي فاقت الخيال

  :نبضات من قلب أكتوبر

 1972 أكتوبر 24محمد الجسمي، وكان حاضرا مؤتمر / كانت ھيئة عمليات القوات المسلحة تحت قيادة اللواء* 

 وإH فان القضية ستنتھي H1973بد أن تحارب في عام ووضح له من خ9ل كلمات الرئيس السادات أن مصر 

 بمبادأة من الھيئة وضباطھا بتجھيز دراسة تحدد انسب التوقيتات للھجوم خ9ل عام 1973فقام في بداية عام . وتموت

، وعلي ضوئھا يقرر الرئيس السادات موعد الھجوم المصري بالتنسيق مع الرئيس السوري وتبعا للموقف 1973

 بمبادأه من –وضعنا في ھيئة العمليات " ونقرأ من خ9ل مذكرات صاحب ھذه الدراسة ماذا قال عنھا . السياسي

 ھذه الدراسة علي ضوء الموقف العسكري للعدو وقواتنا، وفكرة العملية الھجومية المخططة، والمواصفات -الھيئة

افضل استخدام لقواتنا وأسوء الظروف للقوات الفنية لقناة السويس، وساعات اCظ9م وساعات ضوء القمر التي تحقق 

.. كما كان ضروريا اختيار افضل التوقيتات التي تناسب تنفيذ الھجوم علي الجبھتين المصرية والسورية. اCسرائيلية

درسنا كل شھور السنة Hختيار افضل الشھور، ثم انتقلنا في الدراسة لتحديد طول الليل يوميا، Hختيار ليل طويل 

يكون النصف ا>ول منه في ضوء القمر والنصف الثاني في حالة إظ9م، حتى يسھل تركيب وإنشاء الكباري بحيث 

  .في ضوء القمر ويكون عبور القوات وا>سلحة والمعدات في الظ9م

ثة واشتملت الدراسة أيضا جميع أيام العط9ت الرسمية في إسرائيل، وجدنا أن لديھم ثمانية أعياد في السنة منھا ث9

أعياد في شھر أكتوبر، وكان يھمنا في ھذا الموضوع معرفة تأثير كل عطلة علي إجراءات التعبئة في إسرائيل التي 

وجدنا أن يوم .. وCسرائيل وسائل مختلفة Hستدعاء اHحتياطي.. تعتمد اعتمادا رئيسيا في الحرب علي قوات اHحتياط

فيه اCذاعة والتلفزيون عن البث كجزء من تقاليد ھذا العيد، أي أن ھو يوم سبت وتتوقف ) يوم كيبور( عيد الغفران

استدعاء قوات اHحتياطي بالطريقة العلنية السريعة لن يستخدم وبالتالي سيستخدمون وسائل أخرى تتطلب وقتا أطول 

  .لتنفيذ تعبئة اHحتياطي

ومن ھنا كان .  أكتوبر28تخابات البرلمان  يوم كانت تجري ان. ثم انتقلنا في الدراسة إلى الموقف الداخلي في إسرائيل

من المفيد أن يوضع شھر أكتوبر في اHعتبار كشھر مناسب لشن الحرب إذا كانت العوامل ا>خرى السابق شرحھا 
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وعن الوقت المناسب للھجوم علي الجبھة السورية، كان H يجب أن يتأخر بعد شھر أكتوبر .. مناسبة للعملية الھجومية

  .ة الطقس والجو تصبح غير مناسبة نظرا لبدء تساقط الجليدحيث حال

 للقيام بالعملية الھجومية، وكان انسبھا ث9ثة 1973ووصلنا من ھذه الدراسة إلى تحديد انسب الشھور خ9ل عام 

ه وكان أفضلھا شھر أكتوبر، فالشھر يزدحم بث9ثة أعياد، وتستعد في) أكتوبر/  سبتمبر- أغسطس -مايو (توقيتات 

ويأتي فيه شھر رمضان بما له من تأثير معنوي علي قواتنا، وH يتوقع العدو اCسرائيلي .. الدولة Hنتخابات البرلمان

واستكملنا في نفس ھذه الدراسة الطويلة والعميقة اختيار اليوم المناسب في كل شھر . قيامنا بالھجوم في شھر الصيام

/ ھو الذي وقع اHختيار في مجموعة سبتمبر) 1939 رمضان 10 ( 1973 أكتوبر 6وكان .. وقع اHختيار عليه

أكتوبر للعوامل السابق شرحھا، وقد اعتقد الكثيرون أن ھذا اليوم تحدد للھجوم المصري والسوري >نه فقط يوم 

  )1(.كيبور في إسرائيل وھو اعتقاد خاطئ Hن ھناك عوامل أخرى كثيرة تحكمت في تحديد ھذا اليوم

 ساعة حتى يمكن خ9لھا إنجاز ا>عمال الرئيسية 3.5أي ساعة بدء الھجوم قبل أخر ضوء بمدة ) س(ةوتحددت ساع

  .في العملية الھجومية

  .توجيه ضربة جوية بواسطة القوات الجوية المصرية والسورية وتكرارھا -

 .تنفيذ التمھيد النيراني بالمدفعية -

 . السورية خندق الدباباتعبور القوات المصرية للقناة بالقوارب وعبور القوات -

فتح الممرات بواسطة طلمبات المياه في الساتر الترابي، وتحريك الكباري من مناطق التجمع وبدء إسقاطھا  -

 . في القناة

 . إبرار الصاعقة في عمق سيناء لتشتبك مع اHحتياطات المتجھة لنجدة خط بارليف -

لطائرات أو المدرعات يتأخر حتى صباح اليوم التالي مما يقلل من كان ھذا التوقيت يجعل رد الفعل المؤثر للعدو سواء با

  .تأثير تدخل قوات العدو في المرحل ا>ولى لعبور قواتنا

 Hٌلقد كانت العقول المصرية في ھيئة عمليات القوات المسلحة علي قدر عالي من الكفاءة فلم تترك شيئا مھما َصغر إ

  .لھجوم عم9 عسكريا علي أعلي مستويوقامت بدراسته تفصي9، فخرج التخطيط ل

لم تكن ھيئة العمليات تعمل بمعزل عن اYخرين، وإنما كانت في دراستھا المستفيضة تستعين برجال ا>رصاد لمعرفة 

كافة الظروف المحيطة بيوم الھجوم، وأيضا بأساتذة في علوم البحار لمعرفة كافة تفاصيل المد والجزر وسرعة التيار 

ّوكان الجميع يتسابق بتفاني في تقديم المشورة ُويس◌◌◌◌خر كل علمه لما . رين في تخصصات مختلفةواتجاھه، وأخ ّ ّ ّ ّ

ولم يقتصر ھذا التعاون علي ھذه الدراسة فقط وانما كان في نواحي أخرى كثيره كان أھمھا ما . تطلبه القوات المسلحة

  .1971 في بداية عام ثحد
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محمد على فھمي قائد الدفاع الجوى،تشرح بإستفاضة الحالة الفنية التي عليھا /للواءفى مطلع العام توالت التقارير أمام ا* 

كان الموقف بالنسبة لوقود الصواريخ سيئا للغاية، فالجزء .. ط ، والتي تواجه وتقترب من مشكلة ضخمه/الصواريخ م

حيته فع9 وأصبح عديم الجدوى، ا>كبر منه قاربت ص9حيته على اHنتھاء بعد شھور قليلة، والجزء اYخر انتھت ص9

فعبور . كان الموقف خطيرا وينذر بأوخم العواقب، وHبد من حل سريع.. واCمداد السوفيتي من ھذا الوقود متوقف

القوات المسلحة إلى الشرق يتوقف نجاحه على الحماية التي يوفرھا حائط الصواريخ المصري ضد تدخل الطيران 

فھمي إلى ا>جھزة والمعامل الفنية داخل /حاد السوفيتي لطلبنا المتكرر للوقود، فاتجه اللواءلم يستجب اHت.. اCسرائيلي

علي الفور إلى العلماء المصريين المدنيين، وفي سرية تامة  فاتجه. القوات المسلحة أوH لكنھا عجزت عن حل المشكلة

  .تم عرض المشكلة عليھم

محمود يوسف سعادة الذي انكب علي الدراسة والبحث، فنجح في خ9ل / وروتقدم لھذه المھمة أحد المصريون حقا الدكت

كان ما توصل .  لتر وقود جديد صالح من الكمية المنتھية الص9حية الموجودة بالمخازن240شھر واحد من استخ9ص 

وتم إجراء . كوناتإليه الدكتور محمود ھو فك شفرة مكونات الوقود إلى عوامله ا>ساسية والنسب لكل عامل من ھذه الم

تجربة شحن صاروخ بھذا الوقود وإط9قه ونجحت التجربة تماما، وعم الجميع الذين حضروا التجربة فرح طاغي 

  .وانطلقوا يھتفون بحياة مصر

وكان Hبد من استثمار ھذا النجاح فتم تكليف أجھزة المخابرات العامة بإحضار زجاجة عينة من ھذا الوقود من دولة 

وانقلب المركز القومي . ةوسيا، وبسرعة يتم إحضار العينة، كما تم استيراد المكونات كمواد كيماويأخرى غير ر

ونجح أبناء مصر مدنيين وعسكريين .  ساعة يوميا18للبحوث بالتعاون مع القوات المسلحة إلى خلية نحل كانت تعمل 

وبھذا اصبح الدفاع الجوى . ن وقود الصواريخم) طن45(الذين اشتركوا في ھذا الجھد العظيم في إنتاج كمية كبيرة 

  -وقد كانت مفاجأة ضخمة للخبراء السوفييت . المصري على أھبة اHستعداد لتنفيذ دوره المخطط له في عملية الھجوم

  . الذين علموا بما قام به المصريون دون استشارة أو معونة من أي منھم–كان مازال بعضھم موجودا 

لقد كانت مصر . 1973حة وحدھا ھي التي تقاتل حرب اHستنزاف أو تستعد لخوض حرب أكتوبر لم تكن القوات المسل

وقد شاھدنا ماذا فعل العمال والف9حين في .. مثقفين على قلب رجل واحد. ط9ب. مھندسين. عمال. ف9حين. كلھا علماء

 وشركات الطرق والرصف، والمصانع وشركات المقاوHت واCنشاء المدنية،. بناء حائط الصواريخ ودشم الطائرات

  الخ... المدنية ومراكز ا>بحاث العلمية

ولكن كان ھناك مجموعة من ا>فراد المدنيين سلكت اتجاھا آخر في دعم القوات المسلحة ومساندتھا طوال الست *

إH من بعض مئات من فعندما صدر قرار التھجير >ھالي مدن القناة حفاظا عليھم من غدر العدو، تنفذ القرار . سنوات

في بور . ومن الذين بقوا في المدن الث9ث تكونت فرقة للغناء الشعبي في كل مدينة. ا>فراد ظلوا متمسكين بأماكنھم

                                                                                                                                                              
(1)
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سعيد تكونت فرقة أوHد البحر بقيادة كامل عيد، وفي اCسماعيلية فرقة الصامدين بقيادة حافظ الصادق، وفي السويس 

 فرد أحدھم يعزف على اYلة الشعبية لمدن 12- 10كانت كل فرقة تتكون من . كابتن غزاليفرقة أوHد ا>رض بقيادة 

كان الھدف ا>ساسي للفرق الث9ث ھو تحفيز المقاتل المصري . وآخر لgيقاع والباقي للغناء) السمسمية(القناة المعروفة 

وقد طافت ھذه الفرق على . شاق وطويلوفى نفس الوقت محاولة للترفيه عنه بعد عناء يوم .  وإشعال الحماس فيه

  . ّالكثير والكثير وغنت في معظم المعسكرات ووحدات القوات المسلحة

فالكلمات . وكان لغناء ھذه الفرق البسيطة وسط الجنود مذاق خاص، وساھم بشكل كبير في رفع الروح  المعنوية

إليه، فوصلت إلي المقاتلين بسھولة وبأبسط آلة ّصادقة، بسيطة، ومن القلب وتعبر عن الھدف الذي يسعى المقاتلون 

رياض في حرب اHستنزاف غنى له أوHد ا>رض في / فحين استشھد الفريق.. ونعرض جزء يسير من غنائھم. شعبية

  :اCسماعيلية 

   رياض يا مصر سقط شھيد000موج الكنال غنى وقال 

   جرئ وقلبه من حديد0000000راجل وH كل الرجال 

   طاقة محبة بتدفعه000000000من موقعه قائد وكان 

   كأنه كان بيودعه0000000000طالل وقلبه ع الكنال 

  وكان أشھر ما غنى كابتن غزالي

   لرصاص البندقية0000غنى يا سمسمية 

   حاضنة زنودھا المدافع000لكل أيد قوية 

بكلم/ات .  الكفي/ف ال/شيخ إم/ام عي/سىّكما ظھر في القاھرة ثنائي مكون من ال/شاعر أحم/د ف/ؤاد نج/م والُملح/ن والُمغن/ى

ك/انوا . ا>ول وألحان وأداء الثاني ومعه الحاض/رين، غن/ى المثقف/ين وطلب/ة الجامع/ات  حماس/ا وش/جنا ف/ي ح/ب م/صر

  :ايتجمعون في آي مقھى أو قاعه أو حتى في المنازل، ومن أجمل ما قالو

ّجاي/ه ف/وق .... هّھ/ـو راي/ح ، وأن/ت جاي/.... ّأنت شابهالزمن شاب ، و....  طرحه وج9بيةميا أ.... ّمصـر يا أمه يابھيه

توص/لي ... ّتركبي الموجه العفي/ه... وابتسامتك ھي ھي .. واحتمالك ھو ھو ... ّفات عليك ليل وميه... الصعب ماشيه

  ...ّمعجبانيه وصبيه يابھيـه... بر الس9مة

قام/ت بھ/ذا العم/ل دون . م/صر ف/ي ص/مت كانت الكلمات وا>لحان ب/سيطة، نابع/ة م/ن قل/وب م/صرية ص/ادقة، تح/ب 

  .ًكان ھدفھم  أن يبقى المقاتل المصري صامدا حتى يتحقق النصر وقد كان لھم ما أرادوا. توجيه أو طلب أجر

  :العد التنازلي للحرب 

أكت/وبر وق//د / الت/ي كان/ت مقترح/ة لتنفي/ذ الھج/وم الم/صري، ول/م يع/د ھن/اك إH فت/رة س/بتمبر1973انق/ضت فت/رة م/ايو 

لك/ن فت/رة م/ايو "..س"ًنا سابقا كيف تم اختيار شھر أكتوبر وھو ا>فضل وتحديد يوم السادس منه وتوقي/ت س/اعة شرح
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توج//ست إس//رائيل م//ن .. ھ//ذه ل//م تم//ر عل//ى إس//رائيل ك//أمر ع//ادي، فق//د أعلن//ت حال//ة الط//وارئ وقام//ت بتعبئ//ة جزئي//ه

وق/د أث/ار ھ/ذا . ة شرق القن/اة ف/ي ھ/ذه الفت/رةالتحركات واHستعدادات المصرية، وتوقعت أن تقوم مصر بعملية ھجومي

التوجس المخابرات العسكرية اCسرائيلية، التي ك/ان عليھ/ا أن تتأك/د، >ن الح/شد الم/صري للھج/وم ل/م يك/ن ق/د اكتم/ل 

  .بعد

. بًبيد أنني بقيت مقتنعا، بأن الوقت الذي ستفتح فيه مصر وس/وريا الن/ار يقت/ر"ويقول دايان وزير الدفاع اCسرائيلي  

 وطلبت أن أشارك فيه، أعربت عن رأيي ھذا، وأصدرت 1973 مايو 21وفى اجتماع >ركان الحرب العامة عقد في 

 س/وري، عل/ى نط/اق واس/ع، أتوق/ع حدوث/ه ف/ي –التعليمات Cعداد ق/وات ال/دفاع اCس/رائيلية لمواجھ/ة ھج/وم م/صري 

رب ابتداء من شھر يونيو، مادامت الجيوش العربي/ة فكان على القوات اCسرائيلية أن تكون مستعدة للح. نھاية الصيف

. 1973والخط/ة الرئي/سية م/ع تع/دي9تھا عرض/ت عل/ى رئ/يس ال/وزراء ف/ي أبري/ل . بدأت تحشد قواتھا على الجبھت/ين

وص/درت ا>وام/ر المف/صلة إل/ى قي/ادة .  ملي/ون دوHر17وكانت تدعو Cن/شاء وح/دات وش/راء مع/دات وخ/صص لھ/ا 

وق//د أطل//ق عل//ى الخط///ة .)1("لمواجھ//ة أوض///اع خاص//ة ق//د تق//وم) الج//وHن(وال//شمالي ) ناءس//ي(القط//اعين الجن//وبي 

  وسنعود إلى ھذه الخطة عند الحديث عن يوم العبور ". برج الحمام"الموضوعة للجبھة المصرية اسم 

  

  

  

  

  

                                             موشي دايان

        وزير الدفاع اCسرائيلي                                 

 أكتوبر تعمل في سرية تامة وبخطوات محددة حتى وص/لت –كانت القوات المسلحة المصرية خ9ل الشھور من مايو 

 مت/ر فق/ط ويمتل/ك 200 أكتوبر بنج/اح كبي/ر، دون أي ت/دخل م/ن الع/دو ال/ذي يبع/د ع/ن قواتن/ا 6إلى قمة التخطيط يوم 

وقد ص/دقت إس/رائيل ھ/ذا اHدع/اء وبني/ت . برع على مستوى أجھزة مخابرات العالمجھاز مخابرات كان يدعى إنه ا>

قالوا في اجتماعاتھم أنھ/ا ل/ن ( السوري قبل فترة زمنية كافية، –خطتھا على أن مخابراتھا ستكتشف الھجوم المصري 

  .مما يجعلھا قادرة على تعبئة قواتھا اHحتياطية وإفشال الھجوم عليھا)  ساعة48تقل عن 

                                           
)1(
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ك//ان عل//ى المخط//ط الم//صري أن يق//وم بح//شد ك//ل الق//وات والمع//دات الم//شتركة ف//ي الھج//وم دون أن يكت//شف الع//دو 

فكان ھناك إجراءات خاصة بقواتنا وأخ/رى الغ/رض منھ/ا خ/داع الع/دو وإقناع/ه ب/أن ھ/ذه اCج/راءات . اCسرائيلي ھذا

وق/د اس/تلزم ھ/ذا . ة واCع9مية مع القيادة الع/سكريةوتم ھذا كله بتنسيق رائع بين أجھزة الدولة السياسي. ليست للھجوم

  :اYتي 

اHھتمام داخل الوحدات العسكرية باس/تكمال المواق/ع الدفاعي/ة ل/صد أي ھج/وم مف/اجئ للع/دو وب/صورة معلن/ة  -

  .حتى يصل ھذا إلى العدو

ء اHحتي/اطي، استدعاء أفراد من اHحتياط ثم تسريحھم، وتكرار ذلك مرات عديدة بحجة اختبار خطة اس/تدعا -

 .1973 أكتوبر 4 ألف جندي يوم 20وقد تم تسريح 

تحت ستار التدريب تم تحريك كثير من القوات والوحدات من وإلى الجبھة، وكذا تحركات عرض/ية، وتغيي/ر  -

 مستمر في حجم وأوضاع القوات في الجبھة

أو دخ/ول ل/واء إل/ى .. ة  ش/ھور، ب/دخول وح/دات ص/غير4تم تجميع القوات القائمة بالھجوم عل/ى فت/رة بلغ/ت  -

 .الجبھة ثم سحب كتيبة منه إلى الخلف للتمويه

وض//عت خط//ة خاص//ة لمع//دات العب//ور، بحي//ث ت//صل إل//ى أماكنھ//ا بع//د تحرك//ات عدي//دة ھيكلي//ة قب//ل العب//ور  -

 .مباشرة

 ب/دأ تنفي/ذ الم/شروع الت/دريبي للق/وات الم/سلحة، وال/ذي م/ن خ9ل/ه ت/م تحري/ك الق/وات 1973من أول أكت/وبر  -

ًوكان ھ/ذا تك/رارا لم/ا . اللمسات ا>خيرة للھجوم، تحت ستار أنھا تحركات وإجراءات لتنفيذ المشروعووضع 

 .حدث في شھر مايو

عل//ى الم//ستوى اCع9م//ي  ن//شرت ال//صحف بع//ض ا>خب//ار الم//ضللة للع//دو اCس//رائيلي، مث//ل موافق//ة وزي//ر  -

بال وزير الدفاع الروم/اني ال/ذي س/يزور أكتوبر Hستق8الحربية للضباط على أداء فريضة العمرة وتحديد يوم 

 .مصر في ھذه الفترة

 مع إحدى الدول ا>سيوية على  إص/9ح  القط/ع البحري/ة الم/صرية المتمرك/زة 1973تم اHتفاق في أول عام  -

. في البحر ا>حمر عندھا، ووصلت الموافقة فتم/ت اHت/صاHت م/ع ال/سودان وال/يمن الجنوبي/ة لزي/ارة موانيھ/ا

  .المدمرات عند باب المندب في الموعد المحدد دون أن تثير شك العدو في تحركھاحتى تتواجد 

 أغ/سطس وص/ل إل/ى اCس/كندرية 22وف/ى . لم يبق أمام المخطط المصري سوى التنسيق مع القوات المسلحة السورية

ر م//صطفى ط//9س وزي//ر ال//دفاع ض//م رئ//يس ا>رك//ان وق//ادة ا>ف//رع وم//دي/ وف//د ع//سكري س//وري برئاس//ة الل//واء

أحمد إسماعيل ، وتم اHتف/اق عل/ى أن تك/ون / وتم اجتماع مع القيادة المصرية النظيرة برئاسة الفريق أول. المخابرات

وأعقب ھ/ذا التن/سيق اجتم/اع ب/ين . تيمنا بغزوة بدر" بدر"الحرب في شھر أكتوبر وأطلق على الخطة الھجومية اHسم 
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وبھ/ذا . 1973 أكت/وبر 6 واتف/ق في/ه عل/ى أن ي/وم الھج/وم ھ/و  أغ/سطس28الرئيسين السادات وا>سد ف/ي دم/شق ي/وم 

  .أصبح ك9 البلدان جاھزا بقواته المسلحة لخوض غمار حرب تحرير ا>راضي المحتلة

كان ن/احوم جول/د م/ان "ففي إسرائيل . ولكن Hبد وأن نرى الصورة على الجانب اYخر حتى يكتمل المشھد أمام أعيننا

 Cع/داد كت/اب ع/ن م/ستقبل إس/رائيل بع/د اHس/تماع 1973زي/ارة Cس/رائيل ف/ي أغ/سطس رئيس المؤتمر اليھ/ودي ف/ي 

ا>راض/ي .. أيھما أفضل Cسرائيل ويجعلھا أكثر قوة: كان سؤال جولد مان . Yراء القادة السياسيين والعسكريين ھناك

نحIن . 1967ئيل قد تحقق منذ عIام إن الس<م الذي تريده إسرا: وكان رد دايان التي احتلتھا أم التسويات السياسية ؟ 

وربمIا كIان الIسعي . نسعى لخلق س<م بيننIا وبIين العIرب بطريقIة غيIر رسIمية، ولIسنا بحاجIة إلIى الIس<م الرسIمي

ً تثبيتIا 67وراء ھذا الس<م الرسمي يضر بالحالة التي نحرص عليھا، وھي تثبيت اFمر الواقIع الIذي فرضIته حIرب 

  .يدخل في صيغة س<م غير رسمي

إن سؤالي محدد أرجو أن تكون اCجابة عنه محددة وھو ھل تعتقدون أن قوة إسرائيل في ا>راضي : وقال جولد مان 

  .أم في التسويات ؟

وبIالطبع لIن يIستطيع أحIدنا أن يحIدد   إ� بس<م القوة الذي يحدد �سرائيل الحدود اbمنة،ىإني � أرض: أجاب دايان

ًتلقائيا نظرا لطبيعة نمو وتوسع إسرائيلمساحة ھذه الحدود، Fنھا تتغير  وإذا كنا نسعى >ن نكون نحن بديل القوى . ً

  .)1("وھذه ا>نياب عسكرية واقتصادية وسياسية. الكبرى في الشرق ا>وسط فيجب أن تكون لنا أنيابنا

دة إسرائيل وليس موشى ھذا الحوار القصير وتلك الكلمات المحددة تكشف ماذا كان في الفكر اCسرائيلي؟ فھذا رأى قا

إسرائيل H تفھم إH لغة القوة، دولة قائمة على التوسع واحت9ل أراضي الغير، وH تتن/ازل ع/ن ش/بر واح/د . دايان فقط

وإذا رجعنا بالذاكرة نجد كلمات موشى داي/ان ھ/ي اس/تمرار لم/ا قال/ه الق/ادة الت/اريخيين Cس/رائيل . من أرض إH بالقوة

  .رينمنذ بداية القرن العش

   أم سبقناھم ؟00ھل فاجأناھم ؟ 
خرجت إسرائيل من حرب أكتوبر وقادتھا من السياسيين والعسكريين يعلقون فشلھم في الحرب عل/ى إن م/صر حقق/ت 

. وھ/و ق/ول أب/سط م/ا يق/ال عن/ه إن/ه ي/ستھين بعق/ل أب/سط ق/ارئ ل`ح/داث. ّالمفاجأة في الحرب، وإنھم أخذوا على غـره

م تفاج/أ ب/الحرب وإنم/ا اس/تھانت وتلك/أت ف/ي فھ/م م/ا ي/دور حولھ/ا م/ن اس/تعداد وتجھي/ز عل/ى وأقول ھنا إن إسرائيل ل/

ّ وترس/خ ف/ي فكرھ/ا 1967ًذكرنا سابقا ومن أقوال قادتھا، أن إسرائيل خرجت م/ن ح/رب . الجبھة المصرية والسورية

رية وف/ى التخط/يط وف/ن القت/ال، السياسي والعسكري أنھا أقوى وأقدر في نوعية المقاتل اCسرائيلي وفى المع/دة الع/سك

  .ع9وة على دعم أمريكي ب9 حدود

                                           
  .271ص – 1973 حرب أكتوبر – المشير محمد الجمسى )1(



  -139-

ًبل أكاد أقول بأن نوايانا في الھجوم والتي علموا بھا مسبقا، أثارت لديھم أح9م انتصار آخر أكبر وأعنف من انت/صار 

عل/ى قب/ول وھن/ا يمك/نھم وإجب/ار م/صر . ، ويكون في ھذا اHنتصار قضاء تام عل/ى الق/وات الم/سلحة الم/صرية1967

  .وإنما من وثائقھم وأقوال وفكر قادتھم، سنعرف ماذا كان يدور عندھم.. ًوH أقول ھذا الرأي انحيازا. شروطھم

وضع دايان وزير الدفاع اCسرائيلي فى أوائل "ًنق9 من مذكرات الجنرال دافيد إليعاز رئيس أركان الجيش اCسرائيلي 

وك//ان . ، عرض//ھا عل//ى إليع//ازر وأطل//ق عليھ//ا اس//م الح//زام ا>س//ود خط//ة ع//سكرية رس//م خريطتھ//ا بنف//سه1973ع//ام 

  -:تحقيقھا يحتاج إلى عوامل أھمھا 

  . ضم جنوب لبنان كله إلى إسرائيلً:أو�

  . ضم أجزاء أخرى من سورياً:ثانيا

  . إنشاء خط محصن يشبه خط بارليف في غور ا>ردن لحماية المستعمراتً:ثالثا

  .ز تجارب للمفاع9ت النووية تحويل سيناء إلى مركً:رابعا

وكان حلم . 1973كان المعنى الوحيد ل`فكار التي طرحھا دايان ھو القيام بحرب أخرى ضد العرب في أواخر عام 

دايان المرسوم على الخريطة العسكرية حزام عسكري حول إسرائيل يحقق من وجھة نظره ھدفين رئيسيين Cسرائيل 

:-  

  .>بد من أية عملية عسكرية عربية تأمين إسرائيل إلى ا:اFول 

  . أيدي إسرائيل، فيما لو أرادت ضم أراضي عربية أخرىفي جعل زمام المبادأة في القتال :الثاني 

وكان . كان دايان يحلم بعمل يخلد اسمه إلى ا>بد مثل بارليف بخطه الدفاعي على حافة قناة السويس: ويضيف إليعازر

لقد كان دايان يفكر كمIا لIو إن العIرب غيIر . امه ا>سود بتغير اسمه إلى حزام دايانمعنى ذلك أن يقوم بعد تحقيق حز

  .)1("الجسد الميت � يحتاج أن نقيم له حسابات: موجودين أو إنھم انتھوا إلى اFبد، أو كما كان يقول لنا دائما 

، الع/رب غي/ر موج/ودين، وH 1973إس/رائيل تجھ/ز لح/رب م/ن بداي/ة . ھذا ك9م الرجل ا>ول في الج/يش اCس/رائيلي

تشكيل قواتن/ا الم/ستعدة للمواجھ/ة ي/وم الغف/ران عل/ى الجبھ/ة الم/صرية ك/ان يع/ادل م/ا "ثم يذكر دايان في كتابه . تعليق

 300 دبابة في الجوHن، 177: ، بينما على الجبھة السورية تفوق ما كان في المخطط )خطة برج الحمام(نصت عليه 

ف/الخطط  .  مع مؤازرة الطيران أن تجمد الھجوم السوري المصري إلى حين ي/صل اHحتي/اطييمكنھا. في منطقة القناة

 س//اعة ب//ين الھج//وم واCب//9غ عن//ه، وھ//ي تت//يح للق//سم ا>كب//ر م//ن اHحتي//اطي 24كان//ت تنطل//ق م//ن افت//راض أن ھن//اك 

  .الوصول إلى الجبھة

                                           
  .291 ص– حرب أكتوبر – المشير محمد الجمسى )1(
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، لك/ن أجھ/زة اس/تخباراتنا وأجھ/زة أمريك/ا توص/لتا طوال ا>سبوعين اللذين سبقا يوم الغفران عمدنا إلى تعزيز الجبھ/ة

فاعتبرت النشاط على الجبھة المصرية مجرد مناورات H . إلى استنتاج ھو إن مصر وسوريا ليستا على وشك الحرب

  .ًاستعدادا للغزو

ليع/ازر إن/ه ً أكتوبر ناقشت مجددا مع رئيس ا>رك/ان إليع/ازر الوض/ع عل/ى الجبھت/ين ال/شمالية والجنوبي/ة، وأبلغن/ي إ2

أجرى بواسطة اHستخبارات الع/سكرية عملي/ة تق/دير جدي/دة للتحرك/ات الم/صرية فكان/ت النتيج/ة أن التحرك/ات مج/رد 

  .مناورات، أما ما يتعلق بالسوريين فليس ھناك أي دليل على إنھم يستعدون لشن أي ھجوم

الحال/ة " ج"ج/يش ف/ي حال/ة اHس/تعداد  أكت/وبر تق/رر وض/ع ال5وفى اHجتماع ا>س/بوعي ال/ذي عق/د ف/ي ا>رك/ان ي/وم 

القصوى، ووضع الطيران في حالة اCنذار، والتقيت رئي/سة ال/وزراء بح/ضور رئ/يس ا>رك/ان ورئ/يس اHس/تخبارات 

كنا قد عملنا كل ما ي/سعنا عمل/ه لتعزي/ز وض/عنا الع/سكري، فألغي/ت اCج/ازات، وأعي/د ت/شغيل القي/ادة العلي/ا للط/وارئ 

  .)1("اد Cع9ن التعبئة العامةوصدرت ا>وامر باHستعد

 أكتوبر اجتمعت بدايان، الون، جاليلى، قائد الس9ح الجوي، رئيس 3في صباح ا>ربعاء "وتقول مائير رئيسة الوزراء 

كنا نعتقد عدم . ًنوقش الوضع في ك9 الجبھتين بالتفصيل، التقييم العسكري لم يكن خطيرا. ا>ركان، رئيس المخابرات

 أكت//وبر اجتمعن//ا ف//ي مكتب//ي وق//د ح//ضر اHجتم//اع ع//9وة عل//ى 5م//ساء الجمع//ة ..  م//صري–وري مواجھ//ة ھج//وم س//

لقد استمعنا إلى جميIع التقIارير مIرة ثانيIة ومنھIا التقريIر الخIاص الوزراء كل من رئيس ا>ركان وقائد المخابرات، 

ًنIت خائفIة جIدا مIن نIشوب كيIف حIصل إنIي ك. ولكن أحد لم يبد عليIه الخIوف. بخروج العائ<ت الروسية من سوريا

ًورئIيس المخIابرات، كIانوا جميعIا غيIر واثقIين مIن )  حIاييم بIارليف–دايIان (الحرب بينما رئيس اFركان ووزيIران 

مع العلم إنھم لIم يكونIوا مجIرد جنIود عIاديين بIل كIانوا جمIيعھم مIن ذوي الخبIرات العاليIة، حIاربوا . نشوب الحرب

  .)2("ًوقادوا رجا� في عدة حروب وانتصروا

ال//شواھد واض/حة وض/وح ال/شمس ب/أن الح/رب قادم/ة لك/ن الق//ادة . ونكتف/ي ب/آخر كلم/ات م/ائير فق/د أوض/حت م/ا نري/د

  6وظل ھذا حتى متى ؟ حتى فجر . المظفرين والمنتصرين يرفضون تصديق أن ھناك ھجوم مصري وسوري وشيك

  .!!!أكتوبر ثم يقولون فوجئنا

. تليفون يبلغه بأن مصر وسوريا سوف تب/دأن الھج/وم الي/وم عن/د آخ/ر ض/وء استيقظ دايان على 1973 أكتوبر 6فجر 

 ن/ال ھ/ذا –ال/ذي التق/ى قب/ل س/اعات بعمي/ل م/صري ف/ي لن/دن ) المخ/ابرات العام/ة(كانت المعلومة من م/دير الموس/اد 

رئ/يس ا>رك/ان ً وفى السادسة صباحا التقى دايان مع -العميل ثقة كبيرة ومصداقية >نه كان في دائرة القرار المصري

اقت/رح رئ/يس ا>رك/ان إع/9ن التعبئ/ة العام/ة ال/شاملة "ورئيس اHستخبارات العسكرية واصطحبھما إل/ى مكت/ب م/ائير 

                                           
  .370-365 ص– الفاشية – موشى دايان )1(
  .302-300 ص– الحقد – جولدا مائير )2(
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وان//ضمت رئي//سة الحكوم//ة إل//ى رأى وزي//ر ال//دفاع ف//ي إن//ه H يج//وز Cس//رائيل أن تك//ون ھ//ي . ًلجمي//ع ا>س//لحة ف//ـورا

 حال/ة توجي/ه ض/ربة وقائي/ة كم/ا اقت/رح رئ/يس ا>رك/ان س/يكون م/ن وك/ان اHعتب/ار ف/ي ھ/ذا إن/ه. المبادرة إلى الحرب

وإن أي ص//ديق بم//ا ف//ي ذل//ك . ال//صعب عل//ى إس//رائيل أن تثب//ت أن الع//رب ھ//م ال//ذين يتحمل//ون م//سئولية تج//دد الح//رب

  .)1("الوHيات المتحدة لن يقف إلى جانب إسرائيل

وقع  دايان ورئيس : "المأساة كما بدت في نظره) 67في حرب يونيو(وقد تناول الجنرال رابين رئيس ا>ركان السابق 

فقد كانوا أسيري إيمIانھم الIشديد وتIصريحاتھم بIأن ا>ركان ورئيس شعبة اHستخبارات العسكرية في انغ9ق ذھني، 

 –ً، وإذا خاض/وھا حق/ا فسنك/سر عظ/امھم الحرب مسألة بعيدة، وإن المصريين غير قادرين أو غير مؤھلين لخوضھا

 ھو الذي جعلھم H يصدقون ا>نب/اء المت/وفرة ل/ديھم ةإن ھذا اHنغ9ق الذھني باللغة السيكولوجي. - المكررقول إليعازر

  .وھذه شھادة شاھد من أھلھا. )2("عن الحرب الوشيكة

ثم في الختام يقول الجنرال زعيرا رئيس اHستخبارات العسكرية وھو يدافع عن نفسه أم/ام لجن/ة التحقي/ق الت/ي ش/كلت 

 مايو 21ھذه بعض الحقائق وا>عمال والتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع  ما بين ). "لجنة أجرانات(لحرب بعد ا

  - :1973 أكتوبر 6حتى 

ً يوم/ا فق/ط أق/ر وزي/ر ال/دفاع خف/ض درج/ة 18 يونيو بع/د التح/ذير ال/ذي وجھ/ه لج/يش ال/دفاع اCس/رائيلي ب/ـ8في  - 1

  ".ّخفض نحن H يجب أن نجعل حياتنا ُمره"له ًاHستعداد في الجيش، مجيبا طلب إليعازر بقو

ً يوما وأقر دايان مشروعا بخفض الخدمة اCلزامية بث9ثة شھور28ومر  - 2 ً. 

 أغسطس جرى في مكتب نائب رئيس ا>ركان نقاش تقرر فيه العودة إلى     حال/ة التأھ/ب العادي/ة وت/سلم 12في  - 3

 .وزير الدفاع نسخة من ا>وامر ولم يحتج عليھا

إن تفوقنا العسكري وضعف العرب " قال وزير الدفاع 1973ضرة بمدرسة القيادة وا>ركان في أغسطس في محا - 4

 .)3("ناجم عن عناصر لن تتغير بسرعة وھي التي توقف اHستئناف الفوري للحرب

اض/حة كم/ا فالشواھد و.. وھكذا سقطت اHستخبارات العسكرية والموساد اCسرائيلية في اCختبار الحقيقي الذي واجھته

لك/ن ) ّأح/د مل/وك المنطق/ة أبل/غ إس/رائيل بني/ة م/صر وس/وريا ب/الحرب(ذكرن/ا، والم/صادر متع/ددة وعل/ى أعل/ى م/ستوى

وقد وقعت القيادة السياسية اCسرائيلية ف/ي نف/س الخط/أ واس/تبعدت ن/شوب .. التحليل النھائي كان استبعاد نشوب الحرب

 أكتوبر، ورفضت ال/ضربة الوقائي/ة الت/ي اقترحھ/ا دافي/د إليع/ازر 6وم لكن وافقت على التعبئة الجزئية صباح ي. الحرب

  . بواسطة القوات الجوية اCسرائيلية

                                           
  .41 ص– التقصير – مراسلين 6 يشعياھو بن فورات ومعه )1(
  .81 ص– المصدر السابق )2(
  .279-278 ص– حرب يوم الغفران – الجنرال إيلى زعيوا )3(
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أصابت عدوي الثقة والغرور اCسرائيلية كافة إدارات وأجھزة الوHيات المتحدة ا>مريكية، فلم تع/رف بوق/وع الح/رب 

ية التي تنتشر ف/ي ك/ل أنح/اء الع/الم، ورغ/م التكنولوجي/ا  أكتوبر، مع وجود اHستخبارات ا>مريك6إH حين بدأت ظھر 

 التق/ي - قب/ل الح/رب بع/شرة أي/ام– س/بتمبر 26فحت/ى .. الھائلة من أقمار ص/ناعية، ووس/ائل ات/صال، وأجھ/زة تن/صت

واقترح إجراء حوار غير معلن معھم حتى يتوصل إلى تسوية ول/و جزئي/ة "كيسنجر عدد من وزراء الخارجية العرب 

إن/ه س/وف يح/اول ف/ي منت/صف : والتقي كيسنجر مع أبا ايبان وزير خارجية إسرائيل واخب/ره. شرق ا>وسطلمشكلة ال

انه يتوقع أن يلتقي مع الملك : ثم أضاف.. أكتوبر أجراء اتصاHت تھدف إلى البحث عن حل حتى ولو كان ح9 جزئيا

لعام/ة، وق/د ق/رر أن يب/دأ ب/ا>ردن، ف/إذا حسين الذي س/يزور أمريك/ا ف/ي منت/صف أكت/وبر Cلق/اء خط/اب ف/ي الجمعي/ة ا

وإذا ج//اءت م//صر فالب//اقون ل//يس أم//امھم خي//ار إH أن . اس//تطاع أن ي//صل إل//ى ش//ئ م//ع ا>ردن ف//ان م//صر س//تأتي

  )1("يجيئوا

 – حيث قامت مائير رئيس وزراء إسرائيل ب/إب9غ  كي/سنجر ع/ن ش/واھد م/صرية 1973 اكتوبر5ونصل إلى الجمعة 

ول/م ت/صل الرس/الة إل/ى . طلب منه اHتصال بالسوفييت لكبح مصر وس/وريا ع/ن تنفي/ذ الھج/ومسورية تنذر بالھجوم وت

ثم أرس/لت م/ائير رس/الة ثاني/ة .. حيث قال خبراء وكالة المخابرات ا>مريكية أن نشوب الحرب أمر مستبعد!! كسينجر

 6جر ف/ي الثالث/ة فج/ر ي/وم بنفس المعني عن طريق سفارة إسرائيل في واشنطن، وق/د وص/لت ھ/ذه الرس/الة إل/ى ك/سين

  !!.أكتوبر

  

  

  

  

  

  

  

                               جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل

 أكتوبر بتوقيت نيويورك والواحدة ظھرا بتوقيت م/صر وإس/رائيل أيق/ظ س/سيكو م/ساعد وزي/ر  6في السادسة صباح " 

ي إس/رائيل، والت/ي تق/ول فيھ/ا م/ائير إن ھن/اك ھجوم/ا الخارجية كسينجر م/ن نوم/ه وابلغ/ه رس/الة ال/سفير ا>مريك/ي ف/

 سوريا سيبدأ بعد ساعات، وإن بعض مستشاريھا كان رأيھم توجيه ضربة وقائية لكنھا امتنعت عن ذلك من –مصريا 

  ..اجل أن يكون موقفھا واضحا أمام الوHيات المتحدة

                                           
(1)

  326 صـ – الس9ح والسياسة 73 اكتوبر – محمد حسنين ھيكل  
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ن القومي فأخطره بما كان يعرفه ع/ن التحرك/ات  وكان أول ما فعله كسينجر أن اتصل بمكتب المتابعة في مجلس ا>م

ث/م ات/صل بمكت/ب المتابع/ة ف/ي وكال/ة . المصرية والسورية في اليوم السابق، كما أخطره برس/التين س/ابقتين م/ن م/ائير

وقIد اخطIر بIأخر المعلومIات وبIأخر التقIديرات مIن خبIراء المخابرات المركزية ليسأل ع/ن أخ/ر التق/ديرات للموق/ف، 

اھا أن ھناك نذر خطر لكن ا�تجاه الغالب في آراء الخبراء ھو أن حربا في الشرق اFوسط ليست علIي الوكالة ومؤد

  !!)1(.وشك الوقوع

                                           
(1)

                                                                                                                  335 صـ – المصدر السابق  
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  الفصــل السـابع

  عظيمــة يا مصــر 

قبل مائة ساعة فقط من بدء الحرب، كانت إسرائيل مازالت تشرب خمر غرورھا وثقتھا المفرطة، وإنه ليس ھناك م/ا 

 أكت/وبر تتف/اوض م/ع رئي/سھا 3فھل من الجائز أن تكون رئيسة وزراء إس/رائيل ف/ي النم/سا حت/ى .. ھا خطر عليليشك

 أكت/وبر  4ب/ل وف/ى ي/وم .  باختط/اف رھ/ائن Cغ9ق/ه ؟؟نحول مشكلة مع/سكر ل9جئ/ين اليھ/ود، ق/ام ف/دائيون فل/سطينيو

ش المصري العبور فسيجد أمام/ه أق/وى خ/ط إذا حاول الجي"يخرج إليعازر على العالم في التليفزيون البريطاني ليقول 

ل/ن ي/تمكن جن/دي واح/د م/ن العب/ور، كم/ا ل/ن .. دفاع في العالم، مما سيسبب له خسائر أكبر مما يظن القادة الم/صريين

". ستكون حرب الساعات الستة ولي/ست ح/رب ا>ي/ام ال/ستة: وختم بقوله. تتمكن دبابة مصريه واحده من الوصول إليه

  .الستة فع9 لكن ھذه المرة دارت الدوائر على إسرائيلوھي حرب الساعات 

فقد أبحرت الغواصات المصرية في ھ/ذا الي/وم لت/صل . على الجانب المصري بدأت الحرب فع9 في ا>ول من أكتوبر

.. ولم يكن من الممكن إلغاء مھمتھا، ف9 يوجد اتصال Hس/لكي معھ/ا حفاظ/ا عل/ى ال/سرية" س"إلى مواقع القتال ساعة 

 أكت/وبر اجتم/ع 1وف/ى م/ساء ..  أكت/وبر2ا إن المدمرات المصرية المكلفة بإغ9ق باب المندب تلقت أمر القتال ي/وم كم

ال//رئيس ال//سادات م//ع القي//ادات الع//سكرية، لي//ستمع إل//ي التق//ارير النھائي//ة م//ن الق//ادة والرؤس//اء وافت//تح الح//ديث الفري//ق 

  :أحمد إسماعيل فقال/أول

سنعمل جميعا ونبذل أقصى جھد لنا وشعارنا .. والسيد الرئيس معنا في كل خطوه.. كانيات من إماالخطة حسب ما لدين

أقت//رح ع//رض تق//ارير الق//ادة والرؤس//اء ب//شكل ع//ام وم//دى اس//تعداد الق//وات لتنفي//ذ المھ//ام، وأي .. الن//صر أو ال//شھادة

  .صعوبات ُتذكر بصراحة

داي/ان أعل/ن إن م/صر وس/وريا ح/شدت  . 9 /26ت/ى نجحن/ا ف/ي الح/شد ح: فؤاد نIصار مIدير المخIابرات الحربيIة/لواء

سيحاول العدو .. المعركة الرئيسية ستكون شرق المضايق.. يصعب على العدو القيام بعملية إحباط بريه حاليا.. قواتھا

  . قوات حتى اليوم غرب المضايقأيلم يحرك العدو .. تدمير قواتنا الجوية

 ُرفعت درجة استعداد ..تمت مرحلتا التجميع.. تغيير في خطه العملياتH: محمد الجمسى رئيس ھيئة العمليات/اللواء

لم ُيعلن توقي/ت الھج/وم .. خطة الخداع اHستراتيجي والتعبوي تسير بالتنسيق مع اCع9م والخارجية.. القوات المسلحة

  .حتى اYن

وال/ضربة .. المرك/زة م/ع س/وريان/سقت ال/ضربة .. Hتعديل ف/ي الخط/ة: حسنى مبارك قائد القوات الجويه/اللواء طيار

  .الثانية بعد ساعتين

  .يجب استخدام الطيران مركزا: الرئيس السادات
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ج/ارى عم/ل اHنتق/اHت لت/وفير حماي/ة لتجمي/ع الق/وات البري/ة ف/ي : محمد على فھمي قائد قIوات الIدفاع الجIوى/اللواء

  .العملية الھجومية

وب/دأت الغواص/ات ف/ي .. أخ/ذت الق/وات مواقعھ/ا.. غيير ع/ن الخط/ةHت: فؤاد ذكرى قائد القوات البحرية/اللواء بحري

  .التحرك لتنفيذ مھمتھا

تمھي/د الني/ران أرب/ع   ق/صفات منھ/ا واح/دة .. المدفعي/ة ج/اھزة لتنفي/ذ المخط/ط : سعيد المIاحي مIدير المدفعيIة/اللــواء

  . كاذبة

  يق الھدفأعملوا حسابكم المعركة طويلة ، ويجب اHقتصاد لتحق: الرئيس السادات

عل/ق الل/واء ( خط/ة الت/أمين الھندس/ي للق/وات الجوي/ة ت/م تأمينھ/ا: جمIال محمIد علIى مIدير المھندسIين/اللـواء مھنIدس

المعركة معركة مھندسين وتب/دأ بن/ا، وھ/ذا يح/تم علين/ا اCس/راع ف/ي ف/تح ال/ساتر التراب/ي وت/دبير ). غير كافيه.. مبارك

  . يجب تركيز الدفاع الجوى لحمايتھاحياتنا ھي حماية المعابر،.. مھمات الكباري

  . لحمايتھاننحن موفرين كل ما يمك: محمد على فھمي/اللواء

انتظام اCمداد يحتاج إلى تركيز في ..  إمدادنا بمعدات عبور مھم جدا:نوال سعيد رئيس ا�مداد والتموين/اللواء

  .الحملة قادرة على اCمداد..  موزعه على أنساقاHحتياطات.. القواعد اCدارية تسمح بإمداد كامل للعملية.. التصنيع

ت/م عم/ل م/شروعات بجن/ود ..  Hتغيير ف/ي المھم/ة والجمي/ع متفھم/ين لھ/ا:عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث/اللواء

  .تم التجھيز الھندسي والمصاطب والمنطقة اHبتدائية للھجوم.. للواءات وھى قادرة على تنفيذ المھام

ت/م ت/دريب جمي/ع القي/ادات والل/واءات بكام/ل مع/داتھا تمام/ا .. تم إعادة التجميع: ن قائد الجيش الثانيسعد مأمو/اللواء

  .بإذن D سنحقق المھمة.. كالحرب وحققنا نجاح

  .القوات جاھزة والمعنويات جيده.. Hتغببر في المھمة: إبراھيم كامل قائد منطقة البحر اFحمر/اللواء

  .تتوقع إن العدو سيعمل أHعيب وغيرھايجب أن : الرئيس السادات

 54-العدو عنده دبابات روسية ت.. يحتمل أن يقوم العدو بأعمال ضد الجبل ا>حمر ومدينة نصر: فؤاد نصار/اللواء

  .وقد يحدث لخبطه لقواتنا ويجب تمييز الدبابات..  وربما يستخدمھا في الھجوم المضاد67من المستولى عليھا في 

كنت مكلفا قبل أقل من شھر بالمرور على الجيش الثاني والثالث :  خليل قائد المنطقة المركزيةمععبد المن/اللواء

سيتم اHنتشار في المنطقة المركزية .. لمراجعة موقف اHستعداد، والحقيقة أنى متفائل بالنصر والروح المعنوية عالية

  . أكتوبر أخر ضوء4يوم 

 مليون وله عم9ء في 6القاھرة فيھا .. قة، ُيمكنه عمل أي شيء في الداخلللعدو عم9ء في المنط: الرئيس السادات

  .يجب التنسيق مع ممدوح سالم والداخلية والمخابرات العامة والحربية.. السفارات ا>جنبية
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.. قوات الصاعقة على استعداد تام، وقاموا بمشروعات مشابھة للمھام المطلوبة : نبيل شكري قائد الصاعقة/العميد

  .رجو اCمداد للوحدات بأي وسيلهأ

  . ساعة48نحن ملتزمين باCمداد بعد : سعد الشاذلي رئيس أركان حرب/الفريق

نسبة اHستكمال ..  فرقه مشاه ومدرعة12 .. 1.120.000القـوات حوالي : عمر جوھر رئيس التنظيم وا�دارة/اللواء

92 –98.%   

 السابقه، وعـرض مواقف إسرائيل وأمريكا وروسيا والموقف ثم تحدث الرئيس السادات فاستعرض موقف السنوات

  :ثم اختتم اللقاء قائ9.. العربي وا>فريقي 

ونقول للعالم .. أشرف لنا ألف مره أن نأخذ قضيتنا في يدنا مھما كانت التضحيات، حتى H نموت موتا أكيدا بالسكون

تصرفوا واعملوا بكل ثقة واطمئنان .. ماديا ومعنويا كاملة تاريخيا وةأنا أتحمل وراءكم المسؤولي.. نحن أحياء

  إنشاء D اجتماعنا المقبل .. وحرية

        )1(ُ.هبعد المعركة وندخل للمراحل التالية، ونزيح الكابوس الرھيب ونستعيد كل ما فقدنا

  

  

س/عد م/أمون /م/ع الل/واء أكتوبر، وتفقد أوض/اع الق/وات ووص/ل 5الشاذلي في زيارة أخيره للجبھة يوم / وتوجه الفريق

وھناك اطمأن ) مركز القيادة الرئيسي (10وفى المساء دفع القلق الرئيس السادات إلي الذھاب للمركز . إلى حافة القناة

ب/أن يم/ضوا " وأكد على القادة وھو ينصرف ..  بهمالشاذلي أن العدو  لم يجر أي تحركات لمواجھة ما نقو/من الفريق

اFولIى ثIم إنIه بعIد ذلIك سIوف يتIركھم م أنه شخصيا سوف يحضر معھم غ/دا مراح/ل العملي/ة على خيرة D، ثم أبلغھ

   )1("وفق خططھم وعلى أساس علمھم،وإنه ھو نفسه لن يتدخل في مجرى العمليات) يشوفوا شغلھم(

  :إسماعيل يقول/  أكتوبر أصدر الرئيس السادات توجيھا استراتيجيا إلى الفريق أول5وفى 

وبناء عل/ى الظ/روف المحيط/ة  .. 1973التوجيه السياسي والعسكري الصادر لكم منى في أول أكتوبر  بناء على – 1

  : واCستراتيجي قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المھام اCستراتيجية اYتيةالسياسيبالموقف 

    أكتوبر 6  إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إط9ق النار اعتبارا من يوم -   ا

  .  تكبيد العدو اكبر خسائر ممكنة في ا>فراد وا>سلحة والمعدات-   ب

    العمل علي تحرير ا>رض المحتلة علي مراحل متتالية حسب نمو وتطور-   ج

          إمكانيات القوات المسلحة                                                                                

                                           
(1)

  445 - 436 صـ - في قلب المعركة   –عبد المنعم خليل / اللواء   
(1)

  318 صـ -  الس9ح والسياسة– 73 اكتوبر –  محمد حسنين ھيكل   
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  .فذ ھذه المھام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات  المسلحة السورية تن- 3

وأي/ضا تحري/ر ا>رض .  وبناء علي ھذا التوجيه  تحددت مھمة القوات المسلحةالمصرية في كسر وق/ف إط/9ق الن/ار

/ عن//دما أطلعن//ي الفري//ق أول" لجم//سيا/ويق//ول الل//واء. المحتل//ة لك//ن عل//ي مراح//ل ح//سب إمكاني//ات الق//وات الم//سلحة 

إسماعيل علي ھذا التوجيه طلبت منه معرفة ا>سباب التي من اجلھا أرسل الرئيس ھذه الوثيق/ة رغ/م أن ل/دينا التوجي/ه 

وان الھدف اHستراتيجي مح/دد، وان خط/ة العملي/ات الت/ي . اHستراتيجي المؤرخ في أول أكتوبر الذي يقضي بالحرب

إسماعيل انه ھو ال/ذي طل/ب ھ/ذا التوجي/ه /قال لي الفريق أول.  أكتوبر6تماما، وان الحرب تبدأ يوم ستنفذ معروفة لنا 

ل/م يك/ن ذل/ك . ففي الوثيقة الجدي/دة ن/ص ص/ريح بك/سر وق/ف إط/9ق الن/ار. حتى تكون ا>مور للتاريخ محدده بوضوح

Fرض علي مراحل متتاليIة حIسب نمIو تنص صراحة علي العمل علي تحرير اكما أن الوثيقة الجديدة . محددا من قبل

وھ/ذا يؤك/د . حتى H يفھم مستقب9 انه كان مطلوب/ا تحري/ر س/يناء بالكام/ل.. وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة

  )1(.مرة أخرى للتاريخ المھام اHستراتيجية المحددة من القيادة السياسية للقوات المسلحة

  :ت9حقة وكثيفة، ولكن كان ھناك أربعة أحداث ھي ا>ھموحدث في يوم الخامس من أكتوبر أحداث م

وھ/ذا م/ا . ّعادت دوريات اHستط9ع المصرية التي أكدت بأن العدو في الشرق لم يغير أي شئ عما ھو علي/ه - 1

  .ًأعطي الطمأنينة للجميع بدء من الرئيس السادات بان العدو لم يتحرك بعد

 وحشو مواسير النابالم با>س/منت وق/د فوجئ/ت إس/رائيل بھ/ذا عادت دوريات الضفادع البشرية التي قامت بسد - 2

 .فلم تفلح في إشعال حريق واحد فوق القناة

أن ھن/اك أح/داث تج/رى تن/ذر ) كان ضابط طيار س/ابق ب/القوات الجوي/ة(استشعر رئيس شركة مصر للطيران - 3

وت/م .. م ج/وي محتم/ل بقيام الحرب، فأصدر أوامره للطائرات بالمبيت في الخارج، خوفا عليھ/ا م/ن أي ھج/و

تدارك ا>مر وألغيت التعليمات وتم تبرير الموقف بأن السبب كان عطل فى ا>جھزة الم9حية بمط/ار الق/اھرة 

 .الدولي 

وكان/ت ھ/ذه المعلوم/ة .. والذي بدأ من أمس..أسرعت روسيا ھذا اليوم في استكمال إج9ء العائ9ت السوفيتية  - 4

  . ساعة لكن تم تفسيرھا بشكل مختلف تماما 48أمام القيادة اCسرائيلية منذ 
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   أكتوبر6اليوم المشھود 

لك//ن ش//مس ھ//ذا الي//وم كان//ت تحم//ل لم//صر أكالي//ل الن//صر ..أش//رقت ش//مس ھ//ذا الي//وم كم//ا ت//شرق من//ذ آHف ال//سنين

خي/صة كان يوما مشھودا، وكيف H ؟  ومئات اHYف من رجال مصر متأھبون لتقديم أرواحھم ودماءھم ر... والفخار

  .في سبيل تحرير ھذا الوطن

 ) 41تحري/ر(  أغلقت أبواب مركز العمليات  الرئيسي ف/ي ال/صباح وت/م اس/تبدال خ/رائط الم/شروع الت/دريبيفي مصر

التجھي/ز >عم/ال .. القوات المسلحة في أعلى درجات اHستعداد.. واتخذ القادة أماكنھم) بـدر( بخطط العملية الھجومية 

.. الط//ائرات ف//ي قواع//دھا عل//ى أُھب//ة اHس//تعداد لgق//9ع..  ال//سويس ي//تم ف//ي توقيتات//ه المح//ددةالھج//وم ف//ي جبھ//ة قن//اة

وفى ھذه الساعات التي تمر ).   س ( الجميع في انتظار ساعة .. الغواصات والمدمرات في مناطق القتال المحددة لھا

بعض الط/ائرات Cج/راء ت/دريب خ/داعي حسنى مبارك أوامره لبعض القواعد الجوية بإق9ع /ببطء أصدر اللواء طيار

ولتأكي/د الخ/داع ت/م أرس/ل إش/ارة مفتوح/ة بتجھي/ز ..  إلى العدو أي شك م/ن خل/و س/مائنا م/ن الط/ائراتبحتى H يتسر

وانت/شر عل/ى ط/ول .. واستمرت شركات المقاوHت المدنية في أعمالھ/ا العادي/ة عل/ى القن/اة.. طائره له للتوجه إلى ليبيا

وآخ/رين ي/سبحون ف/ي , تفرقة جنود على شاطئ القناة يتسامرون ويلعبون ومعھم أعواد من القصبالجبھة في مواقع م

  .المياه

 -داي//ان يتلق//ى خب//ر تأكي//د الھج//وم الم//صري.. من//ذ فج//ر ھ//ذا الي//وم واHت//صاHت واHجتماع//ات مت9حق//ة فIIى إسIIرائيل

يختل//ف الث9ث//ة عل//ى مواجھ//ة .. ريةيجتم//ع م//ع إليع//ازر رئ//يس ا>رك//ان وزعي//را م//دير المخ//ابرات الع//سك.. ال//سوري

 استدعاء اHحتياطي، اليعازر يطلب تعبئه ش/املة، زعي/را ي/ستبعد الح/رب ويف/سر ك/ل ھ/ذا بأن/ه ذدايان H يحب, الموقف

.. يتوجه الجميع ل9جتماع م/ع م/ائير .. حتى إذا تم الھجوم فإنه سيكون محدود وHمتصاص الغضب الشعبي في مصر

 تحذير لم/صر وس/وريا ع/ن طري/ق - ضربه جوية شاملة-تعبئه جزئيه.. ض ا>ربع اقتراحات تعر.. ُيستدعى الوزراء

 >ول مره يعلمون إن ھن/اك نبعض الوزراء اCسرائيليو.. جدل طويل..  إخ9ء مستوطنات الجوHن-الوHيات المتحدة

 المIIصرية، وإذا أقIIدم إنIIه � يIIرى خطIIر علIIى الجبھIIة" داي//ان يلخ//ص تق//ديره النھ//ائي .. ح//شود وتھدي//د Cس//رائيل

المرحلIة اFولIى، وأمIا فIي المرحلIة الثانيIة فIإن الجIيش  المصريون على حماقة فسوف يتكبIدون خIسائر فادحIه فIي

ولIن يحققIوا شIيئا مIن محاولIة عبIور قنIاة الIسويس، بIل .. ا�سرائيلي سوف يكون قادرا على ضربھم في كل اتجIاه

 وتم////////////ت الموافق////////////ة عل////////////ى .)1("العكIIIIIIIIIIIIس Fن قنIIIIIIIIIIIIاة الIIIIIIIIIIIIسويس ھIIIIIIIIIIIIي التIIIIIIIIIIIIي تحمIIIIIIIIIIIIيھم اbن

ٍٍا◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

                                                                                                                                                              
(1)

  282صـ– 73حرب أكتوبر /  المشير محمد الجمسي   
(1)

  328 صـ – الس9ح والسياسة -1973 أكتوبر – محمد حسنين ھيكل  
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◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌Cقتراح//ات الت//ي ُطرح//ت م//ع تأجيل الضربة الجوية  ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

  . أكتوبر8الوقائية حتى 

الرئيس نيكسون يمضى عطلته، وكيسنجر في نيويورك لحضور الجمعية العامة ل`م/م  ات المتحدة اFمريكيةفي الو�ي

الواح/دة ظھ/را بتوقي/ت ( وبسبب فرق التوقي/ت يتلق/ى كي/سنجر أول اس/تغاثة م/ن م/ائير ف/ي ال/سادسة ص/باحا .. المتحدة

يت/صل بال/سفير .. أن الح/رب ش/يء غي/ر متوق/عال/رد ي/صله ب/.. يتصل بأجھزة مخابراته ليتأكد من الوضع ).. إسرائيل

يت/صل ب/وزير .. يتصل ب/سفارة إس/رائيل Cب/9غ م/ائير أن/ه ي/تفھم موقفھ/ا وإن/ه معھ/ا.. السوفيتي لتحذير مصر وسوريا

الدكتور الزيات يشكك . الخارجية المصري الدكتور محمد حسن الزيات الموجود في نيويورك، يقرأ عليه رسالة مائير

وات/صال .. ث/م اHت/صال م/رة أخ/رى ب/الوزير الم/صري.. يع/اود اHت/صال بال/سفير ال/سوفيتي.. م/ائيرفي صدق رس/الة 

ات/صل ال/دكتور الزي/ات ) بتوقي/ت ال/شرق ا>وس/ط( أكت/وبر 6وف/ى الثالث/ة ظھ/ر .. بالبيت ا>بيض لدعوة مجل/س ا>م/ن

وك/ان ھ/ذا أول ..  م/صر ت/رد عليھ/ابكيسنجر ليبلغه أن قوات بحريه إسرائيلية تقوم ب/الھجوم عل/ى مواق/ع م/صريه وإن

وك/ان بع/د س/اعة م/ن ب/دء الھج/وم الم/صري ، رغ/م أن م/صر أذاع/ت ھ/ذا .. ب9غ يصل إلى كي/سنجر بان/دHع الح/رب

         .الخبر في الثانية، وH ندرى أين محطات التنصت وأجھزة اHستخبارات التي قالوا عنھا الكثير

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   أكتوبر6مقارنة القوات يوم 

  ھورية مصر العربيةجم

  :كانت القوات المسلحة المصرية في ھذا اليوم تضم 

 5 )   ...    23– 6– 3الفرقة ( فرقـه مشاه ميكانيكي    3 )  ...  21 – 4الفرقة ( فرقـه مدرعة 2 :القوات البرية 

   )19– 18– 16 – 7– 2الفرقة ( فرقـه مشاه 
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  )برمائي(لـواء مشاة أسطول+ قل  لـواء مشاه مست3...     لـواء مدرع مستقل  3

   مجموعة صاعقة6...   لـواء مظ9ت واقتحام جوى 3

 ق/اذف ص/واريخ 700 – مدفع مي/دان وھ/اون 2500 - عربة قتال 2000 – دبابة 1700وكان مع ھذه القوات حوالي 

ل اليدوي//ة ع//دة آHف م//ن القناب//–ج//ى م//ضاد لل//دبابات .ب//ي. ق//اذف أر5000 – م//دفع م//ضاد لل//دبابات 1900 –موج//ه 

  . أرض–باCضافة إلى لواء صواريخ أرض . المضادة للدبابات 

  ) استط9ع– قاذفات – مقات9ت قاذفه –مقات9ت (  طائرة قتال 305  :القوات الجوية 

   طائره ھليكوبتر140...    طائرة نقل   70                     

   كتيبة صواريخ سام150  :قوات الدفاع الجوى 

   مم فأكثر20 مدفع مضاد للطائرات أعيره 2500                        

   زورق30+  زورق صواريخ 17...  مدمرة   5...    غواصة 12  :القوات البحرية 

 قارب إنزال                                                14+  كاسحة ألغام 14...   فرقاطة  3...                       طوربيد   

  

   )1( السوريةالعربيةالجمھورية 

   فرقـه مشاه3...  فرقـه مشاه ميكانيكي 1...  فرقـه مدرعة   2  :القوات البرية 

   لواء صاعقة2...     كتيبة مظ9ت     3                    

 أرض  باCض/افة إل/ى ص/واريخ– بطارية صواريخ س/ام 12 – عربة قتال 1000 – ذبابه 1370كان مع ھذه القوات 

   أرض–

   طائره ھليكوبتر50...   طائرة نقل   11...   طائرة قتال  326  :القوات الجوية 

   كاسحة ألغام4...   زورق طوربيد  17+  زورق صواريخ 8  :القوات البحرية 

  إســـرائيل

  :كانت قوات جيش الدفاع اCسرائيلي تضم 

   لواء مشاة                    9...  يكانيكي     لواء مشاه م9...    لواء مدرع    10 :القوات البرية 

   لواء مظ9ت5                   

( ط / كتيبة مدفعي/ه م12 – كتيبة مدفعية ميدان وھاون 45 – عربة قتال 1450 – دبابة 2000وكان مع ھذه القوات  

   مم فأكثر 20بأعيرة ) مضادة للطائرات
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   طائرة ھليكوبتر74...    طائرة نقل  42...   طائرة قتال  464  :القوات الجوية 

   زورق طوربيد9+  زورق صواريخ 12...   غواصة  2  :القوات البحرية 

   سفينة إنزال1...   زورق داوريه   20                     

    

        

  

  

  

  

  

                            

  

  
  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                              
(1)

 ما دار علي الجبھة السورية بصورة إجمالية دون التفاصيل لذا سنذكر.. ة اCسرائيلي–الكتاب عن الحروب المصرية ..  عفوا أيھا القارئ الكريم  
  H1973ن سوريا كانت شريكة لمصر في حرب أكتوبر ..من بداية الحرب وحتى نھايتھا
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  1973 أكتوبر 6                    أوضاع القوات المصرية يوم 

  

  

  

  

  

  :القوات المصرية المھاجمة علي جبھة القتال

  :كانت القوات المخصصة للھجوم تتكون من

  ) عبد المنعم خليل/  أكتوبر               اللواء16سعد مأمون ثم من / قائد الجيش اللواء (الجيش الثاني الميداني: أو�
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ح/سن أب/و / م/شاة بقي/ادة العمي/د2 الفرق/ة -عبد رب النبي ح/افظ /  مشاة بقيادة العميد16  الفرقة . كان في النسق اFول

  )فؤاد عزيز غالي/  مشاة بقيادة العميد18 الفرقة -سعده 

   العرابيمابر أھي/  بقيادة العميد21الفرقة  .  وفي النسق الثاني

  احمد عبود الزمر/ دة العميد  مشاة ميكانيكي بقيا23     الفرقة 

  كتيبه مشاه كويتي مستقلة+  صاعقة 29المجموعة + لواء مدرع مستقل + ع9وة علي لواء دفاع إقليمي 

  )عبد المنعم واصل / قائد الجيش اللواء ( الجيش الثالث الميداني: ثانيا

  + ب/دويأحم/د /  م/شاة بقي/ادة العمي/د7ة  الفرق/–يوس/ف عفيف/ى /  مشاة بقيادة العميد19 الفرقة . كان في النسق اFول

  )مشاة أسطول( مشاه ميكانيكي 130اللواء 

  عبد العزيز قابيل /  المدرعة بقيادة العميد4  الفرقة .وفى النسق الثاني

  أبو الفتح محرم /  مشاة ميكانيكي بقيادة العميد6                     الفرقة 

ل/واء ص/اعقة +  ص/اعقة 127المجموع/ة + ل/واء م/درع م/ستقل + ليمي لواء دفاع إق+ ع9وة على فوج حرس حدود 

  .فلسطيني

  )عمر خالد / قائد القطاع اللواء ( قيادة قطاع بورسعيد: ثالثا

  ويتبع القطاع قيادة الجيش الثاني الميداني.  لواء مشاه مستقل 2كان يضم 

  )ھيم كاملإبرا/ قائد المنطقة اللواء ( منطقة البحر اFحمر العسكرية: رابعا

  .كتيبة دبابات مستقلة+  صاعقة 132،139المجموعة +  لواء مشاه مستقل 2كانت تضم 

  

  

  

  

  

  : كانت الخطوط العريضة للخطة الھجومية تتلخص في: "الخطة المصرية بـدر 

ابات الم/ضادة لل/دب" مالوتكا" تقوم خمسة فرق مشاه بعد تدعيم كل منھا بلواء مدرع، وعدد إضافي من الصواريخ – 1

  .والتي ُسحبت من التشكي9ت الغير مشتركة في العبور، باقتحام قناة السويس في خمس نقاط

  . تقوم ھذه الفرق بتدمير خط بارليف ثم صد الھجوم المضاد المتوقع من العدو– 2
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تكون كل فرقه مشاه قد عمقت ووسعت رأس الكوبري )  ساعة24+ س (وساعة )  ساعة18+ س ( مابين ساعة – 3

   )1( كم8 كم وبعمق 16خاص بھا لتصبح قاعدته ال

تكون فرق المشاة داخل كل جيش ميداني قد س/دت الثغ/رات بينھ/ا وان/دمجت ف/ي )  ساعة48+ س ( بحلول ساعة – 4

يكون كل من الجيش الثاني والثالث قد وسع رأس الكوبري )  ساعة72+ س (وبحلول . رأس كوبري واحد لكل جيش

  . كيلومترH10 – 15ثنان في رأس كوبري واحد يمتد شرق القناة على مسافة الخاص به، بحيث يندمج ا

  . بعد الوصول إلى ھذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع– 5

 يتم استخدام وحدات اCبرار الجوى والبحري عل/ى نط/اق واس/ع لعرقل/ة تق/دم احتياطي/ات الع/دو م/ن العم/ق وش/ل – 6

  )2(".مراكز قيادته

بھ//دف العب//ور " الم//آذن العالي//ة" ُوض//عت أوH باس//م .ن//ت ھ//ذه ھ//ي خط//ة الھج//وم وس//نذكر تف//صي9 مراح//ل تطورھ//اكا

ثم أضيف إليھا مرحلة تاليه إذا تھيأت  ".. 1-جرانيت"ثم تحولت بعد تحديثھا إلى  ..  كم شرق القناة15– 10واحت9ل 

وبعد اHتفاق م/ع الجان/ب ال/سوري ُس/ميت  ". 2-يتجران"الظروف لقواتنا، بھدف الوصول إلى خط المضايق ُوسميت 

  .وقد ظھر شقاق كبير بين سوريا ومصر بسبب عدم وصول القوات المصرية إلى المضايق". بـدر"الخطة باسم 

 أخبرني وزير الحربية بأنه يرغب في 73في خ9ل شھر أبريل " الشاذلي في ھذه النقطة / ويھمنا أن نقرأ قول الفريق

فأع/دت ل/ه ذك/ر الم/شك9ت المتعلق/ة بھ/ذا الموض/وع، .. في الخطة لكي يشمل اHستي9ء عل الم/ضايق تطوير ھجومنا 

 كم شرق القناة فلن ي/دخلوا الح/رب 15 – 10وبعد نقاش طويل أخبرني بأنه لو علم السوريون بأن خطتنا ھي احت9ل 

 سي/شجع ال/سوريون ل9ن/ضمام إلين/ا، ولكن/ه ق/ال وأخبرته بأنه بإمكاننا أن نقوم بھذه المرحلة وحدنا، وأن نجاحنا.. معنا

  ..إن ھذا الرأي مرفوض سياسيا

وھ//ذه الخط//ة س//تعرض عل//ى .  وبع//د نق//اش طوي//ل طل//ب تجھي//ز خط//ه أخ//رى ت//شمل تط//وير الھج//وم إل//ى الم//ضايق

العدو فلنتصور مث9 إن : ثم أضاف . لكنھا لن تنفذ إH في ظل ظروف مناسبة. السوريين Cقناعھم بدخول الحرب معنا

 ك/م ش/رق 15 – 10فھ/ل س/نتوقف عل/ى م/سافة . تحمل خسائر جسيمه في قواته الجوية، وقرر سحب قواته من س/يناء

  ..القناة >نه ليس لدينا خطه لمواجھة مثل ھذا الموقف ؟

أص/بحنا نطل/ق عل/ى خط/ة العب/ور ). ب/ـدر ( ث/م دمج/ت م/ع خط/ة العب/ور وس/ميت  " 2-جراني/ت" قمنا بتجھيز الخطة 

( كنا عندما ننتقل من شرح المرحلة ا>ولى إلى المرحلة الثانية نقول ). المرحلة الثانية ( والتطوير ) لة ا>ولى المرح(

كن//ا ن//شرح ونن//اقش خط//ة العب//ور .. ق//د تك//ون الوقف//ة التعبوي//ة أس//ابيع أو ش//ھور....). بع//د وقف//ه تعبوي//ة نق//وم ب//التطوير

م أتوق/ع ق/ط أن ُيطل/ب إلين/ا تنفي/ذ ھ/ذه المرحل/ة، وك/ان ي/شاركني ھ/ذا ل/.. بالتفصيل ثم نمر سريعا على المرحل/ة الثاني/ة

   )1(.الشعور قادة الجيوش ويتظاھر بذلك على ا>قل وزير الحربية

                                           
(1)

  .ھي ساعة بداية العبور) س( ساعة    
(2)

   23 صـ– حرب أكتوبر – الفريق سعد الشاذلي  
(1)

  25-24 صـ – حرب أكتوبر – الفريق سعد الشاذلي  
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  :الخطط ا�سرائيلية 

  ". برج الحمام"خطـة 

ير القوات  خطة دفاعية وضعت لمجابھة القوات المصرية المھاجمة، وكانت تقضى بأنه باكتشاف نوايا الھجوم يتم تدم

 حوم/ا ي/نج.. كما يتم إشعال سطح القناة بالناب/الم.. المصرية المھاجمة بواسطة الطيران اCسرائيلي وقوات خط بارليف

وفى خ9ل ص/د الق/وات الم/صرية .. من القوات المصرية في العبور يتم القضاء عليه في شرق القناة بواسطة الدبابات

  .التاليةالعمليات التي ستنفذ الخطة يتم استدعاء اHحتياط وتجھيز مجموعات 

  ":القلب الشجاع " خطـة 

 800تق/وم ث/9ث  ف/رق مدرع/ة بق/وة ..  تنفذ بعد الخطة ا>ولى، بعد القضاء على الق/وات الم/صرية ش/رق القن/اة تمام/ا

اCس/رائيلي وب/دعم م/ن الطي/ران .. دبابة بعبور قناة السويس وإنشاء كبارى إسرائيلية في منطقتي الدفرسوار والف/ردان

 كيل/ومتر م/ن القن/اة 20 ةتقوم ھذه المجموعات الث9ث بتدمير الق/وات الم/صرية غ/رب القن/اة والتق/دم غرب/ا حت/ى م/ساف

واHستي9ء على بورسعيد واCس/ماعيلية وال/سويس وإن/شاء خ/ط دف/اعي جدي/د بحف/ر خن/دق ص/ناعي م/شابه لم/ا ت/م ف/ي 

  .ھضبة الجوHن

    

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  19973 أكتوبر 6القوات ا�سرائيلية يوم حجم وأوضاع 
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  -: أكتوبر6/7المرحلة ا�فتتاحية للحرب 

  :الضربة الجوية

في الواح/دة ظھ/را كان/ت الق/وات الجوي/ة الم/صرية م/ن الغردق/ة جنوب/ا وحت/ى اCس/كندرية ش/ماH ق/د أخ/ذت أوض/اعھا 

وقع/ه م/ن الجبھ/ة انطلق/ت المق/ات9ت وفى التوقيت المحدد للطائرات ك/ل ح/سب م.. ووصلت إلى أقصى درجة استعداد

 ).. 21م/يج( في حماية ت/شكي9ت المق/ات9ت )  ھنتر عراقي ر ھوك-21 ميج– 7 سوخوى– 17طائرات ميج( القاذفة 

 صاروخ موجه يتم إط9قه من م/سافة 2 قاذفة صواريخ تحمل كل منھا 16.يو. طائرات ت8وفى نفس التوقيت أقلعت 

وبھذا بدأ تنفيذ الضربة الجوية المرك/زة بھ/دف ..  كم 40ماكنھا غرب القناة بمسافة  كيلومتر من الھدف وأخذت أ150

:  

 بقوات//ه الجوي/ة المتمرك//زة ف/ي ھ//ذه المط//ارات عل/ى عملي//ة اقتح//ام ر  ت/دمير مط//ارات الع/دو ف//ي س//يناء، حت/ى H ي//ؤث-

ي/ز، تم/ادا، الع/ريش، راس وك/ان ھ/ذا يقت/ضي ت/دمير وش/ل مط/ارات المل.. القوات البرية لقن/اة ال/سويس وخ/ط ب/ارليف

أم/ا مط/ار النق/ب ). المليز، تمادا، راس نصراني( وقد نجحت المقات9ت القاذفة في تدمير ث9ث منھا . نصراني، النقب

  . فكان خارج مدى عمل الطائرات 

ب/اك وع/دم  كانت مفاجأة الضربة ا>ولى سيزول أثرھا بانتھاء ال/ضربة، فك/ان م/ن المخط/ط وض/ع الع/دو ف/ي حال/ه م/ن اHرت-

ال//سيطرة >ط//ول فت//ره ممكن//ة، ل//ذا تق//رر ف//ي ال//ضربة الجوي//ة ت//دمير مراك//ز القي//ادة وال//سيطرة ومحط//ات ال//رادار واCن//ذار 

وال9سلكي، وقد نجحت القاذفات من غرب القناة والمقات9ت القاذفة التي قامت بالھجوم المباشر في تدمير مركز قياده رئيسي، 

  .ّسال Hسلكي في مناطق أم خشيب، أم مرجم، أم مخسه مركز إر2مركز إعاقة وشوشرة،

 كان Hبد من تأمين عمل الطائرات المھاجمة للمطارات ومراكز القيادة، ف/تم تخ/صيص ج/زء م/ن المق/ات9ت القاذف/ة Cس/كات -

ت المكلفة ف/ي وقد نجحت التشكي9.. الدفاع الجوى المعادى، حتى تتمكن الطائرات من العمل بحريه وإحراز أعلى نتائج تدمير

  . موقع ھوك إسرائيلي6-5تدمير 
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-   

  

  

  

  

  

  

  يتأھبون لطلعة قتال ) 5ميراج (           الطيارون المصريون 

 قواع/د بمھاجم/ة 10 ط/ائره م/ن 200ف/أن تق/وم ح/والي .. كانت نتائج الضربه الجوي/ة المرك/زة ناجح/ة ب/صورة ب/اھرة

مواق/ع ص/واريخ ھ/وك وم/رابض مدفعي/ه ف/ي وق/ت واح/د، ث9ث قواعد جوية، وث/9ث مراك/ز قي/اده وس/يطره، وع/شر 

ك//ان وراؤه ع//رق ودم//اء ُب//ذلت ف//ي ت//دريب ش//اق، وقي//ادة أج//ادت . لھ//و نج//اح دون ش//ك .. وتحق//ق نت//ائج ت//دمير عالي//ة

 طائرات فقط ، نال طياروھا شرف أول شھداء أكتوبر، وم/نھم المق/دم 10وكانت خسائرنا في ھذه الضربة .. التخطيط

  .عاصم عبد الحميد/عاطف السادات، وصبحي الشيخ، والم9زم أول طيار/ل، والنقيب طيارزكريا كما/طيار

.. ك//ان نج//اح الق//وات الجوي//ة الم//صرية ف//ي ض//ربتھا المرك//زة م//ستندا عل//ى اس//تخدامھا كماج//اء   ف//ي العل//م الع//سكري

لك، وتطلب تحقي/ق ھ/ذا المب/دأ فالمفاجأة وھى أحد المبادئ أدت إلى اكتشاف طائراتنا فقط وھى تعبر القناة وليس قبل ذ

وكان لمبدأ الحشد والتركيز أثره الفع/ال ف/ي ال/ضربة، .  متر30سريه في التحضير وطيران إلي ا>ھداف على ارتفاع 

  .ظھر في نتائج التدمير العالية التي تحققت على كافة ا>ھداف التي ھوجمت

روا في قواعدھم لتكرار الضربه فى الرابعة والنصف وانتظ.. عاد الطيارون من الضربة >ولى في حالة معنوية عالية

ولك/ن لم/ا ج/اءت نت/ائج ال/ضربة تب/ين أن/ه ت/م .. كان الحماس يم`ھم فمصر نھضت لت/سترد كرامتھ/ا عل/ى ي/د أبنائھ/ا. 

كان ذلك عم9 بمبدأ اHقتصاد في استخدام القوة . إسكات وتدمير معظم ا>ھداف التي ھوجمت، تم إلغاء الضربة الثانية

 وھ/ى ب/دون غط/اء ج/وى كان/ت ف/ي 67وھو مبدأ صحيح في العلم العسكري لكنه ظھر مبكرا، ربما صورة قواتنا في 

وتحسبا إلى أن القوات الجوية اCسرائيلية وھى عامل التفوق في قوة الع/دو ل/م تظھ/ر . مخيلة القادة في مركز العمليات

  .أو تشترك بعد

 تحت ستر وحماية المقات9ت والمقات9ت القاذفة القائمة بالھجوم، في موعد  ھليكوبتر119كان المخطط أن تقوم الفرقة 

لك/ن لم/ا ص/درت أوام/ر مرك/ز .. الضربة الثانية، بإبرار مجموعات من الصاعقة خلف خطوط العدو في عم/ق س/يناء

  :يفي الخطة كاYت دون حماية بتنفيذ مھامھا المحددة 119قيادة القوات الجوية بإلغاء الضربة الثانية قامت الفرقة 

   طائره   في منطقة وادي سدر وقلعة الجندي 18قوة 
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   طائره   في منطقة الرويسات وسھل الطينه18قوة 

   طائره    في منطقة أبورديس 6قوة 

   طائره Cبرار مجموعات استط9ع خلف الخطوط على الطريق الشمالي والجنوبي3

  الشاطئ الشرقي لخليج السويس طائره لقذف مستودعات البترول في ب9عيم على 3

 توغل ھذا العدد الكبير من الطائرات في عمق سيناء دون حماية، حتى انقضت عليه مقات9ت العدو التي أقلعت نوما أ

خاص/ة وأن ط/ائرات الھليك/وبتر . بعد الضربة ا>ولى من مطارات داخل إسرائيل واحتلت مناطق مظ9ت شرق القن/اة

ان//دفعت مق//ات9ت الع/دو نح//و طائراتن/ا م//ستغلة ب/طء س//رعة الط//ائرة ..  ال//ضربة ا>ول/ىعب/رت القن//اة بع/د س//اعتين م/ن

فتم تدمير بعض منھا ف/ي الج/و، وال/بعض اYخ/ر أثن/اء عملي/ة . الھليكوبتر ومناورتھا المحدودة، وعدم وجود حماية لھا

 مك/ان ف/ينزال ق/وات ال/صاعقة بل إن البعض ھبط بطائرته في مكان/ه بع/د أن ش/اھد مق/ات9ت الع/دو وق/ام ب/إ.. اCبرار

وال/بعض اYخ/ر ھ/بط ع/دة م/رات محتمي/ا بالھيئ/ات الطبيعي/ة حت/ى وص/ل إل/ى .. مختلف Cنقاذ القوة المكل/ف بإبرارھ/ا

باCض/افة إل/ى ..  ط/اقم ب/ين ش/ھيد وأس/ير25+  طائره 25وقد خسرت القوات الجوية في ھذه الطلعة .. منطقة ا>برار

  . طائرات قوات الصاعقة التي كانت في ال

وص//ل ھ//ذا ال//سرب .. وH يمك//ن أن نغف//ل ف//ي ال//ضربة الجوي//ة ا>ول//ي دور ال//سرب العراق//ي ال//ذي ك//ان م//شاركا فيھ//ا

 وتمركز في مطار قويسنا، وكان يق/وم بالت/دريب عل/ى مھ/ام العملي/ات ش/أن 1973منذ يناير ) ھوكر ھنتر ( بطائراته 

ث/م ت/والى إش/راكه .. اجمة مواقع صواريخ ھوك ومدفعي/ة مي/دانوتم تكليفه في الضربة ا>ولى بمھ. ا>سراب المصرية

في ا>يام التالية، وكانت نتائج ھذا السرب طيبة للغاية، وذلك للجھد الكبير ال/ذي ُب/ذل م/ن أش/قاء مخل/صين ن/ذكر م/نھم 

 -مرائيولي/د ال/س/نقب/ب طي/ار( وننحن/ي احترام/ا وتق/ديرا ل/شھدائه ) لي/ث الم/درس/ رائد طيار-عماد عزت/رائد طيار(

وھو م/ا ل/م يح/دث .. لقد ساھم الدم العراقي مع المصري في اHنتصار) سامي فاضل وعامر القيسى /م9زم أول طيار

  .في أربعة حروب سابقه

 ط/ائره، وش/ارك ف/ي ھ/ذه 100وفى سوريا قامت الطائرات السورية في نفس التوقيت بمھاجمة مواق/ع إس/رائيلية بق/وة 

وھ/اجم ف/ي الطلع/ة .  ل/دعم الجبھ/ة ال/شمالية1970المتمركز في سوريا من/ذ ع/ام )  17ميج( الضربة السرب المصري

 5خ/سر خ9لھ/ا .  طلعه طوال الح/رب90وقام السرب بتنفيذ أكثر من . ا>ولى مركز القيادة في ميرون شمال إسرائيل

فك/رى /ب المق/دم طي/ارلكن قائد ال/سر. بكر سليمان /م9زم أول طيار-بدوي عبد المجيد/طائرات  واستشھد نقيب طيار

  . طائره سكاى ھوك إسرائيلية2الجندي أسقط 
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  حسني مبارك يھنئ الطيارين/                     اللواء طيار

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مصر تعزف سيمفونية الحرب 

وك/ان قول/ه ". أن/اأح/ب أن ي/رقص الم/صريين عل/ى طب/ولي " كان Cس/حاق راب/ين ق/ول م/شھور 67عقب حرب يونيو 

، وھ/و ي/رقص وي/رقص عل/ى أنغ/ام الع/زف رلكن ماذا عساه قال حين شاھد بعينيه إسرائيل وجيشھا الذي H يقھ/.. حق

  .لكن مصر ردت بحرب الساعات الستة..  حرب ا>يام الستة67لقد أطلقوا على يونيو.. المصري

  لتمھيد النيراني بالمدفعية     بعد عبور طائراتنا القناة بخمس دقائق بدأ ا 2 :05في الساعة  

 دقيق/ه 53اس/تمر التمھي/د النيران/ى لم/دة ..  أرض–باCضافة إلى لواء صواريخ تكتيكية أرض )  مدفع وھاون2000( 

ك/ان مع/دل الق/صف ش/ديدا، فف/ي الدقيق/ة .. على أھداف محدده في خط بارليف وتجمعات دبابات الع/دو ومراك/ز قيادت/ه

كان لھذا ..  دانه في الثانية الواحدةC175سرائيلية أكثر من عشرة آHف دانة مدفعية بمعدل ا>ولى سقط على المواقع ا

التمھيد المدفعي دور ھام في من/ع الع/دو م/ن دف/ع دبابات/ه Hح/ت9ل ال/ساتر التراب/ي، وإط/9ق الني/ران عل/ى قواتن/ا أثن/اء 

  .عبورھا في القوارب
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لصاعقة حتى تسبق العدو في احت9ل مصاطب الدبابات الت/ي تق/ع وتحت ستر نيران المدفعية عبرت أول عناصر من ا

محم/ود ش/عيب / م/شاة أس/طول بقي/ادة العقي/د130ومع التمھيد النيراني ب/دأ عب/ور الل/واء ..  كم2– 1خلف خط بارليف 

  .عند الطرف الجنوبي للبحيرات المرة، وكذا سرية مشاه عند بحيرة التمساح مستخدمين مركبات برمائية

وف/ى نف/س ".. D أكب/ر"  مقات/ل م/صري يھتف/ون م/ن قل/وبھم4000 ق/ارب تحم/ل 720بدأ عب/ور   2 :20عة  في السا

التوقيت بدأ العدو محاولة دفع دباباته لتدعم قوات خط بارليف، لكن قوات الصاعقة س/بقته واحتل/ت الم/صاطب وب/دأت 

(  دباباتنا التي احتل/ت الم/صاطب غ/رب القن/اة كما وأن.. اHشتباك على الفور ودمرت عدد من الدبابات المتقدمة غربا

أخ/ذت ت/دمر ال/دبابات المتحرك/ة ش/رق القن/اة الواح/دة تل/و ) والتي وصفھا ديان بأن المصريون مغرمين ببناء أھرامات

  ..ا>خرى

 وصلت الموجه ا>ولى من المشاة إلى الشاطئ ال/شرقي واحتل/ت أج/زاء م/ن ال/ساتر التراب/ي ف/ي الفواص/ل ب/ين النق/اط 

.. عل/ى ال/ساتر التراب/ي)  س/لم1440(وكان على المجموعة ا>ولى ھذه أن تقوم بفرد وتثبيت س9لم الحب/ال .. لحصينةا

كان//ت الخط//ة الم//صرية ت//صل إل//ي أدق  ). 720 حت//ى 1مسل//سل م//ن ( ك//ذا تثبي//ت ع9م//ات إرش//اد >رق//ام الق//وارب 

 350 ف/صيلة معھ/م 70ات في الساتر الترابي بقوة وبدأت عناصر المھندسين العسكريين العمل لفتح الثغر.. التفاصيل 

  .    وفى الساعة الثانية والنصف رفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناه فوق أرض سيناء.. مضخة مياه 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

                            الجندي المصري يحمل مدفعا فوق ظھره 
  خط بارليف                       ويتسلق الساتر الترابي ل

  
 دقيقة بين كل 15 بدأت المجموعة الثانية من المشاة عبور القناة، ثم توالى عبور الموجات بفاصل 2 :45   الساعة

قاتل اCسرائيليون بعنف من داخل حصونھم التي توفر .. المعركة بالنيران مستمرة بين العدو وقواتنا... موجة واخري

لقضاء علي قواتنا لكن المفاجأة كانت في انتظارھم فوجدوا رجال المدفعية لھم حماية فائقة، واندفعت دباباتھم ل

ارتبكت القيادة اCسرائيلية فھذه أول مرة .. المسلحين بالمقذوفات المضادة للدبابات توقف تقدمھم وتدمر منھم الكثير

  .تقف دباباتھم عاجزة أمام أفراد وليس أمام دبابات
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 متر شرق الساتر 200تقدمت قواتنا حوالي .  أربعة عشر آHف مقاتل14000اة  اصبح لنا شرق القن3 : 30الساعة 

..  طائرات 7بدأ طيران العدو ھجومه علي قواتنا في الثالثة عصرا لكن دفاعنا الجوي تمكن من إسقاط .. الترابي

تح أول ممر في تم ف.. بدأت قواتنا تحاصر نقاط العدو في خط بارليف، وسقطت أول نقطة في منطقة القنطرة شرق

تم عبور القادة .. بدأت وحدات المھندسين بإسقاط براطيم المعديات والكباري وتركيبھا فوق القناة.. الساتر الترابي

 دقيقة 45 دقيقة قادة اللواءات خ9ل 15علي ، قادة الفصائل والسرايا عبروا مع الموجات ا>ولى، قادة الكتائب خ9ل 

  .قادة الفرق خ9ل ساعة ونصف

 5قاموا باحت9ل .  جندي22000 ضابط و1500 موجات المشاة تستمر، لنا علي الضفة الشرقية 4 : 30الساعة 

في الساعة الرابعة استأنفت إذاعة إسرائيل .. كم شرق القناة 2 كم وبعمق 8-6رؤوس كباري قاعدة كل منھم 

القصف المدفعي .. توجه إلى مراكز التعبئةفأصدرت أمرا مفتوح لقوات اHحتياط لل) تتوقف في عيد الغفران(إرسالھا

  .اكثر دقة >ن ضباط مدفعية يقومون بتصحيح النيران من الشرق

اصبح عمق رؤوس .. جندي30.000 ضابط و 2000 كتيبة مشاه قوامھا 45اصبح لنا شرق القناة  5: 30الساعة 

 طائرة، 13وصلت خسائر إسرائيل إلى و..بدأ استي9ء قواتنا علي بعض نقاط خط بارليف..  كيلو متر4-3الكباري 

قوات الشرطة ..  كم شرق القناة15فاصدر قائد القوات الجوية اCسرائيلية أمرا للطيارين بعدم اHقتراب أكثر من 

العسكرية المصرية في الشرق بدأت في تحديد الطرق وترقيمھا لمساعدة وتوجيه الدبابات والمركبات التي ستعبر 

وكان لقوات الصاعقة .. إبرار كتائب الصاعقة  في أماكن متفرقة في سيناء.. لى أماكن قتالھاحتى H تضل الطريق إ

وHبد أن نذكر ھنا .. دور ھام في نجاح العبور، كان عليھم تأخير وصول المدرعات اCسرائيلية >طول فترة ممكنة

نوده في عمق سيناء ونفذ المھام المكلف  الذي قاد ضباطه وجالصاعقةسمير زيتون قائد كتيبة /أحد أبطال مصر الرائد

 في التدريب بعجز كامل في يده اليمنى لكنه أبى إH أن يشارك مع 70بھا، بيده اليسرى فقط بعد أن أصيب عام 

  .زم9ئه في تحرير التراب المصري
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                                وارتفع علم مصر فوق سينا

  

قوات المھندسين نجحت في إنشاء أول كوبري .. حت معظم نقاط خط بارليف محاصرة أصب مساء8: 30الساعة 

 معدية تعمل بين الشاطئين بدأت في نقل بعض الدبابات 21ثقيل ، ومستمرة في تركيب باقي الكباري، واصبح لنا 

 15سقطت .. رقية مقاتل علي الضفة الش80000اصبح لنا .. تم عبور أول دبابة علي الكوبري.. وا>سلحة الثقيلة

  .المشاة تسيطر وتعزز مواقعھا علي الشاطئ الشرقي.. نقطة حصينة في أيدي قواتنا

 كباري ثقيلة 8 ممر في الساتر الترابي وتم إنشاء 60 رجال المھندسون العسكريون فتح  مساء أتم10 : 30الساعة 

 مشاه في قطاع الجيش الثالث في 19رقة لم يتم إنشاء الكباري المخصصة للف..  معدية30 كباري خفيفة وتشغيل 4و

عند اخت9طھا بالمياه، حتى أن دبابة غرزت في ھذه " روبه" ّالتوقيت المحدد Hخت9ف طبيعة التربة التي كانت تكون

على الفور أمر قائد الجيش بإلقاء الدبابة في القناة، واستعان بشركات المقاوHت والطرق المدنية التي كانت . الروبه

.. وتمت تغطية الفتحات بالحصائر المعدنية وتم استخدام الكوبري متأخرا عدة ساعات. ة على القناة للخداعموجود

  . طائرة27وصلت خسائر العدو 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  واخترقنا الساتر الترابي بمدافع المياه
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 العدو في الوصول بدباباته  قام العدو لي9 بھجمات مضادة نجحت قواتنا في صدھا عدا حالتين نجح أكتوبر7 / 6ليلة 

العدو يقاتل بشراسة، قبل الصباح استطاعت قواتنا بھجوم مضاد تدمير .. إلى شاطئ القناة وتدمير بعض المعديات

 3قامت ..تمكن المھندسون المصريون من إص9ح الكباري التي تعطلت.. دبابات العدو وإجباره علي اHنسحاب شرقا

مناطق البترول في ب9عيم، فأشعلت بھا حرائق ھائلة وتمكن العدو من إسقاط طائرة  بمھاجمة 8طائرة ھليكوبتر مي 

..  تقذف بالصواريخ محطات رادار وإنذار للعدو شرق خليج السويس16 يو -طائرة قاذفة ت2.. منھا وتم اسر طاقمھا

 8-6تعمق رؤوس الكباري إلى فرق المشاة تندفع ل..  ساعات8دباباتنا تنضم إلى قوات المشاة بعد أن قاتلت بمفردھا 

وتقوم بتلغيم . القوات البحرية تقوم بمھاجمة أھداف علي ساحل سيناء بقصفات مركزة من المدمرات.. كم شرقا

 2000(والناقلة باترا)  ألف طن46(ونتيجة لھذا غرقت ناقلة البترول سيراس. الشاطئ الشرقي لخليج السويس

  . وتوقفت السفن اCسرائيلية).طن

وتدمر خط بارليف ..  جيش ميداني2واستردت مصر كرامتھا، واصبح لھا في الضفة الشرقية .. جح العبورلقد ن

وقطعت ذراع ).. السوبر مان(وفر ُوقتل ووقع في ا>سر الجندي اCسرائيلي .. را>سطورة وُھزم الجيش الذي H يقھ

ا>ول مذھلة بما H يخطر علي بال صديق أو وكانت خسائرنا في اليوم .. إسرائيل الطويلة بواسطة دفاعنا الجوي

 10من حجم القوات في العبور ، أسفرت ا>حداث عن فقد% 30فبعد التقدير السوفيتي الذي كان يؤكد خسارة .. عدو

نود أن نذكرھم جميعا، لكن الحيز H يسمح فنكتفي ..  شھيد سبقوا زم9ءھم إلى جنة الخلد280- دبابة 20–طائرات 

احمد حمدي الذي اندفع بحماس وإحساس عالي بالمسئولية / م وأعمالھم فقط كرمز مثال العميد مھندسبذكر بعض منھ

وعلى شاطئ القناة تصعد روحه إلى . إلي قطاع الجيش الثالث لمتابعة المشاكل التي أدت لتأخير تركيب الكباري

محمد زرد قاد سرية من المشاة / الرائد... قاتلبارئھا شھيدا ضاربا أروع ا>مثلة في التحام القائد الكبير بالجندي الم

وتوقفت القوه . والمھندسين لمھاجمة نقطة حصينة من نقاط خط بارليف تعوق إنشاء كوبري في قطاع الجيش الثالث

فما كان منه إH أن زحف بمفرده والتف من خلف النقطة وقام . عن التقدم Hن ھناك رشاش داخل النقطة يمنع التقدم

لقنابل من المزغل الذي به الرشاش لكن دبابة كانت في الموقع تمكنت منه، لكن باقي القوة تقدم وسيطر علي بإلقاء ا

محمد حسين مسعد كان من المفارز ا>ولى التي عبرت قبل قوات المشاة لتعطيل دبابات العدو / الجندي... النقطة

 10 علي بعد ةتل ويبلغ قائده أن الدبابات اCسرائيليواستشھد وھو يقا.. وبالفعل تمكن مع مجموعته من تنفيذ المھمة

كانت الوحدات .. فالجميع تسابق وتنافس لتحقيق المھام .. والحديث عن البطوHت المصرية يطول. أمتار من موقعه

  .نكلھا على قلب رجل واحد، وسنكتفي بمثال واحد رمز للعسكرية المصرية التي خططت ونفذت بأروع ما يكو

 كيلومتر، 20 مشاه لمسافة 18ع9ء الصاوى مكلفة بالتوغل شرقا أمام الفرقة /  صاعقة بقيادة الرائد73بة كانت الكتي

/  أكتوبر، التقى العميد6وفى صباح .. وعمل كمائن لمنع وتعطيل احتياطات العدو المدرعة القادمة من عمق سيناء
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د المھام، وأھداھم مصحفا من قيادة الفرقة، مع تشجيعه لھم فؤاد عزيز غالى قائد الفرقة مع قادة الكتيبة والسرايا لتأكي

  قائ9

  ..             ّ إنكم قد المھمة ومش حاتعدوا دبابة يھودي واحدة، علشان الفرقة تشتغل براحتھاه أنا متأكد يا رجال-

اطمأن عليھم، ثم على ھيكل الذي /ومع بدء القصف المدفعي عبرت الكتيبة في دقائق ومعھم قائد المجموعة العقيد

سريه على محور الفردان وأخرى على محور كثيب الدرب والسرية الثالثة على . ودعھم منطلقين على ث9ث محاور

 كيلومتر من القناة لكن السرية على محور جلبانه اشتبكت مع العدو 20كانت مواقع الكمائن على بعد . محور جلبانه

خذت مواقعھا الدفاعية في منطقة اHشتباك وتمسكت با>رض وأوقفت تقدم  أفراد، فات9 كم واستشھد منھا3على ُبعد 

  ..العدو

واتخذ أفراد .. تمكنت السريتان ا>خريان من الوصول إلي مواقعھما سيرا على ا>قدام في الواحدة بعد منتصف الليل

ين تقريبا ظھرت دبابات العدو وبعد ساعت..  تم التدريب عليھا عشرات المراتوالتيالكمائن مواقعھم المدروسة مسبقا 

جى .بي. قاذف صاروخي أر24ع9ء اندفع مقاتلو السرية بعدد /وبأمر من الرائد. وھى تتحرك ُمسرعة نحو القناة

ثم عربه مدرعة تليھا ) عربه جيب( متر انطلقت القذائف المصرية فدمرت العربة ا>ولى 100– 50ومن على مسافة 

 سوى لحظات، وتوقف العدو وتخيل أن ھذا القصف المكثف Hبد وأن يكون من قوه ولم يستغرق الھجوم.  دبابة 3+ 

  .رئيسيه وليس كمين صاعقة، فما كان من باقي الدبابات إH أن تراجعت شرقا مرة أخرى

وبتقدير للموقف أصبح التحرك مستحيل >ن النھار بعد ساعة والعدو . وانتھى تنفيذ المھمة وبقى العودة إلي القناة

وجاء .  كم واHختباء في كودي الحشائش طوال النھار ثم اHنسحاب لي29كان القرار التقدم شرقا .. تمكن منھمسي

 9العدو في الصباح وقام بتفتيش المنطقة بالھليكوبتر والدوريات، لكن نجحت الخطة وانسحبت الكتيبة سالمة إH من 

محيى حشاد  /الرائد.. ه المعركة غير قائد الكتيبةكان أبطال ھذ).. علي محور جلبانه(شھداء وأصابة واحده

  .    بمحمد الغري-أحمد حنفي جبر- عبد الرازق المعبدلى/والنقيب
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  وحطمنا مدرعاتھم التي � تقھر

  

  

  

  

  

  

  

ّ وكجزء من الحرب النفسية روجت إسرائيل أسطورة 67فبعد يونيو .. كانت إسرائيل ھي اكبر من خدعت نفسھا

وصدقت إسرائيل . قوة جيشھا وقدرته ال9محدودة، في مقابل عجز عربي H يستطيع أن يواجه ھذه القوهضخمة حول 

فقد عرفنا ماذا . ونقرأ تصريحاتھم بعد قيام الحرب لنرى كيف كان الفكر اCسرائيلي. كلھا ھذه ا>سطورة وتشبعت بھا

ب علي عكس كافة التوقعات اCسرائيلية  خرج وحين اندلعت الحر..  أكتوبر6قال دايان في مجلس الوزراء صباح 

، فيومان يكفيان سوف ينتھي القتال في ستة أيام"دايان في مساء نفس اليوم ليقول وھو يضع تصور للمعركة 

  ".Hستكمال التعبئة الشاملة ويومان Cيقاف الھجوم علينا ويومان لتدمير قوات العدو علي الجبھتين

  "سنحطم لحمھم في عظامھم" وقال اليعازر رئيس ا>ركان

  .تقصد المصريين أنھم حاولوا العبور" لقد أصابھم الجنون" وقالت  مائير

فصدر البيان العسكري ا>ول الساعة الثانية وعشر دقائق .. وفي المقابل كانت النغمة المصرية ھادئة ومتماسكة تماما

جمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانه والسخنة بخليج قام العدو في الساعة الواحدة والنصف بعد ظھر اليوم بمھا" يقول

السويس، بواسطة عدة تشكي9ت من قواته الجوية، عندما كانت زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، 

  .وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة

تنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات نجحت قوا" وفي الرابعة عصرا صدر البيان الخامس بنفس النغمة الھادئة يقول

كما قامت القوات المسلحة . ورفع علم مصر علي الضفة الشرقية للقناة. عديدة واستولت علي نقط العدو القوية بھا

  ".السورية باقتحام مواقع العدو في مواجھتھا وحققت نجاحا مماث9 في قطاعات مختلفة
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  الثامـن  الفصـل

  رائيــلأنقــذوا إس 

  : أكتوبر 13 -  أكتوبر7المرحلة من 

وقد قام العدو اCسرائيلي ..  أكتوبر عبور معظم القوات المشاركة في الھجوم6/7تمت القوات المصرية خ9ل ليلة أ

 ھجمات مستھدفا اختراق 8خ9ل فترة الليل بعدة ھجمات مضادة بقواته المحلية المتمركزة خلف خط بارليف، بلغت 

لكن قواتنا كانت تتوقع ھذه الھجمات ومستعدة .. رؤوس الكباري والوصول إلى خط المياه والنقط الحصينةقواتنا في 

  .. لھا، فتمكنت من صدھا وتكبيد العدو خسائر مت9حقة في الدبابات وا>فراد

 وأصبحت في مندلر من عمق سيناء/  بقيادة الجنرال252وتابع العدو الضغط على قواتنا طوال الليل فوصلت الفرقة 

وھاجم بكتيبه في الفردان وأخرى في القنطرة وثالثة في الشط، وفشلت .. مواجھة قواتنا المتمركزة شرق القناة

 300 دبابة من بين 110 أكتوبر لم يبق معه إH 7الھجمات الث9ث ووجد مندلر نفسه بعد ليلة حافلة إنه في صباح 

وھكذا فشلت الخطة . لفرقة ستسحق القوات المصرية خ9ل ساعاتكان التصور أن ھذه  ا. دبابة بدأ بھا القتال

.. فنقاط خط بارليف إما سقطت أو محاصره، وقواتھا بين قتيل وجريح وأسير).. برج الحمام ( اCسرائيلية 

  . والمدرعات والطيران اCسرائيلي لم يوقفا العبور

مستوى القيادة السياسية والعسكرية يقول عنھا دايان  أكتوبر أيضا ُعـقدت اجتماعات إسرائيلية على 6/7وفـى ليلة 

فإن . كنت شديد التوتر، وH أشاطر رئيس ا>ركان وقائد القطاع الجنوبي تفاؤلھما" وزير الدفاع في مذكراته 

فاجتازوا القناة، ورموا الجسور، ونقلوا إلى . المصريين قد حققوا انتصارات ملموسة والحقوا بنا ضربة قاسيه

ّكان يسيطر على التساؤل ماذا حدث للعناصر ا>ساسية . >خرى الدبابات والمشاة وا>سلحة المضادة للدروعضفتھا ا
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المدرعات، الطيران، المواقع الحصينة على القناة ؟ التي اعتقدنا إنھا كافيه لتفشل أية محاولة : لمفھومنا اCستراتيجي

  .Hجتياز الممر المائي

 36– 24بت عن شكوكي في أن نتمكن من مواجھة عملية اجتياز القناة بنجاح خ9ل في اجتماع مجلس الوزراء أعر

وعند نھاية اHجتماع شعرت بأن ثمة ما يشبه الھاوية بيني وبين سائر الوزراء، الذين لم يعجبھم ما قلته . ساعة القادمة

 أن نرد المصريين إلى فقد كان مطلبھم. عن انتصار المصريين، ولم يعجبھم عرضي اHنسحاب إلى خط متأخر

وبعد منتصف الليل، أبلغت . فقد تأثروا بتفاؤل رئيس ا>ركان، وبصورة أكثر تأثروا بأوھامھم.. مواقعھم فورا

سكرتارية مجلس الوزراء مندوبنا في ا>مم المتحدة إننا سنخرج المصريين من الضفة الشرقية خ9ل أيام قليلة، وأن 

ويكفي قول دايان ھذا، ليرد علي أقواله المتغطرسة من قبل عن . )1(يه للعدوالوضع مرض رغم بعض انتصارات محل

  .الحرب وعن المصريين وعن العبور 

إن اHتصال كان " اCسرائيلي فيقول رئيس ا>ركان إليعازر في مذكراته –وفى نفس الليلة بدأ التعاون ا>مريكي 

ًمفتوحا دائما بين القيادة اCسرائيلية ووزارة الدفا طلبت إسرائيل يوم . ًع ا>مريكية للتشاور في الموقف أوH بأولً

أكتوبر من أمريكا إبداء الرأي العاجل فيما حدث وتزويدھم بالخطط التي يراھا البنتاجون مناسبة لمواجھة ھذا 6

ف بعد عبور ًوكان رد أمريكا أن تنتظر إسرائيل قلي9 حتى يتم الخبراء العسكريون ا>مريكيون تقييم الموق. الموقف

وكانت نصيحة أمريكا أن تحاول إسرائيل بكل جھد تحطيم رؤوس الكباري المصرية خ9ل . المصريين قناة السويس

  .)2("أكتوبر، وأن تقوم بتوجيه ضربة قوية لشبكة الصواريخ، وأن تتجنب القتال المباشر7الساعات ا>ولى من نھار 

ًم مليئا با>حداث المتنوعة في شتى المسارح وسنعرض أوH لما دار ً كان طبيعيا أن يكون ھذا اليو :1973أكتوبر 7 ً

  .في المسرح العسكري ثم نعرض بعد ذلك لحدث بالغ ا>ھمية على المسرح السياسي

كانت القوات الجوية المصرية صباح السابع من أكتوبر في انتظار رد فعل العدو الجوي، الذي كان من المتوقع أنه 

وكانت خطة صد ھذه الھجمات تعتمد على التعاون الوثيق بين وحدات . اعد والمطارات المصريةسيقوم بمھاجمة القو

كانت ھناك ) المنطقة غرب بورسعيد حتى بلطيم ومنطقة العين السخنة(فعلى طرق اHقتراب المتوقعة . مختلفة

 القواعد الجوية بحجم واتجاه وحدات الرادار ونقط المراقبة بالنظر، ومنھا يتم إب9غ غرف العمليات المشتركة في

كم من القاعدة، وإذا أفلتت تتعرض لصواريخ الدفاع الجوي 50- 30طائرات العدو، فتقوم المقات9ت باعتراضھا قبل 

، ثم الوسيلة ا>خيرة فوق المطار، كان ھناك سرايا بالونات حول المطار تجبر الطائرات المعادية على اHرتفاع )سام(

ًمما يجعل الطيار يلقى حمولته وھو في حالة من اHرتباك تفقده كثيرا ". ستريل9"فاع الجوي فتتعرض لصواريخ الد

  .من كفاءته فتأتي النتائج ضعيفة التأثير

                                           
  377 -376 صـ –الفاشية – موشي ديان)1(
  .339 ص– حرب أكتوبر – المشير محمد الجمسي )2(
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لكن .  يونيو أخرى5كان ظن الجنرال بيليد قائد القوات الجوية اCسرائيلية أنه يمكن تكرار . ًوحدث ما كان متوقعا

أكتوبر ھاجمت طائرات العدو في وقت واحد 7 صباح ىشف.   اCسرائيلية بصورة كبيرةالنتائج جاءت مخيبة لxمال

لكنھا لم تنجح في الوصول إH لقاعدة المنصورة وجناكليس . ًالقواعد والمطارات في الدلتا وحتى بنى سويف جنوبا

الث9ث ا>خرى فقد فشل فيھا وطنطا وبنى سويف، وتمكن الھجوم اCسرائيلي من إغ9ق قاعدة طنطا فقط، أما القواعد 

كم من 30 اعتراض الطائرات اCسرائيلية على بعد 104في قطاع المنصورة استطاعت مقات9ت اللواء الجوي . ًتماما

) ستريل9(لكن الدفاع الجوي . نجح رف منھا في اCف9ت من مقات9تنا)  طائرة16( رف 4كانت قوة العدو . القاعدة

  . المطار وسقطت قنابل التشكيل في أماكن غير مؤثرةأسقط طائرة فانتوم بجوار

وتم اكتشاف طائرات .  على اتجاه اHقتراب المتوقع111في قاعدة بنى سويف كانت المظلة الجوية من اللواء الجوي 

العدو وتوجيه المظلة عليھا لكن في توقيت متأخر فلحقت بھا وھي تقترب من القاعدة، وارتبك التشكيل اCسرائيلي 

ًن اكتشف أن خلفه مظلة جوية تطارده فألقى قنابله وفر ھاربا من اHشتباك، وكان عدم التنسيق مع الدفاع الجوي حي

  .ًسببا في عدم إسقاط أي طائرة إسرائيلية

، وأثناء إق9ع الرف المخصص لتغير 102 طائرة من اللواء الجوي 8 مظلة بقوة 2وفى قاعدة جناكليس كان ھناك 

 8(ً شاھد قائد الرف طائرات العدو تزحف نحو القاعدة فأسرع باCق9ع الفوري متجھا نحوھا المظلة فوق رشيد

ونجح التشكيل في إرباك طائرات سكاى ھوك فأسقطت قنابلھا كلھا خارج المطار )  فانتوم4+ طائرة سكاى ھوك 

فقد . ًاون ھنا واضحة تماماوالثغرة في تنسيق التع.  من التشكيل21لكن رف الفانتوم نجح في إسقاط طائرة ميج 

وصلت طائرات العدو إلى المطار دون إنذار مسبق من الرادار أو المراقبة بالنظر رغم أن اتجاه اHقتراب خالي من 

ولوH أن طائرات العدو كانت منحرفة عن المطار، وإق9ع قائد الرف بسرعة والدخول معھا في . العوائق الرادارية

 8وكل ھذا رغم أن ھناك .  طائرات تتحرك على ا>رض4ئرات دمرت القاعدة إضافة إلى لكانت ھذه الطا.. اشتباك

  .طائرات في منطقة المظلة حماية للقاعدة

لكنه في .  طلعة جوية تمكنت خ9لھا من صد الھجمة اCسرائيلية408 ھذا اليوم من تنفيذ فيتمكنت القوات الجوية 

ًنفس الوقت كان يوما مليئا بثغرة واضحة  لم يلتفت إليھا، فاستمرت طوال الحرب وھي تنسيق التعاون بين القوات ً

  .الجوية والدفاع الجوي

كما أن الطلعات التي نفذت كدعم للقوات البرية في ھذا اليوم ابتعدت عن مبادئ استخدام القوات الجوية فلم تحقق 

ة القطامية لحماية معابر الجيش الثالث،  من قاعد21ميج)  طائرة2(فقد صدرت ا>وامر بتوجيه قسم . الھدف المطلوب

فالحماية إما أن تكون بعدد كاف ومؤثر من الطائرات أو تترك . وكان ھذا استخدام غير موفق. وتم تدمير الطائرتين

كما تخلت القوات الجوية عن مبدأ الحشد والتركيز في استخدام المقات9ت القاذفة . جو/للدفاع الجوي بصواريخ أرض

 طائرة فكانت النتائج أقل من 4- 2  ولكن تم تنفيذھا بتشكي9ت 3 ،2 طلعة طائرة لمعاونة الجيشين 28فتم تنفيذ 
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 طلعة 13وتنفذت . وأسقطت طائرة بواسطة العدو وأخرى بواسطة الدفاع الجوي الصديق. المطلوب بصورة كبيرة

وظھر . ًھما أيضا بواسطة دفاعنا الجويطائرة ھليكوبتر لgمداد  بمناطق متفرقة في سيناء لكن سقطت طائرتان إحدا

أن اHقتصاد في استخدام القوات الجوية ھو المسيطر على فكر القيادة، فظھرت سلبيات كثيرة من القوات الجوية أثناء 

  .الحرب

. مسكان يوم السابع من أكتوبر سباق بين القوات الموجودة شرق القناة والقوات اCسرائيلية التي تجرى تعبئتھا منذ ا>

قواتنا تعلم بأن العدو يجھز لمعركة رئيسية حين تكتمل قواته، فكان عليه أن يستعد لصد ھجوم العدو الذي سيكون يوم 

 أكتوبر في استكمال عبور الدبابات وا>سلحة الثقيلة 7فنجحت قواتنا خ9ل .  أكتوبر على أقصى تقدير9 أكتوبر أو 8

ً  وأيضا نجحت الفرق الخمسة المشاة في توسيع رؤوس الكباري 7لفرقة  مشاة باستخدام كباري ا19الخاصة بالفرقة 

  .وسد الثغرات التي بينھا

 أكتوبر كانت أعمال مجموعات الصاعقة التي تتمركز على محاور اHقتراب من القناة تؤدي أعمالھا 7وخ9ل يوم 

 مشاة 130واستطاعت سرية من اللواء . بنشاط ملحوظ، مما آثار ارتباك العدو وتعطل تقدم احتياطياته نحو الجبھة

 كم شرق القناة وھاجمت مركز قيادة القطاع 50ًا>سطول التقدم شرقا في ھذا اليوم عبر ممر مت9 حتى وصلت إلى

 كم في عمق سيناء لكن السرية استطاعت 80ودفع العدو بطيرانه للبحث عن تلك القوة التي وصلت إلى. الجنوبي

  . مرة أخرى130بر وانضمت إلى اللواء  أكتو8اCف9ت وعادت يوم 

 كم من القناة وھاجمت مواقع صغيرة ومعسكر 80كما تمكنت سرية من نفس اللواء الوصول إلى مطار تمادا بعمق

 أكتوبر كانت أولوية العبور ل`سلحة والذخيرة 6فيوم .  تم دعم الموقف اCداري للقوات شرق القناة.. ومحطة رادار

  . الدعم اCداري فأقل ما يمكن، فتم خ9ل ھذا اليوم استكمال المطالب اCدارية التي تلزم للوحداتبأكبر حجم ممكن أما

  

  

  

  

  

                

    

             بعض من دانات المدفعية التي انھمرت علي العدو           
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)  نقط حصينه7(رة عليھا  مشاة حصار مدينة القنطرة شرق والسيط18 أكتوبر استطاعت الفرقة 7/8وخ9ل ليلة 

 أكتوبر كنا فقدنا 7أقول بمرارة إننا من بعد ظھر يوم "ويقول الجنرال إليعازر . ًاستعدادا لتحريرھا اليوم التالي

. كان تقدم القوات العربية في سيناء والجوHن يسير بمعدل واحد. السيطرة على توجيه قواتنا في المنطقة الشرقية كلھا

ًأما دايان فلم يكن عصبيا أو منفع< كعادته، بل كان منھارا . محكمة تنفذ على جبھتين عريضتينلقد كنا أمام خطة  ًً

H يمكن >حد مھما أوتى من أسلوب في الكتابة أن . � يدرى ماذا يفعل أو بأي لھجة يتحدث وكنا نحن كذلك. ًمحطما

  .)1(ھكذا كان دايان. طه وتاريخهيصور الھزيمة بقدر ما يراھا على وجه قائد مھزوم في تقديراته وخط

 أكتوبر وقواتنا المسلحة 7فمنذ صباح .. وعلى المسرح السياسي جرت أحداث كثيرة بالغة ا>ھمية في ھذا اليوم

برسالة . ّمازالت ترسخ نجاحھا بعد عملية العبور، قرر الرئيس السادات بدء اHتصال بأمريكا وعن طريق كيسنجر

يقول فيھا أوH إشارة إلي اHتصاHت التي جرت بين , إسماعيل مستشار ا>من القوميحافظ / منه عن طريق السيد

  :ثم م9حظات عن تصاعد الوضع حتى الحرب، ثم صلب الرسالة .. كيسنجر والدكتور الزيات

  :إن وضعا جديدا قد نشأ في المنطقة ومن ثم نوضح موقفنا" 

  .تسوية جزئيه ھدف مصر ثابت في التوصل إلى س9م في وليس إلي -

 . � تعتزم مصر تعميق ا�شتباكات أو توسيع الجبھات-

  :إن موقف مصر يتلخص فيما يلي

  . على إسرائيل أن تنسحب من جميع ا>راضي المحتلة-

  عندئذ سنكون على استعداد ل9شتراك فئ مؤتمر س9م في ا>مم المتحدة تحت    اCشراف المناسب-

 ق تيران، وتقبل مصر وجودا دوليا كضمان لھذا لفترة محدودة  تأمين حرية الم9حة في مضاي-

  )1(" فيعتبر ھذا الموقف ھو بداية تنازHت1971 نرجو أH يساء فھمنا كما حدث مع روجرز عام -

حافظ إسماعيل تعھد مصر بعدم تعميق اHشتباكات أو توسيع الجبھة أنه  بھدف حماية مراكزنا /وقد فسر السيد

  .ومراكزنا اHقتصادية وما اعظم حيويتھا.. د كثافتھاالسكانية وما اش

فمن . حافظ إسماعيل/وا>شد غرابة كان تفسير واقتناع السيد.. كانت الرسالة غريبة بشدة في التوقيت والمضمون

حقيقي إن عبور خمس فرق للقناة دون خسائر تذكر عم9 .. ناحية التوقيت، كانت الحرب مازالت في مراحلھا ا>ولى

ھل تخيل الرئيس . لكن المعركة الرئيسية مع قوات إسرائيل لم تتم بعد.. عا، وقف العالم كله مندھشا ومعجبا بهرائ

وأننا سنفقد فيه حتى . بعد اCلحاح المستمر بأن العبور مستحيل! ؟.السادات بعد أن تم العبور أن الحرب قد انتھت

                                           
  .345 ص– حرب أكتوبر – المشير محمد الجمسى )1(

  319 ، 318 صـ – أمن مصر القومي - محمد حافظ إسماعيل)1( 
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لحة تنتظر رد القوات الجوية اCسرائيلية، وتجھز في سباق  أكتوبر كانت قواتنا المس7في صباح .. من قواتنا% 30

ثم بعد كل ھذا نتحدث . مع الزمن للھجوم المضاد اCسرائيلي، كما كانت ھناك بعض النقاط الحصينة مازالت تقاوم

  .ھذا من ناحية توقيت الرسالة). وتلميح بأن يكون تحت إشراف أمريكي(عن مؤتمر الس9م وتحت إشراف مناسب 

كيف لطرف يقاتل في الحرب أن يعلن التعھد بعدم ..  من ناحية المضمون فتتحول الغرابة إلي سؤال ھام وواضحآما

 يعنى – وHبد أن نتأكد أن كل ما جاء في الرسالة وصل إسرائيل في لحظتھا -!تعميق اHشتباكات أو توسيع الجبھة ؟؟

وH ندرى كم ومدي اHطمئنان الذي انتاب قادة .. نتوقفھذا التعھد ببساطه ووضوح بأننا سنعبر قناة السويس ثم س

لقد أعطتھم ھذه الرسالة مفتاح الحل للخروج من المأزق الشديد الذي .. إسرائيل حين علموا بتلك النوايا المصرية

قنابل  إسرائيل >نه بعد دقائق بالطائرات أو ساعات بالمدرعات ستسقط الىفالتھديد السوري أشد خطرا عل.. هكانوا في

  .كم بين الجبھة وتلك المناطق200والصواريخ على إسرائيل السكان والمناطق الحيوية، أما على القناة ھناك 

وأصبح . وعلى الفور تحول المجھود الجوي الرئيسي إلى الجبھة السورية Cيقاف التقدم السوري في ھضبة الجوHن

ع أي خسائر فيھا، حتى يتم اHنتھاء من الجبھة السورية وھي المجھود ا>قل على الجبھة المصرية بھدف تثبيتھا وإيقا

/ ومن المؤكد أن إسرائيل لم تلتزم أو تقتنع بتفسير السيد. ا>خطر ثم تركيز الجھود مرة أخرى على الجبھة المصرية

  .ر أكتوب9 أكتوبر ومھاجمة مصافي البترول في حمص يوم 8حافظ إسماعيل فقامت بمھاجمة مدينة بورسعيد يوم 

لقد . كانت اللھجة ودية. بعد فترة وجيزة حصلنا على أول اتصال مباشر مع القاھرة" قال كيسنجر عن ھذه الرسالة 

أبلغني حافظ إسماعيل مستشار ا>من القومي بمذكرة وصلتني عن طريق ا>جھزة السرية، الشروط التي تضعھا 

إن الجدير : ألخ ويستطرد....نسحب من جميع ا>راضي على إسرائيل أن ت.. مصر في سبيل إيقاف ا>عمال العدوانية

كان السادات يدعونا لgسھام في مشروع للس9م، إن لم نقل إنه يكلفنا . باHھتمام ھو وصول المذكرة H مضمونھا

ًوH يفوتني أن المذكرة تتضمن مؤشرا يوضح أن السادات متفھم جيدا لتلك الحدود التي يتمكن معه الوصول . بذلك ً

إن ھذه الجملة H تخلو من التنويه بأن مصر ". ليس في نيتنا التعمق في أراضي الغير أو توسيع جبھة القتال"يھا إل

  .)1("، بعد ا>راضي التي كسبتھاإسرائيلغير راغبة في متابعة ا>عمال العسكرية ضد 

 وستقلب الموازين وستوقع ھزيمة كان كيسنجر على يقين بأن القوات اCسرائيلية خ9ل يومين ستقوم بھجومھا المضاد

لھذا منع بحث ا>زمة أمام ا>م/م المتح/دة كم/ا نج/ح ف/ي تعطي/ل اجتم/اع لمجل/س . ساحقة بالجيشين المصري والسوري

ا>من، وكان مشروع الق/رار ا>مريك/ي ال/ذي س/يعرض عل/ى مجل/س ا>م/ن يق/ضى بع/ودة جمي/ع الق/وات إل/ى مواقعھ/ا 

لق/د خ/ذلت ال/سياسة الع/سكرية .. ادات ھ/ذه لتؤك/د لكي/سنجر ك/ل م/ا ك/ان يفك/ر في/هوج/اءت رس/الة ال/رئيس ال/س. السابقة

   00المصرية وھي في أوج تألقھا 

                                           
  . وما بعدھا316 ص– مذكرات كيسنجر فى البيت ا>بيض – ھنرى كيسنجر )1(
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 فرقة مدرعة 2وفى السابع من أكتوبر بدأ وصول قوات اHحتياط اCسرائيلية التي ستقوم بالھجوم الرئيسي بقوة قدرھا 

أري/ل / لي أم/ام قط/اع القنط/رة والف/ردان والثاني/ة بقي/ادة الجن/رالإبراھام آدان على المح/ور ال/شما/ واحدة بقيادة جنرال

وف//ى نف//س الي//وم ق//ام داي//ان وزي//ر ال//دفاع بزي//ارة للمنطق//ة الجنوبي//ة . ش//ارون عل//ى الطري//ق ا>وس//ط أم//ام اCس//ماعيلية

 ا>ركان جونين قائد جبھة سيناء وعاد في المساء ليجتمع مع رئيسة الوزراء ومعه رئيس/ وتدارس الموقف مع جنرال

كان اقتراحي أن نتخلى عن خط بارليف، وأن نعيد تنظيم صفوفنا على م/سافة "وحضر اHجتماع وزيران آخران فقال 

ّفإن أخطر مشاكلنا تفوق العرب . من القناة، ونطلق ھجمات مضادة، وإخ9ء المواقع المحصنة على القناة في تلك الليلة

ُوص/دمت رئي/سة . ج/ى الم/ضادة لل/دبابات.ب/ي.س/وفيتية خاص/ة ص/واريخ أربالعتاد وكونھم يق/اتلون م/ستميتين بأس/لحة 

ًالوزراء ُوصدم الوزيران اYخران كما اعتقد، خصوصا عندما أضفت أنني H أخ/ال أن ف/ي وس/عنا ف/ي ھ/ذا الوق/ت أن 

ف/ي اجتم/اع بينما كان رئيس ا>ركان قد أبلغ العكس صباح الي/وم نف/سه، . نرد المصريين إلى الضفة ا>خرى من القناة

ًكان واضحا أن الوزراء يتصورون الضعف عن/دي أن/ا ول/يس ف/ي الوض/ع الع/سكري، وأنن/ي فق/دت الثق/ة .. لم أحضره

  .وأنني أبالغ في تشاؤمي

 وافق رئيس ا>ركان على اقتراحي  بإقامة خط دفاع متأخر، واقترح أن ي/سافر إل/ى الجبھ/ة الجنوبي/ة لدراس/ة الوض/ع 

ًوافقت مع إبداء شكوكي، وتنفس الوزراء الصعداء، كان واضحا إنھم )  شارون وآدان(ادة  وتقرير الھجوم المضاد بقي

  .)1("لم يتصوروا أننا H نملك القوة ال9زمة لرد العدو إلى القواعد التي انطلق منھا قبل ث9ثين ساعة

  

  ):ا�ثنين اFسود ( أكتوبر8

وكان/ت الخط/ة تق/ضي ب/أن يھ/اجم .  ع قواته الرئيسية في سيناءكان العدو اCسرائيلي قد استكمل صباح ھذا اليوم تجمي

ً عل/ى أن يك/ون ش/ارون بفرقت/ه ج/اھزا لل/دفع وتعزي/ز 3 ويھ/اجم من/دلر بفرقت/ه الج/يش 2آدان بفرقته المدرعة الج/يش 

  .نجاح إحدى الفرقتين

ف/ؤاد عزي/ز ول/واء م/درع آخ/ر /  مشاة في القنطرة بقي/ادة العمي/د18على الفرقة )  دبابة100(وبدأ الھجوم بلواء مدرع 

وأمكن صد الھجوم وفشلت ق/وات الع/دو واض/طرت إل/ى .  في الفردانهحسن أبوسعد/  مشاة بقيادة العميد2على الفرقة 

ًفي الواحدة ظھرا أعاد جنرال آدان تنظيم قواته وبدأ ھجوما جدي/دا بق/وة . اHنسحاب دون أي نجاح ً  ل/واء م/درع ض/د 2ً

 النب/ي ح/افظ بعب/د ر/  مشاة بقيادة                  العميد16لفردان ولواء ثالث ضد الفرقة  مشاة في منطقة ا2الفرقة 

، وش/ارون ينتظ/ر ف/ي الخل/ف 3وف/ى نف/س التوقي/ت ك/ان الجن/رال من/دلر بفرقت/ه يھ/اجم الج/يش. في منطقة اCسماعيلية

  . نجاح أحدھما ليندفع لتعزيز ھذا النجاح

                                           
  .389-388 ص– الفاشية – دايان  موشى)1(



  -174-

دت قوات آدان المدرعة وھي على الُبعد، فأصدر قائد الفرقة أوامره للوح/دات  قد رص2كانت عناصر استط9ع الفرقة

 4يتمرك/ز عل/ى ا>جن/اب فيھ/ا الل/واء. بأن ُيسمح للعدو باختراق الحد ا>مامي للفرقة مع استدراج العدو إلى منطقة قتل

عم/ق الفرق//ة ف/ي مواجھ//ة ص//ابر زھ/دي، وف//ى /  م/شاه بقي//ادة العقي/د120محم//ود الم/صري والل//واء/م/شاه بقي//ادة العقي/د

  ..جورج حبيب / مدرع بقيادة العقيد24الھجوم لواء 

اندفع آدان بقواته بأقصى سرعة بغية اختراق مواقع الفرق/ة والوص/ول إل/ى خ/ط القن/اة . وتحقق ما خطط له قائد الفرقة

تراق، دون إط/9ق طلق/ة إبراھيم زيدان ورجال/ه ف/ي الح/د ا>م/امي للفرق/ه ب/اHخ/عند كوبري الفردان، وسمح له المقدم

لك/ن .  كم من القناة، ت/صور أن نجاح/ه أص/بح عل/ى وش/ك3ولما اخترق الحد ا>مامي ووصل إلى مسافة . واحدة عليه

وف/ى .. وفى منطقة القتل وجدت دبابات آدان نفسھا وھي محاطة بالنيران من ث9ث جھات، وكذا من قوة الحد ا>م/امي

وارت/دت ..  م/درع190وت/والى ت/دمير ب/اقي الل/واء ).  دباب/ة35ق/وة الكتيب/ة (يبة  دبابة من أول كت30لحظات تم تدمير 

ف/اروق /يسرى عماره يركب مدرعة مع النقي/ب/وكان النقيب.. باقي قوات أدان شرقا ھربا من جحيم النيران المصرية

 قفز من المدرع/ة واتج/ه فؤاد سليم، ومن حفرة أطلق جندي إسرائيلي النار عليه فأصابه في ذراعه فما كان منه إH أن

فخ/رج .. محمد ح/سان وف/تح نيران/ه عل/ى جن/ديان آخ/ران فقتلھم/ا/ وقتله بيديه ولحق به الجنديينحو الجندي اCسرائيل

وت/م الق/بض . ع/ساف ي/اجورى قائ/د الل/واء/ من اCسرائيليين مستسلمين كأسرى كان أح/دھم العقي/د4من حفرة مجاوره 

ف/اروق /يسرى إلى المستشفى، وبعد س/اعات است/شھد ك/ل م/ن النقي/ب/ونقل النقيب .. عليھم وتوصيلھم إلى قيادة الفرقة

وفى نف/س التوقي/ت ).. 18بعد الحرب يتضح أن شقيق النقيب فاروق استشھد في الفرقة .. (محمد حسان/سليم والجندي

ًه ش/رقا بع/د أن تكب/د خ/سائر فلم يعد أمام آدان إH اHرتداد بقوات/.  مشاة صد الھجوم المدرع عليھا16استطاعت الفرقة 

كانت ھذه المعركة نموذجا للعسكرية المصرية فكرا وتخطيطا وأداء بما حوته من تضحيات وف/داء لت/راب ھ/ذا . كبيرة

  . الوطن

ً أمر جونين قائد الجبھة الجنوبية فرقة شارون بالتوج/ه جنوب/ا ل/دعم ھج/وم فرق/ة من/دلر 2وأثناء اشتباك آدان مع الفرقة

 ف/أمره ج/ونين ب/العودة واHتج/اه 2 لكن وفى أثناء تحرك شارون ظھرت بوادر ھزيم/ة آدان أم/ام الج/يش،3أمام الجيش

. ًشماH لم/ساعدة وت/دعيم آدان، لكن/ه وص/ل بع/د أن ان/سحب آدان بقوات/ه إل/ى ال/شرق فل/م ي/شترك ش/ارون ف/ي المعرك/ة

جوم المضاد ھو الذي فشل، >ن/ه ل/م يج/ر ولم يكن الھ. كانت معركة مريرة، خسرناھا"ويقول  دايان عن ھذه المعركة 

  .)1("بل إن التردد والفوضى كانا يسودان القيادات. كما يجب

                                           
  390ص  – المصدر السابق )1(
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 أكتوبر دخل التاريخ تح/ت اس/م 8إن يوم " اCسرائيلية فوقال عساف ياجورى بعد عودته من ا>سر في جريدة معاري

عر بھا أغل/ب الجن/ود، وك/ل م/ن عاش/ھا H ين/سى إن خيبة ا>مل التي أحسست بھا وقتئذ ش..إسرائيلاHثنين ا>سود في 

  ".وعندما عدت من ا>سر أذھلني حجم الخسائر التي وقعت في صفوفنا.. مرارتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ِ                  مقاتل مصري يصـلى العدو بنيرانه ْ ُ  

ل ضوء تم اكتشاف في أو.  لم يكن صد ھجوم فرقة مندلر ھو فقط ما قامت به وحدات الجيش3وعلى جبھة الجيش

فتم القبض عليھم . أفراد في نقط المراقبة الدولية ومعھم أفراد من العـدو يقومون بتصحيح النيران اCسرائيـلية

  .  وترحيلھم ومعھم المراقبون الدوليون

 ّج/و لتنفي/ذ ق/صفتين بال/صواريخ، ق/ررت تنفي/ذ/وفى ھذا اليوم ُوضع تحت قيادة الج/يش الثال/ث كتيب/ة ص/واريخ أرض"

كان/ت نتيج/ة الق/صفة ا>ول/ى . القصفة ا>ولى عل/ى مط/ار الملي/ز والثاني/ة عل/ى أم خ/شيب حي/ث قي/ادة الجبھ/ة الجنوبي/ة

أم/ا الق/صفة الثاني/ة فق/د أودت بحي/اة .  ھليك/وبتر باCض/افة إل/ى العدي/د م/ن من/شآت المط/ار4+  ط/ائرة ف/انتوم 2تدمير 

  . تفخر بھمإسرائيلانت الجنرال إبراھام مندلر أحد قادة المدرعات الذين ك

 أتم/ت 7 :55الساعة ..  طائره فانتوم بواسطة الدفاع الجوى2 مشاه وإسقاط 7 ھجوم جوى على الفرقة 5: 50 الساعه

   صاعقة احت9ل الجزء الشمالي والجنوبي لنقطة 43الكتيبة 
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وت/م إب/9غ كتيب/ة . اذف/ات اللھ/بوكان العدو مازال يقاوم، فقررت قصف النقطة بالھاونات الثقيلة وق.. لسان بور توفيق

طائراتن/ا ت/شتبك .  م/شاة19 ھجمة جوية على الفرق/ة 8:00الساعة. الصاعقة فقامت باHستتار بالمخابئ أثناء الضرب 

 6تدمير مخزن ذخيرة على مح/ور م/ت9 ع/9وة عل/ى .. مع الطائرات المھاجمة وتسقط طائرة معادية ويتم أسر الطيار

 7ً ظھ/را ب/دأت الفرق/ة 1:15ال/ساعة . ًھجماتنا الجوية وأصيبت طائرة لنا وع/اد الطي/ار س/المادبابة إسرائيلية بواسطة 

  . مشاة أسطول الھجوم على قوات العدو في نقطة كبريت ل9ستي9ء عليھا130مشاة بالتعاون مع اللواء 

 بتركي/ز الني/ران عليھ/ا وت/م  م/شاة، أثن/اء تق/دمھا قام/ت المدفعي/ة19 حشد العدو سرية دبابات أم/ام الفرق/ة 3:00الساعة

 149 م/شاة ف/ي اقتح/ام النقط/ة 5 نجح/ت ق/وات الل/واء 3:00ال/ساعة ..  دبابة وارتدت باقي قوات الع/دو ش/رقا3تدمير 

 م/شاة ف/ي ص/د 7 نجح/ت الفرق/ة 3:15 ال/ساعة ً.. أس/يرا15ً قت/ي9 و20واHستي9ء عليھا بالقتال المت9حم وتكب/د الع/دو 

ّميرھا وكب/ـدت الع/دو خ/سائر كبي/رة ف/ي ال/دبابات والعرب/ات المدرع/ة، ف/أمرت قائ/د الفرق/ة ھجمات العدو المضادة وت/د

 م/ساء ف/شل الع/دو 8:45ال/ساعة .. ك/م10ًباستغ9ل النجاح وتطوير الھجوم شرقا للوصول برأس الكوبري إلى م/سافة 

 فIي إسIرائيللكثIرة خIسائر و:  أحIداث قتIال ھIذا اليIوم يقIول جنIرال جIونين وعIن. ًتماما في جمي/ع ھجمات/ه الم/ضادة

 250 حIوالي إسIرائيلاليوم على جميع الجبھات أطلق على ھذا اليوم يوم ا�ثنين الحزين حيث خIسرت  الدبابات ھذا

  .)1("دبابة ھذا اليوم وحده

كما شھد يوم الثامن .  مشاة18وفى مساء الثامن من أكتوبر تم إع9ن تحرير مدينة القنطرة شرق على يد قوات الفرقة 

ًمن أكتوبر أيضا ھجوم جوي عنيف على مدينة بورسعيد استمر طوال اليوم وبأعداد كبيرة من الطائرات ورغم كثاف/ة 

الھجمات الجوية إH أن الدفاع الجوي المصري في المدينة استطاع الصمود لھذه الھجمات وأوقع خسائر في الطائرات 

لت//ي تعط//ل بع//ضھا وت//ولى ال//دفاع الج//وي ع//ن المدين//ة ج//و، ا/المھاجم//ة مقاب//ل خ//سائرنا ف//ي كتائ//ب ال//صواريخ أرض

  ".ستريل9"ط وصواريخ الكتف /المدفعية م

 16ولم يھاجم العدو القواعد الجوية ھذا اليوم، واستعادت قواتن/ا الجوي/ة المب/ادأة فھاجم/ت مط/ارى الملي/ز وتم/ادا بق/وة 

كانت نتائج الطلعات تدمير . لعة استط9ع ط3 طلعة طائرة ع9وة علي64 فبلغ 2،3طائرة، وزاد الدعم الجوي للجيش

وق/د ق/ام الطي/ارون بت/دمير أھ/داف .  عرب/ة مدرع/ة10 مطار، مخزن ذخيرة، موقع مدفعية ميدان، موقع ھوك،2وشل 

  . تبادلية >سباب تتعلق بتنسيق التعاون بين قيادات الجيوش والقوات الجوية

  

  

                                           
  

  .192-189 ص– اCسرائيلي – الصراع العربي –الفريق عبد المنعم واصل  )1(
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  بر أكتو8  الھجوم الفاشل ا�سرائيلي يوم 

  

الشاذلي ص/باح ھ/ذا الي/وم بزي/ارة للجبھ/ة لمعرف/ة موق/ف الق/وات عل/ى الطبيع/ة والت/شاور م/ع الق/ادة /قام الفريق

 م/شاه الت/ي كان/ت ت/ستعد ل/صد 2سعد مأمون الذي ص/حبه إل/ى الفرق/ة / بدأت الزيارة بلقاء مع اللواء. الميدانيين

كان الطريق إل/ى الفرق/ة مزدحم/ا .  مشاه7لى الفرقة عبد المنعم واصل إ/ ثم توجه مع اللواء.الھجوم اCسرائيلي

وع/اد م/ن الزي/ارة وھ/و م/شغول بھ/ذا .  حاجة القوات الموجودة في ال/شرق م/ن إم/داد وتم/وينىوالكباري H تلب

 ك/وبري ثقي/ل، ك/ان ال/رقم 3خ/سرنا . ك/ان أكث/ر م/ا أزعجن/ي ف/ي الزي/ارة ھ/و موق/ف الكب/اري" الموقف فيق/ول 

Hب/رزت ف/ي ذھن/ي فك/رة بن/اء .. كن العدو من تدمير عدد إضافي؟ سيخلق لنا موقف/ا ص/عبالكن ماذا لو تم, مقبو

. كب/ارى م/ن الرم/ل والحج/ارة، وأخ/ذت رأى رئ/يس مھندس/ين الج/يش وأف/اد بأنھ/ا ممكن/ة لك/ن تحت/اج إمكاني//ات

ات اتخ/ذت خط/و. وبعد عودتي أخبرت ال/وزير ب/الفكرة، لكن/ه ك/ان مت/رددا وق/ال أن/ه س/يخطر ال/رئيس ال/سادات

جم//ال محم//د عل//ى م//دير المھندس//ين وال//دكتور عثم//ان ب//دران وزي//ر اCص//9ح / إيجابي//ة فاجتمع//ت م//ع الل//واء

الزراعي وعثمان أحمد عثم/ان رئ/يس ش/ركة المق/اولون الع/رب والمھن/دس م/شھور أحم/د م/شھور رئ/يس ھيئ/ة 
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 ال/رئيس ال/سادات ات/صل تحمس المھندس عثمان للفكره، أما المھندس مشھور فقد أصيب بدھشة وقال إن. القناة

  .. لكن المھندس عثمان أقنعه بأنه يمكن إزالة الكباري في أيام معدودة. به لكي يستعد لتطھير القناة Cعادة فتحھا

وف//ى الي//وم الت//الي ع//اد المھن//دس عثم//ان بالدراس//ة الكامل//ة الت//ي أف//ادت ب//أن أف//ضل ا>م//اكن لبن//اء الكب//اري ھ//ي 

 أكتوبر بعد موافق/ة 10وبدأت أعمال التنفيذ يوم .  كوبري2 يوما لتنفيذ 16لى الدفرسوار والفردان وأنه يحتاج إ

ونجح المھندسون المصريون في بناء كوبري عند الفردان وأخ/ر عن/د القنط/ره، ت/م افتتاحھم/ا . الرئيس السادات

وار افتتح/ه ف/ي والغريب أن يتبنى العدو الفكرة نفسھا فيقوم ببناء ك/وبري ف/ي منطق/ة الدفرس/. بعد انتھاء الحرب

  .  ديسمبر7

نكتشف أن إسرائيل وقادتھا العسكريين كانوا م/ازالوا . وبنھاية يوم الثامن من أكتوبر، وھو أحد أھم أيام الحرب

ث9ثة أيام من القت/ال ال/شرس ج/رى خ9لھ/ا العب/ور . الخ..... ، والذراع الطويلةريعيشون نشوة القوة التي H تقھ

ث/م نج/د ف/ي وث/ائق . قوط خط بارليف، وصد الھجوم المضاد اCس/رائيلي الرئي/سيالمذھل للقوات المصرية، وس

 أكت/وبر 8ف/ي العاش/رة م/ساء "  العج/ب واHن/دھاش فيق/ولرسجلھا الجنرال ج/ونين قائ/د الجبھ/ة الجنوبي/ة م/ا يثي/

وم/ات لقد ح/دث لن/ا ش/يء ل/يس جي/د، المعل. حاول رئيس ا>ركان أن يوضح ماذا حدث لنا اليوم ؟ تساءل دادو؟

وس/ريعا ). يشير إلى الخريطة(التي حصلت عليھا، وبالتأكيد يعلم بھا جونين تشير إلى أن جنرال أدان دخل ھنا 

وج/ونين يطل/ب من//ى اCذن .. فقل/ت ھ/ذا رائ//ع). 2يق//صد الج/يش (ج/دا ح/صلت عل/ى معلوم//ة بأن/ه اجت/از الخ/ط 

فق/ال أن ا>م/ور جي/ده، . ك/ون ل/ك حماي/ةباجتياز القناة، فقلت له حسنا ولكن أحرص على ضمان ا>مور، وأن ت

( والق/ضاء عل/ى رأس الج/سر الث/اني، ال/شيء فقلت حسنا، فقال لي سأفعل مع شارون نفس. اسمح لي باHجتياز

القضاء على رأس جسر وأن أدان سحقه من ا>عل/ى إل/ى ا>س/فل مثلم/ا وقد كنت سعيدا >ننا استطعنا  ). 3يقصد الجيش

   ).67كان التاريخ متوقف وثابت في أفكارھم عند يونيو .(.حدث في حرب ا>يام الستة

  .تلقيت ورقه مكتوب عليھا موافقتك الساعة الرابعة عصرا على احت9ل السويس: يقول جونين

ّوبعد ذلك يتضح لي بأن أدان لم يھاجم من ا>على إلى ا>سفل، ب/ل ھ/اجم وجھ/ا لوج/ه، َدم/ر أم : ويكمل إليعازر

  . قائمالسر المصري H يزاِلم ُيدمر فإن رأس الج

 أكت//وبر انتق//ل داي//ان ومع//ه اليع//ازر ل9جتم//اع بق//ادة الجبھ//ة  ج//ونين وأدان وش//ارون 9 /8وف//ى منت//صف ليل//ة 

الكثير من الحقائق التي حددناھا >نفسنا اتضح أنھا ليست صحيحه، اعتقدنا بأننا سن/ستطيع : وقال دايان. ومندلر

ص/باح الغ/د ..  غير أن أحد لم يتصور بحر ال/صواريخ الم/ضادة لل/دبابات.مع الدبابات منعھم من إقامة الجسور

  . الحكومة صورة واضحة فالحكومة Hتعرف شيئا عن المواقع وعن عدد القتلىسنعرض على
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باس//تثناء حال//ة أدان وم9حقت//ه ف//إن الع//رب ل//م ُيظھ//روا ن//شاطات، ولك//ن ل//و ت//م الھج//وم بواس//طة : ق//ال ش//ارون

أحيانا أكون مضطرا للمغامرة، ويبدو لي إنه من أج/ل .. يكن ليبقى عربي في منطقة القناةالفرقتين اليوم فإنه لم 

أن/ا ل/م أش/عر ب/أن . إحداث تغيير يجب أن نتواج/د ف/ي ال/ضفة الغربي/ة، وأن/ا أس/تطيع العب/ور ف/ي منطق/ة الف/ردان

  . كم وبعد ذلك يتم وقف إط9ق النار10المصريين يرغبون في اHقتحام وإنما احت9ل 

  .إنني ضد اجتياز القناة مع ھذا الحجم من القوات، وأوصى بعمليه صغيره: جونين 

يج/ب إعط/اء . وأعتقد أنه م/ن ال/سابق >وان/ه اHجتي/از. عندما تتغير موازين القوى فإننا سنقوم بالحسم: اليعازر

  )1( ."ل العموبعد أن نحتل بورسعيد سنقرر ما.الوقت للفرق لترتيب نفسھا والذھاب فقط باتجاه بورسعيد

فأوامر باحت9ل السويس، وحديث عما سيحدث بع/د اح/ت9ل بورس/عيد ف/ي ي/وم أطل/ق علي/ه .. كانت الثقة مفرطة

لكن ذلك الثعلب شارون كان يستبق ا>حداث بتفكيره في العبور إلى الغرب، >ن/ه ك/ان عل/ى ثق/ة .. اليوم ا>سود

 2رغم أن ھ/ذا ك/ان ف/ي فك/ر ق/ادة الجي/وش . رتباك كبيربأن ھذا العبور سيضع القيادة العسكرية المصرية في ا

  .       وھناك خطط لمواجھته3و

  : وراء كواليس الحرب 

وللح/ق ك/ان اHتف/اق ب/ين م/صر . في الثامن من أكتوبر ظھر الخ9ف بين الرئيس السادات وال/رئيس ا>س/د عل/ى الم/`

فما أن بدأت الحرب حتى انتھ/ى تن/سيق التع/اون .. ًراأكتوبر في الثانية ظھ6وسوريا على حرب أكتوبر قد انتھى يوم  

فل/م ي/تم . واHتفاق بين الشريكين مصر وسوريا، وأصبح كل منھما يعمل بحساباته ھو فقط ومن وجھ/ة نظ/ره ھ/و فق/ط

 ط/وال ا>ي/ام إسرائيل أكتوبر عمل مشترك منسق بين الجبھتين سوى بداية الحرب في وقت واحد، ف8-7-6طوال أيام 

كانت تقاوم توغل القوات السورية ف/ي الج/وHن >نھ/ا كم/ا ذكرن/ا الخط/ر ا>كب/ر عليھ/ا، فك/ان تركي/ز الطي/ران الث9ث 

  . في وقف تقدم الجيش السوري وأوقعت به خسائر كبيرةإسرائيلونجحت . ًاCسرائيلي لدعم المدرعات  كبيرا

ًه أن خسائر س/وريا ف/ي ال/دبابات كبي/رة ج/دا، ول/ذا وفى المساء قابل السفير السوفيتي في القاھرة الرئيس السادات ليبلغ

. فھم يطلبون م/ن اHتح/اد ال/سوفيتي إص/دار ق/رار بوق/ف إط/9ق الن/ار، حت/ى H يت/دھور الموق/ف عل/ى جبھ/ة الج/وHن

وبعد المقابلة التقى بعض مستشاريه الذين اقترحوا س/ؤال . ًواستشاط الرئيس السادات غضبا ورفض طلب وقف القتال

  :فبعث الرئيس السادات برسالة إليه تقول. ًسد شخصيا لتوضيح ا>مرالرئيس ا>

  ..... تحياتـي  " 

  أبلغني السفير السوفيتي اليوم بأنكم طلبتم إلى السوفيت التدخل لوقف 

  وأريد أن . إط9ق النار في اجتماع مجلس ا>من، >سباب تتعلق يسير المعارك في سوريا

                                           
   وما بعدھا 81 ص – الرواية الجديدة عن حرب أكتوبر –خالد أبو ستة العياصرة ) 1
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  :يرية عدة اعتبارات أضع أمامك في ھذه اللحظات المص

 إس/رائيلإن وقف إط9ق النار مع احتفاظنا بمواقعنا اYن سيعيدنا إل/ى وض/ع أس/وأ مم/ا كن/ا في/ه وس/تزداد شراس/ة  - 1

  .ولن تحل القضية إH بشروطھا وفى الوقت الذي تراه. واستعداداتھا وصلفھا أكثر مما كانت

 .ًويضكم بالكامل عن كل ما فقد فورا من العراقلقد أكد لي السفير السوفيتي أن اHتحاد السوفيتي قرر تع - 2

3 -  H أن وقف إط9ق النار سيحرمنا من استنزاف العدو، وھو الھدف ا>ساسي الذي يجب أن نحرص عليه، وھو ما

 .فقط مطلوب منا الصمود..  إسرائيلتتحمله 

س/تنزاف الع/دو وعلين/ا الھدف ھو كسر وقف إط/9ق الن/ار وا. أرجو أH يكون الھدف في ھذه المرحلة ھو ا>رض - 4

 .أن نتحمل الخسائر المترتبة على ذلك

وبع/د مراجع/ة . لھذه اHعتبارات مجتمعة إنني H اتفق معك في الرأي على وقف إط9ق النار في المرحل/ة الحالي/ة - 5

القائد العام فإنني انصح بدفع الفرقة المدرعة اHحتياطي/ة لعم/ل ت/وازن للموق/ف وإعطائ/ه دفع/ه جدي/دة، م/ع س/حب 

فرقة من المشاة إلى الخلف Cعادة تنظيمھا بمھمة الدفاع عن دمشق ويكتفي أن تصمد في مكانك Hستنزاف الع/دو 

 H حتى تحين الفرصة المناسبة لتكملة المھمة ا>ساسية وأنني أرى أن 

  .     تعطي ل`رض ا>ھمية التي تعطي للصمود واHستنزاف

  .ق من أھميةإنني أناشدك أن تعطي لھذا ا>مر ما يستح

                                                                  أخوكـم

                                                أنـور السـادات

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

                               الرئيس السوري حافظ اFسد
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  : بالرسالة التالية 9/10/1973سد في ورد الرئيس حافظ ا>

  ...تحياتـي

وغريب أن يتحدث السفير بھ/ذا ال/شكل وق/د ك/ان ال/ذي قلت/ه لھ/م . لم أطلب من السوفيت التدخل لوقف إط9ق النار - 1

  .إن وقف إط9ق النار مرتبط بتحرير ا>رض

ي//د ونلح//ق ب//القوات لي//ست ھن//اك أي أس//باب ف//ي المعرك//ة ت//دعو وق//ف إط//9ق الن//ار، فالمعرك//ة ت//سير ب//شكل ج - 2

 .وقد تم حتى اYن تحرير أكثر من نصف مرتفعات الجوHن. اCسرائيلية أكبر الخسائر بالرجال والعتاد

 .خسائرنا في الحدود الطبيعية ويجرى بشكل منتظم استعواض خسائرنا - 3

 .ليس للعراق ع9قة باستعواض خسائرنا فليس في العراق فائض مما نحتاج إليه - 4

 .ف إط9ق النار H يتم إH باHتفاق بيننا، وH اعتقد أن ھناك حاجة اYن لنبحث الموضوعموضوع كموضوع وق - 5

  ًوختاما أتمنى لكم النصر المبين

 )1("أخوكم                                                            

           حافـظ اFسـد

                          

  :ارأمريكا تقاتل من خلف الست

كي//سنجر أعط//ى . ف//ي أمريك//ا ك//ان تق//ديرھم لم//ا ح//دث مختل//ف ب//شده ع//ن ا>وض//اع الت//ي أص//بحت عل//ى أرض الواق//ع

 المجلس أي قرار بوق/ف إط/9ق الن/ار إH بع/د ي/ومين، وأن رتعليماته للمندوب ا>مريكي في مجلس ا>من بأن H يصد

ح/افظ إس/ماعيل الت/ي وص/لته قب/ل /ى رس/الة ال/سيدوفى نفس الوقت أرس/ل ردا عل/. يستھلك الوقت في الك9م والخطابة

ل/يس م/ن الواض/ح ل/دى الجان/ب ا>مريك/ي م/ا إذا كان/ت " يوم، كان محتوى الرسالة ھو المراوغة وإضاعة الوقت مثل

يجب تنفيذه قبل عقد , النقطة ا>ولى في موقف الجانب المصري بوجوب انسحاب إسرائيل من جميع ا>راضي المحتلة

الخ ثم يتح/ول إل/ي ق/صة طويل/ة ع/ن وص/ول .......المتوقع ھو الموافقة من حيث المبدأ على ھذا الشرطالمؤتمر أم أن 

                                           
  .390-388 ص– الس9ح والسياسة – 73 أكتوبر – محمد حسنين ھيكل )1(



  -182-

رسالة له من السفير ا>مريكي في طھران نق9 عن شاه إيران نق9 عن السفير اCيران/ي ف/ي الق/اھرة نق/9 ع/ن ال/رئيس 

  )1("ح لھذه الرسالةالسادات بأن مصر على استعداد للس9م بشروط معينه ويستفسر عن إيضا

كان الھدف كما ذكرنا ھو إضاعة الوقت حتى يتمكن الجيش اCسرائيلي من تحقيق انتصاره المح/تم خ/9ل ي/ومين كم/ا 

وكان كيسنجر معذورا في اعتقاده ھذا، فقد استمد معلوماته من أجھزة المخابرات ا>مريكية التي أك/دت .. وعده  دايان

 أكت/وبر أي 7فف/ي . ھا، ع9وة على إسرائيل التي كانت تتحدث بثقة مفرطة وغ/رورله تفوق إسرائيل وضمان انتصار

  . ساعة من القتال اجتمع السفير اCسرائيلي دينتز مع كيسنجر وكان ھذا الحوار24بعد 

   من رؤوس الجسور المقامة فوق القناة11- 10 من 9دمرنا . التاليةلقد أمضينا اليوم في إنجاز العمليات : دينتز

   دعني أعرف ما إذا كنا قد فعلنا مافيه الكفاية: سنجركي

والعملي/ة الثالث/ة .  م/ن القواع/د الجوي/ة الم/صرية9ومن ناحية ثانيه قمن/ا بق/صف .  جسرا11- 10 من 9أسقطنا : دينتز

 دباب/ة عل/ى ال/شاطئ 400 م/ن بھي قصف المدرعات الم/صرية عل/ى جانبن/ا م/ن القن/اة ونح/ن نق/در أن ھن/اك م/ا يق/ر

والبرقية الواردة إلينا تقول أنه كانت ھناك نتائج جيده بالنسبة لكل ھذه ا>ھداف، وأمكن إلحاق خسائر جسيمه . الشرقي

ونح/ن ن/شعر بتف/اؤل .. اليوم كان علينا تحريك طائرات مقاتله إلى الجبھة الشمالية >ن الوض/ع ھن/اك أكث/ر ص/عوبة.. 

ال/سوريون نجح/وا ف/ي اخت/راق .. ادة عل/ى نط/اق واس/عأكبر على الجبھة المصرية، حي/ث س/تكون ھن/اك ھجم/ات م/ض

  .مواقعنا في أماكن عديدة، نحن متماسكين وھناك قتال بالغ الشدة

ألحقنا خسائر جسيمه بالسوريين، وعلى كلتا الجبھتين تزداد قواتنا من حيث القوة، وبع/د ي/وم ) يقرأ من برقيه: (شاليف

لم//درعات الم//صرية م//ن تخري//ب ج//سيم بت//أثير قواتن//ا الجوي//ة  رؤوس ج//سور وعان//ت ا9م//ن مع//ارك ال//دبابات دمرن//ا 

  )شاليف يستدعى لمكالمة ھاتفيه.. (لقد أصبحت قواتنا أقوى وأقوى في سيناء. ودباباتنا

 ال/صواريخ -ض/رب القواع/د الجوي/ة ف/ي م/صر. ركزت قواتنا الجوية على تحقيق أربع مھ/ام) يواصل القراءة: (دينتز

  . المساندة الجوية للقوات برا-ور فوق القناة رؤوس الجس-جو في سوريا/أرض

  لقد رأيت ماذا فعلنا  : كيسنجر

 بعمل/ه، تعندما كنت في طريق عودتي لتطلب منى  أبلغك أنھا تق/در م/ا قم/) مائير(اتصلت بي رئيسة الوزراء: دينتز

  .وعن القائمة العسكرية فا>ولوية القصوى للطائرات

  .عمليات العسكرية فأن ذلك سيكون صعبافي الوقت الذي تدور فيه ال: كيسنجر

  .يمكن جعلھا تطير حتى قواعدكم في إيطاليا ومن ھناك يطير بھا رجالنا: دينتز

  . إليه من المواد ذات ا>ولويةنما أريد معرفته ھو ما تحتاجو. سيكون ا>مر صعبا.. دعني أرى : كيسنجر
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  .ھناك المعدات اCلكترونية: دينتز

. دعني أخبرك بما وصلت إليه ا>مور ف/ي ا>م/م المتح/دة..  كان في إمكاني الحصول عليھا غدااسأرى ما إذ: كيسنجر

وزي//ر خارجي//ة (أعتم//د عل//ى تمك//ن إيب//ان .. الثالث//ة عق//د اHجتم//اع ف//ي لق//د تح//دثت إل//ي ال//سكرتير الع//ام وم//ن المق//رر

  .من الحديث ست ساعات) إسرائيل

  .لقد طلبت منه الحديث ث9ث عشرة ساعة: دينتز

بأن يتحدث طوي9، لن نتقدم بأي شيء، سوف نتحدث ) المندوب ا>مريكي(لقد أصدرت توجيھات إلى سكالى: كيسنجر

أنني أفترض أنكم مع لي/ل ا>ربع/اء س/تكونون ف/ي . عن العودة إلى الخطوط التي كانت قائمه على أساس ا>مر الواقع 

  .وضع جيد

ھIم يقولIون أنھIم ) أكتIوبر7رسIالة الIسادات صIباح (سماعيللعلم رئيسة الوزراء فقط، لقد تلقيت رسالة من إ

ويقولون إنھم سIوف لIن يعمقIوا رؤوس جIسورھم إلIى أبعIد ممIا . فعلوھا لمجرد تفادى المزيد من ا�ستفزاز

   )1("ھم فيه اbن

ب/ل إن ق/ول . ھ/اشاركت في الحرب منذ الي/وم الت/الي ل ّبقراءة كلمات ھذه الوثيقة برويه يظھر لنا على الفور أن أمريكا

كم/ا . يعبر ع/ن أن الح/رب أمريكي/ة قلب/ا وقالب/ا)  كنا فعلنا مافيه الكفايةادعني أعرف ما إذ( كيسنجر بصيغة الجمع

ظھر من الوثيقة تكتيكات كيسنجر في إضاعة الوقت، وتردده في دع/م إس/رائيل بالط/ائرات وإن س/قط ھ/ذا بع/د يوم/ان 

. غ إسرائيل بنص رسالة حافظ إسماعيل حول ع/دم تعمي/ق رؤوس الكب/اريلكن أخطر ما في ھذه الوثيقة ھو إب9. فقط

  .في نفس اليوم كما قلنا تعليقا عليھا سابقا

 ال//سخرية ف//ي ھ//ذه الوثيق//ة ھ//و ك//م الك//ذب والت//ضليل ال//ذي قالت//ه القي//ادة اCس//رائيلية ع//ن س//ير العملي//ات رلك//ن م//ا يثي//

حة تكتسح القوات اCسرائيلية ف/ي س/يناء وتف/شل ھجم/اتھم ففي الوقت الذي كانت قوات مصر المسل. ومجريات الحرب

وعن مھاجمة تسعة .المضادة المدرعة يتحدث السفير اCسرائيلي لكسينجر عن الخسائر الجسيمة في الدبابات المصرية

 م/ا أش/به الليل/ة. قواعد جوية م/صرية، ول/م ي/ذكر أو ل/م تبلغ/ه حكومت/ه ب/ان ثم/ان م/ن ھ/ذه القواع/د ف/شل الھج/وم عليھ/ا

فتحدثت ع/ن ا>م/اني وا>ح/9م .67 في أكتوبر دور القيادة المصرية في يونيو ةبالبارحة لقد تقمصت القيادة اCسرائيلي

  .وكأنھا واقعا علي ا>رض

كان ضمن الخطة اHستي9ء عل/ي ال/شاطئ ال/شرقي لخل/يج ال/سويس، بواس/طة إب/رار بح/ري عل/ي ال/شاطئ :  أكتوبر9

منطقة ابورديس علي أن يتم اHتصال بھذه القوات بدفع اللواء ا>ول م/شاه ميك/انيكي وإبرار جوي لقوات الصاعقة في 

وفشل اCبرار البحري ولم يتم لعدم ص/9حية معظ/م الق/وارب المطاطي/ة فتق/رر . بالتحرك جنوبا علي الطريق الساحلي
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 س/رية ص/اعقة ف/ي 2بر ب/ابرار أكت/و8 ط/ائرة ھليك/وبتر م/ساء 16فقامت . أن يكون اCبرار كله بالطائرات الھليكوبتر

 سرية صاعقة، وكانت خسائرنا طائرة واحدة ھليكوبتر أسقطت 4المنطقة جنوب وشمال ابوزنيمه واكتمل بذلك إبرار 

 أكتوبر 9وفي   صباح يوم .  تقرر تأجيل دفع اللواء 3ونظرا إلى تأخر تركيب الكباري في قطاع الجيش. بعد اCبرار

 ظھرا نجح اللواء في اHستي9ء علي الميول الجنوبية 12:00 كوبري الفرقة وفي الساعة تم دفع اللواء من خ9ل رأس

 ظھ/را تع/رض الل/واء لق/صف ج/وي عني/ف 1:30والشرقية لعيون موس/ى وحق/ق ب/ذلك المھم/ة المباش/رة، لك/ن ال/ساعة

ه ك/ان ق/د خ/رج م/ن وتوقف اللواء في موقعه وحدثت به خسائر جسيمة، نظرا >ن/. ومركزا استمر حتى الثالثة عصرا

 أكت/وبر 10وتكرر مھاجمة الل/واء ب/الطيران م/رة أخ/رى ي/وم . حماية الدفاع الجوي المصري فتمكن طيران العدو منه

من العربات المدرعة ع9وة علي خ/سائر أخ/رى، فل/م ي/ستطيع % 20من الدبابات، % 50ووصلت خسائر اللواء إلى 

 قراره بتمركز الل/واء ف/ي منطق/ة عي/ون 3 أكتوبر اصدر قائد الجيش10ومساء يوم . اللواء التقدم في اتجاه محور سدر

ورغم خسائر اللواء الكبيرة فقد استطاعت سرية م/ن الل/واء ح/صار نقط/ة .  مشاه19موسى ويوضع تحت قيادة الفرقة 

  . راس مسلة، واHستي9ء علي دبابات وعربات مدرعة من العدو

فال/دعم والحماي/ة الجوي/ة غائب/ة مم/ا جع/ل . فشل للقيادة العسكرية المصرية نقطة ي مشاه ميكانيك1كانت معركة اللواء 

وأدى ع/دم وص/ول الل/واء إل/ي مواقع/ه ف/ي الخط/ة، إل/ي انقط/اع اHت/صال . الطيران اCسرائيلي يوقع به خ/سائر كبي/رة

ولك/ن ي/ذكر .. ريبقوات الصاعقة التي قاتلت بأشرس ما يكون القتال، لكن في النھاية تفرقوا بين شھداء وجرحي وأس/

كان تع/دد القي/ادات عل/ي أعم/ال الل/واء م/ن أس/باب .  أكتوبر16لھم إن وحدة منھم أغلقت مضيق سدر أمام العدو حتى 

  .. وقيادة البحر ا>حمر والقيادة العامة بالقاھرة3الفشل في المھمة، فقد تناوب علي قيادته الجيش

 م/شاة ف/ي 19فمنذ أول ض/وء تق/وم الفرق/ة .. لعسكرية المصرية أكتوبر كان ھناك نقاط مضيئة ل9 لكن وفي نفس يوم 

وفي الثامنة .  طائرة6 عن فقده 3بصد ھجمات العدو المضادة، كما أسفرت غارات العدو الجوية علي الجيش 3الجيش

 بالن/سبة الفاتح كريم للھجوم علي جبل الُم/ر ال/ذي ي/شكل ھيئ/ة حاكم/ه/  مشاه ميكانيكي بقيادة العقيد2صباحا تقدم اللواء

 ط/ائرة  بواس/طة ص/واريخ 3ورغم ھجوم العدو الجوي عل/ي الل/واء أثن/اء تقدم/ه، نج/ح الل/واء ف/ي اس/قاط. لمحور مت9

وحاول الع/دو .  ظھرا12:30وتم أسر طيار منھم وبعد قتال عنيف سقط جبل المر في أيدي قواتنا الساعة ". استريل9"

 م/شاه  ف/ي 5 نجح الل/واء 10:30وفي الساعة. واتنا وفقد ھدفا حيويا مھمامستميتا استعادة الجبل لكنه فشل أمام بسالة ق

  . دبابة إسرائيلية فارتد شرقا15صد ھجوم مضاد للعدو دمر خ9له 

ونتيج/ة >عم/ال القت/ال الباس/لة م/ع .  مشاه في التقدم إل/ى منطق/ة عي/ون موس/ى7 ظھرا نجح اللواء12:00وفي الساعة 

نقط//ة عي//ون موس//ى المجھ//زة بم9ج//ئ فوHذي//ة ب//داخلھا مدفعي//ة مي//دان موجھ//ة نح//و  م//شاه ميك//انيكي س//قطت 1الل//واء 

وف/ي الواح/دة . وعلي الف/ور ص/درت ا>وام/ر بن/سف الم/دافع حي/ث تع/ذر س/حبھا إل/ي خ/ارج النقط/ة. السويس والميناء

ا ث/م ع/اود  دباب/ة، لكن/ه ف/شل وارت/د ش/رق50 م/شاه بق/وة 11ظھرا حاول العدو الھج/وم م/رة أخ/رى عل/ي قط/اع الل/واء 
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 أي/ضا فف/شل الع/دو م/رة أخ/رى مخلف/ا ورائ/ه 11 قام بتعزيز الل/واء 7وكرر ھجومه بعد تعزيز قواته، لكن قائد الفرقة 

  . دبابة محترقة وعشرات من القتلى والجرحي46

ل/واء وتكرر ھجوم  العدو على القواعد الجوية لكن لم ينجح إH في إغ9ق قاع/دة المن/صورة فق/ط، ب/سبب أوام/ر قائ/د ال

 ط/ائرة ف/انتوم 12فما أن تم خف/ض البالون/ات حت/ى وص/ل . بخفض البالونات قبل إق9ع الطائرات إلى أماكن المظ9ت

وتم عمل ھبوط ھيكلي من قواعد أخرى علي المنصورة حتى ي/شعر الع/دو ب/أن ھجمت/ه . نفذت مھمتھا دون أى مقاومة

 طلع/ة 2+  طلع/ة مق/ات9ت قاذف/ه 28+ عة مق/ات9ت كمظ/9ت  طل268وقامت قواتنا الجوية ھذا اليوم بتنفيذ . قد فشلت

  .  قاذفات قصف الطريق الشمالي

كنا ننوي ان نحشد كل جھودنا من أجل " ولتكتمل الصورة نعرف ماذا قال دايان في نھاية ھذا اليوم في مؤتمر صحفي

ف/اليوم نھ/اجم أھ/داف اقت/صادية .دن/افھذا من وجھة نظري له ا>فضلية ا>ول/ى >نھ/ا م9ص/قة تمام/ا لب9.. تحييد سوريا

ان الموق/ف ل/يس بھ/ذه ال/صورة عل/ي .. سنبذل أقصى جھد لتحييد سوريا.. الكھرباء والبترول والمطارات.. وعسكرية

الجبھة الجنوبية، وعلي ان أقول لكم بوضوح كامل، انه H يتوفر لنا في الوقت الحاضر إمكانية رد المصريين إل/ى م/ا 

  .. القناةءورا

إذا ھ//اجم الع//رب ف//ان "ّد أدرك الع//الم كل//ه اYن أنن//ا ل//سنا اكث//ر ق//وة م//ن الم//صريين، وان الھال//ة الت//ي كان//ت تتوجن//ا  لق//

وم//ن المحتم//ل كثي//را ان نفك//ر ف//ي . ويتح//تم ان نق//ول الحقيق//ة لل//شعب اCس//رائيلي. ق//د س//قطت" إس//رائيل س//تحطمھم

يق/صد (افي/ة تمكنن/ا م/ن تنظ/يم خط/ه دفاعي/ة اف/ضل اHنسحاب إلى خطوط اقل تبعثرا واكثر أمنا، تضم عوائ/ق طبوغر

  )المضايق

 ھ/و اإن م/ا يعنين/. إننا ندفع الضريبة كل يوم في صورة معدات وقوات وطي/ارين وط/ائرات ودباب/ات: واستطرد دايان

 أمن إننا في حاجة للمدرعات والطائرات لحماية.. لتذھب إلى الجحيم البحيرات الُمرة أو سواھا. مستقبل دولة إسرائيل

  )1(."وقد وافقت أمريكا علي أن يزودونا بطائرات فانتوم جديدة. ب9دنا، وبرغم كل شئ فان القوات تتآكل

ان الوقت قد حان لتثبي/ت النج/اح "  أكتوبر تضمنت 9 عاد السفير السوفيتي في القاھرة فينوجرادوف برسالة ثانية في 

إن أوض/اع الجبھ/ة ... الن/ضال ال/سياسي م/ن اج/ل الت/سويةالذي أمكن تحقيقه عن طريق وقف إط9ق الن/ار ومواص/لة 

ف/شل الج/يش ال/سوري  .. السورية قد تدھورت ا>مر الذي دفع الرئيس ال/سوري لطل/ب العم/ل عل/ي وق/ف إط/9ق الن/ار

ومن ثم فمن الضروري التوصل إلى قرار في ظ/روف فعالي/ة . سيتيح Cسرائيل تركيز قواتھا علي جبھة سيناء وحدھا

  1) (الجبھتين

                                           
(1)

  . وما بعدھا161 ص-  عيد الغفران- ھيئة اHستع9مات 
  322 صـ – أمن مصر القومي -محمد حافظ إسماعيل  1)(

  



  -186-

ٌورفض الرئيس السادات الطلب السوفيتي من منطلق أن قواتنا في الشرق حققت نجاحا واضحا وملموس/ا وتكب/د الع/دو 

 أكت/وبر مھمتھ/ا ح/سب 9لكن التساؤل ھ/و، حقق/ت قواتن/ا ي/وم .. خسائر كبيرة، فما الذي يجعلنا نقبل وقف إط9ق النار

يحت/اج إل/ى إع/داد وتجھي/ز ل/م " 2جراني/ت " ح/سب الخط/ة والتط/وير إل/ى خ/ط الم/ضايق. وتوقفت"1جرانيت " الخطة

  !؟..يتوفر فلماذا كان الرفض وقواتنا في افضل وضع لھا

وم//ن ن//ص الوث//ائق الت//ي س//ننقل منھ//ا .. أم//ا ف//ي أمريك//ا فق//د ك//ان الجمي//ع يلھ//ث Cنق//اذ إس//رائيل م//ن ھزيمتھ//ا المروع//ة

في البداية عرقلت إصدار قرار لوق/ف إط/9ق .. سنعرف كيف إن أمريكا شاركت في الحرب مع إسرائيل من أول يوم

فف/ي فج/ر ھ/ذا الي/وم أيق/ظ دينتزال/سفير .  أكت/وبر ك/ان ھن/اك ك/9م آخ/ر9النار، حتى يتحقق النصر Cسرائيل لك/ن ي/وم 

وف/ي الثامن/ة ص/باحا ُعق/د اجتم/اع . اCسرائيلي كيسنجر من النوم مرت/ان ليبلغ/ه أن الموق/ف اCس/رائيلي ي/زداد ص/عوبة

ينجر ودنتيز ومعھم/ا الملح/ق الع/سكري اCس/رائيلي ج/ور والجن/رال س/كوكرفت وبيت/ر رودم/ان م/ن ا>م/ن حضره كس

  .القومي

  احتاج إلى تقرير دقيق حول الموقف العسكري : كيسنجر"

لقد تلقينا رسالة تلخص ما تكبدناه م/ن خ/سائر حت/ى التاس/عة ص/باحا بتوقي/ت إس/رائيل، فيم/ا يخ/تص بالط/ائرات : دنتيز

 طائرة، فيما يختص بالدبابات كانت 49 سوبر مستير بإجمالي 4- ميراج3- سكاى ھوك28 - فانتوم14خسائر كانت ال

  . دبابة وقد خسرنا بعضھا علي الطريق500خسارتنا نحو

  كم دبابة كانت لديكم؟!! ؟..دبابةخمسمائة : كيسنجر

  .ان ھذه تشتمل تلك التي تعرضت للعطب: دنتيز

  زتكم؟كم عدد ما كان بحو:كيسنجر

  ألف وثمانمائة: جور

  .لقد خسرنا مائة في الشمال وأربعمائة في الجنوب: دنتيز

وما ھو عدد م/ا خ/سره .. ؟ إذن ھذا ھو السبب الذي يجعل المصريين متباھين إلى ھذا الحد. كيف حدث ذلك: كيسنجر

  المصريين؟

 دباب/ة 100 الخ/سائر الم/صرية ح/والي كان/ت. (من أربعمائة إلى خمسمائة في سيناء وخسر السوريين أربعمائ/ة: جور

  )فقط

اش//رح ل//ي كي//ف أمك//ن خ//سارة أربعمائ//ة دباب//ة ف//ي مواجھ//ة . مازال//ت الخ//سارة مت//ساوية م//ع الم//صريين: كي//سنجر

  المصريين؟

  .لقد كنا في عجلة شديدة للعودة بھا إلى خط المواجھة: جور

  .بالغةبعضھا تعرض للعطب فأصبحت خارج الخدمة نظرا للتحرك بسرعة : دنتيز
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  ؟.ھل تعرف كم واحدة كانت خسائر المعركة: سكوكروفت

ج/ور .(بعضھا تعرض لنيران المدفعي/ة، إن ل/ديھم ني/ران مدفعي/ة كثيف/ة، إنن/ا H نع/رف ا>ع/داد عل/ي وج/ه الدق/ة: جور

  . ميل من القناة8-6لقد عبروا القناة ولديھم خط اYن بطول . دعني أرك الموقف) يسحب خريطة

  ؟. كيلومترميل أو: كيسنجر

 دباب/ة، وعل/ي المح/ور الرئي/سي ل/ديھم ف/رق 700-600لقد عبروا مع خمس فرق مشاه ومعھم دبابات بين . ميل: جور

مدرعة تقف بتأھب Hستغ9ل الموقف إذا ما تمكنت فرق المشاة من فتح الطريق إلى الشرق، لقد قمنا بإغ9ق الطري/ق 

  .ولم نسمح لھم باختراقه

  لدبابات السورية التي لحق بھا الخسائر؟وما ھو عدد ا: كيسنجر

لقد ارتدوا اYن علي معظم خط المواجھة، لق/د ع/دنا إل/ى الوض/ع ال/ذي ك/انوا .  دبابة100 وكانت خسائرنا 400: جور

  .سيكون بمقدرتنا تسوية الخط وھذا سوف يساعدنا في التركيز علي الجنوب. عليه قبل الحرب

  ت إن ھذا سوف يتم الث9ثاء أو ا>ربعاءولكن متي؟ ذكرت لي يوم السب: كيسنجر

إن ھذا يرجع إلي قدرتھم علي عبور القناة مع مدرعاتھم ونج/اح ص/واريخھم . من الواضح انه قد حدث خطأ ما: دنتيز

  .المضادة للطائرات مما اضعف من جھدنا الجوي

للغاي/ة ب/سبب ال/صواريخ الم/ضادة ا>ولى التركيز علي تمزيق أوصال ق/واتھم وھ/و أم/ر مكلف/ا : لدينا مسئوليتين: جور

  .للطائرات، والثانية تسوية الخطوط والتوغل قلي9 في الداخل

  .انھم سوف لن يتحركوا: كيسنجر

  .قد يفعلون ذلك إن لدينا معلومات بأنھم قد يذھبون حتى مضيق مت9: جور

  .الجو بقدر ما نستطيعالقرار في الليلة الماضية ھو الحصول علي كل المعدات والطائرات بواسطة : دنتيز

  .وقد قمنا بحشد جميع طائرات شركة العال الخاصة بنا: جور

كانIت إسIتراتيجيتنا أن نعطIيكم . إنني � أسIتطيع أن افھIم كيIف أمكIن لIذلك أن يحIدث. إنني أتفھم مشكلتكم: كيسنجر

 وف/ي م/ساء .... مIاحتى مساء اFربعاء، وببلوغ ذلك الوقت كنت أظن أن الجIيش المIصري بكاملIه سIوف يكIون حطا

  .نفس اليوم عقد اجتماع آخر

بناء علي طل/بكم الخ/اص واف/ق ال/رئيس عل/ي كام/ل القائم/ة الخاص/ة بالم/ستھلكات وت/شمل المع/دات الحربي/ة : كيسنجر

لق/د واف/ق ال/رئيس رس/ميا، إن ك/ل خ/سائركم م/ن الط/ائرات .. كل شئ ف/ي القائم/ة باس/تثناء قناب/ل اللي/زر. واCلكترونية

فيم//ا يخ//تص .  والتIIي تعIIد احIIدث مIIا عنIIدنا60 –سIIيتم إح<لھIIا، ستحIIصلون علIIي عIIدد مIIن طIIراز م  وال//دبابات

  . طائرة فانتوم مباشرة وا>عداد الباقية ستضعون جدو5Hبالطائرات سوف تحصلون علي 

  ؟.إنھا مسالة أيام دكتور كيسنجر،ھل بإمكانك الحصول علي بعضھا من أوروبا: دنتيز
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وتأكيIدا . لديكم تأكيدات بأنكم س/وف تح/صلون عل/ي اCح/9ل ع/ن خ/سائر ا>س/لحة.. انياتھناك بعض اCمك: كيسنجر

إضافي بأن إذا اصبح الوضع بالغ السوء، وھناك موقف طارئ فإننا سنصل بالدبابات إليكم حتى ولو لجأنا إلى نقلھا 

  )1(."بواسطة الطائرات اFمريكية

وق/د رف/ض ك/سينجر .  إس/رائيلية-ض/وح أن الح/رب كان/ت أمريكي/ةھاھو موقف أمريكا وكسينجر الذي تعلن كلمات/ه بو

مؤك/دا . اقتراح مائير بان تحضر إل/ى واش/نطن لتقن/ع ال/رئيس ني/سكون ب/سرعة إم/دادھا با>س/لحة والمع/دات وال/ذخيرة

ي م/ن وبالفعل بدأ منذ اليوم الت/الي ج/سر ج/و. للسفير اCسرائيلي أنه شخصيا سيدير ا>مور بما يحقق ما تريد إسرائيل

أمريك//ا إل//ى إس//رائيل، بط//ائرات أمريكي//ة ع//سكرية ومدني//ة وط//ائرات إس//رائيلية، وب//دأت إس//رائيل بھ//ذا الج//سر ت//سترد 

>ن الطائرة والدبابة اCس/رائيلية الت/ي ت/دمر ي/دخل مكانھ/ا جدي/د . وبھذا اصبح وضع الجبھة المصرية خطيرا. عافيتھا

  .التي تدمر تخرج من القتال وتكون خصما من القوة المصريةأما الطائرة والدبابة المصرية . قادم من أمريكا

  

   أكتوبر13 – 10: الوقفة التعبوية

س//قطت الھال//ة . أش//رقت ش//مس العاش//ر م//ن أكت//وبر عل//ى م//صر وھ//ي تزھ//و بانت//صارھا الم//دوي ف//ي ك//ل أنح//اء الع//الم

وحقق/ت قواتن/ا الم/سلحة . رائيلوف/شلت الح/دود اYمن/ة ف/ي حماي/ة إس/.. اCسرائيلية وانكشفت نظري/ة ا>م/ن اCس/رائيلي

ف/ي الوق/ت .  تح/سن م/ن مواقعھ/ا وتع/زز رؤوس الكب/اري وتعي/د تنظ/يم الق/وات3 و2وقوات الجيش . مھمتھا المباشرة

  .الـذي كان العدو يحاول أن يعطل تقدم قواتنا شرقا بھجمات مضادة متكررة

عل/ى المع/ابر، وخاص/ة بورس/عيد الت/ي تعرض/ت الھجمات الجوية عل/ى قواتن/ا ش/رق القن/اة و وبدأ العدو نشاط زائد في

. ُلقصف جوى متواصل، حتى دمرت كتائب الصواريخ وتم دخول كتائ/ب جدي/ده محلھ/ا قام/ت بقت/ال ش/رس م/ع الع/دو

 طائره وكان من أب/رز رجالھ/ا 16أيمن حب الدين فقد أسقطت للعدو /  صواريخ بقيادة الرائد418ويكفينا مثال الكتيبة 

  .سعيد عبد رب النبي/يل القداح ضابط التوجيه والرقيبنب/م9زم أول مھندس

ف/تم اHكتف/اء .  أكتوبر أن النشاط القتالي الم/صري ق/د خف/ت حدت/ه ع/ن ا>ي/ام ا>ربع/ة ال/سابقة10 وضح بداية من يوم 

بصد الھجمات المضادة للعدو، وتقلص حجم الدعم الجوي لقواتنا، وتركزت جھ/ود الق/وات الجوي/ة الم/صرية ف/ي ص/د 

 2م/ع تركي/ز الھجم/ات عل//ى مراك/ز القي/ادة واCن/ذار والت/شويش فقام//ت . ات الع/دو عل/ى قواع/د ومط//ارات ال/دلتاھجم/

 16ي/و. أحمد ھاش/م بمھاجم/ة وت/دمير مرك/ز إعاق/ة وت/شويش عن/د رمان/ه، وط/ائرة ت/ي/طائره ميراج قيادة الرائد طيار

 قاذف//ه قي//ادة المق//دم 16. ي//و.  ط//ائره ت//ى2 كم//ا تمكن//ت. محم//د كري//دى بق//صف مرك//ز قي//ادة الطاس//ة/قي//ادة رائ//د طي//ار

لكنھ/ا . سمير سيد أحمد م/ن الوص/ول إل/ى مط/ار النق/ب ع/ن طري/ق الطي/ران ف/وق ال/سعودية ث/م ا>ردن وإي/9ت/طيار

وصلت منحرفة ع/ن الھ/دف وطاردتھ/ا مق/ات9ت الع/دة فأفلت/ت منھ/ا وف/ي الع/ودة ق/رر قائ/د الت/شكيل إلق/اء القناب/ل عل/ي 

                                           
(1)

   وما بعدھا133 صـ – 21 وثيقة -ب أكتوبر في الوثائق ا>مريكية حر-  وليام بير 
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محم/ود /واصطدمت ط/ائره م/ن الت/شكيل ب/ا>رض واست/شھد الرائ/د طي/ار.ل أبو رديس للبترولمعسكرات ومباني حقو

 10وكانت ھجمات العدو الجوية ضعيفة التأثير فل/م ي/نجح إH ف/ي إغ/9ق مم/ر واح/د ف/ي مط/ار أب/و حم/اد ي/وم . سرى

يسنجر يطل/ب وق/ف القت/ال  أكتوبر بدأ ك10وأخيرا وفي.  أكتوبر11أكتوبر، وإغ9ق ممر آخر في مطار القطاميه يوم 

ان لدي الجانب المصري بناء علي ذلك قرارا ھاما : من الدكتور كسينجر إلى السيد حافظ إسماعيل ."في رسالة تقول 

فإذا كان يراد إعط/اء الدبلوماس/ية فرص/ة .. عليه اتخاذه، فاCصرار علي برنامج بالحد ا>قصى يعني استمرار الحرب

 يعتقد أن تق/دما يمك/ن إح/رازه عل/ي أس/اس إيق/اف قت/ال ف/ي يإن الجانب ا>مريك..  للقتالكاملة فيجب أن يسبقھا إيقاف

وال/////////////////////////////////////دكتور ك/////////////////////////////////////سينجر ش/////////////////////////////////////اكرا لل/////////////////////////////////////دعوة .. المواق/////////////////////////////////////ع

ٍال///ٍك◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ريمة من الجانب الم/صري لزي/ارة م/صر،  ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

   .)1("متناھي الجدية ّمجرد أن يتحقق إيقاف القتال فلسوف يسره أن يولي ھذه الدعوة اعتباراوب

 اCسرائيلية –وجاءت المعلومات عن الجبھة السورية مثيرة للقلق واHنزعاج ورغم أن الكتاب عن الحروب المصرية 

  .وقف لما سيأتي من أحداثالم سنعرض للقارئ الكريم ماذا دار في الجبھة السورية باختصار حتى يتضح

في نفس توقيت الھجوم المصري على القناة قامت القوات الجوية السورية بمھاجمة أھ/داف  :أكتوبر6الجبھة السورية 

وتحقق/ت المفاج//أة .  ف/ـرق م/شاه لتھ/اجم بط/ول الجبھ/ة عل/ى ث/9ث مح/اور3وبع/د تمھي/د بالمدفعي/ة تق/دمت .. إس/رائيلية

دى إلى اجتياح الخطوط الدفاعية اCسرائيلية وبواسطة قوات الصاعقة ال/سورية س/قط موق/ع الكاملة بالنسبة للعدو مما أ

  .جبل الشيخ الذي يعتبر من أھم ا>ھداف الحيوية على خط الجبھة

 ك/م م/ن نھ/ر 20المدرعات ال/سورية والم/شاة الميكانيكي/ة تواص/ل تق/دمھا حت/ى وص/لت بع/ض الق/وات إل/ى :  أكتوبر7

والطي//ران اCس//رائيلي يھ//اجم الق//وات .. وري يق//ع ف//ي كم//ين إس//رائيلي ويتكب//د خ//سارة كبي//رةل//واء م//درع س//.. ا>ردن

  .  بعنف شديدةالسوري

المدرعات ال/سورية م/ستمرة ف/ي .. محاولة من القوات اCسرائيلية Hسترداد جبل الشيخ لكن فشلت المحاولة:  أكتوبر8

ث/م . دة اCس/رائيلية ف/ي وق/ف تق/دم الم/درعات ال/سوريةالنجاح شمال الجوHن لكن في الجنوب نجحت الھجم/ات الم/ضا

  . فرقه مدرعة إسرائيلية الھجوم المضاد في جنوب ووسط الجوHن ونجحت في اختراق القوات السورية2عاودت 

 في صد الھجوم وتكبد اللواء خ/سائر ن آخر جھد ھجومي سوري بواسطة لواء مدرع، لكن نجح اCسرائيليو: أكتوبر9

..  دباب//ة400وق//د كان//ت الخ//سائر ال//سورية حت//ى ھ//ذا الي//وم ق//د بلغ//ت .. طره إل//ى اHرت//داد إل//ى الخل//فكبي//رة مم//ا اض//

وبھ/ذا . ونجحت الفرقة المدرعة اCسرائيلية في جنوب الجوHن ف/ي الوص/ول إل/ى الجن/اح ال/سوري وش/كلت تھدي/دا ل/ه

  .انتقلت المبادأة إلى الجيش اCسرائيلي

                                           
(1)
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ق/صف ج/وي وبح/ري ض/د أھ/داف مدني/ة مث/ل م/صفاة بت/رول حم/ص والمط/ار . . ھجمات سورية متفرقة: أكتوبر10

ھجوم مدرع إسرائيلي ش/مال ووس/ط الج/وHن، ارت/دت الق/وات ال/سورية إل/ى داخ/ل ا>راض/ي ال/سورية الت/ي .. الدولي

  . أكتوبر6بدأت منھا الحرب يوم 

س في شمال ووسط الجوHن وتق/دم إل/ى ركز العدو اCسرائيلي جھوده في تعزيز النجاح الذي تحقق با>م : أكتوبر11

  .كم من دمشق40داخل ا>راضي السورية، ونجح في الوصول إلى غرب مدينة سعسع التي تقع بعد 

س/وخوي، (  س/رب4وصول فرقه مدرعة وفرقه مشاه ميكانيكي عراقية إلى الجبھة السورية ع9وة على :  أكتوبر12

  .رةعراقي دخلوا في المعركة مباش) 21، ميج 17ميج 

ومھاجم//ة الم//درعات اCس//رائيلية بكم//ائن م//ن .. معرك//ة ت//صادمية ب//ين الم//درعات العراقي//ة واCس//رائيلية : أكتIIوبر13

توقف الھج/وم اCس/رائيلي غ/رب بل/دة  سع/سع وبھ/ذا اس/تردت إس/رائيل الج/وHن كلھ/ا م/رة أخ/رى . الصاعقة السورية

  .وتقدمت إلى داخل ا>راضي السورية

سرائيل ما سعت إليه وأبعدت الحظر ال/سوري وت/م اHس/تغناء ع/ن ال/دعم الج/وى ف/ي الھج/وم حققت إ:  أكتوبر14-21

السورية المحدودة ولكنھا ل/م . كما حدثت بعض الھجمات العراقية. اCسرائيلي فتحولت الطائرات إلى الجبھة المصرية

  . تحقق نجاح وفي النھاية استطاعت إسرائيل استرداد موقع جبل الشيخ مرة أخري

يظھر من ا>حداث على الجبھة السورية أن التنسيق كان غائبا تماما بين الجبھة الم/صرية وال/سورية كم/ا أن الق/وات و

والسؤال ھنا أين كان العمل الفدائي الفلسطيني من ..  أيام من بداية الحرب فجاء تأثيرھا ضعيفا 7العراقية وصلت بعد 

  .ن أن يربك القيادة والقوات اCسرائيلية بصورة كبيرةفقد اختفي فترة الحرب، وكان من الممك. سوريا؟

.. القوات المسلحة الم/صرية حقق/ت مھمتھ/ا المباش/رة وتوقف/ت .  أكتوبر13-10ونعود إلى أيام الوقفة التعبوية ا>ربعة 

ك وال/رئيس ال/سادات متم/س. روس/يا وأمريك/ا ت/ضغطان لوق/ف إط/9ق الن/ار.. القوات السورية تتراجع وتفقد الج/وHن 

واختلف/ت القي/ادة ال/سياسية والع/سكرية ف/ي م/صر ف/ي تق//دير . بق/راره بع/دم ج/دوى وق/ف إط/9ق الن/ار ف/ي ھ/ذه اللحظ//ة

وس/نعرض لوجھ/ات نظ/ر .. الموقف، فلم يتم اCجابة على السؤال الھام والحيوي ف/ي ھ/ذه اللحظ/ة وھ/و وم/اذا بع/د ؟؟ 

محم/د / س/عد ال/شاذلي، والل/واء/  ورئيس ا>ركان الفريقأحمد إسماعيل،/الرئيس السادات، ووزير الحربية الفريق أول

  .الجمسي رئيس ھيئة العمليات

لقد عبرنا وحققنا المرحل/ة ا>ول/ى باHس/تي9ء الكام/ل عل/ى خ/ط " أوضح الرئيس السادات اHستراتيجية المصرية فقال 

   )1("ولم يعد أمامنا إH المرحلة الثانية وھى الوصول إلى المضايق.. بارليف 

                                           
(1)
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كان م/ن رأي ض/رورة اس/تغ9ل الموق/ف لتط/وير الھج/وم " إسماعيل /  الجمسي عن موقف الفريق أول/ يقول اللواءو

 الھج//وم ي//تم ف//ي فوھ//ذا يعن//ي أن اس//تئنا. ش//رقا دون أن نتوق//ف ط//وي9 حت//ى نح//رم الع//دو م//ن فرص//ة ت//دعيم مواقع//ه

وجIدت منIه .  أكت/وبر9ھ/ذا الموض/وع ي/وم إس/ماعيل ف/ي / ناق/شت الفري/ق أول.. الظروف ا>فضل لن/ا وا>س/وأ للع/دو

فكIان يIري ا�نتظIار لتكبيIد العIدو أكبIر خIسائر ممكنIة كمIا يIري أن القIوات .. الحذر الشديد مIن سIرعة التقIدم شIرقا

  .البرية القائمة بالھجوم ستتعرض بشدة لھجوم الطيران ا�سرائيلي

وكنت اعرف بحك/م خبرت/ي ال/سابقة مع/ه أن/ه . عيةإسماعيل وبيني بطريقة موضو/ لقد دارت المناقشة بين الفريق أول

عامل الخسائر المتوقعة من الطيران المعادي كIان حذر جدا، وكلما كانت المناقشة تطول أجد انه برغم اقتناعه إH أن 

وكIان القIرار الIذي وصIل " �بد من المحافظة على القوات المسلحة سIليمة" يسيطر على تفكيره ثم يعود إلى القول 

ثم يلي ذلIك اسIتئناف الھجIوم علIى ضIوء تطIور " وقفه تعبوية" رغم مناقشتي الطويلة معه انه �بد من عمل إليه ب

  .الموقف وھو قرار ثابت في ذھنه � يحيد عنه

إس/ماعيل ول/ه ك/ل اHعت/زاز واHحت/رام من/ي /  أكت/وبر م/ع الفري/ق أول9وفي نھاية المناقشة بعد مقابلتين طويلتين يوم 

أن تتذكر أن خطة الحرب تقضي بتطوير الھجوم Hحت9ل المضايق بعد وقفة تعبوية أو بدونھا، أي أن أرجو : قلت له 

   )2("مبدأ التطوير شرقا إلي المضايق ھو مبدأ مقرر واصبح السؤال ھو فقط متى يستأنف الھجوم؟ 

محم/د ح/سنين /         ا>س/تاذأحمد إسماعيل رأيه عن الوقفة التعبوية بوضوح في حديثه مع      / ويقول الفريق أول

   وردا على ھل كنا أبطأ مما يجب؟ 18/11/1973ھيكل في 

كIان التخطIيط يقتIضي وقفIه تعبويIة بعIد .. ما أعرفه ھو أنني التزمت بالتخطيط .. � أعرف : إسماعيل / الفريق أول

أتأھ/ب . ء رد الفعIل للعIدو وقفIه أعيIد فيھIا تقIدير الموقIف علIى ضIو.. بإتمام العبIور وبعIد تIأمين رؤوس الكبIاري 

إن الوقف//ة التعبوي//ة ل//م تك//ن فت//رة س//كون، ولكنھ//ا كان//ت فت//رة تقب//ل .. للخط//وة التالي//ة واتخ//ذ احتياطاتھ//ا الكافي//ة وأتق//دم

  ..لھجمات العدو المضادة وتدميرھا

ب//ور القن//اة ال//شاذلي واض//حا م//ن بداي//ة الخط//ة ب//أن قواتن//ا الم//سلحة غي//ر ق//ادرة وH ت//ستطيع إH ع/ وك//ان رأي الفري//ق

 أكتوبر تحركت إلى 11في صباح الخميس" وقد أوضح ذلك بقوله .  كم وفقط15 -10واحت9ل رؤوس الكباري بعمق 

الجبھة للمرة الثانية، وكان الموقف في الجبھة مطمئنا وكنا جميعا مقتنعين بان قواتنا قادرة على صد أي ھج/وم م/درع 

... ت صرف عشرة آHف لغ/م م/ضاد لل/دبابات ف/ورا لتعزي/ز ال/دفاعآخر ولتعزيز دفاعاتنا ضد أي ھجمات أخرى قرر

بعد عودتي من الجبھة فاتحني الوزير في موضوع تطوير ھجومنا نحو المضايق ولكن عارضت الفكرة ل`سباب التي 

                                           
(
2
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 مازالت القوات الجوي/ة اCس/رائيلية قوي/ة وت/شكل تھدي/دا خطي/را >ي/ة ق/وات بري/ة تتح/رك دون: سبق أن ذكرتھا وقلت

  )1("غطاء جوى، ويجب أن نأخذ درسا من التجربة القاسية التي مر بھا اللواء ا>ول مشاه أمس

إن/ي أق/ول خط/ة الح/رب وض/عت للوص/ول إل/ى خ/ط " الجمسي رئ/يس ھيئ/ة العملي/ات كم/ا أوض/حه /وكان رأي اللواء

س/ماعيل ح/ذرا أكث/ر مم/ا يج/ب، إ/ ك/ان القائ/د الع/ام الفري/ق أول.. المضايق بعد وقفه تعبوية أو بدونھا حسب الموق/ف 

وك/ان علي/ه أن يغ/امر بع/د أن ض/اعت من/ا فرص/ة اس/تغ9ل " .. ك/ان عل/ى أH أغ/امر" وأبطأ مما يجب وكان كما قال 

  ..النجاح بسرعة لتحقيق الھدف اHستراتيجي

وق/د حاول/ت .. سيةعبء إدارة العمليات الحربية لتنفيذ الخطة عل/ى القي/ادة الع/سكرية دون ت/دخل م/ن القي/ادة ال/سيا  يقع

إس/ماعيل ل/م يف/صح / خ9ل الحرب معرفة مبررات البطء في تطوير الھجوم وھل ھناك قيد سياسي إH أن الفري/ق أول

أس/رع الفري/ق .  أكتوبر لتط/وير الھج/وم12ولما أصدر الرئيس السادات قرار يوم .. لي عن ھذا القيد لو كان موجودا 

 24تأج/ل الموع/د ( أكت/وبر 13ليوم للتطوير بحي/ث يب/دأ ص/باح الي/وم الت/الي إسماعيل بإصدار ا>وامر في نفس ا/ أول

 أكتوبر كانت باتفاق وموافقة الرئيس السادات والقائد العام 13-10اتضح من ھذا التصرف أن الوقفة التعبوية ). ساعة

  )2(" كان قرارا سياسيا– بعد الوقفة التعبوية –أحمد إسماعيل، كما أن قرار تطوير الھجوم 

                                           
(1)
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أولھا كان صدور ق/رار تط/وير الھج/وم ش/رقا حت/ى خ/ط الم/ضايق .  أكتوبر كان ھناك ث9ث أحداث ھامة13وفي يوم 

أما الحدث الثاني كان ف/ي الواح/دة ظھ/را ح/ين عب/رت ف/وق .  أكتوبر في السادسة صباحا14على أن يتم التنفيذ صباح 

 ك/////م وب/////سرعة أعل/////ى                                                      30 عل/////ى ارتف/////اع  )71. أر.أس(ال/////سماء الم/////صرية ط/////ائرة اس/////تط9ع أمريكي/////ة ط/////راز 

دخلت الطائرة المجال الجوى الم/صري م/ن ف/وق بورس/عيد وقام/ت بم/سح المنطق/ة جنوب/ا . من ضعف سرعة الصوت

ل/م .  ف/وق البح/ر المتوس/طحتى الغردقة، ثم اتجھت غربا إلي وادي النيل عند مدينة قن/ا ث/م ش/ماH حت/ى بلط/يم واختف/ت

كان//ت ھ//ذه الطلع//ة كافي//ه >ن تعط//ى للقي//ادة . ت//ستطيع ص//واريخنا التعام//ل معھ//ا >نھ//ا كان//ت خ//ارج م//داھا وإمكانياتھ//ا

الع//سكرية اCس//رائيلية آخ//ر موق//ف للق//وات الم//سلحة الم//صرية وأم//اكن تمركزھ//ا وبن//اء علي//ه ي//تم التخط//يط للعم//ل 

  .اCسرائيلي التالي

 أكت/وبر ھ//و وق/ف إط/9ق الن/ار ال/ذي اقترحت//ه بريطاني/ا وأرس/لت ال/سفير البريط/اني ف//ي 13داث ف/ي وثال/ث ھ/ذه ا>ح/

                           . القاھرة به Hستط9ع الرأي المصري، لكن الرئيس السادات كان متمسكا برأيه فرفض اHقتراح البريطاني
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  الفصل التاسع

  وا�ختراق المعاكس.... ا�ختراق

   أكتوبر24 – 14رحلة من الم
  

  ؟..؟ وماذا فعلوا ھم..ماذا فعلنا

 من أحداث، والتي تلخصت في نجاح القوات المصرية في عبور رمضى ثمانية أيام من الحرب سردنا فيھا أھم ما دا

 كم ثم صد الھجوم المضاد اCسرائيلي 15- 10قناة السويس وتدمير خط بارليف، وإقامة رؤوس كبارى بعمق 

 أكتوبر، بحجة تخفيف 14استغرق ھذا ث9ثة أيام قتال ثم وقفة تعبوية، وبعدھا اHستعداد للتطوير يوم . يالرئيس

 وتقھقرت إلى خط داخل هّالتي حققت نجاحا مبشرا لمدة يومان ثم خسرت كل ما حققت. الضغط عن الجبھة السورية

  . أكتوبر6ا>راضي السورية قبل 

 على رستكون اCجابة عليھا من أقوال القادة، أو من مبادئ القتال التي H تتغي.. سئلةوھنا Hبد وأن نسأل عديد من ا>

  .مدار التاريخ، أو من نتائج ا>حداث نفسھا

لكن بعد ساعتين فقط تم إلغاء الضربة .. كان استخدام القوات الجوية المصرية في الضربة ا>ولى عم9 رائعا* 

ب أن تستمر طائرات الھليكوبتر في تنفيذ مھامھا في الضربة الثانية بإبرار وا>غر. الثانية، وكان قرارا غريبا

فكان طبيعيا أن تلتھمھا المقات9ت اCسرائيلية وتسقط . مجموعات الصاعقة وحدھا، دون أي حماية جوية من المقات9ت

  . طائره ونخسر في دقائق الطائرات وا>طقم وجنود الصاعقة25

ففي طلعة إبرار الصاعقة ھذه كان لزاما توفير . القوات الجوية بعد الضربة ا>ولى مباشرةلقد توارت مبادئ استخدام 

وبمرور أيام القتال تركز دور القوات الجوية . لحماية طائرات الھليكوبتر)  طائره مقاتله30– 20(حماية بالمقات9ت 

 7لھا في تحقيق نجاح يذكر يوم في صد الھجمات اCسرائيلية على المطارات رغم تقلص تلك الھجمات بعد فش

وأصبح الھدف الواضح تماما ھو . وتناقص بشكل كبير مجھود المقات9ت القاذفة في دعم القوات البرية. أكتوبر

فظھر مبدأ اHقتصاد في استخدام القوه دون باقي مبادئ . اHحتفاظ بالقوات الجوية المصرية سليمة قدر اCمكان

  .استخدام القوات الجوية

ويبدو أن القيادة السياسية .  أكتوبر ونجاحه بھذه الصورة أمرا مذھ9 للعالم كله وإسرائيل خاصة6ان العبور يوم ك* 

 أكتوبر 9 كم يوم 12– 10فما أن وصلت قواتنا إلى رؤوس كبارى . والعسكرية المصرية ذھلت أيضا من ھذا النجاح

 أكتوبر 6لقد بدأت الحرب في ..  القادة فيما بينھمحتى صدرت ا>وامر بعمل وقفه تعبوية أظھرت اخت9ف رؤية

. لكن بعد أيام ث9ث أصبحت المعركة وجھة نظر لكل قائد.. والكل على قلب رجل واحد، والمعركة معركة مصر

  .فأعلى ث9ث قاده في القوات المسلحة كانت رؤيتھم ل`حداث مختلفة بشده فيما بينھم
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 أن تتعرض القوات لخسائر، دقول عن الوقفة التعبوية إنه كان حذرا وH يريإسماعيل ي/ وزير الحربية الفريق أول

 طثم وبعد يومان فقط يعطى ا>وامر باHستعداد لتطوير الھجوم إلى خ.. ويريد أن يخرج من الحرب وقواته سليمة

 ساعات ع9وة 5لنقاش الشاذلي وقادة الجيشان فيتم استدعاءھما إلى القاھرة، ويستمر ا/ ويعترض الفريق..!! المضايق

النقاش  ينھىإسماعيل /لكن الفريق أول. على أن قادة الفرق كانت تعارض التطوير في ھذا التوقيت وبھذا ا>سلوب

فيتضح أن الوقفة التعبوية . بأن التطوير أمر سياسي وقد تقرر من القائد اFعلى للقوات المسلحة الرئيس السادات

  .!!أيضا كانت قرار سياسي

الشاذلي رئيس ا>ركان والتي أثبتھا في مذكراته، ھي أن القوات المسلحة المصرية بعبور / وجھة نظر الفريقوكانت 

 كم تكون قد حققت أقصى ما تستطيع،ولھذا كان معارضا للتطوير 15-10القناة وتدمير خط بارليف والتقدم شرقا 

  .بشدة

م يكن في صالحنا أبدا وإنما ھو في صالح العدو الذي الجمسي رئيس ھيئة العمليات يقول بان اHنتظار ل/واللواء

وحاول أن يشرح للوزير أضرار تلك الوقفة التعبوية لكن الفريق . يستعيد توازنه وقوته كلما طال اHنتظار

  .إسماعيل لم يقتنع وصمم علي رأيه/أول

لقائد ا>على للقوات كان الرئيس السادات يشغل بحكم الدستور منصب رئيس الجمھورية وفي نفس الوقت ا* 

وكانت خبرة الرئيس السادات العسكرية محدودة وH تتعدى ث9ث أعوام خدمة في القوات المسلحة، عامان .المسلحة

بعد تخرجه من الكلية الحربية كضابط إشارة ثم ترك الخدمة واشتغل بالعمل السياسي ثم عاد إلى الخدمة قبل قيام 

  .       قته بالقوات المسلحةثم انتھت ع9. الثورة بعام تقريبا

وكان قبل بداية الحرب يعقد المؤتمرات . ورغم ھذه الخبرة المحدودة إH انه كان ذو لماحيه شديدة وثقة في النفس

وقد .. الموسعة مع قادة القوات المسلحة يستمع إليھم جيدا ويشير إلى بعض ملحوظات بسيطة بحكم موقعة كرئيس

 أكتوبر 6لكن ما أن نجح العبور يوم .. ضير للحرب عدد من ھذه المؤتمراتذكرنا في صفحات مرحلة التح

  .وأصبحت قواتنا المسلحة شرق القناة تقاتل اشرف معركة، حتى ظھر رئيس آخر وسادات آخر

 أكتوبر والقرارات الحاسمة تصدر منه شخصيا دون مشورة أحد سواء سياسيين أو عسكريين، رغم 7 فمن صباح 

 أكتوبر والتي تفصح 7بداية من رسالته إلى كسينجر في .. ارات وتأثيرھا الخطير في سير الحربخطورة ھذه القر

وعرفنا كيف أن ھذه المعلومة كانت لدي إسرائيل في نفس اليوم، وبھذا ركزت . بأننا لن نعمق أو نوسع اHشتباكات

  .إسرائيل علي الجبھة السورية وھي مطمئنة إلى عدم خطورة الجبھة المصرية

ثم كان قرار الوقفة التعبوية الذي اعتقد انه كان مكم9 لرسالته إلى كسينجر كي يثبت صدقه بعدم تعميق اHشتباكات 

والمثير للدھشة والتساؤل انه يأمر بالوقفة التعبوية بحجة أن قواتنا قد . وكي يدعوه إلى أن يتدخل بحل أمريكي سلمي

ل علي السفير السوفيتي ويرفض اHقتراح السوفيتي بوقف إط9ق النار حققت المھمة المباشرة، وفي نفس الوقت ينفع
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فإذا كانت قواتنا المسلحة قد حققت المخطط لھا، وھو يعد كسينجر بأنه لن يعمق اHشتباكات، ..  أكتوبر9، 8يومي 

رة أحد من ثم يتدخل في المعركة ويتخذ وبدون مشو. فلماذا كان رفض وقف إط9ق النار؟؟. ويأمر بوقفة تعبوية

 ساعة فقط بحجة 24القادة العسكريين كما كان يفعل من قبل  قرارا بتطوير الھجوم إلى خط المضايق في خ<ل 

  .إنقاذ سوريا

قرار تسبب في كثير من التداعيات والسلبيات علي قواتنا المقاتلة، قيل للقادة العسكريين حين طلبوا تأجيله جملة 

 خط المضايق صدر من الرئيس السادات في لحظة إلىأن قرار تطوير الھجوم واعتقد ". ھذا قرار سياسي"شھيرة

 أكتوبر  يقول أن القوات اCسرائيلية في طريقھا 11انفعالية حين علم أن دايان ظھر في التليفزيون اCسرائيلي يوم 

ومن أسقط خط . وبثقة من حقق جيشه العبور في ساعات. إلى دمشق، فشعر الرئيس السادات بكثير من اHستفزاز

والسؤال يفرض نفسه أين كان . ّبارليف، وكبد العدو اCسرائيلي خسائر فادحة، اتخذ قراره دون مشورة العسكريين

 أكتوبر وھي 10 ،9 ، 8إسماعيل قائد الجبھتين؟ طوال أيام / وأين كان الفريق أول. التنسيق المصري السوري ؟

  .تخسر ما كسبته في بداية الحربا>يام التي كانت القوات السورية تتراجع و

طلعت / حسن البدري واللواء/ّوالعجيب بشده أن الرئيس السادات قبل الحرب اقترح تكوين مجموعة مستقلة من اللواء

كانت مھمة ھذه المجموعة ھو تقييم . مصطفي الجمل بعيدة عن مسئوليات العمل وإدارة المعركة/ حسن واللواء

. وتقديم صورة للرئيس السادات، ومشورة بالرأي والمقترحات الخاصة بكل موقفالموقف العسكري أيام الحرب 

فھم من ذوي الخبرة والثقافة العسكرية العالية،ع9وة علي أن الفكرة نفسھا . وكان اختيارا موفقا >فراد المجموعة

.. ّإلى ا>مور بھدوء ورويةصائبة حيث إن ھذه المجموعة غير منفعلة آو منھمكة في إدارة أعمال القتال وإنما تنظر 

 أكتوبر، ورفض الوقفة التعبوية، ورفض 7وقدمت ھذه اللجنة عدة مقترحات منھا إط9ق المدرعات نحو الشرق منذ 

لكن لم يؤخذ برأي ھذه . التطوير والتحذير من فشله المحتمل بصورة كبيرة والتداعيات التي ستنتج عن ھذا الفشل

H ندري لماذا تم تكليف ھذه المجموعة أص9 إذا كان لن يؤخذ برأيھا رغم س9مة و.. المجموعة في أي مما قدمته

  !؟؟.وصحة معظم ما قالت به

علي الجانب اYخر ماذا فعلت إسرائيل التي كانت علي شفا السقوط واHندحار طوال ا>يام ا>ربعة ا>ولى من 

فكانت القرارات مرتجلة والھجمات . واحدالحرب، فھي >ول مرة تحارب معركة دفاعية وعلي جبھتان في آن 

والقيادة في ارتباك كبير حتى انه تم تكليف بارليف بقيادة الجبھة ضد مصر وتكليف مردخاي ھود , المضادة فاشلة

  . باCشراف علي القوات الجوية اCسرائيلية) 67قائد طيران إسرائيل في (

ع السوري عن ھضبة الجوHن والوقفة التعبوية المصرية فالتراج.  أكتوبر اختلفت ا>مور تماما10لكن في يوم 

 أكتوبر 11وفي.. أعطت القيادة اCسرائيلية الفرصة كي تفكر بھدوء، فتقرر مواصلة الھجوم علي الجبھة السورية

وبعد عدة اجتماعات بين القيادة السياسية .  أكتوبر6ينجح تقدم القوات اCسرائيلية داخل ا>راضي السورية قبل 



  -197-

لعسكرية اCسرائيلية تم فيھا شرح الموقف علي الجبھة الجنوبية، اتفق رأي الجميع علي أن يقوم الجيش اCسرائيلي وا

 أكتوبر ظھرا 12وفي . بعبور القناة إلى  الغرب واHستي9ء علي ارض للمقايضة عليھا حين يصدر وقف إط9ق النار

بارليف واليعازر ع9وة علي بيلد قائد س9ح الطيران ورئيس ُعـقد اجتماع حاسم حضره جولدا مائير وموشى دايان و

قام بارليف في اHجتماع بشرح .. المخابرات العسكرية ورئيس الموساد واثنان من الوزراء ايجال الون وجاليلى

في "وفي أثناء اHجتماع جاءت معلومة شديدة ا>ھمية . خطته في العبور إلى غرب قناة السويس بفرقتين مدرعتين

فريدي مدير مكتب رئيس الموساد يدعو رئيسه تسيفى زمير للخروج، وفي الرواق ..تلك ا>ثناء طرأ تحول درامي

ھذه المعلومات أكدت معلومة . يبلغه إنه حسب معلومات جديدة وصلت للموساد، فان الھجوم المصري سيبدأ قريبا

  )1("أخرى نقلھا العميل المسمي بابل

ضرين في اHجتماع، وتم نقاش طويل حولھا انتھي إلى أن الھجوم المصري غالبا سيكون ُووضعت المعلومة أمام الحا

وبعد تدمير الفرق المدرعة المصرية تقوم .  أكتوبر، وان علي القوات اCسرائيلية أن تنتظر ھذا الھجوم14 أو 13يوم 

بقرار من مجلس الوزراء علي أن يكون أمر العبور إلى غرب قناة السويس . باHجتياز والعبور إلى الغرب

  .وكان ھذا القرار ھو قمة العمل العسكري اCسرائيلي. اCسرائيلي بأكمله

فالقوات الجوية اCسرائيلية غير قادرة على التأثير في القتال بصورة كبيره، فحائط الصواريخ على القناة والمقات9ت 

اYن، ف9بد من عمل ثغرة تنفذ منھا الطائرات المصرية في عمق الدلتا تتصدى >ي ھجمات جوية إسرائيلية حتى 

وفى المقابل القوات المصرية التي ستقوم بالتطوير والھجوم ستخرج من مظلة الدفاع الجوي المصري . اCسرائيلية

كما . فيمكن للطيران اCسرائيلي حينئذ أن يوقع بھا خسائر كبيرة >نه يعمل بحرية تامة بعيدا عن الصواريخ المصرية

القوات التي ستعبر إلى الغرب ستقوم بمھاجمة مواقع الصواريخ المصرية في غرب القناة مما يوجد ثغرة في وان 

سماء الجبھة يمكن للطيران اCسرائيلي النفاذ منھا ومھاجمة القوات المصرية شرق وغرب القناة، مما يعطي إسرائيل 

  .رائيليةفرصة استغ9ل يدھا القوية المتمثلة في القوات الجوية اCس

  

        

  

  

  

  

  

                                           
(1)

  122صـ– الرواية الجديدة عن حرب أكتوبر - ستةو خالد أب 
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  التطوير نحو المضايق

إسماعيل بتأجيل تطوير الھجوم >سباب /سعد مأمون وعبد المنعم واصل قائدا الجيشان إقناع الفريق أول/حاول اللواء

أھمھا استكمال نقل عناصر الدفاع الجوى إلى الشرق، وإتاحة الفرصة لقواتنا لعمل استط9ع دقيق . جديرة باHعتبار

 حجم وأماكن تمركز قوات العدو على محاور التقدم وفى منطقة المضايق، كما أن قواتنا ترھق العدو بصد عن

 14إسماعيل برأيه في بدء التطوير يوم /لكن رغم كل ھذه ا>سباب تمسك الفريق أول. ھجماته التي يقوم بھا علينا

تلفة حتى تأجيل موعد الھجوم >ن ضوء الشمس  صباحا وقد حاول القادة على مستويات مخ6 :30أكتوبر في الساعة 

ّفي ھذا الوقت سيكون مواجھا لقواتنا وفى ظھر العدو مما يصعب الرؤية على قواتنا لكن لم ُيستجب حتى لھذا 

  .المطلب

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

خطة تطوير الھجوم المصري       
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  :كانت خطة تطوير الھجوم المصرية ھي 

  :في قطاع الجيش الثاني

إبراھيم العرابى بالھجوم على محوري تفدم على الطريق ا>وسط باتجاه ممر / مدرعة بقيادة العميد21وم الفرقة تق -

  . مشاه بدفع كتيبه مشاه ميكانيكي لتأمين الجانب ا>يسر للفرقة أثناء تقدمھا2كما تقوم الفرقة ... الختميه

 مشاه بالھجوم على المحور 918ل رأس كوبري الفرقة تحسين شنن من خ/ مدرع مستقل بقيادة العقيد15يقوم اللواء  -

  . بدفع كتيبه مشاه ميكانيكي لتأمين الجانب ا>يمن للواء أثناء تقدمه18وتقوم الفرقة .. الشمالي في اتجاه رمانه

  :في قطاع الجيش الثالث

ويتم دفع .. م في اتجاه ممر مت9نور الدين عبد العزيز بالھجو/ المدرعة بقيادة العقيد4 مدرع من الفرقة 3يقوم اللواء  -

  .كتيبه مشاه ميكانيكي لتأمين الجانب ا>يسر للواء أثناء تقدمه

 فاروق الصياد بالھجوم في اتجاه ممر الجدى / مشاه بقيادة العقيد7 مشاه ميكانيكي من الفرقة 11يقوم اللواء -

  . للعمل غرب منطقة المضايق14 /13 سرية صاعقة ليلة 2يتم دفع  -

والعلم العسكري يقول بأن دفع فرقه مدرعة ھو تدخل ..  المدرعة21جھود الرئيسي في ھذا الھجوم ھو الفرقهكان الم

لذا فإن دفعھا يستلزم إجراءات واجبة التنفيذ حتى ). لواء مشاه ميكانيكي+  لواء مدرع 2الفرقة ( حاسم في سير القتال 

لھجوم، ثم قصفات مدفعيه وتمھيد جوى قبل الھجوم مباشرة، ثم بداية يلزم استط9ع جيد للعدو قبل ا. تنجح في مھمتھا

  : نجد ا>تي21وحين ننظر ماذا قامت به الفرقة . تأمين ا>جناب من قبل وحدات أخرى

د للقتال مع الفرقة /كتيبة صواريخ              م+ كتيبة دبابات+  أكتوبر تم سحب لواء مدرع6منذ بداية القتال يوم  -

  .رق مشاه في الش16

وتبين أن .  أكتوبر بمبادرة من قائد الفرقة تم دفع مجموعة استط9ع لمحور تقدم الفرقة المقرر في الخطة9يوم  -

حاكمه تسيطر منھا على طرق ) أعلى منا(القوات اCسرائيلية في وضع أفضل من ناحية ا>رض فھي تحتل ھيئات 

 .عاHقتراب، وتم إب9غ قائد الجيش الثاني بنتائج اHستط9

 أكتوبر كان المتبقي على موعد التنفيذ ساعات، لم تسمح باHستعداد والتجھيز الجيد، 13بصدور ا>مر بالتطوير يوم  -

 .بل انصرف الجھد ا>كبر في تجميع وحدات الفرقة

فأمر .. مة أكتوبر، إH أن ا>مر كان محسوما من القيادة العا9رغم تذكير قائد الفرقة لقائد الجيش بنتائج استط9ع يوم  -

فا>مر لم يكن لھدف عسكري وإنما لھدف سياسي رغم عوامل " نظرا لحرج الموقف مع سوريا" القتال للفرقة يقول

 .الفشل الواضحة
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 طائرة 12+17 طائرة ميج8تمت قصفات المدفعية لكن ليس بالصورة المطلوبة، وكان الدعم الجوي للتطوير  -

وھو مجھود محدود ع9وة على عدم إجراء طلعة .  طائرة قاذفة وقصف مركز القيادة الرئيسي بواسطة7سوخوى

 .استط9ع أمام الفرقة كانت تفيد كثيرا

محمد توفيق ابو /  مدرع بقيادة العقيد1 علي محورين بواسطة اللواء6:30 الساعة 21تقدمت الفرقة :  أكتوبر14

بات الفرقة من رأس الكوبرى فتحت قوات وبمجرد خروج دبا.. عثمان كامل/  مدرع بقيادة العقيد14شادي واللواء 

ع9وه علي قصف جوي عنيف . ّالعدو نيرانھا المكثفة من ستائر النيران المضادة للدبابات والتي كانت ُمعده سلفا

 مدرع وقائد مدفعية الفرقة 1وفي اول لحظات الھجوم استشھد قائد اللواء. بطائرات الھليكوبترالمحمله بالصواريخ

 كم 1حاولت الفرقة أن تتقدم رغم عنف النيران عليھا فنجح لواء في التقدم مسافة .  قادة الكتائب من2ع9وه علي 

   كم لكن الخسائر كانت كبيرة في دبابات الفرقة فصدر في الساعة الواحدة ظھرا أمر انسحاب3واللواء الثاني لمسافة 

  . مشاه16للفرقة والعودة مرة اخري الي راس كوبري الفرقة 

 وان 18 مدرع بعد أن واجه مقاومة شديده من العدو، فعاد داخل راس كوبري الفرقة 15أمر انسحاب للواء وصدر 

  .كانت خسائره اقل

 15 مشاة بعد قصفة مدفعية لمدة 19 مدرع من خ9ل رأس كوبري الفرقة 3وفي قطاع الجيش الثالث تم دفع اللواء 

ان تنسيق التعاون بين القوات الجوية وكتائب الصواريخ التي انتقلت الي دقيقة، لكن الدعم الجوي لم يتم تنفيذه لعدم إمك

 كم أمام الحد اHمامي لقواتنا، لكن 5وتم تقدم اللواء بنجاح فوصل في الساعة السابعة والنصف الي مسافة  . الشرق

 12:00 الساعة  كم من ممر مت9 في7في الثامنة اشتبك مع دبابات العدو وواصل تقدمه حتي اصبح علي مسافة 

ظھرا، لكنه توقف نتيجة شده النيران من ستائر الصواريخ المضاده للدبابات ع9وه علي القصف الجوي المركز 

  .بواسطة طائرات الھليكوبتر المحملة بالصورايخ

مال،  ومع تصاعد خسائر اللواء في ا>ليات واستشھاد قائد اللواء وتعذر تقدم المدفعية Hن الجرارات غرزت في الر

 كم شرق الحد اHمامي 2أصدر قائد الجيش الثالث في الساعة الثانية ظھرا أمرا للواء باHنسحاب والتمركز علي خط 

لقواتنا، اما كتيبه المشاه الميكانيكي التي كانت تؤمن جانب اللواء المدرع فقد تعرضت ايضا لھجوم من مدرعات 

  .العدو وطائراته فتوقفت عن التقدم

 مشاه ميكانيكي المكلف بالھجوم في اتجاه ممر الجدي، فقد بدأ التحرك شرقا لكنه لم ينجح في التقدم اH 11اما اللواء 

وقرر قائد الجيش دفع .  كم وتوقف، >ن العدو كان يحتل سلسلة من الھيئات المجھزة بخطوط صد للدبابات2لمسافة 

تقدمت الكتيبة ووصلت الي خط المھمة المحددة لھا، وفع9 . كتيبه دبابات امام اللواء لجذب وحدات العدو نحوھا

 مدرع عند ممر 3لكن في ھذا التوقيت ظھر تورط اللواء . 12:50 مشاه ميكانيكي في الساعة 11وتحدد تحرك اللواء 
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مت9، فأصدر قائد الجيش أمرا بإيقاف تقدم اللواء وعودة كتيبة الدبابات الي مح9تھا بعد ان تكبدت خسائر كبيرة 

  .ستشھد قائدھاوا

ولكي نري فداحة وجسامة الخسارة المصرية في ھذا اليوم وندرك اثر القرار السياسي بتطوير الھجوم الذى قام 

اسماعيل بتنفيذه علي الفور رغم اعتراض كافة القادة اHخرين، نستعرض جدول خسائرنا وخسائر / الفريق اول

  .العدو

  )   أيام قتال8 (. دبابة240  اكتوبر13-6خسائرنا في الدبابات من يوم "

  ) ساعات قتال6. ( دبابه250 اكتوبر 14يوم 

  .   دبابة200 اكتوبر 7-6: خسائر العدو في الدبابات

   )1("  دبابة50 اكتوبر 14 دبابة   50 اكتوبر 13-10 دبابة   260 اكتوبر 9- 8

سعد مأمون / عبد المنعم واصل واللواء/ وانتھي يوم التطوير بضربه موجعه للقوات المصرية وثبت صحة رأي اللواء

  .تيسير العقاد/ وتولى قيادة الجيش اللواء. الذي سقط من ھول الموقف مصابا بازمة قلبية

 اكتوبر تقدمت القوات اHسرائيلية 8ففي .  اكتوبر للتطابق الشديد في احداثھما14-8وHبد ھنا وان نقارن بين يومي 

كما غاب عنھا الدعم . لة وتسرع دون استط9ع كافي للقوات المصرية امامھاكي تھاجم قواتنا شرق القناة في عج

 اكتوبر نجد ان نفس 14ولو نظرنا ليوم .  دبابة200الجوي وھاجمت بفرقتين مدرعتين فانھزمت وخسرت اكثر من 

 ايام قتال 8 اHسباب ھي التي أدت الي ان تخسر مصر في ھذا اليوم نفس القدر من الدبابات الذي خسرته علي مدار

  .سابقة

 -  المفاجاة-استط9ع العدو(إن مبادئ الحرب منذ معارك وحروب احمس والھكسوس لم تتغيرعلي مدي التاريخ 

وقد شاھدنا ھذا . من يبتعد عن ھذه المبادئ Hبد وأن يفشل ومن يتبعھا يكون النصر حليفه) الخ....الحشد والتركيز

 اكتوبر حين الحقنا بإسرائيل خسارة 8وفي .. ھذه المبادئ عبرنا وانتصرنا اكتوبر حين تمسكنا ب6القول عمليا في 

  . اكتوبر14لكن انقلب الوضع علينا يوم .. فادحه

وحين أدرك العدو اCسرائيلي اننا خسرنا معركة التطوير أراد ان يستكمل ھذا النصر بتوجيه ضربه جوية شاملة 

 طائره على موجات 80واحدة والنصف ظھرا بھجوم شامل بقوة للقواعد والمطارات الجوية المصرية بدأت في ال

لكن المقات9ت المصرية تصدت لھذه الھجمات وافشلتھا فلم يتم إH إغ9ق مطار . واستمرت علي مدار ساعتين. متتاليه

ي كانت وحقق الطيارون في قاعدة المنصورة نجاحا بارزا في التصدي للھجمات اCسرائيلية الت. القطامية والصالحيه

ووصل ا>مر الي ان كل طياري القاعدة اشتبكوا مع الطائرات اHسرائيلية ومنھم من .. تقترب من اتجاه رأس البر

وكان لتنسيق التعاون . ومنھم من اشتبك حتى نفذ منه الوقود وقفز بالمظله. ھبط ثم عاد الي اHشتباك مرة اخري
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بد الخالق جمعة ولواء المقات9ت في المنصورة دور كبير في صد ھذه ع/ دفاع جوي بقيادة العميد92الرائع بين اللواء 

  .  أنه لم يسقط أي طائرة مصرية طوال الحرب، رغم اشتراكه في صد كل ھجمات العدو92ويكفي اللواء . الھجمة

  فانتوم كان شكل وتكتيك الھجوم مختلفا عن8+8 وقد شاھدت بنفسى الھجوم على قاعدة طنطا وقد ھوجمت بقوة 

ماتعودناه من الطيارين اCسرائيليين مما يوحى بصورة كبيرة بأنھم طيارين أمريكيين، والمدھش أن الغارة أسفرت 

وقد اصابت إحدى القنابل دشمة طائرة مباشرة لكن لم تتأثر وظلت . عن تدمير عربة لتموين الطائرات بالوقود فقط

  ).   مقات9ت( طلعة طائره 355فى ھذا اليوم الطائره بداخلھا فى أمان، وبلغ مجھود القوات الجوية 

  ففي ھذا اليوم كان التقرير ھو.. لكن يلفت النظر التقرير العسكري الذي كان يقدم للرئيس السادات ويوميا

                                         سري جدا

  )9(تقرير موقف رقم 

  14/10/1973تقرير موقف عن يوم 

ك التي تمت صباح اليوم ان العدو قد عاد تنظيم دفاعه علي الجبھة المصرية علي أساس فكرة  ابرزت المعار- :العدو

  .الدفاع المتحرك مستخدما الستائر المضادة للدبابات بكفاءة وبالتعاون مع الھليكوبتر

ياته وھو يحتفظ باحتياط. ھدف العدو ھو استنزاف القدرة الھجومية لقواتنا بإحداث اكبر خسائر في مدرعاتنا -

  .ليستخدمھا في ضربات مضادة يطورھا ضد رؤوس الكباري Hستعادة الموقف في القناة

  .يدفع العدو عناصر مضادة للدبابات اضافية في اتجاه الجبھة -

  . قام العدو بقصف جوي ضد تشكي9تنا البرية ومطارات المعاونة ووسائل الدفاع الجوي -

  )فانتوم(ستط9ع قام العدو بطلعة استط9ع ودمرت له طائرتان ا -

   تعرضت قواتنا المدرعة لمقاومة شديده من مدرعات العدو واHسلحة المضاده للدبابات-:قواتنا

  . كم شرقا وقامت بمعاونة التشكي9ت المدرعة اثناء التقدم100قامت قواتنا الجوية بقصف اھداف حتي عمق  -

  .ئرة في معارك جوية طا15قامت قواتنا الجوية باHعتراض لطائرات العدو واسقطت له  -

  . طائرة 29قامت قوات الدفاع الجوي بتأمين قوتنا في رأس الكوبري واسقطت للعدو  -

وH ندري لمصلحة من كان . وبقراءة متأنية لھذا التقرير نجد انه معلومات عامه ويھون في نقاط ويبالغ في اخري

أم خسرت المعركة ! شديدة كما يقول التقرير؟فھل قواتنا المدرعة تعرضت لمقاومة . اخفاء حقائق H تقبل الجدل

ولن نزيد في الحديث عما جاء في التقرير ونكتفي بأن . وفشلت في التطوير وارتدت الي داخل رؤوس الكبارى ؟؟

  .نقول انه لم يذكر للسيد رئيس الجمھورية عدد ما خسرناه من دبابات في ھذا اليوم

                                                                                                                                                              
(1)

  246 صـ – حرب أكتوبر -  الفريق سعد الشاذلي 



  -203-

ولما فشل .  أكتوبر12ور القوات اHسرائيلية الي غرب القناة يوم صدق مجلس وزراء إسرائيل علي عب:  اكتوبر15

 اكتوبر 15 أكتوبر أصدر بارليف قائد الجبھة  أوامره، بتنفيذ العبور في السابعة مساء يوم 14التطوير المصري يوم 

  . 16 /15 ليلة   تقتضي بتنفيذ اHتي خ9ل) القلب الجسور(كانت الخطة .  في منطقة الدفرسوار شمال البحيرة المرة

  . كم4- 3 مشاة ا>يمن وتدفعه الي الشمال لمسافة 16 تقوم  فرقة مدرعة بقيادة شارون بمھاجمة جنب الفرقة -

 بعد فتح الممر في الجانب ا>يمن للجيش الثاني يتقدم لواء مظ9ت مدعم بقوة مدرعة بقيادة العقيد داني مات للعبور -

  . الغربية للقناةغربا واقامة رأس كوبري علي الضفة

  . اكتوبر تقوم فرقة أدان بالعبور غربا ثم يتبعھا فرقة شارون16 صباح يوم -

  . مھمة فرقة شارون ھو تأمين رأس الكوبري وتطھير المنطقة أما فرقة ادان فتتجه غربا وجنوبا الي السويس-

  .رية علي الضفة الشرقية تقوم وحدات اسرائيلية بھجمات متفرقة علي طول المواجھة لشغل القوات المص-

  . وتأكد للعدو خلو الغرب من المدرعات71-ار. وتكرر اHستط9ع  بالطائره اHمريكية اس 

  

  

  

  

  

  

  71. ار. الطائرة ا�مريكية اس

  

  

وانتقل دايان وزير الدفاع واليعازر رئيس اHركان الي مقر قيادة الجبھة الجنوبية ليتابعا مع بارليف سير معركة 

وبدأت قوات شارون في التحرك . وفي السابعة مساء بدأ التمھيد للعملية بقصف مدفعي وجوى.. لي الغربالعبور ا

واستمر القتال عنيفا وشرسا طوال . عبد الحميد عبد السميع/ مشاة بقيادة العقيد16في الموعد المحدد ومھاجمة اللواء 

 مشاة نجحت في 16لكن قوات اللواء .  دبابة28عه الليل، لكن شارون نجح في فتح ممر تقدم منه لواء المظ9ت وم

  .قفل الممر مرة اخري فلم تتمكن الكباري اHسرائيلية من التقدم نحو القناة
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  شكل ا�ختراق ا�سرائيلي غرب القناة
  

لية علي  وفي منتصف الليل كانت وحدة من فرقة شارون تشتبك مع القوات المصرية والمظليون والدبابات اHسرائي

لكن بارليف أصدر أوامره بضرورة عبور . حافة القناة، ووحدات مھندسين الكباري Hتتمكن من الوصول الي القناة

 اكتوبر عبر المظليون الي الضفة الغربية وتمكنت بعض 16وفي الخامسة من فجر يوم . المظليون غربا بأي وسيلة

  .اHختراق المعاكسوبھذا بدأ .  دبابات الي الغرب10الطوافات من نقل 

كان الظن .  أكتوبر16 / 15لم تنتبه القيادة العسكرية المصرية للھدف اHسرائيلي من القتال طوال ليلة :  اكتوبر16

 دبابة تختبئ 28انه تسلل بسيط، ولكنه في صباح ھذا اليوم كان في غرب القناة كتيبه مظ9ت اسرائيلية ع9وة علي 

وكان الموقف حرجا بالنسبة لقوات العدو، فتوجه دايان بنفسه الي جنرال .. ي المنطقةفي حدائق الفاكھة المنتشرة ف

وبدأ أدان يھاجم . أدان قائد الفرقة اHخري وأمره بالھجوم لشق ممر اخر تصل عبره المعدات ال9زمة Hقامة الكوبري

ا محطة تجارب زراعية بالتعاون مع اطلق عليھا ھذا اHسم Hن بھ( مشاه ومنطقة المزرعة الصينية 16قوات الفرقة 

عبد رب النبي حافظ تصدوا لفرقة ادان ايضا ومنعوھا من التقدم في اتجاه / بقيادة العميد16لكن رجال الفرقة ). اليابان

القناة لفتح الممر، واضطرت القيادة اHسرائيلية الي اHستعانة بلواء مظ9ت آخر ليھاجم قواتنا في المزرعة الصينية 

  .لي9

 مدرعة، 21 مشاه وقوات الفرقة 16 اكتوبر ھو اشتباك فرقة شارون وفرقة ادان مع الفرقة 16 كان الموقف يوم 

وعن .. وكتيبة دبابات والمظ9ت تقوم بعمل رأس كوبري علي الضفة الغربية لكنھا معزولة عن قواتھا في الشرق

يات اCسرائيلية الواقعة تحت وابل القنابل من المدفعية الطريق المسدوده كانت تعج باHل"قتال ھذا اليوم يقول دايان 

حاول أدان المناورة . المصرية، ومن وقت >خر كانت إحداھا تشتعل والعربات التي تحاول التقدم الي القناة تصاب

فإن الوحدات المصرية كانت صلبة في مواقعھا خصوصا في . فجعل رجاله يتقدمون علي الجانبين لكنه لم ينجح

قائدھما أدان ان قواتھما ) ناتي وجابي(وفي المساء ابلغ . كان عدد ا>ليات المدمرة يزداد باستمرار. رعة الصينيةالمز
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ًوفي العاشرة مساء دخلت المظ9ت اHسرائيلية معركة المزرعة . عاجزة عن اخراج المصريين وفتح الطريق

القنابل تنفجر بدون انقطاع، وكل . ن فورا الي جحيماصطدم الجنود بأجھزة الدفاع المصرية، وتحول المكا. الصينية

وقد . خسائرنا تزداد ومع ذلك انطلقت قواتنا باتجاه المواقع المصرية. محاولة تسلل من اHجناب تواجه نيران عنيفة

  )1(."قتل قائدا سرية وجرح ثالث

كن ھذا القتال الشرس أتاح لفرقة أدان  مشاه في تكبيد المظليين اCسرائيليين خسائر فادحة، ل16ونجحت قوات  الفرقة 

وبدأت في السادسة صباح . ان تتقدم نحو القناة وتفتح الممر الذي أوصل وحدة القوارب المت9صقة الي شاطئ القناة

لكن Hبد وان ننحني احتراما وتقديرا لرجال .  اكتوبر في اقامة اول كوبري لتعبر عليه فرقة شارون وادان17يوم 

 اكتوبر بشجاعة وبسالة نادرة اعترف بھا قادة 17 وحتي فجر يوم 15ه الذين قاتلوا من مساء يوم  مشا16الفرقة 

  .  العدو فى أكثر من كتاب ومرجع

  

  : اكتوبر ھذا وقعت احداث ھامة فارقة علي النحو التالي16وفي يوم 

ة ھو نجاح العدو في التسلل الي غرب  صباح ھذا اليوم الي القيادة العام2تيسير العقاد قائد الجيش/ كان ب9غ اللواء - 1

كان من الواجب تأكيد .  اكتوبر17واعتمدت القيادة العامة علي ھذا الرقم حتي صباح يوم .  دبابة7القناة بعدد 

 .المعلومة بواسطة المخابرات الحربية

 صيغة نداء الي  قام الرئيس السادات بالقاء خطابه صباح ھذا اليوم والذي عرض فيه مشروع للس9م توجه به في - 2

 .الرئيس ا>مريكي نيكسون

قامت جولدا مائير في نفس توقيت الرئيس السادات بالقاء خطاب في الكنيست قالت فيه ان القوات اCسرائيلية تقاتل  - 3

 .شرق وغرب القناة

ة ممدوح حشمت قائد سرب اHستط9ع بعمل طلعة استط9ع جوي فوق منطق/ في صباح ھذا اليوم قام الرائد طيار - 4

 متر وھو 196والتقط صور جوية للقوات اCسرائيلية كان أھم ما فيھا صورة للكوبري بطول . القتال شرق الدفرسوار

  كم من القناه كما أوضح في تقريره حجم القوات اCسرائيلية الموجودة بالمنطقة8علي بعد 

 :كان مجھود القوات الجوية في ھذا اليوم ھو - 5

  . طائرات فقط ھاجمت الدبابات في منطقة الدفرسوار4 ھاجمت مواقع للعدو منھا 17  طائرة ميج20تشكي9ت بقوة * 

 ھاجمت دبابات العدو في منطقة 21 طائرة ميج 4+  ھاجمت لنش طوربيد امام بلطيم 21 طائرة ميج 4تشكيل بقوة * 

 .الدفرسوار

                                           
(1)

  415 - 414 صـ -  الفاشية– موشي دايان  
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 ھاجمت دبابات العدو في منطقة  طائره12+  منھا مطار الدفرسوار 4 ھاجمت 7 -  طائرة سوخري20تشكي9ت بقوة 

 طلعة فقط فوق منطقة القتال 24 طائرة منھا 48الدفرسوار وبھذا يتضح ان مجھود القوات الجوية طوال اليوم كان 

  . طلعة مقات9ت كمظ9ت فوق المطارات293ع9وه على . فى الدفرسوار

يل والسيد محمد حسنين ھيكل، الذى أبلغ إسماع/كان أغرب مادار فى ھذا اليوم الحوار الذى تم بين الفريق أول - 6

الرئيس السادات بما قالته وكاHت ا>نباء العالميه عن خطاب  مائير التى أعلنت فيه عن وجود قوات إسرائيليه تقاتل 

اسماعيل الذى بدأ على الفور بكلمة عتاب أبدى فيھا أنه ليس من /كان المتحدث ھو الفريق أول" غرب القناه 

وكان تقدير القائد .  دبابات 8– 7ثم أضاف أن كل ماھناك ..  الرئيس بأى خبر تنقله وكاHت ا>نباءالضرورى إزعاج

فھى تريد . العام بعد ذلك أن ماقامت به إسرائيل ھو محاوله من محاوHت الحرب النفسيه، أكثر منھا عمل عسكرى

   .!!)1("مائيراستغ9ل مقولة أنھم يقاتلون فى الغرب بقصد اعطاء قوة لخطاب جولدا 

أليكسى كوسيجن رئيس الوزراء السوفيتى، واجتمع بالرئيس السادات فى المساء وعرض /وصل الى القاھره السيد - 7

عليه وقف أط9ق النار، لكن الرئيس السادات كرر رفضه >ن القرار Hينص على انسحاب إسرائيل من ا>راضى 

اسماعيل / التى أصبحت فى الغرب، واثقا فى قول الفريق أولولم يضع الرئيس فى اعتباره قوات إسرائيل.. المحتلة

وأيضا كان ينتظر رد الرئيس ا>مريكى نيكسون على مبادرته التى أعلنھا فى . أنه سيتم القضاء عليھا خ9ل ھذه الليلة

إط9ق رغم أن خطابات كيسنجر المتبادلة مع الرئيس السادات سرا منذ بداية الحرب لم تتزحزح عن وقف . الصباح

  .النار فى المواقع الحالية

 فى الثانية ظھرا، وھو الذى كان قائدا لھذا الجيش طوال فترة حرب 2عبد المنعم خلبل قائدا للجيش/ ّ تعين اللواء - 8

تأكد لى أن " وفور وصوله لمقر قيادته فى المساء فوجئ بأن التلقين له من القيادة العامة غير صحيح . ا>ستنزاف

والدليل على ھذا أن التلقين  المعطى لى عن قوة . للقوات المسلحة لم تكن فى الصورة الصحيحة للموقفالقيادة العامة 

(".العدو فى ثغرة الدفرسوار غير حقيقى
2

(   

 Cستط9ع الموقف فى منطقة العبور، 23 مشاة من الفرقة 116بأوامر من القيادة العامة فى القاھرة تقرر دفع اللواء  - 9

كما اتخذت القيادة العامة . حسين رضوان/مه وقع فى كمين إسرائيلى واستشھد قائد اللواء العقيدلكن فى أثناء تقد

 من 3 مدرع من الجيش25القرار بأن بتم تصفية الثغرة بمھاجمة القوات اCسرائيليه فى الشرق بواسطة اللواء 

 وبذلك يتم قفل الطريق فى الشرق،  من الشمال الى الجنوب21الجنوب الى الشمال، يقابله لواء مدرع من الفرقه 

  . وعزل القوات اCسرائيليه فى الغرب

                                           
(1)
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ثم )  دبابه4– 3(بدأت القوات اCسرائيلية غربا تھاجم كتائب صواريخ الدفاع الجوى المصرى بالدبابات             -10

ّع الجوى مكنت الطائرات وبھذا تحققت ثغرة كبيرة فى الدفا. تقوم باCختباء فى حدائق الفاكھة المنتشرة فى المنطقة

  .ّاCسرائيلية من العمل بُحريه وتحقيق سيطرة جوية فوق منطقة الثغرة

وكان ھذا ھو  .. 3 ،2كان ھذا ھو بداية تدخل القيادة العامة في إدارة المعركة من القاھرة وإلغاء دور قادة الجيش 

وين فى قوة العدو غرب القناة على غير أساس ثم تھ. فكر القيادة العامة فى القاھرة لمواجھة اCختراق اCسرائيلى

تكليف الوحدات بمھام غير مستعدة لھا، بل وتحديد اتجاھات للھجوم تتعارض مع فكر قادة الجيوش الميدانيين 

اتضح لى أن القيادة والسيطرة مفقودة فى منطقة ثغرة " 2ويقول قائد الجيش . المتواجدين فى أرض المعركة

 دفع لواء مظ9ت لتأمين الضفة الغربية بين جنوب 16بت من ھيئة العمليات مساء يوم طل. الدفرسوار غربا

اتخذت قرار بسحب . 21 و16الدفرسوار وحتى جبل مريم ولتأمين مدينة ا>سماعيلية، وغرب رأس كوبرى الفرقه 

(  الدفاعية السابقة  بالقنطرة شرق ليقوم بواجبه القديم فى الخطة18 مدرع المستقل من قطاع الفرقة 15اللواء 

ولم يتصدق على .. ّوھى مھام كان مكلفا بھا من قبل ومدرب عليھا) التعامل مع أى قوات تعبر عند الدفرسوار

قرارى بل أخطرنى وزير الحربية بأن ھذا ضد رغبة رئيس الجمھورية، وإنه Hيوافق على سحب أى وحدات من 

أقود قوات وأتحمل مسؤلية تطھير ثغرة الدفرسوار بدون وكيف .! زع9ن منى) الرئيس السادات(الشرق وأنه

      )1("  احتياطى فى يدى كقائد جيش

تمكنت أخيرا وحدات المھندسين اCسرائيليه من الوصول الى شاطئ              القناة، وبدأت فى إنشاء :  أكتوبر17

فأمر بارليف بعبور . برى بعد ظھر اليومكان المنتظر أن يتم اCنتھاء من الكو.. أول كوبرى كي تعبر فرقة أدان

 دبابة تدعم كتيبة المظ9ت فى 90وفى الثانية ظھرا كان Cسرائيل. الدبابات على المعديات حتى يدعم قوات الغرب

الغرب، وتمكنت ھذه القوات فور عبورھا من التغلب على المقاومات الضعيفة وعناصر تأمين المنطقه الخلفية حيث 

وأخذت فى توسيع الثغرة والھجوم ا>رضى على كتائب صواريخ الدفاع الجوى فى . واجھة الدباباتلم تكن مجھزة لم

  .المنطقة، ونصب الكمائن للوحدات المتحركة التى ينقصھا المعلومات تماما عن أماكن وقوة العدو وتسليحه
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  بر أكتو17                       ا�ختراق ا�سرائيلي غربا يوم 

                                 والھجوم المضاد المصرى
  

وفى الثانية ظھرا بدأ التدخل المدفعى المصرى بقصفات عنيفة على منطقة ا>ختراق تسبب فى تعطيل تركيب 

 كم 10وبدأت قوات أدان فى العبور وتوغلت غربا مسافة . الكوبرى، لكن تم استكمال بناؤه فى الخامسة عصرا

واستطاع الطيران اCسرائيلي الحصول على سيطره جويه فوق منطقة اCختراق . فى اتجاه قاعدة فايد الجويةوجنوبا 

  ..بواسطة المدرعات وكان ھذا ح9 مبتكرا مكن قوات إسرائيل من التقدم غربا

 مدرع 25 اللواء بدأ. وعن الھجوم المضاد الذى تقرر من القيادة العامة فى القاھرة لتصفية قوات العدو شرق القناة

أحمد حلمى تحركه شرق القناة لتنفيذ مھمة تدمير قوات العدو الذى يھاجم الجانب ا>يمن للفرقة /مستقل بقيادة العميد

وبعد فشل كل المحاوHت التى قمت بھا Cثناء القيادة العامة عن قرارھا  " 3ويقول قائد الجيش. 2 مشاه من الجيش16

 صباحا بدأ العدو فى اCشتباك مع اللواء، 8 :30وفى الساعه..  أوامرى بتحرك اللواء مدرع، أصدرت25بدفع اللواء 

حاول العدو اCلتفاف على جانب اللواء ا>يمن لكن تمكنت دبابات ..  مشاه7لكن استمر تقدمه بمعاونة مدفعية الفرقه

دارى توقف بسبب إصابة اطارات تقدم اللواء شماH لكن رتله اC..  سريه دبابات للعدو2اللواء من القضاء على 

 مدرعة التى تھاجم من الشمال 21 لمعرفة موقف الفرقة 2تم اHتصال بقيادة الجيش. العربات بفعل شظايا المدفعية

  . دبابة معادية فى تل س9م40الى الجنوب، فأفادت بأن الھجوم بدأ من ساعة ونصف، وأكد وجود 

بالطيران بعنف، وأثناء اشتباك اللواء مع ستائر الصواريخ المضاده  بدأ العدو فى قصف اللواء 11 :50 الساعة

أمرت قائد اللواء بدفع المشاة فى اتجاه تل س9م .  دبابة اCلتفاف على الجانب ا>يمن للواء24للدبابات بدأت قوة من 

حاول شق طريقه، واستمر اللواء ي.  مشاه بالضرب على تل س9م7لتدمير ستائر الصواريخ، وقامت مدفعية الفرقه
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وفى نفس الوقت يحاول منع العدو من اCلتفاف على جانبه ا>يمن والوصول الى مؤخرته، مع تعرضه للقصف 

حاول العدو قطع طريق ارتداد وإمداد اللواء من الخلف بالھجوم على نقطة كبريت، لكن . الجوي المركز علي فترات

سطول في صد الھجوم والمحافظة علي طريق مؤخرة اللواء  مشاة أ130 مشاة وعناصر من اللواء 8نجح اللواء 

  .وبدأت الخسائر في التزايد بسرعة تحت ضغط القتال غير المتكافئ الذي يخوضه اللواء. مفتوحا

وفي الساعة الثانية والنصف اتصل بي الرئيس السادات وسألني عن الموقف في الجيش الثالث فقلت له أن قوات 

   مدرع فھذا اللواء لن يصل إلى ھدفه وسوف يدمر25خوف كل الخوف علي اللواء الشرق موقفھا ممتاز وال

  وما الحل أذن ؟:  وقال الرئيس السادات

 مدرع فسمعته في 25 تھاجم قوات العدو وبذلك تعاون ھجوم اللواء 2 مدرعة من الجيش21الفرقة : قلت له

  :الميكرفون اYخر يقول

  . وانتھى الحديث- دي معركة مصر اھجم المعركة -21 قائد الفرقة- يا عرابي

 دبابة علي جانبه 50 عصرا ابلغني قائد اللواء باستحالة التقدم وإنه يتعرض للھجوم من اكثر من 4:20وفي الساعة 

) مجموعة استط9ع+ سرية صاعقة( مساء قمت بدفع مجموعة مقاتلة 7:20وفي الساعة . ا>يمن ثم انقطع اHتصال

 مدرع في 25نجح اللواء 17/18وبعد منتصف ليلة . واء والقيام بإعمال ھجومية علي العدوعلي الجانب ا>يمن لل

 دبابة 55وبھذا خسر اللواء ..  دبابة25التخلص من المعركة واHرتداد إلى نقطة كبريت وتبين أن قوة اللواء المتبقية 

 يوم سابقة مع العدو لم 11قتال لمده في يوم واحد ع9وة علي عشرات من جنوده وضباطه ا>بطال الذين كانوا في 

 H1(" دبابة وكبدوا العدو في مقابلھا العشرات من الدبابات والمجنزرات15يخسروا فيھا إ(  
  

 مدرع حسب أوامر وزير الحربية نظرا لظروف اشتباكھا 25 مدرعة معاونة ھجوم اللواء 21ولم تستطيع الفرقة "

  )2("المستمر مع العدو

فعلم من رئيس المعاونة الجوية أن طلعات المعاونة أصبحت .  عن النشاط الجوي لدعم الجبھة2ش وتساءل قائد الجي

وكان التساؤل منطقي فالھجمات الجوية علي العدو المتوغل غرب القناة قليلة دون سبب . تتقرر من القيادة العامة

ة جبل حبيطة، ثم مھاجمة  في منطق17 طائرة ميج 4واقتصرت علي مھاجمة موقع صواريخ ھوك بقوة . واضح

..  طائرة ھوكر ھنتر وسقط من كل تشكيل طائرة بواسطة الدفاع الجوي المعادي2دبابات العدو في نفس المنطقة بقوة 

 طائرة ميراج شمال 4 مع 21 طائرة ميج 4 الجوية في ھذا اليوم فاقتصرت علي اشتباك واحد بين تأما اHشتباكا

 طلعة مقات9ت عملت كلھا 283ولكن تنفذ في ھذا اليوم . 21 مقابل طائرة ميجغرب بورسعيد وسقطت طائرة ميراج

. ورغم أن مبدأ اHقتصاد في القوة مبدأ سليم، إH أن ھذا اليوم كان حاسما في المعركة. كمظ9ت جوية فوق المطارات

                                           
(1)
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.. علي موقع صواريخ ؟ منھا 4!  طائرة ؟6 فرقه مدرعة شرق الدفروسوار فھل يتم مھاجمته بقوة 2فالعدو يحشد 

كما ان العدو . ومھاجمة موقع الصواريخ المعادي وتدميره يكون بھدف تأمين دخول طائرات أخري للعمل في المنطقة

كما لم يتم . يحشد ويركز عند منطقة الدفرسوار والطائرات تعمل كمظلة جوية عند المنصورة وانشاص وبني سويف

  . معركته العنيفة مدرع طوال25تقديم أي دعم جوي للواء 

 مدرع لتوجيه ضربة مضادة في اتجاه 23 أكتوبر اصدر وزير الحربية أوامره بدفع اللواء 17وفي مساء يوم 

بھدف تدمير العدو في منطقة الدفرسوار، واحت9ل الساتر . الدفرسوار دون توقف ودون اHشتباك بأي مقاومات

علي أن يقوم اللواء بدفع سرية استط9ع أمامه ثم كتيبة مشاة .. قناةالترابى الغربى، ومنع أي قوات معادية من عبور ال

وH ندري كيف ُيمكن للواء واحد أن يقوم بكل ھذه المھام، . ميكانيكية تعمل كمقدمة وباقي اللواء يعمل في مجموعات

  !كما وأن ھل من العلم العسكري أن القيادة العامة تحدد للواء كيفية التحرك ؟

حسن عبد الحميد سيقوم بناء علي أوامرھا بتصفية /  مدرع بقيادة العقيد23قعت القيادة العامة أن اللواء تو:  أكتوبر18

 فرقة مدرعة 2لم يكن لدي القيادة المعلومات الحقيقية عن حجم قوات العدو التي أصبحت . قوات إسرائيل في الغرب

 من وزير 2طلب قائد الجيش. 21 و 16الفرقه بعد عبور فرقة شارون وتقدمھا نحو اCسماعيلية ومؤخرة قوات 

  .. ووافق الوزير بعد تردد. الحربية تأجيل دفع اللواء حتى ينقشع الضباب

وطلب قائد الجيش حماية اللواء . فور تقدم اللواء نحو منطقة الدفرسوار تعرض إلى ھجمات جوية عنيفة ومركزة

كان ذو كفاءة عالية، إH أن غموض المعلومات عن العدو وعدم ورغم أن اللواء . بواسطة مقات9تنا حتى يواصل تقدمه

وصلني  " 2ويقول قائد الجيش. دراسته ل`رض التي سيندفع إليھا مكنت طيران العدو من تشتيت اللواء وأصابة قائدة

ين المحور الرئيسي واتصلت فورا بالقيادة العامة لتأخذ مسئولية تأم. وكان ب9غا مثيرا مخيفا. ب9غ يفيد بان اللواء تشتت

 العدو  ونجح)1(" >ن الموقف في منطقة أبو سلطان أصبح خطيرا بعد فشل اللواء المدرع3إلى القاھرة بوحدات من الجيش

  .المعاھدة/ مشاة ميكانيكي واستطاع العدو اHستي9ء علي موقع على طريق أبو سلطان116في إيقاف أعمال اللواء 

. ف الوصول إلى اCسماعيلية ووحدات من فرقة أدان نحو مطار فايد جنوبااتجھت وحدات من فرقة شارون بھد

 أكتوبر في قتال مرير عنيف يقول عنه يعكوف جاكي نائب شارون وكان مسئوH عن 18ومرت ساعات نھار يوم 

ور أصيبت دبابتان سقطتا علي أحد الجس.. فجأة سقطت علينا أHف من قذائف المدفعية."منطقة العبور والكباري

ث9ث دبابات إسرائيلية صعدت فوق الجسر الرئيسي دفعة واحدة أدت إلى انھياره وبدأت في الغرق .. وغرق طاقمھما

وتحولت المنطقة إلى حقل . قائد كتيبة الجسور أصيب، ضباط الھندسة الذين يعرفون تركيب الجسور قتلوا. بالمياه

  .ملئ بالدماء والدخان
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ة التي أطلق عليھا فيما بعد ساحة الموت، ثارت المخاوف وھكذا كلفت كتيبة واستمر المصريون في ضرب الساح

بعد سقوط الجسر الرئيسي اصبح واضحا لي بأننا .. مظليين وقوة غوص بتطويق المنطقة من اجل حماية قيادة العملية

ومن خ9ل مبادرة  لم ننجح في إعادة الجسر فسوف ننتھي، وفجأة يصل ضابط ھندسة شاب تحت النيران الشديدة إذا

وخ9ل نقل الدبابات علي الجسر ازدادت . غير عادية صعد علي إحدى الدبابات واستطاع ببراعة تثبيت الجسر

كنت أشاھد واسمع وسط ھذه الضجة المصابين يصرخون طلبا للمساعدة، أما جثث القتلي . ضراوة المدفعية المصرية

وفي ذروة القصف المدفعي وصلت أيضا الطائرات المصرية . الجثثفقد أخليت إلى منطقة جانبية غير أنھا لم تكفي 

  )1("التي أفرغت كل حمولتھا علي القوة اCسرائيلية التي كانت تضم آHف الجنود

لم يكن الطيارون المصريون علي علم بما يدور في منطقة الدفرسوار، لكن من مواقع ا>ھداف المطلوب مھاجمتھا 

طيارون حرج الموقف وخطورته والذي كان يختلف تمام عن البيانات التي تذيعھا غرب قناة السويس استشعر ال

طاھر محمد طاھر /فتفاني وتسابق الجميع لتنفيذ الطلعات ويكفى مثال الرائد طيار. القيادة العامة للقوات المسلحة

له وأشركه في طلعات والذي كان مصابا في قدمه وغير Hئق للطيران، لكنه ألح واستعطف قائد اللواء حتى رضخ 

حسين القفاص الذي لم يقفز من طائرته شبه المحترقة /والنقيب طيار. الھجوم فنال الشرف واستشھد وھو يؤدي واجبه

  أسامة حمدي لكنه استشھد /وعاد بھا إلي قاعدته، وتكرر نفس الموقف مع الرائد طيار

  :رج موقف قواتنا في غرب القناة وتنفذكان المجھود الجوي في ھذا اليوم ايضا H يتناسب مع خطورة وح

ا>ول ھاجم العدو في منطقة جبل حبيطة، والثاني ھاجم شمال شرق البحيرات وأشتبكت . 17 طائرة ميج 12+6 -

 .  طائرة مقابل طائرة ميراج إسرائيلية4طائراتنا مع مقات9ت العدو فى منطقة القصف وسقط لنا 

واشتبك التشكيل ا>ول وعاد سالما وسقطت طائرة . دو شرق الدفرسوارھاجم التشكي9ن الع) 21طائرة ميج  (4+4 -

 .وخسر التشكيل الثاني طائرة . ميراج اسرائيلي بواسطة الدفاع الجوي اCسرائيلي

 طائرة بواسطة المقات9ت اCسرائيلية 6سقطت لنا منھا .  ھاجمت العدو شرق الدفرسوار7 – طائرة سوخوي 9 -

 .واستشھد طيار

  لمھاجمة مطار العريش لتعطيل اCمداد اCمريكي الذي يھبط فيه، تم اعتراض التشكيل 5 طائرة ميراج 6ة تشكيل بقو -

أفلت التشكيل من اطائرات العدو وحدث ارتباك بين .  طائرة ميراج4 قدم بواسطة 100رغم أنه كان علي ارتفاع 

دمت طائرة بالبحر وأخري بسبب عيب فني في أفراد التشكيل لعدم تمييز الميراج المصرية عن اCسرائيلية، فاصط

( حيدر دبوس / واستشھد الرائد طيار. فقرر قائد التشكيل العودة، وتمكنت الميراج اCسرائليلية من أسقاطه.. الطائرة

أمين / محمد رفعت مبارز والنقيب طيار/ والنقيب طيار) 67توفيق دبوس فى يونيو /استشھد شقيقه نقيب طيار

 .البسومي

                                           
(1)

  168 -167 صـ - الرواية الجديدة عن حرب أكتوبر–ه  خالد ابو سته العياصر 
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ت طائرات الھليكوبتر في أعمال قتال ھذا اليوم بطلعات تعد مثاH حيا لما كان عليه الطيار المصرى من استعداد ساھم

) 8 طائرة من 4( تشكيل 2ففي الساعة الواحدة ظھرا قام . فھي طلعات انتحارية علي أي مقياس.للبذل والتضحية

+  برميل نابالم 22+ كجم 100 قنبلة 2ليح الطائرة كان تس. لمھاجمة العدو في منطقة سرابيوم ومنطقة البحيرات

كان التلقين أن يبحث الطيارون عن الدبابات اCسرائيلية ومھاجمتھا وكان معھم ضابط من المخابرات .  مم12.7مدفع 

 ونجح تشكيل منطقة سرابيوم في مھمته ولم يستطيع. لكي يوجه الطيارين علي دبابات العدو نظرا لتداخلھا مع قواتنا

أحمد /التشكيل الثاني حيث أسقط الدفاع الجوي اCسرائيلي الطائرتان قبل وصولھما إلي الھدف، واستشھد نقيب طيار

وفي مساء نفس اليوم حاولت طائرة ھليكوبتر إبرار قوات مظ9ت . العقاد  وبعض أفراد اCطقم وعاد البعض مصابين

 لكن في المحاولة الثانية نجحت المحاولة وتم اCبرار لكن في مطار فايد، فشلت المحاولة ا>ولي وعادت الطائرات

  .سقطت طائرة غرب فايد

وبناء علي الموقف المتفوق للعدو اCسرائيلي علي قواتنا وضح للقيادة العامة في القاھرة أنھا تأخرت عن العدو لمدة 

س السادات إلي مركز العمليات واستمع حضر الرئي.. ث9ثة أيام، إمتلك فيھا زمام المبادأة وأصبحت قواتنا تلھث خلفه

 فورا للعمل علي منع 2الشاذلي إلي قيادة الجيش/ فأمر بتوجه الفريق. إلي تقرير عن الموقف من وزير الحربية

 مدرعه 4 مدرع من الشرق ورجوعه إلي الفرقة 3وأصدرت القيادة العامة أوامر بسحب اللواء . تدھور ا>وضاع

كما تم .  مشاة ميكانيكي كاحتياطي خلف الجيشان23ذا أصبح عليھا ان تعمل ھي والفرقة فأصبحت الفرقة مكتملة وبھ

 150، وتم دفع اللواء 2 مدرع مستقل من القنطرة شرق ليعمل في الغرب ضمن احتياطي الجيش15سحب اللواء 

براھيم للعمل كاحتياطي أسامة إ/ صاعقة بقيادة العقيد139إسماعيل عزمي ع9وه علي المجموعة /مظ9ت بقيادة العقيد

 قتال بقيادة 39كما تم دفع المجموعة ).  لكن ُرفض طلبه16 يوم 2ھذا ما طالب به قائد الجيش (2مع الجيش

  . بھدف تدمير الكوبري اCسرائيلي المنصوب فى الدفرسوار 2ابراھيم الرفاعي إلي قطاع الجيش/العقيد

 أكتوبر استمع إلي تقارير من رؤساء ا>فرع وبناء 18ء يوم  مسا2الشاذلي إلي الجيش/ بوصول الفريق: أكتوبر19

  :عليھا اتخذ قرارته التالية

 . مدرعة بصد العدو في الشرق والتمسك بمواقعھا21 مشاه، 16تقوم كلتا الفرقتين  -

 . مدرعة21 مشاة والفرقة 16 مظ9ت بالدفاع النشط وتأمين الضفة الغربية ومؤخرة الفرقة 150يقوم اللواء  -

 . بتركيز نيرانھا علي منطقة الدفرسوار2م مدفعية الجيشتقو -

 .القيام باCغارة علي قوات العدو في منطقة الدفرسوار بواسطة وحدات الصاعقة -

 واHستي9ء علي مدينة اHسماعيلية، وقام جنود المظ9ت بالدفاع 2بدأت فرقة شارون في التقدم شماH لتطويق الجيش

ونجحوا في إحداث خسائر كبيرة في العدو لكن كان ا>مر محسوما .  شارون المدرعةالتعطيلي بإقصي جھد ضد فرقة

الرفاعي عن تكليف / قتال فجرا واستمع قائد الجيش من العقيد39ووصلت المجموعة .. لصالح المدرعات اCسرائيلية
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المھمة وقام بتكليفه باCشتراك الشاذلي ألغي /لكن  الفريق. المجموعة بتدمير الكوبرى اCسرائيلى المنصوب على القناه

وانصرف في التاسعة غاضبا لتغير المھمة، وذھب ليشارك . في صد مدرعات العدو المتقدمة نحو اHسماعيلية

الرفاعي لكن المجموعة ضباط وأفراد /بمجموعته في صد المدرعات، وفي أول أشتباك بعد ساعتين استشھد العقيد

  .و خسائر كبيرة في عدة كمائن علي طرق التقدماستمرت في تنفيذ المھمة وكبدت العد

 فرق مدرعة تعمل في 3وبدأ في ھذا اليوم عبور الفرقة الثالثة اCسرائيلية بقيادة جنرال ماجن وبھذا أصبح Cسرائيل 

وقد حاول  دايان في ھذا اليوم الوصول الي قوات شارون في الغرب بطائرة . غرب القناه، تتقدم شماH وجنوبا وغربا

  .ھليكوبتر لكن عنف المعارك قطع عليه الطريق فعاد إلي مقر قيادته مرة أخري بالسيارة

تملك العدو اCسرائيلي زمام المبادأة تماما، واستكمل حشد وتركيز قواته الجوية ع9وه علي صواريخ الدفاع 

ب وغموض المعلومات وظل تضار. فامتلك سيطرة جوية شبه كاملة علي المنطقة. في منطقة الثغرة) ھوك(الجوي

وقامت القوات الجوية بتنفيذ . ھو السمة السائدة عند الطيارين رغم قوات العدو التي تقاتل في الغرب لليوم الرابع

  :اHتي

 مھاجمة العدو شرق وغرب الكوبري اCسرائيلي ونجح في اصابة الجزء الشرقي من 21 طائرة ميج 12: 203اللواء  -

  . طيار استشھدوا نتيجة اHشتباكات الجوية فوق الثغره5رة و طائ5وخسر اللواء . الكوبري

مھاجمة ) كان اول استخدام لھذا الطراز(20- طائرة سوخوى 8 + 7 -  طائرة سوخوي 14قام بقوة : 205اللواء  -

 وأسقط أحد أفراد التشكيل طائرة 20 طائرة سوخوي 4 و 7 طائرة سوخوي 2دبابات العدو غرب فايد  وخسر اللواء 

 . طيار6ج واستشھد ميرا

 طائرة 3 بمھاجمة العدو في منطقة الدفرسوار ونجح في مھمته ولكنه خسر 17 طائرة ميج 12قام بقوة : 306اللواء  -

 . طيار مقابل اسقاط طائرة ميراج للعدو3واستشھد 

 . بمھاجمة العدو في الثغره وعاد دون خسائر5 طائرة ميراج 3قام بقوه : 69السرب  -

وHبد .  بمھاجمة دبابات العدو في منطقة الثغرة وعادت دون خسائر29 طائرة ل 16قامت بقوة : جويةأسراب الكلية ال -

 ھذه تمتلك قدرات 5-فالطائرة الميراج . 29ھنا ان نذكر للقارئ تعليق علي استخدام الطائرة الميراج والطائرة ل 

لكن .  مم30 مدفع 2) + روخ مضاد للدبابات صا32 كجم او 250 قنبله زنة8(ھائلة في السرعة والمناوره والتسليح

كما ان تنفيذ الطلعة لم ! وH ندري السر في ھذا ؟)  طلعة طائره طوال الحرب 20( استخدام ھذا السرب كان محدودا 

فالطائرات كانت محملة بالقنابل لمھاجمة المطارات لكن تغبرت مھمتھا ولم يسمح الوقت بتغيير . يكن بالصورة الجيدة

 وھي 29في المقابل كانت الطائرة ل !!.. ح فتم مھاجمة المدرعات التي من ا>وقع ان يتم مھاجمتھا بالصورايخ التسلي

 8+  كجم 100 قنبلة زنة2الساعة وH تحمل من التسليح اH /  كم400طائرة تدريب بالكلية الجوية H تتعدي سرعتھا 

مكانيات تم استخدام طائرات الكلية الجوية أضعاف ما تم ورغم الفارق الھائل في اH.  سم مضاد للدبابات5صاروخ 
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لكن كان اشتراك طائرات الكلية الجوية دليل علي الروح التي كان يتمتع بھا الطيار المصري الذي .! استخدام الميراج

يات لم يتردد لحظة في تنفيذ أي مھمه تطلب منه مھما كانت المخاطر التي يتعرض لھا او مھما كان تواضع امكان

 .الس9ح الذي يقاتل به

 طائرة فقط من 4كانت كلھا مظ9ت جوية اH .  طلعة طائرة295اما المقات9ت المصرية فقد بلغ مجھودھا ھذا اليوم 

.  طائرة اخري8 طائرة ميراج غرب بورسعيد، وقام العدو بتعزيز اHشتباك بقوة 8 قامت باHشتباك مع 102اللواء 

كما سقطت . ضياء الحفناوي نجح في اسقاط طائرة ميراج/ لكن النقيب طيار21رة ميج  طائ2وكان طبيعي ان تسقط 

وHبد ھنا ان . طائرة ميراج اخري لسبب غير معلوم ربما بواسطة ميراج اسرائيلية، ظنا منھا انھا ميراج مصرية

 102يز من طائرات اللواء وH يتم التعز!  طائرة ميراج ؟16 مع 21 طائرة ميج 4نتساءل عن كيف يتم اHشتباك بين 

وسؤال اخر ھو ما جدوي اHشتباك مع مقات9ت للعدو غرب .  المتمركز في المنصورة ؟104او من طائرات اللواء 

!. بورسعيد وطائراتنا المقاتلة القاذفة تتعرض في منطقة فايد والدفرسوار >عنف الھجمات من المقات9ت اHسرائيلية ؟

  .مقات9ت المصرية لحماية المقات9ت القاذفة اثناء مھاجمتھا للعدو؟الم يكن من ا>جدي دفع ال

اسامة ابراھيم مكلفة /  صاعقة بقيادة العقيد139 المجموعة 2وفي العاشرة مساء ھذا اليوم وصلت الي قطاع الجيش

امر وزير الحربية وكانت أو. بمھمة خاصة ھي العمل في اHتجاه جنوبا الي البحيرات المره) أيضا(من القيادة العامة 

لكن قائد الجيش كان يعلم صعوبة المھمة، فقام بتلقين قائد المجموعة بصورة الموقف في . ھي التنفيذ فور الوصول

أسامة لم يدرس ا>رض أو العدو /خاصة وأن العقيد.  منطقة عمل المجموعة وأسلوب القتال الذي تحتمه الظروف

 للتنفيذ، وصح ما توقعه قائد الجيش فبعد ساعتين وأثناء اتصاله مع وزير وانطلقت المجموعة.. الذي سيقوم بمھاجمته

ُفتحدث مع الوزير وأخبره بأن السرعة في التنفيذ تسببت في خسائر كبيرة، ودمرت .. أسامة/الحربية عاد العقيد

ه لقائد وأصدر قائد الجيش اوامر. العربات وتخلصت المجموعة من كمين إسرائيلي وانسحبت كيلو متر للخلف

واستعادت . المجموعة بإعادة تجميع قواته واHستعداد للعمل في نفس اHتجاه بعد دراسة العدو واHرض دراسة جيدة

  .المجموعة قوتھا ودافعت عن اHسماعيلية دفاعا مجيدا في اHيام التالية
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  التوغل ا�سرائيلي نحو مدينة السويس
  

وكان لزاما متابعة ھذا التغير . 9حقة ففي كل ساعة مواقف جديدة ومواقع تتغير كانت اHحداث مت: اكتوبر20

لكن واقع ا>مر أننا كنا ن9حق اHختراق اCسرائيلي في غرب . بقرارات بل كان ا>فضل ان نسبق تلك اHحداث

جح العدو في دفع  مدرعة ون21 مشاة والفرقة 16كان العدو يركز ضرباته شرقا علي رأس كوبري الفرقة . القناة

قواتنا الي الشمال، لكن قوات من الفرقتين تمكنت من إيقاف تقدم العدو بل وأجبرته علي اHرتداد جنوبا مرة أخري 

ّأما في الغرب فقد كان شارون مصرا علي ..  جندي وضابط اسرائيلي15 دبابة وأسرت حوالي 13ودمرت له 

وتقدم قول مدرع تجاه بلدة نفيشة وقول أخر علي المدق جنوب . يةتطويق الجيش الثاني واHستي9ء علي اHسماعيل

 بقيادة 139علي ھيكل والمجموعة/ بقيادة العقيد129لكن أعمال الكمائن التي تمت بواسطة المجموعة. معسكر الج9ء

م قوات شارون محمد عبد الحليم أبو غزالة استطاعت إيقاف تقد/أسامة إبراھيم ووحدات المدفعية بقيادة العميد/العقيد

  .بعد ان أحدثت بھا خسائر فادحة

فقد تحمل أبناء . وھنا Hبد وأن نذكر بعض من أبناء مصر الشرفاء الذين قدموا أرواحھم طواعية فداء لتراب الوطن

. فقد تقدم الضباط Hستط9ع العدو دون أي تجھيز مسبق. الصاعقة والمظ9ت عبء كبير لصد مدرعات شارون

محمد الغريب ومجموعته بقوات إسرائيلية مختبئة في إحدى الحدائق وفي لحظات خاطفة فتح نيرانه / فاصطدم النقيب

احمد / أما الم9زم.  دبابة بأطقمھا لكن قائد المجموعة فقد عينه اليسرى3واستطاعت تلك المجموعة الصغيرة تدمير 

 دبابات أخرى ثم حاول أن يھاجم نقطة 5فدمر الدعروني فقام باHشتباك مع العدو فدمر أول دبابتين ثم اكمل ھجومه 

  .م9حظة أقامھا العدو فوق فنطاس مياه فاستشھد ھو والجندي عبد المجيد سيف

 متر وإذا 100وفي أحد مواقع الثغرة فاجأ العدو قواتنا المنھكة من القتال ليل نھار فتقدم حتى اصبح علي بعد 

 انسحبت إلى أنير أول دبابة ثم الثانية فما كان من الثالثة إH جي ويقوم بتدم.بي.محمد خيرت يلتقط أر/بالجندي

. كانت قواتنا وقوات العدو متداخلة فقوات إسرائيل خلفھا قوات مصرية وھي خلف قوات مصرية أخرى. الخلف

ورغم ھذا الموقف . وكان الف9حين الموجودين بالمنطقة خير معين Cرشاد قواتنا علي أماكن العدو اCسرائيلي
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المتشابك أصر قائد المجموعة أن يصل بنفسه إلى إحدى الكتائب عند منطقة فايد ومعه عربة ذخيرة Cمداد ا>فراد 

  .ورفع روحھم المعنوية وتحفيزھم علي مواصلة القتال

محيى حشاد من /فطلب الرائد. وفي موقع أخر كان العدو يتفوق على كمائن الصاعقة التي قاربت ذخيرتھا على النفاذ

ادة الجيش قصف المنطقة بالكامل بالمدفعية، وتمت قصفة أولى ثم ثانية فانسحبت الدبابات اCسرائيلية وخرجت قي

جي ع9وة علي كمية كبيرة من القنابل المضادة للدبابات ثم .بي.كان كل كمين مسلح بقواذف أر. الكمائن سالمة

. ح بتقدم العدو إH بعد نفاذ كل ذخيرة الكمين، وكانت ا>وامر لكل كمين أن H يسم)الرشاش(التسليح الشخصي

وخسرت إسرائيل العديد من مدرعاتھا وجنودھا فعادت عن محاولة احت9ل اCسماعيلية لكن تم ھذا بأرواح ودماء 

  . جرحي من الضباط والجنود9 ضابط وصف وجندي شھداء ع9وة علي 47فأحد الكتائب كمثال فقدت . شريفة غالية

ية فقد نجحت بالحشد والتركيز للمقات9ت فوق منطقة الثغرة من كسر السيطرة الجوية للعدو، مما أتاح أما القوات الجو

مقدم (لكنھا    قدمت ھذا اليوم ث9ث من الشھداء ا>بطال . للمقات9ت القاذفة من تحقيق مھامھا بصورة أفضل

 المحدودة 29ذين كانوا علي طائرات ل ال) مصطفي حافظ/نقيب طيار-احمد التھامي/  نقيب طيار-ھاني حسن/طيار

  .اCمكانيات يطاردون دبابات العدو في الغرب

ووضح .  أيام وحدات مدرعة5فالقوات تقاتل منذ . كان قتال قوات المظ9ت والصاعقة بطوليا لكنه لم يكن يستمر

 إلى القاھرة، 2يشالشاذلي خطورة الموقف في الغرب فتحرك في الواحدة ظھرا من مقر قيادته في الج/للفريق

بحثت الموقف مع احمد إسماعيل " الشاذلي عن ھذا / ويقول الفريق. ليعرض علي القيادة العامة الموقف الحقيقي

ولھذا الموقف يجب أن نسحب ألويتنا .  يوم4-3وقلت له إذا لم توزع قواتنا لمقابلة التھديد فقد تحدث كارثة خ9ل 

وكان في رأي أن سحب ھذه ا>لوية ا>ربعة من الشرق لن يؤثر علي . ي الغربالمدرعة من الشرق لمقابلة التھديد ف

 لواء مشاه ومعھا 18 ألوية مدرعة فانه يبقي لدينا في الشرق 4في حالة سحب ( س9مة خطوطنا ومواقعنا في الشرق

 400+ ة للدبابات كتائب مدفعية مضاد5+  كتائب مقذوفات موجھة مالوتكا5+ بي .ام. كتائب بي5+ كتيبة دبابات22

 كتيبه 15+  مم122-100 كتيبة مدفعية ميدان عيار 60+جي.بي. قاذف صاروخي أر2100+مدفع مضاد للدبابات 

سعيد الماحي أن أدعو الرئيس /وبعد أن فشلت في إقناع الوزير بوجھة نظري اقترح اللواء)  مم160-120ھاون عيار 

يس لكنه قال أن الوقت متأخر وH داعي Cزعاج الرئيس اYن، طلبت من أحمد إسماعيل حضور الرئ. واشرح الموقف

حسني مبارك / محمد علي فھمي واللواء طيار/ لكني أصررت علي إب9غ الرئيس وأن يحضر اHجتماع كل من اللواء

 في العاشرة 10ووصل الرئيس إلى المركز .. فؤاد نصار/سعيد الماحي واللواء/ محمد الجمسي واللواء/ واللواء

قام المجتمعين واحدا بعد ا>خر بشرح . لنصف مساء واجتمع منفردا مع احمد إسماعيل حوالي الساعة ثم خرج إليناوا

.. لن نقوم بسحب أي جندي من الشرق: واستمع إليھم ولم يطلب مني الكلمة وعلق قائ9. موقف القوات بأمانة تامة

D ماذا أتكلم . لكني تجاھلت نصيحته.. وھمس لي قل شيئا) وزير شئون الرئاسة(غمز لي المھندس عبد الفتاح عبد
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إنه يعرف الحقائق .  ألوية مدرعة وھو يعارض سحب جندي واحد4إنى أريد أن اسحب . وقد اتخذ الرئيس القرار

)1(.كاملة عن الموقف وھذا ھو قراره
 

 وكان أول ما فعله ھو استدعاؤه ..وغادر الرئيس السادات مقر القيادة العامة عائدا في الثانية عشر منتصف الليل

للسفير السوفيتي بالقاھرة فينوجرادوف وأبلغه أنه يقبل وقف إط9ق النار من اYن وعليه أن يبلغ الرئيس السوفيتي 

 .بريجنيف بھذا القرار فورا

ن لكنه اخطر جولدا مائير ع. وفي صباح ھذا اليوم وصل كسنيجر إلى موسكو لبحث ا>زمة مع بريجينف مباشرة

طريق السفير اCسرائيلي دنتيز بأنه سيعطل صدور أي قرار لوقف إط9ق النار، وعلي القوات اCسرائيلية أن تسيطر 

لكن بريجينف . وقد حاول كسنيجر تأجيل اHجتماع إلى صباح اليوم التالي. علي أكبر قدر من ا>راضي غرب القناة

ر كسينجر للقبول بھذا الموعد، لكنه في اHجتماع راوغ  أكتوبر واضط21أصر علي أن يكون اHجتماع مساء يوم 

 .وانتھي اHجتماع ا>ول دون نتيجة أو اتفاق. وحاول بصورة مفضوحة أن يؤجل اHتفاق >طول فترة ممكنة

ظھرت نية العدو بعد أن فشل في التقدم نحو اCسماعيلية، أنه قرر الضغط بفرقتي ادان وماجن علي :  أكتوبر21

 عبئا كبيرا حيث كان مطلوب منھا أن تعمل علي مواجھة واسعة جدا 4وقد تحملت الفرقة. 3رعة والجيش مد4الفرقة

فقائد الفرقة .  والقيادة العامة علي من يعطي أوامر للفرقة3 بل أصبحت مثار جدل بين قيادة الجيش3 ،2خلف الجيش

عبد المنعم /ويقول اللواء. مھام وتحركات مباشرة إليهيتبع تنظيميا قائد الجيش، لكن القيادة العامة كانت تعطيه أوامر ب

وأن .  اCسماعيلية- استمرت القيادة العامة على اعتقادھا أن ھدف العدو ھو الوصول إلى طريق القاھرة"واصل 

  .. في معركة الدفاع عن اCسماعيلية وطريق القاھرة2المعركة غرب القناة قد انتھت بانتصار الجيش

 مدرعة المسئول عن 4 تفصي9 إلى وزير الحربية وطلبت منه ضرورة وصول قائد الفرقة  وقد أبلغت الموقف

قلت . ووجدت الوزير يطمئني ويطلب مني أن تتماسك القوات. المنطقة الخلفية للجيش >نه يقول انه تابع للقيادة العامة

وبعد فشل كل المحاوHت مع . تهله كل الخوف يا سيادة الوزير أن يقطع العدو الطريق علي رؤوس الكباري بقوا

وعلي الرغم من كل الشواھد المجتمعة . القيادة العامة، قررت دفع تعينات ومياه ووقود للتشوين علي الضفة الشرقية

الجمسي رئيس ھيئة العمليات يطلب مني دفع القوات إلى /بالقيادة العامة وبعد تلك المحادثة مع الوزير، فوجئت باللواء

 كان )1(".ولم يكن الموقف يسمح بتنفيذ ذلك.  في منطقة عثمان احمد عثمان حيث من المنتظر مھاجمته 4قائد الفرقه

، ورغم ذلك نجحت قوات الجيش علي محور طريق المعاھدة وعلي 3اHخت9ف كبير بين القيادة العامة وقيادة الجيش

تمرة وعلي مساحة كبيرة متفرقة من محور ساحل البحيرات في صد العدو في معارك كثيرة صغري لكنھا كانت مس

وفي نھاية اليوم أوضح قائد الجيش للقيادة العامة أن العدو سيحاول تثبيت القوات ويھاجم للوصول إلى . ا>رض

                                           
(1)

  267-266 صـ -  حرب أكتوبر- سعد الشاذلي/ الفريق 
(1)

   وما بعدھا284 صـ – الصراع العربي اCسرائيلي - الفريق عبد المنعم واصل 
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وقدمت القوات الجوية جھدا كبيرا ھذا اليوم رغم خسائرھا في ا>يام السابقة، حتى أن بعض  .طريق السويس

  .فنفذت الطلعات اYتية لمھاجمة العدو غرب القناة. ن قوته ا>صليةم% 40ا>سراب كان يعمل بقوة 

  . طائرة2 طائرة وخسر اللواء 3 واشتبك التشكيل كله مع طائرات ميراج فسقط للعدو 21 طائرة ميج 8: 203اللواء  -

 . نجحت في مھاجمة دبابات العدو وعادت سالمة7- طائرة سوخوي16 : 205اللواء  -

 . طائرة واستشھد طيار3 نجح في تنفيذ المھمة وخسارة 17ة ميج  طائر28 : 306اللواء  -

 .دبابات العدو+  ھاجمت نقط تموين الوقود 29 طائرة ل26: أسراب الكلية الجوية -

..  طلعة كانت الخسارة خمس طائرات فقط78وبمقارنة أعداد الطلعات والخسائر نجد أن نسبتھا صغيرة جدا فمن 

  .تحت مبدأ الحشد والتركيزوالسبب في ھذا أن الھجوم تم 

في الثالثة .." مشاة16ولم تكن المعارك في الشرق متوقفة، بل حاول جزء من قوات شارون الھجوم علي الفرقة 

والربع بدأ الھجوم، وقد دخلت الكتيبة الجنوبية إلى منطقة تحصينات المشاة وأصيبت من نيران الصواريخ المضادة 

ومن بين . تيبة الثانية فقد بدأت في التقدم غير انه بعد نصف ساعة أصيبت ھي أيضاأما الك.. للدبابات من مدي قصير

 قتيل وعشرات المفقودين وقد أعطيت أوامر إضافية 24 دبابات عاملة فقط وتلقت خسائر جسيمة 4 دبابة بقيت 26

دبابة قرر شارون عدم تنفيذ ) H)19حت9ل الموقع مرة أخرى في الليل غير انه بسبب عدد الدبابات القليل             

  )1(.ھجوم أخر

أما علي الجانب السياسي فقي ھذا اليوم فقد استدعي الرئيس السادات السفير السوفيتي مرة أخرى وابلغه انه تسھي9 

لعملية التفاوض بين بريجنيف وكسينجر في موسكو فانه H يربط بين وقف إط9ق النار ومطلب اHنسحاب إلى 

  .لي الفور تم إب9غ موسكو بقرار الرئيس الساداتوع. 1967خطوط 

وعندما بدأت الجلسة الثانية بين بريجنيف وكسينجر فوجئ كسينجر بتنازل مصر عن المطالبة باHنسحاب إلى خطوط 

 الذي 338 فأمكن بسھولة الوصول إلى اتفاق بين القوتين ا>عظم علي القرار الذي عرف فيما بعد بالقرار 1967

  :ينص علي

1.  H يدعو جميع ا>طراف المشتركة في الحرب الحالية إلى إيقاف إط9ق النار وإنھاء كل نشاط حربي فورا في موعد

 . ساعة من لحظة صدور ھذا القرار وذلك في المواقع التي تحتلھا ا>طراف اYن12يزيد علي 

 . بجميع أجزائه242>من يدعو ا>طراف المعنية إلى البدء فورا عقب إيقاف القتال بتنفيذ قرار مجلس ا .2

تقرر أن تبدأ فورا بالتزامن مع إيقاف القتال مفاوضات بين ا>طراف المعنية تحت إشراف مناسب يھدف إلى إقامة  .3

 .س9م عادل ودائم في الشرق ا>وسط

                                           
(1)

  176-175 صـ – الرواية الجديدة عن حرب أكتوبر - خالد أبو سته العياصره 
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صال ا�ت" وخرج كسينجر من اHجتماع فورا إلى السفارة ا>مريكية وأرسل برقية إلى الجنرال سكوكروفت جاء فيھا

وإب<غه أننا سوف نبدي تفھما لو شعروا بأنھم بحاجة إلى المزيد من بعض ) سفير إسرائيل(بشكل عاجل بدنتيز

الوقت من اجل ترتيب المواقع العسكرية، وسوف نقبل لو استغلت إسرائيل المزيد من القليل من الوقت لTسباب 

 في عملياتھا بعد صدور قرار وقف إسرائيل تستمر  وكان ھذا الضوء ا>خضر من كسينجر حتى)2("التي أشرت إليھا

  .إط9ق النار

                                        

                                           
   257 صـ – 49 وثيقة –رب أكتوبر في الوثائق ا>مريكية  ح- وليام بير (2) 
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  الفصـل العاشــر

  وليس بالسياسة..... الحرب بالس<ح 

تشتعل الحرب بين طرفين ليجبر الطرف ا>قوى فيھا الطرف اYخر على قبول أمر واقع يفرضه بقوة س9حه على 

فبريطانيا ظلت مھزومة أمام ألمانيا في .. ولنا في التاريخ أمثلة عديدة. أتـى بعد ذلك دور السياسة ا>رض، ثم ي

الحرب العالمية الثانية ث9ث سنوات رغم وجود ونستون تشرشل وھو من أعظم سياسيي العصر على رأس الحكومة 

>لماني روميل في معركة العلمين، وتوالت لكن لما انتصر القائد البريطاني مونتجومرى على القائد ا. البريطانية

 ا>لمان على وثيقة ناHنتصارات العسكرية البريطانية، تحققت ھزيمة ألمانيا عسكريا فحصل تشرشل من السياسيي

  . اHستس9م

 أجبرت القوات الفيتنامية الجيوش ا>مريكية على الرحيل من 1973وفى حرب فيتنام والتي تزامنت مع حرب أكتوبر 

وقد حاول داھية السياسة ا>مريكية كيسنجر أن يراوغ مع .. تنام الجنوبية، بعد حرب استمرت عشر سنواتفي

  .الفيتنامين وفشلت المباحثات، لكن الحقائق العسكرية على ا>رض أجبرته على الرضوخ الكامل للشروط الفيتنامية

 بوقف إط9ق النار الذي سيتم 338 على القرار أرسل الرئيس السادات مساء اليوم السابق موافقة مصر : أكتوبر22

وقد عارض بعض مستشاري الرئيس القرار >نه يربط بين وقف إط9ق النار وإجراء . ًمساء 6 :52تنفيذه في الساعه

، فكيف نقبل به ونحن 67وھو أمر كان مرفوضا حتى بعد ھزيمة .. مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل

  .لسادات  كعادته طوال الحرب لم يستمع >حد واتخذ القرار بمعيار رؤيته ھو وحدهلكن الرئيس ا. منتصرون ؟

لكن القيادة السياسية والعسكرية .  كان الضابط والجندي المصري يقاتل حتى ھذه اللحظة أعنف وأشرس المعارك

حوار مع )  اسةأكتوبر الس9ح والسي (527محمد حسنين ھيكل في صفحة /وسجل السيد. كانت أبعد ما يكون عنه

  : ّفيقول كانت الصورة التي طرحھا على ھي . مدير مكتب الشئون العسكرية ھذا اليوم يوضح موقف القيادتين

وقد حاول ھو أن يعرض عليه بنفسه صورة الموقف . م إلي مستشاريه وأحيانا H يقابلھع الرئيس H يستم– 1

  .ل شيءوھو يعتقد أن ا>وراق H تقول ك. العسكري فلم يتمكن

 ساعة غيرت الصورة أمام 24 إن ا>جواء في القيادة العامة ملبدة ومتقلبة، ويكفى أن ھذه القيادة في ظرف – 2

 أكتوبر أصبح رأيھم 20 أكتوبر كان رأيھم أن قفل الثغرة ممكن ، ويوم 19الرئيس من الوردي إلي ا>سود، فيوم 

  .العكس

د بين شباب ضباط ھيئة العمليات، فھؤHء الضباط ساھموا في وضع  إن ھناك حاله من اCحباط والغضب الشدي– 3

ومع ذلك فقد رأوا القرارات تصدر >سباب غير مفھومه وتؤثر على . الخطة ونجحت خطتھم فوق ما كان يتوقع أحد

  .بنيان وتماسك الخطة
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ھون الخطاب إلي بعضھم،  إن القيادة العامة تبدو منقسمة، فبعض الكبار وصلوا إلي حد انھم لم يعودوا يوج– 4

  .ومنھم من احتكر الحركة، وبينھم من اعتكف وابتعد ينتظر ما سوف تؤول إليه ا>مور

كان منذ السادسة ..  ناجحا حتى صباح ھذا اليوم في صد العدو المتقدم غربا وجنوبا3ورغم كل ھذا كان الجيش

 طريق المعاھدة مع وصلة جنيفه، وعلى طريق صباحا يقاتل في مناطق غرب جبل جنيفه، والجوزه الحمراء، وتقاطع

 ساعة دون توقف، وقد كبدت العدو وتكبدت خسائر كبيرة 72 تقاتل منذ3كانت قوات الجيش.  ، ومعسكر كسفريت12

بلغ عنف القتال المت9حم الذي دار لمدة ساعة في أحد المواقع إن . في ا>فراد والمعدات خاصة المدرعات

 4وقد طلب قائد الجيش أكثر من مره تدخل الفرقة .  أصيب في ھذا القتال6س أركان الفرقهعطية سليمان رئي/العميد

بعمل إيجابي لكن القيادة العامة لم تستجب، وغاب الدعم الجوى بشكل ملحوظ رغم أن تھديد العدو وصل طريق 

  . السويس–القاھرة 

  

  

  

  

  

  

  

  موشي دايان في الغرب وطائرة مصرية تقصف فوقه
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 ھذا اليوم أصدر دايان أوامره إلي بارليف بإتمام احت9ل جبل عتاقة >ن ھذا ُيحكم سيطرة الجيش وفى صباح

 وقد توجه دايان إلي قواته في الغرب واجتمع 3 السويس، وبذلك يتم حصار الجيش-اCسرائيلي على طريق القاھرة

  .ترك المكان والعودةمع أدان وأثناء اHجتماع ھاجمت طائره مصريه موقع اHجتماع فاضطر إلي 

كانت النية مبيتة عند حكومة إسرائيل أن تتقدم قواتھا بعد وقف إط9ق النار حتى تستولي علي أكبر : أكتوبر23

وتوزعت ا>دوار فأعلن . مساحة من ا>راضي لتدخل المفاوضات المباشرة وفي يديھا كروت ضغط علي المصريين

 لم 3 أكتوبر أن جيش إسرائيل مازال يقاتل >نھم في منطقة الجيش22طال نائب اليعازر في العاشرة مساء يوم 

انه من ا>فضل "وفي الحادية عشر صباحا أعلن الناطق بلسان الجيش اCسرائيلي . يلتزموا بقرار وقف إط9ق النار

  )1("كيةللجيش اCسرائيلي اHستمرار فا>مر ليس منوطا بمجلس ا>من الدولي وإنما بالوHيات المتحدة ا>مري

وقد . 3 وطوال ھذا اليوم كانت القوات اCسرائيلية تحاول بالمدرعات والدعم الجوي المكثف إنھاء تطويق الجيش

نجحت في الوصول إلى خلف رؤوس الكباري وسيطرت علي طرق اCمداد من الجنب اليسار للجيش وحتى شمال 

وقام . 105، الكيلو 99سويس عند منطقة الكيلو كما اصبح للجيش اCسرائيلي مدرعات علي طريق ال.طريق السويس

قائد الجيش خ9ل ھذا اليوم بمحاولة فتح الطريق بواسطة كتيبة مدرعة إH أن طيران العدو لم يمكن القوات من تحقيق 

  بتأمين الضفة الشرقية والغربية ودفع مجموعات اقتناص19 والفرقة 7كما أمر قائد الفرقة . مھمتھا حتى نھاية اليوم

وفي . واستخدمت المدفعية من شرق القناة في الضرب علي العدو في الضفة الغربية. دبابات إلى الضفة الغربية

عبد المنعم واصل قائد الجيش الذي أعطاه صورة كاملة عن /صباح ھذا اليوم قام وزير الحربية باHتصال باللواء

>ن كل القوات المتيسرة . يذ أي عمليات تطلب من الجيشالموقف، وانھي تقريره للوزير بأنه H توجد لديه قوات لتنف

  .مشتبكة مع العدو

 مدرعة  إلى الجيش وكنت قد فاض 4وأخيرا وبعد أن اصبح الموقف ميؤوسا منه اخبرني الوزير انه سيدفع الفرقة " 

ج قدرة أن بي الكيل بعد أن طلبت فرقة قابيل اكثر من مره ولم يستجب الوزير لطلبي،حتى اصبح الموقف خار

  )1("يصلحه عودة قابيل وما معه من دبابات فقلت له ُيدفع للجيش بعد إيه، بعد خراب مالطة

 في الحادية عشر مساء خصص جونين مھمة احت9ل مدينة السويس صباح اليوم التالي لفرقة أدان الذي كان اقرب 

ل السويس دون أن تتحول إلى ستالينجراد وقد نبه جونين في أوامره إلى أدان أن يتم احت9. إليھا من فرقة ماجن

  .أخرى

إسماعيل أن القوات اCسرائيلية تواصل عملياتھا، وكأنه /  أكتوبر من الفريق أول23علم الرئيس السادات صباح يوم 

وعلي الفور أرسل الرئيس السادات رسالة إلى . وتحاول التقدم إلى مواقع جديدة. ليس ھناك قرار بوقف إط9ق النار

                                           
(1)

  183 صـ - الرؤية الجديدة لحرب أكتوبر-  لواء أبو سته العياصرة 
(1)

  310 صـ -  الصراع العربي اCسرائيلي- الفريق عبد المنعم واصل 
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وفي . حافظ إسماعيل يبلغه فيھا بما يحدث من إسرائيل/نجر عن طريق القناة السرية التي بينھما عن طريق السيدكسي

نفس التوقيت كان كسينجر يتسلم رسالة من السفير ا>مريكي في إسرائيل كينث كيتنج عن مقابلة مع جولدا مائير كان 

 كبيرة في إقناع الكنسيت وأحزاب المعارضة بوقف إط9ق النار  تجد صعوبةاأن جولدا مائير أبلغته بأنھ" أھم ما فيھا

وسجل كيتنج في تقريره انه �حظ صمت جولدا مائير عما يجري علي الجبھة المصرية وقد سألھا في ذلك فردت 

َإن قوادھا العسكريين رجوھا في يومين إضافيين أو ث<ثة يواصلون القتال لتحقيق ھدف : عليه بصراحة قائلة َ

  ..)2(" الجيش الثالثحصار

وقد اعترف في مذكراته بأنه ربما شجع ا�سرائيليين علي "  والواضح أن كسينجر لم يندھش أو يفاجأ برد مائير

   )3("خرق وقف إط<ق النار بينما ھو يقنع قادتھا بقبوله

لكن لما خذله بھذا . يسنجرجاء الرد علي رسالة السادات مخيبا >ماله، فقد كان مقتنعا تماما أن الحل كله في يدي كو

الرد الذي H يقدم أو يؤخر استدعي السفير السوفيتي وشرح له ما يحدث علي الجبھة ووافق على اقتراح 

وعلي الفور قام الوفد السوفيتي في ا>مم المتحدة بتعزيز . إسماعيل فھمي بان تقدم مصر شكوي لمجلس ا>من/السيد

 كسينجر طلب من السكرتير العام ل`مم المتحدة أن يؤجل اHجتماع حتى لكن. الطلب المصري لدعوة مجلس ا>من

  .حتى يكسب وقتا أطول للقوات اCسرائيلية.. ينسق ھو مع السوفيت

وتم نقل ھذا الغضب إلى كسنيجر في رسالة تقول أن وسائل اHستط9ع السوفيتية . وكان بريجينف في موسكو غاضبا

وإنه Hبد من اجتماع مجلس ا>من . يل مازالت تتحرك علي الضفة الغربية للقناهحصلت علي معلومات تؤكد أن إسرائ

فأراد كسينجر أن يمتص غضب بريجنيف بعرض قرار انسحاب . وإدانة ھذا التصرف وإيقافه في ظرف ساعتين

ط التي عليھا لكن مائير ردت عليه برسالة حاسمة بأنھا لن تقبل بأي انسحاب خاصة وأن الخطو. إسرائيل للخلف قلي9

  .القوات المصرية واCسرائيلية غير محددة

كان موقف الرئيس السادات يزداد حرجا، فالسياسة لم تفعل شيئا يوقف القوات اCسرائيلية عن التوغل Cكمال حصار 

انه علي ضوء " فقرر أن يرسل رسالة عن طريق القناة السرية إلى الرئيس ا>مريكي نيكسون. الجيش الثالث

 اCسرائيلية فإني أطلب منكم رسميا التدخل بفعالية حتى إذا استدعي ذلك –ت الموقف علي الجبھة المصرية تطورا

   )1(."استخدام القوات من أجل ضمان التنفيذ الكامل لقرار إيقاف القتال

فييتى في كان الرئيس السادات يطلب من الرئيس ا>مريكي إرسال قوات أمريكية من غير أن  ينسق مع الرئيس السو

وأرسل الرئيس بريجنيف إلي الرئيس نيكسون خطابا شديد اللھجة يطالب بضرورة اتخاذ أشد . أي خطوة يخطوھا

                                           
(2)

  540 صـ - الس9ح والسياسة– 73 أكتوبر - محمد حسنين ھيكل 
(3)

  541صـ  - المصدر السابق 
(1)

  544 صـ -  المصدر السابق  
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وھنا شعر كيسنجر بأن أى تأخير سيعقد الموقف أكثر . اCجراءات حزما وبدون تأخير مع إسرائيل لوقف القتال

  . أكتوبر22 العودة إلي خطوط  الذي يناشد إسرائيل339فاجتمع مجلس ا>من وأصدر القرار 

    

 

        

  

  

  

        الرئيس اFمريكي نيكسون           الرئيس السوفيتي بريجنيف
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. 3 لم تلق إسرائيل أي قدر من اHھتمام بالقرار الجديد، وواصلت خطواتھا العسكرية لمحاصرة الجيش: أكتوبر24

ية جنوب السويس واقتحمته بالدبابات ع9وة على إبرار بحري فتقدمت قواتھا منذ الواحدة صباحا نحو ميناء ا>دب

 مشاه ميكانيكي غرب القناة والقوات شرق القناة إلي ھجوم 6واعتبارا من أول ضوء تعرضت الفرقة . بالزوارق

.  السويس–واستطاع العدو في ھذا اليوم إتمام السيطرة على طريق القاھرة . جوى عنيف على مدار أربع ساعات

وكان .  طائره قاذفه2 صاروخ من 4 قواتنا الجوية في الواحدة صباحا بقصف مناطق تجمع الدبابات بإط9ق وقامت

وعند أول ضوء حاول قائد قطاع بير عديب استرداد ميناء ا>دبية، فقام بالھجوم . ھذا أخر ھجوم جوى على العدو

فدمر الدبابات السبع واستشھد وُجرح الكثير من  دبابات ، لكن طيران العدو تكفل بھا 7بقوة سريه مشاه مدعمه بـ 

وعند الظھيرة وقع اشتباك جوى كبير بين المقات9ت المصرية واCسرائيلية في منطقة جبل عويبد أسفر عن . السرية

  . طائره إسرائيلية2 طائره مصريه مقابل 7سقوط 

فطابور العدو المدرع الذي اتجه إلي . داثكانت ھذه المعارك تعكس ارتباكا في القيادة العامة وانعزالھا عن ا>ح

ا>دبية كان يمر أمام وحدات مصريه في طابور منتظم مضيئا أنوار الدبابات لكن لم يتعامل معھا أحد >ن أحدا لم 

 تم على بير الذيوالھجوم . يتصور أنھا إسرائيلية، ع9وة على أن أحدا لم يبلغ القوات باستمرار إسرائيل في القتال

ان بدافع الحماس والشعور الوطني، لكن دون استط9ع أو حماية جوية وبقوة صغيره فكان من السھل القضاء عديب ك

  .عليه بالطيران اCسرائيلي

وأدركت القيادة السوفيتية في ھذا اليوم أن مصر أصبحت كالفريسة بين أنياب السياسة ا>مريكية والقوات اCسرائيلية، 

إن استمرار العدوان اCسرائيلي " ً تھتز فصدر بيانا بتوقيع الرئيس بريجنيف يقول وأن مكانتھا كقوة عظمى بدأت

ونظرا >ن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس . سوف يسفر عن عواقب وخيمه إذا لم يتوقف ھذا العدوان على الفور

فإن اHتحاد السوفيتي سوف . ا>من، ونظرا لما يبدو أن الوHيات المتحدة تنقصھا الرغبة في التعاون بغرض تطبيقه 

ف9 يمكن Cسرائيل أن تفلت . يقرر لنفسه منفردا اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لتأكيد احترام وقف إط9ق النار

  ."من مسئولية انتھاكاتھا له

داد  فرق سوفيتية محمولة جوا بالتحول إلي درجة استع3وتبع ھذا اCنذار الذي صدر في صيغة بيان أوامر إلي 

ليبلغه بأن ) السفير السوفيتي في أمريكا ( نوحاول كيسنجر أن يمتص الغضب السوفيتي، فاتصل بدوبرني. القصوى

وأن الرئيس نيكسون على اتصال دائم بالرئيس السادات عن . خرق وقف إط9ق النار يأتى من الجانب المصري

لكن . يف حتى H يتصاعد الموقف بين أمريكا وروسياوطلب منه في النھاية أن ُيھدئ الرئيس بريجن. طريق قناة سريه

إننا واثقون من أن " الرئيس بريجنيف لم ينساق وراء أHعيب كيسنجر فبعث برسالة إلي الرئيس نيكسون يقول فيھا

.. الوHيات المتحدة لديھا كل إمكانيات الضغط علي إسرائيل حتى تضع نھاية لھذا المسلك اHستفزازي الذي تنتھجه
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يد أن أتلقى علي الفور معلومات بشأن الخطوات التي سوف تتخذھا Cرغام إسرائيل علي اHلتزام الفوري والكامل وأر

  "بقرارات مجلس ا>من

وقد أحسن كسينجر استغ9ل ھذه .  كسينجر-وفي مصر كان الرئيس السادات مازال يركز علي قناة حافظ إسماعيل 

بل وفي خضم اHتصاHت القي . حتى تنھي إسرائيل أھدافھا. ات حاسمةاHتصاHت في المراوغة وتأخير أي قرار

كسينجر بطعم إلى الرئيس السادات في صيغة طلب لزيارة مصر في أوائل نوفمبر، بحجة أنھا فرصة Hستعراض 

  .الموقف ووضع تصور في اتجاه عمل تسويه دائمة في الشرق ا>وسط

فإسرائيل مستمرة في القتال، . لمرتقبة إH أن ا>مر لم يكن يحتمل اHنتظارورغم سعادة الرئيس السادات بھذه الزيارة ا

فلم يجد . والقيادة العسكرية المصرية مرتبكة وتنتظر تعليمات الرئيس السادات الذي استحوذ علي كل القرارات وحده

لمنطقة لفرض وقف الرئيس السادات مخرجا من الموقف، إH أن يطلب من روسيا وأمريكا إرسال قواتھما إلى ا

  . القتال

 دعني أيھا القارئ الكريم اروي لك معركة السويس تفصي9 والتي قام بھا أفراد عظماء :معركة العظماء.. السويس 

 أكتوبر نية العدو في 23وضح منذ يوم ... كل ما يميزھم انھم مصريون مصابون بعشق ھذا الوطن حتى الجنون

لم يكن في المدينة قوات نظامية، وعلي الفور ظھر المعدن المصري ا>صيل مھاجمة مدينة السويس Hحت9لھا، و

فتجمع شباب ورجال المدينة مع بعض من جنود القوات المسلحة والشرطة، وبدءوا في تنظيم أنفسھم وإعداد الخطة 

دل إس9م قائدا عا/وفي المساء أصدر وزير الحربية أمر بتعين العميد. لمواجھة العدو اCسرائيلي إذا دخل السويس

عسكريا للسويس، فقام فورا باHجتماع مع قائد المحطة العسكرية وضباط الجيش الشعبي لتنسيق خطة الدفاع، لكنھم 

  .اكتشفوا أن إمكانيات المقاومة ضعيفة ولن تسمح بصد العدو اCسرائيلي

مسجد الشھداء ومعھم الشيخ حافظ لكن رجال المقاومة المدنيين مع رجال القوات المسلحة والشرطة، المتجمعين في 

وبدءوا توزيع أنفسھم في مجموعات بعضھا Hستط9ع موقف العدو واCب9غ . س9مة إمام المسجد قرروا المقاومة

 أكتوبر فوجئ المصلون 24وفي فجر يوم . عنه، واYخرين في كمائن مسلحة فوق أسطح العمارات ومداخل المدينة

بعدھا قال المحافظ للحاضرين أن بعض دبابات العدو . >من وھم يؤدون معھم الص9ةبالجامع بالمحافظ ومعه مدير ا

تسللت إلى ميناء ا>دبية، وھم H يريدون دخول السويس وإنما يبحثون عن أھداف عسكرية فقط، وH داعي ل9نزعاج 

ضوء بدأ العدو في مھاجمة ومع أول .. لكن الحاضرين لم يقتنعوا بك9مه أو يطمئنوا إليه. حتى لو دخلوا السويس

المدينة بالطائرات وبالقصف المدفعي، وHحظت مجموعات المقاومة أن العدو تحاشي قصف مداخل المدينة، فتوجه 

  .أشرف عبد الدايم ليحاول سد مداخل المدينة بعدد من عربات النقل

سرائيلي من مدير الشركة توصيله وطلب القائد اC. وفي العاشرة صباحا احتل العدو شركة السويس لتصنيع البترول

وتم اHتصال وأبلغ القائد اCسرائيلي المحافظ أن يقوم بتسليم المدينة وإH ستدمر بالطيران، . بالمحافظ علي التليفون
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عادل إس9م والموجود مع الشيخ حافظ س9مة /وعلي الفور اتصل المحافظ بالعميد. وأمھله عشر دقائق للرد عليه

فأسرع المحافظ باHنتقال من مبنى المحافظة حتى H يرد علي .. اوم العدو، ولن ُيسلم المدينة للعدوفابلغه بأنه سيق

وأمر برفع . عادل إس9م أن يقابل  العدو إذا طلبوا تسليم المدينة/القائد اCسرائيلي ومعه مدير ا>من، وكلف العميد

أما أنا ف9 . المحافظ يحطھا بأيديه:  تنفيذ ھذا وقالمحمد أحمد السبع رفض/راية بيضاء علي المحافظة لكن الجندي

  .يمكن ارفعھا

ايمن الحسيني مفتش المباحث فسأله عن مكان /وحاول القائد اCسرائيلي أن يتصل بأي مسئول فرد عليه المقدم

  .المحافظ فرد عليه

  .أنت عاوز إيه −

 .أنا سوف أدمر المدينة −

 . المدينة ادخل وشوف إيه اللي يجري لكممستني إيه؟ إن كنت تقدر تدخل.... يا بن أل −

  .واغلق الھاتف في وجھه

انتم قاعدين ھنا : حسن أسامة العصره وھو يصرخ/وعند العاشرة صباحا دخل إلى جامع الشھداء نقيب شرطة

ي عادل انھم قرروا المقاومة، وبدءوا توزيع الكمائن فانضم إليھم عل/وأبلغه الشيخ حافظ والعميد.. والسويس حاتقع

  .الفور

  . صباحا بدأت قوات العدو في التقدم علي ث9ث محاور Hحت9ل السويس11وفي الساعة

  .محور المثلث المدخل الغربي للمدينة ناحية طريق القاھرة ويمتد حتى شارع الجيش وميدان ا>ربعين −

  .محور الجناين الطريق القادم من اCسماعيلية وھو المدخل الشمالي  حتى منطقة الھويس −

  .محور الزيتية وھو المدخل الجنوبي من ناحية ميناء ا>دبية حتى مبني المحافظة −

عند كوبري الھويس ومزلقان البراجيل بشارع الجيش بقيادة احمد أبو ھاشم . كان ھناك كمائن رئيسية وأخري فرعية

باق وعدد من جنود وفي ميدان ا>ربعين كمين بقيادة محمود عواد ومعه محمود طه وعلي س.. وفايز حافظ أمين

وكمين أخر عند مزلقان السكة الحديد بقيادة محمد سرحان واحمد عطيفي وإبراھيم .. الشرطة والقوات المسلحة

وكمين أخر عند ميدان ا>ربعين بقيادة عبد المنعم خالد وغريب محمود غريب ومعھم عدد .. يوسف وعدد من الجنود

  .حسن أسامة العصره ومعه بعض الجنود/يقوده نقيب شرطةوعند مبني المحافظة كمين أخر .. من الجنود

نفس (كانت خطة الفدائيين ھو ترك القوات اCسرائيلية تتقدم حتى تصل إلى أماكن الكمائن ثم مھاجمتھا من كل اتجاه

وبالفعل دخلت دبابات العدو الشوارع في ھدوء وفجأة فتحت السويس ). 1807التفكير المصري ضد حملة فريزر 

.  كان الھجوم ا>ول من كمين محمود عواد ومجموعته في ميدان ا>ربعين.  الجحيم في وجه العدو اCسرائيليأبواب
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وتقدم إبراھيم سليمان . وقد عزز فيه العدو دباباته، فانتقل كمين أخر من عند سينما رويال لمساندة محمود عواد

الذي كان يتطلع من البرج مزھوا، فما كان من باقي وأطلق قذيفة أر بي حي اخترقت برج الدبابة وأطاحت بقائدھا 

وفتح الفدائيون نيرانھم علي جنود العدو الذين . وتكرر ھذا المشھد في دبابات أخري خلفھا. الطاقم إH أن فر مذعورا

وأصيبت الموجة الثانية من الدبابات بالرعب فاستدارت عائدة . فروا نحو قسم شرطة ا>ربعين يختبئون فيه

  .مت ببعضھا واندفع أبطال السويس يصطادون الدبابات المذعورةفاصطد

) 1970شقيق الشھيد مصطفي أبو ھاشم الذي استشھد في فبراير (وسقط أول شھداء السويس احمد أبو ھاشم

 وغريب -  وفايز حافظ أمين- وتبعه في الشھادة المصريون العظماء ومنھم إبراھيم سليمان وأشرف عبد الدايم

  . وعبد المنعم قناوي-  وسعيد البشتيلي- ومحمود عواد- وحلمي حنفي شحاته -محمود غريب

أن الكتيبة المدرعة التي دخلت من ناحية المثلث قتل وُجرح ) حرب التكفير(ويكفى قول الجنرال ھيرتزوج في كتابه 

حمر أن قادة وقد اتضح من الكشوف التي قدمتھا إسرائيل إلى الصليب ا>.. قائد من قادتھا ا>ربعة وعشرون20

  .الھجوم اCسرائيلي علي السويس قتل بينھم ضابط برتبة الرائد وخمسة ضباط برتبة النقيب

  

  

  

  

  

       دباباتھم دمرناھا في السويس          طائراتھم أسقطناھا في الثغرة

  

ومجموعات اقتناص وحاول العدو التقدم نحو مدينة السويس علي طريق المعاھدة، لكن عناصر الدفاع عن  المدينة 

ثم حاول الھجوم علي محور غرب .  دبابات للعدو، مما أربكه فتوقف عن التقدم وانسحب9الدبابات نجحت في تدمير 

  . عربة مجنزرة وعدد من العربات المحملة بالذخائر4+السكة الحديد لكن قوات المقاومة دمرت له دبابتين

أ ما قاله أحد المشاركين فيھا رامي يافيه ضابط في الكتيبة ولنعرف وندرك عظمة ما دار في معركة السويس نقر

وكانت المشاعر أن احت9ل المدينة وإنھاء تطويق .. كنا نشعر أن ا>مور علي وشك النھاية"  بقيادة ناحوم زكان433

تقدم ، وءتقدمت الدروع داخل المدينة دون أن تصطدم بشي..  ھي العملية ا>كثر روعة للجيش اCسرائيلي3الجيش

بدءوا يطلقون النار علينا .. ّأدركنا أن المصريين أعدوا لنا كمينا ذكيا. فجأة سقطت علينا نيران كثيفة. المظليون خلفھا

جميع قادة الدبابات الذين كانوا مكشوفين مع نصف . بشدة وأمطار سوداء من القنابل اليدوية تسقط علينا من النوافذ
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خ9ل فترة قصيرة لم يبق في الكتيبة سوي دبابتين عاملتين فقط دبابتي . قتلواأجسامھم خارج الدبابات أصيبوا أو 

  .ودبابة قائد الكتيبة

أما جنود المظليين فقد استطاع بعضھم مع قائد الكتيبة حسدائي وتحت النيران الشديدة احت9ل منزل خالي والتحصن 

واستطاعت وحدة خاصة . رقة أدان بوقف الھجوموبعد ذلك اتضح لقادة الجبھة خطورة  الوضع فأمر قائد الف.. فيه

وقام جنرال جونين بنفسه باHتصال Hسلكيا مع يوسي .  مصابا كانوا معه في المبني60الوصول إلى حسداني واخ9ء

  .يفيه قائد كتيبة المظليين الثانية الذي كان محاصرا مع قواته وسط المدينة

 مصابا والوصول إلى قوات الجيش اCسرائيلي في الرابعة 23ھم  شخصا من المبني بين90وفي نھاية المطاف خرج 

  )1(."كذلك فعلت كتيبة حسدائي التي قررت الخروج من المدينة دون انتظار المساعدة.  أكتوبر25فجر 

والمدھش أن العدو اCسرائيلي دأب طوال اليوم علي استخدام مكبرات الصوت والمنشورات من الطائرات تدعو 

  .لكن الرد كان ھو تلك البطولة التي ستعيش علي مر الزمن. ة إلى اHستس9مقوات المقاوم

يوسف عفيفى قائد /لكن العميد. 25حاول العدو اCسرائيلي مھاجمة السويس مرة أخرى صباح يوم :  أكتوبر28 – 25

واستمر القتال . لمقاومة مشاه بمبادرة منه، دفع بأطقم اقتناص دبابات من الفرقة إلي المدينة فدعم قوات ا19الفرقة 

وھنا لجأ .  دبابة، فارتد مرة أخرى ليقف على مشارف المدينة من الخارج10حتى الثالثة ظھرا خسر خ9له العدو 

العدو إلى قطع المياه عن المدينة وقام بردم ترعة السويس وتحويل مياھھا إلى البحيرات المرة حتى يجبر المقاومة 

  .دثعلى اHستس9م لكن ھذا لم يح

وفى صباح ھذا اليوم اجتمع المجلس ا>على للقوات المسلحة >ول مره منذ بداية الحرب، لبحث فتح الطريق إلى 

  . وكانت التوصية ھي إجراء الدراسة ال9زمة. 3الجيش

فالرئيس السادات يطلب قوات . وعلى الجانب السياسي كانت ا>زمة تتصاعد وتھدد بحرب عالمية بين القوتين ا>عظم

وروسيا تھدد بأنھا ستتدخل منفردة إذا لم تتعاون معھا أمريكا، التي .  سوفيتية لتحقيق وقف إط9ق النار–أمريكية 

ودارت اHتصاHت بين الرؤساء السادات وبريجنيف ونيكسون، . ترفض أي تواجد سوفيتي في مصر مرة أخرى

 سوفيتية فأصدر –طلبھا قوات أمريكية وبعد يوم عصيب سحبت مصر . وكيسنجر الذي ھو محور إدارة ا>زمة

 والذي يقضى بإنشاء قوة طوارئ دوليه لمراقبة وقف إط9ق النار، وتأكيد العودة إلى 340مجلس ا>من قراره برقم 

  . أكتوبر22خطوط 

 ليعرض 10 إلى المركز 4قابيل قائد الفرقه/واصل قائد الجيش ومعه العميد/  حضر اللواء26 صباح 11في الساعة " 

كان ك9م قابيل وواصل يعتمد . 3 تنفيذ مھمة فتح الطريق إلى الجيشع H تستطي4نتيجة دراسته التي تقول أن الفرقه

أنا وضباط وجنود الفرقة : على قواعد وأصول العلم العسكري، لكن الوزير أخذ يحاور قابيل حتى رد عليه قائ9
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ُوإذا دمرت الفرقة فسيكون الطريق مفتوحا .  أعتقد أننا لن ننجحجميعا مستعدون للقيام بھذه العملية اHنتحارية، ولكنى

 عبر المسالك 3فقال الوزير إذن تعدل المھمة إلى حماية قوات إدارية تتحرك إلى الجيش. أمام العدو إلى القاھرة

زير عارضت الوزير لكنه أصر وطلب منى إصدار أمر كتابي لقائد الفرقة فرفضت، وقام الو.. والطرق الثانوية

   )1(" لكن المھمة ألغيت بعد ذلك. بتوقيع ا>مر

وحاولت . ولم تتوقف إسرائيل طوال ث9ثة أيام عن تحسين مواقعھا واHشتباك مع الوحدات الصغيرة المتداخلة معھا

  للمرة الثالثة الدخول إلى مدينة السويس، حتى تصل قوات الطوارئ الدولية وتكون قواتھا في المدينة،28صباح يوم 

وفى الثانية عشر ظھرا وصلت قوات ا>مم المتحدة واتخذت أماكنھا بين القوات المصرية . لكن المقاومة تصدت لھا

  .   واCسرائيلية عند مدخل مدينة السويس

لكن ھذا لم يستمر أكثر من أسبوع .  محاصرا تماما3وأصبحت أوضاع القوات المصرية مھتزة بعد أن أصبح الجيش

وإنما بدءوا في تحسين مواقعھم . نار، ولم تھتز شعرة لضباط وجنود ھذا الجيش بھذا الحصاربعد وقف إط9ق ال

وطوال فترة الحصار كان الشاغل ا>ول للضباط والجنود ھو . الدفاعية استعدادا لصد أي ھجوم يقوم به العدو

طار وتكونت ترعه في الجرف كان أمر المياه ميسرا فقد ھطلت ا>م. الصمود وتأمين سبل اCعاشة من طعام ومياه

. خلف الساتر الترابي، ع9وة على عيون المياه في جبل المر، كما تم حفر بعض اYبار بواسطة المعدات المتيسرة

وكان الطعام يوزع على الجميع بالتساوي بكميات ضئيلة تم توفيرھا من المخزون في مدينة السويس، إضافة للموجود 

وقد استطاع أحد مھندسينا اكتشاف كميات وقود ضخمه في أحد المواقع . ستولى عليھافي المخازن اCسرائيلية الم

وقام أطباؤنا بجھد يفوق . اCسرائيلية، وبخبرته الكيميائية استطاع تحويله إلي سوHر استخدم في تموين العربات

ملحمة مصرية مليئة بأعمال لقد كانت فترة حصار الجيش الثالث . الخيال في ع9ج الجرحى بأضعف وأقل اCمكانيات

إبراھيم عبد التواب قائد نقطة كبريت الذي لقي /ويكفينا مثال مضيء ھو أخر شھداء أكتوبر العقيد. البطولة والتضحية

  .    1974ربه في يناير 

فوصل كيسنجر .  يوما23وھكذا توقف القتال وبدأت السياسة المصرية دورھا لتجنى ثمار القتال الذي استمر طوال

 نوفمبر واجتمع بالرئيس السادات منفردا لمدة ث9ث ساعات، وتم التوصل إلى اتفاقية النقاط الست 6لى القاھرة في إ

  :والتي تنص على

  .يتعين على مصر وإسرائيل أن تلتزما بدقه بوقف إط9ق النار الذي دعا إليه مجلس ا>من - 1

 أكتوبر ضمن خطه لفك اHشتباك 22ة إلى خطوط  تبدأ المحادثات فورا بين البلدين بھدف تسوية مسألة العود - 2

 .وفصل القوات تحت أشراف ا>مم المتحدة

                                                                                                                                                              
(1)

   وما بعدھا186 صـ - الرؤية الجيدة لحرب أكتوبر– خالد أبو سته العياصره  
(1)

  277 -276 حرب أكتوبر صـ – الفريق سعد الشاذلي  
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 .يتعين أن تحصل مدينة السويس على إمدادات يومية من الطعام والماء وا>دوية ونقل الجرحى منھا - 3

 . أي عوائق تمنع نقل إمدادات غير عسكرية إلى الضفة الشرقية للقناةضH تفر - 4

 السويس، وفى نھاية - ابعة ل`مم المتحدة محل المراكز اCسرائيلية على طريق القاھرةتحل مراكز تفتيش ت - 5

الطريق من جانب السويس يمكن للضباط اCسرائيليين أن يشتركوا مع مسئولي ا>مم المتحدة في التحري عن 

 .طبيعة اCمدادات غير العسكرية

  .  السويس يبدأ تبادل أسرى الحرب-  على طريق القاھرةحالة أن تتم إقامة نقاط التفتيش التابعة ل`مم المتحدة - 6

محمد الجمسي ووفد إسرائيلي برئاسة / ونتج عن ھذه اHتفاقية ترتيب اجتماعات بين وفد مصري برئاسة اللواء

. وقد قلنا أن الحرب بالس9ح وليست بالسياسة، وھو ما كان واقعا على جبھة قناة السويس. أھارون ياريف/الجنرال

كما كان ھناك مؤتمر .  استغرقت جلسات عديدة101 مفاوضات بين مصر وإسرائيل ُعرفت بمفاوضات الكيلوفبدأت

.  لكنه أيضا لم يحقق أي نتائج1973جنيف بمشاركة القوتين ا>عظم وتحت إشراف ا>مم المتحدة، في ديسمبر

الشرق مقابل انسحابھا من وتعثرت اHجتماعات ولم تحقق شيئا >ن إسرائيل كانت تطلب انسحاب مصري من 

  .الغرب

 التقطت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنفاسھا واستعادت اتزانھا، وزال التوتر والعصبية التي شابت 

وزاد اطمئنان القيادة بوصول دعم .  أكتوبر16قراراتھا منذ قرار التطوير وعبور الجيش اCسرائيلي إلي الغرب في 

 دبابة من يوغس9فيا، 100 من روسيا، و62. دبابة ت250تمثل في . اية من أول نوفمبرعسكري من الخارج بد

لكن العامل ا>كبر في عودة الھدوء إلى القيادة . ووصول لواء مدرع جزائري ولواء مشاه مغربي وأخر سوداني

 وُبعده عن التدخل في 101العامة كان ھو تفرغ الرئيس السادات إلى العمل السياسي مع كيسنجر ومفاوضات الكيلو 

  .عمل القيادة العسكرية

) شامل ( وتم تكليف قادة الجيشين بدراسة ووضع أفضل المقترحات لتدمير العدو غرب القناة، ووضعت الخطة 

وبعد إجراء كافة . لتصفية الثغرة كمرحلة أولي، ثم استغ9ل النجاح عند الوصول إلى شرق القناة والتقدم إلى المضايق

  :وكانت الخطة ھي. سعد مأمون قائدا لقوات تصفية الثغرة/ المطلوبة لنجاح الخطة تعيين اللواءالتعدي9ت

  )المنطقة الجنوبية للثغرة(  المدرعة توجه ضربتھا في اتجاه الشط 4 الفرقة -

   مشاه ميكانيكي توجه ضربة في منتصف الثغرة في اتجاه فايد     3 الفرقة -

  .لمنطقة شمال الثغرة في اتجاه الدفرسوار المدرعة تھاجم ا21 الفرقة -

كان ھذا يتم في القيادة العامة وعلي ا>رض كان القتال مع العدو يوميا، بين إغارة وكمين وقصف مدفعي، حتى بلغ 

خسر فيھا العدو العديد من القتلى والجرحي .  اشتباك كبير استمرت عدة ساعات102، منھا 452عدد اHشتباكات 

                       رد العدو كطبيعته ھو أسر العديد من سكان قرى القناة المدنوكان . وا>سرى
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وأدركت إسرائيل أن قواتھا أصبحت محاطة بالقوات المصرية، وأن .  لتنفيذ الخطة شامل1974 وتحدد أول فبراير 

 أن أمريكا علي علم تام وفي اجتماعه مع الرئيس السادات، أخبره. فلجأت إلى المنقذ كيسنجر. موقفھا أصبح حرجا

بالحشود المصرية وبنية مصر مھاجمة الثغرة، وأنه لن ُيسمح للس9ح السوفيتي أن يھزم الس9ح ا>مريكي مرة 

 1974 يناير 25وتدخل كيسنجر بصفته المايسترو وقام برح9ته المكوكية بين القدس وأسوان، وانتھت في . أخري

  :ھا الوضع كا>تيبإع9ن اتفاقية فض اHشتباك أصبح بعد

  .  كم شرق القناة30القوات ا�سرائيلية انسحبت من غرب القناة وتتمركز  -

  73 القوات المصرية تقف على الخط الذي وصلت إليه في حرب أكتوبر  -

   . دبابة 30+  مقاتل 7000بقوات قدرھا )  كم15        (

 .ات المصرية واCسرائيلية   تعمل قوات الطوارئ الدولية في منطقه عازلة بين القو-    

 .يسمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل حتى الخط ا>مامي لكل منھما -
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  .مالھا وما عليھا...حرب أكتوبر

أنھا الحرب التي أنھت كل الحروب " وجاء قول ديان المشھور.  أنھا الحرب ا>خيرة67كان تقدير إسرائيل بعد يونيو 

 شارع 31يفون، والعنوان Hسيما انھم يعرفون رقم التل. ولم يبق أمام العرب إH طلب المقابلة لتقديم فروض الطاعة

روجت له " نظرية ا>من اCسرائيلي" واھتدت العقلية اCسرائيلية إلى اختراع غامض أطلقت عليه".  القدس-كاب9ن

كان ھذا اHختراع يوفر لھا ذريعة >ي أعمال عسكرية توسعية، ولرفض . في كل وسائل ا>ع9م وفي المحافل الدولية

  .ة أي انسحاب عن أي أراضى قامت باحت9لھاأي مقترحات س9م، وكذا عرقل

ّ وقد رسخ التفوق العسكري اCسرائيلي عند القادة سياسيين وعسكريين قناعة بأن اCسرائيلي ينتصر دوما والعربي 

يجب أن نتخذ من ا�نتصار العسكري أساسا " وقد أكد بن جوريون في أعقاب حرب يونيو ھذا بقوله. ينھزم دائما

حدود إسرائيل " وحين ُسئل عن حدود إسرائيل قال" قعا يجبر العرب علي الرضوخ وا�نحناء لهل<ستيطان ووا

لسنا بحاجة إلى الس<م الرسمي، يجب أن "  كان دايان مازال يردد1973وحتى أغسطس ".. حيث يقف جنودھا

قوال كثيرة أخري قالوھا وأ. "يكون لنا أنياب عسكرية واقتصادية وجغرافية الناب العسكري يحقق اFنياب اFخرى

فھل كان ھذا . وكأن أمامھم جيش سيفر مذعورا مجرد أن يشاھد اCسرائيليين. تنم عن غرور مفرط وثقة H حدود لھا

سنعرض لما دار خ9ل ست سنوات تم خ9لھا حربين بين الجانبين المصري واCسرائيلي وسوف يتبين للقارئ . حقا؟

  .وما عليه... موقف كل جانب ماله 

ولم تضع في اHعتبار .  قد وقع نتيجة تخطيط إسرائيلي وفقط67 توھمت إسرائيل أن نصر يونيو :الجانب ا�سرائيلي

أن ھناك عوامل كثيرة ساعدت علي ھذا النصر، نجملھا في ث9ث ھي تردي وانھيار القيادة السياسية والعسكرية 

ثم تطور الوھم . ي الذي يدعم إسرائيل سياسيا وعسكرياالمصرية، والموقف السوفيتي المخادع، ثم الموقف ا>مريك

".. " الجندي اCسرائيلي السوبرمان".. "الجيش الذي H يقھر " اCسرائيلي وصدقت مقوHت أطلقتھا بعد الحرب 

وحاولت إسرائيل عن طريق . ويقصد بھا القوات الجوية" ذراع إسرائيل الطويلة".. "المدرعات اCسرائيلية الرھيبة

ائل ا>ع9م العالمية والمحلية تصدير ھذه المقوHت إلى الجيش المصري ضباطا وجنودا حتى يترسخ لديھم وس

  .اCحساس بالعجز واليأس من القدرة علي قتال الجندي اCسرائيلي

 يتفوق فيھا المقاتل المصري المھزوم قبل. لكن وبعد عشرين يوما فقط تأتي معركة رأس العش كما شرحناھا تفصي9

 يوليو 15 ، 14ثم تكرر الموقف بعد أيام في الھجوم الجوي المصري يومي . أيام علي المقاتل اCسرائيلي السوبرمان

ورغم ھذا لم تنتبه القيادة اCسرائيلية إلى أن المقاتل المصري يمكنه . ثم في إغراق المدمرة اي9ت في أكتوبر. 67
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لي دائما يتصف بالخسة والنذالة فقد كان قصف ا>ھداف المدنية ھو وكان الرد اCسرائي. ھزيمة الجندي اCسرائيلي

وعندما بدأت مصر في استكمال خط دفاعھا علي . أسلوبھا في الرد، حتى تثير الفزع والرعب بين قواتنا وقادتنا

ن الرد وكا. القناة، لم تتأخر عن قصف المواقع اCسرائيلية بالمدفعية علي طول الجبھة لتحدث بھا خسائر كبيرة

ثم حماية لقواتھا قررت بناء خط بارليف وكان ھذا من اكبر ا>خطاء التي .. اCسرائيلي كما عھدنا قصف مدن القناة

فأساس العقيدة القتالية اCسرائيلية ھو نقل المعركة إلى ارض العدو، والقتال من الحركة .. وقعت فيھا إسرائيل

وكان أريل شارون .  القوات اCسرائيلية علي الدفاع والقتال من الثباتفجاء خط بارليف ليجبر.. باHلتفاف والتطويق

ويسرائيل طال معارضين بشده لھذا الخط الدفاعي وكانا على صواب، لكن حاييم بارليف استھواه إط9ق اسمه علي 

  .الخط الدفاعي فاستطاع إقناع الحكومة به

 العدو في مواقع خط بارليف وحققت خسائر كبيرة في وبدأت القوات المصرية أثناء حرب اHستنزاف الھجوم علي

لكن الرد اCسرائيلي دائما كان يتجه إلى ا>عمال الدعائية مثل مھاجمة . أعمال اCغارة والكمائن وخطف ا>سرى

متصورا أن الھجوم علي ھذه ) قناطر نجع حمادي.. محطة كھرباء..نقطة حرس حدود(صعيد مصر ومناطق منعزلة 

ومن ناحية أخرى كانت ھذه ا>ھداف . قد الشعب المصري ثقته فيضغط علي قيادته Cيقاف الحربا>ھداف سيف

  .منعزلة مما يسمح للجندي اCسرائيلي بإظھار قوته الوھمية

تم قتل (ولما زادت القوات المصرية من معدل عملياتھا الھجومية وبعد عملية لسان بورتوفيق وخسائرھا العالية 

 1969 يوليو 20فبدأت في ). قواتھا الجوية( قررت إسرائيل استخدام ذراعھا الطويلة ) إحضار أسيرالموقع بالكامل و

لكن القوات الجوية المصرية تصدت لھا بكل ما في وسعھا وبادلتھا . دقصف الجبھة بالطيران وبدأت بمدينة بورسعي

واستمر قصف . لدينا، لكنھا الحربالھجمات وكان ھذا خير تدريب للطيار المصري مع اعترافنا بوقوع خسائر 

.. الجبھة ستة أشھر لم تحقق فيھا أي شئ يذكر، فقررت زيادة ضغطھا واتباع أسلوبھا المعھود في الترويع النفسي

وكان ھذا أحد افدح ا>خطاء .  القصف الجوي علي أھداف في العمق المصري حول القاھرة1970فبدأت من يناير 

فنتيجة لھذا القصف لم يجد القادة السوفييت مفرا من الرضوخ لمطلب الرئيس عبد . يلا>خرى التي ارتكبتھا إسرائ

وحين وصلت ھذه القوات إلى مصر توقف . الناصر بتواجد قوات جوية ودفاع جوي سوفييتي لحماية العمق المصري

.   له علي خط الجبھةالھجوم الجوي علي العمق المصري، وتفرغ الدفاع الجوي المصري لبناء وحداته وتجھيز مواقع

أدى في نھاية حرب اHستنزاف إلى ظھور ما ُعرف بحائط الصواريخ والذي كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في 

  .73عبور القوات المصرية في أكتوبر 

وأنھا Hبد أن تجد وسيلة .. وصدقت كلمة عايزرا وايزمان في تأكيده علي أن إسرائيل قد خسرت حرب اHستنزاف

فقد وقفت إسرائيل عاجزة عن استخدام . وكان ھذا ما حدث بالفعل. ب علي حائط الصواريخ في الحرب المقبلةللتغل

  .قواتھا الجوية في جبھة القناة وعبرت قواتنا دون تدخل من طيران العدو
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زير فتقدم روجرز و. ولما ارتفعت خسائر إسرائيل في حرب اHستنزاف استنجدت بأمريكا لتنقذھا من المصريين

ورغم أن المقاتل المصري استطاع خ9ل ھذه الحرب قتال إسرائيل برا وبحرا وجوا من . خارجية أمريكا بمبادرته

إH أنھا لم تصدق أن المقاتل المصري يستطيع أن يقاتل الجندي . جبھة القناة وحتى عمق إسرائيل في ميناء اي9ت

 سنوات فيزداد اHقتناع 3 شرحناھا سابقا يتوقف القتال ولظروف خارج التخطيط اCسرائيلي. اCسرائيلي ويھزمه

  .وكلما طال الوقت زادت القناعة اCسرائيلية. اCسرائيلي بان مصر لن تستطيع القتال مرة أخرى

فتحركت إسرائيل لمواجھة استعدادات مصرية كانت تتم .  وقبل ستة اشھر من حرب أكتوبر1973 حتى جاء أبريل 

. فعن طريق مصادر المخابرات تشكك اCسرائيليون بأن مصر تنوي الھجوم عليھا. ليينبغرض ترويض اCسرائي

 مايو وتم وضع القوات اCسرائيلية في حالة اHستعداد ويقول  15وحددت مصادر المخابرات موعد شن الھجوم بيوم 

تم عقد ) مواجھة الواقع أكذوبة في –حرب الغفران (زعيرا رئيس اHستخبارات العسكرية اCسرائيلية في كتابة 

ھناك : ذكرت فيه) رئيس الموساد( بحضور موشي دايان ودافيد اليعازر وزيفي تسور 1973 أبريل 18اجتماع يوم 

اHحتمال ا>ول العبور الكبير للقناه، والثاني القيام بحرب . بصفة أساسية ث9ث احتماHت لقيام مصر بالحرب ضدنا

..  أو بقوات يتم إبرارھا من البحر جنوب ووسط وشمال سيناءر بالطائرات الھليوكوبتاستنزاف، والثالث القيام بغارات

وبالنسبة لعبور القناة بالفعل فأنني واثق من أننا والمصريون قادرون على تنفيذ ا>مرين ا>خيرين بدون تجھيزات، 

  . عدة أيام مسبقاويمكننا إعطاء إنذار ليس فقط تكتيكي بل عملياتي أي قبل. سوف نعلم بھذا مسبقا

  : تصورا للحرب وتم التدريب عليه طبقا للسيناريو التالي) سيناء(وقد وضعت قيادة الجبھة الجنوبية اCسرائيلية 

 . ساعة48 وصول تحذير من اHستخبارات اCسرائيلية قبل الھجوم المصري بـ -

 . فرق مصرية لقناة السويس4 عبور -

 . ساعة 12ران اCسرائيلي في إبادة وتدمير رأس الجسر المصري في ظرف  ستنجح قوات فرق سيناء بدعم الطي-

 في اليوم التالي للقتال ستصل فرق اHحتياط اCسرائيلية إلي الجبھة وتعبر القناة في منطقة الفردان أو منطقة -

 .الدفرسوار

 48 التحذير لن تكون قبل ، واعتبر المشاركون أن فترة1972وتم أجراء مناورة على ھذا ا>ساس في أغسطس عام 

وكان رأي شارون .  أيام من العبور المصري، لكفاءة رجال المخابرات العسكرية اCسرائيلية5ساعة بل ستكون قبل 

وان س9ح الطيران اCسرائيلي . أن ھذه المناورة أثبتت أن فرقة سيناء قادرة علي التصدي >ي تھديد مصري

المصرية أو السورية القائمة بالھجوم، وسيعمل علي إيقاف تقدمھا حتى تصل سيتصدى منذ اللحظات ا>ولى للقوات 

  ..قوات اHحتياط إلى خطوط المواجھة

وH . من الميزانية العسكرية% 45 ونظرا ل`ھمية التي يتمتع بھا س9ح الطيران اCسرائيلي فقد استحوذ وحده علي 

 المفھوم الخاطئ، وكانت نھاية حرب اHستنزاف خير شاھد على ندرى كيف اقتنعت القيادة العسكرية اCسرائيلية بھذا
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وفى ختام الحرب . فالطيران اCسرائيلي لم يوقف القوات المصرية عن مھاجمة قواتھم طوال عام كامل. ھذا الخطأ

  .تساقطت الطائرات اCسرائيلية أمام صواريخ الدفاع الجوى المصري

فنجد حاييم بارليف الذي عاصر .  ولم يكن من السھل اقتناعھم بأي شئ أخراطمأن القادة اCسرائيليون لھذا التقييم

إن الجندي العربي يفتقر إلى "يقول بعد انتھاءھا . حرب اHستنزاف وشاھد ولمس كل ما قام به المقاتل المصري

لعالي، ومنھا رد الفعل السريع، والكفاءة الفنية، ومعدل الذكاء ا. المواصفات الضرورية لخوض حرب حديثة

 67كان الخطأ اCسرائيلي في ھذه الحرب وأيضا كان نابعا من مفاھيم ثم ". والقدرة على رؤية اFحداث بشكل واقعي

المغلوطة، ھو اقتناع القادة اCسرائيليون بأن الدبابات بمقدرتھا القيام بمھام القتال بمفردھا دون أن تساندھا وحدات 

  .المدفعية أو المشاة أو المھندسين 

وأصبحت . ھو قوتھا ا>سطورية، وضعف العرب ال9محدود ثم صدقت نفسھا. ووقعت إسرائيل كلھا في فخ كبير

 11تلقي رئيس اHستخبارات اCسرائيلية  1973حتى أنه خ9ل سبتمبر . نظرتھا ل`حداث تنبع من ھذا التفكير الخاطئ

بل كان يعتمد على ا>خبار . يرا لم يأخذ بأي منھاإنذار من العم9ء عن التحركات المصرية والسورية لكن ايلي زع

المصرية المزيفة لتأكيد وجھة نظرة بأن احتماHت الحرب ضعيفة بل تكاد تكون منعدمة، وأوضح تعبير عن ھذا 

وھو القسم المسؤول عن اHتصاHت . الفكر ھو موقف الكولونيل بن بورات رئيس اCشارة في المخابرات العسكرية

 تلقد استمتع.  قال لزم9ئه في اليوم التالي1973 سبتمبر28فبعد أن استمع إلى السادات في يوم . لعربيفي العالم ا

  .لقد تحدث  عن ا>شجار وا>حجار وعن كل شئ عدا الحرب. إلى خطاب السادات

 يوم  السوري–وقد استعرضنا في سرد ا>حداث كيف أن الحكومة اCسرائيلية علمت باحتماHت الھجوم المصري 

 6وأن الجدل ظل دائرا بين أعضاء الحكومة ولم يتوقف إH بقيام الحرب في الثانية ظھر .  أكتوبر فقط5الجمعة 

  . أكتوبر

كانوا مقتنعين تماما بأنھم .  وبدأت تصريحاتھم التي تتھم المصريون بالجنونيوببداية الحرب ظھر الغرور اCسرائيل

 أكتوبر 7ففي صباح .  وباستعراض ا>حداث سيثبت صدق ما نقول1967في الطريق إلى انتصار آخر أكبر من 

 ضد القواعد والمطارات، لكنھا فشلت 67 يونيو5حاول الطيران اCسرائيلي توجيه ضربة جوية مركزة مماثلة لضربة

مدرعاته في  أكتوبر اندفع ب8وفي يوم . فاتجه بعدھا إلى جبھة قناة السويس فتكرر فشله علي يد الدفاع الجوي.. تماما

ونذكر القارئ بأن مائير اتفقت مع .. ھجوم شامل علي الجبھة المصرية لكنه واجه فش9 آخر وخسارة متكررة

 أكتوبر قبل أي وقف Cط9ق النار حتى تنتھي من دفع المصريين إلى 10كسينجر أن يعطيھا مھلة حتى ا>ربعاء 

  ".أنقذوا إسرائيل" صيحتھا المشھورة للو�يات المتحدة  أكتوبر أطلقت مائير 9لكن في .. الخلف والقضاء عليھم

وتعرضت إسرائيل إلى ھزة شديدة وفقدت توازنھا تماما، حتى استردت بعض من تفكيرھا في اليوم الخامس للقتال 

كما أضاف إلى . ونجاح الھجوم المضاد في إيقاف تقدم السوريين في الجوHن. بعد توقف المصريون عن التقدم شرقا
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وقد أشرف علي . انھا قرار الرئيس ا>مريكي بدعم الجيش اCسرائيلي بكافة أنواع ا>سلحة عوضا عن  الخسائراتز

كان ھذا القرار يعني أن القدرات القتالية المصرية تقل يوما بعد يوم، والقدرة . تنفيذ ھذا القرار كسنيجر شخصيا

ع9وة علي طلعات اHستط9ع .  التي تتكبدھا علي يد المصريينالقتالية اCسرائيلية ثابتة H تتأثر بالخسائر الفادحة

وظلت قيادات إسرائيل العسكرية طوال . ا>مريكية التي نقلت إلي اCسرائيليين موقف القوات المصرية أول بأول

  حائرة وعاجزة عن رد المصريين حتى جاءھم اCنقاذ بصدور قرار الرئيس السادات بتطوير الھجوم11 ، 10يومي 

فتقرر استغ9ل ھذا الخطأ . كان ھذا القرار يعني خلو الضفة الغربية للقناة من المدرعات. شرقا حتى خط المضايق

كان في . المصري والعبور إلى الغرب حتى يبدو وكأن الجيش اCسرائيلي قد انتصر ھو ا>خر علي الجيش المصري

ونجحت المخاطرة اCسرائيلية رغم . حسين صورتھمھذه الخطوة مخاطرة كبيرة لكنھا كانت اHختيار الوحيد لت

وفي الغرب نالت منھم قوات الصاعقة المصرية والمدفعية والطيران . الخسائر الكبيرة التي نجمت عن العبور غربا

لكن ارتباك القيادة العامة المصرية في كيفية صد القوات اCسرائيلية جعلھم يتمكنون من . فأوقعوا بھم خسائر كبيرة

ثم حاولوا اHندفاع نحو اCسماعيلية لكن المحاولة فشلت وبخسائر كبيرة . اء راس كوبري لھم علي الضفة الغربيةإنش

  .فاتجھوا ناحية السويس.في قواتھم

وبالخداع السياسي الذي مارسه كسينجر باHتفاق مع إسرائيل، وبالتمويه علي الرئيس السادات تمكنت القوات 

ُوھزمت القوات اCسرائيلية أمام شباب .  بعد قرار وقف إط9ق النار ا>ول والثاني3يشاCسرائيلية من حصار الج

  .المقاومة في السويس ھزيمة منكرة فلم تستطيع دخولھا واكتفت بحصارھا من الخارج

لك/ن الوض/ع عل/ي ا>رض ل/م يك/ن  . 3وH ننكر أن إس/رائيل نجح/ت ف/ي معرك/ة العب/ور إل/ي الغ/رب وح/صار الج/يش

كان علي إسرائيل أن تدعم قواتھ/ا فأص/بح لھ/ا غ/رب ..  أكتوبر28ا أرادت أن تروج له عند توقف القتال في مخيفا كم

 ل/واء ش/رق الدفرس/وار لت/أمين اHت/صال م/ع غ/رب القن/اة، غي/ر قواتھ/ا الت/ي ف/ي 3 لواء مدرع ع/9وة عل/ي 7-6القناة 

ب//ل وانقل//ب الوض//ع . Cس//رائيلي أن يق//وم ب//ه الج//يش اعوك//ان ھ//ذا أخ//ر م//ا ي//ستطي.   ش//رق القن//اة3 ،2مواجھ//ة الج//يش

وأص//بحت الق//وات الم//صرية بع//د إع//ادة ت//سليحھا واس//تعادة كفاءتھ//ا القتالي//ة ھ//ي الت//ي تحاص//ر ق//وات إس//رائيل، الت//ي 

  .أصبحت رھينة في غرب القناة

مواق/ع وھنا كان علي السياسة أن تلعب دورھا لتخرج إس/رائيل بح/ل م/شرف، خاص/ة وأن  الق/وات الم/صرية تھ/اجم ال

فألقى كيسنجر بكل ثقله علي الرئيس السادات والذي انساق وراءه واقتن/ع بوع/وده الت/ي . اCسرائيلية غرب القناة يوميا

فنجح في توقيع اتفاقية فض اHشتباك التي أعطت إسرائيل مكاسب كثيرة، ع9وة علي اHنسحاب .  إH إسرائيلمH تخد

والذي قال عنه " نظرية ا>من اCسرائيلي" م الذي اخترعته تحت مسمى لكنھا خسرت الوھ. المشرف من غرب القناة

وا�سIIرائيليون يIIدركون اbن أن .. لقIIد فIIشلت نظريIIة اFمIIن ا�سIIرائيلي" جIIيمس شIIليزنجر وزيIIر الIIدفاع اFمريكIIي 
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 موضIع أمنھم � يمكن أن يتحقق بمجIرد احتفIاظھم بIالتفوق العIسكري وقIد أصIبحت اbن ھالIة الدولIة التIي � تقھIر

  ".تساؤل

 أكتوبر انفض اجتم/اع مجل/س وزراء إس/رائيل وموش/ي داي/ان عل/ي وش/ك 6في الثانية ظھر يوم  : يالجـانـب المصـر

وف//ي الوق//ت ال//ذي أعلن//ت في//ه م//ائير إنھ//اء اHجتم//اع س//مع .. اHنتھ//اء م//ن اط//9ع المجل//س عل//ي تط//ورات الموق//ف

ي نف/س اللحظ/ة كان/ت الط/ائرات الم/صرية ق/د عب/رت قن/اة المشاركون فيه  صفارات اCن/ذار ت/دوي ف/ي ال/شوارع، وف/

وب/دأت .. السويس وبدأت في قصف ا>ھداف اCسرائيلية، وتبعتھا المدفعية بنيرانھا الكثيفة عل/ي ح/صون خ/ط ب/ارليف

  .أرض سيناء تھتز تحت أقدام إسرائيل 

  :القيادة العسكرية المصرية 

لمرحلة اHفتتاحية للحرب من الجانب المصري بأعلى م/ستوي م/ن جاءت ا.. بدأ الھجوم المصري عاصفا محكما دقيقا

فالتمھيد النيراني كان بحشد وتركيز كما في العلم العسكري، فجاءت نتائجه عالي/ة الت/دمير . التخطيط والفكر العسكري

ان قت/ال  ي/وم، وقبلھ/ا ك/1800وكي/ف H ؟ وق/د ت/م وض/ع الخط/ة والت/دريب عليھ/ا والتجھي/ز لھ/ا ط/وال . شديدة الت/أثير

كان التخطيط قد وصل إلي أدق تفاصيل العبور، فلم يترك شيئا بداية من حصار إسرائيل عن طريق .  يوم500استمر 

وحتى جماع/ات الجن/ود الت/ي كان/ت ) وھو ما لم يخطر علي بال إسرائيل( قفل باب المندب بواسطة البحرية المصرية 

  .العبورتلعب الكرة وتسبح في القناة حتى دقائق قبل ساعة 

 كي//ف أن 1973-1967ورغ//م أن م//صر ل//م يك//ن ل//ديھا حري//ة اختي//ار ال//س9ح كم//ا ونوع//ا، حي//ث تابعن//ا ط//وال الفت//رة 

لكن الرئيس السادات اتخذ قراره العظيم بأننا سوف نقاتل . اHتحاد السوفيتي كان يحدد كمية ونوعية الس9ح في أيدينا

ورغم أن ھذا قيد علينا، لكن العسكرية . و قمة العمل السياسي المصريكان ھذا القرار ھ. معركتنا بما ھو متوفر لدينا

إن " المصرية بالتخطيط السليم والفكر الخ9ق وض/عت خط/ة ق/ال عنھ/ا الم/ؤرخ الع/سكري ا>مريك/ي تريف/ور ديب/وي 

بأف/ضل منھ/ا H يستطيع أي جيش أخر في العالم أن يأتي ) بدر( المھارة التي أبداھا المخططون المصريون في العملية

لقIد حاولنIا .. لقد كانIت خططھIم دقيقIة وكIان تنفيIذھا أكثIر دقIه" وقال عنھا الجنرال اCسرائيلي عوزي ناركيس ".. 

كأننا أغمضنا عيوننا وفتحناھا فإذا ھم قد انتقلوا تحIت النIار مIن غIرب القنIاة إلIى .. بكل جھدنا عرقلة عملية العبور

 6لق/د ظل/ت إس/رائيل ط/وال ي/ومي . "بخمس فرق كاملة في الضفة الIشرقية  أكتوبر 7شرق القناة، وفاجاؤنا صباح 

 ف/رق عل/ي 5 أكتوبر تحاول أن توقف القوات المصرية بھجمات مضادة عديدة، و>نھا كان/ت بق/وات ص/غيرة أم/ام 7و

  .  كم، فكان طبيعيا أن يكون الفشل نصيبھا160مواجھة طولھا 

كان التصور ل/دي إس/رائيل وأمريك/ا .  فرقة مدرعة2 مضاد رئيسي بقوة وفي الثامن من أكتوبر قامت إسرائيل بھجوم

فالمدرعات اCسرائيلية بما ل/ديھا م/ن ق/وة ال/صدمة وخف/ة الحرك/ة . أن ھذا اليوم سيكون بداية انكسار القوات المصرية

ة اCس/رائيلية لك/ن ص/باح ھ/ذا الي/وم ُھ/دمت الخراف/. ستخترق القوات المصرية وتلتف حول أجنابھا، وتط/وق دفاعاتھ/ا
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للع/دو ف/شاھدوا . ج/ي.ب/ي.فقد تصدى جنود مصر المسلحين بال/صواريخ الم/ضادة لل/دبابات والق/اذف أر. عن مدرعاتھا

  .ماH يتصوروه في أسوء تقدير لھم

أ ماذا قال جنرال إريIل شIارون عنھIا فIي كتابIه صIفحة  وقد قرأنا قول العقيد عساف ياجوري عن ھذه المعركة، ونقر

نود مصر الذين واجھونا في ذلك اليوم كانوا أول مشاة فIي العIصر الحIديث ينجحIون فIي صIب النيIران إن ج " 396

لقIIد كIIان الثIIامن مIIن أكتIIوبر كارثIIة حقيقيIIة .. القاتلIIة التIIي أذابIIت ھجIIوم مIIدرعاتنا، وردت القليIIل منھIIا علIIي أعقابIIه

إن محنIة ھIذا .  أصروا علي نتIف ريIشھاإذ لم يكتف المصريون بصد لواءتنا المدرعة، بل. وكابوسا لرجال الدبابات

وف/ي ".. اليوم أغرقت القيادة العليا للجيش ا�سرائيلي في حالة من الذھول، حتى أنھا لIم تعIد تIدري مIا ينبغIي عملIه

إن خIط بIارليف كIان مثIل قطعIة " بتIصريح شIھير يقIول ) رمIز إسIرائيل العIسكري(يخIرج دايIان العاشر من أكتوبر 

  ". الثقوب أكثر مما به من الجبنالجبن السويسري، به من 

كانت العسكرية المصرية تخطو من نصر إلي نصر بفضل ضباطھا وجنودھا وقادتھم المي/دانيين ال/ذين يق/اتلون أروع 

لكن السياسة المصرية ل/م تواك/ب أو ت/دعم الجھ/د الع/سكري، فاتخ/ذت ق/رارات م/صيرية أف/ادت الع/دو .  القتالنما يكو

اCس////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////رائيلي أيم////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ا 

ٍفائدٍة◌◌◌ ٍ ٍ◌◌◌◌◌◌//◌◌◌◌◌◌//◌◌◌◌◌◌◌//◌◌◌//◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

◌◌◌//◌◌◌◌◌◌◌◌◌ٍٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ  أكت//وبر بأنن//ا ل//ن نعم//ق 7فالرس//الة الت//ي بع//ث بھ//ا ال//رئيس ال//سادات إل//ي كي//سنجر ص//باح . ٍ

 أكت/وبر، كان/ت كلھ/ا ق/رارات 9 أكتوبر، ثم قرار الوقفة التعبوية يوم 8اHشتباكات، ورفض وقف إط9ق النار من يوم 

ث/م ج/اء الق/رار ا>س/وأ ف/ي الح/رب وم/ن ال/رئيس . ة انفرد بھا ال/رئيس ال/سادات دون م/شورة القي/ادة الع/سكريةشخصي

  .     ساعة24السادات أيضا شخصيا، وھو تطوير الھجوم شرقا حتى المضايق وفى خ9ل 

وھنا انفرط . عسكريينكان ھذا القرار غير خاضع >ي دراسة بالمرة، ولم يؤخذ فيه رأى أي من العسكريين أو غير ال

فقد اختلفت وجھات النظر حول ھذا القرار، فالرئيس السادات ووزير . عقد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية

الذين يحذرون من ( في جانب، ورئيس ا>ركان وقادة الجيوش وقادة الفرق ) الذي يتبع القرار السياسي ( الحربية 

لكن في نھاية ا>مر خضع العسكريون ل`مر السياسي وتم . في جانب أخر) ه العجلةتنفيذ التطوير بھذا الشكل وبھذ

  .التطوير وكان الفشل أمرا حتميا

 أكتوبر 8في .. ولكي تتضح للقارئ الكريم مدي الخسارة التي تسببت فيھا السياسة بتدخلھا في أمور الحرب العسكرية

لقد "   جعلت موشى دايان يعترف إلى رئيسة الوزراء فيقول كانت ھزيمة إسرائيل في ھذا اليوم شديدة حتى أنھا

 أكتوبر كان ھناك اجتماع بين 12وفي ". أخطأت في كل شيء، ولم يبق أمام إسرائيل إH اHنسحاب إلي المضايق

وتحدثت مائير مع كيسنجر الذي طالبھا بأن . جولدا مائير والعسكريين أوصي فيه دافيد إليعازر بوقف إط9ق النار

. ترفض وقف إط9ق النار >ن إسرائيل والوHيات المتحدة ا>مريكية ستكون في وضع ضعيف علي مائدة المفاوضات
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وكان ھذا ھو . وثار جدل كبير في اHجتماع لم يتوقف إH بوصول معلومة أن القوات المصرية تستعد لتطوير الھجوم

  .ما أوقف إسرائيل عن اHنسحاب إلي خط المضايق

كانت القيادة العسكرية المصرية رائعة في المرحلة اHفتتاحية للحرب، إH أنھا سقطت في أخطاء ليست وبقدر ما 

 مشاة ميكانيكي كان مخطط له التقدم علي الشاطئ الشرقي 1فمعركة اللواء. بالبسيطة أثناء مراحل القتال المختلفة

الصواريخ المصرية تمكن منه طيران العدو لخليج السويس للوصول إلي رأس سدر، لكنه مجرد أن خرج من حماية 

وظھر ھنا تقصير القيادة العامة في توفير حمابة جوية للواء، رغم توفر . وتوقف بعد ساعات دون تحقيق المھمة

  .            الطائرات في القوات الجوية المصرية

د ھجمات العدو الجوية، ودعم ثم ص. قامت قواتنا الجوية بدور رائع في حرب أكتوبر بداية من الضربة ا>ولي

القوات البرية، وإرباك القيادة والسيطرة عند العدو بالقصف المستمر لمراكز قيادته بواسطة القاذفات حاملة 

كان العدو يھاجم  بورسعيد . لكن اختفي دور القوات الجوية في دعم وحماية مظلة الدفاع الجوي المصري. الصواريخ

توبر ُودمرت كل كتائب الصواريخ في المدينة ورغم ذلك لم تقم القوات الجوية  بأي  أك11 ،10 ، 9بطائراته أيام

 يسيطر علي فكر القيادة العامة والقوات 67كان ما حدث في يونيو . عمل إيجابي يكسر حدة الھجمات اCسرائيلية

القوات الجوية المحدود في وظھر أيضا دعم . فأصبح الھدف ھو الخروج بقواتنا الجوية سليمة بقدر اCمكان. الجوية

كان التطوير يستلزم حشد وتركيز من القوات الجوية ومھاجمة العدو بضربات مركزة .  أكتوبر14يوم التطوير 

تقارب الضربة ا>ولي في حجمھا بواسطة المقات9ت القاذفة وفي حماية المقات9ت، ولم يتم ھذا وكان اشتراك 

  .الطائرات في التطوير رمزيا

ففي مرحلة القتال غرب القناة نجح العدو في . تخدام الغير صحيح للقوات الجوية سائدا حتى نھاية الحربوظل اHس

ورغم ذلك كان يتم دفع المقات9ت القاذفة بإعداد بسيطة دون . الحصول علي سيطرة جوية فوق منطقة عمل قواته

حا لكن الطيارون المصريون بما ُعھد فيھم فكان من الصعب أن تحقق نجا. حشد وتركيز كما وأنھا دون حماية جوية

% 82من شجاعة وإقدام أوقعوا بالعدو خسائر كبيرة، لكن كانت خسارتنا الجوية في منطقة الثغرة أيضا كبيرة بلغت 

  .من أجمالي خسائرنا في الحرب كلھا

 مساء، وقبل نصف 6:52ودليل صغير يثبت ما نقوله فقد تم اCع9ن عن وقف إط9ق النار والذي سيبدأ تنفيذه في 

 طائرة ميراج بمھاجمة دبابات العدو في غرب القناة فلم تصل الطائرات إلى 4ساعة من موعد التنفيذ تم تكليف 

وH ندري الحكمة من ھذه الطلعة وفي ھذا . الھدف حيث اعترضتھا الطائرات اCسرائيلية وأسقطت واحدة منھا

 كل ھذا التوغل؟ وإذا كان الغرض توصيل رسالة للعدو بأننا نقاتل حتى ھل كانت ستوقف دبابات العدو بعد. التوقيت

  . طائرات حتى تكون الرسالة مسموعة4الدقيقة ا>خيرة فكان من الواجب أن تكون أعداد الطائرات اكبر بكثير من 
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يدة كانت المخابرات الحربية واHستط9ع عيون مصرية ساھرة طوال ست سنوات قبل الحرب قامت بأعمال مج

واستخدمت كافة ا>ساليب من استط9ع جوي وبحري وإليكتروني، وعم9ء . للحصول علي أي معلومات عن العدو

حتى أصبح العدو اCسرائيلي مكشوفا تماما أمام المخطط . ونجحت أيما نجاح. وجواسيس ودوريات خلف الخطوط

  .المصري وقت وضع الخطة

فلم يصل إلى القيادة العامة موقف القيادة اCسرائيلية المنھار يوم .  سير القتال لكن ھذا الدور العظيم تراجع كثيرا أثناء

بل إن القيادة العامة ظلت تتعامل . كما لم تكتشف نوايا قوات العدو في التخطيط للعبور إلى غرب القناة.  أكتوبر8

تالية كان حجم وتمركز العدو غرب وفي ا>يام ال.  أكتوبر علي أن العبور اCسرائيلي تم بسبع دبابات16طوال يوم 

وانعكس ھذا علي الوحدات القائمة بالقتال فوقع بعضھا في كمائن نتيجة . القناة مجھول وغامض عند القيادة العامة

كذلك عند الطيارين الذين كانوا .  مشاه الذي استشھد قائدة116عدم وجود معلومات عن العدو، وكان أولھا اللواء 

الثغرة دون أي معلومات عن العدو المطلوب مھاجمته أو عن العدو الجوي الذي ينتظرھم فوق يتوجھون إلى منطقة 

  .المنطقة

بقدر ما كانت قواتنا البحرية عم9قة طوال حرب اHستنزاف، بقدر ما انحسر دورھا وتقلص طوال فترة حرب 

اقتصر دورھا . اره في ميناء اي9تفبعد أن أوجعت العدو بضرباتھا المت9حقة من ساحل العاج حتى عقر د. أكتوبر

كان العمل ا>ھم للقوات البحرية المصرية ھو قفل باب المندب لحرمان . علي عمليات معدودة H تتناسب مع قدرتھا

أما ا>عمال القتالية فقد اقتصرت علي . إسرائيل من استخدام ميناء اي9ت، لكن العمل ا>ھم ھذا كان عمل غير قتالي

 2ع9وة علي تلغيم البحر ا>حمر نتج عنه إغراق .  بالصواريخ بين اللنشات المصرية واCسرائيلية معارك رئيسية4

أي أن الس9ح البحري .  ھجمات إسرائيلية9وفي المقابل قامت اللنشات المصرية بصد . سفينة إحداھا ناقلة بترول

لقد بلغت .  مرات من جانبنا4مرات مقابل 9نا اCسرائيلي والذي يتميز بضعفه أمام قواتنا البحرية قام بالھجوم علي

القوات البحرية المصرية أثناء حرب اHستنزاف قمة التدريب واHستعداد، وكان لديھا الخطط الجاھزة لمھاجمة موانئ 

  .لكن H ندرى لماذا لم يتم تنفيذ الخطط الموضوعة واكتفبنا بھذا الجھد المحدود ؟. إسرائيل مثل حيفا ومواقع أخرى

. ان أبرز ا>خطاء في الحرب ھو تدخل القيادة العامة في إدارة المعركة، وإصدار قرارت شابھا العصبية واHندفاعك

فقد اتخذت قرارات وأصدرت أوامر لوحدات علي مستوي اللواء بمھاجمة . خاصة حين أصبح العدو في غرب القناة

متجاھلة بذلك القيادات ).  مدرع25مثال اللواء  (العدو، وتحدد في أوامرھا اتجاه التحرك وشكل التحرك للھجوم

 في طلبه 3مثال عدم التعاون مع قائد الجيش. الميدانية للجيوش والفرق، والتي ھي أدري منھا بظروف المعركة

" بعد خراب مالطه" لكن القيادة العامة وافقت علي طلبه  .. 3 المدرعة حتى H يحاصر الجيش4المتكرر بدفع الفرقة 

  . ل قائد الجيش لوزير الحربيةكما قا
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بل إنھا لم . وسحبت القيادة العامة اختصاص وسلطات قادة الجيوش بإصدارھا ا>وامر للوحدات الصغرى مباشرة

مثال ذلك .  أثناء إدارة المعركة رغم أن القتال يدور في مناطق تواجدھم وسيطرتھم3 أو 2تأخذ برأي قائد الجيش 

ّ مدرع للتعامل مع العدو في الغرب، حيث كان مدرب علي 15 سحب اللواء2 قائد الجيشعبد المنعم خليل/طلب اللواء

" زع9ن منه " لكن وزير الحربية رفض طلب قائد الجيش وأبلغه أن الرئيس السادات . 1971ھذه المھمة منذ عام 

  .بسبب ھذا الطلب

فبعد بدء الحرب في .  طوال أيام الحربإسماعيل كقائد رسمي للجبھة المصرية والسورية/وتوارى دور الفريق أول

فلم نلمس أو .  أكتوبر بتنسيق رائع بين الجيش المصري والسوري، اختفي تماما أي تعاون بين الجبھتين6الثانية يوم 

وما كان أكثر . نشاھد عمل عسكري واحد يتم فيه التنسيق بين القوات المصرية والسورية برا أو بحرا أو جوا

وربما تكون الجبھة السورية ھي التي انعزلت عن القيادة المصرية، . ن تحقيقھا لو تم ھذا التنسيقا>ھداف التي يمك

  . أكتوبر8>ن اخت9ف الرأي والحساسية بين الرئيس السادات والرئيس ا>سد ظھرت واضحة منذ 

 المصري بس9حه المحدود لكن وبرغم ھذه ا>خطاء العسكرية التي وقعت أثناء إدارة المعركة، قاتل الضابط والجندي

لقد ُسجلت معارك الجيش . معارك شرسة عنيفة ضد العدو اCسرائيلي، الذي يمتلك أقوي وأحدث أنواع ا>سلحة

ونذكر . المصري في التاريخ وأصبحت تدرس في الكليات والمعاھد العسكرية لما فيھا من فكر ودروس مستفادة

  .      ب أكتوبر سنوات من حر6القارئ بأن القتال  بدأ قبل 

لقد أضاءت العسكرية المصرية بھذا الجيل من القادة والضباط والجنود صفحات من تاريخ مصر ستظل علي مدي 

ومن أذاق إسرائيل ..  سنوات من ھزيمة مروعة6فمن حقق ھذا النصر العظيم بعد . الدھر فخرا وشرفا لكل مصري

لقد قال الكثيرين أوصاف . فع رأسه مزھوا حتى عنان السماءالھزيمة وأوجعھا في رجالھا وعتادھا يحق له أن ير

، لكن اعظم ما قيل ھو قول الجنرال دافيد اليعازر رئيس أركان الجيش ا�سرائيلي 1973متعددة عن حرب أكتوبر 

لقد كانت المفاجأة الكبرى لنا ھي الجندي  " قال بعد الحرب" سندق عظامھم في لحمھم" الذي قال لحظة العبور 

  وفي قول العدو ما يكفي" مصريال

  :القيادة السياسية المصرية 

فبعد تولي الرئيس منصبه في عام .. علي الجانب السياسي المصري كان ا>مر محيرا ، مثيرا للعديد من ا>سئلة

، توصل في نھايتھا إلي اتخاذ قرار الحرب )شرحناھا سابقا( تعرض وواجه ظروف مختلفة عالمية ومحلية، 1970

حيث مصر ستكشف عن عظمة أبنائھا المقاتلين، وستكشف عن . كان القرار صحيحا موفقا رائعا. 1972كتوبر في أ

كان ا>داء السياسي قبل المعركة بأعلى مستوي خاصة في التعاون . حجمھا الحقيقي الذي اھتز لظروف غير طبيعية

  .ھيز لھا بكل تفاصيلھاالوثيق مع القيادة العسكرية، التي تولت أمور وضع خطة الحرب والتج
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وھنا تندفع ا>سئلة حائرة لھذا التناقض . لكن ما أن بدأ القتال حتى ظھر الرئيس السادات بصورة مغايرة تماما

حافظ إسماعيل، والتي تقول بأن القوات / أكتوبر إلي كيسنجر عن طريق السيد7يبدأ التساؤل برسالة يوم . الغريب

كانت رسالة متعجلة تكشف نوايا مصر وقواتھا المسلحة، وھي مازالت . اكاتالمصرية لن تعمق أو توسع اHشتب

لقد تحققنا من الوثائق أن نص . ماذا كان الھدف من الرسالة ؟.. تحاول تثبيت  أقدامھا علي الضفة الشرقية للقناة

كا ودعمھا Cسرائيل وھل كان أحد في العالم يشك في مناصرة أمري. الرسالة تم إب9غه إلي إسرائيل في نفس اليوم

لقد تفوق حجم الس9ح . ؟ وبرعاية الرئيس ا>مريكي وبعناية خاصة من ھنري كيسنجر وزير الخارجية.بكافة الوجوه

 من رؤساء الوHيات 4ا>مريكي الذي تم إرساله Cسرائيل في عھد الرئيس نيكسون، علي حجم ما تم إرساله في عھد 

  . المتحدة السابقين مجتمعين

ولماذا التعامل معه بجفاء شديد طوال فترة . يء السؤال التالي وھو لماذا كل ھذا النفور من اHتحاد السوفيتي ؟ثم يج

لكنه كان الحليف . فبرغم كل ما ذكرناه عن اHتحاد السوفيتي في الكتاب وفي فترة اHستعداد للحرب .. الحرب ؟

إضافة إلي أن الس9ح الذي . ّته وجبروته التي يسخرھا Cسرائيلالوحيد لنا الذي يمكن أن يواجه العم9ق ا>مريكي بقو

  ..قاتلنا به كان سوفيتيا من الطائرة إلى الدبابة إلي الصاروخ إلي الزورق

 لم يضع الرئيس في حسبانه قدر وقوة اHتحاد السوفيتي خاصة في ا>يام ا>ولي من الحرب، فلم ينسق معھم في أي 

 أكتوبر رفض 16وفي . ط9ق النار الذي عرضه السفير السوفيتي في القاھرة مرتانفرفض وقف إ. خطوة أو قرار

. طلب كوسيجين رئيس الوزراء السوفيتي، الذي وصل إلي القاھرة ليكون قريبا من ا>حداث ومن الرئيس السادات

رئيس السادات أن الوحيد كان اعتقاد ال... والغريب أن الرسائل مع كيسنجر كانت متوالية ولم تنقطع طوال ھذه الفترة

ويؤكد ھذا قول الرئيس السادات . القادر علي حل مشكلة الشرق ا>وسط بكل صعوبتھا ھو كيسنجر بشخصه فقط

 1973 رغم أنه انتصر في معركة "..من أوراق اللعبة في يد أمريكا  % 99إن " شخصيا بعد الحرب وعلي الم` 

في مواجھة العدو اCسرائيلي المدعم عسكريا وسياسيا ب9 حدود من . يقبل أيام بالجندي المصري وبالس9ح السوفيت

فالرسائل بينھما مستمرة وتدعوه للتدخل في وقت , وقد تعجب كيسنجر من موقف الرئيس السادات معه.!! أمريكا 

  .!!، وبإشراف شخصي من كيسنجرا الس9ح بكل إمكاناتھ)عدو السادات( كانت أمريكا تنقل Cسرائيل 

ولما زاد التدھور .  أكتوبر لم يجد الرئيس السادات أمامه إH اHستعانة بالسوفييت20 تدھور الموقف من يوم ولما

بخرق إسرائيل لوقف إط9ق النار، ناشد وطلب الرئيس السادات القوتين ا>عظم بإرسال قوات أمريكية وسوفيتية 

بة لطلب السادات حتى تصاعد الموقف وانتھى وما أن ظھرت نية روسيا في اHستجا. لضمان وقف إط9ق النار

لقد كان موقف الرئيس السادات من اHتحاد السوفيتي ورقة ھامة أضاعھا وفرط .. بالتزام إسرائيل بوقف إط9ق النار

              .      فيھا أثناء القتال
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.  القتال تملك منه ھذا الشعور أكثرعاش الرئيس السادات دور القائد المنتصر منذ السابع من أكتوبر، وكلما مرت أيام

حتى وصلنا إلي . فبدأ يتصرف في ا>حداث ويتخذ من القرارات المصيرية دون مشورة، بل وألغي دور كل من حوله

الشاذلي كان مقتنعا بأن يتم / فالفريق. وانقسمت القيادة العامة في مواجھة الموقف. عبور العدو اCسرائيلي إلي الغرب

إسماعيل كان / رع من شرق القناة وتوجيه ضربة مركزة  إلي العدو من الغرب، لكن الفريق أول لواء مد2سحب 

/  وقادة الفرق كانوا يؤيدون فكر الفريق3 و2رغم أن قائدا الجيش . يرفض سحب أي قوات مسايرا للرئيس السادات

  ..الشاذلي

بدأت أعرض تصوري لكن الرئيس "شاذلي ال/ويقول الفريق.  وتم استدعاء الرئيس السادات لعرض الموقف عليه

حاولت أن أشرح له أن المناورة .. إذا أثرت ھذا الموضوع ثانيا سوف أحاكمك: السادات ثار وصرخ في وجھي وقال 

وھنا نسأل لماذا غضب الرئيس ".. ولكن كان في ثورة عارمة، H يريد أن يسمع. بالقوات شيء واHنسحاب شيء آخر

وھم الذين خططوا ونفذوا العبور بحنكة أذھلت العدو قبل . ا>ركان واثنان من قادة الجيوش ؟السادات من رأي رئيس 

  .وعلي ماذا استند في قراره ھذا ؟. الصديق

الشاذلي إلي الجبھة، لرفع الروح المعنوية /  أكتوبر بتوجه الفريق18 ولما توغل العدو غربا أمر الرئيس السادات يوم 

 20، لكنه وجد الموقف يزداد سوء فعاد يوم 2وتوجه إلي قيادة الجيش. قف انتشار العدووالسيطرة علي الموقف وو

من الشرق لمحاولة حصار العدو في الغرب ) 2بدH من (  لواء مدرع 4أكتوبر، ليشرح الموقف ويطلب سحب 

 يتم سحب أي جندي  واستمع إلي الموقف، وكرر أمره أ10Hوحضر الرئيس السادات ثانيا إلي المركز . ووقف تقدمه

 3 و2والتساؤل يكرر نفسه، رئيس ا>ركان وقائدا الجيشان .. وحدث ما شرحناه في أيام القتال. من الشرق إلي الغرب

 وخلفه وزير الحربية يصران علي ةورئيس الجمھوري.  قرار تحريك قواتھم والمناورة بھا أثناء المعركةاH يملكو

  ! ؟. أيام قتال، كيف ھذا 4 أسوء طوال رأيھما رغم أن ا>وضاع من سيئ إلي

فبداية من نوفمبر تم التجھيز لزيارة   . 1973ثم نصل إلي قمة ا>داء السياسي المحزن، والذي تم بعد حرب أكتوبر 

لم تكن ھناك خطة مسبقة للمطالب المصرية .! بين الرئيس السادات والمحيطين به وفقط" بدردشة" كيسنجر المرتقبة 

لم يحدث ھذا، ). وزير الخارجية أو مستشار ا>من القومي مث9( متفق عليه يمارس فيه كل مسئول دوره أو سيناريو 

  .وانصرف التجھيز إلي بروتوكول اHستقبال واCقامة لكيسنجر والوفد المرافق له

في نھايتھا تم و.  نوفمبر تم عقد أول اجتماع بين الرئيس السادات وكيسنجر منفردين لمدة ث9ث ساعات7وفي صباح 

ووافق . استدعاء جوزيف سيسكو مساعد الوزير، والذي أخرج من حقيبته اتفاقية النقاط الست، التي ذكرناھا سابقا

وكان طبيعيا أن يصاب جميع من في المؤتمر . الرئيس السادات عليھا، وخرج اHثنان للصحفيين Cع9ن اHتفاقية

أن ا>مر سيبدو وأنه جاء ومعه ھذه النقاط الست، فعقب علي أحد وأدرك كيسنجر بذكاء . الصحفي بدھشة بالغة

  .!!ا>سئلة، بأن ھذا اHتفاق سيذھب به سيسكو إلي جولدا مائير لعله يستطيع إقناعھا به
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لقد اتفقنا علي ع<قة استراتيجية "  وكان ما يلفت النظر بشدة في ھذا اللقاء ھو قول الرئيس السادات علي الم` 

 وH ندري ما ھي ع9قة ".لو�يات المتحدة تكفل تنسيقا مصريا أمريكيا كام< في الشرق اFوسط وأفريقياجديدة مع ا

وفورا بدأت . أفريقيا والشرق ا>وسط بما ھو مطروح علي مائدة المفاوضات وھو الحرب بين مصر وإسرائيل

مر الس9م في جنيف والذي لم يحقق شيئا ثم تبعھا مؤت.  وتواصلت لكز دون أن تحقق أي نتيجة101اجتماعات الكيلو 

  .ھو ا>خر

 ، والتي ُھزمت فيھا مصر ھزيمة سياسية نكراء، 1974وانتھت ا>مور باتفاقية فض اHشتباك التي وقعت في يناير 

 7000أن يتواجد لمصر وسنكتفي بالتعليق علي بند واحد فقط، والذي ينص علي . رغم انتصارھا العسكري الكبير

 دبابة 500ھل من المقبول بعد أن كان لي أكثر من ..  دبابة فقط في الضفة الشرقية لقناة السويس30+ جندي 

؟ أفي مقابل .؟ ومقابل ماذا.ولماذا نقبل ھذا! ؟. ألف جندي في شرق القناة، أن تنحسر ا>عداد بھذا القدر70وأكثر من 

لقد تحسن . علي تدميرھا وإجبارھا علي اHنسحاب؟ لقد كنا قادرين .أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية للقناة

  .الموقف العسكري المصري علي ا>رض كثيرا، بداية من ا>سبوع ا>ول من نوفمبر

.. فرط في قدرة القوات المسلحة المصرية. لقد فرط الرئيس السادات في أوراق ھامة كانت بين يديه دون أي مقابل

في الموقف العربي الذي ادخل .. فرط في التحالف المصري السوري . .فرط في حصاره إسرائيل بقفل باب المندب

فرط في ورقة فتح قناة .. فرط في موقف اHتحاد السوفيتي من ا>زمة.. البترول كس9ح مؤثر بشدة في الحرب

 وفي الضغط علي إسرائيل بورقة.. في ورقة الضغط علي إسرائيل التي H تحتمل التعبئة لفترة طويلة.. السويس

  .وأوراق أخري كثيرة.. ا>سري اCسرائيليين

لكنه أضاع الكثير من ثمار اHنتصار . سامح D الرئيس السادات، لقد كان عظيما في قراره بالحرب. لكن ماذا نقول ؟

ّوليس في ھذا تجنى أو ظلم له، .. Hعتقاده أنه الوحيد الذي يفكر ويخطط، والذي يري مستقبH 9 يراه أحد غيره

 1974ھل من المقبول أو المنطق أن يتم عقد جلسة مباحثات في أسوان في يناير .. حداث والوقائع ھي التي تقولفا>

بأعداد ) رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية( محمد الجمسي / بين كيسنجر  والوفد المصري، فيفاجأ الفريق

 بأن ھذه ا>عداد تم اHتفاق عليھا بينه ويبن الرئيس السادات فلما اعترض رد كيسنجر. الجنود والدبابات في اHتفاقية ؟

  . الجمسي إH أن غادر الجلسة حتى H يري الحاضرين دموعه/ فما كان من الفريق!!. 

 ومصر الوطن ليست ھي الرئيس جمال عبد ..مصر الوطن. لكن في النھاية نقول إننا حاربنا معركة مصر

ھي رفض ھزيمة .. وإنما مصر ھي دماء الشھداء التي ُبذلت لرفعة ھذا الوطن.. اتالناصر أو ھي الرئيس أنور الساد

ھي .. ھي النيل والحقول والصحاري.. مصر ھي رجال الجيش الثاني والثالث.. ھي معركة رأس العش.. يونيو

ركوا حقولھم في ھي الف9حين الذين لم يت.. مصر ھي المشاة والمدفعية والمدرعات.. الطيارون وطائراتھم المقاتلة
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مصر ھي م9يين الت9ميذ في المدارس .. ھي الصاعقة والمظ9ت.. ھي إغراق المدمرة إي9ت.. منطقة القناة

ھي عمال وف9حين .. ھي الضفادع البشرية التي Hحقت إسرائيل بالھجمات من ابيدجان حتى إي9ت.. والجامعات

مصر ھي شھداء مصنع ..  الخ9ق الذي أبدع مدفع المياهھي الفكر العسكري.. بناء ُدشم الطائرات والصواريخ

ھي التخطيط الذي أذھل .. ھي رجال الدفاع الجوي الذين قطعوا ذراع إسرائيل الطويلة.. أبوزعبل من العمال المدنيين

 ..1972 و1968ھي مظاھرات الشعب في عام .. ھي مقاومة المدنيين ودحر العدو ودباباته في السويس.. العالم كله

.. ھي الذين ھاجروا من بيوتھم في مدن القناة طوال ست سنوات.. ھي ا>طفال الذين استشھدوا في مدرسة بحر البقر

مصر ھي عرق ودموع وتضحية آHف البسطاء خ9ل ست .. ھي زوجات وأبناء المقاتلين الغائبين ست سنوات

  ..مصر ھي التي تغني بھا الشعراء فقالوا.. سنوات

  أحب وأجمل ا>شيـاء.             أنا مصـر عنـدي               

                             بحبھا وھـي مالكـه ا>رض شرق وغرب 

  ّوھـي مرميـة جريحـة حـرب..                            وبحبھا

  بعنف وبرقــه وعلي استحيــاء..                            بحبھا 

      وتلتـفت ت9قـيني جنبـھا فـي الكــرب                       

 ، أرجو 1973 من أحداث ومشاھد حربي اHستنزاف وأكتوبر بعضوختاما أشكر القارئ الكريم ، وأقول كانت ھذه 

وماذا قام به ؟ ا>باء من .حتى يعرف كل مصري من ا>بناء وا>حفاد ماذا فعل ؟. أن أكون قد وفقني D في عرضھا

في حرب شرسة قاسية استمرت ست سنوات والتي .. ماء الذين أدوا واجبھم ثم انصرفوا في صمت المصريين العظ

  ..  فإنھا ستبقي ھزيمة له ومن أعظم الحروب في التاريخ-   وسيظل عدونا دائما –مھما قال عنھا عدونا اCسرائيلي 
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